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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 41, DE 1992
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo,
no valor de US$126,000,000.00 (cento e vinte e seis milbões de dólares norte-americanos),
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada
ao financiamento parcial do Projeto de Descentralização do Transporte Ferroviário Metropolitano no Estado de São Paulo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução n' 96, de 1989 ,. ·
do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo, no valor de US$126,000;000~00 (cento e
vinte e seiS milhões de dólares norte-ameriCanos), ·junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desen-

volvimento -BIRD.
Parágrafo úníco.

A operaÇão de crédito ora autorizada destina-se ao finãnci3.0iéilt0-_-parci3.rdo

Projeto de Descentralização do Transporte Ferroviário Metropolitano no Estado de São Paulo, e terá
execução a cargo da Companhia Brasileira de Trens Urbanos- CBTU.
Art. 2• As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes: - -·
I - credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD (Banco Mundial);
·
II -valor: US$126,000,000.00 (cerito·e·virite e seis niilbões de dólares norte-americanos);
III- juros: exigidos semesrralmente à taxa de 0,5% ao ano, acima do custo da qnalified borrowings
· ·
cotada no semestre precedente;
IV- amortização:
a) do principal: em vinte parcelas semestrais iguais e consetutivas, vencendo a pririúliia eni 15
·
de novembro de 1997 e a última em 15 de maro de 2007;
b) dos juros: semestralmente vencidos em 15 de maio e 15 de novembro de cada ano;
V- Comissão de Compromisso:-0,75% ao ano sobre os montantes não desembolsados, contados
·
·
a partir de sessenta dias após a data da assinatura do Contrato;
VI- desembolso: data-limite: 30 de junho de 1996.
Art. 3' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de doze meses,
a contar da data de sua publicação.
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Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 15 de julho de 1992.

~Senador

Mauro Benevides, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 42, DE 1992
An_torlza a contratação, com a garantia da República Federativa do Brasil, de operação
de crédito externo, no valor de US$50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), entre o Banco de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES e 0 Banco
Internacional para Reconstrução e Desen.volvimento- BIRD, destinada a financlar parcialmente o Projeto Nacional de Co!I~role da Poluição Industrial - POLUBRÁS.
O Senado Federal resolve:
.,,
. _ . _
_
, _ _ ,
Art. 1• É autorizada a contratação, •pelo Banco de Desenvolvimento Ei:onômico e Social·BNDES, com a garantia da República' Federativa do Brasil, nos termos da Re&olução n' 96;de 1989~
do Senado- Federal, de operação de crédito externo no valor de US$50,000,000.00 (cinqüenta tnilhões
de dólares norte-americanoS), junto áo Banco Internacional para a ReconstruÇãO ·e Desenvolvimento BIRD.
Parágrafo único. A.operação de crédito-ora autorizada destina-se ao financiamento parciai do
Projeto ·Nacional de Controle da Poluição Industrial - P~LUBRÁS.
.
Art. 2' As condições finaÍlceiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
a) custo total do projeto: empréstimo BIRD: ÜS$50,0 milhões; contrapartida BNDES: US$50;2
milhões; contrapartida dos beneficiários: US$50,0 milhões;
,
,
b) valor do empréstimo externo: US$50,0 milhões;
c) cronograma de utilização dos recursos: 1992: US$5 milhões; 1993: US$20 milhões; 1994: US$15
milhões; 1995: US$10 milhões;
'
d) data-limite para desembolsos: 30 de junho de 1997;
e) amdrtização âo principal financiado:· quinze- anos~- inclusive cinco de carência, atravéS de vinte
parcelas semestrais de US,$2,5 milhões, vencen<;Jo a primeira eni 15 de novembro de 1997 e a última
em 15 de maio de 2007;
·
·
f) taxa de juros:. equivalente ao custo de empréstimos qualificados (cost of qualified borrowings)
do BIRD, acrescida de 0,5% a título de .spread. Os juros, calculados sobre o principal, deverão ser pagos
semestralmente, nos dias 15 de maio e -15 de novembro de cada ano, até o total amortização do empréstimo;
g) comissão de compromisso:- o BNDES deverá pagar ao BIRD a comissão de compromisso,·
calculada sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, ã taxa de 0,75% ao ano, vencível semestralmente,
,
juntamente com os juros.
Art. 39 - A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de doze meses,
a contar da data de sua publicação.
Art. 4• Esta Resolução entra•em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de julho de 1992. -Senador Mauro Benevides; Presidente.
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SUMÁRIO
1.

ATA DA 14' SESSÃO, EM 16 DÊ JULHO DE

1992
1.1. -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE .

_

_ ., ._

1.2.1-- Mensagem 'do Presidente da República
- N' 257192 (n' 274192, na origem), restituindo autó·

grafos de projeto de lei sancionado.
____ _
1.2.2- Ofícios do 1~ Secre*ário da Câmara dos Deputados
- N9178/92, comunicando.o_arquivã.mento do Projeto

de Lei do Senado n' 62191 (n' 1.821/91, naquela Casa),
que dá nova redação ao § 4• do art. _9• da Lei n' 5.890,
de 8 de junho de 1973.
_
- N 9 179/92, Comuriicãndõ o ãi'(JuiVamento do Projeto
de Lei do Senado n' 30/90. (n' 5.288190, naquela Casa),
que dispõe sóbre a obrigatoriedade de publicação dos vencimentos, salários, soldos, gratificações, vantagens, adicionais, verbas de representação, comissões, jeton$, ajudas
de custo, diárias, acréscimos peCuniáriOS, Yéíiiunerações

de toda forma de retribuição pecuniária, na administração
pública direta. indireta, inclusive a supervisionada e vinculada ou fundacional. dos poderes federais e no Ministério
Público da União_,
.
- N 9 180/92. comunicando o arquivamento do Pi-Oj{;tO- de Lei do Senado n' 357189 (n' 4.584190, naquela Casa),
que diSp.õe· sobre a criação de Zona de Processa~p.~~;~to ,
de Exportaçãq no M_unicípio de Rio Grande, no Estado _
do Rio Grande do Sul.
-- N9181/92, comunicando o arquivamento dó Projét'o
de Lei do Senado n' 152183 (n' 8.589189, naquela Cas.a), ·
que concede aposentadoria especial aos que tenham sofrido
restrição ao .livre exercício de ~tividade prófiSSióilal em
decorrência dos A tos Institucionais, Complementares e le. gislação co~~lata~
- N~> 182'92, co:rriünica-rido o arquivamento do Projeto
de Lei do Senadó n' 17189 (n' 2.572189 naquela Casa),
que prpíbe. a .exis_tência de celas para castigo de presos
e dá outras providêricias.
- N9183/92, comttnic3:ndo_ o arquivamentq do Prcijet_o ·
de Lei do Senado n' ~3189 (n' 1.612/89, naquela Casa),
que· atribui à Secretaria da Receitá Federal competêncía ·
para autuar as empresas enquadradas no art. 2 9 do Decreto-Lei n' 2.295, de 21 de novembro de 1986, pelo não
recolhimento da cota da contribuição prevista naquele artigo e dá outras providências.
- N9184/92. Comunicando o arquivamento do Projeto
de Lei do Senado n• 91181 (!!' 8.046186, naquela Casa),
que introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, na parte concemef)te a organização sindical.
- N~> 185/92. comunicando o arquivamento do Projeto
de Lei do Senado n' 8/83 (n' 8.043186, nacjuela Casa), que
dispõe so br_e validade de conçurso para cargo ou emprego
na Administração Federal centralízada e descentralizada.
- N9186/92, comunicando o arquivamento do Projeto
de Lei do Senadon• 59180 (n' 6.551185, naquela Casa),
que acrescenta ·alínea ao· art. 2~' do Decreto-Lei n 9. 869,
de 12 de setembro de 1969, que dispõe sobre a inclusão
de Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória,
nos sistemas de ensino do Pa~s,.e:dá.qutt;a.s.providências.

1~2~3 - Requerimentos
- N<? 518/92, de autoria do Senador Nelson C,arneiro·r
solicitando ao Sr. Ministro de Estado das Relações Exterio~
res, informações que menciona.
_
, ~
- N<:> 519/92. de autOria do Senador Nelson Carhei'ro,. v.
solicitando a_ transcrição nçs _Anais dei Senado Federal, ·
do artigo CPI e lmpeachment, de autoria· dO nobre Ministro
Paulo Brossard, publicado no jornal A Tarde, da Bahia,
em 16 de julho de 1992.
. . - N' 520192, de. autoria do Senador José Eduardo,
soliCitando a tramitação conjunta dos Projetos_de_ Lei dq
Se!!ado n• 55/92, de Lei da Câmara n• 59192 e de Lei elo
Senado n~ 47 e_ 61192, por versarem sobre a mesma matéria.
_ L2.4 - Comunicações .da_ Presidência
-Recebimento de Aviso n" 544/92, do Presidente do.
Tribunal de CO_nta_s da União, comunicando ao Senado
o acolhimento do Requerimento n;- 410/92, determinando
à Comissão de Assessoramento de Controle Externo a realização, de estudos e levantamentos com vistas a defmir
a melhor técnica ou forma operacional a ser adqtada, no
. pra>Co de 30 dias.
·
'_-Designação da comissão para emitirparecersobre
a Proposta de Emenda à Constituição n' 8/92 (n' 51190,
-nã. Câmara dos Deputados). que dispõe sobre o plebiscito
previsto no art. 2~ do Ato das Disposições Constitucionais
_Transitórias.,
. . -1.2.5 - Discursos do Expediente
_ . SENADOR JOÃO Ç<\J..MON- Protesto contra de·
tern:\ínação constante do projeto de reforma fiscal que retiia da União a responsabilidade pelas escolas técnicas federais e escolas agro técnicas; transferindo-a, respeCtivamente
àOS- Estados e Municípios. ·
·
'
_·•
· · SENADO.R Ál)REQ .M!OJ,.LO- Çentenárip .c\o ~~'
Deputado Hugo Napoleão ,do Rêgo .. , :. : . . , - ..
SENADOR JOSÉ EDUARDO-, Modernização exi·
gida Pela sociedade brasileira e pelo empresariado nacional.
SENADOR CÉSAR DIAS- Inícib da comemoração
· da Revolução do Povo Iraquiano. SuspehSào· do bloqueio
_intérnacionar àquela naçãO' pela ONU. 1
• ' • •
' 1.2.6- RéquerimentôS · 1
•
- N' 521192, de urgência pará a Mensagem n' 256/92
(n' 271192, na origem), pelá qual o Senhor· Presidente da
República solicita-ao Senado Federal autorização pará que
a República Federativa do Brasil possa contratar operação
de crédito externo; no valor de DM30,000,000.00 (trinta
milhões de marcos alemães), destinada !lO _co-financiamen_to do Programa Nacional Ae Mejo Ambi~t:I~e· - PN.r.JA..
a ser executado pelo Instituto Brasile.iro do_ Meio A~Qiei!te
e dos Recursos Naturais Renováveis·-·mAMA.
· .....; N' 522192, de autoria do Senador Nelson Wedekin,
solicitando aó 'sr. MinistrO âà PrevidênCia SoCial. iôfoÍ"ma,ções que meiléiona.
1.2. 7 -· Leitura de Projeto
- Projéfo de Lei do Senado n' 113192, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que altei"a o Código Penal
(Deéreto-Lei. n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940, com
a redação dada pela Lei n•7.209, de 11 de julho de 1984),
acrescentandQ um incisO ao_~art. 62 e ~o § 2 9 do art. 121,
a fim de pre~yt: o crime de; linchamento:
•

I
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1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 65, de 1992_ (n' 11191,
na Casa de origem), que dispõe sobre a regulamentação
, ·dos dispositivos constitucionais relãdVoSofRefofffia Agrária, previstos no Capíhilo III, Título VII, da Constituição
Federal. Extinção da urgência, nos termos do Requeri-

mento n9 524/92; vOltando a matéria a sua tramita"ção normal apensada aos Projetas de Lei do· Sen-adO- n"s 6, 13
e 100/91, em obediência ao Requerimento n" 523/92, tendo
usado da palavra os Srs. Jutahy MagalhõeS, Marco Maciel,
Alfredo Campos, Esperidião Amin, Cíd Sabóia de Carvalho, Chagas Rodrigues, Eduardo Suplicy, Maurício Corrêa
e Nelson Carneiro. ·- - - -"
1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do -Dia
-- Requeriritento ri 9 521/92, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.
1.3.2- Discursos após a Ordem dô Dia
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Críticas ao
Presidente Collor pelo uso constante de "bilhetes", como
era hábito do ex-Presidente Jânio Quadros. Evidências claras de tráfico de influência e de enriquerirnento ilícito
do Sr. Paulo César Farias. Pressões- contra a familia d6
Sr. Itamar Franco~ pelo seu a_poio à CPI do caso PC Farias.
SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO- Relevância das matérias em debate no Senado neste mês.
Inquietlação diante da febre de "bilhetes" do PreSidente
Collor~\ numa demonstração do espírito antidemocrático
do Presidente.
SENADOR ANTONIO MARIZ- Homenagem
póstuma ao Deputado Edivaldo Motta.
SENADOR PEDRO SIMON- Trabalho desempenhado pelo Tribunal de Contas da União. TranscriÇão,
Dos Anais, do Relatório-e Voto do Sr. Ministro Luciano
Brandão Alves de Souza sobre o acompanhamento, pelo
TCU, dos processos de privatização daS eritpresas estatais.
SENADOR JOÃO FRANÇA- Apelo ao Sr. Ministro da Economiã para a ieformulação da Portaria lnterministerial 11-A/84 a fim de incluir produtos essenciaiS ao_
desenvolvimento da frágil economia de Roraima.
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SENADOR ODACIR SOARES- Agilízaçao da tramitação do Projet6 de Lei da Câmara n" 34/92 referente
à reestruturação da Justiça Federal de 1" Grau do s~ Região.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Agravamento
do quadro crítico da Saúde nõ BraSíl. Decadência do atendimento hospitalar público e s_ucateamento das instalações
e dos equipamentos.
. ·1.4- ENCERRAMENTO

2- ATOS DO PRESIDENTE
N•' 283 a 29J/g2.
· N' 522/91 (Apostila)

3- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
Ata da

175~

Reunião

4- ATA DA COMISSÃO
5..- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7 -·COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

SUMÁRIO DA ATA DA 135• SESSÃO
REALIZADA EM 26-6-92

RETJFICAÇÃO
Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção
II), de 27-6-92, na página n' 5355, I• coluna, no
item 1.2.3- Ofício do Sr. Í" Secretário da Câmara
dos Deputados, que encaminha à revisão do Senado
autógrafos dos seguintes projetes, na data do n~ de
origem do Projeto de Lei da Câmara n9 60/92,
Onde se lê:
-Projeto de Lei da Câmara n" 60/92 (n9
2.341192, na Casa de origem), ...
Leia-se:
-Projeto de Lei da Câmara n' 60192 "(n'
2.341191, na Casa de origem), ...

Ata da 14a Sessão, em 16 de julho de 1992
43 Sessão Legislativa Extráordinária, da 493 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benei'Íde,ç, Alexandre Costa,
Márcio Lacer,da, Magno Bacelar e Lavoisier Maia.
ÀS 14 HORAS E :lO M!NlTfOS, ACIT!IM-ÇF PRF-

SENTES OS SRS. SENADORES:

.

Albano Franco - Alexandre Costa - Césrir Dias Chagas Roc!rigues - Coutipho Jorge - Divaldo Suruiigy Eduardo SÚplicy - Elcio Alvares - Eoéas Faria - I1spcridião Amin - Francisco Rollemberg - Huml>erto l.ucena Irapuan Costa Júnior- Jarba' Pa&'"rinho- Joao Calmon -

Joao França - Joao Rocha - Jona• Pinheiro - Josaphat
Marinho - José Eduardo -José Fogaça -José Pauto Biso!
- José Richa - Jutahy Maga!hae>- Levy Dias- Lourival
Baptista --Magno Bacelar - Mansueto de l.rtvor - M~uco
Macicl - Marluce Pinto - Maurfcio Corr~a - Mauro Bcnc~
vides ---MCii-3 -Filho - Nelson Cãrrieiro -·Nelson Wcdekin
- Ney Maranhao - Qdacir Soares - Pedro Simon - Rachid
1Saldanha Der?.i- Ronan Tito- Ruy Bacelar- Wilson Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob _a proteção de Deus, iniciamos nos-sos tr_abalhos.
O Sr. 1"' Secretário procederá à leitura do_ Expediente.
É lido o seguinte: _
_
- -

EXPEDIENTE
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Luc_e_na, que introduz alterações na Consolidação das Leis
do Trabalho, na parte concernente a organização sindical.
N9185/92, de 15 de julho corrente, comunicando o arquí~
vamento do Projeto de Lei do Sena_do n 9 8, de 1983 (n 9
8.043/86, naquela Casa), de autoria do Senador Moacyr Duarte, que dispõe sobre validade de concurso para cargo ou emprego na Administração Federal centralizada e descentralizada.
N9186/92, de 15 de julho corrente, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ 59, de 1980 (n9
6.551185, naquela Casa), de autoria do Senador L~zaro Barbosa, que acrescenta alínea ao a:rt. 29 do Decreto~Lei n9 869,
_Qe 12 de setembro de 1969, que d~sp9e sObre a inclusão de
l;:ducação Moral e Cívica- como DiSciplina obrigatória, nos
sistemas de ensino do País, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento__ que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
:É lido o seguinte:!

MENSAGEM DO PRESID):l]'!TE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N' 257, de 1992 (n" 274/92, na origem), de 14 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n' pO, de 1992 (n'
2.34119_1, na Casa de origem), que altera a estrutura do Ministério das Relações Exteriores e âá outras providências, e que
se transformou na Lei no 8.442, de 14 de julho de 1992.
OFÍCIOS_DO PROMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N' 178/92, de 15 de julho corrente, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei_ do Senado_ n9 62,~~ ,199~. (n9
REQUERIMENTO N' 518, DE 1992
1.821/91, naquela Casa), de autoria do Senador Fernando
9 Sr. Presidente:
Exm
Henrique Cardoso, que dá nova redação ao _§_ 49 do art. 9~
Requeiro, ná forma das disposições constitucionais e regi.:
da Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973.
N° 179/92, de 15 de julho corrente, comunicando o ?rqui- mentais vigentes, Sejam Solicitadas, ao Sr. Ministro·de Estado
. vamento do Projeto de Lei do Senado n' 30, de 1990 (n' · ·daS R'elaçõ'es Exteriores, aS seguintes informações, relativas
às últimas promoções (Junho/julho) de diplomatas:
5.288/90, naquela Casa), de autoria do Senador Alfredo Cam1 -Quais os diplomatas promovidos a 2~- Secretário, onpos, que dispõe sobre a _obrigatoriedade d~ publicação dos
de serviam e que número ocupavam no quadro de acesso.
vencimentos, salárioS-, Soldos, gratificaÇões, vant~gens, adicio2 --Quais os diplomatas promovidos a 1" Secretário, onnais, verbas de representação, comissões, jetóns, "àjudas dé
de serviam e que número ocupavam no quadro de acesso.
custo, diárias, acrésdmos pecuniárioS, reinünefàÇões de toda
3 -Quais oS diplomatas promovidos a Conselheiro, onde
forma de retribuição pecuniária;-na administração pública diserviam e que número ocupavam no quadro de acesso.
reta, indireta, inclusive a supervisionada e vinculada ou funda4- _Oll.ais os diplomatas promovidos a Miriistro de 2•
cional, dos poderes federais e no MinistériO Público da União.
Classe, onde serviam e que número oCupaváiii no quadro
N9180/92, de 15 de julho corrente, comunicando o ~rqui
de acesso.
_
vamento do Projeto de Lei do Senado n' 357, de 1989 (n•
Sala das Sessões, 16 de julho de 1992.- Nelson C3rneiro.
4.584/90, naquela Casa), dC autoria do Senador Carlos Chiarelli, que dispõe sobre a criação de Zona de Processamento
(Ao exame d~- Ca-~isSão Diretora)
de Exportação no Município de Rio Grande, no Estado do
O
SR.
PRESIDENTE
(Alexandre Costa) - O requeriRio Grande do SuL
mento lido vai ao exame da Mesa pará decisão.
N9 181/92, de 15 de julho corrente, comQnicando o arquiSobre a mesa, requerimento que será lido pelo_ Sr. !9
vamento do Projeto de Lei do Senado n"' 152, de 1983 (n~
Secretário.
8.589/89, naqüela Casa), de autoria do Senador Itamar FranÉ lido o seguinte:
co, que concede aposentadoria especial aos que tenham sofrido restrição ao livre exercício de atividade profissional em
REQUERIMENTO N' 519, DE 1992
decorrência dos Ato.s _In_stitucionaiS, COmplementares e legisReque~ro a transcrição nos Anais do Senado Federal,
lação correlatas.
do artigo CPI e Impeacbament, de autoria do nobre Ministro
N9 182/92, de 15 de julho corrente, comun.iCaridÓ o""arquiPaulo Brossard, publicado no jornal A Tarde, da Bahia, em
vamento do Projeto de Lei do Senado n' 17, de 1989 (n'
16 de julho de 1992, em anexo.
.
2.572189, naquela Casa), de autoria do Senador Jamil Haddad,
Sala das Sessões, 16 de julho de 1992.- Nelson Carneiro.
que proíbe a existência de celas para castigo de presos e dá
(Ao exame na Comissão Diretora)
outras providências.
-_ _
_
N" 183/92, de 15 de julho corrente, comunicando o arquiO SR.. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -'- O requerivamento do Projeto de Lei do Senado n' 13, de 1989 (n'
mento hdo vai ao exame da Comissão Difetora.
1.612/89, naquela Casa), de autoria do Senador Severo GoSobre a mesa, requerimento que será lido pelo 19 Secremes, que atribui à Secretaria da Receita Federal competência
tário.
para autuar as empresas enquadradas no art. 29do Decreto-Lei
_É lido o s-eguinte:
n' 2.295, de 21 de novembro de 1986, pelo não recolhimento
REQUERIMENTO N• 520, DE 1992
da cota da contribuição prevista naquele artigo e dá outras
Senhor_
Fresidente,
_
providências.
Com fv.ndamento no art. 258 do Regiinento Interno, reN9 184/92, de 15 de julho corrente, comunicando o arquiqueiro a apensação do Projeto de Lei do Senaâo n' 55,. de
vamento do Projeto' de Lei do Senado n' 91, de 1981 (n'
1992, ao Projeto de Lei da Câmara n' 59, de 1992, que_Já
8.046/86, naquela Casa), de autoria do Senador Humberto
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tramita em cOnjunto com os PLS n\)S 47 e 61 ~ de 1992, por
versarem sobre a mesma matériã.Sala das Sessões, 16 de julho de 1992. -Senador José
Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requerimento lido será publicado e incluído em Ordem do Dia.
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Pelo A viso
544, de 13 de julho do corrente, c Presidente do Tribunal
de Conta.s da Uniã? comu~ica ao ~~D~dO -gile·, acofhen_d_Õ
o Requenmento n'? 410, de 1992, de autoria do Senador Pedro
Simon, solicitando que aquela Coite aCompanhe os proceSsos
de privatização de empresas estatais, determinou ã Comissão
de Assess~ramento de Controle Externo a realização, no prazo de 30 dtas, de estudos e levantamentos com vistas a definir
a melhor técnica- Ou forma operacíonal a
adOfiida, com
vistas a atender a solicitação do nobre Senador·Ped.ro Simon.
n~

ser

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Na sessão
de 9 de julho corrente, foi lida a Proposta de Emenda à
Constituição n' 8, âe i992 (n' 51i90 na Câmara dos Deputados), que dispõ;e sobre o plebiscito previsto no art. 29 do
Ato das Dispo~içàes· CóristítuéiCnlâis Trãnsitóriàs.
·
A Presidência, em obediência ao disposto no art: 356
do Regimento Interno- e de acordo com as indicações das
Lideranças, designa a seguirite Comissão para emiti! -P-arecer
sobre a matéria, no prazo de trinta dias improrrogáveiS:
PMDB
Pedro Simon
Alfredo Campos
Cid Sabóia de Carvalho
Nelson Carneiro
Antõhio' MariZ 1
PFL .
Hugo Napoleão
J osaphat Marinho
Francisco Roneolberg
PSDB
José Richa
Beni V eras - ~-

PTB
Louremberg ~unes Rocha_ · ·
.PDT
Nelson Wedekifl ·
PRN
Saldanha Derzi PDS
Esperidião Amin
PDC
Amazonin:o Mendes
PSB
José Paulo Bisol
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ;_ Há oradores
~~mL

. .

·.

.

....

Conce"do a palavra ao nobre Senador João _Calmou.
O SR- JOÃO CALMON (PMDB - ES- Pronuncia o
seguinte discurso.) -:-Sr. Presidente, Srs. Senadores, na semana passada, proferi, -neste plenário, veemente discurso contra
o projeto da tecnocracia federal, que pretendia virtualmente
efuriiriar uma conquista do Congresso Nacional_e, posteriormente, da Assembléia Naciori3.1 Cónstituinte, -q'ifelnCiuía um
mínimo de 18% da receita de impostos federais e de nunca

menos de 25% da receita de impostos estaduais e municipais
para a manutenção e o desenvolvimento do ensino.
Naquela oportunidade, lembrei-me de que aquela era
apenas uma nova investida da tecnoburocracia que Sfstematicamente se opõe a qualquer vinculação de recursos públicos
para determinadas finalidades, por mais nobres e patrióticas
que sejam.
Reiterei a minha_cárifiàDÇã 'e a minha esperança -numa
decisão final do PreSident~ Feinando Collor. que evitara, no
-ano passado, um golpe sem~lhante, quando se cogitava da
aprovação do chamado "Emendão".
Naquele momento, dirigi -dramático apelo ao Chefe da
Nação, através do seu coordenador político, o então Ministro
da Justiça, o nosso nobre Colega Jarbas Passarinho. _Felizmente, meu apelo foi atendido pelo Chefe do Poder Executivo, que, nobremente, recuou e, de uma maneira muito generosa atribuiu sua decisão ao desejo de prestar uma homenagem
ao Parlamentar obstinado, teimoso, perseverante, que, há
mais de duas décadas, luta, no Congresso Nacional, em favor
da causa mais importante em qualquer país, que é a Educação.
Proferido o meu discurso neste plenário e divulgado um
pequeno resumo na Voz do Brasil, com um registro não muito
-amplo na imprensa, o Presidente da República, contando com
o apoio também do seu Ministro da Economia, Marcíiio Marques Moreira, decidiu torpedear a tentativa da comissão encarregada da reforma fiscal, presidida pelo Sr. Ary Oswaldo
Mattos Filho.
AproveitO esta oportunidade para manifestar o meu agradecimento ao Chefe da Nação, estendendo-o também ao Mi-nistro Marcílio Marques Moreira, que, em declarações feitas
à -imprensa hoje, afirmou textualmente que "a garantia dos
18% para- a Educação preserva as prioridades do GoVerno,
porque "a reforma educacional é tão indispensável quanto
a reforma fiscal".
Essas palavras do Ministro da Econonliia, Fazenda -e Planej3in;ento reafirmam ó comprOinisSo· que S.-EX'-aSsumiU ~-qui
neste plenário, falando da tribuna, pela primeira ·vez; ·após
sua posse, quando afirmou que- a educação deve ser a priori-aade número de um de qualquer país mesmo desenvolvido.
· _ Até hoje, Sr. Presidente, Srs. SeriadoreS, rião é co-Ílheddo
~ __texto- ínt~gr~I do anteprojetõ dã refofD.ia fiScãL N'C) Ciiil-7
do corrente mês, apenas um jOrnal, a Gazeta Mertantil, publicou, ná página 6, um texto que era já quase- a vetsão ·final
daquele projeto.
Torna-se por isso, difícil a todos nós, ParlamentareS, uma
-análise minuciosa e objetiva de todos os detalhes dessa reforma _que está sendo elaborada a nível de Poder Executivo.
· · Felizmente tive a opOrtunidade de localizar, no projeto
publicado pela Gazeta Mercantil, um artigo que repi'esenta
um outro grave desserviço à: causa da Educação. Es_sa inicí;:ttiva
dá nova redação ao art. 211 da Constitujção Eederal, determinando que o ensino universitário é da competência do Governo Federal, e que o ensino de 1"' e 29 graus devem ser
__da _competência dos Estados e Municípios. Eis o seu texto:
'.'A União organizará e financiará o ensinO universitário', os
Estados e o DiStrito Federal o ensin_o de 19 e 2"' graus, facultada
a manutenção do ensino superior".
Pela leitura desse artigo, não se tem logo a impressão
de que nele está embutido um novo e rude golpe na Educação
em nosso País. Se o Congres.Só Nacional aprovasse esse novo
texto do art. 211, todas as escolas técnicas federais do nosso
País, que são do mais aÍto nível, e todas as escolas agrotécnicas
de 19 grau federais sairiam da órbita do Ministério da Educação
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e p'assariam a ficar sob a responsabilidade dos Estados .e dos
Municlpios. Essa inOvaÇãO.~ ;tJtill,11ente prejudicial à causa
da Educação.
_ , , . __ . • . . __
_ .
Esse mesmo artigo abre uma exceção, porque permite
que os Estados, excepcionalmente, mantenham universidades.
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Os tecnocratas que são os prindpáiS aUtores desse projeto
se esqueceram de que o ensino do l'? grau, no Distrito Federal,
é financiado com os recursos do GJ;>Ve~no FeQeral. _Na pr_essa
-dê procurarem obter novas "fontes _de fe-ceiia para--a 'União,
eles chegam, inclusive, a cometer e~e _erro tão cras~o.. Porqu~
o Distrito Federal, realmente, ainda não tem condições, rto
camPo tributário, para conseguir mini receitá Suficiente pata
manter o ensino do.l'? e 29 grau:
Renovo a V. Ex• os meus agradécimento~, pela sua intervenção.
O Sr. Nabor Júnior - Nobre Senador, permite V. EJ(f

Sabemos que São Paulo, que tem um Produto Interno
Bruto superiOr ao da Argentina,~ ao -do _Chile e_ da Bolívia
somados. mantém pelo menos _t.rl!:S 'u.hivei'sídades estaduais.
Se fosse estendida a todos os Eslà.c!os a_ proibição de manterem
universidades, o Estado de São Paulo seria_·durament~ atirigido. Graças à vigilânCia do atual_ Minist~;ó dª Educação, o ----~:=~parte?
notável educador que é 6 professor José Goldemberg, abre-se
ü SR. JOÃO CALMON- Com o maior prazer, concedo
uma exceção, permitindo-se que Estados mantenham universi- - o aparte ao Senador Nabor Júnjo(
·
dades. Os casos mais significãtivos são os de São Paulo, que
O
Sr.
Nabor
Júnior
Nobre
Senador
João
Calmon,
pOssuem universidades estaduais do mais alto níveL
o-pronunciamento que V. Ex' está fazendo, nesta tarde, aqui
Aproveito a ·oportunidade deste pronunciamento para
no plenário do Senado Federal tem toda a pro-cedência, porque
fazer um apelo, que numa revisão do Projeto de RefOrma
o Góv'erno está tentando aumentar a sua receita com esse
Fiscal não seja concretizado esse gólpe :-- que, por sinal,
projeto da reforma fiscal, em tetrimento dã receita dos Estados
iria de qualqUer forma depender da decisão do Congresso
e Municípios e ainda quer repassar mais encargos aos mesmos,
Nacional, por 2!3 dos votos dos Deputados e dos Senadores
cõrhO o de manter o sistema educacional em nível do 19 e
-para que não se retiiem as atuais Escolas Técnicas Federais
e agrotécnicas federais do âmbito do Governo d~ U niáo; tr3.ns- - 29_ grau, além de muniCiJ?~lizar as açõe,s de s_aúde. - - · ·
feriildo-as para o âmbito dos governos estaduais.
o SR. JOÃO CALMÓN .:_ Aféill de transferir para os
Estados as escolas técnicas fed_erais e agrotécnicas fede~s. _
O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex• um aparte?

O Sr. Magno Bacelar -Nobre Senador João Calmon,
V. Ex\ como sempre, defende a majs nobre das causas_deste
País e do mun_do, que é a Educação. E -no momento em
que traz a debate este assunto, quero- me solidarizar com
V. Ex~ e dizer que o projeto·- a não ser hoje_, se o Presidente
da República nos trouxer alguns detalhes - ainda ontem
estava sendo modificado. Na área,__ÇJ3: saúd~, por exemplo,
já saiu o Finsocial, que só agOra foi reconhecido como legítimo, e daria um grande prejuízo ao programá· de saúde do
Ministro Adib Jatene. E foi cõriSeguida uma ·alteração _que
permanecia, b que nos assegura a manutenção .também dos
recursos para a Educação, que no meu entendimento, -como
no de V. Ex~- -~jã-que tive_ oportunidade de ser Secretário
de Educação no Maranhão- são os mais- irriportantes a serem
definídos. Caso haja:, com essa modificaçãO __qUe ·airida:-não
conhecemos, como V. Ex~ friSou, alguma cbiSa--qu-ej)recise
ser emendada aqui, rio Congresso, v. EX' por bondade, me
filie à sua luta para que junto com V. Ex' -subscreva o que
for do interesse da Educação no Brasil. Porque, entendemos
que sem Educação jamais deixaremos de ser um Pars do T:e.rceiro Mundo: faminto e -seril óbjetivo·s. Parabe_fl:_izo y. E~

O SR. NABORJÚNIOR -Agora, veja V. EX', por exemplo, esse programa dos CIAC, ao que parece, é intenção
do Governo de_ construir n_ão sei _quantos mil CIAC para atender àquelas construtoras que cotaborani cOm q .caixa~do sr.
PC Farias, conforme se comenta, e a imprensa noticia diariamente, todas essaS empresas têm repassado recursos_ para a
firma do Sr. PC Farias e que ele dá nota fria, por serviços
de assesso.ramento. Esses CIAC. que tê~ uma in_anutçnç_ão
altíssima, passariam também para os Estados. Lá "'o meu
Estado, por exemplo, tem uma escola agrotécnica c;:onstrufda
pelo Governo- Eederal e r_epassada para o Estado que não
tem condições de mantê-la. A.gora, veja V. Ex~. está prevista
a construção de cinco CIAC, no Acre. O qc;;v~tno Federal
constrói, para atender as empreiteiras, depois transfere a·sua
manutenção para os Estados e Municípios..._ .. · · ·_ .,_
Os Estados e Municípios vão ter uma despesa imensa~
com a maD.utenção desses CIAC~ os_ Estados grandes como
São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro~. Minas
Gerais, nem tanto. Mas· oS Estãdos do Norte e do Nordeste
não vão ter condição. Então,_ o projetoque·o Governo deverá
encaminhar nas próximas horas para a apreciação do Congresso Nacional só tem uma fjnal~dad~. !i~ntr9 d~-~minha. ~.QI!
cepção: liquldar realmente com QS Estado~ e. Municípios e
fortalecer, cada vez_ mais, a situação financeira da_ União. .

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Magno Bacelar, V. Ex• ·ao longo de toda a sua atuação no SenadO, tem.
relevado uma admirável dedicação à causa da educação. Seu
aparte enriquece o meu pronunciamento e registra esse outro
detalhe importante: um recuo altament~ elogioso -do Poder
Executivo Federal, impedindo a extinção do Fin_social.___
Entretanto, há uma outra falhe no Projeto de Reforma
FiScal que vai ser comentado, hoje, em ça_~ia nacional de
rádio e televisão, pelo Presidente Fernan-do Cllor. Num 4os
artigos se declara que a responsabilidade da União se limita
ao ensino universitário, cabendo, conforme já salient!;!i, aos
Estados e Municípios a-_ responsabilidade ,do, ensino de 19 e
~9 grau.

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Nabor Nnior;
agradeço seu aparte, que focaliza ârigulos inuito impOrtanteS
do problema que está sendo Comentado por mim neste mo~
mento.
Realmente, hoje, há muito atropelo, uma pressa exage~
rada na elaboração do projeto de reforma fiScal. V. Ex~ apon~
_tau uma da~ I)efastas conSeqüências desse projetO de reforma
fisçal que, obviamente, poderemos modificar no Corigress~
Nacional por "dois terços doS votos dos Deputados e dos Senadores. Foi elaborado este projeto de maneira tão atabalhoada
que nem sequer foi levada em consideração ~ existência do
art~ 60 das J)tsposiç6es Transitória-s. da ConstitUição, que- determina:

O SR. JOÃO CALMON- Com o maior prazer c<rncedo
o aparte ao nobre Senador Magno Bacelar.

5982 Sexta-feira 17

DIÁRÚ) DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Julho de 1992

Ex~.oteve a oportunidade de prestar ao Presidente da R~p~
"Nos dez primeiros anos da promulgação-da Consblica, tornando bastante' J;títida, mais uma vez, a sua pos1çao
tituição, -o Pciâer Público desenvolverá esforços, com
com relação ao assUrit?.'
que V." Ex~ está di~cutindo agui
a rnobílização de todos os se tores organizados da socieUrila questão candente no País, dentre as mUitas questoes
dade e com a aplicação de, pelo menos, cinqUenta por
cento dos recursos a que se refere o art. 212 da Constiimportantes com relação à Educação, que se refere a~ das
escolas de ensino técnico de 19 e 29 graus, eu gostan(l_de
tuição, para elimimli o ã:rialfabetismo e universalizar
dizer a V. Ex~ que cerca de dois d~as atrás o Presí~nte Collor
o ensino fundamental."
O Projeto de Reforma Fiscàl parece ignorar a é_xis_t_ê_ricja_ fe-z ·unia recomendaÇãô ao Ministro José Golderiilierg, da Edudesse art. 60, que fOi inidatiVa do nobre Deputado Osvaldo --cação, para qUe deteritilna~se ~s providên:ias com_ vistas a
concluir as escolas que estao em construçao. Se nao estou
Coelho, da Bancada pernambucana. Como não há nenhumna
equivoCado, existem ainda em construção, sob a responsareferência-no projeto de Reforma Fiscal à e_liminação do art.
60 das Disposições -TransitóiiãS-~ 9 _Congresso Nacional terá . bilidade di reta da UniãO, cerca de 44 a _45 escolas. Acho
qUe Jssó demonstra que o Governo está atento a esse aspe~to
de tomar inkiàtiva de manter e~se__ dis_Qo~ití_vo const_itucional
da questão que V. Ex~ suscita neste insta? te. De toda manetra,
que já está gerando graves çoÇ.trovérsias, inclusive_ na área
c6iúinuo áchando que V. Ex• faz muito bem em, sempre
do Tribunal de Contas.
---qõe poSsível, trazer esse tema aqui a debate, porque somente
Tive oportun'id~de de conientãi rieste plenário que ·o Tricom muita determinação, com muito espfrito público, como
bunal de Contas apurou que, no ano pasSado, em vez de
V. Ex~ tem demonstrado à saciedade, é que vamos conseguir
destinar metade dos dezoito por centO" da receita dos impostos
dar
passos mais significativOs n·esse camin_~o. Sei q~e na Ç~s~
federais para erradicação do analfabetismo e universalização _
do ensino fundamental, o GovernO Fecl_e_ral_ distinou_ ap~-!J._as · existem. outros defensOres da causa da educação, alguns ex-Mt_l)is_tt.os,dentre os quais eu gostaria de salientar por estar aqui
pouco menos de 5% e não 9%.
presente o cjuadrimlriiStro' Jarbas _Pa5~3:rinho, que, entre os_
Focalizei neste plenárlo a gravidade da_ violação desse
dispositivo córi~titucis;mal, porque, segundo relatório d9 Mi_nís- ·-quatro ministérioS Que teve a oportunidade de ocupar, desempenhou um papel também extrema'!lente saliente na P~sta
tro Paulo Affonso Martins de Oliveira, o Governo Federal
da Educação; ao lado dele, o Prestdente do meu Partido,
violou de maneira insofismável o que determina o art. 60
das Disposições.Tra"riShória"S: A CotniSSáb Mi_sta: de Otçamen- · .Seriador Hugo Napoleão~ .o ex-5e.nador Jórge Bornhausen,
que agora é o Ministro-Chefe da Secretaria do Governo. Queto ainda não se manifestou sobre o assunto, adiando a apreciaro dizer que V. Ex~ faz bem quando traz estes temas a debate ..
ção da matéria para o próxinio rriês de agosto. No momento
O SR- JOÃO CALMON-V. Ex• foi um admirável Minis-.
estamos preocupados com o artigo do projeto cte refOrma
tro_da Eâucação:.
_
_ _
__
.
.
fiscal que retira· a União da obrigatoriedade _que existe)1_gje
de atuação tambéin bà área de 29 grau, atraYés das escolas
O Sr. Marco Madei .:._-Agrãdeço ã ge-nerosid3de de V.
técnicas federais, qu~ são -de excelente nível, e das es~lPs
P.x~ Mas quero, seguindo a sua trilha, mais uma vez, postar-me
agrícolas Federais-de J" gra':l •. que existem numerosas em qua~e
na defesa das te_ses que V. Ex~ aqui tem, com brilho e talento,
todas as unidades ·da Federação e que prestam relevantíssilp.o
defendido _em favor da educação brasileira.
serviço.
O SR, JOÃO CALMON- Nobre Senador Marco Maciel,
antes _da sua chegada a este plenário, tive oportunidade de
O Sr. Marco Maciel - Permite-me V. EX• 'uni aparte? transmitir, de maniera enfática, o meu profundo agradeciO SR- JOÃO CALMON - Com maior prazer, nobre
mento ao Presidente Fernando Collor, que deu ordens expresSenador Marco Macie1.
sas para q'ue fosse liquidada a tentativa da tecnoburocracia
_de reduzir o percentual mínimo de 18% da receit_a de impostos
O Sr. Marco ~~~i~-~-~ N9!J_re -~--il!!stre S~nador J_o_ão
Ca1nion, incio mhiha breve iiltervenção cumptim6ntaildo :rilais
federais para a educação, para 12% rio próximo ãiiõ" e· para
unia vez V. Ex• pela defesa que faz da Educação em nosso
6% _em 1994. Está garantida, portanto. a permanência desse
Pafs. Não foi por oütra razão qu~.Certa feíta disse que-v.
percentual mínimo de 18%, que pretendemos, na próxima
E:x;~ era o grand~ _apóstolo da Educação- em iJ"osso- País, que
reforma constitucional, em 1993, aumentar talvez para 25%.
clama sem cessar, ergue sua Voz, como diriá Isaías, em defesa
Há um outro tema que eu gostaria de abordar neste disde causa tão nobre. Mas eu gostaria, procuratido, sintetizar
curso, que estou fazendo de improviso, porque não havia
meu pensamento, de fazer duas observações a respeito-do
Ç)rador inscrito, e recebi um apelo do Presidente da Sessão,
dis-curso que V. Ex~ produz na- tarde de hoje. Em primeiro
Senador Alexandre Costa, p_ara f~lar, sob pena de ser encerlugar, quero mais uma vez reiter~r a minha convicção, mais
rada esta sessão. Eu comentava há pouco, nobre Senador
Marco Maciel, outro perigo que estamos enfrentando com
do.que convicção,-~ ll!i~ha certeza de que no ajuste fiscal
que o Governo pretende encaminhar ao Congr~sso Nacional
o projeto de J~.e:forma Fiscal, que iÍlCiui um artigo que define
a questão educacional não será ª-~etada. Pelo contrário, as
a responsabilidade do Governo Federal apenas pelo ensino
vinculações estarão mantidas, basicamente aquelas que foram
universitário, ficando a responsabilidade do ensino de 19 e
oriundas de uma emenda constitucional de autoria de V. Ex•
29 grau distribuída entre Estados e Municípios, o que acarretaria inevitavelmente a transferência, para os estados, da rese que contou com o apoio quase unânime do Congresso Nacionru.
.
ponsabilidade pelas Escolas Técnicas Federais e, para os muniPor isso, digo-lhe que V. Ex• já pode colher mais uma
cípios, da responsabilidade pelas Escolas Agrotécnicas Fedevitóriã, dentre muitas que tem obtido, na sua luta em favor
rais, de excelente nível.
da educação e no sentido de pó-la efetivamente como uma
Agradeço a intervenção de V. Ex~, Senador Marco Maciel. Este País é profundamente credor a V. Er pelos notáveis
grande prioridade nacional, não uma prioridade meramente
verbal, retórica, mas uma prioridade fática, cohéreta, palpá~
esforços que realizou ~m__favqr da Educa_ção~ quando ~ra Titular --do~-MEC. V. -EX< dévO deStaCai istO ffiais ulna vez, foi
vel, tangível. -Chamo a atenção para mais.e$'"s'â~Vitória- quea educação alcançou graças· inclusive ao depoimento que V.
o responsável pela agilização da regulamentação da emenda ...

H
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O Sr. Marco Maciel- Pa emenda que tem o seu nome,
Emenda Calmon.
O SR. JOÃO- CALMON ---, ... essa emenda que vincula
o percentual mínimo dos Orçamentos -públicos para a Educação. Na época, a tecnocracia·tafnbém exigi -es-sa regulamentação, e V. Ex~. como Titular da Pasta da Educação, compareceu váriaS vezes' aO plenário da Câmara e às Comissões
Técnicas, fazendo um apelo_ dramático para qu.e fosse dado
à matéria regime de urgência Urgentíssima.
O Sr. Marco Maciel - Senador João Calmon, V. Ex•
me permite uma brevíssima interrupção?
O SR. JOÃO CALMON- Com prazer, ouço V. Ex• O Sr. Marco Maclel- Já que V. Ex~ discute o problema
de responsabilidade em relação aos encargos da Educação,

não sei se por ocasiã:-o-'d dj_sçussãQ do ajuste fiscal, !1111S ~_rta
mente por ocasião da revisão constitucional, vamos pensar
também esse problema de com quem ficam as receitas e com
quem estão as despesas no setor público. L~mbro que o Estado
brasileiro é um Estado composto, ou- SeJa, federal, que se
compõe de vários entes féde:rativos:-União, estados, municípios e DistritO FederaL É~ pecessário melhor de.~nir redes
de diferentes entes federatJvos com as responsab1hdades de
cada nível de ensino~ _É um de.safio que temoS que enfrentar
e -que não se refere apenas à questão da educaç_ão_, mas ao
papel da Federação como um todo. Se optamos e acho que
agimos corretamente, por manter a estrutura federal - o
Império era Estado unitário- sé- nós, pa República, fizemos
o Estado Federal, devemos observar com muito cuidado essa
questão. Parece ·que esse tema não esteve n;mito presente
por ocasião da elaboraÇãO da Carta de 1988. Daí por que
algumas distorções_ ocorrer;tm_pu estão _()ÇO.'f:Tendq? e_stando,
de alguma forma, a justific'!,r esse projeto-de reforma__fi$cal.
De uma hora para outra, parece que houve uma transferência
acentuada de receitas para Estados e Municípios, estes passaram inclusive a ser considerados entes federativos, e _não
hou~e uma preocupação em melhor apetrechar a Uniã.o para
atender àquelas suas prioridades básica~. J?ntão, encerrando
o meu aparte, gostaria de dizer. a V. E~· que- quem sa?e?
- por ocasião do ajuste fiscal, se não aí, certamente p_or
ocasião- da revisão-constitudOn'ai, deveremos pensar senamente nessa questão. não·s:ó" Sob a 6tica: da E,dQçaçãQ, mas
também sob a 6tica da _Fed~:ré!-ção como _u:m todo, para que
construamos no País-uma Verdadeira federação, ou seja, uma
federação que não seja apenas uma federação legal! mas seja
também uma federação fiScal e, a partir daí, possamos fazer
uma federação menos desigual, vale dizer. mais justa.
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foi como -o nobre Senador Marco Maciel, um notável Ministro
da 'Educação, foi graças a ele que o Presidente da República
recUou e foi ainda mais generoso, porque atribuiu o seu recuo
ao desejo que ele tinha de prestar uma homenagem a este
permanente devoto da causa sacrossanta da Educação. Mais
uma vez, nobre Senador Jarbas Passarinho, muito obrigado.
_O Sr. JarbasPassarinho-Per_m~~e-me V. Ex: um aparte?
O SR. JOÃO CALMON- Ol.lçoc.EX' com P!azer.
O Sr. Jarbas Passarinho - Senador João Calmon, V.
Ex• lembra um episódio em que tive participação -_e fiquei
muito orgulhoso de ter tido essa participaÇão. Lembro-me
bem de quando V. Ex~ foi ao Ministério- da_ Justiça e me.
falou de modo dramático; ·senti a Suá·paixão -:. . :. __ e nem toda
paixão deve ser condenada, ao_ contrário- pela tese e fiquei
tão profundamente impressionado que, pouco depois, eu estava, por telefone. tendo oportunidade de falar com o Presid7nte
da República e disse-lhe que gostaria de relatar o que tmha
acabado de ouvir, o que resultou no que V. Ex~ disse agora.
Nessa ocasião, eu disse ao Presidente:_"Olha, há um homem,
que é_ considerado o pai da Déc3da da Educação - agora
vai"ser de duas décadas ou três, pois vai continuar lutando
-por isso- um devoto por ess~ t~abalho, que ~e sente pr~fund~
mente insultado, como brastletro~ em nome deste Paxs, pois
as_ crianças brasileiras precisam da educação, na medida em
. que esse projeto pretende fazer essa mutilação". E Sua Excelência, devo confessar a V. Ex~, foi extremamente acessível
à argumentação que desen':~lvi e logo. de'-: as ~nstruções par~
que a modificação fosse fetta. Isso fot comumcado a V._ Ex·
como justa e devida homenagem ao que tem sido V. Ex~
nesse campo. Como seu colega de muitos anos, inclusive aqui
no Senado, rejubilo-me por ter tido uma partícula dessa decisão, no momento_ em que o PreSidente da República fez a
homenagem devida ao esforço admirável que V. Ex• vem
-desenvolvendo há tanto tempo.
O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Jarbas Passarinho, a sua excessiva modéstia se refere à sua col~Qoração
como uma partícula. A sua participação foi relevantfssima
e creio que V. Ex~ transmitiu ao Presidente Feman~o Collor
as minhas apreensões, utilizando, quem sabe, uma linguagem
dramática, porque estava em jogo, realmente, o futuro deste
país, que depende fundamentalmente da Edue~ão. ES~e crédito deve ser _dado a V. E~ e o faço_ com Q coraçao __ e_m_
fe_sta, no momento· em que V. Ex~ não int_egra mais o m~nis~ério
do Presidente Collor, mas continua a bnlhar de maneua mex-.
-cedível, neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Alexand.re Costa) - (Faz soar
O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Marco Maciel,
renovo o meu agradecimento por seu magnífico aparte, _que a campainha.)
representa uma valiosa contribuição para a nossa causa coO SR. JOÃO CALMON -Nobre Presidente Alexandre
mum, que é a causa da eduçação.
·-··
··- _
_
-·costa, perdoe-me que eu tenha me excedido no desempenho
Eu não poderia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerrar da missão que V. Ex~ me atribuiu: proferir discurso para que
este pronunciamento, sem manifestar- a- miri.ha gratidão ao
esta sessão não caísse. Como eu me empolgo, sempre ao
nosso nobre colega Senador Jarbas Passarinho, que, quando
falar sobre Educação, e também devido aos l!Partes, que tanto
era Ministro da Justiça e co.ordenador político do_ Governo
me ho_nraram, de nobres coleg?~, eu_ tive esta oportunidade
Fernando Collor, desempenhou um papel de extraordinária preciosa de voltar a abo:dar o problema ~a Educaç~o que
relevância no torpedeamento de uma outra conspiraçãO" da é, sem dúvida, o de mais transcendental Importância para
tecnoburocracia, que pretendia, no bojo do chamado Emeno nosso País.
dão reduzir os recursos para a Educação incluídas nessa emenMuito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
da Q.ue generosamente os meus colegas teimam em chamar
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
de Emenda Calmon. Foi graças aos- esforços e à capa~dade
de argumentação d? nobre Senador Jarbas Passarinho, que palavra ao nobre Senador Áurelo Mello.
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O SR. ÁURELO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o
·seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
eminentes Srs. Senadores, não iremos_ falar_ de política, nem
de CPis e muito menos de comissões específicas de inquérito
nesta Casa.
.
Iremos falar do centenário de um grande nome do Parla~
menta e da advocacia brasileira. Cidadão que, como_ Deputado
Fe.deral, tive o ensejo de GOnhecer, embora a tangenciação

.de idades que nos separava, ao mesmo tempo foi um elo
que restabelecido ficou no campo da amizade, da fraternidade
e da afinidade eletiva.
O centenáriO de Hugo Napoleão do Rego aconteceu po
dia 25 de junho de 1992. E relembrar este nome é uma tarefa
a que me sinto obrigado, porquanto se trata de uma das mais
expressivas figuras ·que já passaram pelo Parlamento brasileiro.
Hugo Napoleão foi eminentemente advogado. Após cur·
sar os Colégios São Vicente de Paulo, São José e Ateneu
Piauiense, preStou os exã.riiéS finais no liceu do seu Estado
natal. Fez os três primeiros anOs do curs_o_ superior na Faculdade _de Direito do_ Recife. Transferiu-se, em seguida, para
a Faculdade de Direito do. Pará, pela qual se diplomou, em
1911, tendo colaborado neste período em O Jornal e na tradi·
cional Folha do Norte. A Folha do Norte foi um jornal que
lembrava assim um farol no meio do mar. _Uma almenara,
indigitando caminho~, apontando rumos-, píOfligando os maus
administradores. Dirigida por Paulo Maranhão, figufa qUase
imarcescível do jornalismo brasileiro_. pela sua cultura, pela
sua Originalidade de temperamento e pelo aspecto que deu
à Folha do Norte, que éra, inegavelmente, um pálio desdobrado desde as áreas do :eeará até os confins_ do Amazonas.
Colaborar na Folha do Norte era urna prova de capacidade
invulgar: E a aceitaçliO de um jornalist~ -p-ara partítipar-desta
tarefa era a evidência' que esse jornalista, pelo seu valor,
merecia ser incluído no- plantel daqueles que formava~ no
prirneito time das grandes realizações escritas no País.
Em 1922, depois de ter sido Juiz Municipal em Livramento, no Piauí, e tá exercido advocacia no Pará~ eis- que
Hugo Napoleção elege-se Deputado à Assembléia Lêgisl3tiva
do Piauí. E, em 1925, foi recebido para a legislatura que
iria até 1927. Em oUtubro deste Ultimo ano, elegeu-se' DepUtado Federal pelo Piauí. E, ainda em 1927, tendo fixado residência na Cidade do Rio de Janeiro, então DistritO Federal.
aí instalou banca de advocacia e foi escolhido para Secretário
da Junta Internacional dos Jurisconsultos Americanos, com
.
sede na Capital do País.
Exerceu o mandato até outubro de 1929 e, com p apoio
da Aliança Liberal, à qual havia aderido, reelegeu-se Deputado Federal em março de 1930, destacando-se no Parlamento
pela suâ. atuação em_defesa da autonomia da Paraíba.
Nesse sentido, protestou contra o envio de tropas militares ao Estado por ocasião da Revolta da Princesa, fato que
os aliancis_taS cons1deravam intervenção do Governo Central
naquela unidade da Federação. Já se manifesfãVã., assim, o
sentido democrático de Hugo Napoleão que, através de sua
ascendência, era um homem público ilustre e que depois,
pela sua descendência, culminada com a presença do nosso
companheiro Senador Hugo Napoleão, ex-Governador do
Piauí, evidenciava essa linhaagem de homens de calibre bimarcial e de valor inconfundível na vida pública brasileira.
Articulou, juilto aos gaúchos, a participação do Piauí,
na Revolução de 3_0, tendo participado ativarnente ao ladc
do Senador José PireS Rebelo, Félix Pacheco, Humberto de
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Areia Leão, Matias Olímpio de Melo e outros, da eclosão
do movimento nesse Estado.
No dia2de outubro:de. 1930_,5]irigiu-se a Matias Olímp1o,
o ex-Presidente do Piauí e t.ambém opositor do seu substituto
riO Cargo-, telegrama cifJ;ado. instruindo a tornada ~e providênçias l)ecessárias ao des~ncadeam,entp da r~volução. ()des.-pãcho foi interceptado na estação de Tereslria e levado ao
_Major Pantoja, Comandante do 25• Batalhão de Caçadores,
· e ao Govérnador João de Deus Pires Leal. Estes, depois de
procurarem em vão decifrar a mensagem, enviaram-na ao
seu- destinatário.
Assim, estava Hugo Napoleão do Rego, procedendo e
participando na História do Brasil. O -seu telegrama cifrado
caiu nas mãos dos dirigentes, e oS dirigentes, alapardados,
sem compreender que ali estava um comando de um líder
para outro, deixaram o- telegrama passar, e isso acarretou
um movimento de tropa que culminou com a vitória das Forças
Armadas de 30, comandadas por Getúlio Vargas, em favor,
portanto, da Revolução.
Etn 28 de outubro de 1930, quatro dias depois da queda
do Presidente da República, Washington Luís, ficou definitivamente assentada a entrega do poder ao Chefe da Revolução,
Getúlio Vargas. Ne_ssa oportunidade, Hugo Napoleão, que
se encontrava no Rio de Janeiro, discursou para a multidão
da sacada do Palácio do Cat_ete; em nome dos Revolucionários
do Norte.
Em 1931 foi 2<:> Secretário da Primeira Dir"etoiiã do Clube
3 de Outubro, organização que congregou as correntes tenentistas em defesa dos ideais de 30.
Em 1933 elegeu-se Deputado à Assembléia Nacional
ÇollSt'itUinte ·na legendà da Lista Hugo Napoleão, formada
no Piauí, para lanÇar candidatos a essa Assembléia.. Mais
tarde, visa_ndo congreg~~-~s. forças políticas que haviam apoiado _a· Revolu_çãn, ·seus adeptos uniram-se aos membros do
·Partido Nacional Socialista do Piauí, do qual Hugo Napoleão
_foi ~Sf:O~hi<io Preside_nte de honra, juntamente com Ladri Sales_, interventor no EStado. Assim scigiU ã- suã trãj"etc?fiit~
Quarido assumiu a deputação _feder_al pelo Estado do
A~~Ç>nas, em 1955, no Rio de Janeiro, lá estava o velho
mestr~ li\~go Napoleão. Apurado no trajar, encantador na
maneira ·de 4iscursar, charmos<rna sua apre_sentação física,
era um identifiCado3~0m o grupo de jovens que ali estava,
entre os .quais me situava, ao_ tempo com apenas 29 anos
de idade.
Então, esse nome,_ no momento em que se comemora
o ·seu .centenário, é digno de ser trazido a este :plenário, para
que recordemos, inclusive na pessoa do seu neto, que, no
dia da minha posse, confup.di com o seu filho, possamos homenageá~lo condignamente e sublinhar _o valor incontestável de
que era possuidor.
Foi casado com D. Matilde Freitas Napoleão do Rego.
Seu filho, Alufsio Napoleão de Freitas Rego, foi embaixador
do Brasil em Teerã, Estocolmo e Pequim, pai do nosso companheiro, Senador Hugo Napoleão. -Seu neto~ filho deste, Hugo
Napoleção do Rego Neto elageu-se Deputado Federal pelo
Piauí em 1974e em_1978; e, a seguir, fdi GoVernador, sendo
hqje Senador pelo Estado do Piauí.
Deixou Hugo Napoleão do Rego publicadas as obras Limites Interestaduais, Igualdade de Representação dos Estados
no Poder Legislativo e Discriminação de Venda. Estes apontamentos nos foram trazidos, através de publicação adequada,
por Robert Pecharnn e Joana Angélica Melo.
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Concluo, Sr. PreSidente, que, durante a minha já longa
demorada passagem nos parlamentos brasileiros, poucas vezes
encontrei um companheiro dé tantas virtudes·e de tantas quali~
dades espiritUais e iritelectuais. No momento me que comple·

taria 100 anos de idade, levanto o seu nome e a sua imagem
como se levanta um lábaro ou uma tocha. Hugo NaPoleão
foi um daqueles exemplos de político brasileiro de atividade
intelectual extraordinária, que

se manifestou -da maneira mais

completa, com o merecedor da consideração, do respeito e
da saudade daqueles componentes das gerações que o seguiram.
Trago, portanto; as tflihhas palavras, como se cada uma
delas fosse uma rosa pata depositar aos pés da imaterial estátua
erguida em favor de um cidadão que, pela sua inteireza, pela
sua verticalidade. moral, pelas suas qualidades espirituaiS, graniticamcnte fica instalado no· coração e na memória -d.a vida
política brasileira.
Era' o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Áurelo_Mello, o Sr. Alexandre Costa, ]~' Vice-Presidente~ deixa a cadeira da
presidênCia, qUe é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O SR. PRESIDNETE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Eduardo.

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB.- PR. PronunCia os~guin:
te ·discurso) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, na semana
passa~a. li um artigo do jornalista Jarbas Holanda na página
2 do JOrnal O Estado de S. Paulo e me impressionei com
a argumentação do autor, que foi membro da direção naciàrial
do antigo ~~!1ido C:omu~ista Bra~ileiro, hoje PPS. De acordo
com .Jarbas Holanda, a crise politica ati.Ial tem iig.iç'ãO com
a eJeiçãq çle 1939, que- levou ·Fernando Collor de Mello à
vitória.
-·
· '' · '
'
'
'
Após a leitura do ;rtigo; eu~ qu~ ~em:Pre de"fencÍi, n~ste
plen_ário, ~a tese de que a Constituição brasileira de 1988,~
mais do que cidadão, é madrasta - cheguei à conclusão de
que o autor quis dizer que a modernizaÇão elegeu éoiJor
Presidente da República e, agora, (Ço_' principal obstáculo
para sua queda do poder. Pois nenhum político brasileirO
comunica cóm tanta clareza comó Sua Excelência a cdriviCção
de que a sociedade brasileira exige a moderniZação de' suas
estruturas económicas, sO'ciais e ·polítiCas. Ou- riiblhcir, qúe
esta sociedade deseja sopetar as condições de atfaso dessas
estruturas para ter acesso· às conquistas capazes de resumir
a idéiawrriãe da modernidade, qual seja, a liberdade com justiça
social.
Em seu artigo; Jarbas HOlanda Lembra que, em 1989,
nenhuum outro candidato à Presidência da República con~e-giu
sequer ·entender a· avalanche representada por essa vontade
nacional de seguir rumo aó- Primeiro -Mundo. Eu diria niais:
até hoje, Sr. Presidente, SrS.Senadores, os Principais líderes
da oposiçãO ao Governo, fazendo ouvidos de mercador a esse
clamor, gritam e gemem suas lamúrias, de costas para a popuw
lação-. Até hoje, o Presidente nacional do Partido dos Trabaw
lhadores - o PT; faz campat:Jha aberta contra o programa
de privatização, apesar de sua enorme necessidade.
Quero deixar claro que, também, concordo com a asserw
tiva do autor do artigo citado, segundo a qual a corrupção
é o antônimo da modernidade. Modernização significa· competitividade, capacidade produtiva e liberdade, mas, também,
quer dizer transparência, clareza, honestidade na manipulação
dos recursos públicos e seriedade na administração do patrimônio c_omum.
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Ou seja, tal como Jarbas Holanda, acredito ser de externa
importância paca a sociedade brasileira manter o programa
de modernização do atual Governo, mas, ao mesmo tempo,
espero, com calina e confianÇa, pelo resultado final da Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada para apurar irregularidades eventualmente cometidas pelo tesoureiro da campanha presidencial de Collor, Paulo César Cavalcante Farias,
vulgo PC.
O clima passiona1, provocado pelos escândalos vindos
à luz com velocidade vertiginosa- nds -últimos dois meses, não
nos tem ajudado muito a refletir em profundidade a respeito
desses problemas. Mas, ao mesmo tempo - é preciso reconhecer-; esse mesmo ambiente tem também, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, seus pontos positivos. O primeiro deles é
que a corrupção não está acabando, o que é impossível, mas
deve diminuir niuito, depois dessa devassa pública e notória,
promovida pela imprensa e acompanhada de perto pela CPI.
OutrCi'püilto positiVo é que o Presidente da República,
que sempre se comportou de maneira muitõ íffijjeiial, parece
estar travando conhecimento com as vantagens da humildade
e do gesto de discutir, antes de adotar as_ decisõ_es .. Uma con~
quista evidente destes dois anos e meio de gover_!].O é o _rec<?.:-_
nhecimento de Sua E;xcelência de que os Cong~essitas também
têm poder e devem ser ouvidos.
- OUtra conseqüência importánte é que, apesar de frágeis,
as iristituições republicanas se fortalecem e provam que funcionam neste momento, apesar de toda a confusão provodada
pelas descobertas de irregularidades e fraudes cometidas contra o Tesouro Nacional. Nada mais pode ficar escoridido dO
Co~gresso e, sobr~t.udo, do patrão de todos os _S_e_n.adores
e _l?eputados Federais, que é a opinião pública.
Neste ambiente, em que tudo é exPosto e fica à mostra
·dos eleitores, os íiiiniigos do voto se denunciam, apesar de,
mUitas vezes, suas teses irisensatas_ ganharem ares de verdade
· :ibsOíúta. Há os qUe- defendem o "parlamentarismo já", não
por serem parlamentaristas convictos, como muitos de nossos
comp_anheiros aqtii da Ca_s_a, mas apenas porque esta é a forma
mais _cómoda de dri~lar as decisões_ j~ tQmadoas pelo povo
em elei~es livres; diretas e soberãnas. Da mesma, forma,
~Çonf~Ssáveis são as 'intenções dos que- defendem ·um dito
"gov~rn_o de união naciOnal" sem o aval popular, que só pode
ser dado pelo voto._
Então, Sr. PreSdiente, Srs. Senadores, urge defender o
direito que a sodedade brasileira tem de escolher seu próprio
destino, que é o da modernidade. Coino e&ç_re.veu :l;::uclides
da Cunha, "o Brasil está condenado à civilizãçã_o".~ J;:m. U~lJla_
prova da forçada idéia da modernidade_tem_sido_.,_exatamente,
resistir a estes drainas todos, é precisO, também, deixar claro
que ninguém pode transigir com a cotrupção. Portanto, -o
trabalho da CPI deve.. seguir adiante e produzir conseqüências
práticas, tais cOmo prov·as·~ ·seilféifças e·penas para quem tiver,
cornprovadamente, culpa no cartório. Mas, também, cabe-nos
lutar pela salvaguarda do sagrado direito popular de eleger
seus representantes, cujos mandatos_ devem se:r -preservados,
pois, se isso não acontecer. o próprio direito do voto estará.
sendo violentado.
Para- isso tudo ocorrer, é importante, ainda, que a crise
política, natural nos regimes democráticos, não jogue por terra
as precárias conquistas na credibilidade da condução da política económica. Quàn'to a isso, parece-me Ser útil garantir-lhes,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, apesar da crise, o Ministro
da Economia, Marcx1io Marques Moreíra, tem coriseguido
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o apoio majoritário de segmentOs importantes das: classes pro-

dutoras brasileiras.
Estive pessoalmente, no jantar em homenagem ao Ministro da Econonlia em São Paulo, quarta-feira da semana passada. Chamou··me atenção o fato de a parte mais aplaudida

de seu discurso, no jantar, ter sido a que ~e referia a ·algo
que os economistas chamam de "estabilidade de expectativas". Ou melhor, trocando em miúdos, agradou aos presentes,
sobretudo, a garantia, por S. Ex~ dada, de que não haverá
choques, traumas, nem pacotes na economia, no futuro à
vista.

-

O Sr. Elcio Álvares -Permite-me V. Ex• um aparte,
SenadorJosé Eduardo.?
O SR. JOSÉ EDUARDO - Pois !lão, nobre Senador
Elcio Álvares.
·
·
O Sr. Elcio ÁlV&res --Senador José Eduardo, V. Ex~
hoje continua realizando um ciclo de pronunciamentos que

são intêirã.Inente pre:Sentâiféos; --atuáis e, muito _mais àinda,
de profundidade, que merecem reflexão de seus Pares_. O
tema que V. Ex• está trãtando é o do_s homen_s de bom senso,
que analisam a Crise política brasileira dentro da maior prudência ·necessáriâ em fázão, ·exatamerite, da exacerbação_ e do
radicalismo.; O fato maiS impôrtaOte, iriegàVelmente, dentro
desse contexto, depois _que a CPI já atiilgiu o seu p(jrita=maior
diante· da opiniáo pUblica, é a sitliaçãó ecOnómica do País.
DeSde que O mundo é. mundo -não se pode ter uma situação
política: estâvel, no momento eni que a econo~ia se encontra
vacilante, produzindo altos e baixos. Negar ao M{niSiro Marcüio Marques Moreira e à ·sua eqtiipe que eles lavraram um
tento rio momento em que conseguiram ·completar o ciclo
da negociação da dívida é es.conderuma realidade que nenhum
brasileiro de bom senso pode obsturecer. V. Ex!. esteve presente àquela manifestação notável de políticos e empresários
brasileiros, homens da mais alta expressão, à pessoa do Ministro Marcílio Marques Moreira. Um encontro que teve a repercussão necessária porque mil pessoas, que representavam -os
mais diferen-tes segmentos· da sociedade opinativa brasileira,
disseram ao Ministro Marcílio que o caminho que estava sendo
trilhado era saudável e merecia o aplauso. de todos aqueles
que se preocupam tom· a economia.· Hoje, V. Ex' teve o
privilégío; juritam.ente -oomigo e outros senadores~ de ouvir
o Ministro Marcílio Marques Moreira e todos os seus auxilia~
·res, inclusive o negociador da dívida externa, Sr. Pedro Malan;
o Presidente do Banco Central, Dr. FrancisCo Gros, numa
exposição que eu diria um arremate final da negociação ·da
díVida com os bancos externos. Em todo instante ficOu claro
isso. ·Sente-se que o Ministro Marcflio· Marques Moreira é
um homem realista, é um homem que não está se quedando
ante o·sucesso de uma_ negociação bem elaborada. S. Ex~
tem preocupações - e eu chamo a atenção dos eminentes
Senadores para o comportamento do MinistrO Marcílio Marques Moreira. Há uma crítica generalizada de partidos que
integram o sistema de s_ustent.ação do Go_vern9 de que alguns
de seus setores nao têm sensibilidade política e, às vezes,
entra em conflito com posições que já são tradicii::mahnente
conhecidas em todo .o País. ·o Ministro· Marcílio Marques
Moreira surpreende, não diria pelo êxito da sua participação,
que merece o elogio de todos os brasileiros; o Ministro surpreende pela sua sensibilidade política. Hoje, S. Ex~ deu uma
demonstração-clara do apreço que tem pelo Congresso Nacional, o apreço que tem por esta Casa. E foi assim i5"SuceSs"O'
da negociação da dívida. Desde o primeiro instante o MiniStro
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fez questão d_e convocar os Senadores que estão afeitos ao
problerlla, principalmente aqueles que integram a ComissãO
de Assuntos Económicos, para dar a notícia por inteiro do
desenvolvimento da negociação da c#vida. V. E~ diz muito
bem: neste instante, discutir o·aspecto político da permanência
do Presidente ou não na Presidência da República, não é
um ato patriótico·, e riâo é poi quê? Ad.ma de tudo existem
dispositivos constitucionais "claros, meridianos, que não levam
a este raciocínio, existe até o dispositivo constitucional, que
já foi trazido à colaçãO outro dia, que tira do Presidente qualquer responsabilidade de ato que não seja aquele cometido
no exercício do ~l). mandato, o que de pronto derrubaria
-qualquer pretensão de atribuir ao Presidente fatos que .estão
sendo apurados por duas Comíssões Parlamentares de Inquérito. E V. Ex\ como-sempre faz, Senador José Eduardo,
traz o assunto .com limita ·propriedade para este Plenário.
Neste momento, a questiúricllla política não vai resolver cOisa
nenhuma; o que importa é que os homens de responsabilidade
deste País, aliados aos condutores da política económica, que
tem reflexos bastante consideráveis no aspecto _social~ cele~
Oiem a mesrria fala; eles têm que se uníssonos em seu comportamento e dar ao Br~sil o_ re.spaldo que ele precisa. Não se
resolve crise.social, não se resolve .crise política serri que nós
tenhamos uma economia forte .. Se no momento a ec_onomia
ainda é frágil, mas já começa os·primeiros-·larnpejos e os
primeiros impulsos para próduzir resultados, o seu_disc.urso,
mais uma vez, é uma convocação a esta Casa para uin posicionamento cada vez mais afinriãtivo. V. Ex~ foi uin dos primeiros
oradores, lembro-me bem, num discurso memorável, a advertir os seus PareS sobre a necessidade de não se questionar
a permanência ou não do Presidente Fernando Collor de Mello
no exercício do __seu mandato_ porque impedia, como reitera
hoje, que isso fo.i. uma manifeStação _livre e democrática do
povo brasileiro . . Se foi· um proceSsO_que. o_c.onsagrou, recebendo cerca de 35 milhões de_ vo.tos dos_ brasileiros, só há
um processo que pode tirar o Presidente Fernando Collor
de Mello; uma outra eleição, quando aqueles que se antepõem
ao Presidente consigam a vitória, e ·af começa um novo ciclo
de Governo, evidentemente,. com .uma equipe diferente daquela que lá está hoje. Congratulo-me com V. Ex\ como
~pre 1 p~la propriedade do tema e, muito maís ain~r~. pela
sen~ibilidade.de trazer à baila a questão, exatamente aquilo
que é- fundamental para que todos nós tenhamos uma visão
maior do Brasil. Vamos ajudar a resolver os problemas brasileiros com patriotismo, com discernimento, com efetiva presença dos nossos comportamentos em todos_ os momentos,
que sejam de respaldado ao gesto do Governo, não o gesto
do Governo que seja uni ato representativ-o de uma pessoa
chamada FernandQ_Collor de. Mello, mas, acima de tudo,
de um Presidente da República que, nesse instante grave para
a vida nacional, precisa da .colaboração de. todos, principalmente dos Senadores ·como V, Ex~. que tem a sensibili.dade
do momento. n3.cional que estamos Vivendo.
O Sr. Espei'idião Amin - Senador José Eduardo, eu
goStaria de me ha?ilitar para um a~arte junto a V. Ex~ também.
O SR. JOSÉ EDUARDO- Só um instantinho, Senador
Esperidião Amin.
Eu diria mais, Senador Elcio Álvares; não se trata,_simplesmente de tentar responder a um apelo do Presidente,
que levantou a bandeira da mode.rnídade. Essa deixou de
ser·tr:rna bandeira do Presidente para ser uma aspiração do
povo brasileiro. No momento ~m que o Presidente deixa de
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editar medidas provisórias e busca apoio de uma base parlamentar, tentando o diálogo e jogando os ,temas da mªior
importância à di$cuss_ãq _deste Pa:r;-lament.o~ nossa _re_sponsa-

bilidade cresce muito-. Nós somÇ>s parceiros do povo brasileiro,
não do President.e~ para a solução désses problemas que impedem a retomada do desenvolvimento, ou seja, as dificulda,d~s
económicas que vivemos hoje, como tão pe;m,, ,Y. Ex~ tem
ac_ompanhado.

O Sr. Esperidião Amin -Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO- Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Esperidão Amin- Senador José Eduardo, V. EX'
como· sempre nos traz, com seu pronunciamento, além de
comentários e reflexõés atu3is, térilas· da maior irripottância
para a realidade do nosso País. Vou me permitir destacar
do pronunciamento de V. Er hoje, mais do que uma reflexão,
uma informação. Os jornais de hoje dão conta de que houve
uma reunião ontem, na residência do Senador Raimuudo Lira,
estando presentes políticos e empresários. V. Ex~ era um dos
presentes, tanto na condição de político atuante que é, quaritO
na de empresário de reconhecida competência. E, mais do
que competência, V, Er tem como empresário Consciência
da sua responsabilidade social. Recolho do seu discurso a
informação mais preciosa para nós, congresssistas_e Vóu citá-la:
"Uma conquista evidente desses dois anos e meio de GoY~rno
é o reconhecimento de Sua Excelência, o Senhor Presidente
da República, de que os congressistas também têm poder
e dever e devem ser ouvidos". Essa ir,.fonnação, se_m_ dúvida,
é atualizada. V. Ex• faz um discurso hoje, dia 16 de julho,
dia seguinte ao da reunião, que, na minha convicção me cottforta quarito às notíciaS divulgadas nos jornais de hoje, dando
conta__ d_e_que o Senhor Presidente fez críticas ao Congfesso
e à Justiça. Como considero V. Ex~ um·a fonte absolutamente
fidedigna, retiro os reparos ·que faria aós éomentãrios-, alguns
deles citados, até, entre aspas, que O Senhor Presidente teria
feito na reunião que me 'referi há pouco. Por isso, além- de
cumprimentá-lo pelo seu discurso,- agradeço pelo esclarecimento oportuno e atual que V. Ex~ nos traz. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ EDUARDO - Agradeço o aparte de V.
EX~ que vem enriquerer o -n·osso pronuitciamehto. ' ·
Os técfli~os em_-Iiilan:çãs·_ sãbem:hav·er oUtrO_ ffio#yo pàra
a crise política-não -estar -agravan~o ~ economia com a profetizada, mas nunca concretizada, explosão das taxas de inflação.
Falo das reseivas e'm divisas do Brasil, que bojem somam
mais de US$17 bilhões, dando confiança ao mercado de que
o Governo·tein inunição para conter especUlações, principalmente aquelas que recaem sobre o dólar.
Por isso, felizmente, a Crise política influi poucO na ecOnomia. Mas é preCiso riíais, Sr.. PreSidente, Srs. Senadores .. É
preciSo Que todos nós aqui tenhamos algo que, infelizmente,
tem faltado à grande maioria dos políticos brasileirOS: a percepção da dimensão histórica deste rnoineilto. · ·
Com a sinceiídade que sempre usei em todos os momentos de minha vida, quero manifestar a certeza de que, punidos
os culpados, cobradas na- Justiça as contas de quem deve,
a História não poderá deixar de registrar o fato de o atual
Governo, chefiado pelo Sr. Fernando Collor de Mello, não
estar traindo a carta branca dada pela população em 1989,
para Sua Excelência conduzir o País no rumo da modernidade.
A Nação brasileira exige isso: E, certamente, a História Vai
reconhecer esse mérito. Muito embora- insisto - a rilesma
História não perdoará nenhum excesso ou-omiSSão ·que, em
nome dessa carta branca, esse mesmo GovernO vier a cometer.
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Por tudo isso, venho a esta tribuna conclamar meus companheiros de legislatura a entrar na luta pela superação_ da
crise com a conjugação do verbo mais nobre que existe na
língua portuguesa: o verbo trabalhar. Vamos .trabalhar! Pois
este é o único meio de produzir riquezas e de distribuí-las
de forma mai~ justa e coerente. (Muito ~em!)
O Sr. Divaldo Suruagy- Perinite-me V. Er um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO - Com muito prazer, nol;>re
Senador.

Ó Sr. Divaldo Suruagy- Eminente Senadoi:--)os~-EâU-ar
do, nós, que fazemos oposição ao Governo, não fa1!emo~ oposição ao Brasil. _Não podemos deixar de reconhecer os bons
trab~lhos que o Mio.istro Marc_íljq Marques vem realizando
em favor da economia brasileira. Ele é um ho!flem, na minha
opinião, inatacável, tal a grandez~ do seu ca_~áter, a retidão
das suas atitudes. Lamento apenas que o Governo só tenha
ido buscar o bom sens_o, a sensatez e a lógica das decisões
económicas, onde não ocorrem ruilagtes - e V. Ex• .entende
melhor do que todos nós- depois que mílhões de brasileiros
perderam o emprego, depois que milhares de _empresas entraram em concordata e falência e depois que a nossa economia
. sofreu um atraso violento. Mas ainda está em tempo, e com
. um timoneiro como o Ministro Mãi:"cüiO, -tenho certeza de
que o Brasil se reencontrará n& S!Ja grandeza. Ousaria, também, nao dar essa conotação de panacéia que estão emprestando a esse acordo financeiro, como se fosse mais um. a vax:ilma-de condão, que vai resolver tOdos os problemas do País.
Não! Foi um acordo importante, para a economi$1. nacinal,
mas não uma panacéia, como está sendo apresentado à população brasileira pelos meios de comunicação. Mesmo porque
esse _acordo deve ser aprovado pelo Senado da República.
V. EX• é doutor na matéria e sabe que 95% dos tredores
-o que significa ·praticamente a unanimidade_-:-:- precisa ratificar esse acordo. Não é a ratifiçàção. do SenaQ.o.-:-:- que_ todos
nós imaginamos,:-:- que confirmará o acordo firmado pelo
Ministro Marcflio. É preciso que 95% dos credores, praticaw
mente-a unanimidade dos credores _do Brasil, ratifique esse
acordo. Muita água vai passar de_baix:o da ponte, Para o ho-_mem comUm, para o povo, minorja e~qnômica existe ,quando
o custo de vida está_ baixando e quando se tem mais emprego.
Esse acordo nem_ vai baixar a inflação nem _vai diminuir a
recessão. Foi um, avanço- mas não vamos transformar esse
300fdo numa panacéia, como algU.éin do Governo está querendo impingir à população brasileira. Ratific;o a .C:Onfiança
que V. Ex~ acertadamente deposita. na dire'triz d~ "ação do
Ministro Marcílio porque, neste momento, ele simboliza o
que o Brasil tem,de melhor: retidãode caráter, competência
e _capacidade.
O SR. JOSÉ EDUARDO -Obrigado a V. Ex• pelo aparte
dado.
O Si-. Albano Franco- Permite V. Ex~ uin aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO- Pois não, Senador.
O Sr. Alban<> Franco - Nob~ S~nador Jo.sé Ed~ardo,
inicialmente desejo parabenizar V. Ex• por esse pronuncia~
mento responsável,. que mostra e demonstra os problemas
nacionais. Efetiv~mente, V. Ex~ traz, ná tarde âe hoje, uma
análise dos problemas que afligem o País. Todos temos conséiência para reconhecer que o P_aís_ é maior do que todos
nós; que as instituições hoje funcionam normalmente neste
País; que a hôerdade é absoluta; que tudo está senc;lo ~purado
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e que temos inclusive, que reconhecer as convicções demoCráEx~ está se desincumbindo do ~~ndato popular que o povo
tiças do Presidente da República. V. Ex~ aborda também _a
paranaense lhe outorgou. V. Ex~ que vem de uma vitoriosa
questão da modernidade na economi::t e na -sociedade brasi- atuação no campo do empresariado, ou seja, como um dos
leira. Quaisquer pesquiSas ãtualmente efetuadas_ refletem esse
Líderes da iniciativa p'riv'ada em nosso l'_aís, hçmve por b:eill
pensamento e esse desejo da sociedade. Todos temos que
candidatar-se nas eleiçõe~ de 1990_; alcançou uma excelente
reconhecer que o País, após a posse do Presidente Fernando votação e tem mostrado, não sorriente ap· Seü- Estado, mas
Collor, é outro; a mentalidade é outra, a abertura é. outra; a,o País, que além de ser um grande empresáríd', V. Ei~ é
as estruturas estão sendo alteradas, e nós, ·congiessistas, vavocacionalmente um político. Aliás, não foi à.:toa que. Certa
. mos ajudar a_mudá-las. A crise que oàl VIvemos nãOé apenas
vez, se disse que política é destino, e verrios isSO -confirmado
conjuntural, mas estrutural._ Todos os Três Poderes têm restambém na atuação de V. Ex~ Portanto, V. Ex• tem cumptido
ponsabilidade, e o Congresso Nacional_ n~o vai f~lta~ com nesta Casa um papel que vem merecendo o reconhecimento
as suas. Tudo está funcionando normalmente dentro de um de todos os ~eus colegas. mesmo daqueles que eventualmente
clima de liberdade absoluta. A economia brasileira está resdivergem de suas idéias, pois esta é ã·casa do debate, da
pondendo, acreditando cada vez_rp.ais na dem_oc_~l!~ã- que Vive- discussão, e o debate fertiliza toda a nossa atuação, todo
mos e atravessamos. Por isso, solidarizo-me com V. Ex~; apar- o desenvolvimento das nossas -atividades. Dito isso nobre seteando-o._
·
nador José Eduardo. eu gostaria de· fazer duas considerações
O SR. JOS!l: EDUARDO- Agradeço a V. Ex' a contri- acerca do discurso que V. Er profere na tarde de hOje.- Em
primeiro lugar, para que não fique-- dúvida nesta CaSa com
buição para maior esclarecimento da_s minhas palavras.
Por tudo isso, venho a esta tribuna conclamar meus com- relação ao assunto, -ontem o Presidente Fernando Collor não
panheiros de legislatura a entrar na luta pela superação da fez, a meu ver, crítica alguma ao Congresso Nacional, antes,
crise, numa conjugação do v_e.rbo mais nobre que existe na pelo contrário. V. Ex~ estava presente -ao café da inanhã na
língua portuguesa, o verbo trabalhar. Vamos trabalhar, pois casa- do Senador Raimundo Lira, e-. Certamente, haverá de
esse é o único meio de produzir riquezas e de çlistribJJí-las corroborar com aquilo que vou afifiDar:-ontem, no café da
de forma._mais justa e coerente.
manhã, Com a pre!sença de várioS Parlame_ntares, _Ministros
Muitos aqui dirão que já trabalhamos o suficierite. Eles ·cte Estãdo, entre os quais eu gostaria de salientar o Ministro
estarão certos. Eu diria até que, no Congresso Nacional, se Marcílio Marques Moreira e o Secretário do Governo; Senãtrabalha demais. Mas, também, estou certo de que trabalha- dor Jorge Bornhausen; V. Ex~; o anfitrião, Senador Raimi.mdn
mos de forma errada. Não se trata de trabalhar maiS, mas Lira e o nobre Senador Albano_ Franco. q\]e é também Preside trabalhar melhor. Ou seja; produzir- mais-, elâbOrar leis dente da Confederação Nacional do Comércio e da IndUStria~
melhores, mais adequadas à realidade do País e-_-à ·vontade Sua Excelência, o Senhor Presidente -da República~ teve Ocapolítica da Nação. Muitos Congressltas recl,aiiJ,am" dos abusos Sião de tecer alguns comentários sobre ;ts reforMas que está
cometidos na privatização. Se eles tiverem razão, estarão, realizando em nosso País e ceritfOü,-indusive,-a-suã· ah-álise
ainda assim, agindo de forma equivoda:da, sempre que recorre- sobre essas questões, relativas à modernização da economiã
rem à Justiça para impedir os leilões. Se há distorções, nosso e- da _necessidade do ajuste fisCal. E lá 1 ao contráriO do ·que
se possa talvez apressadamente- depT"eeD.êief.- e~-T:iàO-·":.r-riãS
dever é corrigi-las.
O povo na rua está clai_lla_~do por duas providências ime- palavras de Sua Excelência nunhum reparo à atuação do Con~
diatas: os brasileiros querem saber que ruo a Nação vai tomar gresso; pelo contrário, ouvi palavras de estímulo, inclusive
e quando poderemos voltar a trabalhar e a crescer. O "_i-i,tnio ao empresariado, para que não batesse apenas às suas portas,
parece-me claro: é o da modernização. Quanto. à retoinada mas que batesse também às portas do Congresso Nacional,
do desenvolvimento econômico, só poso .dizer que ela é úeces- - onde estão .senclo ado_tadas muitas decisõ_es importantes para
o País. E foi mais além, Fez indiretamentê. uma defesa do
sária;·e rriáls do que isso, urgente. Pois este é ó moinento Senado
FederaL Quando analisada a qu~stão dos portos, suscicerto de tomarmos essa decisão: todos os indicadores são
favoráVeis; áp6s ·a assinatura- do Acordo 9a Dívida- Externa tada por um empresário, Sua Excelência fez questãó de dizer
com o Fundo Monetário Internacional. Sem o obstáCUlo da que entendia a dificuldade de o .Senado aprovar rapidamente
dívida externa, falta a adoção de duas -atitudes, a refOrnla este projeto, tendo em vista que, na Câmara, a proposição
se demora, por mais de um ano. Então, eu não posso dizer
tributária e a revisão constituciorial.
Esta é a ilosSàpa-rte. A Obrigação de- cofrigir aS distorções que tenha havido antes pelo_co_ntrário, crítica do P.residente
tributáriãS--e constitucio113is_é.nossa, e- de_ mais ninguém; O ao Congresso Nacional, Creio até que hol!ve um. processo
povo.cobrará isso de nós, por ser esta, eviPentemerite,' uma de valorização na proporção que Sua -EXc_elê:nda re.Ço'hhece
tarefa nossa, não do Poder Executivo ou das entidades da que o seu programa, para ser executado, precisa do aperte
sociedade civil. Não nos cabe reclamar do- prazo curto que do CongreSso Nacional, e para lá é que devem ser dirigidas
o Governo nos d_á para tratarmos desses temas, mas temos as demandas, as solicitações da sociedade, inclusive por intermédio dos empresários, que são parcelas representativas da
de aperfeiçoar esses dispositiVos legais ainda este ano.
sociedade. De mais a milis, eu sempre entendi que o fato
de gerar pressão está ínsito ao proCesso democrático. John
O Sr. Marco Maciel_- Permite-me V. _Ex•_~m aparte?
Kennedy, ex-Presidente dos E_stados Unidos, disse, certa feita,
O SR. JOS!l: EDUARDO - Quço o aparte do nobre
coro ml,!.ita propriedade, que governar é administrar pressões.
Senador.
Uma sociedade livre é uma sociedade onde o antagonismo
fere
O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador José Eduardo, se exerce em toda a sua i.nte-nsídade, onde o debate
quero, ao iniciar O aparte- ao denso discurso c:le V. Ex~, cumpri- em toda a sua extensão. Então na hora em que se gera pressão
legítima, democrática s_obre o Congresso, alguma forma, dá-se
mentá-lo pelo trabalho que desenvolve aqui no Senado Fedeum depoimento da importância do Congresso, fazendo com
raL Devo~ a propósito, salientar que ainda -hoje pela manhã,
em conversa com colegas, tecíamos loas à forma como- V. que inclusive ele também se sint.a desafiado a se manifestar
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positiva ou negativamente qUanto às -propoSições que lhe são
submetidas à análise. Perdoe-me se subtraio do tempo de
V. E r preciOsos miriutos, mas, eu gostaria ain'da de chamar
a sua -atenção para este fato, para que não haja distorções,
que, a meu ver, ocorreram por parte, inclusive, da imprensa,
na minha opinião, talvez bem- intencionada, porque ela não
teve o acesso ao local da reunião. Supõe-se, por isso, que
ela tenha obtido _essa informação de terceirOS e rião tenha
sido, conseqüentemente, fidedigna no regisfro-d_O que se pãssou. Eu gostaria, mais uma vei:, -de gizar, salientar, sublinhar
a do Presidente; vi, pelo contrário, a preocupaÇão enl fazer
com que o Congresso se Iilariifeste sobre matérias que está
submetendo à consideração das duas CaSaS, da chamada Instituição Parlamentar Federal. Agora, estritamente sobre o discurso- de V. Ex• eu gostaria ·de fazer uma observação, e com
ela ence_rro o meu aparte. Quero dizer comO V. EX.-_tem
caracterizado a soa atuação nesta casa~ trazendo um tema
de não eventualidade da nossa discussão. E não é- por outra
razão que V. Ex~ já teve, em seu discurso, vários econsiStentes
apartes e um deles gostaria de lembrar V. Er-está=ncUnrciO
das suas palavras; e diz respeito à questão que indiretamente
está subjacente nesta questão que se discute nas CPI: o problema do financiamento_ das eleiçõeS. Tenho defendido, aqui,
que não basta reformular o papel do Estado; não basta modernizar a economia. É necessário que consigamos aprimorar
as instituições políticas brasileiras. Temos d_e olhar a questão
brasileira sob este aspecto. O económico é importante, mas
não é tudo. Redefiriir o papel do Estado é decisivo, sobretudo
o Estado paquidérmico que, de alguma forma, nós criamos.
Mas, ao lado disso, é necessário pensar, e pensar rapidamente
- porque isso está relacionado à própria origem do poder
-no aprimoramento das instittiíções políticaS brasileiras. É
necessário pensar no sistema eleitoral, no Estado partidário
e pensar, dentro dessas duas questões, a questão do financiamento das eleições. Digo sempre ·que o sistema político éum todo. Ele tem que guardar uma certa completeza, uma
certa inteireza. Se este sistema- polítiCo Dão- é- .bom, não está
adequadamente articulado, enfrentaremos sempre questões
muito sériaS. E uma das questões muito sériaS-que, ao meu
ver, enfrentamos é a do financiainento das eleições. Está na
hora de pensarmos nesse problema. Como V. Ex~ participou
da reunião de lideranças ocorrida no fim do mês de junho,
V. Ex• sabe que defendi a tese de que deveríamos incluir
na pauta da convocação extraordinária -a votação -dos projetas
de reforma de legislação eleitoral e legislação partidária. São
muitós os.-projeto_s que expressam preocupaç-õe-s coín esse assunto tanto na Câmara Com rio Seriado. Entre os que estão
aqui em debate, eu gostaria de lembrar uma proposição do
Senador Fernando Henrique Cardosos, uma· ou_tra minha e
um substitutivo de autoria do nobre Senador José __E_ogaça.
Acredito que tantos e tantos a outros existain aqui. Na Câmara, sei que os há em quantidade também. Entendo que precisaríamos pensar essa questão, e dentro dela - vou agora ao
núcleo do meu raciocínio -:- a questão do_. financiamento das
eleições. Precisamos reformular essa legislação que faz com
que as eleições brasileiras ta vez sejam as oiais ~.ra.s_dp mundo.
Em uma pesquisa - sei que as pesqllisãS são- precárias de processos eleitorais rio murido, constatou-se que, no Brasil,
as eleições terminam Serido as mais caras, com um custo de
aproximadamente 30 dólares Por voto_. Portanto precisamos
reduzir o custo_ da eleição, sobretudo porque ainda somos
um país em desenvolvimento; conseqüentemente, apesar de
ter recursos, o Brasil ainda é um País pobre, infelizmente.
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Urge també reduzir a influência do poder económico nas eleições, e fazê-lo de forma adequada. O que há no Brasil é
um certo farisaísmo. Como fizemos uma legislação que impede
a contribuição, quer de empresas, quer do cidadão, ao processo eleitoral; que estabelece tetas e limites, termiriamos
convivendo com um enorme farisaísino, quase beiraridO a fraUdes, que, de alguma forma, os partidos e alguns políticos
são levados a cometer por falta de uma_ adequada legislação
eleitoral que discuta essa questãO do" finânciamentõ das eleições. Outros p3íseS do mundo já r~solveram ~ssa questão,
deiitre os quais posso lembrar a Alemanha. Recebi há uma
semana a carta de um amigo que reside na Espanha, onde
o problema foi resolvido mediante a aplic3.ção da lei. Sei
de muitos e muitos outros casos; <rnàe essa questão já- está
devidamente regulada. No Brasil esse Problema precisa sei
enfrentado; ele é agudo e_ tão importante cómo tantos outros
com que ·estamos nos defrontando: Por isso, sem querer descer
a detalhes, nobre Senador José Eduardo, eu diria a V. Ex~
que está ·na hora de discutirmos o assunto, porque receiO
que Ta:tos ocorridos s·e repitam. E o que -é -mais gtave: ·se
não modificarmos essa legislação verificaremOs a Cres-cente
influência do poder económico nas eleições. Trocando em
miúdos, aqueles que são estritamente políticOs, que fazem
tão-s-omente política, vão, de alguma forma, ser preteridos
por aqueles que ou são detentores_ de capital, ou façam o
lobismo daqueles que detêm capital. QUer numa hipótese,
quer noutra, isso. termina fazendo-cOnl -que se-. conspurque
a probidade, o correto desenvolvimento do processo eleitoral
na busca Q.a obtenção de um resl,lltaclo que reflita o que
verdadeiramente pensou o eleitor; ou seja,- a busca daquilo
que chamaríamos a verdade eleitoral. Nobre Senador José
Eduardo, tenho a impressão de que precisamos agir, agir rápido. E- yejo com sã.tisfação V. EX' preocupado com o tema
e buscando dar a sua contribuição._ É lógico que o discurso
de V. Ex~ fere muitas outras questõeS. Eu poderia lembrar,
por exemplo, o tema traçado no discurso de V. Ex~ que diz
respeito ao acerto de uma política económica - que a meU
ver está evidente- e dentro dela o ajuste fiscal. Concluímos
OCOntencioso externo, negociãmcis a nossa dívida com o Clube
de-Paris, o nosso débito com os bancos privados; já--tínhamos
negociado a questão dos juros venddos e não pagos; recompusemOs com o F1vfi, instituição a qual somos flliados. O contencioso externo parece resolvidO. Faltam agora oS detalhes. Mas
a questão iittema não está resolvida, sobretudo a questão
básica-do ajuste fiscal. Não adianta pensar-que vamos enfrentar o câncer da inflação apoiados somente numa política mane.:.
tária, cujo vilãO são os juros. Temos que- pensar, se quisermos
fazer uma política ortodoxa de combate à inflação, ao-lado
da política monetária, numa polítíca -fiscal, de que o Governo
cógita ne_ste inStãilte, e - quem sabe? - dê uma política
de rendas. Sei que uma política de rendas é mais difíCil tãlvez
não possa ser tratada agora em virtude da crise por que passa
o País, essa crise económica que reverbera no plano social.
No ·eiftaritO, é iirtla questão que tanibém não pode Ser ignorada
e que tei:n que ser tratada dentro de um horizonte razoavelmente dilatado de tempo para que não se agravem problemas
já sérios que existem em nosso País~ Nobre Se_nador José
Eduardo, V. Ex• vem à Casa_ com -~,Lirl._discurso ddenso, prepa·
rado, estudado. Oxalá V. Ex~ prossiga_nessa pregaçã~, porque
precisamos-discutir esses tem_as aqui no Senado. Pelo intermédio deles, naturalmente, iremos enfrentar e vencer a crise
política brasileira e_ s_eus reflexos no plano económico e_ social.
_Acredito que o País tem tudo para ser uma grande Nação.
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Já consolidamos um projeto democrátiCo. Estamos consolidando um novo projeto de desenvolvimento, que espero esteja
atento a que o homem precisa de pão, espírito, justiça e liberdade. Mas para isso ainda é necessário muito trabalho, e
essa é uma tarefa difícil que exige o concurso e a colaboração
de to.dos, sobretudo daqueles que, como V. Ex• tem uma
contribuição mais relevante a oferecer.
O SR- JOSÉ EDUARDO~ Agradeço a V. Ex• o aparte
que vem apoiar meU pronunciamento, principalmente na sua
primeira parte,-qU.e, também gerou o aparte do Senador Esperidião Amin, confirriümdo entendimento de que o PreSidente
da República, no café da manhã de ontem, valorizou o Parlamento, tanto a Cãri1:ára_coino o Senado. _Concluo, Sr. Presi·
dente:
Porque, se, em 1~93, contin1;1armos atrelados ao nosso
arcaico sistema tributáfio e a uma ConstitUição Irrealista, aí,
si.nl, ao cóntiário do que escreveu o grande EUclides da Cúiiha,
estaremos condenados, não à civilização, mas à barbárie, ao
atraso permamente. De nós e de ninguém mais, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é justo c9brar as soluções. Mãos à obra, pois!
Modernidade, agora. T;rabalbp m~lhor. Já!
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr, José "Eduardo, o Sr.
Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada peta Sr, Lavoisier Maia.
Durante o discurso do Sr. Josl Eduardo, o Sr.
Lovoisiei Maia, deixa a cadeira da presidincia, que
é ocUpada pelf:! Márcio Lacerda, 29 Secretáfio
· ·
O Sr. César Dias- Sr. Presidente, na forma regimental,
peço a palavra para uma breve comunicação.
O SJÇPRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Concedo a
palavra ao nobre Senador.
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB -~ RO. Para ullla breve
comunicação. Sem revisão do orador.)-. Sr. Presidente, inicia-se hoje a comemoração da r·evolução do poVo iraquiano.·
Estivemos num almoço na Embaixada e sentimos a aflição
daquele povo, representado pelo seu Embaixador, de que
a ONU mantém ainda o bloqueio internacional àquela nação.
Acho que o Senado Federal deveria fazer um apelo ao Embaixador do Brasil na ONU, no sentido de que, usando de todas
as suas forças, força um movimento amplo contra esse bloqueio internacional, uma vez que está havendo violação "flagrante dos direitos básicos da população civil daquele país:
está faltando medicação e outros materiais. para hospitais;
enfim, o país se ressente ainda dos efeitos da guerra do ano
passado~ Senti-me, então, rio dever de fazer este breve comunicado, solicitando, inclusive, do próprio Presidente da República que intervenha de alguma forma, confirmando, assim,
a tradição do Brasil como país que prega - e reflete isto
nas suas autoridades - apenas a paz mundial.
Neste momento, parabenizo o povo iraquiano pela passagem do aniversário de sua Revolução, cujas comewor~ções
iniciam-se hoje e se estendem até o dia 30 .de julho. Muito
obrigado. (Muito bem!)
Durante a· discursO do ST. César DlaS, o Sr. Márcio
Lacerda, 2 9 Secretáiiõ;·-didxa a ·cadeira da presidência~
que é Ocupada pelo Sr. Mauro BeneVides, Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos ~Amazoilino Mende~ --Amir Land9
- Antoriio Mariz- Áureo Mello - Carlos De'Carli - Cid

Jüiho de 1992 .

Sabóia de Carvalho -Dirceu Carneiro- Epitádo Cafeteira
...:.... :F'laviano Melo ____,.Guilherme Palmeira- Henrique- Almeida - Hugo Napoleão -· Hydekel Freítas -Júlio Campo·s
- Lavoisier· Maia - Louremberg· Nunes Rocha - Márcio
Lacerda -Mário Covas --:- Nabor Júnior - Onofre Quinan
- Valmir Campelo..
·. ·
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa; requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 521, DE 1992
Requeremos urgêncià, nOs termOs do art. 33.6, alínea c,
do Regimento Interno, para a Mensagem n9 256, de 1992
(n•271/92, na origem), pela qual o Sr. Presidente da República
soJ_icita ao _Seriado. Federal au_t_orização pa!a qu~ _a_ República
Federativa do BrãSil possa contratar operação de crédito externo, -no valor de DM30.000,000.00 (td:õ.ta milhõe.s. de marcos
alemães), destinada ao cc-financiamento do Programa Nacional do Meio Ambiente PNMA, a ser exe.cutac;!o pelo Instituto
BraSileiro do Meio Arilbíente e dos Re"cursos NatUrais Renováveis IBAMA.
.
.
~Sala das Sessõ'es, 16 de julho de 1992. :.,_ Marco~Maciel
- Fenando Henrique Cardoso - Humberto Lucena - José
~Eduardo - Esperldião Amin- Enéas Faria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia, na fortifa do
ãrt. 340 do Reginieritó Interno.
-·
Sobre a mesa, requerimento que será Jido pelo Sr. l~'
Secretáiip.
-

É lido o seguinte .
REQUERIMENTO N• 522, DE 1992
·solicito que o Minístro da Previdência: Social, Dr. Reinhold Stephanes, informe s-obie os assuntos aqui referenciadOs, sobre Eletrosul e Fundação Elos~
·Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com base no artigo 50 pará·
grafo segundo da Constituição Federal e do artigo 216 indsoo
I do Regimento Inte_rno, que seja solicitàdo ao Senhor MinistrO da Previdência Sodal que nos preste os seguintes infOrmes,
respondendo as seguintes perguntas:
1) Co"mo se deu, quaiS os detalhes constantes em ata
específica·, a compra de ações da Sul Americana de Engenharia
S.A. (SADE), pela fundaçãu Elos da Eletrosul? É verdade
que a DireçãO da Eletrosul recomendou a compra (ata da
101~ Reunião do Coitselho de Curadores da Elos) de tais
ações? _É.verdadeiro.que·; diante da alegação
Fundação
Elos, de que não havia recursos para essa compra de ações
da SADE, a Díreção da Eletrosul entrou com os recursos
junto a Elos? O -Ministério· te'ID cOnhecimento desses fatos?
E se tem, que providências tomou?
2) O MinistériO sabe que a Eletrosul faz uma reterição
dos valores deduzidos em folha de pagamento dos funcionários
mas não os tepa:ssa à Fundação Elos? E que tal se constitui
em apropria·ção indébita?
3) O Ministério conhece o parecer do consultor atuarial
p_i._}essé Mqntello, regi~trado noJ3al~!'JÇO Patri:tp.9D;~al de
31-12-91, onde se chama a atenção pelo nível de retenção
da patrocinadora Eletrosul, que já representa 117.42" por cento
da parcela integralizada da Reserva de Benefícios·a_ConCéder,
quando o limite' máXimo permitido em iei é dé 30% "(írinta
pOr cento)?
- -

da
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O Ministério tem dêõ.da de que a atual Diretoria

Executiva da Elos jà teiri- seu fuanda_to expirado em abril
de 1992, mas ainda permanece à frente da Fuilda"ção? C_omo
se explica, como explica o Ministério ou a Eletrosul essa ilegalidade, esse irregularidade grave, tolerada pela Direção da Eletrosul? Os ates praticaçios pela Oiretoria Executiva da Elos,
depois de expirado o mandato, não são passíveis de nulidade
ou anulação?
Todos estes fatos nos foram transmitidos, cp.egaram ao
nosso_ conhecimento. Julgamos muito consistentes os informes.
_
_
_
__ _ _________ _
E por isso elaboramos este requerimento de _infopnação,
para obter do MiniSterio e do Ministro a resposta mais-adequada, mais completa, a confirmação ou não dos fatos, a sua
real extensão.
Conhecer os fatos na sua i1;1tegraJidade_, é o n9sso direito
e este requerimento se constitui em dever nosso, diante dos
informes que nos chegaram ao conhecimento. Com a resposta
do Ministro teremos·-·melhor coqdição de nos situar perante
os fatos, e- dar deles uma notícia mais cuidadosa e _detalh3da
para- os interessados e a sociedade.
,_
Sala das Sessões, 16 de julho de 1992. - &en_ador Nelsqn
Wadekin-

(Ao Exame da Mesa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerimento lido será despachado à Mesa, na forma do art. 216
do Regimento r nterno.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1'
Secretário.
É lido o seguinte-PROJETO DE LEI DO SENADO N• 113, DE 1992
Altera o Código Penal (Decreto-Lei n• 2-848, de
7 de dezembro de 1940, com a redação dada pela Lei
n9 7 .209, de 11 de julho de 1984), acrescentando um
inciso ao art. 62 e ao § 29 do art. 121, a fim de prever
o crime de linchamento;
O -congresso Nacional decreta:
Art. 1' O art: 62 e o§ 2' do art. 121 do Código Penal
ficam acrescidos de um inçiso, Com ã S~gu~n-~e_ F.~c..ª-~â~I, ~ "Art. 62. ···••••4••••·····.-·"'•••"P-··~~-:··:~---~·~
V -cometer crime sob o pretexto ou com o fiin
de punir com as próprias mãos.
ArL lL ---···· .. --·"--,·------~~---·--~-·--,··-·-·-··:
§ 29 --~---~..--.--.---·-----l""'"··-~~·~~-:-_""'-•~--=t""·..-:--_,..4 . . ._-:·~
VI -sob pretexto de puniÇão à vítima, pbt ato
criminoso _a ela atribuído.,.
Art. 2!' Esta lei entra em vigor na data ~e sua ~ubli
cação.
Art. 3"' Revogam-se as disposiÇões em contfári~.Justificação
o linchamento c! ultiã e_sp~cie d_e- c!!me-;· previsto apenas
de modo difuso no Código Penal brasileiro. Não se encontra
tipificado ...:.:... isto é;" descrito ~ caracterizado em uma norma.
Para ser enquadrado no Código, depende de uma operação
intelectual que lhe encontre os elementos integrantes em alguns diSpositivos esparSos, e bs ·coorden,e ~ IJ.t;J,ifique_.
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É um crime contra a vida: um_ homicídio. O _honiiddio
- o simples, o privilegiado e o qualifiCado, bem como o
culposo - se acha tipificado no art. 121, caput, em quatro
dos seus cinco parágrafos. Se cometido por uma única pessoa
classificar-se-á em um dos tipos previStos iJ.o art. 121 e parágrafos. Se. cometido por maiS de uma pessoa em conjunto ou
por um grupo numeroso, será enquadrado, de acordo com
a definição do concurso de pessoas dada no art. 29, e com
a de agravantes, feita no art. 62, ambos do_ Código Penal,
Parte Geral.
Porém, existe no-crime de linchamento um ingrediente,
um elemento essencial, um certo quid que o faz mal definido,
ou previsto com imprecisão no conjunto do Código Penal.
T:t:ata-se da sua motivação e da sua finalidade. O linchamento
. é mOtivado por urri Sentimento de indignaçãO- e de fúria, que,
empolgando a mente de uma pessoa, ou de mais de uma
pessoa, deflagra nela, ou nelas, o desejo de eliminar uma
--ou mais --pessoa a quem se atribuiu a prática de um
(ou mais de um) crime. E objetiva punir: quem inicfã-a prática
da ação de linchar persegue a finalidade de punir, castigar,
retribuir, com o mal, a prática (real ou imaginária, justa ou
injusta) de uma açã;o reputada má.
Hã n-o linchairiento um -elemento que o faz semelhante
ao crime - tipificado no art.- 345 do Código Penal - de
exercício arbitráriO das próprias razões, mediante o qual o
autor faz justiça pelas próprias mãos. Porém, ·a dessemelhança
é muito mais forte e característica: no linchall!ento, a pretensão do autor - ou autores - é de todo ilegítima, vez que
a --pena de morte inexiste em nossa ordem jurídica, da qual
a proscreveu a nossa Lei Fundamental.
Os.elementos peculiarizantes que se vislumbram, ou, falando com mais pertinência, que se verificam· na ação de linchar, e que lhe tomam imprecisa a previsão dentro do Código
Penal, sugerem - incitam mesmo - a busca de uma tipificação exata.
É o que intenciona fazer este projeto de lei.~
E o faz de uma maneira simples: acrescentando um inciso
ao art. 62 e ao § 29 do art. 121 do Código Penal.
Assim:
7

Art. 62. A pena será ainda agravada em relação
ao agente que:

h

:::::::·:·:-::~~:~::::~:=~==·.-::~:;:::0:::2:::;~=::
..
___, __

I .• ·:

IV-····~····--~-:.. : .... -

~--:-·~---__;_.

,~~-

V -comete crime sob pretexto ou com o (un de
punir com ·as próprias mãos_.
· -.Art~ ·121. Matar alguém:
',,. § 1• '····--··~·-··:__,.-,;~---,.----~~-~·--- .. --··--··
-§ 2.9 • Se o homicídio-é. COrríetido:
· ·
I -- "·············-······-·---·-·-·---~~_.,.,._;,,. ___ , ___ .
I I - •••••········••·---·····-•-·o~.'---·----.·-··-.--·-·--··-·

III- ................. ,.,.._ .. , ............... -.---·~-- , . •
IV- ·················'-··········-······-··--··v·······:····

v - .................................. -.,•-•.-·-··-····-·---··-

VI- sob pretexto de punição à vítima, pôr ato
crjm.inoso ~ ela atribuído."
Pensamos qUe, ·com- esses',-ãCféSêiriiós, o Código Péúal
passará a prever, com uma expressão mais clara e precisa,
o-crime de_linchamento. Qti.e o nosso Código Penal o preveja
desses modos, é uma necessidade há muito tempo sentida.
SUprida fica, agora, essa meia lacuna.
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aos riossos pares,

assim do

Seriado como da Câmara, para este projeto.
- Sala das Sessões, 16 de julho de 1992.- Senador Márcio
Lacerda.
LEGISLAÇÃO CITADA
CÓDIGO PENAL
Agravantes no caso de concurso de pessoas
Art. 62. A pena será ainda agravada em relação ao

agente que:
I -promove, ou organiza a· cooperação no crime-ou dirige a atividade dos demais agentes;
II- coage ou iiiduz outrem à execução material do crime;
III - instiga ou determina a cometer o crime alguém
sujeitO à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou ·qualidade pessoal;
IV- executa -o ·crime, ou nele participa, -mediante paga
ou promessa de recompensa.
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atingirem o próprio agé:nte de forma tão grave que a sanção
penal se torne desnecessária.
••••••n·•••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••.o•.•••••-~•••••••••••••••••••-•

Exercício arbitrário das próprlaúazões ·
Art. 345. Fazer justiÇa pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:
Pena- detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou
multa, além da pena correspondente à violência.
Parágrafo únTco. ·_·Se não há "emprego de violência, so~~~~!~ se procede mediante queixa.

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

~--~----~-----·····--

-

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ·
Decisão Terminativa.)
·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Está esgotado o período destinado ao Expediente.
Presentes na casa 64"Srs: Senadores.
Passa-se-à

CAPÍTULÜ.I
Dos Crimes Contra a Vida
-Vide art. 5"?, XXXVIII, d, de Cofistituição Federal
de 1988.
..
-Vide Súmula 605 do STF.
Homicídio simples
Art. 121. Matar alguém:
Pena- reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.
Cnso de diminuição de pena
§ 19 Se o agente comete o crime impelido por-motivo
de relevante valor social ou mor_al, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima,

o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço-.
-Vide art. 74, § 1', do Código de Processo Penal.
Homicídio qualificado
§ 2' Se o homicldio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por
outro motivo torpe;
II- por motivo fútil;
III-com emprego de veneno, fogo, ·explosivo, asfixia;
tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa
resultar perigo comum;
IV- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação
ou outro recurso que- dificulte ou torne impossível a defesa
do ofendido;
V- para assegurar a execução,- a ocultação, a -impunidade ou vantagem de outro crime:
_
Pena -reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
-Vide art. 74, § 1', do Código de Processo PenaL
Homicídio culposo
§ 3'

Se o homicldio é culposo:
Pena- detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Aumento de pena
§ 49 No homicídio culposo, a pena é aumentada de um
terço, se o crime resulta de inobsezyância.de. regra técnica
de profissão, arte ou oficio, oU se o agente deixa de prestar
imediato socorro à vítima, não procura diminuir aS C-onseqüêil.cias do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante.
-Vide art. 129, § 7'
§ 5• Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá
deixar de aplicar a pena, se as conseqüê~cias da infração

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 65, DE 1992
- .
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto.de Lei da
Câmara n' 65, de 1992 (n' 11/91, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais
relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III,
-Título VII, da Constituição Federal. (Dependendo de
Parecer.)
Sobre a mesa, reque-rimento que
SecretáriO·
·
·
É lido o seguinte

~ei:'á

lido pelo Sr.

}'?

REQUERIMENTO N• 523, DE 1992
Nos termo_s do art. 258. do Régi~ento Intenio, requeiro
que os Projetos de Lei n'' 6/91,-13/91 e 100/91, e o PLC
n 992/91, tramitem conjunto cOrri ó PLC n9 05/92, por Versarem
sobre a mesma matéri.a.
Justificação
A convocação extraordinária do CongreSsO Nacional definiu como item da pauta o PLC n9 65192, recentemente aprovado pela Câmara dos Deputados.
A tramitação conjunta se impõe sobretudo porque este
último projeto é mais abrangente, além de regular diversos
dispositivos constit1,1cionais do Capítulo III do Título_ VII da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrána. .
Do contrário, os Projetos n• 6/91, 13/91, 92191, e 100/91
somente poderão ser apreciados após o início do_ segundo
período da atual Sessão Legislativa, quando posstvelmente
estarão prejudicados pela aprovação do PLC n' 65192.
S_ala das Sessões,
-Senador Odaçir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
Ao Projeto de Lei da Câmara n~" 65, de 1992, serão anexados os Projetas de Lei do Senado nçfi 6, 3 e 100, de 1991,
e o Projeto de Lei da_Çâmara n"' 92, de 1991, que já tramitam
em conjunto.

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

REQUERIMENTO N• 524, DE 1992
Nos termos do art. 352, inciso II, do Regimento InterÍlo,
requeremos a extinção da urgência concedida para o Projeto
de Lei da Câmara n" 65, de 1992; de iniciativa dO Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a re-gulamentação
dos dispositivos constitucionais relativos à Reforma Agrária,
previstos no Capítulo II, Título VII, da Constituição Federal.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1992. - Mansueto de
Lavor- Jutahy Magalhães- Marco Maciel.

Sexta-feira 17 5993

Campos, que julgou conveniente, em face da transcendência
do tema, fazer uma análise mais aprofundada da questão.
Mas consideramos que, por se tratar de matéria de reconheCídàimportância e relevância, S. E~ o Senador Alfredo Campos, como me afirmou há poucos minutos, vai certa:meiite
fazer uma análise expedita, ágil, de sorte a, sem prejuízo
de um cabal exame da questão, oferecer a proposiçã"o- ao
Plenário o mais rapidamente possível. Daí a razão, Sr. Presidente, secundando o que disse o nobre Senador Jutahy Magalhães, de eu ter subscrito o pedido de extinção de urgência.
O Sr. Alfredo Campos- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a Palavra ao nobre Senador.

Concedo

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB ---' MG. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu encaminhamento não é_ propriamente um encaminhamento, mas um agradecimento aos Líderes desta Casa
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento que-solicita a extinção da urgéncia cOncedida pela compreensão que tiveram para com este magno assunto
da reforma a-grária, o qual não poderíamos jamais aprovar
â matéria.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer em-regime de urgência. Quero declarar aqui, como já o fez
o Senador Marco Maciel, que tudo farei para trazer este prosentados.
jeto à votação no espaço menor pos-sível de tempo. E, a qualO Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra quer momento, à vontade das próprias Lideranças, é possível
para encaminhar a votação.
·dar.;.se outra urgência, o que jamais iria atrasar este Projeto.
Era o que tinha a dizer.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Casa fica
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA: Para enca- inteirada da manifestaÇão do nobre Senador Alfredo Campos.
Além do compromisso de S. Ex\ agora reiterado, a Presiminhar. Sem revisão do_orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadência confia em que os Relatores dil.s Comissões de Assuntos
dores, assinei o requerimento do meu partido, mas com a
E_conómicos e de Infra-Estrutura igualmente se disponham,
idéi_a de que este projeto seja votado o mais rapidamente
possível. Defendo aqui sempre que tenhamos o tempo neces- até o final deste período extraordinário de convocação, a emitir parecer iias- respectivas COrriisSões, a fim de que, desta
sáriO para examiriãr questões da maior -inlpôrtânda, como
esta questão o é. Trata-se de matéria simples, mas não pode- forma, tenhamos a apreciação desta matéria até o dia 30 de
mos protelar indefiriidamente o seu exame. E a minha pro- julho.
posta, desde ontem, é de que se faça com que as Coniissões
O Sr. Esperidi8.o Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
encarregadas do exame desta questão, como da outra cuja
para encaminhar a votação.
urgência foi retirada, na próxima semana, se re\fnam para
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço
debater e deliberar sobre ambas as questões, a fim de que,
a palavra para encaminhar a votaçâ.o.
na semana seguinte, possamos votar, com conhecimento, a
solução enc-ontrada nas comissões c-ompetentes. Por isso, es-Õ SR~ PRESlDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
tou explicando a -razão da minha assinatura, na esperança
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin e, em segUida,
de que venhamos a votar a matéria e· de que não protelemos aq Qobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
a sua decisão.
O SR. ESPEJUDIÃO ~MIN (PDS - SC. Para encamiO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Conhecida,
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadoportanto, a manifestaÇão do nobre Senador Jutahy Magalhães, res, a respeito _desta matéria, na condição de Líder da Bancada
que adverte a Casa-quanto à importância desta matéria e
do PDS, também subscrevi o p-edido de urgência para o projeto
quanto à necessidade de ser a mesma votada durante _o período
de lei que regulamenta a reforma agrária. Acompanhei, igualde convocação extraordinária.
mente, a manifeStaÇão do Senador Alfredo Campos; ouvi com
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presideilte, peço a palavra- -atenção manifestação secundada pelos Senadores Ronan Tito
e Pedro Simon, manifestação que redundoU na retirada da
para encaminhar a votação.
-urgência.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
-Quero__dizer a V. Exa e aos meus nobres pares que não
a palavra ao nobre Senador.
subscrevi a retirada de urgência, nem da reforma agrária,
O SR- MARCO MACJEL (PFL- PE. Para encaminhar. nem dos portos. Particularmente, quanto ao da reforma agráSem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, _ria, desejo expressar às Bancadas dos Partidos com maior
número de representantes a minha esperança de que não s_e
de forma muito breve, quero dizer que não_ é outra a minha
posição e a do meu Partido, o PFL. Entendemos que esta materialize o adiamento, por prazo indefinido e indetermimatéria é extremamente importante. Concordamos com a ex- nado, dessa questão.
Estamos devendo a regulamentação_ da reforma agrária
tinção da urgência, tendo em vista colocações que foram feitas
pelo nobre Relator da matéria, o ilustre Senador Alfredo desde a edição da Constituição de 1988. Não se trata de maté-
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ria que surge inopinadamente. Desejo deixar patenteado que
não me conformarei se essa matéria não vier para votação
durante este período de convocação extraordinária. Nã<? __há
justificativa para que tal venha a acontecer.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. t:ID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Pi--esideilte,
Srs. Senadores, o PMDB, por intermédio do Vice-Líder Mansueto de Lavor, assinou esse requerimento exatamente-pelo
respeito que o Partido defere ao Relator da matéria, Senador
Alfredo Campos.
__ __
-Ninguém discute a complexidade do item 1 da paufã de
hoje- Projeto de Lei da Câmara n' 65, de 1992. O próprio
Relator declarou que precisava de tempo para exame dessa
matéria. Asseverou também que poderá haver urgência logo
que conclua seus primeiros exames e possa estar apto intelec~
tualmente, pelos dados colhidos, pela análise feita, a dar seu
parecer final. É_ claro que as colocações feitas pelo Senador
Alfredo Campos são irretocáVeis, sobretudo diante da respon·
sabilidade que tem como Relator da matéria.
Desse modo, a Liderança do PMDB assinou o reque-rimento, consciente de estar praticando a melhor atitude com·
relação a essa matéria, que em nada perderá - muito pelo
contrário, ficará acrescida - pela possibilidade de exame e
pela maturidade que dele resultará para o parecer final.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Para encaminhar.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o eminente Senador Jutahy Magalhães já se pronunciou sObre essa matéria
em nome do nosso Partido, o PSDB. Quero· regiStrar que
S. Ex~ traduziu fielmente -como costuma fazer- o pensamento da nossa Bancada.
Estamos interessados na aprovação desse ProjetO -de Lei_
da Câmara referente à reforma agrária, ainda neste mês, ~u
seja, neste período -de convocação extraordinária. Lei dessa natureza vem sendo reclamada, Sr. Presidente,
pelos tribunais que confirrilai"am um- entendimento dos juízes
sirtgulares, no sentido de que não é possível a desapropriação
de terras para fins de reforma agrária enquantO não se--obedecer ao_preceito constitucional que exige que se defina função
social da propriedade e_que se defina pequena e média propriedade rural. De modo que não tem sido_ possível desapropriar
lm.:óvei.S rurais eni:-face da não-aprovação _dã 1e1 ordinária que
regulamente o preceito constitucional.
Portanto, essa matéria é -da maior importância e é urgente. Espero que o ilustre Relator, nobre Senador Alfredo Campos, como já disse, realize o seu trabalho- com brevidacJe,
para que o projeto seja votado logo após conhecimento do
seu parecer, que certamente será lúcido e à altura das reclamações que vêm de todo o País.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, eu lembraria que
não estamos votando lei de reforma agrária. Nem ao menos
estamos votando, nos termos do_ art. 188 da Constituição,
um plano nacional de reforma agrária. Tão-somente o senado,
ao- apreciar o Projeto de Lei da Câmara n9 65(92, está-se
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pronunciando sobre uma proposição, que, segundo a ementa,
dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos conStitucionais
relativos à reforma agrária, previstos ito Capítulo III, Título
VII, da ConstituiÇão Federal.
Realmente, Sr. Presidente, o art. 185 da Constituição
diz:
..'Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação
para fins de reforma agrária:
I - a pequena e média propriedade rural, assim
definida em lei, desde que seu proprietário não possua
outra;
I I - a propriedade produtiva.
Parágrafo único .. A lei garantirá tratamentO ·especial à- propriedade produtiva e fiXará ntirmás ·para
o cumprimento dos requisitos relativos à sua função
SOcial."
P_or conseguinte, repito, estamos votando uma lei ordi~
nária para atender às exigências do art. 185 da Constituição
e nem ao menos, nesta oportunidade, e_stamos cogitando de
plano nacional de reforma agrária de que trata o art. 188
da Lei Maior.
Freitas essas_ considerações, Sr. Presidente, temos, para
apreciação e votação neste período _de convocação extraor~
çlinátia, entre qutros, dois importantes projetes: o chamado
projeto referente aos portos, que regulamenta dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária.
É evidente que o primeiro proJeto --esta serido reclãmado
sobretudo por armadores, grandes empresários e exportadores
deste País. Desejamos votar uma lei portuária justa e raroável,
mas sem prejudicar legítimos·- íntc!resses dos trabalhadores,
dos portuários. O oUtro projeto, é reClamado, sobretUdo, pelos trabalhadores rurais, muitos deles vegetando nas grandes
cidades, porque não dispõem de terra, não têm acesso à terra,
nem à educação e à assistência sanitária, já que o plano de
reforma agrária compreende isso tudo. Mas devemos começar
pelo assentamento dos trabalhadores nas áreas rurais.
O que eu quero dizer, Sr. Presidente, é que desejo vota_r,
neste perfodo de convocação extraordinária, os dois projetos.
Aqui estarei ·para votá-los. Mas, se não aprovarmos neste
período esse projeto que interessa aos trabalhadores rurais,
aos trabalhadores sem-terra, se depender de mim, também
não. aprovaremos esse projeto dos portos, que interessa aos
grandes empresários deste. País.
Aqui fica à nossa advertência!
Votemos os dois projetes, fazendo justiça aos armadores,
produtores e exportadores, sem prejudicar legítimos direitos
_çlgª trabalhadores dos portos, e fazendo justiça também aos
trabalhadores rurais que reclamam U:m projeto que autorize
desapropriação de terras para finS de reforma agrária.
Era o que desejava dizer, nesta oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a Bancada
do Partido dos Trabalhadores quer expressar o quão considera
impOrtante a apreciação e aprovação rápida do projeto que
regulamentará a reforma agrária nO Brasil.
Há uma expectativa muito grande, uma vez que o ·Governo Fernando Collor de Mello, nesses dois anos e meio,
deixou de fazer desapropriações que urgem sejam feitas no
interesse social, no interesse daqueles que querem trabalhar
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na terra e, muitas vezes, têm sido impedidos por causa da
estrutura fundiária do Brasil.
Compreendemos as razões apresentadas pelo Relator Alfredo Campos. Apresentamos. emendas, inclusive hoje, visando ap:riinorar o projeto, e esperamos que nas próximas duas
semanas, ou o quanto antes, possamos aprovar esse projeto,
se possível, na próxiriüi semana.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.Concedo
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT·- DF. Para encaminhar.)- Sr. Presidente, estou na mesma linha do que falou
o nobre Senador Chagas Rodrigues a respeito desse importante projeto que regulamenta o dispositivo ·constitucional
sobre a reforma_ agrária.
· Nós nos empenharemos, do lado do nosso partido, para
que possamos votar, não só esse projeto relato à reforma
agrária como também o que disciplina a questão tormentosa
dos portos, e o faremos com a copsciência tranqüila. Mas
é necessário que haja um mínimo de tempo para que tenhamos
condições de exercitar o nosso voto çom absoluta propriedade.
Com relação ao projeto 'que regulamenta a questão da
reforma agrária na Constituição, o Relator é o Senador Alfredo Campos, que já havia solicitado aquele prazo. Creio que
teremos co_ndições de abreviar essa votação sem prejudicar
o conteúdo, inclusive, das propostas que eventualmente teremos que fazer.
Com relação ao projeto dos portos, tenho me manifestado
muito favoravelmente às ansiedades que têm sido trazidas,
aqui; pelo nobre Senador· Mário Covas, que se tem debruçado
sobre essa-questão. De tal modo que, com o tempo que vamos
dispor~ acredito que poderemos aperfeiçoá-lo e votar o prOjeto
com consciência.
·
Por outro lado, faria também uma re.ferência ao projeto
sobre concessão de serviços, de extrema importância, que
está arrolado na Mensagem do Presidente da República a
·respeitO da-Convocação do Congresso para este período àe
recesso.:. Esse projeto que teve sua origem, aqui nO Senado
Federal, através de iniCiativa do Senador Fernand_o He.IJ.dque
Cardoso, e do qual fui o Relator no Senado. PostetiQJJJlente,
apresentou-se um substitutivo_ na Câmara, _que tro~xe uma
feição totalmente diferente, pOis mUdou completamente o
conceito inicialmente aqui votado.
Mas diria_ que o substitutivo, em tódo o seu conteúdo,
melhorou, sensivelmente, o projeto que fOi Võlã.ao no Senado.
Agora, há questões sobre concessões de prazos indeterminados, concessões temporárias que t:to projeto,' da maneira
em que foi votado na Câmara, pOderá causar pânico e inlprimir
uma situação caótica: a essas ·c;oQ~6.e.s precárias, e· por prazo
indeterminado, que existem, causando prejUízos· ã.os·risuários
das grandes Metrópoles.
Por conseguinte, Sr. Presidente, manifesto-me favoravelmente a esse prazo de que votemos, siin, dentro das condições
possíveis, mas com absoluta segurança.
Essa é a posição do PDT. {Muito. ~m!).. _____ _
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente~ peço_ a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, p·ara encaminhar
a votação.
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O SR. NELSON CARNEIRO (PMDÍ! - RJ. Para encaminhar. Sem revisão .do oradÇ>r.)- S~. ~residente, sereJ breve.- Nesse projeto, o Relator te_rá que enfrentar _uma complexa
questão, que é a qu'estão da pequena propti~dade rural.
Quando ingressei na Câm3r_a dOs Deputados, nos idos
de 1940, apresentei essã piõpoS:iç-ãO, -que fOi _rejeitãda. Só
consegui torná-la realidade na ConstitUiçâO-de.t988. Chegou
o momento de regulamentá-la.. É_ um dos pontos difíceis dessa
reforma agrária, porque a e_xteDSãó'da-pequ-ena propriedade
nem sempre é a mesma, dependendo do Estado onde está
situada. Uma pequena propriedade no Amazonas, por exemplo, terá um maior n6mero de_ hectares do que uma propriedade em Sergipe ou no Rio de Janeiro.
·
De modo que faço votos para que a clarividência do
ilustre Relator, dentro do prazo, traga a este Plenário uma
contribuição valiosa que possa merecer o apoio de todos e
qi.Ie-ateilda e regulamente, não a Constituição;porque Constituição ·não se regulamenta, neni o texto constitucional se regulamenta; mas que se regulamente a característica, o que, na
Constituição, é o que se-quer proteger- a pequena propriedade --para evitar que ela seja objeto de desapropriação,
__
para efeito de reforma a_grária.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MuitO bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Encerrado
·o encaminhamento_ de votaçãQ.
. . ,
.
Em votação o Requerimento n' 524/92, de extinção da
ingência.
O_s Srs. Senado.res que o aprovam queirãiri pernlanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei da Câmara, bem como os demais a
ete anexados, retomará a sua tramita_ção _nprma,J.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Vai-se proceder, á.gora, à vOtação do Requerimento n'
521, de 1992, de urgência, lido no Expediente, para a Mensagem Presidencial n' 256, de 1992.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
-__ ~Aprovado.
..
.
. _
. __
·A ·matéria a que se refere--figurará na--ordem do Dia
-da segunda sessão ordinária sub&eqiiénte.
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Volta-se à
lista de oradores. · ConCedo a palavra ao nobre Senador Eduardo. Suplicy.
Sob os aplausos das galerias, o nobre Senador Eduardo_
Stiplicy está sendo convo~çlo, para ocupar a tribuna, jà o
tendo feito há poucos instantes, mas só agora é que as palmas
estr':lgiram ao anúncio do se~ no~e :0 SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão .do orador.)- Sr. Pi"e;sidente,
Srs. Senadores, o. Presidente Fernando Collor- de Mello -mais
uma vez elaborou_ um b_ilheú:; ao SeJJ _POrta-VOz e Secretário
de Imprensa, Pedro Luiz, em que novamente faz referência
ao usindicato do golpe", faz referências -à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito como se·estivesse esta, poíSeus
Membros, realizando ações inumanaS.
Referiu-se o Presidente da Rep6blica ao f3to da Sr" Ana
Aciolli ter sido ouvida pela Comissão Parlamentar de Inquérito em circunstâncias de convalescença apóS seu parto, ~-
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mês atrás, bem como por estar ela se recuperando de uma
enfermidade. É preciso assinalar, mais uma vez, que os próprios médicos da Sr Ana Aciolli até recomendaram aos m-embros da CPI que a ouvissem na medida em que ela estava
num estado de angústia e de ansiedade. Durante todo o tempo
do seu depoimento ela foi acompanhada por seus médicos
e advogados, e os membros da Comissão foram no seu procedimento, extremamente cuidadosos, tanto os que estiveram no
Incor desistiram de permanecer no quarto, para arguí-la, ficando apenas o Presidente, Benito Gama, e o Relator, Amir
Lando.
O Presidente, agora, parece ter gostado muito de fazer
bilhetes. mais uma vez, parece se inspirar naquele que introduziu a siStemática de divulgar mensagens através de bilhetes.
Claro que estamos nos referindo ao ex-Presidente Jânio Quadros que, aos sete meses de Presidência da República, notabilizou-se pelos bilhetes e também pelo seu ato de renúncia.
Será que o Presidente Fernando Collor de Mello chegará
ao mesmo ato? Será que quer repetir inteiramente os ·passos
do ex-Presidente Jânio Quadros? Será que também, vinte
anos após deixar a Presidência da República, por ato de renúncia, Sua Excelência vai candidatar-se a Prefeito de Maceió,
e quem sabe, realizar uma administração naquela cidade, daqui a vinte anos, seguindo os passos do ex-Presidente Jânio
Qtiã.dros que, vinte arios depois da renúncia, conseguiu elegerse, diretamente, Prefeito de São Paulo? Não sabemos eXatamente se será esse o destino do Presidente Fernando Collor.
Mas o que mais e mais se evidencia, são os iridícios,
as comprovações de que efefívamente o Sr. Paulo Ce5ar Cavalcante Farias praticou aquilo que se denomina "o tráfico de
influência". Também se evidencia que houve um enriquecÍiil.ento- eXti"a:ordinário desse senhor durante os últimos dois
anos e meio e, em esp"edal, em função dos inúmeros COntratos
de prestação de serviços que a EPC realizou com grandes
empresas no Brasil.

Ainda hoje o depoimento da S~ Rosinere, Secretária
da EPC, -em São Paulo, empresa do Sr. Paulo César Cavalcante Farias, denotou que havia uma estrutura muito diminuta
naquela empresa, composta, além dela, de um boy; nenhum
especialista na área de contabilidade, de economia, de administração, de assuntos fiscais que pudesse justificar contratos
extraordinários de consultaria que grandes empresas, como
a Norberto Odebrechet, a Andrade GU.tierre;z;; ã Tratex, o
Grupo Votorantim, e outros com ela fizeram. Disse a Sr'
Rosinete que esses contratos, em termos dos serviços prestados, eram mais reali;z;ados em Maceió, Alagoas, do que em
São Paulo, o que também é algo muito estranho. Como é
que empresas do porte da Sitab poderiam realizar contratos
de prestação de serviços tão caros com a EPC. que funcionaria
mais em Alago as do que em São Paulo mesmo.
Citou a Sr Rosíribte, quando inst3da·: qUe o-único terceiro
contratado para a realização daqueles serviços, de sua lembrança, era o Advogado Paulo Jaciilto. Póis bem, as evidências, pOrtanto, de prestação de serviços que não eram senão
aquilo que se qualifica como "tráfico de influências" são cada
vez maiores.
Ainda hoje, Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, o jornal
Zei-o Hora publicou matéria sobre o depoimento do encanador
e eletricista: Aristeú. Pereira Borges. Informou o zero Hora
que Aristeu, com outros operáriOs, foi reniune"rádo por Paulo
Césàr Farias durante dois anos, ·ao longo dos quais trabalhou
nas reformas da Casa da Dinda, residência do Presidente Fernando Collor. O Sr. Aristeu Pereira Bor~es, que tem a proffs-
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são de encanador, revelou que o grupo trabalhava simultaneamente na Casa da Dinda e na Casa do Sr. Paulo César Cavalcante Farias. O encanador garantiu ter visto o opala vinho
de Paulo César Farias entrando e saindo da Casa do Presidente. A obra não terminava nunca queixava-se Aristeú:· "A
gente fazia, desmanchava, tornava a fazer de uma forma diferente e Dona Rosane nunca eStava content"e ...
Pois bem, quando houve atraso dos pagamentos dos trabalhadores que estavam lá contratados pela Empresa Garden,
para qual trabalhava o Sr. Aristeu Pereira Borges, que trabalhou na Casa da Dinda, era lhe dito que logo chegaria o
pagamento, faltava apenas o Sr. Paulo César Cavalcante Farias trazer o pagamento; não atrasar o pagàmento.
Ora, a importância desse pequeno detalhe é que o Presidente da República afirmou na terça-feira retrasada, em pronunciamento à Nação, que não há qualquer elo entre ele
e o Sr. Paulo César Farias após a sua eleição. O que novamente
se quer saber é em que medida o Presídente da República
fala a verdade. A Nação quer saber de um Presidente da
República que jamais falte com a verdade.
- É inteiess3nte observar que hoje, todos os segmentos
do País acompanham o que se passa na Comissão Parlamentar
de Inquérito. É interessante observar como a população brasileira· acompanha o que se passa nessa CPI. Os depoimentos
estão sendo transmitidos em rede nacional pelas principais
emissoras· de rádio e de televisão;. e cada um dos seus· passos
tem sido acompanhado pela opinião pública. Acredito, que
estaremos caminhando para a apuração séria e i~parcial a
respeito de um lado das práticas do Sr. Paulo César CaVãlcante
Farias _e da possível conivência, participação Ou omissão das
autoridades do Governo Federal, inclusive do Presidente da
República, no que diz respeito ao que aconteceu.
É preciso ressaltar, hoje, também, qtie o·Vice-Presidente
da República, Itamar Franco, está denunciando pressões contra a sua fann1ia, inclusive contra a sua ex-mulher, por causa
da sua disposição, já colocada a público, de que irá procurar
contribuir para que a Comissão Parlamentar de Inquérito tenha todas as informações solicitadas e que, na verdade, são
de direito constitucional da CPI ter, junto aos órgãos seja
da Receita Federal, da Polícia Federal e do Banco Central,
em especial.
-- Não é possível se admitir que enquanto o Presidente da
República diz que tem dado toda a colaboração para que
a CPI realize seu trabalho iippafcia.Imente, ao mesmo tempo
faz pressões para que isto não ocorra. E ftão ape·nas havendo
demora da Polícia Federal, da Receita Federal, e do Banco
Centrãl em prestar as informações solicitadas, bem como com
os seus bilhetes, criticando o trabalho da CP!, Sua Excelência,

e normalmente está realizando uma pressão para que, ao invés
de dar as informações, os esclarecimentos, prestar toda a informação Verdadeira, está simplesmente tentando com pressões
políticas eVitar o trabalho sereno, correto, por parte da CPI.
Queremos salientar que não adiantará qualquer pressão,
porque os Deputados e Senadores, membros da CPI, "realizarão o trabalho da forma mais iriiparcial, serena possível, porém
severa.
Gostaríamos, nesta oportunidade, também de saudar o
449 Encontro Anual da Socie.dade B.ra.:iU~Ira para o Progresso
da Ciência, ·qüe se ·realiza em SãO Pãi.llo.. Es_tivem.os presentes
na sua abertura, ouvimos o pronunciamento do Sr. Presidente
da SBPC, ~nió Candotti. Consideramo.s este um dos eventos
mais importantes; lamentamos que o Secretário de Ciência
e Tecnologia, Hélio Jaguaribe tenha se indisposto com a
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SBPC, e tenha procurado dizer que não poderiam os cientistas
estar opinando a respeito das atitudes do Presidente da Repú~
blica, que náo poderiam estar opinando sobre a renúncia do
Presidente da República.
Como evitar que cientistas em nOsso País possam livremente expressar aquilo que constitui um mandato da sua CO!JSciência? Se os cientistas brasileiros tiverem agora de pedir
licença ao Presidente da República, aos homens do Governo
para expressar a sua opinião política, estaremos voltando ao
tempo que não é o da liberdade, o da democracia.
Na história dos grandes homens da ciência, m~i!as vezes
eles tiveram que limitar ou tiverãm grandes limitações_ pãra
o desenvolvimento de suas descobertas, a descoberta da verdade, em função exat3mente das pressões políticas porque passaram.
Esta foi a história de Galileu-Galilei, de Nicolau Cópétnico,- de Geórdano Bruno e de tantos outros. Entretanto,
não foi por causa destas pressões que a ciência- deixou de
progredir. Mas, obviamente, se porventura, o Governo-Federal resolver estrangular o desenvolvimento da ciência brasileira
por causa das opiniões dos cientistas, das opiniões políticas
dos cientistas, a ciência brasileira acabará sofrendo atrasos
em decorrência desta indisposição do Governo.
.
É importante ressaltar que parece ter o GovernO vOltadOatrás, pelo menos observo nas notícias de hoje que o Ministro
José Goldemberg avaliou que não poderia estar;: cortan_do as
verbas para a ciência,- p~ra o SBPC ou do CNPq em função
das opiniões eXpreSsas -pelo Cõ.õ.selho da Sociedade Brasileira
para o ProgreS"so da Ciência.
Queremos, portanto, saudar esse 449 encontro da SBPC,
certos de que ele constitui um dos eventos mais iiriportantes
da comun"idade científica brasileira-, qu_e, por süa tradição,
também foram -importante-s ·na Iút3 pera democratização do
Brasil, na luta pela anistia, durante os anos 70 e 80.
-~- _Eram essas as palavras que gostaria de aqui registrar,
salientando, no que diz respeito àquilo que a Polícia Federal
precisa dar de informações à CPI, porque desde a sexta-feira
passada o Deputado Federal Benito 6-ama solicifou das autoridades deste órgão_ federal, especificamente do Dr. Romeu
Tuma, -que ericanrinhassem os dados relativos a todos os depoimentos e documentos referentes à Empresa EPC, do Sr. Paulo
César Farias. Refiro-me aqui aos depoimentos -tomados pela
Polícia Federal junto a alguns dos grandes empresários deste
País que realizaram contratos com a EPC. A Polícia Federal
se prontificou, de até segunda-feira última encaminh'ar esses
documentos e como até agora não o fez, eu obtive do Senador
Amir Lando, Relator, a delegação para ir à Poücia Federal
obtê-las o- qu·anto antes e é o que farei e-m Seguida.
·Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é o_Cupada pelo Sr. Márcio Lacerda, 2P Se·
cretário.

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) palavra ao Senador Cid Sabóia de Carvalho.

Concedo a

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB _:__ CE.
Pronuncia o seguinte discurso.- Sem rev~são do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, chego à tribuna após uma
seqüência muito brilharite de oradores que se repórtaram a
esses temas tão atuais, que dizem tão de perto à realidade
_br~sileira, no instante em que falamos.
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É evidente~ Sr. Presidente, que _está inStaurada uma nova
situação no País, com a institUição dos bilhetes presidenciais,
o grande número- de Comissões Parlamentares de Inquérito
e, atraVés_ d_a imprensa, se dá o diálogo entre Comissões e
bilhetes do Presidente, ao mesmo temp-c;- em que: a Procuradoria-Geral da República opera, a seu modo, quanto à problemática crimirtal de então, e também ao mesmo tempo em
que ainda trabalha a Polícia Federal no levantamento dos
mais diversos fatos, que tucam tão de perto a administração
federal.
Nesse momento~ funciona o_Congresso Nacional e funcio~
·na:Com a pauta das mais importantes. Aqui-analisaremos uma
nova política portuária, um tem-a que- tão
perto diz ao
Senac;Jor Mário Covas, essa bela expressão política-- do País
e particularmente do Estado de São Paulo. També!ll nessr.;:: __
cenário, Desse ínterim, nesse julho, examinaremos a reforma
agrária, as mudanças quanto· à reforma agrária, -se bem que
reconheça eu que elas não são substanciais, nem doutrinárias
e não alcançam de verdade ao verdadeiro significado da refo~
ma_agrária. A um só -tempo, discutiremos também a Advocacia-Ger3I da União.
Essa matéria a íriíiri está entregue e tenho" recebido não
apenas as emendas dos companheiros de Senado, mas, notadamente as sugestões dos mais diversos segmentos jurídicos da
sociedade brasileira. num universo de grandes preocupações
com a defesada União perante o Poder JudiciáriÇ).
·
- A realida-de, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é tristonha.
Erit verdade, a União não te-m defesa. Em verdade, a representação" da União é falha. E é diante disso que nós entendemos
rio Legislativo, c<?:mo ocorreu :qa Câmara dos Deputadps, que
é pOssível desprezar o potencial de trabalho de juristas, de
advogados vinculados ao Estado empregaticiamente. E a matéria chega a esta Casa ante-a- preocupaÇâo da Ordem dos
Advogados do Brasil, a preocupação do Consultor, Dr. Célio
Silva, e de diversos segm-entos da administração pública.
Mesmo nessa pressa· de julho, mesmo nessa pressa- de
uma convocaçcló eXtraOrdinária, seria a hora de um exame
maduro porparte·do Senado Federal. quebrando mistifiCações
que, lamentavelmente, foram feitas danosamente sobre esta
matéria. O Brasil não~_tem 42 mil assistentes jurídicos; não
chega a ter 500 assistentes jurídicos. E examinando, como
tenho examinado, a atividade dessa categoria profissional,
chegamos à conclusão de que ela tem sido salutar nas informações prestadas quando da interposição de mandado de s_egurança, nas peças de contestação das ações movidas contra
a União .. Iss.o significa dizer -que o trahalho advocatício, pela
su_a amplitude, há de ter os que fazem audiências, os que
redigem razõ_es, os que coletam jurisprudêõ.cia, o_s que vão
à doutrina. E, nesse imenso_ labor jurídico, não há como o
Estado_ dispensar o trabalho de assistente-s jurídiCos, de procuradores, enfim, de todos os ocupantes de cargos técnicos nessa
área.
Daí por que o meu pensamentO, neste inStante, se de-dicar
a entender que, sem mudança salarial, sem muc]~nça de cargos
e;· portari:to' sem a: quilo que se cônvencionou chamar de "trem
da alegria", uma expressão que é de moda nesta Casa, poderemos_ aproveitar todos estes servidores~ cada qual nos seus
miSteres~ cada qual nos seus cargos; cada qual dentro de suas
aptidões funcionais. Trabalharão, firlalmente, em defesa da
União, viSitndo a evitar os absurdos que se consumam perante
o Supremo Tribunal Federal, quando lá recursos extraordinários chegam sem as provas devidas, sem_~ peças das sentenças recorridas, enfim, com a instrução absolutamente inaca-
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bada e inadequada para o exame da Corte maior. O que
resulta é em o Supremo Tribunal declarar que não conhece
aquela matéria, que não- conhece aquele recurso, pói" estar
primariamente inepto. Faltam-lhe as peças adequadas para
o devido exame._Ao mesmo tempo, a melhor coisa do mundo
é- advogar contra a Unjão nesse litígio que se formou para
que não sejam aproveitados os servidores que atuam nessa
área. Mesmo com as derrotas _da Uniã-o, ainda temos a leviandade suprema de entender que podemos deixar à margem
um potencial de trabalho específico para propiciar aO EStado
a sua competente defesa perante o Poder Judiciário. Advogar
contra o Estado é realmente muito inte-ressante é muito fáCil
a esta altura dos acontecimentos.
Julho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, marcou, inclusive,
aqui, o exame daquilo que se convencionou chamar de isonomia. Nunca se ofendeu tanto o·diciOnárió da língua brasileira,
nunca se ofendeu tanto o vocabulário jurídico do País, nunca
se ofendeu tanto o significido jurídico da eqüidade, da igualdade, da isonomia, quando denominamos como isonomia um
conjunto de pálidas providências que necessariamente não
beneficiarão, como se eSpera, a sociedade brasileira. Os servidores públicos_ poderão despencar-se do universo de esperanças num abismo de desenganos, verificando que a isonomia
não tem a aplicabilidade prática que se apregoou pelos quatro
cantos do País.
Mas não estaria falando nessa isonomia, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, se eu não lesse, como fi hoje nos joniaiS,
as declarações atribuídas ao Líder do Governo na Câmara
dos Deputados, Sr. Humberto Souto, de que o Presidente
da República não propicia-rá- O aumênto genéricO do mês de
agosto, que tinha sido objeto_de acordo na Câmara dos Deputados.
Pasmem os senhores, no entanto, diante disto; o argumento para que o Presidente da República quebre essa promessa não é outro senão o fato de o Senado ter exercido
as suas aptidões, ter cumprido as suas funções constitucionais,
ter funcionado como Casa Revisora: e, conio tal," te i eme-ndado
o proíeto de lei aqui chegado da Câmara dos Deputados.
Aquele acordo, portanto, de dar o aumento em agosto
aos servidores públicos era a rendição do- Seriado. Estava
implícito - deduz-se do acordo que ele signíficava que o
Senado não iria cumprir -a ·sua niiSSão constitUcíonal, dobrandowse àquilo que fora resolvido na Câmara dos Depytaqo~.
É riluito fácil tentarwse calar a voz dos Estados, é muito
fácil querer silenciar-se a Fede"ração, porque esta Casa é- aFederação, esta Casa é a representação dos Esiados.-F. -qu-ando falo aqui, não sou eu quem fala; é o meu Estado. Quando
meus companheiros falam, não são eles que f~laf!I; _são os
seus respectivos Estados. Todos estamos absolutamente atentos aos reflexos da União nos Estados Federados e estamos,
também, muito atentos à composição federacionista que trazem os Estados para esta Casa com absoluta igualdade de
representação; pois, grande ou pequeno, rico ou pobre, todo
Estado tem a mesma representação nesta Casa._
O Sr. Antônio Mariz- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR.. CID SAJIÓIA DE CARVALHO - Ouço o aparte.
do nobre Senador António Mariz~
o·sr. Antônio Mãriz- Noó:Ce-SeiiãdOr Cid-Silbóiã de
Carvalho, solidarizo-me com V. Ex~ pelo pronunciamento que
faz. Realmente é inadmissível que se pretenda pressionar o
Senado como se vislumbra nas declarações do Líder do Governo na Câmara dos Deputados. O Senado não poderia,
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evidentemente, demitirwse do seu papel constitucional - na
hipótese, como Câmara Revisora, ViSto trãtai'-se de mensagem
constitucionalmente iniciada na Câmara dos Deputados. Objetivamente avaliando as decisões do Senado, vê~se que a
deliberação aqui procedida co-ntribuiu, substancialmente, para
reparar injustiças ainda existentes no projeto. Mas o fato essencial é o que V. Ex' assinala: é o exercício dos poderes
que são inerentes ao Senado. Esse é o fato realmente relevante; o fato que mere~ o registro que, de forma tão brilhante, V. Ex~ realiza neste momento. Por todas essas. razões,
ãCi:üte V. Ex~ a min)la palavra de apoio pelo pronunciamento
que_ aqui profere.O SR- CID SABÓIÁ DE CARVALHO - Agradeço ao
Senador Mariz, nobre representante da Paraíba, pela inserção
do seu pensamento no meu, a sua tese na minha tese, porque
isto demonstra que temos cuidados iguais. Acho que, se real~
mente o Líder do Governo assiin_falou, ele foi muito in~eliz
na sua fala. E se meramente_ foi portador de um recado do
Poder ExecutiVo ao Poder Legislativo, como_uma coação so:bre a Câmara dos Deputados, esse é o pior bilhete que poderia
ter sido escrito pelo Presidente Fernando Collor de Mello
nessa "febre,. de bilhetes e de pequenos recados escritos.
Porque é através _dess~s pequenos bilhetes,_ !:_ec~igidos nem
sempre Com brilhantismo, é através deles que sabemos do
espírito antidemt?crático _do Presidente da _R~públiCa, quando
-iiiverte aS- SitUações: "Não é errado quem delinqüiu: errado
e -perverso é quem apUrã" .-Se essa Dio4a pega, se os que
apuram merecem realmente essas expressões presidenciais,
ai dos que exercem profissões perenes e_ permanentes com
esse -fim; ai dos auditores, ai dos fiscaíS, aí dós jUízes administrativos dos Tribunais de Contas, dos Conselhos-de _Contribuintes e, principalmente, ai dos delegados que cumprem o
poder de polícia. Porque, na verdade, esta é a missão institucional: apurar as delinqüências.
É_ evidente que é sempre dolorosa essa função, e o Presidente da República, que nunca sofreu ímpetos de piedade
pelos servidores públicos, que nunca teve pena dos investidores, que autorizou o Plano Collor ], que foi a razão de
ser de todas as medidas da Sr• Zélia CardosO de Mello, esse
Presidente nunca teve um ataque de piedade, de solidariedade
e de junção de seus sentimentos para com aqueles que perderam o seu dinheiro, que ficaram, como investidores, absolutamente fr-UStrados, inclusive quando o investimento era o mais
simples, óu quando se tratava de um mero depositante de
~de~eta ~e poupança.
Nesse Illomento, não houve piedade, nem caridade do
Palácio do Planalto. Hoje, a caridade e a piedãdf: são sentimentos presidenciais, mas distante de fatos consumados contra
o próprio Estado, contra a própria República, lCsão ao património do povo, ataque às estatais, desvirtuamento de funções
da nossa principal empresa; a Petrobrás, acontecimentos atrozes que, esses, sim, são movidos por quem não-teve piedade
do povo, nem piedade quanto ao País, nem piedade quanto
à Nação. Os sentimentos piedosos, os sentimentos de Maria
do Presidente da República estão muito mal colocados nesta
hora, quando se dirige às pessoas que são acusadas de ilícitos,
.-e~~tamente num~ área em que se toca-ria o principal acusado
de delitos na realidade brasileira: o Sr. Paulo Césai- Farias,
e esse acusado poderia ter vinculações com o próprio Presidente da República, desde aquisições de terreilos, passando
por contas bancárias escusas, por pagamentos inadequados
e outros acontecimentos absolutamente estranhos.
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Mas o que me impressiona, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que, quando queremos elogiar alguém, alguérp que
tenha atividade política, alguém que ocupe cargo público,
nós dizemos: "É um estadista". Perguntaria: onde está, neste
momento, o espírito de estadista, a alma de estadista, a formação de estadista do Presidente da República, quando se reporta de modo descortês e, de certo modo, até inconstitucional;
quando se comporta indevidamente, não Gomo estadista, mas

como um mau polemista que, não podendo brandir instrumentos mais densos, redações_maisJongas, serve-se da técnica
de Jânio Quadros: a técnica dos bilhetes, que era muito mais
humorismo_do que propriamente política?
Os bilhetes do Sr. Jânio Quadros podem ser incluídos
entre as obras de Chico Anísio, naquelas suas narrativas tão
interessantes, respeitantes a vacas nordestinas e a personagens
folclóricas do noss_o País. Os bilhetes de_ Jânio eram peças
de humorismo. A sua redação mais séria foi a mais desastrada:·
foi a carta-renúncia, cujas-conseqüências ele ignorava.
Hoje, os bilhetes retornam de modo _desastrado, consumando incoerências e ameaças, e a Nação ainda não se despertou para entender a gravidade que re,presenta ameaçar-se um
integrante de uma comissão parlamentar de inquérito. "Haverá devassa fiScal sobre os integrantes da_ CPI que apura
as denúncias do Sr. Pedro Collor de' Mello!"

Isso é uma das coisas mais absurdas, Sr._Presidente, porque, na verdade, os cidadãos, todos são iguais perante a lei.
Não é a circunstância de ser ou não .ser de uma comissão
de inquérito que- autoriza pagar ou nãO pagar Imposto de
Renda, declarar ou não declarar Imposto d_e Renda. Todos
são comuns, e, como cidadãos comuns, os Srs. Parlamentares,
diante do Fisco, não poderiam sofrer esse destaque para que
fossem indicados como possíveis de serem averiguados pela
Receita Federal.
E ainda a<iui veio um representante da Receita- Federal
dialogar com o Sr. Behitri- Gama para dizer que não havia
ameaça. O Sr. Benito Gama~- nosso -ilustre compãnhei.t-0- de
Poder Legislativo, foi mUito iiiocente; porque reCebeu esse
cidadão. Eu, na condição de Presidente dessa CPJ,- não o
teria recebido e diria a ele, claramente, que fizesse o que
fosse de seu ofíciO -e praficaSse-o-quealei autOriiaVa ·que
ele fizesse, e que realizasse aquilo que juridicamente é-pOSsível
realizar. Não hã diálogo a se travar numa circunstância como
essa; não há diálogo que possa ser travado quaildo o objeto
desse diálogo é a presença de um "cidadão no exercício de
seu mandato numa comissão parlamentar de inquérito.
Sei que as CoiSas eStão- controvertidas;- citã tudo:- inüitó
complicado no Pa-íS, POrque a-cabeça do Presidente complicou.
Se;nã:verdade, o Presidente estivesse mantendO" Oseu máXimo
equilíbrio, é evidente que muitos fatos não estariam se registrando, inclusive na inversão de valores, na inversão de papéis,
na inversão- de circunstâncias._ O que nós teinos- diante da
população brasileira é uma série--de denúncias. O priOcipal
instrumento de conta to com a s-ociedade é a impreriSa, ó rádio
e a televisão. Não há dia, não há edição de jornal, nem de
revista, nem trabalho das emissoras de rádio e televisão, não
há iSso sem que nO trabalho, sem que no contexto de infOrmação, seja conduzida uma denúncia_ a mais_ a_ cad_a_ dia neste
País.
-A sociedade, portanto, exige uma satisfaÇão, que se dá
através do Poder Legislativo, que, utilizando-se da sua aptidão
fiscalizadora, institUi as suas comisSões parlamentares de inqu~rito cOmo instiumentos específicos-de fiscalização, muito
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embora .essa fiscalização se dê também de modo estran.bo.
Aparece, por exemplo, uma perícia da Polícia _Federal em
assunto contábil sobre a Petrobrás, quando, na verdade, seria
interessante que os_assuntos contábeis da União se restrjngissem ao Tnbunal de Contas da União, que é o órgão autorizado cons_titucionalmente e inconstitucionalmente existe.u.,te
para esse fim: contaS corii o _Tribunal de Contas.
Acho que esse é o raciocínio primário.
Mas hoje se brande, nos diversos momentos da admioj~
tração pública, o instrumento produzido na Polícia Federal
para se dizer que os negóciOs da Pe.trobrás. foram limpo~ ~
límpidos, _quando, ainda ontem, na CPI que apura fundos
-ae pensOes e irregulãridades áa Petrobrás, um ex-diretor, com
a palavra muito autorizada, exibiu a demonstração dos prejuízos consumados naquela empresa estatal, chocand_o-se as S~_s
déclarações e todas a~ demais __com esse instrumento periêW.l
da Polícia Federal.
_
_
_
Se quero saber_ de contas, não devO -ii à Polícia Federal,
devo ir aO Tribunal de Contas da União.
De iriVerSãÜ -effi iilvetsão, sf:-Presidente, Srs~ sen-adores,
Vamos- consumiildo o mês de julho, mês dificílimo para o
País, em que funcionam as comissões pa"rlriinentareS e_Chegã.m
àqueles resultados que a Nação espera sejam revelados com
toda a prudência e toda a elevação do Poder Legislativo.
Quando Relator de uma outra CPI, fiz questão de dizer
no relatório que produzia que a CPI não se confundia com
delegacia de polícia, nem com o Miriistério Público~-Oein Cifri:t
o Poder Judiciário.
Hoje fui informado, pelo Senador Nelson Carneiro, que,
num pequeno artigo publicado na imprensa baiana, o Ministro
do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossard, ex-integrante
desta Casa, revela. que a função priri:wrdial de uma CPI é
exatamente esta: a de reunir as provas, juntar os- documentos,
organizá-los, narrar o que apurou e enviar esse material à
Procuradoria-Gerà.l da República, sem a preocupação com
enquadramentos, sem a indicação na lei penal, sem pedir
punições, _sem indicar o seguimento que a matéria terá após
cessaçJa a competência do Poder Legislativo.
Esse foi o rumo queadotamos na CPI que apurou algumas
deriúndas, muitas delas envolvendo o Sr. Antônio _Rogério
Magri, ex-Ministro do Trabalho e da Previdência Social.
Aquela CPI, Sr.--Presidente, Srs. senadores, também não
concluiu por nenhum enquadramento, nem fez os requerimentos, apenas indicou fatos e documentos para o _conhecimento do Procurador-Geral daRepública, apesar do seU -resu1:.
taâo ter cauSado uma rea_ção do principal acusado, que, de
quando em quando, aparece na televisão dirigíndo-se a minha
pessoa e contestarido os resultados da CPI, porque, na sua
ignorância, ele ainda não percebeu que não foi o Relator
quem disSe ter ele recebido US$30 mil, mas ele própriO. -Também não percebeu que o Relator nunca disse que a voz era
dele, mas que o Relator utilizou-se de perícias magnificamente
consumadas dentro da exata competência da Polícia Federal
e das possibilidades técnicas da Unicamp, onde ficóu patente
que realmente a voz que declarava ter recebido US$ 30 ritil
era -do Sr. Antônio Rogério Magri. S_e for_a o Relator que,
anunciasse a sua_ cOnclusão pelos indíc~os, evidentemente, o
Relator não falaria em US$30- mil mas teria que falar em
mais, em face dos indícios que poderiam ter sido aprofundados, mas que não era conveniente que se aprofundasse,
distante da prova técnica- que já· estava devidamente consumada e que acompanhava os autos da CPI.
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Esses meus esclarecimentos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vêm apenas a propósÍto da revolta natural de ler, nos

jornais, que, se o Senado emendou, a Câmara está sendo
coagida, coercitivamente atingida, para que não acate a revisão desta Casa e retorne o· texto à forma anterior, porque
assim o Governo não dará o aumento linear, que é objeto
de um compromiss_o do Governo coin Lideranças, na concessão desse benefício genéric_o aos servidores públicos da União.
Também a minha presença na tribuna se soma à inquietação que me atinge, quando vejo o Presidente da República
de estadista, transformado não em um polemista, mas em
um autor de pequenos bilhetes cheios de incoerências, cheios
de incompatibilidades para com a função que ocupa o Setlhor
Fernando Collor de Mello. Sua Excelência vai Iazendo os
seus bilhetes, vai consumando as suas ameaça~ enquanto- se
afasta da imagem, da postura do estadista. h disto que a
Nação está precisando: de um espírito equilibrado, de um
homem de conduta ilibada, de alguém que mereça a fé do
povo, de alguém que confirme a razão__ da_ escolha nas umas,
de alguém que dirija com prudência, Com clarividência, com
capacidade de antecipação, podendo prever para prover a
Nação, podendo, evidentemente, conduzir-se dentro_ de um
estilo que marcou a trajetóri~ de pessoas notáveiS por essa
mesma cadeira presidencial.
Era -o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mareio Lacerda) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Antônio Mariz.
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valdo Motta que teve um desaparecimento tão inesperado.
Quero dizer que aqueles que trabalharam na Assembléia Nacional Constituinte, de um modo geral, todos prestaram um
grande serviço à Nação naquela fase histórica para a formação
do Estado brasileiro, para a renovação do Direito Constitucional, para novas diretrizes jurídicas do País, porque todos
nós estávamos aqui abertos a sugestões populares, às indicações dos diversos segmentos da sociedade. E aquele que homenageamos agora foi uma pessoa de diálogo muito fáCil, priflcipalmente nas questões nordestinas, porque V. Ex~ Sabe que
houve um momento- na Constituinte tão difíCil para nós -da
ParaJ.ba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Pernambuco
etc., houve um momento tão difícil que era preciso que agíssemos coordenadamente para a obtenção das posições adequadas para a-nossa região, na Carta Constitucional. Muito embora não fosse ela um instrumento seqüe.nciado de- acordo com
as regiões do País, na verdade deveria ela constar, na sua
parte orçamentária, de dispositivos que dissessem respeito
mais claramente às necessidades do sofrido povo do Nordeste
brasileiro. Nesta hora, todos nós nos irmanamos, inclusive
V. Ex~ como companheiro do Deputado Edivaldo Motta e
companheiro qu~ fom9s _de muitqs que já não estão ~qui,
porque a iitorte os levciu, como é o" caso do Senador Antônio
Farias, do Senador Virgílio Távora e outros que tiveram um
desaparecimento tão inespenido, inclusive durante o trabalho
que era efetuado naquela hora. Mas levo pãra a- homenagem
de V. EX' a palavra do EStado do Ceará e o PMDB do Ceará
se solidariza com if homenagem pfestada pOr V. Ex•, neste
momento, ao insigne com.pai:theiro-CfUe- VeiO a- falecei de mod_o
tão dramático, nesse último fíllal de semana. Receba, portanto, a nossa solidariedade.

O SR. ANTONIO_MARIZ (PMDB - PB. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho
prestar homenagem ao Deputado Edivaldo Moftã, repentinamente falecido na Paraíba.
O Deputado Edivaldo Motta distinguiu-se em- sua vida
pública pela dedicação com que defendeu os interesses coletiO SR. ANTÔNIO MARIZ - Muito obiígado, Senador
vos, os· interesses da sua região. PercorreU longa e bem-suCid Sabóia de Carvalho. O Deputado Edivaldo Motta, nosso
cedida carreira, partindo da Câmara de Vereadores de sua companheiro de Partido, do PMDB, teve, efetivamente, parti-terra natal, Patos, onde chegou ainda muito jovem, com 23 cipaçãO decisiva nas questões que interessavam a nossa r~gião.
anos de idade. Alcançou imediatamente a Assembléíi LegisE V. Ex~ assinalou muito bem o papel desenvolvido por Edilativa exercendo 5 mandatOs consecutivos. Durante todo esse
valdo Motta, especialmente quando se discutiu a criação do
período, viu renovar-se pela confiança-do seu povó, um manFundo Constitucional do Nordeste, que_ deveria ser constidato popular e, na Assembléia, impôs-se ao respeito ·e à admituído,_ como veio efetivamente a s.ê-lo, pela destinação de
ração dos_ seus Pares. Várias vezes líder da bancada, presidente
um percentual das receitas públicas da_ União em favor das
de comissões temátiCas, õiã:dor combativo, Edivaldo Motta
regiões subdesenvolvidas do País.
assinalou a sua trajetória na Assembléia Estad_llal pelo brilho,
Esse Fundo foi criado na Constituição graças aõ tiabalhó,
pela competência, pela fiimeza com que -defendeu as suas
ao
denodo,
_à dedicação de uma pl~iade de Parlamentares
posições.
. ,o
da Regi_ão Nord_este, aliados às Regiões Centro-Oeste e Norte,
Em 1986, foi elevado à condição de Deputado Federal
ConstitUinte e na ASsembléia pôde exercer, em sua plenitude, e que puderam vencer toda sorte de obstáculos que lhes foram
antepostos~ Havia__ re:sistêricias obstinadas a que se recriasse
a sua inteligência, a sua formação jurídiGa, o seu_ amor à
Paraíba e à terra natal. Ali contribuiu com dezenas de emen- esS_e FundO, previsto anteriormente na ConstituiçãO. de -1946
e, posteriOrmente, extinto por ocasião ·da_ Constituição de 1967
das, muitas aprovadas, na elaboração constitucional, domesmo modo como se impusera em sua terra, aqui granjeou O -e-da Emenda Outorgada pelos Ministros Militares, em 1969.
respeito, a admiração, a confiança dos companheiros de parti- Era, portanto uma questão que sensibilizava as populações
das Regiões _~orte, Nordeste e Centro-Oeste.
do~ De resto, a lealdade, a altivez, a bravura foram sempre
Motta
teve,
naqueles
momentos
decisivos,
a
Edivaldo
característica do Deputado Edivaldo Motta.
capacidade de articulação, de convencimento, de reunir opiO Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex•
niõeS, contríbuindo efetiva e decisivamente para a vitória,
um aparte, nobre Senador?
afinal obtida, com a inserção no texto constitucional do dispoO SR- ANTONIO MARIZ-~ Concedo o aparte a V.
sitivo que assegurou a renovação do Fundo Constitucional.
Ex~
Esse Fundo Constitucional desempenha papel de suma releO Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Quero trazer a miD.ha vância no desenvolvimento regional, no estímulo à atividade
solidariedade ao orador no momento em que presta homena- _ económica, na geração -de empregos, na -criaÇão de oportunidades de vida em nossa terra.
gema esse nosso companheiro de Parlamento, Deputado Edi-
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O Sr. Wilson Martins- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR- ANTÓNIO MARIZ- Ouço com prazer V. Ex•

O Sr. Wilson Martins - Prezado companheiro Antônio
Mariz, V. Ex• presta, neste instante, justa homenagem à memória de Edivaldo Motta, cujo desaparecimento confrange
não apenas a V. Ex~ e à Paraíba somente, mas confrange
a todo o Senado Federal e a todo o Congresso Nacional.
O ilustre desaparecido teve uma atuação brilhante durante
os dias da Constituinte-e soube fazer inúmeros amigos, de
tal sorte que a sua passagem pelo Congresso Nacional deixou
uma impressão da sua competência, do seu brilhantismo e
da sua operosidade. Peço a V. E~ que transmita à famt1ia
do ilustre morto as sentidas homenagens da minha Bancada,
da Bancada de Mato Grosso do Sul, que via no ilustre morto
um dos preclaros políticos, desta hora, no Congresso Nacional.
Muito obrigado.
O SR. ANTÓNIO MARIZ- Muito obrigado a V. Ex•,
Senador Wilson Martins. V. Ex~, que representa o Mato GrosM
so do Sul, traz de uma outra região a palavra de solidariedade,
no momento em que homenageio a memória -do Deputado
Edivaldo Mota. O seu testemunho é extremamente imporM
tante, pois se reveste da isenção e da imparcialidade do obserM
vador, do Companheiro de Bancada, do integrante da Assembléia Nacional Constituinte.j A Assembléia permitiu que o
Senado e a Câmara convivessem de forma efetiva, estabeleM
cendo-se um intercâmbio profundo entre todos os que a inteM
gravam. Os trabalhos constitUintes levaram a que se formassem conhecimentos recíprocos, que Se identificassem: pOSições,
que identidades fossem feitas ou contrariadas, o chamamento
constante, a repetição intetrnináve1 das votações, a sucessão
de temas, a sucessão de questões ali suscitadas, tudo isso
chamava a afirmação, a definição de pontos de vista, a que
se assumissem responsabilidades perante a Nação. E foi justa·
mente nesse momento histórico da vida nacional, quando se
elaborava a mais democrática de todas as constituições da
história brasileira, que marcou a sua presença o Deputado
Edivaldo Motta.
O seu desaparecimento, como também afirmou apropria·
damente V. E~, leva o pranto a todos os que o _conheceram.
A sua memória é hoje exaltada na Câmara e no Senado,
e se prantea a sua morte, o seu falecimento em todos os
recantos da Paraíba. Manifestaç6es na Assembléia~ nas CâmaM
ras de Vereadores, na imprensa, todos trazendo o testemunho
da importância política do Deputado Edivaldo Motta.
Tive a oportunidade de estar presente ao seu sepulta·
mento e pude ver o amor do povo por essa extraordinária
figura de homem público. As ruas da cidade de Patos, terceira
maior cidâde da Paraíba, estavam apinhadas de gente que
chorava o desaparecimento prematuro do Deputado Edivaldo
Motta. A multidão acompanhou o féretro, levandoMo à última
morada, numa demonstração expressiva e comovedora do
apreço que tinha ao seu Líder político.
Edivaldo Motta deixa, não só em sua terra natal mas
no quàdro político da Paraíba, e mesmo no quadro político
nacional, um espaço que dificilmente será preenchido.
Não concordo com os que dizem, ou repetem o aforismo
segundo o qual os campos santos estão povoados por insubstituíveis; não! Quem está--plena de insubstituíveis é a vida.
Edivaldo Mota é uma dessas pessoas que, pelo papel que
desenvolveu na vida política, pelo espaço que ocupou na sociedade. no meio em que viveu, na comunidade, que pela natu-
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reza das preocupações que lhe moveram os passos, ficará
na lembrança, na memória do seu povo e na memória das
gerações que virão.
Muito obrigado, Sr. PreSidente.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

Concedo a
---

O SR- PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr'~ e Srs. Senadores, trago
<io conhecimento do PlenáriO desta CaSã. qUe recebi comunicação de Sua Excelência, o Senhor Presidente do_ Tribunal
de Contas da União, Ministro Carlos Átila Álvares d_a Silva,
informando sobre a Decisão Plenária n~' 364/92, daquela alta
Corte de Contas, pela qual é dada acolhida ao nosso requerimento que, nesta casa, rece~_eu o _n~_410, de 1992, de 16-6-92.
Nesse requerimento pedimos o concurso _do TCU no exaM
me da ''eficácia e da eficiência" da aplicação do Plano Nacional
de Desestatização, como parte das tarefas já executadas na
apreciação dos processos de privatização das empresas estatais
procedida pelo Tribunal. Tal solicitação tem fundamento no
art. 70 da ConstituiçãO Federal que atribui ao Congresso Nacional "a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da _adminis-tfã.ção direta e inditeta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas".
De acordo com o voto do relator do Processo
TC-014.485192-3, Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
nosso requerime-nto "ajusta-se às exigênciaS contidas na Decisão Normativa TCU n 9 26/92, que dispõe sobre as fonnas
e condições em que o TCU prestará auxílio ao Congresso
Nacional". Em conseqüéncia, seu ·voto"foí pof que o Tribunal
de Contas da União adotasse a decisão por ele proferida e
submetida ao Plenário.
Diante das razões expostas pelo Ministro,:, Relator, houve
por bem, o Tribunal Pleno, acatar o voto dado, proferindo
a Decisão n' 364192-Plenário, pela qual decide:
"8.1 -acolher o expediente em pauta e determinar à Comissão de Asse.ssoramento de Controle Externo- CACE, com a participação do IRCE/RJ, a
realizaçáo, nO prazO de 30 (trinta) dias, de estudos
e levantamentos com vistas a definir a melhor técnica
ou forma operacional a ser adotada pelo TCU, visando
atender ao _requerimento otijeto_ deste processo; e
8.2 ~transmitir Cópia do relatório e voto apresentados pelo relator, bem como desta decisão, aos Srs
Sendores Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, e Pedro Siinon, autor do Requerimento, ao Sr.
Deputado Rubem Medina, Presidente da Subcomissão
Especial para Acompanhamento do Programa Nacional de Desestatização, da Câmara dos Deputados, e
ao Sr. Presidente do referido PND."
Faço este registro, Sr. Presidente, para externar meu reconhecimento aos ilustres membros do Tribunal de Contas
da União, pelo trabalho profícuo e da maior seriedade, que
vêm exercendo em benefício da exação das contas públicas.
:Finalmente, requeiro ã Mesa faça transcrever, nos Anais
da Casa:, o Aviso il~' 545ffCU .e seu anexo, a fim de que
deles conste essa importante deliberação da mais alta Corte
de Contas do País.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO:
A viso n' 545frCU
Em 13-7-92
A Sua Excelência, o Senhor
Senador Pedro SimOn
Senado Federal
Nest.
S. ·nhor Senador,
Em cumprimento à Decisão Plenária n' 364/92, de 8 de
julho corrente, apraz-me encaminhar a Vossa Excelência cópia-do Relatório e Voto-do SenlJOr Ministro Luciano Brandão
Alves de Souza -Relator da matéria-, bem como da referida Decisão.
Atenciosamente, - Carlos Átila Álvares d8 SiiVS., Presidente.
TC-014.485/92-3
ÓRGÃO: SENADO FEDERAL
Assnnto: Requerimento de autoria do Senhor Senador Pedro Simon sobre o acompanhamento, j}elo TCU,
dos processos de privatização das empresas estatais.
O nobre Senador Mauro Benevides, digno Presidente
do Senado Federal, e~ca'!linha requerimento formulado pelo
Senhor Senador Pedro Simon, e aprovado naquela Casa do
Congresso Nacional, no sentido de que, nas apreciações dos
processos de privatização das empresas estatais procedidas
por este Tribunal, seja examinada a eficácia e dícil!ncia da
aplicação do Progra~a Nacional de Desestatização.
_
. 2. Requer S~~ _Excelência, acerCa <:lo assunto, o pronunCiamento deste Colegiada - no mínimo, a cada três meses
--:-sobre os seguintes quesitos, entre_ outrcis'que reputar convementes:
-

"01 -o valor patrimonial real, o valor ITiíníino
estabelecido para a privatização e o valor recebido e
a forma de pagamento para cada empresa privatizada;
02- as moedas utilizadas na privatização de cada
uma;
03- o fiel cumprimento dos termos do contrato
de alienação;
·
·
04- a situação de cada empresa privatizada perante o TCU antes e depois de sua venda;
05---:- recomendações feitas pelo TCU às empresas; antes de sua privatizaçãO, que ·tenham sido atendida~ · as providências adotadas, e as rião adotadas
'
com a indicaçáõ--dos motivos da não adoção;
06- c~ai~:~t........ ';·reglll_~res féít.os ..pelas empresas,
antes da pnvatlzação, que tenham sido objeto de recomendação do TCU e as medidas adotadas para correção;·
---·
CJ7 - valores de mercado das açóes das empr~as
privatizadas, antes e depois da privatização;
08 -total das. despesas administratiVas e promocionais do Governo e entidades públicas em relação a
cada uma das empresas privatizadas; e
09- relatôrios das Inspetorias GeraiS e Regionais
referentes ao Plano de Fiscalização do Programa Naciona! de Desestatização, de 18 de maio de 1991, do Tribunal de Contas da União.''
Esses os quesitos apresentados pelo nobre Senador Pedro
Simon.
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É o relatório.

VOTO
·O Reqüerirnento em pauta ajuSta-Se às eXTgência:S conti--das na Decisão Normativa TCU n~ 25/92, que dispõe sobre
as formas e condições em que o Tribunal de Contas da União
prestará auxílio ao Congresso Nacional. Estabelece o item
5 da referida DN que, configurada essa hipótese, o processo
deverá ser instruído pelas Unidades Técnicas do TCU, conforme os órgãos/entidades que lhes estão afetos ou com base
na matéria nele tratada. Posteriormente, vai à apn!Ciaçãci do
Relator que submeterá os autoS ao Plenário.
2. No presente caso, dada a abrangência do assunto,
entendo que os estudos pertinent~s devem ser desenvolvidos
no âmbito da Comissão de Assessoramento de Controle Externo - CACE, que reúne os Titulares das Inspetorias e Secretarias de Controle Externo do Tribunal. A ela (CACE) compete estudar, de forma global, os problemas atinentes às atividades desta Corte. É precisamente neste contexto que se insere o Requerimento submetido à análise desta Casa.
3. Ademais, considero oportuna e imprescindível, na
elaboração dos estudos aqui indicados, a participação de Representante da Inspetoria Regional de Controle Externo no
Estado do Rio de Janeiro (IRCE/RJ), em cuja área de atuação
localiza-se a sede da ComfsSão Diretora do Programa Nacional
de :Oesestatização, sob a coordenação do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES.
Com essas considerações,_ voto por que o Tribunal de
Cvntas da União_ adote a decisão que ora submeto ao Plenário.
----:Sala das Sessões, 8 4e julho de 1992. -Luciano Brandão
Alves de Souza, MinistrO-Relator.

DECISÃO N• 364/92-PLENÁI:ÜO
Processo_n• TC-014.485192-3. 2. Classe e Assunto: V- Requerimento sobre acompanhamento, pelo TCU, dos processos de privatização das empresas estatais.
3. Interessados:_Senhores Senadores Mauro Benévides,
-Presidente do Senado_Federal, e-Pedro Simon.
4. Unidade: Presidência do Senado Federal.
5. Relator: Ministro Luciano Brandão Alves. de_ Souza.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Órgão de InstruçãO: nãO ãtuou:
8. D~cisão. O Tribunal Pfeno~ âiãnte das razões expostas pelo Relator, decide:
8.1 acolher o expediente em pauta e determinar à Comissão de Assessoramento de Controle Externo_- CACE,
com a participação de Representante da IRCE/RJ, a realização, no prazo de 30 (trinta) dias, de estudos e levantamentos
COD~ ,,;,.tas a definir a riJ.elbor técnica ou forma _operacional
a ser adotada pelo TCU visando atender o requerimento objeto deste_ processo; e
-- 8.2 transmitir cópia do Relatório e Voto apresentados
pelo Relator, bem como desta Decisão, aos Senhores Senadores Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, e
Pedro Simon, autor do requerimento, ao Senhor Deputado
Rubem Me_clina, Presidente da Subcomissão Especial para
ACompanhanlento do Programa Nacional de Desestatização,
da Câmara dos Deputados, e ao Senhor Presidente da Comissão Diretora do referido PND.
9. Ata n' 33/92- Plenário.
I.
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10. Data da Sessão: 8w7-1992.- CãriOs-ÂHia Álvares
da Silva, Presidente --Luciano Brandão Alves de Souza, Ministro-Relator.

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) palavra ao nobre Senador João França.

Concedo a

O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. PreSidente, Sr" e Srs. Senadores,- desde
a efetiva instalação do Estado de Roraima em 19 de janeiro

de 1991, com a posse de seu primeiro Governador eleito e
a iD.Stalação da Assembléia Estadual Constituinte que em 1
(um) ano promulgou a Carta Magna daquela unidade da Federação brasileira, Roraima teve de fato e de direito a coilsolidação de sua emancipação política e adminístrativã..
OS primeiros anos do meu Estado, têm sido _vividos com
angústia ·e incerteza em vista da fragilidade de sua economia,
reflexo principalmente da desativação das atiVidades garim~
peiras e das incertezas quanto aos efeitos da demarcação de
várias reservas indígenas, que comprometeram ainda mais
sua já combalida produção agropecuária.
O Governo de Roraima, sobretudo, pela ação diplomá~
tica que vem sendo desempenhada pelo Vice~Governador Airton Dias, vem tentando identificar formas alternativas de viabilizar sua economia, especialmente as voltadas à integração
ao mercado externo, pois a localização de Roraima nO extremo
norte brasileiro, ~liada às condições precárias de ligação rodoviária com o resto do País, em seus principais centros produtores e consumidores, não lhe oferece momentaneamente outra alternativa.
Neste aspecto o Vice-Governador Airton Dias- tem comandado as negociações empresariais entre empresáriOs de
Roraima, Venezuela e Guiana. Vale ressaltar que S. Ex~ é
o- Presidente da Federação do Comércio do nosso Estado
e Presidente da Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio
e Indústria - Seção de Roraima.
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, a falta de infra~es~
trutura económica, decorrente dos insuficientes reCursos "federais investidos durante o período em que Roraima viveu sob
a tutela da União, como Território Federal, inibiu a entraga
de capitais privados produtivos, condicionando a economia
a depender praticamente do setor público, regionalmente ca~ -racterizada como ''economia do contra-cheque".
Não há uma base de sustentação económica nesta nova
unidade Federativa, a indústrü1, na prátkà rneXfSte-, COm exces~
são de pequenas cerâmicas e algumas madeireii"ãs; ·o-corilércio
de pequeno porte sobrevive em função do salário dos servidores públicos, que constituem grande parte da massa de trabalhadores do Estado.
Sr." e Srs. Senadores, as· entidades de classe empresariais
juntamente com o" Govento do Est.ado, representado pelo
Vire-Governador Airton Dias, vêm trab~llhando rio sentido
de integrar a economia de Roraima à dos países vizinhos
(GUiana e Venezuela), com perspectivas também para o restante do Caribe e Américas Central e do Norte. Nos encontros
de representantes desses mercados há uln consenso de que
os mesmos podem se complementar.
Roraima poderá produzir alguns produtos agrícolas em
escala comercial, nas suas extensas áreas de lavrados, para
atender a esses mercados e, em contrapartjda, adquirir a maioriã dos produtos industrializados a preços bastante competitivOs.
Localizada entre dois pólos industrializados, Eletro-Ele-trónico~Manaus, do lado brasileiro e Minero~Siderúrgico-Ciu~
dad Guajrana, do lado venezuelano, Roraima não pode plane-
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jar seu desenvolvimento ecori6i:riic0 disputando mercado nestes dois sentidos. Apesar dessa localização estratégica, Roraima convive com uma série de dificuldades e até calamidades
públicas.
St. Presidente, S~ e Srs. senadores, anualmente, no peóodo chuvoso, Roraima vê-se isolada das demais regiões do
País, pois a BR-174, no trecho Boa Vista/Manaus, não oferece
as mínimas condições de tráfego, restando como única alternativa o transporte aéreo, que pelo valor do frete eleva o custo
das mercadorias a preços exorbitantes, tornando-as inacessíveis à grande maioria da população do Estado.
Por pertencer à Amazónia Ocidental, Roraima tem se
beneficiado 9os inceiJtivos previstos no Decreto-Lei n~ 356/68.
Até agosto de 1975, o comércio de Boa Vista fez intensas
transações, pois não havia restrições a quaisqUer itens, a não
ser quando não pertencessem a um dos grupos previstos no
referido Decreto.
Com a publicação da Portaria Interministerial n<? 309n5,
limitou-se a importação de vários produtos estrangeiros, causando wn grande impacto junto aos consümidores do nosso
Estado.
Esta situação, S~ e Srs. Senadores, veio a se agravar
com a edição da Portaria 11-A, de 1984, onde foram suprimidos vários produtos, principalmente ligados ao setor de
construção civil e alimentação. Apesar do Decreto n9 356/68,
prever que esta Portaria 11-A deva ser atualizada periodicamente, a Ultimá alteração ocorreu em 1986 com a adição -à
mesma de alguns produtos, atraVés da Portaria InterminiSterial
n~

344.

Neste -sentido, -Considerando a triste e difícil realidade
eçonômiça de Roraima, como também de outras unidades
da Federação, localizadas na Amazónia, tais como Rondônia,
_Amazonas e Amapá, dirijo ao Sr. Ministro Marcnio Marques
Moreira, da Economia um apelo dramáticO, na certeza de
que S. Ex~ determinará a imediata ampliação da Portaria ln terministerial, ll~A, de 1984, com a inclusão de produtos considerados essenciais capazes de garantir a estabilidade e o desenvolvimento da frágil economia da Amazónia Ocidental.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

Concedo a

O SR. ODACIR SOARES (PFL ~ RO. Pronuncia o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, venho de receber correspondência oriuhda do Tribunal Regional
Federal - TRF - da s~ Região,- tratando de assunto que,
por sua relevânCia, desejo- compaftilhar com os eminentes
membros desta Casa para, em conjunto, buscar encaminhamento e solução.
Com efeito, mediante o Ofício n9 420!92, datado de 26
de junho pretériú;)-,_0 -eminente Juiz José Augusto D_elgado,
Presidente daquela s~ Região do TRF, apresenta gráficos demonstrativos do e-xpressivo aumento dos processos distribuí~
dos e julgados, ein-cada Seção Judiciária integranie da referida
5• Região.
Com relação ao assunto, alude o signatário ao Projeto
de Lei da Câmara o~ 34, -de 1992, de iniciativa do Superior
Tribunal de Justiça, sob o n' 2.475142 na Casa de Origem,
dispondo sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 5• Região.
Em seu artigo primeiro, o Projeto estabelece a criação,
oom os respectivos-cargos de Juiz Federal e Juiz Substituto,
de três varas na Justiça Federal de Primeiro Grau daS~ Reg!ãq,
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sendo uma no Estado do Ceará e duas no Estado do-Rio
Grande do Norte.
. Como ·se pode fa~ilmCiite depreender, a finalidade· primerra do refendo PrOJeto aponta para a adoção de medidas
essenciais ao perfeito cumprimento das atribuições afétas ao
Poder Judiciário, além de contribuir decisivamente para a
agilização dos julgamentos e da prestação jurisdicional.
Como se sabe, constituí uma constante õ<i. -ãtlálise--·das
ações do Poder Judiciário a morosidade e a lentidão do julgamento dos feitos jurídicos, in-dicando, muitas vezes, um injusto
caminho de críticas e até. de çlc~abono à difícil tarefa afeta
àquele Poder.
No caso em tela, compete ao Poder Legislativo o ágil
encaminhamento da matéria, essencial à solução da angustiante. situação d: acúmulo na distribuição dos fei~os, pois
o Projeto supracitado encontra-se na Comissão- U.e Constituição. Justiça e Cidadania, desta Casa, aguardando parecer
do Relator.
Ninguém igriora, Sr. Presidente eSrs. Senadores, o difícil
e atribulado momento por que atravessa o exercício da atividade legislativa, assoberbado pela necessidade de tomada de
importantes decisões para o futuro do País, discutindo e votando proposições essenciais à condução do Brasil em direção
à modernidade, ao ponto de se fazer necessária a 'convoCação
extraordinária do Congresso, com a finalidade de agilizar tomadas de decisões urgentes e inadiáveis. --.
_ __
Nesse contexto, é que solicito ·a esta Casa: -á· adoção das
providências cabíveis com o _fito de atender ao pleito formulado pelo eminente Juiz Presidente do TRF, s~ Região; visando
à aprovação do Projeto de Lei em questã~.
Muito obrigado!

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 5• Região
Ofício n' 420192/GP
Recife, 26 de junho de 1992
Exm" Sr.
Dr. Odacir Soares
MD Senador da República
Senado Federal
Brasília - DF
Senhor Senador~
Tenho a satisfação de passar às mãos de Vossa Excelência
os quadros demonstrativos dos Processos Distribuídos na Primeira Instância, assim como a comparação entre os processos
Distribuídos e Julgados, em face do Projeto de Lei da Câmara
n' 34, de 1992 (n' 2.475192, na Casa de origem), de iniciativa
do E. Superior Tribunal de Justiça, referente à Reestruturação
da Justiça Federal de Prin:Ieiro -Grau das~ Região.
Tais gráficoS re'velaril, de iriodo eloqüente, o crescimento
·da distribuição dos feitos nas diversas Seções Judiciárias qlie
integram esta s~ Região, ·pelo que se torna- absolutamente
necessária a aprovação do Projeto acima identificado, sob
pena de se retardar a entrega da prestação jurisdicional.
--Aproveito o instante para colher de Vossa Excelência
apoio para o referido pleito, apresentando-lhe elevados protestos de respeitoso apreço e diStinta· consideração. - Juiz
José AUgusto Delgado, Presidente do TRF- 5~ Região.

TRiBUNAL REGIONAL FE:DE'Rttt. DA 5A REGii\0
PROCESSOS DISTRIBUIDOS NA ~A IHSTAHCJA
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O SR- PRESIDENTE (Márcio Lacerda) palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
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C

Concedo- a

O SR- NELSON WEDEKIN (PDT - SC Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. ·Presidente, Sr" 5 e Srs. Senadores,
é doloroso, para um País tão grande e rico, conviver com
a desesperança. Já falta ânirrio à maioria do povo para enfrentar as terríveis seqüelas da recessão económica, qo:e teni determinado a falência das empresas, o desemprego em massa,
a perda do pOder aquisitivo e a preSsão de urii número cada
vez maior de doentes sobre os serviços oficiais de assistência:
Infelizmente, para esse acréscimo da demanda por tratamentos médicos- e- hospitalares, não há co~~spondªnci~ de
oferta -previsível. O Orçamento da União reserva, no· ano
em curso, não mais de 4,23% para a área. Esse perceõtual
representa um gasto de 100 dólares para cada brasileiro, -enquanto, como se sabe, a Organização Mundial de Saúde prescreve uma despesa mínima de 500 dólares por habitante._
setor mereceu uma correção de 180% dos
diSpêndios, em 1991, muito aquém; portanto, dos 400% de' inflação
no período. De janeiro a junho do corrente ano, a atualização
dos gastos por muito alcançou 192%. Assim se explica por
que dezenas de hospitais conveniados, em todo o território
nacional, reduziram ao mín-imo a capacidade de atendimento
da rede sob a responsabilidade financeira do lnamps. Defendem-se, por· certo, do calote oficial nds reduzidos reembolsos
das internações e de outros serviçOs- prestados.
Assim se explica, também, por que-subsistem os nossos
vergonhosos índices de mortalidade infantil, tendo como causa
a falta de saneamento básico·; porct---ue·os profisS:ioilãiS-e auxilia-

o

seus
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res médicos são condicionados à iridigência salarial; por que
progridem a decadência do atendimento hospitalar público
e o su~teamento das iJ!stalaçõ~s ~_equipamentos das casas
de ,saúde, ond~ a alta dos dpentesjá_não se dá. pela cura,
mas pela falta de_recursos para alimentá-los.
Admitindo-se que o País vive em situação caótica, também, no setor saúde, não é sem imensa angústia que vislumbramos, no futuro próximo, o agravamento desse quadro de
desacertos e de dificulda'des. _
O Governo, que, no primeíro quadririiestre do corrente
ano, promovera a: última etapa da liberação -dos preços dos
produtos farmacêuticos, defrontou-se·, sem teagit, com a escàl_ada dos preços dos remédios, inclusive os de uso continuado
ou essenciãl, em índices que logo ultrapassaram a 100% de
aunlento. --Segundo observa, com acerto, o Conselho Regional de
Farmácia do Rio de Janeiro, só a ganância incontida dos-fabricantes pode justificar que mediCameritos de amplo e obrigatórío consumo, como o_s destinados· aos tratamentos de hipertensão, do diab~tes e_ das cardiopatias1 tenham alcançado-esse
nível de majoração, uma vez que o lndice Geral de Preços,
nõ mesmo espaço de tempo, não foi superior-a- 45%.
Não é difícil perceber que, na realidade, a indústria farmacê_utica vem desrespeitando o acordo celebrado com a Sec;retaria Nacional de Economia, pennitiri.do a recuperação da
defasagem dos preços dos medicamentos somente ao longo
de 12 meses, mediante reajustes de não mais de 6% acima
da inflação de cada mês.
Note-~e que, nesse aspecto, as autoridades gove_rnamen-tais rePetiram a malõgrada experiênciàcdo ano precedente,

6006

Sexta-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

quando; tro curto espaço de seis meses de liber~çãQ dQs preços,
os reajustes praticados pelos laboratórios superaram em duas
vezes os índices inflacionárioS çlo período, compelindo à retomada dos mecanismos estataiS de controle.

Julho de 1992

ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N• 283, DE 1992

O Presidente do Sel,lado Federal, no uso da sua compeSegue-se, daf, que, com freqüéncia, os doentes, mesmo
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a
acometidos de infecções gravesou na fase aguda das moléstias,
delegação de competência que lhe foi outorgáda pelo Ato
retornam aos hospitais e ambulatórios públicos para informar
da Comissão Diretora n<? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
a-os médicos a interrupção do_tratamento, pela total impossiem vista o que- consta do Processo nY 008.562/92-0, resolve
bilidade financeira de adquirir-o remédio_recdtàdo.
aposentar, volun:t:ariamente, RAIMUNDO NONATO. TécAgora, quando o empobrecimento aflige a·-quase -fa-talinico Legislativo, Área de Assistência de Plenário e Portaria,
dade da população, impedindo-a de adquirir o"S custosos mediClasse "Especial". Padrão II, do Quadro de Pessoal do Sen_aQo
camentos prescritos, a Central de Medicamentos.- C~ME,
Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea c, da Constianuncia que vai reduzir a sua participação no ·mercado, motituição da República Federativa do Brasil, combinado com
vada por insuperável escassez de recursos.
.- .
. os. arts. 193, 186, inciso III, alínea c, e 67. da Lei o<? 8.112,
Ao tempo em que aqui s_e discute a iniciativa governa- - de 1990, bem aSSim com o artigo 11 da Resolução (SF) n<?
mental favorecedora dos grandes laboratóriqs.:_:_estral)geiros,
87, de 1989,.com as vansagens da Resolução (SF), n•. 21,
a CEME, por falta de verbas, além de não inVestir no aumento
de 1980, com proventos-proporcionais ao tempo de serviço,
da produção, sobretudo quando há signifiCativo acréscimo
Observado o disposto no art. 37, irtciso XI, da Constituição
na demanda, promete, se tanto, continuar atendendo, em
Federal.
condições "mínimas e essertçi_ais", a quem dela necessitar.
Senado Federal, 16 de julho de 1992. -·senador Mauro
Trata-se, como dissemos, de mais um·a terrível següela
Benevides, Presidente.
da política neoliberal adotada~ pelo Goveriio Collor --::.__que
ATO DO PRESIDENTE N• 284, DE 1992
tanto tem constrangido o ilustre e digno Ministro Adíb Jatene
- , objetiv;mdo alcançar_ a_ "J!!oderniaã..de''_ d? _Es~do .·pela
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compevia de um drástico processo ·reCesSivo; qUe atinge, na~ sua
1:êriêJ:a regimental e regulamenfãr, áe conformidade com a
contundência sem precedentes, justo as~classes mais necessi;
delegação de_ compet~nci~ que lhe fqi outorgad~_pelo Ato
tadas d_a população.
çla ComiS:são.. Piretora n9 2, de_ 4 de abril de 1973, e tendo
Tudo isso se Pá •. ~Sr. Prç$idente, efi! níti4a agressão aos
em vista o que consta do Processo o'? 008.739/92-7, resolve
aposentar, voluntariamente PAULO BENEDITO NOGUEI·
ditames de nosso Estatuto máx;imo, institufnd9 _que "a sai1dç
é direitO de todos e dever do Estado, garantido mediante
RA, Analista Legislativo, Área de Fã.rrriáda, Classe "Espepolíticas sociais e eCnnôinicas que VISem à i"edução do risco
c:ial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Feder31,
de doenças e de outros agravos e ao acesso u~iv~rsal e iguali~
nos termos do art. 4Q, inciso III, alínea c, da Constituição
tário às ações e serviços para sua promoção, ptôteçãó e"recupeda República Federativa do Brasil, combinado com os arts.
186, inciso III, alínea c, e .67, da Lei n9 8.112, de 1990, bem
ração".
--- - .
Causa revolta, ante esse contexto, ver, de um-lado, o
assim com o art. 11 da Resolução (SF) n' 87, de 1989, com
desalento do cidadão marginalizado de seus direífOÇfUOaa:..proventos proporcionais ao tempo de serviço,- observado o
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
mentais, e, de outro, a insensibilidade dos no.ssos governantes,
que descumprem de modo sistemátiCO-oS SeUS aeveres·, por
Senado Federal, 16 de julho de 1992. - Senador Mauro
Benevid~s, Presidente.
obediência aos rigOres- de mandamentos ditados em terras
longínquas, em tudo distanciados das finalidades prioritaria~
. -~c- _AfO DO PRESlDENTE.N• 285, DE 1992
mente sociais da política económica. - -- ·-- · · · ...._ ---O Presidente do Senado Fedel'al, no uso da sua compeMais revoltante ainda, Senhores Senadores, em tais Cir- tência regimental e regulamentar, de conformidade: com a
cunstâncias, é constatar que o GoVerrto etige-_se _cOmo -instân- delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
cia derradeira e única para qualquer recurso da população da Comissão Diretora o<? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
desafortunada.
em vista o que consta: do Processo n9 008.066/92-2, resólve
Na infeliz dependência de algum lenitivo para os seus aposentar, voluntariamente, JOÁO CARLOS PEREIRA,
males e dores, os mãis pobres não podem esperar de nossos Analista Legislativo, Área de Segurança, Classe "1 ~", Padrão
dirigentes o efetivo e rígido controle dos preços dos_ medica- IV, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos
mentos produzidos pelos grandes labora_tórios e pelas multina- do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição aa República
cionais do setor.
- ·Federativa do Brasil, combinado __com os arts. 192, inciso I,
186, inciso III, alínea a, e 67, da Lei n'? 8.112, de 1990, bem
Nem, tampouco-, que os fabricantes estatais, reanimados
assim com o art. 11, da Resolução (SF) n• 87, de 198g,-com
pela garantia de destinação pronta e permanente de verbas,
venham em socorro de quem adoece, e que, por isso mesmo, proventos integrais, observado o disposto no art. 37, incisõ-XI, da Constituição Federal.
não pode prescindir dessa mínima assistência.
· - ·
Senado Federal, 16 de julho de 1992. -.senador Mªuro
Era o que tínhamos a dizer.
Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Não há mais
-ATO
DO PRES"IDENTE -N• 286,
DE
1992
---oradores inscritos.
o··i?reSiderite do Senad_o-Federai, no uso da sua compeNada mais havendo a tratar, a Presidência-vai enceri"ar
tência regimental e regUlamentar, em conformidade com _a
os trabalhos" (Pausa.)
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
Está encerrada a sessão.
da Comissão Dir~~ora n<? 2, _de 4 de abril de .1973, e tendo
eD;I vista_ o _que .consta do Proces~Q n_'?_ 004,03_9191-2, resofve
(Levanta~se a sessão às 1_7 hora$ e 55.1'Jlinutõs~)
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a2osentar, por invalidez, o servidor JOSÉ JACINtO VIEIRA ·
JÜNIOR, TéCrticó Legislativo, Área de Artesanato, Classe
"Especial'', Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, nos termos do art. 40,)ncís6 I, da Constituíç.ão da
República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186.,
inciso I, e 67 da Lei n~" 8.112, de 1990, bem assim com o
art. 11 da Re~olução_ S? n~ 87, de 1989, corii-pi-oVentOS propofcionais, observado o disposto no art. 37, inCiso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 16 de julho de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 287, DE 1992
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
Diretói'a ri9 -1,- de 1991, e tendo em vista o que consta do
processo n' 009.187/92-8, resolve nomear PAULO DE F. RIBEIRO para exercer o cargo, em comiSsão, de Secretário
Parlamentar, Código AS-I, do Quadro de Pess<ral do Senado
Federal, com lotação e ex:erdció no -G3blô...e-te do Senador
Darcy Ribeiro.
Senado Federal, 16 de julho de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 288, DE 1992
o- Presidente do Senado Federa1, no uso- da sua competência regimental e regulamentar, de conformid3.de com a
delegaçilo de oompetência que lhe foi <rutorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, -de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n\> 008A50/92-7; resOlve
aposentar, voluntariamente;, RAFAELITO ROCHA MOURA, Analista Legislativo, Area·de Processo Legislativo, Classe "1•", Padrão IV, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do art. 40, iriciso III, alínea c, da ConStituição
da República Federativa d_o Brasil, combinado com ·os- arts.
186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n 9 8.112, de 1990, bem
assim com·o art. 11 da Resolução (SF), n• 87, de 1989, com
proventos proporcionais ·a-cf tempo- de serviço, observado o
disposto no art. 37, inciso XI, da ConstitUiçãO FederaL
Senado Federal, 16 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 289, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no Uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
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delegação de competência que lhe foi outorgada pelO Ato
da Comissão __ Diretora n 9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta dos Processos n<?S 0454/91-5, 1097/91-1,
e 0042792-7~ i-eSOlVe- alterar -o- Aio dê:~ta PreSidêllciã n9 130,
de 1992, publicado. no DCN, Seção II, de 8-4-92, para excluir
do fundamento legal da aposentadoria de JOSÉ JORGE ABD
ELNOUR, matrícula n• 1038, do Quadro de Pessoal do Centro
Gráfico do Senado Federal, o art. 192, inciso I, da Lei n 9
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 16 de julho de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 290, DE 1992
O :presidente do S_enado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão J?jr~tota ·n9 2, de 4 de abrfl de 197_3, e tendo
em vista o que consta do Processo n~' 0744/92-1. resolve aposentar, voluntariamente, ALCIDES JOSÉ KRONEMBERGER,
matrícula 0247, Especialista em Administraç<lo Legislativa/Análise, Piínieíiã ClãsSe, PL S30:- âo Quadro de Pessoal do
Centro Gráfico' do Senado Federal- CEGRAF, nos term·os
do art. 40, inciso lll, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciSo
III, alíneas, e 192, incíso Il, da Lei n"8.112, de 11 de-d-ezembro
de 1990.
Senado Federal, 16 de julho de 1992. -_Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 291, DE l992
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa fixaM
da no Orçamento do Senado Federal, para o exercício
de 1992.
O President_e do S~nado Federai, no uso- das atribuições
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o
disposto no art. 49, § 3•, da Lei n• 8.211, àe 22 de julho
de 1991, resolve:
_Art. 1<? Fica ~provado o Quadro de Detalhamento da
Despésã-fixada nO OrÇamento da Unidade 02.101- Senado
Federal, que com este baixa.
Art. 29 Este ato entra em vigor na- data de sua publicação, retroagindo os efeitos a esta data.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 16 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

-o
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ATO DO PRESIDENTE N• 522, DE 1991

APOSTILA
O Presidente do Senado Federal, no uso_ da sua_competência regimental e regulamentar, resolve apostilar o fundamento legal da aposentadoria de JOSÉ JORGE ABD ELNOUR, matrícula 1038, do Quadro de Pessoal do Centro
Gráfico do Senado Federal, para incluir as vantagens do art.
192, inciso I, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
a partir de 19-4-91.
Senado Federal, 16 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF

175• REUNIÃO
As dez horas do dia trintade junho de hum mil novecentos
e noventa e dois, na Sala de Reunião da Primeira-Secretaria,
em sua centésima septuagésima quinta reunião, sôb a Presidência do Excelentíssimo Senhor Dirceu Carneiro, Presidente-Secretário e Presidente do Con_selho de _ SuperviSão e as
presenças dos Conselheiros José Ribamar Duarte Mourão,
Antônio Mendes Canale e Agaciel da Silva Maia. Abrindo
a reunião o Senhor Presidente colocou em discussão a Ata
de Reunião anterior, sendo a mesma aprovada por unanimidade. O primeiro item da pauta trata do Processo n'-' 214/92-2,
referente à Tomada de Preços n 9 4/92, para contratação de
empresa especializada para prestação de serviço de manutenção dos gramados, árvores, jardins e vasos ornamentais,

3.1.90.16

100

3.400.000

3.400.000

internos e externos, nas dependências do_CE_GRAF. O processo é relatado pelo Conselheiro António- Mendes Canale,
que em seu parecer se manifesta pela aprovação -tendo em
vista os aspectos legais do procedimento licitatório. Colocado
em discussão e votação o parecer é:aprovado por unanimidade.
O segundo item da pauta é a Prestação de Contas do Cegraf
e Funcegraf, relativa ao 49 Trimestre de 1991, apresentada
pelos Diretores Agaciel da Silva Maia e Carlos Homero Vieira
Nina, Executivo e Administrativo, respectivamente. O Córiselheiro José Ribamar Duarte Mourão, designado para relatar
o processo, apresenta substancioso parecer, depois da análise
minuciosa da Auditoria do Senado Federal. manifestando-se
pela aprovação da referida Prestação de Contas. Colocada
em discussão e votação- a Prestação de Contas é aprovada
por unanimidade. O Senhor Presidente solicita ao Conselheiro José Ribamar Duarte Mourão a apresentação de parecer sobre o Balanço Anual Consolidado do Cegraf, incluído
o Funcegraf, referente ao Exercício FinanceirO de 1991. Após
exame detalhado do processado o relator afirma que toda
a doc_u_mentação constante do Balanço Anual sob exame foi
devidamente conferida e analisada pelos órgãos competelltes
do Cegraf que a julgaram em confOrmidade com a legislação
vigente e com os princípios de Contabilidade geralmente aceitos". Da mesma forma aduz o relator, "a Auditoria do Senado
Federal, em cumprimento ao disposto no art. 45, do Regulamento AdministrativO, ao apreciar a matéria, inc1uindo revisões parciais dos livros e documentos contábeis, bem como
aplicando outros processos técnicos de auditoria na extensão
jUlgada necessária, considerou regulares as contas apresentadas no Balanço Anual de 1991 e opinou pela sua aprovação".
Concluindo, o Relator manifesta-se pela aprovação do Balan-
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ço Anual do Exercício Financeiro de 1991, do Cegraf e do
Funcegraf. O processo será encaminhado à Mesa Diretóra
para posterior preciação do Tribunal de Contas da União.
O Conselho aprovou o parecer por unanimidade. A seguir
o Senhor Presidente coloca em discussão e votação o Processo
nO? 172/92-8, que trata da aquisiçãu de uma empilhadeira para
transporte de carga e bobinas, através da Tom~da de Preços
n~ 5/92, felatadu pelo Conselheiro- José de Ribamaf DUarte
Mourão, que, á luz do que consta do Processo, preliminarmente analisado pela Assessoria Jurídica e Auditoria do Cegraf, pronuncia-se por sua a·pfoVa'ção à vista da legalidade
do processo licitatório. Colocado em votação é aprovdo por

unanimidade. Em prosseguimento à Reunião o Senhor PresiR
dente solicita ao ConSelheiro José Ribamar Duarte Mourão
parecer sobre o Processo n~ 001557/91-2, referente ao recurso
interposto pelos servidores. Eliel Sampaio Rios e Heni Inácio
Ladeira. Analisando detidamente a matéria o Cons-elheiro,
à vista do _que dispõe a ContituiçãO Federal, o regulamento
Administrativo do Senado e a legislação específica, emite parecer contrário ao provimento do re.curso in_terposto por aqueles
Servidores. O Conselho de Supervisão, poí unãiüri:J.idade,
acompanha o parecer do Relator. O recUrso é rejeitadO. Conti·
nuando a votação da pauta da reunião o Conselho aprova
as propostas apresentadas pelo Senhor DiretOr Executivo do
Cegraf ilo seritido de tran~formar cargos vagos, conforme o
disposto no Ato n9 1/92, do Presidente do CõriseTiiO- ae· superR
visão; e de determinar os pré-requisitos de escolaridade e
de exigência profisSToó.al para as categorias de Especialista
em, Indústria Gráfica Legislativa (Análise e TécniCa), que
serão detalhadas em Ato específicO da Coniissão de Supervísãô -do Processo seletivo Interno do Cegraf para AsceriçãOFunciõilal, a realizar-se em julho próximo, devendo dar ênfase
ao 39 Gfati Completo e/ou ao período de cinco anos de efetivo
exercíCiO das unidades de trabalho da Diretoria Industrial
para os Técn:icas-:em- Offse"t; Fotocomposição~ Manutenção
de Computador; Tipografia; ent Refrigirãçãd Industrial e acabamento Industrial, tempo esse considerado mínimO possível
para a formação de um Técnico especialiSta nas atividades
s servidores que participarem do ProcesSO SeletiVó. Da-inesma
fOrma o -conselho aprovou que o candidato submetidQ à Seleção Interna do Cegraf pará a Categoria Funcional de Especialista em indústria Gráfica Legislativa (Análise Industrial Grá·
fica e Tecnlcàs âe Produção de Indústria Gráfica) deverá,
caso logre aprovação, ser lotado, obrigatoriaineilte; em tiriídade de trabalho do Cegraf para a qual tenha se habilitado,
pelo interstício mínimo de dois anos. a partir da data da sua
lotação, no turno designado pela Direção. O CoriseThà de
Supervisão autorizou, também, que em razão das peculiaridades em que se desenvolvem as atividades da área industrial
do Cegraf. que recjUererilCOi:lhecimento grãficO-Pi'OfiSSiolial
dos que ali trabalham, as provas para as matériis específicas
da Categorlã- Funciorial Especialista cm Indústria Gráfica legislativa/Análise Industrial G~áfica terão peso três; enquanto
que as provas específicas da Categoria Funcional Especialista
em Indústria Gráfica Legislativarrécnicas de Produção de Indústrias Gráficas te:fãá peso quatro, -âevendo ser regulamentado em Ato da Comissão de Supervisão- do Processo de Seleção Interna. Por fim o Conselho de SupervisãO -rejeitoU a
sugestão do Conselheiro José Ribamar Duarte Mourão de
que fossem atribuídos 0,5 (cinco décimos) por ano ao servidor
que estiver lotado nas unidades de trabalho d_as _D_ivisões Administrativa, Operacional e Industrial e que se submeta ao
processo Seletivo Interno. Nada maios havendo a tratar o
Senhor Presidente encerra a reunião e eu, Valdeque Vaz,
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~_ecretário, lavrarei a presente Ata que, depois de lida e ~provada será assinada por todos os presentes.
__
Brasflia, 30 de junho de 1992. - Senador Dirceu Carneiro, Presidente -Agaciel da Silva Maia, Conselheiro José Ribamar Duarte Mourão, Conselheiro -Antonio Mendes
canale, Conselheiro.
ATA DE COMISSÃO
.. COMISSÃO DIRETORA
12~

Reunião Ordinária, realizada em 15 de julho de 1992

____ Às onze horas e _quarenta e cinco minutos do dia quinze
de julho_ de um mil, novecentos e novent, e dois. reúne-se
a Comissão DiretOra do Senado Federal, na Scila de Reuniões
da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores
Senadores MaurO Benevides, Presidente, Alexandre Costa
Primeiro-Vice-Presidente, Carlos Alberto De'Carli, Segundo:
Vice-Presidente, Dirceu Carneí~º· Primeiro-Secretário, Márcio Lacerda, Segundo-Secretário, e Saldanha oerzi Terceiro'
Secretário.
Deixa de comparecer, Por motiVo justificadO, o Excelentíssimo Senhor Senador Iram Saraiva, Quarto-S_ecretário.
O Serihór Presidente da início -à reunião e sllbffiete aos
presentes os seguintes assuntos:
a) Requerimento n" 471, de 1992, no qual o Senhor Senador Nelson Carneiro solicita, ao Senhor Ministro das Re1ações
Exteriores, informações sobre quais os Ministros de 2~ Classe
promovidos, este mês, a Ministros de 1~ Classe; onde cada
um deles exercia as suas atividades, no exterior ou nas repartições sediadas em Brasnia ou no país.
Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encamin_ham a Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providênCias;

IJ:) _~e_querimento n? 472, de 1992;-no qual o Senhor Senador Pe~ro Simon solicita, ao Senhor Ministro dos Transportes
~ Ç_()ID~!li~_ções.. _i!_)formêl:çõ~s._à Empresa Brasileira de Correios e Telégrados - ECT, re"faciOnadas Com os serviçoS de
transporte de mala postal e de encomendas.
Os presentes, após exame, aproVam a matéí-ia·e a encaininham à SecretariaRGeral da Mesa para as devidas providências;
c) Requerimento n' 490, de 1992, no qual o Senhor Senador Mar~_o Maciel c outros S~nadores solicitam a transcrição
nos Anais do Senado Federal, do editorial "Para tranqüilidade
.da Nação" publicado no jornal "0 Estado de São Paulo",
edição de 1' de julho de 1992.
. .
Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;

d) Requerimento n? 491, de 1992, no qual o Senhof-Senador ~emando Henrique Cardoso solicita a transcrição, nos
Anats do Senado Federal, do editorial "'O drama da pesquisa"
publicado no jornal "0 Estado de São Paulo",_ edição de
25 de junho de 1992.
Os presentes, após exarne,_aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
e) Requerimento n~ 497, de 1992, no qual o Senhor Senador Nelson Wedekin solicita, ao Senhor Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, info-rmações sobre notícias veiculadas pela imprensa de que a Receita Federal estaria investigando deputados.
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Os pi"esenteS, após exame, aprovam a maté~ia e a en~~i
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devtdas providencias;
O Requerimento n' 501, de 1992, no qual o Senhor Senador Mário Covas solicita, ao Senhor Ministro da Justiça~ infotmações a respeito do "Sindicato do Golpe" .. a 9ue se re_fere
o Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica e quais as
providências que estão sendo tomadas por aquele Ministério
no sentido de apurar as denúncias do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República sobre as atividades do aludido Sindicato.
Os presentes, após exame, aprovam a ma~érla-e a :n~a
minha à Secretaria-Geral da Mesa para as devtdas provtden~;

-

..

-

g) Requerimento n"' 502,-de: 1992, no qual o Se_nhor S~na
dor Nelson Wedekin solicita,- ao Senhor Ministro das Mmas
e Energia, iilfórmaÇões atinentes- á ElETROSUL e a Fundação
ELOS. ..
.
__ .
Os presentes~ após exame; aprovam a maté_ria-e-a eh~J?Ii-
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devtdas providencias;
b) Requerimento n' 503, de 1992, no qual o Senhor Se~a
dor Pedro Simon solicita, ao Senhor Ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento, informações atinentes-â COPESUL.
Os presentes, após exaíne, aprovam a maté:ia e a en~mi
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as·devtdas__ providências.
O Senhor Presidente, então, passa a palavra ao Senhor
Primeiro-Secretário, que leva ao exame dos presentes:
a) Parecer sobre o· Pro-cesso n~ 004_599/91-8,_ que contém
a prestação de contas da Associação dos Servidores ~o_ Senado
Federal (ASSEFE), relativa ao exercício de 1990, no qual
·conclui para devolução aos cofres do Senado Federal, em
atendimento ao que dispõe o art. 9~· e seU Pará~rafo únic?,
do Ato da Comissão Diretora n" 54, de 1988, da 101portânc1a
de Cr$4.439.350,39, correspondente às glosas efetuadas,por
contrariar disposiçãO contida no ali. 16 da Lei n~ 7.8QO, de
1989, acrescida dos _valores referentes à correç~o_ prevista na
legislação em vigor, aplicável a débitos para com a Fazenda
Nacional.
__ _
Após discussão, o parecer é aprovado;
b) Parecer contrário ao Processo n~ 020352191-8, em que
Joaquim Baldoino de Barros e outros, servidores integrantes
da categoria de Técnico Legislativo, solicitam recons~deraçã?
da decisão adotada no Processo n' 014579/90-1, de Inc;lefenmento de pedido de isonomia dos Téc~riiCõs:~egtSlativos do
Senado, de nível médio, com os Técnicos Legislativos da Câmara dos Deputados, de nível superior.
Após discussão, os presentes aprovam o parecer e indeferem a solicitaçãO;
c) Parecer contrário à proposta de "Programa de Segurança Integral" para o Senad_o_ Federal, formulada por Kurt
Pessek.
_ ...
Ap6s discussão, os presentes aprovam o parecer e reJeitam a proposta;
d) Processos n'' 008262/92-6 e 008176/92-2, em que a firma SITRAN -Indústria e COmérCio Ltda., solicita a reco!ldução aos serviços de limpeza e conservação de 59 (cinqüenta
e nove) empregados que estão em desvio de função no Senado.
É designado o Senhor Primeiro-Secretário para relatar
a matéria;
'------ - ~
e) Expediente do Senhor Presidente da União dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacion_ªl _(UNAFISCO) solicitando
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a impressão, pelo CEG:RAF, de vinte riiil exemplares contendo os resultados do Fórum Nacional sobre Reforma Fiscal,
realizado nos dias 6 e 7 de novembro de 1991, no Auditório
Peti"ônio Portella, sob o patrocínio conjunto do Senado Federal;da Cãmara dos Deputados e do UNAFISCO Nacional.
Os preseiJ.tes, após discussão, decidam encaminhar a matéii3. ao CEGRAF para que seja elaborado orçamento;
O Processos n'' 006920/92-6 e 006921192-2, em que a Subsecretaria de Serviços Gerais sOlicita a prorrogação do contrato
firmado com a CONFEDERAL - Vigilância_ e Transporte
de Valores S/A, para preStaçãO de serviços de_ :,;Hânci~ aqnada, até a conclusão do processo licitatório destinado a contratação _de porteiros para as residências Oficiais-" é Serviço de
~ tianspor"tes, nos quais própõe-: 3) seja autorizada, em _caráter
excepcional, a despesa com os serviços de vigilância_ armada,
até o dia 31 de julho de 1992; e a dispensa da licitação respectiva; e b) seja determinada a imediata apuração de responsabilidades, caso as irregularidades ora verificadas voltem a ocorrer.
_Q~ presentes, após ami>ló debate, decidem indeferir a
Pi-Ori:Ogação soTicUad_a; _ _ _
.g) Processo n' 008293/92-9, em que a Súbsecretana de
Serviços Gerais solicita seja prorrogado, pelo prazo de sessenta dias, a partir de 19 de julho de 1992, o Cont<ato n' 006/90,
firmado com a SITRAM --Indústria e Comércio Ltda, para
prestação de serviços de man~t~nção, limpeza e conserva~_ão,
no qual propõe: a) seja autonzada a despesa com os ser:'tços
de manutenção limpeza e conservação, nos meses de _Julho
-e agosto de 1992; e a dispensa da licítação respectiva;- e b)
se já recomendado ao Senhor Diretor-Geral que adote as medidas_ cabíveis, no sentido de agilizar os procedimentos necessários à cçntratação dos serviços ele que se trata por conta
da licitação ora em andamento.
- Os presentes, após. amplo debate, aprovam a proposta
do Senhor Primeiro-Secretário;
h) Processo n' 008294/92-5, em que a Subsecretaria de
Serviços Gerais solicita seja prOrrogado, pelóS-meses de julho
e agosto do corrente ano, o contrato firmado_c;om a CONFE.DERAL -Vigilância e Transporte de Valores S/A, para
prestação de serviços de vigilância armada~ no qual p~opõ~:
a) seja autorizada a despesa com os serviços de VIgilânCia
armada em agosto de 1992, até a data da assinatura do contrato
a ser celebrado em decorrência da licitação objeto do Processo
n~ 002661!92-1; e a dispensa da liéitação respectiva; e b) seja
recomendado ao Senhor Diretor-Genl.l que adote as medidas
cabíveis no sentido de agilizar os procedimentos inerentes
à licitação, ora em andamento, objeto do citado Proce.sso
n' 002661192-1.
Os presentes, após amplo debate, aprovam a proposta
do Senhor Primeiro-Secretár_io.
Dando seqüência à reunião, o Senhor Presidente concede
a palavra ao Senhor Segundo-Secretário, que leva ao exame
da Comissão Diretora:
_
a) Parecer favorável à Emenda da Câmara dos_ Deputados ao Projeto de Resolução n9 15-B, de1992-CN,_ que
"dispõe sobre a representação do Congresso Nacional na Comissão Parlamentar Conjunta do _MERCOSUL". _ .
Após discussão, ó parecer é aproVado. A mat~ria é eh~~
minhada à Secretaria-Geral da Mesa para as dev1das providências;
b) Parecer contrário à solicitação _do Senhor Senador
Coutinho Jorge de au~ento. na cota mensal .de correspondência (Processo n 9 _006972/92-6).

~Ju_l_ho~d_e~1~9~92______________~D~IÁ~R~IO~D_O~C~O~N_GRESSO~N~A~C~I~O~N~A~L~~~e~ç~ão~II~)________~Se~x~ta~-~fu~rr~a~1~7~60~11~
O parecer, após discussão é aprovado pelos presentes;
c) Parecer favorável à solicitação do Senhor Senador Ronan Tito no Processo no 021191191-3, no sentido de serem
consideradas as datas em que assinou os PMS n• 019932191-0
e 021140/91-0, relativos à funcionária Glória Maria Ribeiro
Pinto de Almeida, para efeitos de contagem de tempo de
função gratificada e pecuniária, -e não a data de autuação
dos mesmos._
O parecer, após discussão, é aprovado_ pelos presentes.
A seguir, o senhor Presidente passa a palavra ao Senhor
que submete aos presentes os seguintes
assuntos:
a) Parecer favorável à aprovação da prestação de contas
do Fundo Especial do Senado Federal (FUSEN), relativa ao
primeiro trimestre de 1992 (Processo n° 006409192-0).

Terceiro-Secretário~

O parecer é aprovado pelos presentes;
b) Parecer favorável à Proposta de Ato da Comissão Diretora que "Institui o Programa de Assistência em Creches
e Pré-Escolas (PACPE) do Senado Federal", formulada pelo
Grupo de Trabalho criado pela Portaria n' 012, de 1991, do
Sehhor Diretor-Geral.
O parecer é discutido e, antes de ser submetido à votáção,
o Senhor Primeiro.;Vice-Presidentc solicita, e lhe é concedida,
vista da matéria;
c) Estudo sobre remuneração compensatória na convocação extraordinária do Congresso Nacional,
A matéria é debatida pelos presentes e o Senhor Presidente solicita, e lhe é .concedida, vista da matéria.
Por fim, b Senhor Direlor-Getãl faz uso da palavra e
apresenta a apreciàção da Comissão' Ditet6ra; as seguintes
· ··
·
·
matérias:
a) Expediente da servidora Fátima da Conceição Martins, em que requer autorização para inscrição· nO procesSo
seletivo interno, que··será·realizado nos dias 18 e 19 de julho
de 1992.

O Senhor Terceiro-secretáriO é designado para relatar
a matéria e, de imediato, apresenta parecer oral contrário
à solicitação, que é aprovado pelos presentes;
b) Anteprojeto de Resolução que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, e dá outras providências".
Os presentes, após debates, aprovam a matéria e assinam
o respectivo Projeto, que é encaminhado à Secretaria-Geral
. da Mesa para as devidas providências;
c) Anteprojeto de Resolução que "Transforma cargos
efetivoS, vagos, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
e dá outras providências".
Os presentes, após debates, aprovam a matéria e assinam
o respectivo Projeto, que é encaminhado à Secretaria-Geral
da Mesa para as devidas providências;
· d) Processo n' 007962/92-4, em que a TELEBRASÍLIA
apresenta proposta para locação de 90 (noventa) terminais
celulares portáteis.
É designado o Senhor Primeiro-Secretáiíci para relatar
a matéria;
e) Processos n~ 001563/92-0 e 005509192'0, que tratam
.da.instalação de. agências de companhias aéreas, nas dependências do Senado Federal.
É designado .o Primeifo~ Vice.-Presidente para relatar a
matéria;
O Processo,n9 009024/92-1, em que o servidor Albérico
Cordeiro da Silva solicita licença para trato de interesses particulares, pelo prazo· de 60 (sessenta) dias, a partir de 7 de
julho de 1992.
Os presentes. após discussão, concedem a licença requerida.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
enCerrada a reunião, às treze horas, pelo que eu, Manoel
· Vilela de Magalhães, Diretor~Geral e Secretário da Comissão
Diretora, lavrei a preSente Ata que, depois de assinada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 15 de. julho de 1992...- Senador Mauro Beoevides, Presidente.
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Ata da 153 Sessão, em 17 de julho de 1992
4a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
_Presidéncia dos Srs. Jarbas Passarinho, Amír Lando,
ÀS 9 HOR,AS, .t!.CHAM-SE PRFSIJNTES OS SRS.
SENADORES: _·
Alexandre C'.osta - Amir l,a'\d.o -;. Çh~gas Rodrigues
- Eduardo Suplicy - Jarbas Passarinh9 --Jo~o Calmon Joao Rocha- José Eduardo - Meira Filho- Nabor Júnior.

Chaga;~

Rodrigues e Meira Filho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de
presença acusâ o comparecimento de 10 Srs. Senadores: Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)~ Há oradores
inscritos.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
e ainda o escrivão José Maria de Oliveira Barbosa - que
acompanham cada um dos depoimentos, havendo também
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
outro Procurador da República que está acompanhando cada
seguinte discurso). -Sr. Presidente Jarbas Passarinho,: Srs.um dos _depoimentos. Dentre outros, já prestarain depoimenSenadores, considero que os trabalhos da Comissão Parlatos ao Dr. Paulo Lacerda, o Sr. AntóniO" Ermírio de Moraes
mentar de Inquérito, que apura os a tos do Sr. Paulo César
principal responsável pelo Grupo Votorantim; o Sr. José ErFarias, alguns dos quais caracterizados _por ilidtudes penais
mírio de Moraes, o irmão do Sr. Antõnio Ermírio de Moraes
e denúncias feitas peto Sr. Pedro Colfor de Mello, avançam
que justamente é o Presidente da S/A Indústrias Votarantim,
com a coleta de evidências cada vez mais fortes de que efetivamente o Sr. Paulo César Cavalcante P-árias pratiCOu -o -tráfiCo -o Sr. Eduardo Borges de Andrade, Diretõ.f"Superíntendente
da Construtora Andrade Gutierrez; o Sr. Emílio Alves Odede influências.
brecht, que é o Presidente da Construtora Odebrecht; também
Ontem, tivemos o depoimento da S~-Secre~á_!!_3 ·de- Paulo
Sr. Renato Jorge Sati, Diretor Finan-ceiro da -SetencO; o
o
César Farias, Rosinete Melaniãs, que adlnh1U aquilo que antes
Sr. Flávio Corrêa Rabelo, que é 6 Diretor-Presidente da ConSnão havia sido admitido por Paulo César Farias, nem pelo
trutora Tratex.
Presidente da República, ou seja, ela confírmou qUe, por
Tive oportunidade de visitar ontem à noite, até por deleordem do empresário, fez um depósito na conta da Secretária
gação do S_enador Amir Lando, Relator da ComissãO Parlaparticular do Presidente Collor, Ana Acioli. Segundo Rosimentar de Inquérito, o Sr-. Paulo Laceida. fui buscar para
nete, o dinheiro foi -depositado na conta do BMC, mais tarde
a CPI os termos de declarações que esses empresãrios prestatransferido por Ana Acioli para o Bancesa.
ram ao Sr. Paulo Lacerda. Quero ressaltar que a impressão
Ora, como, na terça-feira última, a própria Secretária
que teve do Delegado Paulo Lacerda é a de que ele vem
do Presidente Cóllor reafirmara que essa conta era destinada
fazendo um trabalho cuidadoso·, extremamente responsável,
para despesas pessoais do Presidente, e como Rosinete retirou
no qual vem sendo assistido pelos dois Procuradores da Repúo dinheiro para Ana Acioli da EPC, não há dúvida que o
blica.
elo está comprovado.
Agora, de onde vinham os recursos da EPC ~ Empresa - - · : Mas a ·que conclusão__chi::gOu "até agOTa, cOm a clareza
que está estampada na imprensa, hOje, o Sr. Páulo Lacerda?
de Participações e .Construç6eS Ltda.? Que -negóCio_ fazia a
A de que a Empresa de Participações- e Cónstruções Ltda,
EPC?
.
EPC, do empresário Paulo César Farias, superfaturava, de
A Sr' Rosiiletie Melania-s; Oõ.fem, disse que, no escritório
forma escandalosa. os,supostos serviços de consultaria que
do Sr. Paulo Cé-Sar- FariaS em São Paulo, trabalha vem, além
prestava a boa parte do empresariado brasileiro, conforme
do Sr. Paulo César Farias, ela, secretária, um-boy e-poucas
hoje salientam o Estado de S. Paulo e o Jornal do Brasil.
pessoas mais. Não tinha a EPC em São Paulo .um.a_estr:utura
Depois de minucioso levantamento feito nessas empresas
para prestar serviços de alto nível de qualidade nas á~eas
de consultaria, e tendo ouvido os empresários que citei e
fiscal, contábil, administratíva, económica e ãssim por diante.
outros, chegou à conclusão o Sr. Paulo_ Lacerda de que a
Mencionou, ainda, a secretária que o·único advogado de maior
natureza desses serviços não poderia ter custado nem 10%
qualificação contratado foi o Sr._ Paulo Jacinto, que inclusive
do valor cobrado pela EPC. Isso fof-observaáo Por um deleé de Maceió e que permanece nlais -em Maceió do que em
gado com acesso ao inquérito que investiga as denúncias.
São Paulo. AEPCem Maceió, por seu turno, era uma empresa
Como justificar, por exemplo, que a Setenco pagou em
que tinha doze funcionárioS de nível médio --nenhum grande
20 de dezembro de 1991, 206 milhões 185 mil 567 cruzeiros,
especialista nas áreas fiscal, contábil, administrativa e de engeconforme comprova nota emitida pela EPC, referentes a servinharia. ,
ço de assessoria económica e fiscal prestado à Setenco, embora
tivesse o Sr. Renato Jorge Satti, Diietor Finallcefro da illforOra, cofio explicar, então, que algumas das maiores empresas brasileiras realizaram contratos com a EPC de extraormado que isso teria sido o pagamento, mediante a entrega,
-de estudo feito pela EPC abrangendo aspectos tributários em
dinário valor? Assim, por exemplo, conforme já prestaram
ger~l. O Diretor Financeiro da Setenco, se comprometeu com
depoimento à Policia Federal, ao Delegado Paulo Feruando
da Costa Lacerda, que vem sendo assistido por dois Procurao Sr. Paulo Lacerda, eritregar um estudo envolvendo aspectos
dores da República - dentre eles o Dr. !talo Fioravante
tributários no dia seguinte ao seu depoimento no dia 7 de .
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julho passado e até agora, dia 17, dez dias depois, ainda
não entregou esse estudo.
A coincidência é que essa mesma efiipresa,-no-mesmo
ano de 1991, participou de c6i:lCoi"rêfiCia: pública aberta pelo
Governo do Estado do Rio deJaneiro para a construção da
Linha Vermelha, sendo que a Setenco foi escolhida vencedora
para a construção do lote 2, com pouco menos de dois quilómetros de extensão. A escolha da Setenco ocorreu em Sorteio,
tendo em vista o ·empate técnico registrado entre ·a Setenco
e outra empresa.
É interessante também observar que a própria Setenco
recorreu a financiamentos bancárioSl:ã.til:O-de bancos particulares como oficiais. E exafa:m~ente nõ segundo semestre de
1991, por volta de outubro, a Setenco Obteve· empréstimo-para capital de giro junto ao Banco do Brasil da ordem de
um milhão e meio de dólares, aproximadamente.
Só isso en~olve,_ no mínimo, a necessi4_a~_e -:- e aqui
faço uma propoSição, presente o Relator, Senador Amir Lan~
do- de convocarmos_ à Comissão Parlamentar de InquéD_!o
o Presidente do Banco do Brasil, Lafayete COutiD.ho, para
sa.ber se ho~ve algum relacionamento. Todos já_sabemos,
aliás, o Sr. Paulo César Cavalcan_t~ F~riãS- üifOriD.ou, nO dia
do seu depoimento à CPI, que o Sr. Lafayete Co_Uiin_h_õ era
uma das pessoas que ele, efetivamenté, conhecia bem e que
havia recomendado a sua designação, ·antes., para Presidente
da Caixa Econômica Federal e, depois. para Presidente do_
Banco do Brasil.
Como, de repente, a Setenco faz um pagamentO 'de 206
milhões de cruzeiros, em 20 de dezembro de 1991, pouco
após a liberação de um empréstimo de um milhão e m~io
de dólares pelo Banco do Brasil? Não há dúvida4e que predsamos nos perguntar, na CP!, em que medida houve relação
_de causa e efeito, porque serviço prestado pela EPC à Setenco
que tenha sido comprovado por qualquer estudo de natureza
tributária, até agora não chegou, embora tivesse sido prometi~.
.
.
No diálogo com os Procuradores, com o Dr. Paulo Lace r~
da, algo ficou por pensar. Segundo se disse_ o Sr. PaJ.!].o César
Farias estaria tentando encontrar profissionais- de -~lto nível
que pudessem, rapidamente, fazer estudos_ capazes de justi~
ficar esse extraordináf~o pagamento, para mostrar qu_e à_Se:tenco foram prestados serviços pela EPC; ou_seja, têrla a EPC
que ter contratado um profisSiórial de excepcional qualificação
para apresentar esse estudo.
Mas, a pergunta que se coloca ~: Q~â(ô_ pfofissionãl,
de grande reputação no Brasil. hoje,_ que pode realizar, de
uma _hora para outra, um estudo datado de_1991? Qs profissionais e- erilpi'esas de consultaria eventualmente existentes
no Brasil já fecharam suas declarações de rendimentos de
1991. Então, não é posSível, agora, retroceder-_n6- terllpo -e
de repente surgir com um estudo novo, pago em 91, e a
esse preço, que obviameilte teria que aparecer rt_a declaração
de rendimentos.
O Sr. -Chagas Rodrigues--V. Ex~ me permite um aparte,
nobre Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita honra nobre
- ' _Senador Chagas Rodrigues.
_ __

O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Eduardo SupÚcy,
quero, inicialmente, louvar o espírito públicõ e -a,- atividade
que V. Ex~ vem desenvolvendo, notadamente nessa área junto
à Comissão; li nos jornais que V. Ex~ não era membro da
Comissão.
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O SR. EDUARDO SUPLICY -Sou suplente.
O Sr. Chagas Rodrigues- Se não é membro titular da
Comissão, mas suplente ...
O SR. EDUARDO SUPLICY -Por atenção da Banc~d~
~..

.

--0 Sr. Chagas Rodrigues- Isso apenas revela e enobrece
V. Ex\ porque, não sendo obrigado a ir, pelo fato de não
ser membro titular, V. Ex~ movido pelo seu espírito público,
está acompanhando os trabalhos de uma Comissão que realmen.t~ vem~ preocupand<;' todo o País. Ainda domingo último,
eu h Jornais da Argentma, logo depois, jornal dos Estados
Unidos, e pude verificar que esses fatos estão tendo uma
repercus~ão if!Iensa no Con~i~e_nte e também na· EurOpa. MaS·
V. Ex• diz mm to bem, se exiStisse esse trã.bãlho de consultaria
-ele _já teria sido trazido. Então, a origem do"pagamEmto, neces:
sanamente, é outra. Se existiss_erii esseS lfabalhos, trabalhos
de pa~ec~res, de consulto ria, eles já teriam sido apresentados.
E mats amda, nenhum trabalho poderia justificara-montante
do pagamento; isto não existe no País. Ora, quando uma
~mpresa paga a outra entidade qualquer, seja lá quem for,
lSSO, em qualquer país capitalista do mundo, e hoje todos
são .ca~italistas, uns mais outros menos_, uns aipda dp .chamado
capttaltsmo selvagem, outros, do capitalismo dito civilizado
outros, d~ ne?_capitalismo- o certo é que não se pode compa~
rar o capttahsmo da Suécia com o capitalismo dos Estados
Unidos -mas o preço está sempre de acordo com o mercado.
- Gostaria de dizer a V. E-r que só há três fontes: ou
o pagamento se deve a um trabalho de técnicos comprovados
maior competência, e a hipótese está afastada; ou entã~
tsso se deve a favores governamentais de quem integra o Go~
-vemo ou de quem tem influência junto ao Governo ou finalrb.eilte, iss? se deve, o q~~ é comum em muitõs 'paf;és, 'às
chamadas mformaçóes pnvllegiadas. Então, temos:·ou informações privilegiadas, ou favores, interferências tráfiCo de
influência ou, finalmente, pareceres; afastada a hipótese do
pa~ecer, do trabalho intelectual, nós temos informaçõe$ privilegiadas ou favores governamentais. Mas, está evidente que
tem havido no País superfaturamento em alta escala. Nessa
outra comissão de inquérito destinada a investigar irregula~
ridades ocorridas na Petrobrás e nos chamados fundos de
pensão, da 9ual sou vice-pr~idente, ainda que a contragosto,
eu quero d~zer que lá a cms_a chegou a tal ponto que várias
concorrênc1as_ foram anulada.s pelo próprio Governo diante
do .clamor e da resistência de varias segmentos nacionais~
De modo que V. Ex~ está certo. No nosso Direito entre os
meios de prova, estão os- indícios, e aí nós temos indícios
altamente fortes de terríveis irregularidades, de corrupção,
no Governo. Resta, agora, saber quem são os responsáveis
por esses atas de corrupção. Meus parabéns a V. Ex~

?a

O SR. EDUARDO SUPLICY - Eu agradeço o aparte
de V. Ex\ que coloca as questões que naturalmente todos
temos que nos perguntar. V. Ex~, atuando na Comissão Parlamentar de Inquérito que examina o denominado es_quema
Pedro Paulo Leoni Ramos, o que se passou na Petrobrás
e nos fundos de pensão, começa a examinar a fundo como
é que houve _uma interação entre aquilo que ·se_ denomina
o esquema Paulo César Cavalcante Farias e o esquerria Pedro
Paulo Leoni Ramos.
_Segundo _a__ análise da jornalista de O Estado de S. Pa_ulo,
Sueli Caldas, na verdade, houve, infelizmente um grupo de
pessoas. que agia de maneira a desviar recursC:S públicos, de .

6016 Sábado 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se!ião II)

maneira a en-riquecer-se ilicitamente; Um grupo de pessoas
agindo dentro do governo e outro agindo fora do governo.
É ü'n.pórtailte qUe os trabalhos dessas duas comissões andem agora paralelamente, podendo haver, acredito, momentos· em que ambas as comissões tenham que trocar informações, idéias e eventUalmente até ouvir depoimentos em comum, se for o caso.
-Haverá momentos em que a interaçãci -dos dois esquemas ·
de influência seja tal que se verifique a necessidade. de ouvirmos e compararmos as declarações que vamos ter em ambas
as comissões.
·.
Mas, se o cas_o da Setenco é impiessionante, mais ainda
é o caso da Odebrecht. O Sr. Em!lio Odebrecht foi perguntado
a resp-eito dos divers-os pagamentos feitos à empresa EPC,
nas~eguintes datas: 24-8-90,29-8-90, 10·9-90, 17-9-90; 24·9-90,
1'-10'90, 5-11·90, com valores de 40 milhões e 500 mil, 41
milhões e 250 mil, 8 milhões, 80 milhões, 4 milhões e 123
mil, 45 milhões e 500 mil, 4 milhões e 550 mif, 34 milhões
e 800 mil. Documentos relacionados com negócios feitoS coni
a Odebrecht, para quê? Também trabalhos· de Consuhoriaeconómica. De que natureza? Acontece qUe aqUi _ficitffi também as dúvidas porque, até agora, o Sr. Emílio Odebrecht
não encaminhou os estudos que pudessem justificar isso, mas
há até um momentO ímpoi"üúife das declarações do Sr. Emílio
Odebrecht em que exatamente relata_ a_guilo que o Sr. Luiz
Octávio Motta Veiga revelou para a CPI. Senador Amir Lando, exatamente aquilo que o Dr. Luiz Octávio Motta Veiga
nos relatou lembre-se num momento em que ele diz que ligou
à Tenenge informando: "- Olha, vocês vão ganhar e não
paguem qualquer serviço a q u~m quer que diga que _p_o~ventura
esteja tentando ajudar, porque o senhor ganhou não por qual-- quer favor." E aqui está.
Senador A mi r Lando, eu aqui quero apenas fazer algumas
referências. Estes são documentos que cabem à CP!. V. E~
delegou-me a oportunidade de ir à Polícia Federal e r_ecebê-los
para a CPI. Mas a minha consciência diz que cabe a V. Ex~
divulgar estes documentos ao País, a todos os m_embros da
CPI e acredito que seria importante pudéssemos, os Membros
da CPI, especialmente à luz do seu parecer, ter uma análise
destes documentos a averiguarmos em que medida seria importante à própria CPI convidar esses empresários para detalharam ainda mais sobre isto.
Surpreendeu-se o Sr. Paulo Lacerda quando observou
que são inúmeras as· empresas do Grupo Votorantim que fizeram contratos com a EPC; surpreendeu-se ele com o volume
de pagamentos feitos pela Odebrecht, pela Cetenco, pela Tenenge, pela Tratex, porque, comparando-se- com os preços
cobrados por empresas de consultaria no País, esses valores
são muito elevados._
Então,-acredito que é responsabilidade da CPI examinar
e acredito_ que V. Ex~ poderá dialogar com os Membros da
CPI sobre se é o_ caso de convidar alguns empresários para
esclarecer esse ponto, além de algumas autor?.dac!~s, como
o Presidente do Banco -do- Brasil, que aqui observo que é
importante.
O SR. PRESIDENTE (Amir Lando) -.:_ Devo esclarecer
ao nobre orador, Senador Eduardo Suplicy, que tudo será
feito _na forma regimental.

O SR. EDUARDOSUPLICY -Então, eficaminbo a V.
Ex' a cópia destes_ documentos, que pertencem à_ CPI, bem
como as notas, esclarecendo que o Delegado Paulo Lacerda
e o Diretor da Polícia Federal informaram-me que o complemento dos documentos solicitados serão entregues na segun-
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da-feira. Esses são p3rtes dos documentos, mas é um ·gra-nde
volume. Então ele pediu um pouco mais de tempo para tirar
xerox e na segunda-feira, provavelmente à tarde, eu disse
que iria Já para buscar-oS documentos.
Gostaria, ainda, Sr. Presidente, relacionado a esses fatos,
de comentar a reflexão hoje feita pelo jornal O Estado de
S. Pau1o, no Editorial "O Episódio Misterioso", "quando
diz _que fica _em má situaçãO a organização policial paulista
com a declaração de Edinilson Alves do Carmo, um do_s acusados do assassínio do Governador do Acre, Edmundo Pinto,
ao apreSentar nova versão ·para o· crime. Iriterrog"ado_ pela
Juíza Maria Cristina Cotrofe, da 13• Vara Criminal, Edmilson'
Alves do Carmo afirmou que o crime tem conotação política,
com o el?-volvimento de muita gente."
Ora, até agora esse crime era dado como latrocí~io, embora, por várias circunstâncias, se pudesse supor que havia
de fato interesses políticos a motivá-lo.
E, aqui, O Estado de S. Paulo fala sobre a importância
da Polícia de São Paulo não conchlir seus trabalhos, à vista
deste riovo depoimento, do próprio Edmilson. Quer dizer,
a hipótese -de latrocínio deve ser· agora. melhor avaliada. E
como isto_ está relacionado à questão da Construtora Norberto
Odebrecht, às obras do Canal da Maternidade, como se está
evidenciando pelo depoimento do próprio Sr. Emilio Ode·
brecht, alguma coisa estranha ocorreu. E acredito que a CPI,
por exemplo, ao ouvir o Sr. Emi1io Odebrecht e outros eventuais diretores da Odebrecht poderá, inclusive, solicitar esclarecimentos a respeito do episódio da morte do ex-Governador
Edmundo Pinto.
Portanto, encaminho a V. Ex• os documentos citados.
(Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, q _Sr..
Jarbas Passarinho, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Amir Lando.
O SR. PRESIDENTE (Amir Lando)- Concedo a palavra
- -ao nobre Senador Jarbas Passarinfio.-

1

O SR, JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, no
dia de_ amanhã faz vinte_ e cinco anos que o OPresidente Humberto de Alencar Castello Branco foi vítima ,de um a_cid,ente
fatal de aviação. Justamente-para poder ficar próximo dessa
data é que me inscrevi, hoje, para falar a respeito daquele
grande brasileiro.
Devido à nossa rarefação demográfiCa-no plenáriO, pode
parecer que, escolhendo o_ dia de hoje para tratar de uma
matéria que é nonnalmente polêmica, e_u pudesse ter preferido, através de uma manobra, um dia de_ menor presença,
para ter menor problema, o que me levaria até a desejar
transferir a minha fala para a próxima terça-feira, inscrevendo.-_me hoje para aquela próxima sessão.
._
..
É evidente que falar sobre o Presidente Castello Branco,
para n'iim, é alguma coisa que remonta aos meus tempos de
cadete. Quando ele chegou à Escola _Militar~ como lvfajor,
vindo, do curso de especialização que fez na França, onde
se destacou - e já mostrava as suas qualidades intelectuais
ao lado das qualidades profissionais- nós cadetes, já víamos
no Major Castello Branco o líder que ele já era e que seria
muíto mais nO futuro.
Eu tenho a impressão, Sr. PreSidente Senador Amir Lando, que talvez o mellior fosse realmente deixar a minha apreciação da figura do Géneral Caste1fõ- Branco, do Major, do
Oficial de Operações na FEB, onde foi tão brilhante que
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Oficiais de LigaÇão do V Exército_ faz~~ O?- o~--~~~o_~~-s e_IogiaS·
ao Oficial de Operações brasileiro; depois foi Comandan-te
da Escola de Estado_ Maior, onde fui ·seU_ comandando, nos
momentos mais tumultuados, àquela época, da vida bràsifêira,
quando se deu o o suicídiq do Presiden_te Getúlio Va_rgas,
a pregação do jornalista Carlos Lacerda, as COI"!Se_g_üências
políticaS e sóciãis que advieram daquela fase. Depois, quando
ele _se violentou, de algum modo, na medida em que leg~Jista
à outraoce que era, fez o seu primeifo-protesto·naquele_ episódio fãmoso da espada de ouro, que foi oferecida pOr líderes
sindicais fac General Lott.
Eu lostaria de falar também, qua~do ~te. ~bjeto d~-~ni
mosidade d.o Gener~l Lott, em função exatamente de sua
anterior atiVidade, foi transferido para o Çomando Militar
da Amazónia numa espécíe de desterro.
O,~ando Comandante do_ IV Exército, teve a _oportunidade,.'prqfundo estudioso que era, de relacionar-se c.om o
prob~~ma do Nordeste brasi_Ieiro.
- _
1Venço, de qualquer modo, essa_ resistência, Sr:~_.fresi
dente, porque não darei a impressão de que, tratando do
General Castello Branco, possa ter desejado ter _aqui um biombo_da ausência da maioria dos Senadon~s no _Plenátio da Casa~
até por que, infelizmente, desde que voltei à Casa, essa ausência tem sido uma constante.
.
Que tivéssemos urria presença de todos aqueles-ci~e. pelas
razões históricas, não fie simpatizam com a biograffã _do General Castello Branco, t'ambém seria esperar demasiadamente.
De modo, Sr. Presídente, que prossigo, chamando a atenção de que o Presidente Castello Branco e o Presidente_ Costa
e Silva muitas vezes .foram objetos de _comparações, desprimorosas para o último. De um modo geral, forma-se uma grei,
forma-se o_entourage em tomo de certos líderes, que passam
a ser mais papistas_ do qUe o Papa. Na verdade, ambos foram
alunos do colégio Militar de Porto Alegre, onde comecei,
muito mais tarde, a minha vida, já com o nome de Escola
Preparatória de Cadetes.
O Presidente Costa_ e Sil~a- contava-me que seu pai, que
se alfabetizara lenclo jornais no balcão de uma casa de comércio, tinha um profundo desejo de que seus filhos fossem doutores. E_o primeirO qUe\•êio pará Porto Alegre foi exatamente,
mais tarde, o Presidente Costa e Silva. Voltou ao cabo do
primeirO ano do Colégio Militar e, chegando à cidade natal,
encontrou seu_ pai muito chocado, porque um outro colega
seu- de Costa e Silva -tinha voltado, também em férias,
com uma graduação ·de sargento. O Colégio Militar f3zia e faz até hoje- esta regra: de acordo com o mérito intel~ctual, ·
o melhor aluno é o cOronel; d_epois, vai-se baixarido _a hierarquia até chegar-se a sargento. Costa e Silva ficou muito abalado pela reaçã_o do pai. Voltou _ao segundo ano e, a paitii
daí, veio_coronel do Colégio Militar; o primeiro aluno, portanto. Nes.sa mesma turma, o Presidente Castello Branco, que
era também aluno, foi tenente. O que prova que aquela campanha que se fez, em determinado momento, para deteriorar
a imagem do Presidente Costa e Silva. como não s~ndo !lffi
homem inteligente, era injusta.
Mas, o Presidente Castello Branco caracterizou-se sobretudo porque, depois que ele saiu graduado como oficial do
Exército brasileiro foi um artesão perman.e·nte, lfrit-infãügável
eStudioso. E foi isSo ·o-que·mais tãrâe o colocou na liderança
inconteste da sua arma.
Como Comandante da Escola de Esta:dO Mã:ior que foi,
quando eu era major e seu comandado, impressionou~nos
profundamente, quer pelo conhecimento profísSiõilãl, quer
'1S
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pelo uso que fazia de convocar os oficiais para uma reunião
-sistemática, ein auditório da Escola de Comando do Estado
Maior do Rio de Janeiro, para uma pregação cíviCa. Ele costumaVa bater numa tecla púrrià'Oente: ou o oficial do Exército
brasileiro era oficial, dedicando-se integralmente, como o Estatuto-dos MWtares determina- i::óm ü~oipó iiitegráf e dedicação exclusiva -:, àqUela advidade profiSSián3.1 e não fazia
política, ou fazia política. Nessa oportunidade, ele consídereva
que o Exército deixava de ser o E~érci.to e corria o risco
de se transformar em milícia. Essa era a posição doutrinária
permanente dele.
Legalista, admitiã. a legalidade como serido absolutamente intocável, sem o que o Exército se politizaria. Esse ponto
de vista dele, inclusive, está hoje reproduzido em um_ dos
seu.s_ melhores biógrafos, que é o Foster Dulles Jr., no seu
livrO 'l'he Making of a Presld.ent.
·
Fui, portanto, seu comandado. Tive a _oportunidade de
verificar o homem brilbant.c;::. _no campo da tática, tra:zeildó
naturalmente o conhecimento do que havia ocorrido na Itália,
quando foi Oficiai de Operações da Divisão çlo Exército Brasileiro. Nós, então, oficiais maiS jovehS,-jã-tíilhaihos por ele
um profundo respeito. Ele era maiS qUe iiónico; era' Satírico.
Gostava de utilizar umas frases que muitas vezes criavam-lhe
certas animosidades. Lembro-me, de uma feita, que, já bem
-mais tarde, no COriiaildo Militar da Amazônia, vários Deputados, visitandoi a área - Deputados que pertenciam àquilo
que agora ~e reproduz aqui como_, parece-me, a Frente Parla~
mehtàt' Nacionalista - chegaram ao Comando Militar da
-Amazónia com umas idéias que absolutamente não eram compatTVeis com aquilo que pensava o Presidente Castello Branco,
·que conhecia profundamente a área. Lembro-me de que ele
se· refeiill a um Deputado dizendo: "'V. Ex~, que é matriculado
na Frente Parlamentar Nacionalista~ . .'' Isso gerou um incidente praticamente diplomático entre a representação da Câmara dos Deputados e o Comandante do Comando Militar
da Amazônia.
Por outro lado, havia um governador do Amazonas muito
folclódco-, que figUra nos Anais do_ nosso Congresso por uma
frase ,que disse: "Aproveitando a ensancha oportunosa que
-V.- Ex~ me- Oferece ... '' Essa frase ficou famosa ria Câmara.
-Na época em que o General Castello Branco dirigia uma·
manobra militar em Manaus, o referido Govem.ad.o.r pediu
a palavra para dissertar sobre a manobra e discordar completamente da decisão do ComandQ Militar da Ama_zôni_a, o que
levou também o Oeneral CasteUo_Branco,na ocasi_ão! a r~f~
rir-se a ·ele também de uma maneira satírica, dizendo: -·-v:
Ex~, que é um Marechal de terceira categoria -porque o
reservista é de primeira, segunda e terceira categoria. Entendeu-se terceira categoria como de.clSiVaniente ófensivã. E era,
embora o objetivo que ele quisesse explicar não o fosse: ('Digo
porque ele nunca prestou o serviço militar e agora é um Marechal. Então, é um Marechal. Ei:ltão, é Um Marechal de terceira
categoria é está corrigindo aqui as !Iossa~ d~~sões".
Mas era um homem profundamente leal, sincero. Carlos
Lacéida, certa feita, fez uma ofeiis(l brutal, quando _dis.se que
"Casiello Branço eq mais feio por dentro do que por fora",
ó que, nâ verdade, se traduzia por um-3to de _ress-entimento
en:ofiÍl.é que Carlos_ Lacerda passou a ter, a partir d~momento
em que o Presidente, por ele, ao nosso tempo de estudante
da Escola do Estado-Maior do Exército, tinha um grande
apreço e uma grand,e admiração.
O Sr. Marco Macief --;senador Jarbas Passarinho, se
esta for a oportunidade, gostaria de dar um aparte.
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O SR. JARBAS PASSARINRO ,- Qualq utlr aparte de
nário, um homem prepp1Jpado com o retorno, o mais rapidaV. Ex~ a mim -é oportuno, em primeirO lugar. Segundo, utili~
mente possível, ,qe~qcracia, àquilo que no passado chazando-me daqueles jargões de todos nós aqui, o aparte de
mou-se de. "qQadros ÇOJ\Stit~cionais vigentes"_. Ele até 'W,vez
V. E>:' enriQUeCerá o meu discurso.
· tinha pago politicamente pela pressa, quase o açodamento
O Sr. Marco Maciel- Senador Jarbas Passariilho, gosta- que ele teve em fazer _com que o País, o mais _rapidamente
ria, em priirieiro lugar, de registrar o discurso de V. Ex• como
possível, voltasse à égipe do Estado de Direito·, à plena fniição
uma peça que faz jUStiç3. e ti.m dos mais brilhantes e talentosos
do chamado_ Estado democrático. Soube, por isso mesmo,
Presidentes que a nossa República teve. Humberto de Alencar
Conlo -poucoS,' luhir. P3ra· cíue isso tudo se realizasse .. E, ·se
Castello Branco fõl, -sem dúVida, não somente um modelo
eu não estou equivoc;ac:lo,-:-. V. Ex~ pode melhor falar sobre
de militar, mas - posso dizer também - uin modelo de
esse assunto do que eu:- tentou que sua sucessão já ocorresse
com um civil. Ele não somente queria fazer -com qtie o País,
cidadão, e acho que ambas as coisas se confundem, mas ele
pôde ter reconhecidas essas qualidades quando ascendeu â
rapidamente, retomasse o chamado Estado de Djreito, como,
se _p_ossível, os ~vis assumisSem logo o predomínio das açóes
Presidência da República. A partir daí, todos os holofotes
da Históría ficaram ligados na sua direção._É aí que podemos,
políticas, ascendendo, inclusive, um civil à Presidência daRepública. Não conseguiu esse objetivo, mas deixou plantadas
de forma mais clara, perceber as suas inúmeras virtudes e
qualidades. Eu, de alguma forma - se bem que__ não fosse,
muitas sementes nessa direção, inclusive a· própria Constina ocasião em que ele era Presidente da República, Parla- tuição de 1967, que ainda hoje é uma Constituição considerada
modelo e, durante muito tempo, se- dizia, ãqui e lá fora, que
mentar-, pude conviver com ele, ainda que por breve tempo.
o· itleal seria, quem sabe, se o Brãsil volt3sse à COnstítuição
Ainda quando General de Divisão _e, posteriormente, General
de Exército, ele teve a oportunidade de Comandar o IV Exérde 67. E, ali e acolá, vejo, em artlêi.distas, em pensadores,
em cientistas sociais, em jornalistas, o reconhecimento de
cito, hoje chamado Comando Militar do Nordeste, e com
que era uma boa Con.stítriiÇão e -que ·rmiitos-dos seus institutos
ele tive a oportunidade de conviver. Inclusive como líder estu·ainda hoje guardam enorme atualidade. Além disso - não
dantil, fui çerta feita, c<;>t:Ivi~ado a discutir com ele um tema,
ainda hoj~ extremamen~e agudo, que é o da reforma agrária.
quero me alongar- gostaria de saüentàr quê, além do Presidente Castello Branco ter uma notável~ percepção po1ítica,
O Instituto Joaquim Nabuco, hoje Fundação Joaquim Nabuele se revelou também um excelente administrador. Foi um
co, em cuja corisolidação V. Ex• mui~o ajudou, criado que
giartde modernizador das institUiÇdês 6Iasileiias, cirOU-inStltUfoi pelo mestre Gilberto Freyre no início da década de 40,
certa feitã houve por bem promover um seminário s_obre refort9S ainda hoje extremamente atuais-; concebeu, formulou e
executou um programa muito adequado ao País de nossos
ma agrária, .n.atui-ãlrr,u:;nte ~~~minando deJ)l.Od9 muito especídias e; o que é muito-iri:Iportailte~ chiltiibuiu muito para testauM
fico .a. qq.~stão agrári.a nq~destina. E Gilberto Freyre,__que
ra:r·a imagem do País no exterior, com, inclusive, um pi'ograma
era um homem, como ele s,empre fazia questão de dizer, multiCorreto do que hoje ·se chamaria "ajuste fiScal". O cjue ele
disciplinar e, .como cientista social, achava que não se_ podia
fez ali fofum primeirO ãJi.Iste- fiSCal tentando jugular- a inflação,
exclui.r, nos eStudos_sociológicos, nenhum ramo do sab<:r, .adoJimitài" O endividamento externo, pó-lo sob controle e, o que
tava também, como método de trabalho doJnstituto Joaquim
é notável, ele conseguiu fazer uni coMbate à inflação muito
Nabuco, que sob as mais específicas questõeSfossemchamadas
ortodoxo, muito articulado, mas serit "gerar uma receSs3o muipessoas das mais diferentes formações intelectuais. Nesse simto grande. Eu, ainda recentemente, conversando c"o'in o pespósiO-sobre reforma agrária, ele chamou o então Comãndante
soal' d~ imprensa sobre o problema ·de combate à iD.flaçãO
do IV Exército, o Genebra! Castello Branco. E eu também
e e'xécuÇão de políticas- soCiais·compén'satórias, chamava atenfUi, Corivfdado, não coirio _e_xpositor maS 'cOmo debate:dor, na
ção·Para o fato de que o Presidente C~Stello Branco conseguiu
condiç~o de lí9er est~d~rit11; posto que, na_ ocasião, era Presifazer essas duas coisas: combateu a inflaçãO, mas, de alguma
dente do Diretórió Ceptia) dos Estudantes (DCE) da Uni ver·
forma, evitou que o desemprego' abe'rto, sobretudO noS Essidade Federal de P_em_ail).buco. Lá, puqe verificar COirio -o
de baixa renda, fosse _elevado, com a criação--do BNH, ou
Presidehte Castello Bran'co não somente e ia um homem Culto,
seja, o programa habitacional e os programas de saneamentos,
mas cómo _tinha o que nós podeóamos chamar de um enorme
que são altamente empregadores de mão-de-obra, e mão-detato políticO, pelas colocações que fez, pelo conhecimento
obra não qualificada; com o ênfase que se deu á agricultura,
que tinha da realidade brasileira, pela fornia como se comporM
tou. E faZia questão de dizer sempre, nas diferentes interven: -ou s-eja, permitindo fazer com que não somente se mantiv~seiíl'parcelas importantes da-população no campo em ativições· qúe teve a opbrtunidade de produzir, que, ao discutir
d~de: produtiva, eV:itándo as migrações- e o crescimento dos
certas questões, era fUridalnental que se acabasse um pouco
probleq:~as nas cidades que não estão preparadas para re-ceber,
com o preconceito Qúe havia nas cidades brasileiras, ihclusive
de _uma hora para outra, tanta gente. Então, o eStímulo à
com relação ao papel' dó 'militar. Isso, 'n·aturalmente, criou
agricultura, outra atividade que minimizou os efeitõs do comem torno dele um' clima de muita simpatia no Recife. Por
bate à inflação, mas ·não menos importante, o apoio qu:e deu
iss-o-, não estou exagerando se disser que, quando ele foi escoàquilo que chamaríamos hoje de preservação de pólos metaiM
lhido Presidente da República, houve urna enorme receptiM
m,ecânicos, nucleados, por exemplo, na indústria automobividade em todo o Estado de Pernambuco. Todo mundo o
lfstiça. E_n_tão, houve o lançamento daquele carro ·teimoso,
admirava, tinha por ele muito apreço. AS ViSiia-s-qüe fez ao
Estado, depois de ter deixado o IV ExerCit'O,-·eram sempre· o "pé-de~boi" - não sei se V. Ex~ se recorda ---., que era
visitas- niuito anota-das ·na-comunidade perriambucana. PoSso· popular, que tinha financiamento oficial, que manteve o emdizer, assim, que ele deixou uma marca muito Junda de sua· prego na indústria automobilística, indústriã essa que sofre
muito aquilo que os economistas chamam de "efeitos para
passagem pela Região, 'não somente em· Pernambuco mas
trás" e "efeitos para frente .., porque ela tem uma enorme
em todo o Nordeste. Depois Presidente· da República, não
podemos deixar de destacar que ele foi, talvez até precurso- _capacidade agregadora. Com isso, nianteve~Se um níVel de
emprego razoavelmente elevado, para uma política ortodoxa,
ramente- eu posso dizer-,- ainda naquele ímpeto revolucio-
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cte combate à irlflaç~o; e se lninimizou, -por esse
caminho, o reflexo mais dramático do_ combate à inflação,
que é a recessão e o_ _desemprego, sObretudo quando ·atinge
aquelas pessoas que estão no riíve1 de Subsis-tênCia. Então,
o trabalho do Presidente Castello _:B_:r:anco se fez merecedor
até fígida

do reconhecimento de toda _a comunidade brasileira. E, cada
dia que passa, noto' que o reconhecimento de sua obra é
maior, sobretudo se o situarmos·àQ.equadaritente no instante
histórico em que ele viveu, porque: Sém:Pre para avaliarmos
a conduta de alguém, é fundameni3f cjue consigamos vê-lo
inserido no instante em que os_ fatos ocorreram.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Na moldura do seu
tempo.

O Sr. Marco Maciel - A expressão é muito boa, na
moldura do_ seu tempo._ Sem essa moldura é muito difícil julgar
o Presidente, o Parlamentar, o Comandante. o Chefe Militar,
o Escritor, enfim, fados, quem qtier que seja. É muito difícil.
Se olharmos, como V. Ex• disse, se tentarmos situá~lo na
moldura do seu tempo, vamos verificar que o seu trabalho
foi realmente excepcíonf!,l, nos mais diferentes campos, não
somente enquanto polítiCo, mas cOmO a_dministra:dor; não ~o
mente enquanto pensador, mas taiDbém como alguém que
conhecia, como poucos, a realidade brasileira; enfim, foi, realmente, um homem extráordinário~E lamentamos-muito, ainda hoje, que ele tenha morrido tão cedo, quando a sua presença tanto podia aju.dar ainda o desenvolvimento de todo
um processo politicá _que ·estava em curso em nosso.__ pa(s ..
Ser qUe d::>in o s-elt" desaparecinlento o seu exemplo ficou,
maiS inulto· mais irilpóitante, as vezes~ do que o _exemplo
que ele deixou, inclusive dy austeridade, de correção_de_ conduta etc.,, .sei que tão ou mais Importante do que--o ·exemplo
que ele. deixou seria certamehfe a SUa préseriça: a:aconselh3.r,
a orientar os· Caminhos que deveríamos perseguir. Por isso
eu diria--que-quanâo se tomou conhecimento da su~ morte,
pelo menos em Pernambuco - nessa ocasião_ eu já ~S-fava
assumin,do a cadeira ,d.e Deputado Estadual -houve um contristamento generalizado. Foí -algo espontâneo, não foí iriduzido, porque ele deixara em PernambUcO e, creiQ,: em tÇ>do
o País- estou dando a' mfnha visão de pernambucano, porque
nessa ·ocasião estava yiréun.sçrito. a.o terrHQrio do meu Estado
-um sentimento muito grande de_ tristeza com o seu· desaparecimentp, Não porque havia morrido um cidadão, um ex-chefe
de Estado, mas alguém que fazia "falta, cuja ausência, na:qu~le
momento, faria falta 3ó País. Ainda hoje sentirilos-;-de alguma
forma, essa- lacuna, esse vácuo que o seu desaparecimento
provo~o~. Pór _isso, quero Ctinij>rimentá-lo, como disse no
início das minhas palavr~s. pela oportunidade desse discurso,
por ter.feito aqui~ neSfe· iflODieU.to; mhà ·referênciã ·n'a· d~ta
em que transcorre mais unl ano, o VigéSimo-quinto ano da
sua mórté, e não poderíamos deixar de reverenciá-lo até como
forriia ~e; quem sabe, revere_nciando~o refl~tir um pouco sobre
o futuro. Ao lembrarmos a sua figura, quem sabe, talvez
possamos_ extrair dali alguns ensinamentos__ que -possam se.r
úteis- ao esclarecimento de questões dos nossos dias. _Muito
obrigado.
O ,SR. JARBAS PASSARINHO - Sou muito grato a
V. Ex•, nobre Líder Marco Maciel, pelo aparte que me deu.
· Eu fazia, ainda há pouco, um chiste a re_speito de um
jargão nosso, de sempre que recebemos um aparte dizer que
ele enriquece o noss_o_ disc_urso.
No caso de V. Er,. não apenas enriqueceu, .c.omo praticamente eu poderia terminar o meu discurso dizendo .assim:

-era -o ·que
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eu gostaria de dizer, mas já o disse por· mim o
Sr. Senador Marco Maciel no momento em que me aparteatl
e trouxe o seu testemunho de jovem estudante que antes
de 1964 presidia o Diret6rio Central de Estudantes de Pernambuco.
Eu dizia aqui, pouco antes de V. Ex~ nos dar a honra
de estar presente, que o comando que o Presidente Castello
Branco exerceu no IV Exército -de entãO deu-lhe u~a oportunidade extraordinária de refletir sobre a sensibilidade social.
_
Como sei eu disso? Sei porque tive oportunidade de ler
cartas que ele trocava com um tenente-coronel, que- depo_iS
passou- a ser seu assistente quando Castello Branco veio a
ser Presidente da República.
E ele mostrava nessas cartas, acredito que posso revelar
agora, uma linguagem que pessoas daquela época~ voltadas
para a direita, naturalmente acabariam_ acusando-o até de
ser comunista. Ele chamava a atenção sobre o egoísmo brutal
daquele capitalismo que se realizava no Nordeste br3sileiro,
sobre como o empresariado brasileiro _fUnCionava no _Nordeste. E ele achava, exatamente, que ali estava punctum doIens da política brasileira_,
Tanto que bem mais tarde- e eu estou fazendo a violência da minha cronologia, ora eu falo ainda como cadete, depois
eu f3.lo como G_ovemãdor que fui, no tempO dele, cOnio Presidente - eu levei-lhe uma espécie de queixa, como "Governador do Estado do Pará, de não termos,. no Pará e no Norte,
o mesmo tipo de atendimento_ que ele estava mandando os
seus- MiniStrOS- darem ao Nordeste. Ele me disse: ''você fói
um dos meus bons alunos". Ali_ás,"ele me deu grau 9, porque
não dava 10: num ato de comando. ·~Voçê_fQi Um'dos-meus
bOns 'alúnoS e VOCê- aprendeu exatame"nte a àifereliÇa que exiSte
entre o esforço priricipal e o esforço secundário: O esioi'Ço
principal da minha estratégia ri.3.dorial política é o Nordeste,
dão -é o Norte. No Nordeste é que eu tenho o problema
mais grave no· momento. E eu me convenci e à dificuldade
foi ter que explicar isso para os para:enses. Mas, de qualquer
maneira, é· essa a: ·posiÇãó. ··
·
.
'Essa colocaçãO que faz o nobre Senador Marco 'Maciel,
o jovem estudante_que já revdava um talentQ invuíg'af 'para
a_ sua geração --:-_e__ainda há poucO ele dizia que estava confinado ao Estado de p~~~ambuco no mo~en_to! C0-~0 Deputado
Esfadual, mas é_ que Pernambuco era tão egoísta- que n-ão
deixava que o resto do Brasil se beneficiasse da inteligêridadele.
E~sa posiÇão ·do Presidente eln _relação ao IV Exécito
mostra a sua extraordinária sensibilidade social. Ele não defendia, em nenhum momento, o chamado capitalismo selvagem,
termo que, aliás, s~ ut_iliza aqui de u~a_maneira muito equivocada. Capitalismo selvagem era o c.;apitalismo antes, evidentemente, das conquistas_ do _neocapitalismo; era o capitalismo
que não tinha jornada de trabalho de 8 horas. Lembrem-se
os me_us ilustres colegas que o Dia do_ Trabalho no mundo
é 19 de maio, menos nos Estados Unidos da América do Norte.
Por quê? Porque justamente em Chicago, nessa data, houve
~a chacina d.~ l~ci_e_ranças _sindica.is que- disputayam_ com os
patrões americanos daquela época a necessidade _de ter uma
jornada de apenas 8 horas por dia. Tanto que os Estados
Unidos comemoram o Dia do Tarbalho - parece-me - no
mês de setembro, e ~ão no dia 19 de maio.
O Presidente .Castello Branco era um homem extremamente sensível a isso; era estudioSo, como eu disse ainda
há pouco, era um artesão da sua atividade profissional, mas
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também era extracurricular. Ele estudava as coisas fora do
currículo militar e tinha uma predileção pela literatura.
Dizem - eu ·nao~ sei Sê Sena irreverente - que {Juaiiâo
ele chegou _à Presidência da Reptiblica, e·o nasso ilustre colega,
ex-Senador, agora Deputado Roberto Campos, ia despachar
com ele e sentia que o despacho, naquele momento, não
era muito oportUno, que o Presidente não estaria com disposição_ para ouvi-lo bem, que Roberto Campos começava recitando a Oração a Nossa Senhora em grego; então, Castello
se embevecia e fitava pronto -p-ãni-co·noorda-r com o seu Ministro do Planejamento. Não sei se isso é folclore, se é verdade,
ou não. o f3.t0 é q-ue esse homem tinha, na sua formação
militar - e nós vamos ver adiante, e vou conjugar o mesmo
verbo do Senador Marco Maciel, no momento e~ que falo
na capacidade do estadista-, ele não fOi apenas uin General,
ele não foi apenas o graitde tático da Força Expedicionáría
Brasileira; ele iria se revelar o grande estadista, poiS que
não ficou limitado ao currículo militar. Ele estuda-va ãs matérias que a sua consciéncia chamava por estímulo da curiosidade
em relação aos gra.n"des problemas sociais do Brasil.

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Com muito prazer;
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Jarbas Passarinho, V. Ex~ sabe que em 1964 eu _era o .Yice-Líder político
do PTB. Veio o Movimento e o nosso Presidente deixou o
País. Eu, aqui em Brasília, fui levar-lhe o meu abraço no
aeroporto, e continuei na oposição. O P_r_esidente Humber~o
de Alencar Castello BranCo pertence a uma tradicional e.llJ.U~to
importante família piauens-e, cóm rãmificaÇõe.s em vários EStados - em Minas Gerais, rio Ceará, e em outros. Um dos
últimoS titulares do Império, o Barão de Castello Br'anco,
era portanto da família do Presidente. Muitos afirllJ.~ql que
S. Ex' nasceu no Piauí e_foi registrado _no Ceará, a pedido
da senhora sua mãe, que era uma distintíssim·a senhora pertencente à ilustre família Alencar. Apensar disso, nunca tive
oportunidade de procurar o nosso Preside:nte; nunca visitei
S. Ex•. Quando o. Líd~er d.o~ PTB, o Deputado de saudosa
memória, Doutel de Andrade, teve de viajar a Saitta Catarina,
eu fiqueí respOndendo pela liderança trabalhista oposicionista.
Registro que S. Ex• não cassou o meu manda.to ne.l"{l.su~pendeu
os meus direitos políticos -e eu era o Vice_-:Líder_d_a._Qposição,
eleito pelos meus Pares. De modo que quero? nesta oportunidade, render as minhas homenagens à cultura, ao espírito
brilhante desse grande brasileiro que foi Humberto de Alencar
Castello Branco. Quando S. Ex~ remeteu o projeto de Constituição, eu estava- na Câmara e fui designado pata integrar
a grande comissão. Na época, houve crític3: "'como urif Congresso ordináriO iria vot~r_- Uma Con$tH1J.iÇão?"" En.Jr_e_t3ritó,
é preciso ter umâ- Vísãõ ·da hiStória. Quando, nas guerraS,
os adversários derrotados passaram a ser escravos, houve um
grande progresso, porque antes eles eram assassinados. Eu
quero registrar, neste momento, ~o passe;> positivo, o <ivailço
que nós devemos a esse ilustre home_m_ público quando ele
teve a idéia de que o chamado ciclo revolucionáriO precisavater fim e o País tinha necessidade de retomar os trilhos da
legalida~e. Então ele enviou o projeto para que nós tiVéssemOs
uma Carta Constitucional, fazendO eu a(Jui a distinção que
alguns constituciOnalistas admitem entre Constituição e carta
Constitucional. Passamos a ter, pelo menos, uma Carta Constitucional, onde, no nosso País, nenhuma lei Ordinária pode
sobrepor-se à Lei Maior. Essa preocupação de S._ E_x~. altamente louvável, foi um grande passo no rumo do pleno Estado
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Democrático de Direito. Nesta hora, lamento a perda e a
um homem equilibrado.' Apesar disso. tivemos 68, o Al-5,
a Carta foi 1ilteiram~nte- superada e até o Vice-Presidente
da República foi impedido.de assull'l:ir a Presidência. São os
fatos. Se: V. Ex~ me perMite,- poi esses e outros motivoS
é que, embora respeitando e levando em conta as circunstâncias hístóriCa:S, nunca àpOiei e J~uliã1S ãi:iói3rei- ne-m- golpes,
nein revoluç.õ,es. VerificarriciS:, ·pela história da Revolução
Francesa e a da Revo~ução Russa, que as revoluções, os golpes. têm um desdobramento lamentável, em que alguns passam a destruir os próprios co_~p_anheiros. Aproveito esta oportunidade para expressar a minha homenagem à cultura e ao
espírito público do Piésidfmte Ccistello Branco; ele foi um
homem honrado, um homem culto, e se ele cometeu os seus
erros - todos nós os cometemos -. foí um homem ~que
mereceU um grande respeitO, e o seu maior feito foi ter concorrido para- apressar o ·retorno do_ País à legalidade. Receba,
portanto, a solidariedade deste aparteante que também muito
admira o espfrito público e a infeligênciá de V. Ex~
O SR. JARBAS PASSARINHO- Recebo com muito
or_gulho e com particular alegria as afirmativas de V. Ex\
porque é o testemunho de um homem de oposição àquele
que chegou a um poder que era arbitrário. Lembro-me das
vezes em ·qüe o Presidente Costa e SilVa nos dizia: "Jamais
quero ter de novo este poder na mão". Foram dezenove dias,
se--não me en:g-ano, e·m ·qüe o-comando revolucionário comandou o País sem nenhuma lei. E ele se voltava para o Ministro
Rademakes e para o brigadeiro, Que era conhecido vulgarmente como "Melo maluco", e lembrava que tinham sido
donos do País, donos da vida dos outros durante d_ezenove
dias. O Presidente Costa e Silva dizia o quanto isso lhe criara
profundas preocupações, justamente Pelo-perigo do arbítrio.
Quando V. Ex' fala sobre o General Castello Branco
e dessa pendência entre o -ceará e o Piauí, é evidente que
o Piauí aUmenta a sua fronteka~· o·'Ceará pOde- aumentar a
sua, de maneira a dizer onde é que ele nasceu. O fato é
qUe, no re-gi.Stto' m-nitar, ele fíg"ura como Cearense. Ele tinha
muito orgulho de ser Alenc;lr e de s~r- seu descendente; o
orgulho até corajoso, porque José de Alencar, por seu turno,
era filho de padre. Certa vez, José de Alencar, fazia um discurso muito contundente no Senado, quando Cotegipe; QUe não
perdia opOrtunidade de fazer uma maldade, voltou-se para
um colega de bancada e disse: "só porque o pai terri Coroa,
ele pensa que é filho de rei". Naquele tempo, os padres usavam
aquela tonsura- essa ~ra a expressão. Ele tinha muito orgulhO de ser descendente de José de Alencar.
Louvo_ em V. Ex~, nobre Senador Chagas Rodrigues e me permita que lhe diga que ·o faço- com admiração~ no
ritom_ento- essa l~mbrança que acaba de fazer_ das ciVilizações
que foram benéficaS ã:O mundo, mas partiram da escravidão
dos seus guerreiros vencidos, daqueles que eles aprisiómlvam.
Segundo Engels, que fez um belo trabalho sobre isso,
aiUes- era preciso matar ;porque o Prisioneiro que- Viesse para
a terra do conquistador seria apenas um peso morto, pois
DãO era Càpai: de pfodlizir ·acima· daquilo que consumia. De
início, a solução era livrar~se dos prisioneiros. Depois, não.
Como ele produzia mais do que consumia, era vantagem tê-lo.
Daí a civilização egípcia, a civilização greco-romana, que Engels tanto admira. Poucos marxistaS ·cotfl.o- os qüais conversei
conhecem essa pasSagem. Vejo- que V. E~. um homem de
formação realmente multifaCetã.da, nos traz essa alegria.
Quanto· ao_ golpe, poderemos discutir depois, porque eu
participei do Movimento de 64 com receio do golpe do partido

·-~
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ARENA, que era exatamente o partido daqueles militares.
_Eu, que era ~studante,. t~nha combatido, estava na UNE,
d~ rep:nte ve~o-me participando da formação dos primeitós
diretónos, assmando uma ficha da ARENA. Eu ainda não
O Sr. Elcio Álva_res- Permite-me V. Ex' um ~parte?
era político, mas tão-somente político estudantil. Disputei sob
O SR. JARRAS PASSARINHO- Ouço com muito orgu- a legenda da ARENA a primeira eleição, achando muito intelho o nobre Senador Elcio Álvar~s. _ ,
_
ressante como, de repente, saímos de uma trincheira e entramos em outra e começamos a compreender um movimento
O Sr. Elcio Álvares - Há uin ~oqu~, ·até Cefto pàilio
dentro desse enfoque. Na minha formação política· inicialcomovente, no discurso que V: Ex~ -está _realizando. A vida
mente, houve um peso muito grande dos gestos do Marechal
dos homens é, às vezes, muito ·~arente de urna -lelilbrança
Humberto de Ale?car Castelo Branco. Nunca o conhici pesque represe~te, acima de tudo, um preito de homenagem
soalmente; mas v1a nele um homem altamente dedicado à
à9u~I:s que Já se foram e que às vezes·até, na própria evolução
probidade; em todos os seus gestos, havia o cuidado de marcar
htstonca dos fatos, têm as suas imagens distorcida_s, QuaP.do
a·wa .~assagem pela honradez; até os seus gestos pessoais
a pessoa está vivendo, é contemporânea, o discurSQs_alta muito ·e familiares eram todos marcados por um sentido de culto
mais fácil, porque homenagear aqueles que estão presentes
aos valor~s fundamentais da família. Comecei como Depuou que eventualmente são detentores ou podem ser deten~~~?· nos Idos~': 1966 e, como candidato a Deputado Federal,
dores do poder, não constitui mérito ·nenhum. O grande mérito
Já tl?ha uma v1sao bem mais direta do sistema revolucionário.
está exatamente' na homenagem que reverencia um homem
O ~tsc':lrso ~ue V. Ex• faz hoje não deixa de ser urna louvação
já perdido no tempo - são vinte _e cinco anos dà inórte de
m~~to mteh~ente à pessoa do PreSidente que iniciou o ciclo
Humberto de Alencar Castello Branco - r~Presetlta ãcima
m1~1~ar. Logicam_ente, ~seu d~~urso comporta algumas colode tudo, eu diria, o testemunho ocular vivo da participação , caçoes. Porque o Regtme Militar, ·faço questão 'die diZer de um dos Presidentes do _Regime Militar na vida deste País.
só o tempo vai permitir um-exame_mais correto- teve altos
A sua oratória, Senador Jarbas Passariilho, sempre é descon- e baixos; existiram grandes personalidades e figuras pífias;
traída e brilhante. Talvez- quem sabe? ~ no seu__ discurso
mas só o tempo nos dará esse__fetiato -imensO. O- :r\.{arechaJ
de hoje, os biógrafos sinceros de Humberto de Alencar Caste- Humberto de Alencar Castello Bi'anco iniciou realmente llo Branco possam buscar alguns aspectos ligados _ao- homem
eu diria - um Ciclo que precisa ser examinado mais tarde
pelo que ele é, _e não apenas de grande estadista que teve
pe~a J:listória, sem pai~ões -~---~essentimentos, porque muita
participação na nossa vida. Qualquer registro que se faça em cr:nsa Importante foi feita neste- Btasil em virtude do influxo
biografias, bonito é buscar o lado humano do cidadão, mostrar desses.militares que assumiram o comando do oo-verrio. Colo...
--. . .
.
~
o seu. retrato de corpo inteiro, ()-piazer intelectual, <;~. leitura, co. aqui
o que estou _5entmdo. sem qualquer receiO de ouvir
os gestos que gratificam, até çertO ponto, como falou V. Ex~·
aman~ã críticas sObre o meu pensamento democrático. Semo lado satírico, o lado irónico; isso é_-_que formOseiá<f pensa~
pr~ co~~essei publicani.ente: fui u-m.âos gov'erriadOré:s do Regimenta h~mano. HQje, o discurso de V. Ex• dá ~té _ensejo me Militar. Quando cheguei ao Governo tinha' 39 anos a uma vtagem de retomo a um tempo que já se foi. OuVi era praticamente um menino cheio de emu'siasino. Meu Estao nobre Líder Marco Maciel falar dos seus idos de estudante do, o Espírito Santo,_ era o último Estado da FederaçãO. Sem
e, de repente, surpreendo-me também recordando meus tem- ~ualquer ~en;éritO ao Senador Chagas Rodrigues, estávamos
pos de Presidente da Uniã.o Estadual de Estuda.ntes. -c eu a~~ás do Pta~I ~m tudo: em arrecadação etc. repito, d EspíritO
ainda não estava na política, mas já tinha os meus momentos S~n!o era o ultlmq_J?stado da Federação. E boje te'nho obrigade e_ncanto na politica· estudantil-, quando irrompeu o Movicomo ~Senador d~ .Repúbli~1~ de! .Proclamar Um ,fá tO: cj_ue
mento de 1964. Nessa época, eu participava dós congressos ça.o,
é mescond1vel: o "Espmto Santo e hoJe um dos Estados mais
da UNE, com a participação de C3,rlos _Lacerda, com todo fortalecidos da Federação graças- áó sistema miliÚu; e· a· todOs
aquele bulício político que levava o Bra_Sil realmente a um os seus PresidenteS, começando pelo' Marechal Humberto de
~erd~deir? delírio, pelo encantamento da o.ratória d3.S grandes Alencar Castello Brarico, que previu exatamtinte o grande
mtehgênc~as que fulguraram naquele período antes da Revoludesenvolvimento económico do meu Estado. Há então esse
ção. E~a o meu prazer ouvir, às vezes embevecido, aqueles lado positi~o .. La~ento·não ter para dar, no rdeu dis~urso,
que ~enam os gran~c.:s líderes nacionais. Quaitdo a Revolução uma -contnbmção de ordem pessoal, como V. Ex~ o tem,
surgm 1 confesso que, na mirilia visão de estudante até certo
p~orqo~ a minha admiração não está em razão dos meus conheponto radical, achei que tudo tinha ~cabado. O 'estu_dante
·cimentos I?essoais,. mas dos fatos do meu_ tempo qu-e coligi
estava i~teiramente .marginalizado. Houve, logo em seguida, na memóna, na mmha evoluç_ão_pblítica. V. Ex~ é o orador
um m~Yirnento muito forte contra a UNE - eu participava apropriad_? par_a fa~er esse discurso. E por quê? POrqUe V.
da Umão Estadual de Estudantes. Tive áqu1Io--C6itlõ Uma
E~~. tambem fOI u~ ·dos ~o:nens_ q~e participaram dO'regíme
o pelo Marechal Humberto de Alencar Castello :Bám_co. Aí nnl~tar - sempre alardeiO ISSO - e é talvez um doS políticos
surge, talvez, o grande fenômeno dessa mutação da ~ida huma- mats cultos do nosso· tempo, co1p uma oratória admirável.
na. Comecei a coinpreend:r Os primeiros gestos "do Marechal, V. EX' tem um condão extraordinário.
esse homem de formação mtldamente militar, até então desconhecido para nós, civis e estudantes. O gtanâe renome, evi. O SR. JARRAS PASSARINHO.- Obrigado.
dentemente, do Marechal Castello Branco_ estava dentro dos
O ~r. Elcio Alvares -Em qualquer assunto·que 3.borde
mei<:>s militares, onde a s.ua indicação para a Presidência foí
praticamente consens.ual, p_elo respeito que os militares devo- _por ma1s ~ri~o e insípido que seja, V. Ex• consegue coloca;
tava:n ao.grande líder e_comandante. Comecei a perceber, ~sua esterra ~mensa de valores cultu(ais, que considero muito
memno atnda, que realmente alguma coisa estava mudando unportante, JUntamente com a sua formação humanística. V.
no meu sentido de vida política. E, por um impuls.o, sobi'e Ex• faz .hoje o disc_urso que o primeiro Presidente do sistema
o· qual até certo ponto me indago no _tempo, _ingressei na revoluciOnário merecia: mll discurso que coloca os homens
de V. Ex\ não do partido, mas do Presidente João Goulart.
Naturalmente, nós nos encontraríamos na mesma trincheira
no mesmo lado, embora em pqsições·partidárias difererifes.-'
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vim· a admirar a tribuna parlamentar, porqu_e aqui as· paixões,
como pessoas humanas e não como elementos que terão participado da História apenas como os "Presidentes do Regime
que não devem ser condenadas, já chegam na nossa idade,
na média etária que senta_ aqui nestas cadeiras, um pouco
Militar". Tive oportunidade de dizer que convivi, de perto,
arrefecidas e proporcioilaró. Uma ánálise mais justa daquilo
com um desses Presidentes: o General Ernesto GeiseL Quando vejo algumas críticas à figUra desse Presidente inteiramente
que outrora se considerava absolutamente reprovável.
olímpico no pedestal, recordo-me das primeiras palavras que
V. EX" falou numa expressão muito bonita, a do caleidosele me dirigiu quando assumi o Goyerno do Estado do Espírito
cópio de personalidades brasileiras, em que se deveria inserir
Santo. Ele chamou-me c disse: "Governador, não permito,
a de Castello Branco que, volta e meia, é um pouco empanado.
de maneira nenhuma, qualquer transgressão ao direito da
Instantaneamente, isso me fez lembrar de Chanford, poupessoa humana. Tem de haver respeito ao homem e ao cidaco antes de caminhar para· a guilhotina, nessa revolução frandão. Tive alguns episódios graves no Espírito-Santo, quando,
cesa que, como o Senador Chagas Rodrigues acabou de mosinclusive, algumas autoridades despreparadas tentaram, em
trar, levou ao seu oposto. Ele disse: "De duas coisas aos
nome da Revolução, praticar a tos, como a tortura, por exemhomens não escaparão jamais: das rugas do tempo quando
plo, que não eram compatíveis com a minha formação demoenvelhecem, e das injúrias dos seus semelhantes, sempre".
crática de estudante que ingressava no regime militar. "Isso
Então, devemos· particípar desse conceito. convencidos
de que nãO podemos ter unanimidade.
me marcou muito. O Presidente Ernesto G.eisel também foi
V. Exa, ao falar sobre a probidade do homem percebeu
uma figura extraordinária no sistema militar, com sua visão,
-profundamente religíosa,luterano que era, não permitindo,
bem que o meu desejo era de falar sobre a figura humana
de Humberto de Alencar Castello Branco e não apenas sobre
de forma alguma, que a criatura humana não tivesse o respeito
aquele qúe, por esta ou por aquela razão, violou o seu princípio
não só moral, mas também físico. Humberto de AlencarCastede legalismo e participou de uma revolução.
llo Branco foi o primeiro de um ciclo. E hoje V. Ex~ realiza
V. EX" falou na indiscutível probidade daquele homem.
esse discurso que registra os 25 anos de sua morte. Somente
Um historiador disse que o Brasil já começou mal com o
V. Ex\ tomo a dizer, sem nenhum demérito aos meus Colegas
seu 29 Governador~Geral, porque tinha um parente, que lhe
desta Casa, teria grande autoridade para situá-lo com justeza
criava grandes problemas. O próprio Presidente Castello
dentro dessa moldura imensa da História. V. Ex~ viveu dentro
Branco teve um irmão.
das lides militares, assim como dentro das lides políticas. Seu
Fui -procUrado, ainda no Pará, por esse irmão, chocadis_curso de hoje representa não um registrO formal, mas,
díssimo com a atitude do Pr~idente Castello Branco. Anté
conforme falei há pouco, a crónica descontraída da vida de
hoje não Sei, ·pelo respeito que tenho ao Presidente, se deveria
um homem que precisa ser melhor explicada na História dO
dizer não saber se o gesto dele foi correto- ou não. Mas todos
Brasil. Lamento que paixões polfticas ainda tão acesas, algusabemos do episódio, quando esse irmão do Presidente Castemas até respeitáVeis, pen'nit3m que, nesse imenso caleidosllo Branco, que era da área da Fazenda, permitiu-se receber
cópiO da História, a imagem de Castello Branco padeça, de
6 presente de um automóVel. Foi imediatamente demitido
vez em quando, de alguma perturbação de ótica, em razão
exatamente desses sentimentos que são tão naturais no hoe devolvido o automóvel.
De maneira que eu não chegaria· a ie_ssa· cOnfusão tão
mem. Receba, portanto, Senador Jarbas Passarinho, os meus
cumprimentos e, além de tudo, a confissão do prazer imenso
malévola de que, para escolher um Presidente da República,
devemos chamar, primeiro, um homem que não tenha irmãos,
de ouvi-lo na manhã de hoje, com o brilhantismo de sempre.
não tenha parentes, para poder ficar livre de fatos superveV. Ex~ encanta a todos quando fala principalmente num tema
nientes.
que sei que lhe agrada ao intelecto e ao coração. V< Ex'
Aínda com relação à figura pessOal do Presiden~e C~~tello
está falando de uma pessoa que, dentro de seu sentimento
Branco, nós, oficiais, dizíamos qUe ele era teimoso ..
de homem público_notável, deve ter um patamar privilegiado.
Um dia, alguém teve a coragem de dizer para ele: "CoroAssim sendo, quero cumprimentá-lo e_ também dizer hoje,
nel, o senhor teima demais". Ao que ele respondeu: "Teimoso
com a autoridade de um Senador do Espírito Santo, que o
é quem teima comigo".
meu Estado deveu muito ao regime militar, ·prinCip-almente
ao regime militar que foi iniciado por Humberto Alencar Cas- Antes de prosseguir, gostaria de chegar ao episódiõ da
tello Branco e que tiilha, acima de tudo, a visão permanente
espada de ouro, que mereceu um __dos_· roais belos poemas
do retorno ao regime democrático. Se desvios houve, não
de. Manuel Bandeira em relação ao Gene r;!! Lott, .Daí o _':õ.e~~
competiu evidentemente, ao seu saber, a sua postura de estaterro" do Presidente Castello Branco, um genera_l daquela
dista, foi decorrência natural dos acontecimentos~ Portanto,
qualidade, para receber um comando menor, foi proposital.
neste momento, associo-me a esta homenagem, que é a de
O General Lott é outra figura que também tinha seus
todos os homens d_e bem do Brasil que realmente têm amor
prós e contras, não há dúvida _nenhu_ma. É um erro _enorme
a nossa terra, que cultivam o_ patriotismo. Folgo muito em __ g~ qualquer romancista querer fazer um maniqueísmo: seu
saber que competiu a V. Ex•, com o seu posicionamento sempersonagem deve ser todo bom QU tQ_do mal. N~o e~i:;;te isso.
pre íntegro na análise dos fatos, o papel de ser porta-voz,
Lembremo-nos do_ conto de Machado de Assis sobre_~ igreja
na manhã de hoje, do registro da vida de um homem notável,
do diabo: os homens, quando estão vestidos de seda, têm
que se chamou Humberto de Alencar Castello Branco.
franjas de algodão; quando estãO vestidos de algodão, têin
franja de seda. É preciso não caracterizar esse tipo de maniO SR. JARBAS PASSARINHO- Muito grato, Senador
queísmo, que é completamente erróneo.
Elcio Alvares.
Eu gostaria de fazer alguns comentáriOs, depois de ouvi-lo
O Sr. Amir Lando- Permite-me V. Ex• um aparte?
com tanta~satisfação e tanto gozo estético ·cOino sempre ocorre
O SR. JARBAS PASSARINHO~ Ouço o nobre Senador
quando V. Ex• fala. Por isso gosto tanto da tribuna parla·
mentar. Tive meus momentos de tribuna de mitingueiro _:.. Arnir Lando, que me deu a honra de deixar a Presidência
Clube da Aeronáutica, Clube Militar -, mas nesta Casa, da Casa, para participar desta tertúlia nossa da sexta-feira.
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O Sr. Amir Lando- Nobre Senador Jarbas Passarinho,
Então, o que verifico aqui é que os dois juvens de 64,
V. Ex~ presta uma homenagem merecida àquele que foi HumnO tempo de hoje, já mOstrarani. claramente qUe aquele julgaberto de Alencar Castello Branco. Também fui colhido pela mento prelimhiãi" foi um julgamento temerário. No mínimo
temerário!
Revolução no ardor da juventude. Não tenho qualquer arreQuando Castello Branco fundou a Arena -fez questão
pendimento disso, porque. a juventude, sobretudo, é um mode fundar a Arena e o MDB -foi buscar pessoas confiáveis.
mento importante na vida de qualquer cidadão. É um momento em que o homem sente o mundos pulsar dentro do Tive, Por ex"emplo, o testemunho do então Deputado Athiê
peito e pensa que tem a histõfia ilà.iiião. Lembro-me de
Curi que disse_: "Eu não tinha nada que ir para o MDB.
um poema de Gua-rini,- aiiíâa em 1500, na Itália, q-Ue dizia:
Fui-a pedido do General Castello Branco; o Presidente me
"La prinlavera giovelltu dell'anno". E _"a primaVera serido
pediu para eu ir- pa:ra lá, chamou um General que já estava
a juventude do ano, a juventude é a pririlave~a da vida:•.
na reser":a e pediu que presidisse o 1{DB". Por_quê? Porque
desejava exatamente institucionalizar a Revolução do ponto
É exatamente nesse ponto de uma vivênCia estudantil que
de vista democrático-partidário. Ele queria os dois partidos,
não recebi a Revolução pacifici\merite. Lutei até- a última
Ele acreditava no bipartidarismo.
hora, no momento das "Dii'etas", pelo restabelecimento da
E a própria Arena, como surgiu, que nome, por que
ordem democrática plena. No inído da Revolução ingressei
veio? Aliança Renovadora NacionaL O que ele queria era
no IBRA- Instítiitó-Brasileiro de Reforma Agrária-, oride
o breviário- de cada dia era o Estatuto da Terra. Li, reli,
uma aliança daquela grande massa de opinião pública favorável ·ao Movimento de 64. Qu-e fásSe- aliança; renovadora e
debrucei-me sobre a interpretação, sobre a motivação polític3,
não imobilista, e nacion·al para fugir das caracterizações pecue uma da peças que mais me impressionou sobre reforma
agrária- foi e-xatamente a e"xp-osiça.o de motivos que encami- liares aos Estados.
Essa é uma posição interessante de reconhecer, como
nhou o projeto de- lei ao ·congresso NacíáriaL ·Trata-se de
um documento que mostra a· ·pureza de propósitos', a visãO
eu já tive oportunidade de, em coriversa Com o· Senador Amir
Lando, salientar quanto me irnpi"essiOriOri o EstatUtO da Terra.
realista do Brasil rural. Até hoje, nobre Senador eu a tenho
Se tiVéssemos nós tidO seqiiêri.Cia, na República, hoje teríamos
citado e repetido da tribuna do Senado, porque é atualíssima
uma fa-ce fundiária do Brasil completamente diferente. Não
aquela exposição de motivoS pelos conceitos ali expedidos.
teríamOs provavelmente os problemas que temos hoje, gravísEm razão disso, passe) a rever inclusive a figura do Presidente
Castello Branco. Um homem, na sua dimensão histórica, deve simOs, principalniiúJ.te nO meu Estado, inclusfve, se tiv.éssénios
ser julgado por seu·s feitos e, sobretudo, como homem público,
ado_tado os principieis do Estatuto da Terra, porque ele levaria,
ii:J.eVitavelmente, ao desmembramento dos grandes latifúndios
pela sua dimensão política- e social. A obra social de Castello
Brarico, não s6 rio Estatuto da Terra, mas no sistema preViden- improdutivos, pela taxação progressiva de impostos e obrigaria
a-tima-Cofrfda para a-produtívidãde, para fugir, exatamente,
ciário - e poderíamos pCnsar em tantas outras inovações
da perda da propriedade rural.
por·ele introduzidas·-, merece, no mínimo, um respeito,
porque o caráter ilibado de S. Ex~ mostrou -c:fue os valores
Então, esse foi o homem_que trou)(e, como disse, do
éticoS e mOiafifa serviÇo do be:m público podem ser efide-rites NOfdeste e qUe- marcou tanto a sensibilidade_ do problema
e o foram à saciedade. Era um homem, sobretudo, incorrup- social, e um homem que se revelou um político. Subitamente,
tíVel. Não se tem notícia de um deslize na conduta dos negócios aquele -homem que foi a Vida- inteira um militar, que, como
públicos e, sobretudo, com o poder discriciOnáriO que detinha,
eu disse, faZia pregação na Escola do Estado Maior contra
seria muito fácil praticar iiregU.laridades. Mas este é o ponto
o militar que fazia parte de política chega à Presidência da
alto de castello Branco: além do seu reconhecimento como _ República- e eu, aqui, ainda recolhi esse testemunho, quanhomem de grandes recursos intelectuais, mas é, sobretudo,
do cheguei ao meu primeiro-mandato. Ele-telefonaV~f para
no- campo da ética que ele continua a ser- um·-exeiírplo que
Deputado:_- "Deputado, quem está falando, aqui, é o Presimerece ser seguido. E neste ponto que eu gostaria de deixar dente Castello Branco e eu gostaria ... " e era interrompido,
gravado nos Anais desta Casa: o meu reconhecimento a_um ao mesmo tempO, pOrqUe o Deputado pensava que era um
homem que realmente fazia da política uma ação Virfuosa
trOte:-E, às vezes, er3--m-ãíS"dO qUe irrevim~iite, era grosseii"O~
voltada para o bem comum - e nisso Castello Branco é irreO Deputado dizia: "Ó, "Tam-anco'' -era o apelido que
preensível. Por isso, creio que esta homenagem que-V.-Er.
gostavam de dar para ele, devido a ·sua fisionomia- "Você
está prestando é justíssima, porque ·a memória dos homens
pensa que eu estou aqui patà receber esse tipo de trote?"
públicos precisa s_er reverenciada, ao menos para abalizar paDepois; fic"ava sabendo a verdade, porque o Ajudante de
drões e limites_ a serem respeitados.
Ordem telefonava. E dizia: - "Deputado, ainda há pouco,
o Presidente falava-lhe; o número do nosso telefone é tal,
no Palácio do Planalto, e o Presidente dirigiu-se a V. Ex•
O SR. ~JARBAS PASSARINHO- Muito grato, Senador
e
parece que não foi corripreendido".
Am.ir Lando pelo testemunho de V. Ex~ e pelo julgamento.
- - -Agoi-a, imagineni o conSti3ndimento-do D~putado, em
Especialmente porque, um pouco antes, a colocação do Senaseguida, para ligar para o Presidente da República: "QuerO
dor Elcio Álvares também foi semelbante. Estudante, como
falar com o Presidente Castello". Que ele ligava- Deputados
V. Ex•, também não Via Com bons olhos o Movimento Militar
pá"raenses me contaram, eu governava o Estado do Pãrá de 64. Movimento Militar, r1ão! Movimento Cívico.:.Militar,
para cada um nas comissões_ que tinham Relatores, ligava
porque foram para -as itias as mulheres, e a Igreja Católica,
para o Relator, faiía- Uni- apelo ... Ele procurava convencê-lo
em sua grande maioria, aliáS, participou -da-qtiele Movi_me!J.tO.
--e ele tinha uma capacidade de_ persuasão muito grande
V. Ex~ citou um verso de um poeta italiano. E eu, agora,
---=-- mas não_ p_rocura'!"a violentar.
olhando os dois, Senador Elcio Álv.ares e V. E~,_recordo.:-me
De nlõdO QUe essa paSsagem da figurã elo" Presidente-,
da maldade de um escritor idoso que escreveu sobre a juvencomo disse o meu querido_ Senador Elcio Álvares, eu procuro
tude esta frase: "Ajuventilde é umJpaJ_que passa com o
tt;ã.z:er maiS os episódios humanos do que propriamente fixar,
tempo". (Risos)
-
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aqui, uma biografia do tipo relat6rio; esses ·episódios devem
ficar marcando a posição de um homem que, também, teve
e sofreu as suas injustiças.
_
_ ___ :__
Lembro-me dele chamando-me aqui- eu tinha sido muito bem-sucedido no Governo· do Estado do Pará e a-té; modestamente, devo dizer que qualquer coisa que· ei.i fizesse no
Pará aparecia, Porque, desgraçadaffie-nte,-o Pará; reaimCnte,
tinha sofrido dois efeitos desastrosos: um meteorológico e
outro político; uiná.seca ·se-guida de uma· enchente brutal e
um governador que, depois do Movimento de 64, vitoriOso,
voltou-se para· cá, para o Rio de Janeiro ou para Brasília,
tentando ficar nurri lugar e, lá, só sossegou em Nliho _c;l_e__ 1_964,
quando fui Governador.
Então, o· Estado estava â matroca. De .m.aneira que eu
não estou _írtCidin_dQ_na_quela velha brincadeira que eu faço,
dizendo que no Brasil só não se queixou do seu antecessor
o Thomé de Souza porque todos, realmente, disseram: "Es..;;a
é a herança que recebi . ._. ~·, e começa por aí.
Mas ele me chamou aqui. Estava, exatamente, ainda na~
quela fase em que Carlos Lacerda pretendia, em nome da
chamada "Unha dura", fazer a chamada "revolução dentro
da revolução". Estava em Bangu, no Rio de Janeiro, esperando que a Vila Militar se rev_oltasse, e o Presidente chamou
a mim, do Norte, e a Ney Braga, do Paraná, _QnQ_~ ambos
tínhamos tido grande êxito eleitorãi ria riO-ssa sUc_essão. ús
nossos candidatos tinham sido eleitos com- gi"ande margem
e, ao mesmo tempo, tinham sido eleitos contra o processo
revolucionário: no RiO de Janeiro, Negrão de Lima; em Minas
·
Gerais, Israel Pinheiro.
Isto, então, foi_ a demonstração que Castelo fez: chamar~
me para ir à televisão - foi a pfirileira Vez em que falei
numa emissora de televisão, no Rio de Janeiro, 50 minutos
seguidos. Abriram-me a televisão para fazer ó antídoto à pregação de Carlos Lacerda e o argumento dele, d_e_ Castelo,
para nós, para mim ·e para Ney Braga, era o seguirite: "A
ReVolução não foi vencida no Rio e nem foi vencida em Minas
Gerais porqUe vencidos foram os Srs, Carlos- Lacerda e Magalhães Pinto, tanto que, erri- nome da Resolução, vocês trouxe~
ram duas vitórias estrondosas para o resultado eleitoral fiilãl''.
Essa era a posiçãO- dele e, aí, mais tarde, fui procurado_por
colegas no Rió de Janeiro, no Hotel Serrador, e, lá, em nome
da "linha dura", eles queriam, de qualquer maneira, que o
Presidente Castelo não __ desse posse aos dois governadores
eleitos: no Rio e em Minas Gerais.
Eu fui ao Presidente Castelo porque, embora não pen~
sasse dessa maneira, vi- qü_e não havia maís uma linha de
comuriicação porque intermediava-se à linha o General Geisel
que não aceitava levar essa mensagem ao Presidente Castelo
Hranco. Então, pedi audiência e o General Geisel me propor~
cionou. Fui" e disse: - "Presidente, eu não participo desse
ponto de vista, mas sinto~me- na obrigação de lhe trazer_ o
que colegas meus, Cororiéis-da ativa, me trouxeram. Díssera"m
que se o senhor não der posse a esses dois_ governadores
que eles põem a tropa na rua e o senhor é o Chefe". Ele
voltou~se para mim, dentro da sua faceta irónica, e disse-me:
-"Você sabe por que eu sou favor_áveLà_posse desses dois
governadores eleitos,_ embora pela Oposição~~-· Repo!ldi:
"Imagino!" Ele disse: "Não, você não imagina bem; sou favorável pela mesma razão que -sou favoráve_l à posse daquele
major que você inventou rio Pará!" Essa era a poSiçãO- dele,
quer dizer: foi eleito, toma posse! Portanto, esse homem,
hoje reverenciado, depois de 1/4 de século, precisa ter esSã.s
passagens, no meu entender reabilitadas e, oxalá, possa acon-
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teter o que o- Senador Elcio Álvares disse, que este discurso
possa ajudar historiadores - que são hiStoriádores, e- não
~ historicidª-s_- a btiS:Ç_arem fazer a biografia correta _de um
homem:Ouço O nobre Senador Ney Maranhão antes de concluir,
Sr. Presidente.
O Sr. Ney Maranhão -Senador JarbasPassarinho, V.
Ex~ está prestando uma holnenagem, revere~-::iando o nome
_c:Ie um estadista. Quem fala neste momento, ~part~ando V.
Ex•, é um homem que foi injustiçado pela Revolução. Naquela
éi:)Cica, eu estava do outro lado, e V. E~ sabe que cassaram
o. meu mandato, suspenderam os meus_ _direitos__ políticos e
me fizeram responder a três IPM. Mas, no fim de oito anos,
Senador Jarbas Pa_ssa_riqbo- é como c:;ligo. que a justiça tarda,
mas não falha. A revolução me enviou um documento, um
diploma, que guardo com orgulho, depois de investigar a mi~
nha vida pública e particular duranie_Oito anos. Eu não poderia
deixar de trazer o meu testemunho em relação ao Presidente
Castelo Branco. Eu não o· conhecia, mas tinha um amigo,
que considerava como um segundo pai, o Marechal Cordeiro
de Farias -que V. Ex• muito bem conhece_-:--- que era uma
pessoa da inteira confiança e ligada ao Marechal Castelo Bran~
co. De acordo com o que conversávamos, eu tinha a conviça_ç_ão._de que _quando houve a Revolução, no entender do
Marechal Castello .Branço, normalidade democrdtica devia
voltar o mais rápido possível, interrompida que foi dentro
de_ um processo. que respeito, mas ao qual eu me opunha.
V. Ex~ citou a sensibilidade do Marechal Castelo Branco para
o _social, e o exemplo dessa sensibilidade foi _o_ Estatuto da
Terra, que, se tivesse tido continuidade, teria feítO com__ qtie
o problema social maiS difícil que o nosso País enfrenta a nossa reforma agrária- f_osse reduzidc_:>. Mesmo assim, esta~
mos vivendo sob um outro prisma, graças à visão de estadista
do Marechal Castelo Bran~co. Portanto, Senador Jarbas Passa~
itnbo, mesmo sendo adversário da Revolução, não posso deixar de prestar esta homenagem a um homem a quem o Brasil
e os historia9ores irão fazer justiça; a um homem que assumiu
a Presidência da República numa situação delicada, mas que
viSava, acima de tudo, ao bem~estar do BrasiL
O SR. JARBAS PASSARINHO -Muito grato, Senador
Ney Maranhão. Gostei muito do aparte de V. Ex~, exatarttente
por ter sido atingido pelas injustiças que são inevitáveis ãS
revoluções. Como salientava ainda há pouco-o nosso- agora
Presidente -Chagas Rodrigues, pude testemUnhar algumas.
Foram intrigas políticas e devo dizer, com a maior Sinceridade,
que, em grande parte, isso decorreu de ações de políticos
civis que levavam aos militares - às vezes nos cotnáildos
militares, de onde eram enviadas ao SNI, que o General Gol~
bery havia criado -informações que nem sempre foram--as
verdadeiras; serviam mais a algumas questões de _ord_em mesquinha, pessoal. Isso, enti~etanto, leva-me a crer _que, mesmo
riO--conjunto dessas açõeS, talvez a _m~ioria hão tenha sido
susceptível de receber uma reparação, como V. Ex• o foi.
_ AgraQeço~lhe_ o testemunho. V. Exa é um __ homem~ dt:_
COragem -sempre foi - , um homem de fé. Não vou dizer
irmão camarada, porque eu estaria plagiando Roberto Carlos
V_~'segl!ramente nOS dá um teS!_f?munho, eu quero-completá-lo em uma questão que foi levantada antes pelo Senador
Marco Maciel, pelo Senador Elcio e agora por V. Ex' Trata-se
- eu diria até --da avidez que o Presidente Castelo tinha
de retornar à plenitude democrática.
-Quando ele me chamou, em outubro de 19_65, se não
me engano, houve um fato muito interessante. É bom que

a-

Julho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sábado 18 6025

procurando trazer para a honra de ser assistído aqui por alguns
não esteja presente o sempre presente Senador Jutahy Maga~
lhães, porque ficaria um pouco choca.Q.o com o que vou dizer.
dos queridos Senadores.
. .
_
Sobre Castelo, do ponto de vista do porquê se ter tornado
O Presidente levou-me até o se~ gabinete, aos seus aposentos
privados, pegou um papel de memorando e escreveu "'31 de
revolucionário, quero dizer que ele era Chefe do Estado Maior
janeiro- de 1966''. Disse-me, então: ''Esta é __ a__ data_ em que
do Exército Brasilejro, altamente respeitado._ No dia 28 ou
deixarei o Governo". Respondi que não era__ possível, que
19 de_ mãrço, recebi, no Pará, a instrução de Estado M.~jo_r_,
o seu mandato havia sido prorrogado. Então, retrucou_ele:
uma beleza de instrução. É toda baseada~nl,lm, princípio que
"Jurei defender o ato instituciOnal, e não a_ prorrogação do
os jUristas deveriam considerar. :Qizia o segUinte: as ForÇas
meu mandato". Perguntei dentro daquele municípiO de discuArmadas não são jariízarp_s,_ não_s_âo guarda pretoriana; são
tir Com ele, de teimar- se já era uma'·de'cisão ou se permitia
sUbordinadas ao Presidente d~ República, qUe, por sua vez,
ponderações. Ele diss~:_ "Está com o ~e.nadpr Krieger á a~Il)i
é subordinado à Constituição. Se o Pr_esidente da R~pública
nistração .desse problema, mas isso foi feito ~c_ontraa minha
aeSciúDPre a Cons_tituJção, aS Forças Armãd~s -~ão Poâe~
vontade".-Parece-me que foi de um voto, se não me engano,
ser gt,~ardas pre_torianas, porque automaticamente elas têm
a diferença dessa questãO. Logo depois,_ escreveu quatro noo direito de fiCa{ com a Constítuiçâ9, Esse foi o ponto de
mes para a su_cessão civil. Eram quatro militares, pela ordem:
vista dele. E a partir o inomento qUe se pasSou a ·saber, no
Cordeiro de Farias, Juracy Magalhães, General Mamede e
Brasil inteiro, que Castelo estava com~ Revoluçã~ 1_ est~ cresCosta-e Silva. ~erguntei, iinprudentemente- os_ jOVens que
ceU-extrãordin.ariamente. E Complementou-se esse c;rescimenestão na -idade de 40 anos coniete~ m~it~s iiTipYUdêricias --.
to quando se soube. que o Presidente. Dutra t~VJ'bém partiçi:-_
se, para a sucessão, não poderia ser um ciVil. Respondeu-me:
pava - outro legalista que se_ tinha oposto à Revoluç;lo_ de
"Gostaria ·que foSSe, queria que· fosse, mas àirida não_ pode
30, e que dizia: "Se--está n_o livrinho, eu faço". O liv~_inho
ser nessa passagem. Ainda há que haver a consoliçlst_ção do
era a Constituiç'ão.
_
.
.
_ ·- .
processo revoluciooá_rio". -Alertei-o de que_ os dois pririteiros
São vultOs qúe eu pOsso, üõ encerramento de-ste discurso_,
nomes seriam uma contradição para ele, e ele quis saber por
que já vai longo, Sr. Presidente, pela generosidade da Presic:;iênci3: e pelos apartes com que me honraram, dizer que me
quê. Eu, que também gostava de fazer minhas ft:ases, disse:
"Eles não são aceitáveis;- chamo eni. meu socorro Humberto
pennitem terminar exatamen~e no ponto que, hoje, parecede Alenca! Castelo Brànco". Réspondell-me:; ·,~NãO -e-rit~ndf
me, é consensua:t: o Presidente Castelo Branco mOdernizou
a piada". Disse-lhe, então: "Não, não é pi3.da, Presidente.
cite PãíS. CTeve coragem -&e "fazer a pririteira: grande 'mOderniO se-nhor nos leciona_va na es-cola do Estado M_aior das Força~
zação brasileira. E oxalá nós possamos fazer uma segunda!
Armadas que um militar deve ter dedicação exçluslva e -te_r_n_po
M~ito o_l?rigado, Si". Presidente, Sfs. Senadores. (Muito
··
· bem! Palmas.)
integral para a atividade militar. Effi que pese a profunda
admiração intelectual que nutro, quer pelo Marechal Cordeiro
Durante o discurso do Sr. Jarbas_ Passarinhp, o
de Faria, quer pelo General Juracy Magalhães,_ ambos fizeram
Sr. Amin Lando, deixa a cadeira da presidência~ que
carreira política ora na caserna, ora na vida civil". _C_ordeiro
é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues.
já havia sido Governador de Pernambuco; já q ~~vitt sido
DUrante o discurso do Sr. Jarbas Passarinho, o
também no Rio GI:a_nde do Sul. O Gene:çal J uracy era o _])_ornem
Sf.... Cfiãiã-5 Rodrigues deixa a Cadeira da presidência,
do Nordeste, ex-Goveníador da Bahia. Lembrei-lhe ql,!~_ nos
que é ocupada pelo Sr. Meira Filho, Suplente de Secrehavia salientado que um ofiCial devia ser oficial a vida inteira
tário.
ou políticO ·a Vida inteira, e que, por isso, fizera aprovar uma
lei pela qual eu lhe dava os parabéns, em parte. Ele pergunM
O SR, PRESIDENTE (Meira Filho) - A Mesa anuncia
to-u~me: "Qual é? Respondi-lhe que era a lei que determina
a palavra do Senador Marcq Maciel.
que um militar que se candidata a uma atividade eleit_gr~l.
O SR. MARCO MACIEL (PFL --: PE. Pronuncia o se:
contra o diploma de eleição, é obrigado a passar pai-a a-rese-rva.
guinte discurso.) -_Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho
Disse-lhe também que era o que aconteceria çomi,go, ·uma
hoje, nesta sessão m-atutina, registrar um fato que para mim
vez que eu me· considerava, àquela altura, já contaminado
tem i.iiria- -eiibtrhe significaçãO. Diria não apenas para mim,
politicamente para voltar para urna ativiâade militar, que- eu
para o País. Quero falar sobre o encaminhamento que o Senão tinha mais neutralidade nem isenção para voltar ao Estado
nhor Presidente fez ontem, atravéS do Sr. Ministro da EconoMaior com um General - fui assistente de quatro - para
mia, o Embaixador Marcílio Marques Moreira, dO seu projeto
um aconselhamento isento. Perguntou-me por que-lhe havia
du chamado ajuste fiScal. 9 _projeto, cOfio sabem V. Ex~,
. dado os parabéns, apenas parciamente, pela lei. Disse~lhe
Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi êiitregue, na tarae-cre -onque Cia parcial porque o eleito ia obrigatoriamente para a
tem, à Comissão Especial criada na Câmara dos Deputados
reserva, mas que o derrotado havia sido poupado. O que
inc-umbida de examinar a questão da reforma tributária e a
não se elege, C? que é derrotado não ia para a reserva, voltaria
revisão do papel do Estado e o nível de sua ins.er,ção na econo~ _
ao quartel impregnado de ressentimentoS~ Ele- consentiu, dimia, Essa Comissão, que é presiaida pelo Deputado José
zendo ·que era· preciso rever esse ~specto. E perguntOU: "E
Outra, do Amazona·s~ e tem como Relator-Geral o Deputado
os outros dois nomes?" Fiz, eritâo, uma referência afetuosa
ao General Mamede, que havia Sido uffi-d6S ineli_$·_-melhores Benito Gama, está já há algum tempo, n·a Cãm·ará· d-Õs Deputados~ debruçada no tratamento dessa queStão. E ·agora o
amigos, dizendo: "Se fosse para escolhe~: o melhÇ>r amigo
PreSídente entendeu de oferecer, além de outras contribuições-.
que tenho hoje na patente de Geiieral do Exército seria o
o General Mamede, mas _ele é totalmente aveSso 11 _isso." _ qu~ já teve oportunidade de enviar ao Congresso no ano
Disse-lhe que, quanto ao Genüal Costa Silv::l-, sObray~-Ihe__ pasSado, novos subsídios, de sorte a que a referida Comissão
· possa produzir um-trabalho à altura das exigências do nosso
adrenalina. Ele calou e não disse mais nada.
PaíS.
-Essa e ta a posição de um homem com o qual não ti ve
Não quero aqui, Sr. Presidente, me demorar em considegrande intimidade, mas tive várias oportunidades, coroo seu
rações, mas gostaria de lembrar que o ~rasil, a semana passa;.
comandado, de reconhecer o lado humano, a faceta que estou
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da, encerrou seu contencioso financeiro iritáriâCiOiiãl. Cumprimos a negociação com os chamados bancos privados, ocorrida em Nova Iorque, negociação que envolveu apro-ximadamente 50_ _bilhões de dólares do nosso débito no exterior.
Anteriormente já tínhamos fechado entendimento com o_ de~
nominado Clubede Paris, que reUne as entidades oficiaiS e
os governos de países credores, e antes já tínhamos também,
exitosamente, feChado_ um acordo com o Fundo Monetário
Internacional, o f3mígeracto FMI, do qual'-inclusive, o Brasil
é um dos sócios.

Então;-comO fechãmentO -do últimó--ãCõrdo

em Nova Iorque, na semana passada, encerramos o nosso
-

como _eu disse -

contencioSo eXteino, renegocíaffiOS ___

a

nossa dívida em condições que chamaria não exc-epcionais~
mas dentro das condições possíveis, o que nos dará uril alívio
grande para a s9lução dos nossos probJemas internoS:.
Agora urge, Sr. Presidente, que cravemos-os nossos olhos
nessa questão interna e- na remoção- desse giande entrave
à derrubada da inflação, que· e O déficit plíõlico. Se reformas
jà conseguimOs fazer Com relãção--ao papel do Es_t;tdo, outras
muitas aü1da precisam ser executadas para que-tenhamoS um
Estado hígido, um Estado exato, um Estado_ que não seja
gigantesco; que iriiba a iniciativa prívada e que gere, em face
do seu enorme déficit público, difiCuldades a que o País retome
o seu processo de crescimento. E é isso õ QUe busca o Governo
agora;· através do projeto__qu~ o Presidente Çq(!or enÇamíilhou
ao Congresso Nacional, como forma de f~zer com que o País
retome o seu processo de crescimento-, ·e o faça de forma
sustentada.
Resolvida- friso - ã questão externa, vamoS-reSolver
a questão interna .. E a questão interna não é- me-nor- do que
a questão externa.
Aliás, ontem, numa entrevista do negocfa:dor d3 dívida
externa brasileira, Dr. Pedro Malan, que é um economista
de nomeada, com larga experiência inclusive em institu-ições
finance"íi"as internacioi:taiS, ~ek~ dizia-, com muita propriedãde:
uo acotdo da dívida externa não-é suficiente para
o Brasil voltar a atrair investimen-tos para o setorprodu~
tivo em larga escala. Os investidores es_trangeiros ainda
estão cautelosos e guardam uma grande dúvida sobre_
a economia brasileira. Como o Governo -vai c-OriSegUir
superar as dificuldades de financiãniento âO-setor público?"
Ora- poderíamos responder-, para conseguír superar
essas dificuldades será fundamental fazer aquilo que chamamos de ajuste fiscal.
O Presidente tem consciência de que o_combate à inflação
está sendo feito de forma obstinada até, com uma· política
monetária severa, que vem sendo objeto, "inclusive, de muitascríticaS, sobretudo porque as altas taxas de juros, de alguma
forma, reduzem a atividade económica. Mas o Presidente sabe
que só com política rnonetáría não se coMbate a inflação.
Que o combate à inflação passa por um corijtintO de ineàidas,
dentre as quais se inclui uma política de rendas -e t3mbérfi
uma política fiscal. Pensar que só com a coluna da políticamonetária se resol_yerá a questão inflacionária será certani.ente
fazer com que se perpetue a inflação em tax:as incompatíveis
com a retomada do crescimento.
Para ·que consigamos de fato jugular a inflação, pó-la
sob controle - insisto-=- é fundamental que, ao lado da
política monetária, tenhamos uma política fiscal adequada,
capaz, portanto, de fazer com que se retome o processo de
crescimento.
--
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Sr. Presidente, hoje, desejo chamar a aten_ção para· a
importânCiã-do ajuste fiscal, pedindo a colaboração do_ Congresso, para ·que possamos, o mais rapidamente possível, discuti~lo e votá-lo. Como aS leis tributárias se caracterizam pelo
princípio-da anualidade, também chamado princípio da anterioridade, é fundamental que essas medidas sejam discutidas
e votadas antes-de 31 de dezembro deste ano, posto que
no calendário gtegorianp, paSsado 31 de dezembro, estaremos
ini_cia-!td() um_n~vo an_<? C:· conseqüentemente, se a}gu111: projeto
rtão for votado até <fâata referida, certamente _essa lei não
po_derá entrar em vigor no próXiriio -ano:- É fundamental que
nos concentre-mo·s, agora, na queStãO do ajuste IisC3.1.
- -Sei que o probleina brasileiro não--é- só a qués-tão do
ajuste-fiScal. Sei-que temos prOblemaS Com relação ao-apriino~
_ rament<? das instituiçóes políticas brasileiras. Sei que__predsa~
mos, ainda e com determinação, adotar muitas providênciãs
no campo da modernízação da economia. Sei que se impõe
adotarmos muitas prOvidências a fim de reduzir desigualdades
sociaiS, inclusive inVestindo maciçamente em setores básicos,
dentre os quaiS gástaria-de destacar a educação. Sei cjue rtili.lta
coisa preciSa ser feita.
- -Mas, evidentemente, se me perguntassem qual seria o
ponto mais irripoftante para- qUe. a partir daí, pudéssemos
começar a transformar económica -e-SoCialmente o País, eU
não hesitaria em afirmar que 'isso passa; neCessai-iameilte,
pelO ajuste Iiscal.
- - Sr. Presidente, veriho fazer. hOje, nes_ta manhã, urii ã}:>elo
ao-congresso Nacional, que se iriitia-pela Câmara dos Deputados, que é hoje a Casa qUe está discutirido o ajuste fiScal,
posto que é ela a instituiçãO depositária- de medidas que o
Presidente submeteu ao seu discemiriten-to,-ou seja, um coÍljunto de emendas constitucioriãiS, leis complementares e leis
ordinárias que sintetizam o que"-nóS;--de forma genérica, Cha-·
toámos- ajuste fiscal.
-- -_
Ajuste fiscal não é só _reforma tributária; é muitO iitãis
do que isso. Lógico que há um corijimtO de medidas no campo
tributário, inclusive medidas voltadas a estabelecer a justiça
fiscal, voltadas a ampliar a cidadania fiscar-.:_ poderíamos
assim dizer- fazendo com que todos paguem. Porque, como
diz o Presidente Fernando_ Collor _de- Mello, na proporção
em que todos paguem todos pagam menos. Mas o ajuste fisCãl,
fiiSO, não é- S6 reforma tributária; é um conjU:rito de outras
medidas que significam- também o emagrecinü!Dto 4o Estado,
cortando as suas gorduras, adiposidades, fazendo com que
a coluna das de_spesas se reduza ao mesmo tempo em que
se busque ampliar a c.oluna das receitas, de _sorte_ ~ que o
Estado recupere a sua capacidade de poupar e, re_cuperada
a sua capacidade de poupar, possa voltar a investir.
Se olharmos o ciclo de desenvolvimento brasileiro dos
últimos 60 anos, de 1930 para cá, acho que nao CoD.vém recuaimais para _trás, mas se_pe_garmos de 1930 para cá; vamos_
verificar que os grandes surtos de crescimento no Brasil se
basearam em dois tipos de poupança: ou poupanças decor~
rentes de investimentos externos; agora éXtrern:amente escas~
s_os, em face da recessão por que passa o mundo, em face
- -de outros mercados que agora começam a disputar com o
mercado brasileiro a recepção de capitais eXternos; sabemos
__9':1.~- C?~ ~urtos do desenvolvimento _brasileiro sempre se apoia~
raro ou nos investimentos exte-riiõs, repito, ou nã. poupança
interna.
Ora, neste momento, o Estado perdeu a sua capacidade
_de poupar, pelo contrário, o Estado está sendo, de algu01a
~erma pela Sua incapa-cidade de poupar. também um fator .
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de desestabilização das poupanças privadas. Porque ele, para
superar seus problemas de caixa, está de alguma maneira
buscando extrair uma parte da poupança privada para superar
as suas dificuldades de caixa. Então, ele está sendo um instrumento de agravamento do quadro da formação da poupança
brasileira.
Não nos rest_a o_utro caminho para voltar a crescer, senão
criarmos cOndições para que o Estado recupere a sua capacidade de poupar que passe pelo ajuste fiscal.
OUtro caminho seria suicida: o caminho da emissão, do
qual muitos governos se valeram. Porque, aí, não temos·crescimento, desenvolvimento, temos inchação. Crescer com inflação, crescer emitindo, é inchar e não se desenvolver. Temos
que falar claro.
O Presidente Fernando Collor de Mello optou pelo caminho correto: crescer de forma sustentada significa Crescer sem
inflação. Daí a impoitância do ajuste fiscal. -- Sr.- Presidentê, vou mais aiém. Como-- eu díiiã, ajuste
fiScal, repito, mais uma vez, não é só reforina tributária é
também modernizaçãõ do papel do Estado. O GoVerno propõe uma série de outras medidas ao lado dessas questões
tributárias e estritamente fiscaiS, que voltam a fazer com que
o Estado readquira a sua saúde, ou seja, s~ Iivr~__d_~sse grande
cancro da inflação, eliminando o déficit público. São medidas,
como, por exemplo, a reforma da Previdência Soçi_al, uma
redução do papel do Estado, de suas despesas e, sobretudo,
de algumas despesas não indispensáveis ao exato cumprimento
do seu papel. Tudo isso são medidas que passam pelo Congresso Nacional.
São projetes, por exemplo, como aquele
se volta
para a concessão dos serviços públicos, para: qUe o Estado
saia do território que deve se_r da_ jniGiativa privada e não
gaste em setores que não são basicamente seus .. É .aquele,
por exemplo, que diz respeito a limite de gastos com pessoal
por parte da União, dos Estados, e dos Municípios e do Distrito Federal, que é a regulamentação do art. 169 da COnstituição, que foi objeto de um projeto aprovado pela Câmara
dos Deputados, de iniciativa da Deputada Rita Camata, e
que recebeu parecer do Deputado José_Serra e_ _que, hoje,
há qua:se um ano, está aguardando a deliberação do Senado
Federal.
~. por exemplo, o projeto que diz respeito -à- ref~rma
do sistema portuário, modernizando-o, recuperando-o, de sorte a dar mais competitividade às nossas relações com o exterior.
Não posso deixar de mencion_ar a reforma da Proevidência,

qúe

melherando=a em_seu d~sempcnho., fazendo.,-a--Inais_ágil~ criando condições para que possa melhorar a assistência que presta
aos segurados, etc.
Por isso gostaria de salientar, de chamar a atenção para
a importância desse conjunto de providências que estão sintetizadas em duas palavras: ajuste fiscal.
Ontem, à "noitê, o Presidente da República, depois de
entregue a sua proposta, como eu disse aqui, por intermédio
do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, Marcílio
Marques Moreira, à Câmara dos Deputados, Sua Excelência,
através de uma cadeia de rádio e televisão, fez Um -pronunciamento à Nação que achei extremamente didático, claro, preciso, sobre o tema. Sr. Presiâ~nte, eu gostaria, até para que
isso enriquecesse os Anais da Casa, que ·ele constasse dos
nossos trabalhos da sessão de hoje. ,Não vou comentar todo
o discurso do Presidente.
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Gostaria apenas de salientar alguns pontos que me parecem mais significativos. Disse o Presidente.
«O Brasil precisa e vai voltar a crescer. Nos últ}mos
anos, nossas estrada~ se deterioraram, a escolapública
perdeu a sua qualidade, o ensiÍlo piotou nas universidades, ciência e tecnologia não tiveram as verbas de
que necessitam, ·os programas de energia, de irrigação
e de telecomunicações perderam impulso, os hospitais
entraram em estado pré-caótico".
Todo mundo concorda com isso. Isso não precisa ser
dito, porque é uma realidasde que estamos verifi~ndo com
nossos próprios olhos sem retinas intermediárias. E o Presidente pergunta: ''Qual a causa de todos ess~s males?
"O Estado, a União perdeu sua capacidade de
investir, isto é, o dinheiro que- arrecada não foi suficiente para cumprir Com Stiãs Obrigações. É preciso,
portanto, recuperar essa capacidade, aumentando as
poupanças públicas e privadas, e buscar atrair o capital
eXterno, que vai ajudar a retomar o desenvolvimento.
Com o ajuste de tod~s as suas dívidas com os credores
externos. o Brasil recuperou crédito junto à êotnunidade financeira interriacion·at. E aSSim, desde que te-Ohàirii:>s nossas contas internas eqüilibradas, o que será
possível com a reforma fiscal, e fortaleçamos a segurança das regras estáveis ha eConomia, [aremos com
que a poupança privada, daqui e de fora, volte a ter
estímulos para investir no País."
Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como _é importante o ajuste fiscal. Evidenteintmte - coStumo _dil:er que
o óbvio é aquilo que não se faz - tudo isso é o óbvio. Se
falarmos com qualquer Parlamentar, quer _vinculado ao Governo, quer vinculado à Oposição, ele dirá que o ajuste fiscal
é necessário. Alguns até vão além, entre os quais eu me inscrevo. Já ouvi, inclusive, manifestaÇões de representantes do
PT que defendem também que devemos peilsat norna-·p-olítica
de rendas. Concordo com isso íntegralme:nte. É_ n~_cessário
acabar com as desigualdades em _nosso País e pensar seriamente numa política de rendas. É certo que uma política
de rendas é uma coisa que tem que ser feita a longo prazo,
e não a curto. prazo, e sobretudo no momento recessivo em
que vivemos. Concordo que é necessário írmos além do ajuste
fisCãl e discutirmos uma política de rendas em nosso País.
Mas todos concordarão que, sem Umã modificação efll nossos
tributos, sem alteraçâo no pe·rlil das despesas do Estado, não
é--póSSíverra-zer com que o País elimine a inflação, post~
quê:""'hâo será possível eliminar o déficit público: enquanto
O -déficíi -publiCO --rern.artescer~- -a- inflação aí- estará~- --E não-é
possível crescimento consistente e articulado com_ a inflação.
Então, Sr. Presidente, eu gostaria de, neste fim de manhã,
fazer um apelo a todo o Congresso Nacional, porque isto
não é questão do governo, mas é questão do interesse do
País.
O Sr. Ney Maranhão- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. MARCO MACIEL - Pois não, nobre Senador
Ney Maranhão, ilustre Lídei: do PRN e Vice-Líder do Governo
nesta Ca:sa.
·
O Sr. Ney Maranhão- Senador Marco António Maciel,
como Líder do Governo, V. Ex~ está trazendo, nesta manhã,
um assunto que considero da maior importância para o desenvolvimento deste Pais. O Presidente Fernando Collor, como
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estadista, captou a exigência da sociedade. O projeto de ajuste
fiscal, que V. Ex• está sintetizando muito bem em seu pronunM
ciamento, vai dar condições a que o País volte ã negociar
com a comunidade financeira internacional, de que está divorciado há dez anos, e retome o seu desenvolvimento, principalmente nesta década, em que existe e tem que existir a competitividade, mas também entendimento entre as nações deste.
planeta. Miilha preoCupaçâo com esse Projefõ- é que, com
ele, a responsabilid-ade vai cair diretamente sobre o Congresso
Nacional, como V. Ex• tão bem chama a atenção. Conforme
o Presidente chamou atenção no seupronunciamento, o projeto busca o -equihbrio entre a receita e a despesa, mas princi~
palmente a justiça, no sentido de que todos paguem os impostos. V. Ex~, Líder do Governo, coino nós que fazemos parte
desse Governo, conhecemos os dados estatísticos; ·quando tivemos ocasião de conversar com a Ministra Zélia, o Ministro
Marci1io e os responsáveis pela área fiscal deste País. Sabemos,
então, que, só no Estado de São Paulo- que não digo sonegue, mas que tem dificuldade de pagar os impostos--:-o percen:tual de sonegação é de 75%. ISso_siginifica quase duas vezes
o Orçamento deste País. No mês passado, este Senador, por
força de expressão. chamou a atenção do País para urna situação de que poucos falam e somente intra muros. Inclusive,
veio em meu socorro o Presidente da Federação das Indústrias
de São Paulo. Eu quis dizer então, Senador Marco Maciel,
que a sociedade está exigindo justiça _fiscal, isto é, que todos
paguem por aquelas que não podem pagar. Congratul()~Jlle
com V. Ex~ e com o Presidente Fernando Collor. Tenho certeza absoluta de que este COngresso, que é feito de homens
que querem ver o bt:m do País e que tém um sexto sentido
para ouvir as reivindicações populares, irá fazer o ajuste fiscal,
p-ara que haja equilíbrio SOCial c ecOnóriiiC6 -paiã o desenvolvimentO do nosso País. Parabenizo V. Exa

O SR. MARCO~MACfEL- Nobre Senador Ney Mara~
nhão, agradeço o-aparte com que me honrou V. Ex•, ao corroborar as afirmações que aqui estou fazend~· sobre a importância- eu diria até mais - sobre a transcendência da questão
fiscal brasileira, que, aliás, é algo que diz respeito nâo somente
ao Brasil, mas à maioría-·dos países do mundo hoje.
A grande potência ini.indial, que são os Estados Unidos,
país líder no mundo, também tem problemas fiscais müito
graves_~ hOje se dep*ra, illdusive, com o çléficif extremamente elevado, mas, como se trata de uma grande nação,
com uma moeda forte e padrão para o mundo, de alguma
forma, ela consegue financiar esse déficit <ixpprtando, assim,
os seus problemas e agravando a condição dds chamados países
'em desenvolvimento ...
Eii di.Zia·cruf!""a-criSttfErêarao ESütdó e LúnáàiSe riilúlaiàL
Quase todos os Estados hoje vivem de agudas crises fiscais;
E os poucos. que conseguiram debelá-la ou controlá~la tiveram
resultados muito siginificativos e conseguitãril voltar a áescer
a taxas relativamente altas. Não vejo pbt que o País não
possa enve·redar por esse -caminho. Faço questão de frisar
que isso não deve ser urna questão partidária ou de posicionamento político, mas é uma questão do interesse do País. Acredito que a Opm.iÇão, a-quele segmeritõ.que diverge do Governo
- isto é da própria natureza do processo democrático-não divergirá do País. Ela quer que estas questões sejam
enfrentadas e resolvidas. _O seu apoio a um projeto desse
tipo não é um apoio ao Governo: é apoio à solução de um
problema nacional. Vou mais além. o que 'O Presidente mandou foi um conjunto_ de propostas e, traduzindo, eu diria
até que foi urD conjunto de sugestões. O Presidente quer
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que essa matéria seja discutida e que se encontre o caminho.
Sua Excelência apontou o seu caminho. Hoje ouvi críticas
ao projeto e _já- as·esperava: porque ·sei que -140 milhões de
olhos vêeffi melhor do .que dois olhos_, por mais avisados e
melhor orientados que sejam esses estudos feitos pela Presidência da República. A crítica é mi.tural e - quem sabe?
- até desejáVel. Se esse proJeto- do Presidente tem falhas,
vamos corrigi-laS. se "ele, aqui ou acolá, precisa ser mudado,
modifiquemos, mas ~~tfP6demos deixar de nos manifestar
sobre esta questão. Devemos decidir, discutindo e votando
um projeto que represente solução da questão fiscal brasileira,
rio- seu sentido macro e da questão tributária no seu sentido
menor. É lógico que essas questões não podem ser resolvidas
todas este ano. Concordo e até vou mais além. Acho que
aquela parte que for de mais difícil assil!lilação aqui pelo
Congresso, até pela sua complexidade, pode ser objeto, quem
sabe, das discussões por ocasião da revisão constitucional,
quando inclusive a matéria poderá voltar à discussão, com
quormil--menoselevaqo,_ mais reduzido, um;. yez que, pelo
art: 3" dos Atos das DisposiÇões Tra-nsitórias da Constituição
de 1988, a revisão constitucional far-se-á a partir de 5 de
OUtubro do próximo ano, no sistema unicameral, com maioria
absoluta e não com os 3/5. como agora estão previstOs para
que se exercite o Chamado poder de- emenda da Constituição,
o chamado poder constituinte derivado.
Não podemos deixar de expressar a nossa opiniãó"-SObTe
esse assunto, não podemos deixar de deliberar _sobre essa
queStãõ. Digo- sempre Que a pior posição em pOlítica (não
tOrnar posição. O Congresso não pode deixar de deliberar
sobre_ essa matéria, porque isso interessa- não estou exagerando- não somente à retomada do processo de crescimento
mas à própria estabilidade da democracia, porque a democracia pressupõe também um mínimo' de justiça Social, Um
mínimo de regras básicas para a bOa convivência social.
Nobre Senador Ney Maranhão, eu gostaria de fazer uma
explicitação do aparte que V. Ex" teve oportunidadede afere~
cer ao meu discurso, na parte em que V. Ex~ chamou a atenção
para como são poucos os que pagam os tributos. O Presidente
Fernando Collor ontem, no seu pronunciamento, louvado em
dados do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
apresentou dois dados, que aqui vou repetir, por achá-los
extremamente oportunos à nossa discussão. Disse o Presidente:
''Dos 61 milhões de brasileiros que formam nossa
população economicamente ativa, istO é, dos 61 milhões que efetivamente trabalham, apenas 7 milhÕes
. contribuem para o imposto de renda de pessoa física".
_Como cresceu hoje_ a cham~da economia informal, que
siginificã também ine-xistênCia de cidadania fiscal.
·
· "No caso das empresas, essa relação é ainda mais
dramática: mais De 2 milhões são contribuintes do imposto de renda de pessoa jurídica, mas apenas 55 mil
respondem por 80% da receita t?tal".
Isso significa que as desigualdades fiscais são tarnbéi:n
gritantes. Parece que o peso recai sobre um número relativamente reduzido de pessoas. Volto, portanto, àquela frase que
o._Presidente Fernando Collor cunhou, que, de alguma forma,
é correta. ''Quando todos pagam, todos pagam menos".
O seu projeto <:le reforma fiscal tem, a meu ver, alguns
objetivos muito bOJ!.S. ~~meiro, porque todos paguem para
que todos paguem menos. Em segundo lugar, quer ·acabar
com a sonegação e, dentro da sonegação, há a elisão fi~cal,
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que é outra forma também de sonegar louvando-se nas imper_
_ . , '"··· __ .
feições da lei.
O Presidente Fernando Collot;__ quer, t_ãtn!J~rn-·dessónerar
de impostos mais pesados a atividade produtiva para Premiar
quem trabalha, porque ainda são altos os impostos que gravam
a chamada atividade_ produtiva. E é outro objetivo do seu
projeto. O Presidente Femandq _Col19r também quer fazer
melhorar a justiça fiséal, ou seja; pettnitindo corrigir distorções, inclusive reduzindo os impostos sobre o tra.Qalhador,
sobre o assalariado. Enfim, esses_ objetivos todos são metas
que considero extremánente important~s e ·que·:·acredito, independem do Governo~ pois deviam se_r uma conduta permanente do País com rel11ção a seus concidadãos. . ,
Daf por que, Sr. Presidente, sem querer me alongar,
gostaria de solicitar à Mesa que o discurso do Pre.sident.!! Fernando Collor, ontem pronunciado em cadeia de rádi_o e televisão, constasse dos nosSO!! Anais, porque é uma bússola a
balizar os debates sobre o assunto..
Longe eu de pensar que se trata de uma peça acabada.
Antes penso que é um documento para reflexão, um instrumento de trabalho, um texto para debate. O próprio Presidente Collor, ao encaminhar esse conjunto de medidas ao
Congresso Nacional, expressos no discurso. que fez ontem
em cadeia de rádio e televisão a que me referi, até deseja
que essa proposta seja aprim'orada. melhorada. Creió ser esse
o sentimento de todo o Pafs.
_
·~
_
_
Agora, o que não devemos fazer, Sr. Presidente, é deixar
de deliberar sobre a questão. Sei que estamos, como a imprensa diz, cem um a_n_o eleitoral, ma.s podemos compatibilizar
a exigência da campanha das eleições municipais com o· cumprimento dos deveres inadiáveís, imp-ostergãveis da nossa
atuação parlamentar. Dentre eles, avulta, pela sua importância, pela sua significação e pela sua repercussão social,
a questão do ajUste fiscal.
Concluo, Sr. Presidente, sem querer me alongarem i:OriSí.:
derações, repetindo algo que o Presidente Collor disse ontem.
"Com a ajuda de todos - uma vez votado esse
ajuste fisCal--:-, daremos um sim ao desenVOlvimento,
a salários melhores, daremos Um sirit ao--e_i)i)Jiego. ·
A palavra de ordem é portantó; à retomada do
desenvolvimento com juStiça-social.
__
_
O Brasil, minha gente, tem que continuar avançando e de forma mais rápida, para que os problemas
económicos e sociais de milhões de brasileiros sejam
· ·
_ ·-·_·
·.
amenizados.
A disposição do GovêrnQ, coinO _todos sabeiil! __é_
de continuar_trabalhando, e trabalhando muito.
Vamos acabar com os entraves burocráticos, vamo-nos modernizar, porque você, Cidadão brasileiro,
tem o direito a ser bem mais atendido pelo Estado.
A reforma fiscal é um instrumento decisivo para
que isso aconteça.
Deus haverá de nos ajudar nesta tarefal''

Portanto, Sr. Presidente, concluo o meu discurso, solicitando que seja publicado, HOS Anais da Casa, o discurso a
que ora acabo de fazer menção.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE o SR.
.
MARCO MACIEL EM SEU DISCURSO.
.
~ISCURSO DO SENl:IOR PRESIDENTE
DA REPUBLICA SOBRE A PROPOSTA DE REFORMA
. FISCAL . . . . . . . . .
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Brasllia, 16 de janeiro de 1992
Minha gente,
Semana passada trouxe a vocês a ótima noffcia- do fechamento do acordo da dívida com os bancos.credo_res, um acontecimento-- da maior lfripoitância, que nos ajudará a retomar
o crescimento económico tão necessáriO para a melhoria das
condições de vida de todos os brasileiros.
Volto para falar de um assunto vital para nosso fUturo:
a proposta de reforma físcal que o Governo eStá-enviando
ao COngresso.
_
_
Antes d_e_ mais nada, quero dizer que a refomia val sigriificar muito pãra O Senhor, para a Senhora, contribUinte, que
paga -impostos e· exige ver esses impostos traduzidos em mais
e melhores serviços públiCOs, nas áreas da educação, da saúde,
da segurança, do_ transporte, da moradia.
__ A reforma fiscarcoróa tódo um prOcesso de mOdernização
bra-sileira, que-Iem·-como -bases, o-programa ·de privatização,
a liberalização de nossa econOmia, a recuperação das reservas
cambiais, a atenÇãO- ·com_- as ·c.ri;:lltÇas·, os CIAC, a- reforma
do Estado.
Esses processo significa, aCima-de tudo, um basta à recessão.
O Brasil precisa e vai voltar a cres_cer.
Nos últimos MóS, nossas estrad~ se detç.riqram, a escola
pública perdeu a sua 'qUalida-de, o en·sino .piorou -nàs uDivefsl~
dades; ciêit_cia e tecnologia nãO tiveram as verbas de que necessitam, os programas de energia, de irrigação e de telecomunicações perderam o impulso, os hospitais entraram em estado
pré-caótico.
Qual a causa de todos esses males, minha gente?
A resposta é clara:_o EstadO, a União perdeu-a Capacidade
de investir, isto é, o dinheiro que arrecada não foi suficiente
para cumprir com suas obrigações.
É preciso, portanto, recuperar essa capacidade, aumentando as poupanças pública e privada, e buscar atrair o capital
externo, que vai ajudar a retomar o desenvolvimento.
CQlii O ajuste de_ todas as Suas -dívidas com~_OS credores
externos, o Brasil recuperou o crédito junto â cOmunidade
fi_nanceira internaCiOnal, e assim, desde que tenhamos as nossas contas internáS~ equilibradas - o que será possível com
a reforma fiscal - e fortaleçamos a segurança das regras
estáVeis na economia, fareinos Com que a poupança privada,
daqui e de fora, volte a ter estímulos para investir no País.
equilíbrio d3s contas públicas, combinado com a racionalização das desp~sas, fará cOm que o Estado gaste menos
do_ que arrecada, tendO assíin capacidade de investir" essa dif~
r~nÇa- entre o que arrecadou e o que vai gastar- os superávits, em infra-estrutura, na área social, em benefício da população brasileira
- Posso a:ssegur3:r; que o Brasil, dentro de um espaço muito
curto de tempo, voltará a crescer, saindo da recessão, gerando
~ti~za e emprego, e, principalmente, saldando a imensa dívida social que peTdura há séculos.
Minha gente,
Mas como será a reforma fiscal?
.
Como ela vai afetar o seu dia-a-dia?
- Hoje, temos no Brasil uma eStrutura tributária muito
complicada e injusta, como riúmerO execessivo d_e impostos,
o que favorece os que sonegam e especulam, e pune os que
produzem e trabalham.
Vamos mudar is_so e fazer com que a cidadania seja re_speitada:·
·
· · - ·
· · · · · ·'

. - .a·
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A essência do problema é simples: só uns poucos pagam,
e pagam impostos demais.
Alguns dados mostram claramente esse problema:
-dos 61 milhões de brasileiros que formam nossa população economicamente ativa, isto é dos 61 milhões que efetivamente trabalham, apenas sete milhões contribuem para o imposto de renda pessoa física.
-- - -No caso das empresas, essa relação é ainda mais dramática: mais de dois milhões são contribuintes do imposto de

renda da pessoa jurídica, mas apenas 55 mil respondem por
80% da receita total.
Minha gente,
Com a reforma, vamos criar uma situação em que todos
pagam para que cada um de nós pague menos.
Quero explicar cada um dos objetivos da reforma, para
que o senhor e a senhora compreendam os benefícios que
ela trará para nosso dia-a-dia. São eles os. nossos objetivos
com a reforma fiSCal:
1) simplificar oS impostos, que significa:
-menor número de tributos;
- menos formulários;
-menos informações obrigatórias:
2) Promover a justiça fiSCal, que siginífica:
-aliviar a carga- tributária dos contribuintes de baixa
renda. ou seja, quem ganha menos, paga menos;
-evitar que imperfeições legais possibilitem ao contríbuinte de alta renda pagar menos impostos. ou _seja, qué'm
ganha mais tem que pagar mais.
3) Incorporar o setor informal da economia, que significa:
-todos terão vantagens em se integrar ao sistenia organazado da economia;
-estimular a que todos os cidadãos tenham consciência
de contribuinte: o imposto é nosso aliado para melhorar a
qualidade de vida de todos;
-amplicar a base de contribuição- quando todos pagam, todos pagam menos.
4) Combater a sonegação de impostos, que significa:
-aperfeiçoar o·sistema de arrecadação de impostos; menos burocracia para facilitar a vida do contribuinte;
-fiscalização mais efiCaz_;_
----------------tomar a sonegação conduta de alto risco.
5) Reduzir os impostos Sobre a produção, que signifíca:
-valorizar o trabalho. Menos impostos sobre a folha
de pagamentos signífica triciis- einpregó--e--inelhores saláriOii;
- estimular a produção e o investimento; colaborando
para a retomada do crescimento económicO: Com esses cinco objetivOs da refonna fiScaTVirmos melhorar a competitividade de nossa economia; e os serviços ·que,
conseqüentemente, o GoVei"nó préSta ria ·área social.
Nosso objetivo último, mínha gente, éconsolidar o proM
cesso ·de modernização do Estado brasileiro, eliminando definitiViüftenre -o déficit público, os gastos maiores --do que a
arrecadação, derrotando, assim, o mais poderoso foco de pressão inflaciOnária em nossa ecoiloiriia.
Vamos reduzir o número de impostos de 22 para 9, e
com isso, vamos ajUdar a acabar com o pior e mais injUsto
imposto de todos: a inflação.
A inflação é cruel, minha gente, porque atinge mais fOrtemente os menos favorecidos, que dela não têm como se pro__
_
_
teger.
Além disso, a inflação desorganiza a produção, desestimula o investimento, corrói os salários, gera desemprego e
prejudica o crescimento da economia;
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Temos aqui um quadro muito significatiVO, que· rios-·mosM
tra a relação entre déficit público e inflação.
É fácil perceber como, até 1990, o crescimento das taxas
de inflação ocorreu paralelamente ao agravamento do déficit
público.
Quando assumi, previa-se um déficit da ordem de 36
bilhões de dólares, ou seja, mais de um terço da dívida externa
seriari:i Soriia-dos à dívida do Governo-somente em um ano.
A redução da inflação que obtivemos em minha administração só foi possível porque conseguimos transformar, desde
1990, o déficit público em superávitS, que- estamos· corise:.
guindo com muitos sacrifícios mês a mês, ano a ano.
Quando há um déficit e o GoverriO emite dinheirO par·a
cobri-lo, esse dinheiro novo, minha gente, acaba sendo um
impdSto disfarçado, pois alimenta a inflação, que, põf sua
vez, desvaloriza a moeda.
Já avançamos muito, mas ainda temos de percorrer um
bom caminho!
Não podemos voltar a gerar déficits, não podemos gastar
mais do que arrecadamos, não podemos continuar a operar
co·m taxas de juros tão elevadas quanto as atuais.
-Por essas razões, a reforma fiscal é inadiável; ela vai
iriipedir a volta do défiCit" e equilibrar em definitivo as contas
do Governo; vai ajudar-nos a combater a inflação e retomar
o -crescimento; o dinheiro que carregamos no nosso bolso
vai voltar a ter v.alqr~ os çmpres~ri.os vão voltar a investir
gerando mais _empregos; os salários vão ter aumento real,
com a maior demanda de mão-de-obra, e com isso os trabalhadores vão poder comprar mais, melhorando suas condições
de vida.
Minha gente,
Peço aos trabalhadores, aos empresários, âs donas de
casa que se informem sobre essa questão da reforma fiscal,
porque ela é decisiva para o nosso futui"o.
Numa recente pesquisa de opinião pública, ficou patente
que os brasileiros já despertaram para o problema: 58_% dos
entrevistados concordam em que a economia do País só vai
melhor~r quando mudar nosso sistema de impostos; 82% declararam que os impostos no Brasil são muito altos.
A reforma fiScal que estamos· propondo ao Congresso
é fruto dle estudos que levaram meses; foram ouvidos trabalhadores, empresários, políticos, especialistas; Cada sugestão pertinente, cada boa idéia foi aproveitada nessa proposta.
Como disse, é imprescindível que o Senhor e a Senhora
Se -infoiin.Crii Sobre um assunto tão importante é: urgente, e
façam chegar aos Deputados e Senadores sua preocupação
pata que essa reforma seja aprovada"o quanto antes.
Estou confiante em que o Congresso Nacioinál se dedicará com empehho ao tema, pois conhece a urgência da sociedade brasileira de alcançar um sistema fiscal mais justo.
A reforma fiscal faz parte de um conjunto de medidas
que obedece a uma absoluta coerência.
O primeiro estágiO dessas medidas, adotado Jogo depois
que assumi, estancou com medidas vigorosas o processo inflacionário que ameaçava a tudo e a todos, com graves riscos
ao País.
O segundo estágio foi de identificação das causas estruturais da inflação, para eliminá-las, sob pena de ficar o País
sempre na dependência de planos que, em última análise,
somente combatiam efeitoS e faziam o processo recrudescer,
sempre mais violento.
Entre estas, ai rida -se·--3-figUraVa Como- à maiS relevante,
· o déficit público, distorção crónica -e crescente, qUe, ínióindo
os investlm.entos, tomava a poupança pública negativa.
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Impunha-se repensar o papel do Estado, adequando-o
à sua exata dimensão, estancando a imensa sangria provocada
pelo serviço da dívida interna, isto é, livrando-o dos pesados
juros e_ correções. _
_
_
O preparo da privatização, rigoroso' nos métodos e Vigoroso na sua dimensão, em última análise, troca ati vos estatais
perdulários e geradores de déficit por sUbstancial parcela da
nossa dívida interna.
Detectamos quais as reformas esü'uturais indispensáveis
à modernização da estrutura produtiva do País e enViarnús
ao Congresso propostas fundamentais, como as emendas à
Constituição que incentivam a vinda de empresas estrangeiras
e alteram certos monopólios da União, e vários prójefos de
lei como os da informática, modernização dos portos, marcas
e patentes, o programa nacional de desestatização, a nova
lei agrícola, as leis de custeio e de benefícios da Previdência
Social, a lei do inquilinato, a lei que pune o enriqUecimento
ilícito no exercício de função pública, as normas- para defesa
das concorrências públicas, entre outras.
A maioria delas já foi ã.provada ou se encontra- em-fase
final de apreciação.
A reinserção do Brasil na comunidade financeira internacioinal, minha gente, já está assegurada.
Fizemos os acordos com o FMI, Clube de Paris e, recentemente, com os bancos privados.
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Es_tamos aptos, portanto, a voltar a ter a poupança externa como indispensável complemento ao esforço de investimentos internos tão reclamados e urgentes.
_~c
E finalmente, çomo coroamento de todo este processo,
·
·
a reforma fiscal.
C_om ela, recuperaremos a poupança pública, coriseqüentemente, a· capaCidade de investir, eliminando para sempre,
rogo a Deus, o déficit público.
·__
_
· -com a ajuda de todos daremos um sirn_ ao ~es~ç..vol
vimento, a salários melhores; daremos um sim ao emprego.
A palavra de ordem é, portanto, a retornada do dêseilvolvimento com justiça social.
O Brasil, minha g~nte, tem que continuar _avançando
e de forma mais rápida, para que os problemas económicos
e sociais de milhões de brasileiros sejam amenizados.
A disposição do Governo, como todos sabem, é de continuar trabalhando: e trabalhando muito.
Vamos acabar com os entraves burocráticos, vamo-nos
módernizar porque você, cidadão brasileiro~ tem o direito
a ser mais bem atendido pelo Estado.
-·A reforma fiSCal é um instrUmento decisiVO para que
isso aconteça.
Deus haverá de nos ajUdar _nesta tarefal
Boa noite.

RESULTADO DO SETOR PÚBLICO E INFLAÇÃO
%do PIB
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O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador João Rocha.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL- TO- Pronuncia o seguliüe
discurs_o~) ..;..;.;.. Sr. Presidente, Sr~~ e SrS. Senadores, no exato
momento em que o Brasil fecha o melhor acordo para o pagamento da dívida externa, fazerido-nos crer que sairemos daquela que pode ser considerada a maior recessão de sua história, voltamos a defender a adoção de uma política económica
·--~ de incentivos aos- micro e pequenós e·mpresáriOs.
Com efeito, são estes enlpresários qUe cons"iituem a base
social de nossa economia. É necessário garantir-lhes mercado
para a manutenção da estabilidade económica e política. _
É natural, pois, que no regime capitalista e de livre iniciativa como o nosso, o Estado e a sociedade apóiem o fortalecimento destas empresas e saúdem o seu crescimento c a sua
rentabilidade como autênticas conquistas sociais, uma vez que
resultam em benefícioS diretos para a comunidade local e
nacional.
Se compararmos as políticas e os instrumentos de apoio
às pequenas empresas, no quadro de_diversos países c;om_ sistemas políticos e económicos diferentes, iremos constatar uma
série de semelhanças.
Em todos os lugares onde foi formufada uma pofítica
consistente para este setor"da economia, os governos atuaram,
sobretudo, nas áreas de treinamento e c_onsultoria gerencial,
criando estímulos fiscais- e mecanismos de apoio creditfcio
e, eventualrnente,lançando mão de medidas de simplificação
burocrática _e administratíva. Em conhaparfida as pequenas
empresas participarain de forma ativa no créscimento dà economia destes países.
Nos Estados Unidos, as empresas de pequeno porte representam 50% do Produto Nacional Bruto. Na Alemanha,
respondem por 41% do investimento bruto, por 64% ·da mãode-obra e por 54% do Produto Inte-rno Bruto. No Japão,
existem programas-de pesquisa para ·ctesenvolvimerito de novas tecnologias e produtos._ A Itália alcançou sua industrialização e desenvolvimento centrando sua experiência na evolução qualitativa e q-Uantitativa dos pequenos negó~i()s. Na Coréia do Sul e Taiwan, criaram-se entidades voltadas à promoção do associativiSniO-e para--a modernização e internacionalização do parque produtivo loç.al.
Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Seiladõfes, o Brasil precisa
absorver as lições que os paísés desenvolvidos_ t_êm '!:__ dªr.
Nestes países as pequenas empresas-são extremamente valorizadas e estimuladas e, em contrapartida oferecem o avanço
tecnológico. Oitenta põr cento das patentes_ que circulam no
mundo, segundo _dados da ONU, são gerados_ no seio das
micro e pequenas empresas. Estes governOs compram-lhes
cerca de 30% dos seus gastos totais..
_
_
No Brasil, das compras govemamentãiS, eStiõfãdas em
10 bilhões de dólares/ano, não mais do que S:% _são adquiridas
junto às empresas-de p-equeno porte.
=-_
Ou séjã, inexiste aquele que deveria, Obrigatoriamente,
ser o mercado seguro à-sua sobrevivência, para dar-lhes anteparo na concorrência desigual com os grandes grupos cartelizados e oligopolizados, os mais beneficiados pelas compras
governamentais e os que abocanham mais de 70% do seu
total.
Vemos poT aí, Sr. Presid~nte-~ Srs e Srs._ S_enacloreS, que
há uma falha imperdoável na concepção estratégica do modelo
de desenvolvimento concentrador de renda, tornando-o incapaz de promover a retomada do crescimento da economia
nacional.
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Como vamos trilhar a rota do crescimento económico
se está-se impossibilitando de sobreviver com desenvoltura
o~os-egmento majoritáriO da nossa econo:rnia, composto de micro e pequenas empresas, que compreendem mais de 90%
de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços instalados no País?
Aonde vamos chegar em matéria de economia nacional,
se se marginaliza aqueles que são responsáveis por 50% da
produção nacional de bens, 65% da oferta de mão;;-de-obra,
42% dos salários pagos, enfím, por mais de 35% do nosso
Produto Interno Bruto?
Segundo o perfil estrutural das nossas micro e pequenas
empresas, levantado em recente pesquisa pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE:
1.-40% não utilizam planejamento de produção.
2. ~50% não utilizam planejamento de vendas.
3. -45% não utilizam aputação de custos.
4.-85% não utifizam_ técnicãs de marketin.
5. - 80% não utilizam treinamento de recursos humanos.
6.-90% não utilizam recursOs de infOrmática.
7. -65% não utilizani avaliação de pro4utividade.
8.-60% nãO utilizam controle de qualidade.
9.-75% não utilizam Iay~out planejado.
_ --Ãs'-véspúis de um noVO milênio, qUand-o as- relações
entre capital e trabalho estão_ s~ndo já operadas, fundamen~
talmente, a partir da produção de serviços, com a utilização
itttensiva da nova ciência, a Telemática, que se .espraiará por
tc;>dQS O§ cant2_s do globq fun9amentaJ"á_ a relação cj.e poder
entre as nações, é inadmissível que ~s nossas micro e pequenas
empresas estejam em tal estado de precariedade infra-estruturaL
Por esta fragilidade estrutural de organização são hoje,
no Brasil. uma e_spécie de maioría silenciosa e sacrificada,
sujeitas às mudanças de tendência do Estado e dependentes
dos humores variáveis da tecnocrada federal e esta_dual, sempre pronta a criar novos regulamentos e normas sufocantes,
exigências e restrições à livre iniciativa.
·
Para uma melhor compreensão do atual quadro é importante que examinemos as estratégias e políticas desti~adas
a promover a industrialização do Brasil. E para -isso não pode
ser esquecido o fato de que, na maioria dos países_ desenvolvidos, o setor industrial é integrado. em grande parte, por
empresas de propriedade eê:Xploração privadas. Por isso, deve
prestar-se suma importância às polítiCãs e aos illce.iltivos capa-zes _de produzir o resultado desejado na motivação dos empresários privados, visando gerar um ambiente favorável às inversões.
·
Ob~erve-se, a título exemplificativo, que as empresas manufatureiras do setor público somente conseguem êxit9 quando e~tão int_eir_?mente isentas da ingerência política e -se sentem
obrigadas a enfrentar a concorrência, tanto interna quanto
eStrangeira.
A intervenção governamental excessiva sempre se Teveste
do perigo de coagir a ação dos empresários, retirando-lhes
o poder de iniciativa e· de decisão, fatores que'· são indispensáveis para uma expressão industrial a curto prazo.
_ A par desses fatores existem outros que contribuem para
a complexidade do setor industrial. O ritmo acelerado do
progresso científico e tecnológico, que influencia sobremaneira este setor, provoca, por si só, complicação tarito do
ponto de vista da formulação de uma política industrial como
da adoção de decisões e matéria de investimentos.
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É preciso, pois, ter o -cuidado de não orientar a iildtistrialização exclusivamente para uma política Ue substituição de
importações, pois isto pode c-onduzir a graves liniitações de
mercado. Pelo contrário, dando-se uma ênfase maior â produção de manufaturas orientadas para a exportação, consegue-se
implantar unidades industriais de maiot porte, ao mesmo tempo que se ganha acesso ao mercado de divisas e- se imprime
novo impulso ao desenvolvimento industrial.
Na verdade, não se pode negar que a estratégia da industrialização brasileira, baseada em significativa prciteção à produção interna, gerou resultados positivos no Sentido da instalação de um amplo parque industrial no País. Mas não é
menos verdade que esse processo esgotou-se e criou-uma sériede distorções, em termos de eficiência da indústria nacional,
que, efetivamente, precisam ser superadas.
O Brasil apresentou taxa de crescimento, entre 1970 e
19_87, superior à do Japão e dos Estados Unidos e es_se crescimento precisa ser retomado, não apenas em termos quantitativos, mas e principalmente assumindo a característiCa qualitativa, que implique o melhor distribuição de renda entie a
população.
Apesar de todos os ajustamentos realizados no parque
industrial brasileiro, os principais obstáculos que condicionam
a retomada do crescimento económico ainda não foram devidamente equacionados.
A amortização dos juros referentes à dívida externa brasi:leira ·consome grande parte da receita gerada com as exportações, dificultando a importação de insumos e máqUiilas essenciais à implementação de projetas industriaiS de maior porte
e a sofisticação tecnológica, que teria um efeito multiplicador
na economia.
Internamente, a persistência da inflação mantém o ambiente de incerteza e agrava as tensões sociais ~crivadas da
contínua perda do poder aquisitivo dos salários, gerando- um
clima pouco propício à retomada dos investimentos privados.
Neste cenário, os Setbres mais atirigiaos são justamente
aqueles cuja produção se volta para o mercado interno, campo
Onde predomina_m __a_s micro e pequenas empresas. Sofrendo
com a retração do consumo, determinado pelos altos índices
de desemprego e pelo achatamento dos salários-,: (;! · ~oín a_
escassa possibilidade de substituir o consumo local ainda que_
parcialmente pelas vendas externas, estas empresas aind_a s~
vêem às voltas com õl enorme ele:'-:açãq_ nos_se.l!s custos, pnncipalmente os finance_iros. ·
Qual seria, então, a solução para criar mais empregos,
aumentar o consumo e aquecer a econo_mia com os req1rsos
escassos característicos das épocas de recessão:? Na opinião
da maioria dos economistas preocupados c_om o problema
é de que a resposta está no Çlpoio decisivo às micro e pequenas
empresas.
É evidente que a retomada do crescimento económico
passa obrigatoriamente por esta- recente e bem-sucedida renegociação da divida externa, que irá-permitir -à êcõilõfula brasileira um pouc_o mais de espaço de manobra, pela reorganização
das finanças públicas e pela recuperação do poder de compra
dos salários. Entretanto, é possível e imprescindível que esta
política de austeridade venha acompanhada da criação de algumas válvulas de escape para aqueles setores produtivos da
economia com pouca ou nenhuma vinculação com o mercado
externo e que, por isso mesmo, encontram-se numa posição
mais vulnerável e nào podem aguardar a plena recuperação
·
económica do País.
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Estamos assistindo o Governo bi:asileirp prisioneífo dos
banqueiros que financiam sua dívida pública interna, que nada
mais é do que a dívida externa inte:cnalizada, que vem crescendo há duas décadas, apesar de ter sido paga, em juro~
flutuantes, mais de uma vez e meia, conforme reconheceu
o ex-Presidente e hoje Senador. o nosso nobre colega José
Sarney.
O modelo de desenvolvimento económico concentrador
de renda favoreceu, essencialmente, os banqueiros, nacionais
e internacionais.
O~ n:ú~eros falam por si. Nos últimos dez anos, a participação da iil_dústria no ProdutOTnferno Bruto ficoU estagnada
ãó-níVel de 1980, isto é, em 39,5% enquanto a das instituições
financeiras saiu de 7,7% em 1980 e chegou a 13,6% em 1987,
de acordo com o IBGE.
E, conforme pesquisas feitas pela revista E"xame, akançaram os bancos o patamar superior a 15% do PIB nos últimos
·três anos.
Vejamos os dados do IBGE: 1. .:...__Em -1982; a rentabilidãde da indústria alcançou 5,5%
do PIB; a dos bancos, 18,8%
2.- Em 1984; indústria, 10,2% bancos, 12,9% 3. -Em 1985; indústria, 10,5% bancos, 7,3%.
4. -Em 1986; indústria, 12%; bancos 15,6%.
5. -Em 1987; indústria; 2,4%; bancos, 13,5%-.6.

Em 1988; indústria, 5,4%; bancos, 12,8%.

O perverso perfil da renda nacíonal é emblemático quanto
a essa _evidência. Os .dados majs recentes Qernonstram que

70% do seu total correspondem aos rendimentos do capital
(juros, lucros e aluguéiS), enquanto somente 30% representam
os rendimentos dos salários.
Trata-se do inverso da realidade de 30 anos atrás, quandO
o capital em nossa economia representava 32% do total da
renda, enquanto os 68% restantes compreendiam os rendimentos do trabalho.
Nos úl_timos seis anos, essa inversão se acentuou consideravelmente no compasso da recesSão, gerindo mais e mais
acumulação da renda nacional, paralelamente ao crescimento
das distorções que aumentaram as carências_ fu.õdarn.en.tais da
maioria da população, agravando unosso quadro político-económico-social.
Senão vejamos os dados do IBGE.:
, _,_ _
1. 65% da população vivem em estado de miséria quase
absoluta.
· 2. Um terço das famílias brasileiras ganha menos de
·
um salário mínimo.
- 3. 1% da poPulação dispõe de fenda igual à dos 50%
ma!s pobres.
4. A morta"lidade infantil i3Upúa a -da Coréia ·ao Sul
e da Colómbia, chegando a 87,9 por mil nascidos, ao passo
que_ n-qs paí~es desenvolvi~os est~ _percentagem é de 8 a 13
por mil nascidos.
·
-- ·
··
5. Dos 52 milhões de trabalhadores integrantes da população economicamente ativa, apenas-28% possuem carteira
assinada (a avalanche de demissões ocorridas·ao longo desse
semestre no setor industrial reduziu aírida mais essa p~rcen.:.
tagem).
6. Das 47,7 milhões de crianças brasileiras, 25,4 milhões
vivem em situação de pobreza e 12,3 milhões na miséria abso·
luta, num total de 54%.
·· 7. - 85% dos chefes de famílias no País não contribuem
para a P_revidência Social.
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Eis, Sr. Presidente,

Sr""~

e Srs. Senadores; o· resultado

concreto produzido pelo nosso modelo de desenvolvimento

superconcentrador da renda nacional.
Por esta razão, recentemente, a ONU divulg"ou relatório
em que o Brasil é considerado o País onde existe a pior distribuição da renda em todo o planeta.
Como construir uma democracia representativa, um capitalismo sólido e uma sociedade mais justa, sem ao mesnio
tempo, oferecer as condições mínimas para que oS einpresáfiós exerçam o seu papel na economia, na sociedade e na política?

Da resposta a questões corno essa depende o próprio
futuro do regime democrático brasileiro, que ape-sar de tudo
ainda se sustenta - em larga escala - exatamente naquelas
empresas menores, -que são as que ofáei::em o maiOiVOiume
de empregos em nosso País.
Urge, portanto, que se estabeleça um plano de desenvolvimento económico estratégiCo-que-venha a fortalecer os micros e pequenos empresários brasileiros.
A melhor forma, a mais prática e adequada, para alcançar
esse objetivo, a que geraria- resultados de curto prazo, seria
a de o governo fixar o compromiSsO -político de, num espaço
não mais que de dois anos, comprar 30%. de Suas rieCesSídã.des
das micros e pequenas empresas.
-E preciso ressaltar: esse deve ser um compromisso- político.
Paralelamente, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, de
preferênCia eiii pa"rcen3C0rri a SEBRAE, precisaria determinar a execução de um plano de investimento em capiicitação
tecnológiCa dessas empresas, concedendo-lhes recurs-os ·para
investir em modernização da-sua infra-estrutura, pãra-tornálas, através do increinento da produtividade e qualidade, mais
competitivas.
Somente assiin terá a nossa economia condições de inserir-se competitivame-nte no inercado mundiar; tailtõ para nele
ganhar espaço, como, também, para fortalecer nosso mercado
interno de forma capaz de atrair novos investimentos ao País.
O Ministro Eilezer Batista, da Secretaria de--ASSU5it0s
EstratégiCoS, tem uma responsabilid_ade c;:nor~e n~____!.a!f::~ ~e
defender o fortalecimento das nossas micras e pequenas empresas, pois, caso contrário, o·seu planejamento estratégico,
que visa dividir o Brasil em oito grandes áreas, com base
não na divisão política, Irias na -divisão física, delimitando-as
pelo sistema de logística de transporte, energia ~- telecomunicações, não sairá do papel.
Serão os micrOe--pequenos empresáriOs-Os atores centraiS
capazes de encenar esse grande ensaio de_ desenvolvimento
macro-estratégico que o Ministro Eliezer pretende irnPleínentar.
Mas, como alcançar esse objetivo, se os. nossos_ micras
e pequenos empresários carecem de mercado, de crédito, de
tecnologia; se estão esmaga~os por uma excessiva carga tribu- ·
tária que deixa como alternativa de sobrevivência ó recursoà sonegação e o ca-minho da informalidade excludente?
CÕmo capacitaremos tecnOlogicamente nOssaS pequenas
empresas, se o País está investindo menos d.e 0,3% do orçamento da União em pesquisa científica e tecnOlógica, qUando
os países desenvolvidos já estão gastando mais de 3_% do
PIB nesse setor?
A parceria Governo Federal --SEBRAE é fundamental
para dar início ao inadiável processo de mais justa distribuição
da renda nacional que se advirá com o foi't<llecimento dos
micras e pequenos empresários.

~
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Aliás, ao mencionar o Sebrae, não poderia deixar~ por
oportuno, de saudar aqui a nova orientação imprimida àquele
órgão pelos Drs. Antôni"O Fábio Ribeiro, presidente da Federação das Indústrias de Brasília e presidente do Conselho
Deliberativo Nacional daquela entidade, e José Augusto As----s.umpção Brito, seU presidente executivo.
Será pelo caminho aqui exposto que promoveremos a
retomada do cres_cimento econômico com justiça social, com
o iüdispensável e integral apóio do excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblic~. Do_utor Fernando Collor de Mello.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O Sr. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sr~s e Srs. Senadores, a
Nação brasileira acompanha ansiosa o processo de investigação deflagrado com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instaurada para averiguar as denúncias de irregUlaridades contra Paulo César Farias..
·Como se sabe, a COmissão-nasc-eu-sob o signo da controvérsia. Não se respeitou, na sua formação, a· exigência constituCional relativa à proporcionalidade da representação (CF, artigo58, § l\'). Não obstante, teve curso_ o processO investigatório
com a convocação de inúmeros dep<?entes e- a tomada ~~
várias diligências.
Alguns órgãos de imprensa não mediram esforços para
escrever a pauta da Comissão Parlamentar de Inquérito. As
denúncias acumulavam-se. Indícios eram tomados como provas cabais e irrefutáveis. Hipót'eseS de investigaçõe~ eram
transformadas em verdades axiomáticas.
- "- Não demOrou muito para que_ se_~desvendassem as verdadeiras intenções- desses novos inte-grantes de algo que mais
se assemelhavam a uma Prokuratura, a uma Promotoria PopuIa~. ~ão b.astava_qu~ as denú_l}ci~S-fossem investigadas e que
os·eventuais culpadoS fOssem: reSponsabilizados. Eles ·exigiam
mais. Afigur~va-se-lhes indispensável o estabelecimento de
noyos e permanentes nexos. Os novos _Çat6eS, jlá() faziam
por menos~ era preciso envolver o Chefe do Executivo nas
denúncias.-- -Esse estado de coisas paralisou a máquina do Estado
e afetoli de forma grave a economia. Q anúncio de um novo
boato determinava a queda da bolsa e a valorização do dólar:
Passou-se a cogitar do impedimento do Presidente da República, discutindo-se abertamente a sua sucessão.
A postura de determinado segmento da imprensa foi decisiva para- a conversão- das investigaçõ'es ·âa Comissão Parlamentar de Inquérito em autêntica- devassa. A Comissão jánão mais atuava como órgão judicial - tal como pretende
e a própria Constituição --capaz de apurar, com ise-nção
e serenidadr as irregularidades apontadas. Não. Cuidava-se
agora- rev1to- de transformar a investigação na maiscurenta das devassas. As cautelas jurídicas de es.tilo foram abandonadas. Extratos bãncáriOS obtidos sob a p-romessa de observância do sigiJo eram diyulgados em flagrante desrespeito aos
princípios constituciOnais e aos mandamentOS-legais. Parlamentares estranhos à CPI foram honrados com missões que
jamais poderiam exercer, pois obviamente não estavam obrigados pelo sigilo funcional que só vinculava os seus integrantes. As disposições da Lei n' 4.595 de 1964, sobre o sigilo
bancári9 foram transformadas em maculatura.
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Procediam-se a as buscas e apreensões de documentos
de forma arbitrária, documentos estes que, no momento seguinte já eram dados ao conhecimento público.
Ao ler o jornal de manhã cedo, ainda- à niesa d,o café,
deparava-se, em manchete, com fac-simile de uma ficha bancária de alguém incidiado em Comissão Parlamentar de Inqué__
rito ou sob ação do Fisco Federal.
Exposta à banca do jornaleiro na entrada da quadra,
via-se uma revista em cuja c.ipà estava estampada a folha
de rosto de uma declaração de imposto de renda de alguém
suspeito de sonegaçã-o.
Por outro lado, tinha-se notícia de estar o sindicato dos
Auditores Fiscais à frente de uma pretensa ação fiscal, à revelia
da autoridade competente, seja o Delegado da Receita Fede~
ral ou Superindente da Receita Federal.
. .
Tome~se outro·exemplo: o "Sindicato recebe de-núncias
por telefone e fax", publicado no Estado de S. Paulo, no
dia 3 de julho corrente, página 6. Esse título encerrava a
notícia de que o Sindicato dos B3ncários, em Brasnia, estava
recebendo denúncias de corrupção envolvendo o governo fe~
deral e o empresário Paulo César Parais. É iiltrívell A inicia~
tiva teiia o objetivo de facilitar o trânsito de inf.ormações
sobre PC, principalmente entre os bancários qu:e-tê"m-acess<:f
ao cadastro de autoridades do Governo. Não cremos sejam
os bancários tão insistentes da ética profissional a ponto de
--não perceberem a ilicitude dessa· conduta!·
Não foi por ~âso- que alguns editoriais de importantes
órgãos da imprensa nacional identificaram semelhanças entre
a práxis adotada pela CPI e os procedimentos consagrados
pelos IPM de triste memória. A CPI era agora o IPM das
Oposiçõe-s. A Comissão Parlamentar de Inquérito parecia ceder à tentação de transformar-se em autêntico "Tribunal RevolucionáriO". Os princípiOS tiO-Estado de Direito e do respeito à dignidade humana eram abandonados em favor de maior
eficácia na apuração de eventuais delitos. Tal como nos tempos
do arbítrio mais sórdido, os fiils justificavam os m.eloS ...Felizmente, as críticas de vozes autorizadas na imprensa,
no meio político e jurídico foram ouvidas. A Comissão impôsse uma pausa para reflexão e revisão de métodos. As práticas
heterodoxas adotadas por alguns dos integrantes - e, pasmem-se, também por não-integrantes~ da Comiss_ão ·parecem
agora abandonadas.
É nesse novo contexto que me permito, Senhor Presidente, lembrar, uma vez mais, que as investigações devem
ser pautadas pela estrita observância dos preceitos constihi:~
cionais e legais. Em hipótese alguma, deveremos ceder à tentação das vias facilitárias, pois tal prática, além de comprovar
o desprezo a princípios basilares do Estado de DireitO, sintetizados no respeito aos direitos fundamentais do cidadão e na
dignidade da pessoa humana, poderá comprometer o esforço
investigatório mais sério, -ameaçando, em últiina inStância,
a própria dignidade do Congresso Nacional.
Estou certo, Sr. Presidente, de que os fatos 13.mentáveis
ocorridos - e que certamente não são motivos de orgulho
nem para a CPI nem para o Congresso Nacional - não mais
se verificarão. A Comissão, agora mais experiente, não ·periilitirá que alguns radicais convertam as investigações em devassas.
Não, Sr4 Presidente. Na Constifuição de 1988 não há
lugar para tais prátiCã.s. A Constituição-cidadã do Dr. Ulysses
Guimarães, a Constituição que erigiu o postUlado da dignidade
humana em princípio basilar da ordem fundamental ( CF, art.
l\', III), a Constituição que veda a tortura e qualquer trata-
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mento desumano ou degradente (art. 5°, III), a Constituição
que assegura a inviolabilidade da, intimidade, da honra e
do direito d~ ima~em (art. 59, X). a Cói1StihiiÇ_ão que a:S"Segura
<>"Contraditório e a ampla defesa nos processos judiciais ~
administrativos (art. 5\', LV) não tolera as práticas ignomi~
ni6sas dos Tribunais Revolucionários.
. Não fÇ>i por outra razão, Sr. Presidente, que-o constituinte
de 1988 insculpiu no art. 59 , XXXVII, vedação expressa aos
jufzos oü "ti"ibunais de exceção.
Nessas condições, é que julgo indispensável rememorar
alguns procedimentos que hão de ser observados pela CPI.
No que tange ao sigilo bancário, regido pelas normas específicas do art. 38 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
exige ele que o pedido de informações seja aprovado pela
maioria absoluta dos Mem_~~o~, "quer do Plenário da Câmara
doS D~putados ou do Senado Federal, quer da CPI, contraria~
mente ao que dispõem as normas gerais de pedidos de informações outros de que tratam os Regimentos Internos de cada
uma daquelas Casas do Congresso Nacional (Regimento Interno da Câmara dos Deputados, arts. 114 a 117; Regimento
Interno do Senado Federal, arts. 214 a 217).
Não há qualquer ensancha para se falar em derrogação
do § 4° do art. 38 da Lei ni 4.595_, pelo ait. 50, § 2° da Constituição de 1988. Aquela foi inteiramente recepcionada pela
Constituição atual.
Nos termos-da .Constituição~ no seu Tít_ulo 'sObre Os direitos e garantias fundamentais, são invioláveis a intimídade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5\', X).
Nessa ordem de idéias, José. Afonso da Silva .("Cu_:r:so
de Direito Constftucional Positi-Vo'.',_ 8~ ed. São Paulo, Malheiros, i992, p. 190), Citando Eduardo Nevoa Monreal, afirma
que o segredo profissional obriga a quem exercer uma profissãõ regulamentada, em razão da_ qual há de tomar conhecimento do segredo de outra pessoa, a guardá-lo com fidelidade.
Assim, o titular do segredo é protegido, no caso, pelo direito
à irttiinidade, pois o profissional, médico, advogado e também
o padre-confessor (por outros fundamentos), não pode liberar
o segredo, devassando a esfera íntima, de que teVe conhecimento, sob pena de violar aquele-direito e incidir em sanções
civis e penais.
Sendo o sigilo matéria não apenas legal mas fundamentalmente constitucional, a sua quebra implica necessiariamente um ilícito. Ê de ser ressaltar que a quebra do sigilo que
se porventura verifica durante o percurso da informação do
estabelecimento bancário, para CPI. ''São -inadmissíveis, no
processo, as provas o.btidas por meios ilicitos". São essas as
palavra textuais do preceito do artigo 59, incisO LVI, da Consti-:.
tuição.
Para a quebra do sigilo bancário é mister, portanto, que
o pedido de informação se proceda pela aprovação da maioria
absoluta do Plenário de cada uma das Câmaras ou- dos componentes de Comissão Parlamentar.
Por tUdo isso, pode-se também extrair a ilação de que
a sessão secreta que se impõe à apreciação de documentos
e à deliberação pela CPI de matéria inviolável enquanto subexamem, soment-e comporta a presença de parlamentares integrantes daquela Comissão. Coin efeitO, s·endo a iiivibilabilidade uma garantia constitucional, que implica sanção penal
ao infrator, impõe essa circunstância todo um cuidado que
só se assegura na faCilidade de controle, uma vez considerado
o voto de sigilo, conjugado à representação partidária na Comissão e a necessidade· de quorum qualificado para pedidos
de certas informações ou documentos sigilosOs.
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Também no que respeita às buscas e apreensões não devem ser menores .as cautelas .. Segundo Nelson Sampaio, a
linguagem da lei é bastante ampla, ao dizer que as comissões
parlamentares de inquérito poderão "determianr as diligências
que reputarem necessárias". A amplitude e variedade_ das
diligências parecem, pOis, ficar ao critério da própria comissão.
Algumas espécies de diligências cabíveis nos inquéritos parla~
ment. res são facilmente _apontáveis, tais como inspeção io
loco, \ istoria, perícias gráficas, exames de escritas, etc. (p.
74).
.

Levanta-se, porém, a dúvida se, entre as diligênc1as, podem-se incluir as buscas e apre...!nsões. Pontes de Miranda
(Com. à Con_S1~ de 1946), depois de lembrar-nos a controvérsia
a respeito, no direito comparàJo, escreve: "As busca_s e
apreensõe_s são permitidas quando há razões fundadas para
se terem como indispensáveis. Realizam-se por intermédio
da autoridade policial ou por mandado da comissão de inquérito "(Idem, ibidem).
Deve-se, entretanto, distingüir. Quanto" às· Ouscas pes. soais, parece que podem recair sobre "indiciados" e testemunhas que compareçam perante as comissões investigadoras.
Estas poderão, por exemplo, averiguar se tais indivíduos são
portadores de armas proibidas. Tais atribuiçõe_s se inclu.em
dentro do poder de polícia do Poder Legislativo c de suas
comissões (Idem, ibidem).
QU.anf() a buscas domiciliares, a ·matéria é _tllais delicada.
De qualquer modo, não acompanhada Nelson Saffipaio a lição
citada de que tais buscas podem ser realizadas "por mandado
de comissão de inquérito". Segundo ele, isso somente poSsível
se se houvesse _convertido _em lei o subs_titutivo, de 1930~ do
Deputado João Santos-, que expressamente incluía entre os
poderes das comissões de inquérito (ou das m_esas_das respectivas Câmaras) o de ''emitir mandados de buscas e apreensões''
(idem, p. 75).
No regime da Lei n9 1.579, que não menciona essa atribuição das comissões parlamentares de illCJ.UéritO, opina Nelson
Sampaio que as buscas e apreensões não se jUstificariairi., e;
na hipótese de __se a_s_adm.it_i"i', sOmente poderiam realizar-se
mediante mandado judicial. Seria o máximo ·a ·que se poderia
chegar, raciocionando pOr analogía com o qüe sucede no caso
de condução forçada de testemunhas (idem,ibiçle:m). __
No seu modo de ver ainda contaria a seu favor o fato
de que nenhum Regirrteilt01nterno das Câmaras brasileiras
prevê diligências dessa natureza. Por isso, não teria de dúvida
e!!l aconselhar o juiz brasileiro a recusar pedidos para tais
fins. As bu~" S motiVoS de atritos entre o__Legislativo e o
Executivo, com possível envolvimento do Judiciário. Na hipótese, por exemplo, em 'J.i..-:' •;.m funcionário, obediente às ordens do governo, impediesse o acesso a arquivos ou quaisquer
fontes de informação, a questão acabaria assumindo o caráter
de conflito político, semelhante ao caso de tesistê_ncia a divulgar segredo de Estado, sob. a alegação de que feriria~O-illteresse
público (idem, ibidem).
Adverte Nelson__Sampaio, ainda, em reforço de seu argumento, que a legislação brasileria dá poderes às comissões
parlamentares de inquérito de "requisitar" documentos de
repartições públicas e autárquicas, dãil.do a entender que elas
não podem ir além dessa medida.- Se a requisição não for
antedida, a comissão tomará as medidas cabíveis. Entre essas,
porém não se acham as buscas e apreensões, pois a lei não
as mencionou, ao contrário do que fez cm relação à testemunha desobediente (pp. 75n6).
·
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Finalizando, Sr, President~_, cumpre-me ressaltar a neçessidade de que a CPLnão mais se _afaste dos objetivos pará
_os quais foi instituída_ Que não mais _se perca na busca de
denúncias difusas, res_pop.sável pela instaUraÇão de_ um deplorável estado de delação! Faz-se mister, Sr. Presidente, que
ela se limite a- apurar o fatp determiiJ,ado que deu causa à
sua instauração.
A Nação _espera que o Congresso Nacional cumpra o
seu papel de foro natural de debates das grandes questões
nacionais. O País está ansios_o para que as mazelas que o
atormentam sejam extirpadas com a brevidade possível. Querse_que os óbices que se levantam contra a modernização sejam
superadç.s~

Evidentemente, tais desideratos não serão alcançados
com o desenvolvimento de um "consenso negativo", com a
celebração de uma "aliança perversa" contra a governabilidade. O enfraquecimento do Governo, Sr._ Presidente, não
ameaça apenas o equilíbrio económicO_e_ social. Não! Um
Governo tíbio representa, Sr. Presidente, uma ameaça para
as próprias instituições, cfue não resistirão à inércia, ã indiferença, à retórica vazia e descompromissada com a dura realidade. Creio, portanto, Sr. Presidente, que não exagero quando
afirmo que uma aliança pela ingovcmabilidade configura, sem
mais nem menos, uma opção pelo caos!
Sr. Presidente, o momento é muito grave para que nos
dediquemos a torneios retóricos e a tergiversações. O anseio
por reformas profundas está nas ruas._O reclamo por reforma
encerra, também, o repúdio às práticas políticas distorcidas,
ao desvio e à malversação do dinheiro público. Nos ideais
de modernidade não há lugar para a corrupção.
Tanto é assim, Sr. Presidente, que o Chefe do Poder
Executivo não tem faltado com o dever de mandar apurar
todas as denúncias de irregularidades. É- inegãVel_que as denúncias anteriores tiveram conseqüências. Auxiliares, dos
mais próximos aos mais distantes, foram afastados. Inquéritos
administrativos e sindicâncias têm sido abertos. InvestigaÇões
policias têm sido requisitadas. Inúmeros processos penais já
foram iniciad_os. Prisões preventivas foram decretadas. Condenações foram prolatadas.
Ainda recentemente a imprensa noticiava a conde_nação
dos envolvidos na execrável fraude contra a Previdência Social. Todos sabem, Senhor Presidente, que isto não teria. sido
possível sem a participação efetiva, sem a colaboração decidida
do Governo FederaL De resto, esse fato foi reconbeçido expressamente pelo próprio Poder Judiciário do Rio de Janeiro,
pela voz horirada do Presidente do egrégio Tribunal daquele
Estado,
·· ·
·
Também no plano fisc3I, pôs-se temio à tradicionãi-ânü;iia
para os sonegadores.
A norma tributária serripre demonstrou preocupação com
o fato do recolhimento no prazo por parte dos responsáVeiS,
das irno_qrtâncias dt;:_ impostos recebidos de tercerios, a exemplo do_imposto de renda retido na fonte ou do impostos _sobre
produtos industrializados. _
Assim é que disposições da Lei n' 4.357, de 16 de julho
de 1964, íncluíram os atrasos ou a falta do recolhimento dos
valOies retidos, pertencentes à Fazenda Pública, entre os fatos
constitutivos do crime de apropriação indébita, crime esse
já definido no art. 168 do Código Penal.
Em seguida a lei fiscal - Lei n' 4.729, de 14 de julho
de 1265_- também v:olv~u. as suas atenções para a sonegação
fis_c_a_l, constituída. de ~atos. tais como declaração falsa ou om.issão _de inform(!.ção com a intenção de diminuir o imposto
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ou lhe ocultar a ocorrên'cia, ou, ainda, a alteração de doeu~
mentos fiscais com o prOpósito de fraudar a Fazenda ~ública,
que então foram definidos como criirie. ·
Em 1969, o Decreto-lei n' L061, de 21 de outubro, enquadrou entre os produtos de enriquecimento ilícito outra figura
delituosa, -o não recolhimento no prazo, à Fazenda Pública,
de valores arrecadados de terceiros.
Já no atual Governó fo_i pi"Orriiiigada a Lei n~ 8.137, de
27 de dezembro de 1990, definindo crimes contra a ordem
tributária, econónliC_a_e côilfrã a~· relações de consumo.
Todas essa normas, no entanto, tinham o seu calcanharde-aquiles, comum, que se traduzia nà disposição de extinção
da punibilidade dos crimes de apropriação indébita e de sonegação, isto é, livrar-se o infrator do processo penal e da condenação, quando providenciava o recolhimento_ do tributo devido antes do oferecimento da- dehiíilcia pelo Promotor Público
ou até mesmo antes do procedimento adminisfrativo fíSc3.1
(v.p.ex. artigo 2• da Lei n• 4.729, de 1965, ou artigo 11, §
1~. da Lei n" 4.357. de 1964). A simples existência de crédito
do infrator perante à Fazenda Pública também levava à extin--ção da punibilidade.
É bem verdade que, no Decreto-Lei n• 1.060, de 1969,
o legislador previra a não-extinção da punibilidade desses crimes, quando o infrator foss-e reincidente. D_e uril moao geral,
no entanto, reinava uma situação com a qual o poder público
e a sociedade não mais deveriam coonestar, ou seja, um tratamento brando para os delinqüentes fiscais.
Foi, então,- que o atual Governo, erri boa hora, tomou
a iniCiativa de lei pondo cobro a esse estado de coisas. Efetivamente, em 30 de dezembro de 1991, foi 5üinC"i0nada a Lei
n~' 8.383, conhecida como a Lei da UFIR, que, de modo singelo
mas firme, no seu último artigo - o de n-9 -98- ~revogou
o art. 11, §§ 1' e 2•, da Lei n' 4.357, de 1964; o art. 2• da
Lei n' 4.729, de 1965; o art. 5• do Decreto-Lei n• 1.060, de
199; e o art. 14 da Lei n' 8.137, de 1990, não mais permitindo
com isso sejam aniStiados os depositários iniieis e os sonegadores.
São inegáveis·;-portanto, Sr. Presidente, os esforços do
Govemo·no sentido de dotar o País de um novo padrão ético.
Cumpre-me fazer votos que a CPI, na sua fase~ final,
não maiS se perca no complexO emaranhado das manobras
diversionistas'engeifdradas por portadores de interesses "inconfessáveis. E que não se transforme, como já está ocorrendo,
num instrumento dos derrotados, dos frustrados e dos ressentidos, contra as instituições democráticas.
Leio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, contristado, no
jornal O Globo de hoje, página 4, que o PMDB, sob a presidência do Sr. Orestes Quérica, em reunião realizada na Casa
do Presidente da Câmara P.os_ Deputados, resolveu defender
o impeacbment do Presidente Collor, após "ouvir do relator
Amir Lando (PMDB/RO) um balanço das investigações já
realizadas". Sr. Presidente e Srs. Senadores, isso significa
que a CPI acabou. Está claro que acabou. Tem (nitro foro
de d;.ibates que não é o Congresso Nacional. E mais ·grave,
pelo amplo relato que lhe foi feito, é de presumir-se que
tenha tomado conhecimento dos documentos de caráter sigiloso, descumprindo a lei. A CPI acabou_ e quem decide por
. ela agora não sãO m3.is oS Partidos que a integram- PSDB,
PT, PDT, PFL, PRN, etc. --e, sim, o Sr. Orestes Quéi:cia,
essa figura inconsúfil da moralidade brasileira.
É uma vergonha Sr. Presidente e S_rs._ Senadores. Uma_
vergonha, principalmente quando o mesmo jornal, na edição
de hoje, em matéria publicada na págiria 4-A noticia-que
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a Justiça Seqüestra Bens de Primo de Quércia, por enriqUecimento ilícito, quando presidia, no Governo Quérica, a Eletropaulo.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO:
O Globo

-17-7-1992
PMDB PROPOE QUE
RELATÓRIO CITE COLLOR
Brasl1ia - Além de pedir a punição do empresário PC
Farias, a CPI sobre PC deverá responsabilizar, no relatório
final, o Presidente Collor como fonte do poder exercido pelo
ex-caixa de sua campanha eleitoral. A cúpula do PMDB reuniu-se ontem com Seus representantes na CPI e chegou a
esta conclusão após ouvir do relator Amir Lando (PMDB
-.- RO) um balanço das investigações já realizadas. O Presidente do partido, Orestes Quérica,-e Seus-aliados avaliaram
que, como maior partido de oposição, o papel do PMDB
deve ser o de defender o impeachment, após a apresentação
do relatório
-Pelo andamento das investigações, pude perceber que
dificilmente se excluirá o Presidente da República do relatório
final da CPI. E, chegando-se a ess·e resultado, dificilmente
o PMDB poderá deixar de defender o impeachment - disse
Quéi:cia, à saída do almoço na casa do Presidente da Câmara,
Jbsen Pinheiro (PMDB- RS), do qual também participaram
o Presidente do Senado, Mauro Benevides (PMDB - CE)
_e_ os líderes do partido, Deputado Gene baldo Correia (BA)
e Senador Humberto Lucena (PB).
Quércia lançou um desafio ao Presiden_te Collor e sua
'"tropa de choque":
- O PMDB reafirma neste momento seu total apoio
à CPI e lamenta a mudança de postura do Presidente da
República, que antes defendeu as investigações e agqra dedica-se_ a pressionar o Congresso e a _i~ prensa. Isto é_ um equívoco que seguramente irá prejudicá-lo. O PMDB não tem
qualquer receio ~~ser investigado._ .
Depois da reunião. os peemedebistas fizeram questão
de prestigiar o Presidente da CPI, Deputado Benito Gama
(PFL- BA), que, segundo o Relator da CPI está mantendo
um comportamento irrepreensível. Quércia aproveitou para
dizer que os bilhetes do Presidente Collor, criticando os integrantes da CPI, comprometem sua própria base partidária.
-O PMDB, como maio! partido de opósição e detentor
das presidências das duas casas (Câmara e Senado) e ainda
da relato ria da CPI, será o principal responsável pelos erros
e _acertos que ocorrerem em função desta CPI. E também
pelas decisões futuras que serão tomadas após a apresentação
do relatório. Por isso, tem que estar extremamente atento
às expectativas da opinião pública- explicou o líder na Câmara, Gene baldo Correia.
O depoimento da secretária da empresa EPC, Rosinete
Melanias Carvalho, ontem pela manhã deu ainda mais elemen~
tos para o PMDB tomar sua decisão de não aceitar pressões,
para que a responsabilidade sobre o tráfico de influência no
Governo recaia apenas sobre PC. Rosinete declarou que PC
fizera depósito ria conta da secretária particular de Collor,
Ana Acioli.
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O Globo

JUSTIÇA SEQÜESTRA BENS
DE PRIMO DE QUÉRCIA
São Paulo- Alf_redo Almeida Jú.niru, presidente da Eletropaulo no Governo Quércia c prim-o do presidente do
PMDB, Orestes Quércia, foi conside:ra_do culpado de enriquecimento ilícito e teve seus bens temporariamente seqüestrados
pela Justiça. Ontem, a pedido do Ministério Público, a Justiça
determinou que 13 apartamentos que ele comprara quando
presidia a empresa passem a integrar o património da Eletropaulo. Alfredo, nos tr6s anos que ficou na empresa, comprou
23 imóveis.
Ele e sua mulher, Glória de Almeida, vão responder
a inquérito policial e poderão ter prisão preventiva decretada.
Seu cunhado Luiz Bizarro, que o assessorava na Presidência
da Eletropaulo e era o responsável pelas licitações da empresa,
também responderá a inquérito.
Bizarro, em março de 1989, comprou, a preço inferior
ao de mercado, um apartamento no edifício The First Service
Flat, na área dos_ Jardins, de __ uma das _firmas que ganhou
concorrências na estatal. Sete meses depois, ele transferiu
o apartamento para Alfredo.
Os outros 12 apartamentos, no EdifíCiO ·santa Mônica
Residence Service, no bairro da Bela Vista, agoia bens da
Eletropa-uto, foram comprado- por Alfredo Alemeida Júnior
em 10 de agosto de 1990, também por preços· abaixo do mercado. Segundo se apurou nos processos, um dia antes a empresa
vendedora conseguira cadastra_r-se como fornecedora da Eletropaulo.' E em março de 1991 venceu duaS licitações.
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bros da CPI dispensaram a depoentes humildes e indefesos,
não generalizeí a autõri;:t. -Apenas particularizei a crueldade
do processo", diz o primeiro trecho do bilhete.
O 12• bilhete
Pedro Luiz:
Quando mamfestei a minha inconformidade diante do tratamento_ inaceitável que, segun,do fui informado, alguns membros da CP/ dispensaram aos depoentes huml7des e indefesoS,
nãõ generalizei a auto tia_ ·Apenas partiàdarizei a crueldade
do processo.
Os verdadeiros autores, todos nós os conhecemos. São
os mesmos para quem os direitos humanos funcionam exclusivamente como bandeira eleitoral. Quando precisam obedecê-los, tornan-se insensíveis e _desatentos aos princípios comezin"hOs dii solidariedade humana.
A democracia deve prevenir-se não somente contra o Sindicato do Golpe, mas precaver-se da sua metástase a convergência
do 6dio. São univitelinos. Usam a mesma técnica e possuem
os mesmos sócios.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Amazonino Mendes- Antonio Mariz- Carlos De 'Carli
-César Dias-:- ElciC)Álvares- Epitácio Cafeteira --Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida
-- Hydekel Freitas -José Paulo Biso! - Marco Maciel ~aurício Corrêa- Ney Maranhão- OC!acir Soares: ·
Sessão ordinária do Senado às 9:00 Horas, Brasília
17-7-92

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Sobre a mesa,
pro]etó que será lido pelo Sr. 1" Secretário. · ·
•
· -·-· COLLOR, NO 12" BILHETE,
DENUNCIA "CONVERGÉNCJA DO ÓDIO"
É lido o seguinte:
Brasília - O Presidente Collor escreveu ontem o 12"'
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 49, DE 1992
bilhete, desta vez para protestar contra o que chamou de
Transforma cargos efetivos, vagos, do Quadro de
desrespeito a0s dereitos humanos durante d depoimento de
Pessoal do Senado Federal, e dá outras providências.
sua secretária Ana Acioli. Encaminhado ao porta-voz Pedro
O Senado Federal resolve: _
_
Luiz Rodrigues, o bilhete é um recado_ aos pa-rlamentares
oposiciOnistas da CPJ sobre -pc Farias. O Presidente denunArt. 1" _ Ficam transfoqnados em cargos da Categoria
ciou ainda a existência da ''convergência do ódio", que seria _funcional de Analista Legislativo, 8 (oito) cargos efet~vos,
vagos, da Categoria Funcional de Técnico Legislativo Area
um desdobramento do "sindicato do golpe;·.
de Processo Legislativo.
Apesar de Ana Acioli ter agradecido ao Deputado Benito
Gama e aO Senador Amir Lando pela forma como fora tr:itada
Parágrafo_ único. Os cargos tiarisfor!Jlados, na forma
no interrogatório, o Presidente voltou a ,criticar~ a deCisão _deste artigo, são acrescidos às segui{1tes Areas de Especiada CP! de inquiri-la. Collor disse que Ana Acioli é humilde
lização:
e indefesa e que sua convocação foí uina crueldade, por causa
3 (três) Médico-Odontológica
de seu est3.do de saúde.
4 (quatro) Contabilidade
No bilhete, Collor não identificou diretamente aqueles
1 (um) Estatístka
a quem acusou de "usar os direitos humanos apenas como
Art. -2" A Categoria Funcional de Analista Legislativo
bandeira eleitoral". "A.-dc.~ocracia deve prevenir-se não so-Áreas -de Especialização Médico-(ldontológica, de Contamente c_ontra o sindicato po golpe, mas precaver-se de sua
bilidade e de Estatística, e a Categoria Funcional de Técnico
metástase: a convergên-cia do ódio. São univitelinos, usam
Legislativo -Área de Especialização de Processo Legislativo
a mesma técnica e possuem os mesmos sócios", diz o Presipassam a vigorar na forma do anexo desta resolução.
dente no bilhete.
Art. 3o A Área de Especialização Médico-odontológica
A mensagem escrita ontem é uma continuação da polêda Categoria Funcional de Analista Legislativo, criada pela
mica causada pelo bilhete de anteontem, quando protestara
Resolução n~ "87, 1989, e constante d,e seu Anexo I~, passa
contra o "tratamento desumano" na tomada do depoimento
a vigorar como Área de Especialização Médica e_ Are_a de
de Ana Acioli. Depois de o presidente da CP!, Benito Gama, - Especializaç~o OdontológiCa:
- ·
-- responder que Collor estaria "preocupado com outras coisas"
Paragráfo único._ Ficam mantidas na Área de Especiae não _com. a saúde da secretária, o Preside ri te decidiu criticar
a "crueldade do processo",
lização Médica e na ;Áre;I Q_e_ Especialização Odontológica,
·
na forma do anexo desta resolução, as vagas originárias e
"Quando manifestei minha inconformidade diante do traas ora transformadas.
tamento inaceitável que, segundo fui inforniado, alguns memo
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Art. 4'\' A Subsecretaria de Administração de Pessoal
republicará o Quadro de Pessoal do Senado Federal com as
--alterações decorrentes desta Resolução.
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Art. 5~' Esta resolução entra em vigor na data d~ _sua
publicaçãoc ~
Art. 6" Revogam~se as disposições em contráriO.

A N E X O

QUADRO DE PESSOAL DO SENADO FEDERAL
PARTE PERMANENTE
(RESOLUÇÃO NS!
SITUAÇÃO ANTES DA RESOLUÇÃO
CATEGORIA FUNCIONAL DE
ANALISTA LEGISLATIVO

SITUAÇÃO APÔS A RESOLUÇÃO
CATEGORIA FUNCIONAL DE
ANALISTA LEGISLATIVO
Área Médica

Área Médico-Odontológica
CARGOS
OCUPADOS
27

1992~)

DE

I

CARGOS
VAGOS

TOTAL DE
CARGOS

CARGOS
OCUPADOS

CARGOS
VAGOS

TOTAL DE
CARGOS

08

35

25

08

33

CATEGORIA FUNCIONAL DE
ANALISTA LEGISLATIVO

CATEGORIA FUNCIONAL DE
ANALISTA LEGISLATIVO

Área Médico-OdontolÓgica
CARGOS
OCUPADOS

CARGOS
VAGOS

27

08

TOTAL DE
CARGOS
35

CATEGORIA FUNCIONAL DE
ANALISTA LEGISLATIVO
Área - Contabilidade
CARGOS
OCUPADOS

CARGOS
VAGOS

07

00

Área Odontológica
CARGOS
OCUPADOS
02

CARGOS
VAGOS

TOTAL DE
CARGOS

03

05

CATEGORIA FUNCIONAL DE
ANALISTA LEGISLATIVO
Área - Contabilidade

TOTAL DE
CARGOS
07

CARGOS
OCUPADOS

CARGOS
VAGOS

TOTAL DE
CARGOS

07

04

ll

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

6040 Sábado 18

SITUAÇ~O

ANTES DA RESOLUÇXO

CATEGORIA FUNCIONAL DE
ANALISTA LEGISLATIVO

SITUAÇAO APÓS A RESOLUÇAO
CATEGORIA FUNCIONAL DE
ANALISTA LEGISLATIVO

Área - Estatística
CARGOS
OCUPADOS

oo

CARGOS
VAGOS
00

Julho de 1992

Área - Estatística

TOTAL DE
CARGOS

00

CARGOS
OCUPADOS
00

CARGOS
VAGOS

TOTAL DE
CARGOS

01

01

CATEGORIA FUNCIONAL DE
TÉCNICO LEGISLATIVO

CATEGORIA FUNCIONAL DE
TÉCNICO LEGISLATIVO

Área Processo Legislativo

Área Processo Legislativo

CARGOS
OCUPADOS
527

CARGOS
VAGOS
29

TOTAL DE
CARGOS
556

Justificação

Trata o presente projeto de resolução da transformaçãode cargos vagos-da Categoria Funcional de Analista Legislativo-Área de Segurança, para Categoria Funcional de Analista

Legislativo, Áreas ue Especialização Médica, Odontológica,
de Contabilidade e de Estatístfci. ·
·
·
Conta o Senado Federal com deficiência em algumas
áreas de especialidades no seu quadro de médicos, odonto;.
lógos, contadores e de estatístico.
~
O aumento do número.-de cargos, na Categoria Funcional
de Analista Legislativo, nessas áreas _de _espe-cialidade, virá

CARGOS
OCUPADOS
527

CARGOS
VAGOS

TOTAL DE
CARGOS

2~

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

548

O projeto lido

ficará sobre a mesa, durante cinco sessões ordinárias, p3ra
recebimento de emendas. nos termos do § 1"' do art. 401 do
Regimento Interno. Fifldo este prazo, a matéria será remetida
à Comissão-de Cônstitp.ição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) ....:.. A Presidência
recebeu, do PrefeitO-Municipal da Cidade do Rio de Janeiro,
o Ofício p 9 548, de 15 de julho corrente~ encaminhando p~rte
dos documentos exigidos pela ResoluÇão n~ 36, -de 1992, do
Senado Federal, destinados a instruir o processo do Ofício
n• S/17, de 1992.
O expediente será -encaminhado à ComisSão de Assuntos
EConómicos para ser anexado à matéria em referência. (Pim-

proporcionar a pOssibilidade de se preencher parte-deSsa deficiênCia.
---Por outro lado, a Categoria Funcional de Técnico Legisla- sa)
tivo-Área de Processo_ Legislativo, não sofrerá com-a"transfoi"A Presidênciã Comuriica-ao Pfenário que a COmissão Diremação de 8 (oito) cargos, vagos, de sua estrutura para a Cate~ tora, em reunião realizada no dia 15 de julho último, aprovou
goriã Funcional de Analista Legislativo, pois conta, atual- os Requerimentos n• 471, 472, 497, 501, 502 e 503, de .92,
mente, com 556 (quinhentos e cinquenta e seis) cargoS-, dos dos Senadores Nelson Carneiro; Pedro Simon, Nelson WedequaiS 527 (quinhentos e vinte e sete}ocupados, o que atende, kin e Mário Covas, de 'informações aos:Ministérios das ,Relasatisfatoriamente ãs necessidades administrativaS. - - -- -- -- ções Exteriores; dos Transportes e ComunicaçõeS, da EconoSala das Sessões, 17 de julho de 1992. -Mauro Benevides
mia, Fazenda e Planejamento; da Justiça; e Minas e Energia.
- Alexandre Costa __: Dirceu Carileiro - Rachid Sald&:Dlia
DerZi.
O SR. PRESIDENTE (Meim Filho) -Nada.mais havenao a tratar-, a Presidência vai encerrar os trabalhos design4!dos
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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para a sessão ordinária de segunda-feira, ·a ·realizar-se às 14h30
min, a seguinte

ORDEM DO DIA
MENSAGEM N' 256, DE 1992
(Em regime de urgência~_ nos termos do art.. 336, c, do
-Regimento Interno.)
- -Mensagem n' 256, de 1992, pela qual o Senhor Presidente
da República solicita autorização parã que a República Fede-
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rativa do Brasil possa contratar operação de crédito exteino,
no valor equivalente a até DM 30.000,000.00 (trinta milhões
de marcos alemães), destinada ao cc-financiamento do Programa Nacional do Meio Ambiente- PNMA, a ser executado
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis -__::IBAMA. (Dependendo de Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Está encerrada
a s-essão.
(Levanta-se a sessão às llhoras e 51 minutos.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVII- N•113

TERÇA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 1992

BRASíLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 16' SESSÃO, EM 20 DE JULHO DE
'
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Aviso_ do Min_istro da Eçonomia, FazeQP,a e
Planejamento

1992

- N' 1.057/92; encaminhando informações sobre os

nos termos do Projeto de Resolução n" 50/92, ficando a
votação adiada por falta de quorum.
1.3.1 _- Discursos após a Ordem do Dia

-SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO- De·

sistência da extinção do F_GTS na reforma fisc~fi)fetenctida
-pelo Governo.

-SENADOR EDUARDO S.UPLICY- Re.ba-

quesitos constantes do Requerimento--n,. 349, de 1992, de
autoria do Senador Eduardo Suplicy.
1.2.2- A viso do Ministro da Justiça

tendo declarações do Presidente do Banco do Brasil de
que S. Ex~ teria quebrado b Sigilo bancário de informações
prestadas à CPI do caso PC~ Entrevista concedida à revista
Veja, pelo ex-Deputado Sebastião Curi~ó.
-·
-

- N• 529 e 530/92, encaminhando informações sobre
os quesitoS constantes dos RequerimentCiS ii'!' 342/92 e

autoria do jornalista Ruy Fabiano, intitulado "Borja vê
a crise".

72/91. de autoria dos Senadore.s Eduardo Suplicy e Darcy
-Ribeíro, respectiválnente-.
1.2.3- Discurso do Expediente

SENADOR MAURO BENLVIDES- Transcurso

do 40(' aniversáriO do Banco do Nordeste do Sr~sil-:-::-:BN:à.

O SR. PRESIDENTE -Solidariedade à.homenagem
prestada ao Banco_ do Nordeste pelo Sr. Mauro Benevides.

1.3 -ORDEM DO DIA
-Mensagem n•256, de 1992, pela qual o Senhor Presidente da República- solicita autorização para que a República Federativa do Brasil possa contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a atê DM 30.000.000,00
(trinta milhões de marcos alemães), destinada ao__ co:financiamento do Progr-ama Nacional do Meio Ambiente PNHA, a ser executado pelo Instituto BraSileiro do Meio
Am' ;ente e dos Recursos Naturais RenOváveis --..:mAMA.
Discr ,..qo encerrada, após parecer de Plenário favorável,

-SENADOR NEY MARANHAO-Editorial de
SENADOR CARLOS DE'CARLI- Política ambiental do Govefno-Federal.

-SENADOR CID SABÓIA DECARVALHO-

Caráter didático que deveria nortear a campanha· eleitOral.
Críticas à entreviSta concedida pelo Sr. Sebastião Curió
à revista Veja desta semana.
1_!_3.2 -:- Designãção da O~de~ do Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DA DIRE'I'ORÀ EXECUTIVA DO PRO·
DASEN
-W' 49 a 52, de 1992
3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PÀRT!DOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES
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EXPEDIENTE
CBNTRO OM!>= DO SENADO FEDERAL
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Im.preuo sob reapott~abilidade da Meu do Senado Federal

Diretor-Oeral do Senado Federal
AOACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Executivo
CAH.LOS HOMERO VIEIRA NrNA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS BASTOS'

ASSINATURAS

Semestral ....................................................................................................- C!S 70.00J,OO

Dirctor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

Tiragem 1.200 .exempLareS

Ata da 16a Sessão, em 20 de julho de 1992
4a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura.
Presidência dos ' Srs. Mauro BeneVicles;
Derzi e Garibaldi Alves.
. . . , Rachid Saldanha
.
ÀS 14 HORAS E 3{1 MINUTOS, ACHAM-SE Í'RE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
.

Alexàndre Cost~ '- Chagas Rodrigues - Cid Sat>óia
de Carvalho - Elcio Alvares - Esperidião Amin - Francisco Rollemberg - Garíoaldi Alves -.Humberto Lucena João Rocha - Jonas Pfnheíro· - José Paulo' Biso I - Lourival
Baptista - Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Mcira Fi.·
lho- Nabor Júnior~ Ney Maranhao- Odacir Soares:.. Rá·
chid Saldanha Derzi - Ronan Tito.
· '
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene"vides) - A lista de
presenç() acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Ha·
vendo número regim~ntal,.Qeclaro aberta a sessão.
Sob a proteção_ de Deus, iõ.ici.3.ffi0s fiOssos tritbaJhos.
O Sr. 1e Secretário .procederá à leitura do Expediente.
É lido o se~uiple:

EXPEDIENTE
A VISO DO MINISTRO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO
Aviso n~" 1.057/92, de 17 do_correntç, encaminhando }nfor·
maçõéS sobre os. quesitos constantes do Requerimentp_n~" 3f9,
de 1992, de autoria do ~e.nador Eduardo Suplicy. . . . .
.
· AVISOS DO MINISTRO DA JUSTIÇA
Avisos n•' 529 e530192, de 16 de julho corrente,' encami·
nhando informações sob;rC. os quesitos córistantes dos R~qu~ri
mentos n~"s 342, de 1992e-7.2, de 1991, de aúi:_oriados Senadores
Edu.ardo_ Suplicy e Darcy .RiQeiro, respeçtivamen~é.·
As informações foram ane:xadas aos requerimen~
tos, que vão ao arquivo, e encà.minhadas cópias aos
requerentes.
O Sr.~ Ma_u~q Eenevides, Pre'sldente, d_e_ixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Garibaldi A'ves
Filho.
,.•

O SR. PRESIDENTE {Garibaldi Alv~s Filho)- Concedo
:a palavra ao nobre Sehador Mauro Ben,evides.

. ~ Q SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. PronunCia
o seguinte discurso.)~ Sr .. Presidente, sr~ e Srs. Sen-adores,
ocupo,, hoje, a tribuna do Senado Federal a fim. de registrar
o transcur,so, na data de ontem, do 40 9 aniversário de fundação
do Banco do Nordeste do Brasil, tradicional estabelecimento
de crédito que tem prestado, ao longo destas quatro décadas,
. assinalados serviçqs ao Ç~senvolvimento regional.
Idealizado em 1952, à ~poca do Governo Getúlio Vargas,
dentro da magistral concepção de seu notável assessor econômlco, o e~OIJ.O~~sta ~?~u.lo de Almeida, o banço_surgiu coril
as características de instrumento de fomerito e de comercialização comprometido com o progresso do chamado Polígono
das Secas. Rômulo de Almeida expôs as suas idéias ao então
Ministro da Fazenda, Horácio Lafer, que, acolhendo a suges~
tão, formalizou _o envio de uma exposição de motivos ao Senbor Pr_e~id~nt_e 4~ República! imédiatamente adotada, ensejartdo.a que phega~se ao CongresSO Nacío-nal um projeto de
ler iilstituindo .o. Barico ~o Nordeste dÓ BraSil.
· '
·
· Somerite dois anos depois,"em 1954, é que o Banco efetivainente se ihStalou, tendo a dirigir os seus destinos o próprio
econo~ista,RômUlq de ,Almeida, posteriormente suc~dido por
figuras exponenciais da própria região, qUe soUberam conduzir
ó banco de forma a garantir àquela en_tidade creditícia o pres~í~O +que el~ desfruta hoje perante a comunidade financeira
Ço noss? .Pafs.
·.
.
.
Tive o privilégio, nos idos de 1985/1986, de ascender
à Pr~sidênçi,a. do. :Saiico·, ali _coitvivendo com o seu qualificado
corpo _de servidores_. todos e$tes id-entificados com a linha
de devotada colaboração, para que se viabilizem, sob múltiplas
foríriâs, o "iiléremento do desenvolvimento regional.
"M.eitdóno o trabâlho que ali sempre foi levado a efeito
pelo Escritório Técnico do Nordeste, oETENE, que se incum·
biu de definir políticas prioritárias pãrà: o Banco do Nordeste,
transforniãndo a estrutura do banco em-uma autêntica universiQade dirigida para o progresso regional, a ponto de C3;pitalizar prestígio, simpatia e respeito aas áreas económicas, õio....
aPenas do Nordeste mas de outras regiões do País.
N~o poderia deixar de ressaltar, neste instante, que, ao
longo de sua exístência, o Banco do ~ardeste enfrent(;m d~fi-
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culdades de natureza financeira, que foram 'gradualmente sti~
peradas, _esperando-se, agora, com a garantia de dotações
ponderáveis, que o seu suporte operacional esteja melhor
aquinhoado, sobretudo com base no Fundo Constitucion~J
-reputado com a mais expressiv,a,vitPri.a alcançada na Assembléia Nacional Constituinte, peta· representação nordestina.
Quando a ASsembl_éia Nacional CoQ.Stituifi~ere~bi!!: sugestões dos segmentos da s_oçieciade, 'o Banco do_. Nor~C!ste
apresentou uma proposta que veio a· prevalecer- durante ã.
discussão e a elaboração do_texto da Ca-rta brasileira_, exatarnente aquela vinculada a recursos efetivos- e perm-anentes,
a fim de que o banco pudesse cumprir, ainda melhor, os
seus nobres objetivos institucioilaís.
-- ~Hoje, o Presídente do Banco do Nordeste, Dr. Jorge
Lins Freire, em entrevista conce-dida à imprensa do Ceará,
ressalta exatamCnte 3. Signific3tiva cOntribuição que o BNB
há prestado ao nosso País e, particularmente, à região Nordeste, com aplicações que, no primeiro sênieStre deste exercício de 1992, ascenderam a 1.7 milhão de dólares, o que,
sem dúvida alguma, reflete, de map.eira positiva, a politica
acertada que o BancO' ado_tou, favorecendo mini, pequenOs,
médios empresários e produtores rurais da região.,
Portarito, por 'se tratar de um evento da maior importância
para o desenvolvimento do Nordeste, entendi do roeu._ dever
vir à tribuna do Seriã.do Federal para destacar o transcurso
de uma efeméride que merece, realmente, realce no plenário
desta Casa, a fim de que os atuais dirigenteS do Banco, sobretudo os seus servidores, se sintam sempre estimUlados a prosseguir" na faina a que se entregaram_, possibilitando ao_J3ailc9
do Nordeste do Brasil cumprir aque"Ias finalidades que insPirá:ram, em 1952, a sua cria-~ão, atravéS da genialídade df;! Rômulo
de Almeida, grande idealizador dessa obra meritória que têm
favorecido, de modo substancial, o nosso País.
O Sr. Esperidião Amin- V. Ex~ irie pc!rin.ite um 'apart~.
nobre Senador Mauro Benevides?

O SR. MAURO BENEVIDES- Com prazer, nobre Senador Esperidião Amin.
O Sr. Esperidião Amin- Nobre Senador Mauro BenevideS_, nosso Presidchte, eu nãO pOderia me furtar da honra
e da satisfação de, à· guiSa" de 'aparte, procurar corroborar,
tanto quanto me s.eja poss.íVe1; a manifestação que V. Ex4"
dei:ta consignada nos Anais do Senado nesta tarde. A_ manif~s
taçãO de V. Ex• é feita com a autoridade de quein~, Conhecendo
os meandros do processo de desenvolvimentO e as difícuidade~
que se antepõem historicamente a este processo no Ceará
e em toda região Nordeste do Brasil, a título de congratulações
pelo transcurso do quadragésimo aniversárid ~o BNB, prati~
também um gesto. de justiça endereçado aos seus servidores
e aoS seus dirigentes. Mais do que esse gesto de justiÇa, creio
que Va'Ie enaltecer aqui o serttimenfo de ·esperança "que V.
Ex• deixa ·consignado nesta oporturiidade. Corroborando a
sua inidafiVà, fantó Qúânto lne seja pósS(Vel- repito~ quero
traduzir, neste apartê, não apenas os meus cumprirrientos,
mas também a minha solidariedade com a luQ! que o BN~
representou e representa. Coniç> participante da Coiriissão
Mista que tem o Senador Elcio Alvares como seu Presidente
e o seu conterrâneO, senador Beni Veras, como seu Relator
e que estuda as causas das desigualdades inter-regionais ·no
nosso País, permitoRme, ainda, aSsinalar qUe os objetivOs cJ.Uetêm norteado o BNB, objetivos que todos nós brasileirOs devemos ter em relação ao desenvolvimento do_ Nordeste, que
é parte indispensável da própria· conSecução da verdadeira
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soberania n'acional, esses objetivos que V. Ex~ relembra nes~a
oportunidade devem estar no coração e na atuação de todoS
nós que procuramos compreender a expressão "Pá_tria" e -a
expressão "patriotismo" na sua dimensão verdadeira, ou seja',
a dimensão que -compreende- a redução das desigualdades enR ·
tre as nossas regiões. Por essa razão, congratuloRme, mais
uma vez, com o pronunciamento qUe V. Er faz, eri.galà.nando
a seSsão de hoje.
Ú SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Er,
. nobre Senador Esperidião Amin, que, embora integrante de
uma "outra região do País, tem uma visão- globalizada dos
problemas brasileiros e testemunha o seu reconhecimento ao
Banco do Nordeste do Brasil~ que, nesses 40 anos, vem, sem
dúvida, emprestando inestimável colaboração ao crescimento
do Pàís.
Eu ressaltaria, neste instãrlte; iiObre Senador Esperidião
Amin, que a correção das disparidades regionais de que se
incumbe agora essa Comissão Mista do Congresso Nacional,
que teve a inspiráRla o Senador Beni Veras, vem-se consti_t_uim_:lo ""t_ambém e~ g_rande preocupação_ do Banco, já que
· ele próprio, ao lado da Sudene, do DNOCS e da Codevasf,
tem comandado esse angustiante processo de ultrapassagem
de uma fase adversa e crítica que nos separava das outras
regiões do País.
Não seria demais registrar que as ·aplicações feitas pelo
Banco nesses 40 anos, quer nCJ fomento ao desenvolvimento
regional, quer na própria comercialização dentro da estrutura
concebida por Rómulo de Almeida, atendem, sem dúvida,
aos próprios anseiOS e aspiraçõeS_do povo nordestino. Apoiando.:: nos no BNB e na Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste- SUDENE, temos sido privilegiados pelo trabalho pertinaz e obstinado levado a cabo por essas duas instiR
tuições:
.
.
Daí por que fiz queStão, Sr. Presidente, de vir à tribuna
do Senado Federal para, como Senador do Nordeste e como
ex-Presidente do BNB, prestar a rriinha homenagem aos meus
antecesso-res e também meus sucessores e, muito mais do
. que a eles próprios, ao quadro de servidores do BanCo do
Nord~ste,. quadro _indis-cutivelmente competente e qualificado
de profissionais que -tudo têm feito para permitir que-o Ctédito,
nas suas várias modalidades, possa chegar aos grandes, peque~
nos e miniprOdutores e aos grandes pequenos e miniempre~
sários, dentro daquelas diversifiCações creditícias de que se
incumbe 6 próprio Banco, atendendo às exigências da realiR
dade brasileira.
·-Sr. Presidente Garibaldi Alves Filho, V. EX', que teve
a horira_ de ver dois ilustres membros de sq.a ilustrada faniília,
José Gobat Alves e Agnelo Alves, guindarem-se à Dire"toria
do Banc_o do Nordeste, função que éxerceram com a maior
dignidade. V. EX' sabe, como Parlamentar brilhante e atuante
que sempre foi na defesa dos i~teressç~ regioç.ais,_ que q Banco
merece hoje os aplausos, o reconhecimento e o testemunho
de gratidão daqueleS que, ~m nossa região, identíficam o BNB
como um grande instrumento aceleradot ·do crescimento de
uma de nossas mais carentes faixas geográficas. Saúdo, pois~ o -409 aniversáriO do BNB, colocando-me
à disposição de seus superiores interesses, que s.e identificam
com as próprias aSpiraçõeS"âe nacionalidade.
·Muito obrigado. (Muito bem! Palmas!)
. . .
COMPARECEM MAIS OS sRS. SENADORES:
Alfredo Campos - Amazonino Mendes - Carlos De'
Carli- Coutil!ho Jorge- Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira - Guilherme Palmeira --Jarbas Passarinho - João
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França - Júnia Marise - Marco Maciel -Raimundo Lira- Valffiir Campelo~

Mário Covas

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) -Na qualidade de Presidente eventual dos trabalhos-Já que o Senador
Mauro Benevides me deu a honra de presidir esta sessão
por ocasião do seu discurso sobre o_ aniversário do Banco
do Nordeste - , quero também associar-me a essa efeméride
e dizer da minha alegria e apreço pela luta desenvolvida por·
essa instituição bancária.
-Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo SupHcy.
(Pausa.)
S. Ex~ não se encontra no plenário:

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filllo)- Passa-se
à

ORDEM DO DIA
Item 1:
MENSAGEM N• 256; DE 1992
(Em tegíme -de urgência, nos termoS do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
_.
Mensagem n• 256, de 1992, pela qual o Senhor
Presidente da República solicita autorizaçãoopara que
a República Federativa do Brasil possa contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a até DM
30,000,000.00 (trinta milhões de marcos alemães); des,
tinada ao co-finariciamento do Programa Nacional do

Meio ~à.__..nbie-nte---FNMA, a Stf exe-Gutado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos· do art. 140, letra a, do RegímeniO I_n~erpo,
designo o nobre Senador Esperidião Amin pata proferir o
parecer sobre a matéria.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -'- SC.. l'ara proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, conforme V. Ex'
já esclareceu, Sr. Presidente, trata-se de u-vt pedido de empréstimo feito pelo Senhor Presidente da República, objetivando
a ultimar a contração de operação de crédito externo junto
ao KFW - Kreditanstalt für -wiederaufbau, no valor de 30
milhões de marcos alemães, destinada ao co-financiamento
do Programa Nacional de Meio Ambiente - PNMA, a ser
executado P.,lo IBAMA- hstituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovávei.s, sob a supervisão
da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da Repúbljca.
PARECERN•
,_DE 1992
Da Comissão' de Assuntos Económicos, em Plenário, sobre a Mensagem n9 271, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, solicitando seja autorizada a
República Federativa do Brasil a ultimar a contratação
de operação de crédito externo junto ao Kreditanstalt
für Wiederaufbau - KFW, no valor de até DM
30,000,000.00 (trinta milhões de marCos alemães), desti·
nada ao co-financiamento do Programa Nacional de
Meio Ambiente- PNMA, a ser ex~utado pelo Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, sob a supervisão da Secretaria
do Meio Ambiente da Presidência da República.
O Senhor Presidente da República fez encaminhar ao
Senado Federal, nos termos do art. 52, íriéiSO V, da Constituição Federal, solicitação no sentido de que seja autorizada
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a República Federativa do Brasil a contratar operação de
crédito externo, no valor equivalente a até DM 30,000,000.00
(trinta milhões de marcos alemães).
A referida operação, a ser contratada junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW, tem por escopo prover
os recursos necessários_ ao co..;financiãmento do Programa Nacional de Meio Ambiente- PNMA.
A execução do Pfograma estará a cargo do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
~ IBAMA, sob a supervisão da Secretaria do Meio Ambiente
da PresidênCia da República.
De acordo com a Exposição de Motivos do Sr. Ministro
de Estado da Economia~ Fazenda e Planejamento, que acompanha a Mensagem Presidencial, é o seguinte o perfil. da operação no tocante às condições financeiras básicas:
a) Credor: Kreditanstalt für Wiederaufbau- KFW;
b) Valor: DM 30,000,000.00 (trinta milhões de marcos
alemães);
c) Juros: 4,5% a.a., exigíveis semestralmente;
_d) Amortização do principal: será efetuada em 31 (trinta
e uma) parcelas seme_strais, iguais e consecutivas, vencendo-se
a primeira ein 31'10-96 e a última em 31-10-2011;
e) Comissãõ de_ compromisso: 0,25% a.a., exigível se-_
mestralmente.
No que concerne aos mecanismos de controle das operações de crédito, estabelecidos a nível cons_titucio-nal pela Carta
de 1988 e regulamentados pela Resolução n' 96/89, do Senado
Federal, cumpre explicitar que:
1) kiegaiidade-da minuta-do-controm--fut-atesiaàa por
parecer co~petentemente emitido pela Procuradoria-Geral
j:)a F:az~nda Nacional~ através· do Parecer n~ 741192, cujas cópias se encontrt\n.l apenSadâ.s ao Processo;..
2) As exigênciaS ~relal:ivàs ~s. fina:riçaS _exterriaS da União,
tomadora do empréstimo, eiD confor'.midade cOm ó art. 49 ,
§ 3~", alínea g, da Resolução n9 96/89, forarD. satisfatotíamente
atendidas segundo atesta o Departamento do-Tesouro Nacional- DTN em Parecer DTN/COREF; DIREF/ n• 144/92;
3) O cronograma estimativo da alocação de recursos,
discriminado por fontes tem a seguinte -coniposiçãõ:-

em US$ WJhOes
Fonte/Ano

1992

1993

Total

Bird (3173/BR)
KFW
União

8,00
5,00
4,80

5,25
11,30"
5,38

13,25
16,30
10,18

17,80

21;93

39;73

Total

4) Quanto às exigências Constantes di Portaria, MEFP
n•497/90, o Parecer DTN/COREF/DIRÉF/ n•J44/92 esclarece
o seguinte:
a) o Departamento de OrçamentO -da União infoiniou
via fax de 3-6-92 (fls 3"09110), que o OrÇamento Geral da
União/Ibama não contempla dotação para ingresso dos recursos externos (Fonte 148) e para pagamento de juros e comissão
de compromisso previstos para este ano. Entretanto, aquele
Departamento está providenciando a alteração do quadro detalhado da despesa do lbama, visando incluir no Orçaniento
daquele institu_to o. ingresso de_ recursos na subatividade
20701.030170103.4093.000:>(Implementação e Manefo da
Unidade de Conservação).
·
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Por se tratar de alteração de competência do Executivo,
equacionável pelo DOU, entendeu o DTN não se configurar
a restrição em impeditiVo concreto ao pleito;
b) Inclusão no Plano Plurianual - 0 programa encontra-se contemplado no Plano Pluríanual- PeA, de que trata
à Lei n' 8.173/90, dentro do Subprograma 0103, "Proteção
da Flora e Fauna,., a ser executado pelo lbama, conforme
relatório do Departamento Nacional de Planejamento e A"{aliação (DNPA);
c) A operação encontra-se dentro dos lin;Iites de endividamento estabelecidos pela supracitada Resolução n9 96/89,
do Senado Federal;
d) As demais formalidades prévias à contratação do empréstimo externo prescritas na Constituição Federal e na.Reso-:
lução n9 96/89~ do Senado Federal, foram satisfatoriamente
atendidas.
A oportunidade e a conveniência da contraÚ.ção dO crédito têm sua finalidade centrada na necessidade premente de
se oferecer os recursos indispensáveis à consecução do objetivo
de implementação e manejo sustentado de UnidaQe~ de Conservação, especialmente ameaçadas, ao mesmo tempo em que
se criam condições para o-fortalecimento do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação;-· com vistas â contribuir para
a preservação e defesa da biodiversidade, clima, água e fertilidade do solo.
_
·__ .
Em faCe do expo~o~ somos favoráveis à auto"i:ização pleitead~ nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne 50, DE 1992
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de ·crédito éxtern:o, ·no Valor equivalente
a até DM 30,000,000.00 (trintá milhões de marcos ale~
mães), júnto aO Kreditanstalt' fÜr Wiederaubau KFW, deiitimida:ao co-fillanciamento do Programa Na~
cional do Meio Ambiente- PNMA.
Art. 19 É a República Federativa do Brasil autorizada
a contratar operação de crédito externo, no valor equivalente
de até DM 30,000,000.00 (trinta milhões de marcos alemães),
junto ao Kreditanstalt für Wiederaubau- KFW. ___ _
Parágrafo único. A operação de crédito externo definida no caput deste artigo destina-se ao co-finan__ci3.mento do
Programa Nacional do Meio Ambiente- PNMA, cujo órgãO
executor é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recurs-os Naturais Renováveis- IBAMA, sob a 'sU.Pêrn.são
da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República.
Art. 29 As condições finanCeiraS báSiCas da operação
de crédito são as seguintes:
a) credor: Kreditanstalt für Wiederaubau - KF\\.t;
b) valor: até DM 30,000~000.00 (trinta milhões de marcosalemães);
c) juros: 4,5% aa, exigíveis semestralmente;
. d) amortização do principal: a ser efetuada em 31 (trinta
e uma) parcelas semestrais, igU.ãis e consecutivas, vencendo-se
a primeira em 31-10-96 e a última em 31-10-2011;
~) comissão de compromisso: 0,25% aa, exigível semestralmente.
Art. 3<:> A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de 12 (doze) meses contados da
data de sua publicação.
Art . .49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Cabe-me, ainda, Sr. Presidente, fazer duas observações.
A primeira é qrie- eSte ·projetO de resolução se faz possível
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em fUnção de decisão de prorrogar, através da Resolução
n~ 17, de S-6-92, a vigência da Resolu__ção n<? 96/89. __
Segundo, informo que fui procurado por diligentes assessores do Ibama, dentre eles eu gostaria de ressaltar a figura
de um velho amigo e técnico, com inestimáveis serviços prestados à política de desenvolvimento urbano e de desconcentração regional deste País, o arquiteto Militão de Morais Ricar~
do, cujavisita registro neste morrientb, repito, pelo reconhe~
cimento à competência e dedicação desse entusiasta servidor
do nosso País.
Por tudo isto, o parecer é favorável, cuja leitura neste
momento encerro.
O Sr. Garibaldi Alves Filho deixa a cadeiril da
presidência, que é Ocupada pelo Sr. Mauro B-enevides,
Presidente.
--- ---

-

-

-

--

-

-

-

--

0 SR. PRESIDENTE (Mau~o Benevides) -O parecer
conclui pela apresentação do projeto de resolução que autoriza
a República Federativa do Bras_il a contratar operação de
crédi_t_o externo, no valor equivalente a até DM 30,000,000.00
(trinta rnilhOes de _marcos alemães), juntO ão Kreditanstalt
für Wiederaubau- KFW, destinada ao co-fin1:ui.çiãmento do
Programa Nacional do Meio Ambiente- PNMA,-a ser executã.do pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dós RecurS9§ Naturais Renováveis -_IBAMA.
Completada a instrução da matena, passa..:se -à discussão
do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a- discussão.
A votação da matéria será realizada na sessão ae (lmanhã,
em virtude da falta de quorum.
"
' -

e

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência concede a palavra ao nobre ~enador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
·
S. Ex' não se encontra no plenário.
_
Cori.Cedo a palavra ao nobre Senador Garíbaldi_ Alves.
Filho.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte dis-curso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres,
há alguns dias passàdos, Sr. Presidente,_ m~nifestei a minha
preoéUpá"ção com Í"~l~ção a uma decisão anunciada no bojo_
dR~ trabalhos da Reforma Fiscal, dos projetes a serem encaminhados pelo_ Grupo de -Reforma Fiscal do Govetnõ, decisão
esta que redundaria na pura e- simples extinÇão· do Fundo
-de Garantia do Tempo de Serviço.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na qualidade de Presidente de uma Comissão Pa.d;nnentar de Inquérito, ·que estudou detida e profunçlamente as irregularidades na gestão do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, manifestei minha
estranheza pelo fato_de o Governo têr'deciçlido, atrayés dessa
Comissão, simplesmente extinguír-~ó Fundo de G:arantia do.
Tempo de Serviço sem _um::). .discu~·s~O mai~ _apTofUiiâãda. A
Comissão, ao longo" de quase um ano de trabalho, não chegou
à coriClusão de quê<o Fundo_ deveria ·çl.esaparecer, mas sim
de que deveriam ser realizadas modificações _ila siStemática
do FGTS. A ComisSão; tendo _à frerife d Presidente e_ o Relator, entregou a V. EX\ Sr. PresideDte Mauro Benevides, há
10 dias, um projetO
lei no qual propõe uma série de modificações à a:tual leglsla"ção do Fundo .d.e_ Garantia 'do Tempo
-· ·
-. ·de Serviço. .
A solução não é extinguir esse Fundo, que é lliria conquista dos trabalhadores. A solução _é aperfeiçoar a sistémática
do Fundo, corrigir-lhe os desvios. punir aqueles que estão
praticando irregularidades na sua gestão. A solução é, so_bre-
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tudo, reforçar os poderes do Conselho Curador do FGTS,
medida que é proposta no projeto de lei apresentado por
essa CPI. A proposição-prevê que a bancada dos trabalhadores
no FGTS tenha uma representação proporcion-al à bancada
patronal e à do próprio-Governo e que se pemiita, até riú~smú-,
rodízio Dã Presidência do FGTS, rodízio que, hoje, não é
permitido; a presidência é ocupada apenas por um membro
do Governo.
-_ -~-- - --- -=--Portanto, no instante em qlie volto à tribuna, quero dizer
que o Governo, finalmente, teve um gesto de bom-senso,
e a comissão que trata da reforma fiscal re sol veu desistir de
propor a extinção do FGTS. As notícias qu-e temoS. é que
a Comissão não encaminhará nenhum pi'ojeto ·nesse sentido,
o que acredito que se transformaria numa verdadeira "Batalha
de Itararé" e seria _ rejeitada, aqui, no COngresso Nacional.
Não se pode cogitar da extinção dessa conquista, através,
puramente, do resultado de uma discussão que não incluiu
os trabalhadores, que são ou que deveriam ser os donos do
património do Fundo de Garaotia do Tempo de Serviço.
Faç-o este registro para dizer que prevaleceu o bom-s_enso.
Certaniertte, o Ministro do Trabalho e Previdência Social,
Sr. João Mellão, que se mostrava inconformado com_ a extin~
ção do FGTS, deve ter concorrido para que o Governo te_rminasse por optar por não- mandar a esta Casa a extinção ·do
FGTS. ·com essã comunici:lção; quero dizer, ·até mesmo ·em
nome daquela CPI, que nós iremos aguardai, agbi"a,-que o
Congresso Nacional aprove o projeto de lei que foi enviado
a esta Casa aperfeiçoando a sistemática do FGTS~
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V, E~ um aparte?
O SR- GARIBALDI ALVES FILHO- Pois não, nobre
Senador. Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador Garibaldi Alves
Filho, quero, primeirO, ·aproveitar a óportunidade para _cumprimentãr V, Ex~ pelo seu trabalho como Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que examinou a forma como
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço tem sido gerida.
Avalio que houve um avanço muito grande, neste ano e meio,
em relação à consciência do que se passava com o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. Isso decorreu de diversos
fatores: de um lado, o esforço-por parte da Bancada dos
Tr-abalhadores no Conselho Curador, que fOi tim-dos segmentos da sociedade que mais estimulou a criação_ da CPI. Em
segundo lugar, no Congresso Nacional, diversos Parlamentares, em especial os que compuseram a CPI, fizeram esforços
no sentido de destrinchar o que ocorria c.om o Fundo de
Gãrãiltia do Tempo de Serviço. Lembro_-me, Senador Gari..:
baldi Alves, de ter sido esta uma das minhas primeiras preocu~
pações_quando eleito Senador. Já na primeira semana de n?Ssos trabalhos, fiz uma visita ao então Presidente da Caixa
Económica Federal, Lafaiete- Coutinho~ Estávamos no final
de janeiro, iníCio de feve_reiro de_ l.991 ,__e na ocasião pedi-lhe
informações relativas à destinação dos rec.ursos do Fundo de
Garantia. Lembro-me perfeitamente de S. S• ter dito que,
caso, por uma CPI, eu solicitasse iilform3çõ.es detalh~das ~o
bre a destinação daqueles recursos, ele própno não te na meiOS
de enviá-las no prazo de 24,48 horas. Mencionou, na ocasião,
que a bancada de trabalha_dores h:wia, jpstamente, encami-_
nhado um questionário com cer.ça de 100 perguntas sobre
a destinação dos recursos, e ele se via em grartdes dificuldades
para respondê-lo. Informou-me ainda que a Caixa Económica
Federal tinha ficado dois anos sem apresentar demonstraçõeS:
financeiras, balanços, tal era a desordem que caracterizava
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o Fundo de Garantía- do Tempo de Serviço, bem como outros
recurSos administrados pela Caixa, p·arficularmente fundos
de natureza social. De lá para cá, Senador Garibaldi Alves,
percebo um avanço no sentido de o CongresSO Nacidnal e
os representantes dos trabalhadores no Conselho Curador te-_
rem obtido muito mais informações. As informações multaSvezes são a caracterização de sobrefaturamento, da falta de
--critérios; da existénda de critériOs muitas vezes mais POlítiCOs
do que de natureza sócio-económica ou de relações de custo
e benefíCiO soci31 que pudessem justificar inve!:ltimentos. São
as pressões de diversos grupos empresariais, de empresas construtoras que muitas vezes prepónderam ao lado das pressões
políticas nem sempre condizentes com aquilo que fosse a defesa do interesse público. Acredito que distorções nunca antes
reveladas também têm sido registradas sobre para onde vão
os recursos. Os próprios critérios de distribuição regionais
não eram bem pensados; não havia uma reflexão. A Constituição brasileira diz que se fa:i riecessária a: melhor distribuição
da renda, a distribuição de recursos para as áreas mais caren~
tes. Se de um lado isso poderia justificar maior cOntribuição
aos Estados mais pobres, não havia_propriamente um padrão,
um critério adeq!J.ado sobre, por ex~mplo, quanto deveria
ir; minimamente, para a -Cidãde de São· Paulo, que é exataQ"Iente o lugar d~ ~m~e part~ _a maior Pt:Op~rç~o__ de_ ~-D:tri- ·
_buiç9es para o Fundo de Garantia do Te'mpo de Serviço.
Isso ainda não está bem delineado, mas o que se verificou
foi uma distorç_ão na medida em que de São Paulo tantos
recursos de destinação do Fundo__ de Garantf:i do Tempo de
Serviço saem -e para São Paulo tão poucos recursos são encaminhados. Verifica-Se no caso- quem sabe?- uma.predisposíção negativa em funçãó de a cidade estar sendo administrada
por um--partido que não seja- o -da preferência do Governo.
Alguns poucos projetas têm sido aprovados, mas relativamente muito poUcos. Ainda neste domingo, o jornal O Estado
de S. Paulo, publicou nova informação, decorrente exatamente do esforço da báncada dos trabalhadores no Conselho .Curador levantando informações sobre_ como instituições públicas,
inclusive o próprio Banespa, têm faltado com compromissos
de pagamentos junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço. Estou de l!Cordo com V. E~·. Senl!dor Garibaldi Alves, quando diz que é necessáriO um aperfeiçoanienfo ao FUndo de Garailtiá do Tempo de Serviço, para haver maior transpãrência, ma-ior particípação dos segmentos da sociedade _e,
em especial, dos trabalhadores, que são_proprietários-nomi~
nais. Tenho certeza de que foi em grande parte graças ao
esforço_dos que participaram da CPI presidida por V. Ext
que hoje sabemos muito mais a respeito desse assunto, daí
a importância de examinarmos o projeto qUe se c-oristituíu
no resultado d~ CPI. Muito obrig~do.
O SR- GARJBALDI ALVES FILHO- Senador Eduardo
Suplicy, o testemunho de V. Ex• é muito impOrtante e valioso,
devido à própria participação de V. Ex• nos trabalhos daquela

CP I.
V. Ex~, que já havia manifestado preocupação muito antes
da constituição da CPI, aproveitou o seu funcionamentO para
dar vaiãõ. a ela, participando ativamente dos trabalhos e constatando aquilo que é uma realidade: o FGTS, hoje, é uma
grande fraude com relação ao património do trabalhador.
O FGTS, hoje, se constitui, Da verdade, numa grande
decepção, daí o_anúricio dã sUa extinção, Sr. Presidente, não
provocar aquela comoção que deveria ter provocado. Falar~se
simplesmente em extinguir o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço deveria _ter causado uma verdadeira comoção nos

Julho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

trabalhadores, e isso não se verifico_u. É que estamos perdendo
a capacidade_ de indignação. As coisas estão acontecendo no
nosso País de uma maneira tão surpreendente e vergonhosa,
que estamos perdendo capacidade de indignação.

O Sr. Esperidião Amin --Permite-me V.
nobre Senador Garibaldí Alves?

Ex~

um aparte,

O SR. GARJBALDI ALVES FILHO- Pois não, Senador
Esperidião Arnin.
O Sr. Esperidião Amin- GOstaria de fazer duas consignações, S()b a formma de_ aparte, ao pronunciamento de_ v._ E~
Primeiro-, perinito-me fazer não uma divagação, ma~ uma reflexão. CónCordo inteiramente com V. Ex~_que devenaprovocar - não sei se -provocaria, mas deveria provocar_ - uma
grande comoção a extin_ç.ão çlo_ f~ndo_de Garavtia do Tempo
de Serviço-~ foi o que ouvi V. Ex~. agora,- diZer. Rec':_)rdo_:_me
-era garoto ainda, permito-me dizer isSo~ quando o Fundo
de Garantia do Tempo de Seviço foilriStii:Ufdo no nosso País.
Faço _questão de registrar que ele foi iristíi:Uídõ, salVo engano
da minha memória, no governo do Presidente Castello Br~n
co, que foi relembrado na última sexta-feira, aqui, pelo meu
ilustre companheirO de Bancada do PDS, Senador Jarbas ~as
sarinho. Quando o Fundo de Garanti<l do Te.mpo de Serviço
foi criado sobraram vozes dizendo que era uma forma de
espoliar os direitos dos traball:u~._dores_brasileiro_s,_YigOrava
à época o instituto da estabilidade após o décimO ano de
serviço, que era evitado principalmente pelas grandes empresas e, não raro, pelas multinaciona_is que- operavam no nosso
País". Então, a título de reflexão, quero confirmar o que disse
V. Ex~: deveria causar uma grande comoção no nosso País
a ameaça de extinção do Fundo de Garait_t_ia do~ Tempo de
SerViÇo, porqUe ele é uma boa instituição. É uma instituiç~o
muito melhor do que aquela outra s_ubstit_ída pelo FGTS; que
o antecedeu, portanto. Segundo, quero confirmar as palavras
de V. Ex~, ditas com a autoridade de quem presidiu_ co_m
muita lucidez uma comissão parlamentar de inquérito que
talvez não tenha ganho a notoridade ou mesmo a_ notabilidade
devida, mas que foi fundo na busc;a das distorções de gestão
do Fundo de Garantia. Por essa razão, saúdo também a colocação que V. Ex• faz a propósito do recuo que o Go'Véino,
ao que tudo indica. confirmou no tocante à extinçãO do Fundo
de G_arantía do .Tempo de Serviço, e à sua substituição radical
e total por um outro mecanismo de proteção ou de desproteção
-não se sabia ainda, isso é urna cOgitação -do trab_alhadQ_r
brasileiro. E considero esse recuo tão bom quanto o de maior
alcance, mas igualmente bom, que o_ Governo fez na -questão
da educação. Foram_dois b.ons reçuos. Em ambos os ca.sos
funcíonõu satisfatotiariiente" aquela parábola - dizem que
é nordestina-do bo_de na sala: trouxeram o bode, amarraram
à mesa da sala de visitas, houve aquele mal-estar durante
aguns dias, todas as pessoas de bom senso na casa condenaram
a presença do bode na sala de visitas, e finalmente se tirou
o bode e houve o aplauso de todos, e não se discutiu mais
nenhum daqueles assuntos que· existiam antes da introdução
do bode _na sala, que aliás não foi ali colocado de_ graça,
mas exatamente para afastar os circunstantes dos tema:s que
pertubavam a vida naquela sal~ de visitas. Não sei se ~ G_?verno recuou ou simplesmente tirou o bode, porque a extmçao
do Fundo de Garantia e a-redução, ou a dispensa, d_os percentuais referenteS aos investimentos em edu_ca_ção eram p-ropostas tão descabidas que mereciam, em prindpío, Uma repu.lsa grande de todos nós, Senadores e Parlamentares, no caso
. cJa educação liderados pelo Senador João Calom, no caso
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do Fundo de Garantia do tantos quantos como v_. E_x• têm
conhecimento da causa e de causa; as duas sugestões fora~
tão prontamente repelidas- mas ficaram ainda algum tempo-no ar - que podem ser perfeitamente compara~as ao bode
da história. Faz bem tirar o bode_ da sala, mas nao devemos
nos esquecer da manobra, porque certamente havia alguma
razão para nela introduzi-_lo.
O SR. GARIBALPI ALVES FILHO - Senador Esperidiâo-- Arilín-,- ·cdricórdo iriie"íianiente Cóiri V. Exa na reflexão
que acaba de fazer, inclusive na conclusão, ein _que usa a
sabedoria de uma história folclóriCa âo nosso Nordeste._. _ ,
-Na verdade, o que cabe esperar agora é que o Gov~mg.
depois que falou, cagitou, che_gou a_propor numa. comtssao
a eX.tiilção do Fundo de Garanti_a do Teq1po de Servtço, possa
afinal reconhecer que as coisas não vão bem, porque o nosso
testemunho o do Senador Eduardo Suplicy, o de V. Ex•
o meu, o- d~ tantos quantos participaralll daquela _co~issão
é que o fundo vai muito mal, _n)as não é o caso de liqmdá:lo,
de_se acabar com ele; é um problema, sobretudo, de gestao.
Ora, cabe ao Govemo_participar de um trabalho que
possa concluir pelo aperfeiçoamento -dessa ge~tãó. o o.o~e.r
no, na verdade, adotou simplesmente_uma postção de su~CI~to
total, de omissão total, ao porpor, através dessa c?m1ssao,
a extinção do Fundo de Gru:a~ntia dQ Tempo de Semço. Mas
resta a esperança, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que. outras vozes, no seio do próprio Governo, venham~ ser ou~I~as
e, afinal, seja realizado um trabalho de ven:Jade:Iro mutua?,
pelo qual se possa aperfeiçoar -a gestão ?o Fu~do de G~ran~ta
-do Tempo de Serviço.
:
_
.
_
Comunico a esta Casa que havta proposto a convocaçao
do Ministro do Trabalho, João Mellão, para explicar a an.unciada extinção do Fundo de Ga_rantja do T<:.l.llPO de ~~rvtço.
É evidente que a ·esta altura não se_ faz mats necessáno que
a no_ssa proposta tramíte nesta Casa, já que o Governo recuou
dessa disposição.
·
O Sr. Esperidião Amin- Senador Garibaldi Alves Filho,
permite-me?
O SR. GARIBALDI AL"\'ES FILHO -J?ois não.

o

Sr. ESperidião-Amin _:_·vou me per:infür;-a ~Ítulo de
aparte, fazer uma sugestão. E até -me_ prop~nho- a.-:- caso
a acate -subscrever ,-junto com V. Ex•, esse reque~mento,

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -

P.ois !lão, Sena-

dqr.

o -Sr. Esperidião Aritin - O arto -passado -. V .. ~xa se
recorda- por sugestão de V. Exa,_houve_a. pnmet~.a ~-as
convocações do ent&o Ministro Ang'l?~o R"o&eno_Magn .. também por solicitação do Senador Almtr Qabnel. ~ ~ pergunta
que movia o requerimento, de que resultou a presença do
Ministro, era: 'Que estudos enl;.ão sendo fei.tos para altera~
a forma de aposentadoria?" Por exemp_l~, _a fixaça~_ ~os patamares de garantia, pelo sistema de se_gundade ofictal. E _as
respostas, sempre precárias, diziam _q~e estudos eram mu~to
incipferiteS, que não havia nada de_ oficial, ou me_sm~ d~ ofict_?SO, para ·se dar a conhecer. Entao, talvez se JUSt_~fique nao
convocar o MinistrO, -mas pelo menos um requenmento ~e
__ informaçõês, para se saber o que há - po!que al~uma cmsa
há. ChegOu a haver o anúncio dessa alteraçao no ano passado.
O SR. GARIB.ALDI ALVES FILHO ....,- Para saber por
que o bode _foi cólocado na sala .
4
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O Sr. Esperidião Amin -Volta-se a falar no mesmo
bode. Ou o bode está muito prestigiado ou é muito necessário.
E para não recebermos, daqui a pouco, o bode de novo,
pelo menos pergunte-sme quem é o dono do bode, qual é
o tamanho, qual é a idade. Porque é a terCeira vez que esta
dúvida nos assalta nesta legislatura. Ou seja, em 1991 e _1992
pelo menos três vezes, por ocasião do Emendão, à época
da discussão rla Lei" de CusteiO e- Benefícios. e agOra, no
encaminhamento do chamado ajuste fiS-cal, esse bode aparece.
Aparece e desaparece, mas, ao desaparecer, continua existindo. Quarito ao requerimento de informações, sugiro que V.
Ex•·o lidere, c eu prontifico-me a co-subscrevê-lo.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Agradeço a V.
sugestao~dada por V. Ex• é muito pertiriente. Deveríamos, agora, em vez de partir para a convocação, ou aguardar
aqui a aprovação do requerimento de convocação do Ministro
do Trabalho, substituiríamos essa medida pela apresentação
de um requerimento de informações, porque o assunto não
pode continuar a ser tratado dessa maneira:. -o Go~Verno-n:m
que encarar com a maior seriedade o problema do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.
·
·· · ··
·
Quero, por último, Sr. Presidente e Srs. Senadores, louvar o trabalho da Bancada do Partido dos Trabalhadores,
inclusive dentro -dos trabalhos da própria CPI, e dizer que
a nossa expectativa é que realmente o Gbvetil.o possa·ãgir
de outra maneira.
O Sr.. Hulnberto Lucena--Permite~i:tie V. EXl' um aparte?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Concedo o aparte
ao nobre Líder do PMDB, o nosso Líder, Senador Humberto
Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Felicito V. EX' pelo seu pronunciamento, que é -mUítõ Oportuno, particularmente pelo
fato de ter sido V. Ex~ o Présidente da ComisSão' de Inquérito
que foi criada com o objetivo de investígar a ãj>licação dos
· recursos do Fundo de Garantia do TeinpO de Serviço. Aliás,
aproveito para, em nome da Bancada do PMDB, registrar
o nosso aplauso pela maneira séria, competente e_~ discreta
com que V. Ex• se houve no- desempenho dessa importante
missão que lhe foi confiada. O que não é de admirar, porque
·conheço o-mo-do de ser de V. Ex•, o seu espíritO-público
e a sua disposição de estudar, em profundidade, todos os
temas que são afetos à suaatuação-parlamentar. No momento
em que se anunciou a possibilidade de extinção do Fundo
de Garantia do Tempo de S"erviço, 'tJ.Ci bojo da reforma que
o Governo está encaminhando ao Congresso Nacional, embora de maneira informal, V. Ex~ fala, neste momento, não
apenas em nome pessoal, mas em nome de toda a nossa Bancada e, por que não dizer, do Senado, porque o Fundo de
Garantia do Teinpo de ServiÇo, ao lOngO do tempo, desde
que se extinguiU a eStabilidade do trabalhador, na gestão do
Presidente Castello Branco, na gestão do MiníStio Roberto
Campos, no Planejamento, transformou-se num instrumento
eficaz de poupança do trabalhador, cujos recursos se_destínam
a financiar a sobrevivência da sua família, sobretudo_ durante
o tempo em que fica desempregado. Portanto, não há por
que pensarmos em apoiar a idéia de sua extinção, que é realmente funesta, do ponto de vista social. "Sabe V. Ex~ que
estamos no contexto de uma política económica recessiva,
que, por iSso m-esmo, paralisa as atividades produtivas, leva
ao desemprego crescente - não me ca~so de repetir que
em São Paulo há mais de dois milhões de desempregados
- e a um arrocho salarial sem precedente na nossa história.
Ex.-A
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É claro que, c-om isso, a crise social vem se ag~avando. E
nó"s admitirmos, nesse iristante, a possib"ílídadi:~ de extinção
do FGTS seria- colocar mais um condiritento nã. _situação de
dificuldades em que vive o trabalhador; dificuldades crescentes
que atingem a graild~_ :mâioria dos que viveri! sem -salários.
Portanto, receba V. EX~ o nosso apOio. Nós nos incorporamos
ao seu apelo, D<?_ sen~_ic!_o _de qu_e ~ssa idéia não passe apenas
de uma simples possibilidade, que teria sido colocada no meio
das alternativas governamentais que compõetrcas propostas
de reforma fiscal que está encaminhando, informalmente, ao
CODgreSsõ NaCional. -Aliás, por fala-r em refOrma fisCal, aproveito a ocasião para lembrar a V. Ex~ e ao- Senado que, até
hoje, pelo menos que eu saiba, nem sequer os Líderes do
Senado receberam a cópia desse material que, oficiosamente,
foi encaminhado pelo Executivo ao Relator da matéria iia
Câmara dos Deputados, o Deputado Benito_ Gama. AChO
que o Governo, em vez de ter-se comportado assim, deveria,
sim, ter encaminhado ao Congresso Nacional uma mensagem,
cóni ã nova versão da reforma fiscal. Nós estamos em tal
-dificuldade, nesse particular. por desconhecer totalmente_os
prirtdpáísàspectcis dessa reforina, que. até- quandO a _impreiisa
nos procura para uma entrevista, não podemos adiantar nada,
porque nao conhecemos substancialmente o pensamento do
Governo.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Senador Humberto Lucena, quero agradecê-lo por seu testemunho. Quero
dizer também que esperamos, à frente daquela CPI, ter correspondido à confiança e ao apoio que fOi dado por V. Ex•
aos nossos trabalhos na qualidade de Líder do PMDB.
Quero dizer da nossa apreensão, porque~ na verdade,
essas medidas são anunciadas, e, depois, o Governo-·as retíra:,
há um recuo como o ocorrido há pOUcOs d-iaS-.- Mas, de qualquer
maneira, permanece uma insegurança na classe trabalhadora
do nosso País, que, com disse V. EX\ está sendo castigada
por uma recessão cruel que tem cobrado dividendos em relação ao Fundo de Garantia-do Tempo de Serviço, porque
a receita do FGTS tem cãfdo de uma maneira -asSUstadora.
Sr. Presidente~ Srs. Senadores, erã esse o- re-gistro- que
desejava fazer na tarde de hoje,
Muito obrigado.
Durcinte o diScurSo do Sr. Oaribaldi Alves Filho,
o sr. Mauro BerieVlâes, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é- ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha
Dàzi, .J?Secretário.- -·
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha DerZi) -'..-con-l
cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Senador Rachid Saldanha Derzi, Srs: ·senadores, em primeiro
lugar, quero fazer um comentário a respeito de uma declaração
do Presidente do Banco do Brasil, Lafaiete CoUtinho, que
mencionou, em entrevista a diversos jornais- que Circularam
no sábado que este Senador havia quebrado o sigilo bancário
ao divulgar que a empresa Cetenco recebera do Banco do
Brasil empréstimo entre um milhão e um e meio milhão de
dólares.
·
Quero informar ao Sr. t.afãiete Coutinho, presidente do
Banco do Brasil, que, de forma alguma, quebrei o sigilo.
Quem revelou, em seu depoimento ao delegado Paulo Lacerda
na Polícia Federal que a Cetenco houvera recebido no segundo
semestre -de 1991 o mencionado empréstimo- foí 6 própriO
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Sr. Renato Jorge Sarti, diretor financeiro da

Cet~nco

Enge-
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tanlbém, se comprovados tais fatos, __de um _crime de tráfico
__de influência. E, nesse c.a~, há provas materiais do crime.
EPC - Empresa de Pa~rticipações e Construções - do Sr.~
É o cheque do Banco Rural n' 42.680 depositado
Paulo César Farias havia sido contrataçla para prestar asses~
na conta de Curió"numa agenCia do Banco Bamerindus,
seria tributária. Para isso, a- Cetehco pagou à EPC â cíllalltía
em Marabá, no valor de _5 milhões_ de cruzeiros, cu
de 206,5 nlilhões de cruzeiros por serviÇo de assessoria_econó59.000 dólares, referente à segunda parcela do esquemica e fischl, conforme cópia da nota fiscal publicada hoje
ma. Q __e.x-Deputado dispõe de testemunhas e docupelo Jornal do Brasil, página dois. .
_____ ___ __,~
mentos para sustentar o que diz. Mais. Tem fitas
Avalio como importante que a Comissão Parlamentar
gravadas que permitem acompanhar didaticamente, as
de Inquérito qtie examina esses fatos possa ouvir do Sr. Lafaieetapas da operação.
te COUtinho se, porventura, houve alguma relação ~e ca~sa
O
conteúdo dessas fitas é reve:la.do nesta edição da ieVista
e efeito entre as ações da em.presa de Paulo César Fanas
Veja.
e as decisões de empréstimos fealizados_ pelo Banco do Brasil.
Sebastião Curió é ofiCial da reserva, que trabalhou na
Claro, o Presidente do Banco do Br~iJ infq_rmou ~ue ~ ~~isão
área de informações, gravou os diálogos pelo método mais_
não foi_ apenas deles, mas de um conselho do BanCo do Brasil
que aprova empréstimos tão volumosos quanto esse. É mais Sitnples que existe: através da sua secretária eletrônica:
uma razão para que explique quais foram os critérios de destiw
12 <!e Julho de 1990: No Planalto
nação desses empréstimos, do Banco do Brasil. Isso_ se torna
Depois
de peder o mandato em 1986, quando debastante relevante na medida em que o próprio Senhor Paulo
-_ sistiu de .concorrer devido a um problema na coluna
César Farias- diSse que tinha um relacionamento próxímo" ao
vertebral, Sebastião Curiõ resolveu tentar a sorte eleiSr. Lafaiete Coutinho e ao .S~. Álvar.o..Mendonça. ~ _
·
-torai de novo em 1990. O e plho em su~ maior jazida
Mas Sr. Presidente~ Srs. Senadores, a revisJa Veja, publiw
eleitoral, os garimpeiros de Serra Pelada, na manhã
cada nes{e final dese~mana, datada de 22 dejúlho, de 1992,
12 de julho de 1990, uma quinta-feirã,--curió foi
de
traz matéria da maior importâilcia, deno:ritiilàda "As voz_e_s
--=--ao gabinete de Fernando Collor para falar de ouro
da conexão", assinada pelo jornalista MáriO Rosas, em que
e Votos. Os dois assuntos deixaram o Presidente tão
o ex-Deputado Seba~tião Cu~ó"di_z que o Presidente Fernando
interessado que ele ma_l prestou atenção- aos PC::didos
Collor mandou Paulo César Fa_riaS dar 120--Inil dólares para
do deputado que introduziu Curió na sala, o paulista
sua campanha. Nessa reportagem, exibe'três gravações como
Leonel
Júlio, do PT do B. O deputado de São Paulo
provas de sua denúncia:
... havia marcado a audiência e, num gesto de gentileza,
concordou em dar uma carona palaciana ao colega .
. __ "Eu fiquei até meiO chateado c_om <_> C1,1rló, porque
AS VOZES DA CONEXÃO
o presidente deu muito mais im-portância ao -quê ele
O ex-Deputado Cllrió diz que Collor
dizia", lembra-se Le_onel Júlio. Bernardo Cabral tammandou PC Farias dar 120.000 dólares
bém participoU do encontro.
à sua campanha e exibe três grava~ões
No capítulo ouro, Curió conseguiu o que queria.
como provas de s1,1a _denúncia
-O Planalto havia rascunhado um decretq retiraQQo os
No dia 12 de julho de 1990, uma quinta-feira, o
g3rini.peiros de Serra Pelada, mas o candidato cpnvenex-Deputado Sebastião Moura, o "Cu.rió_"_, ~steve no
ceu Collor a assinar um outro documento, autorizando
Palácio do Planalro para uma audiência com o Presi-a permanênCia dos eleitores àe.CÚrió nO local até março
dente Fernando Collor. OS dois tiveram um s~gündo
- d~ _1991 ..NC! capí~ulÇ> vo_to~, r~cebeu promessas e palaencontro, rápido e casual, na noite de 1"' de setembro,
vras de estímulo. "Eu te quero de volta para a Câinaum sábado, no _restaurante Floren_tino, em Brasília.
----'-ra", disse-lhe o Presidente numa conversa à parte, enDepois dessas duas conversas, colpc-o.y~~.e __epl movjquanto Cabral falava com Leonel Júlio, segundo o relamento uma operação destinada a envi_ar cerca de
to d.e Curió. "Eu precisO de :um camarada Iii. que dê
120.000 dólare$ aos cofi'és do _comit~ eleiral de Curió,
porradas firmes e voCê é bom nisso"._ O ex:-d.eputado
na época carididato a deputado -federal pdõ PRN do
também recorda que, num. oUtro intrevalo da conversa,
Pará. O então Ministro da Justiça, Berbardo Cabral,
Bernardo Cabral ~e perguntou quanto necessitava patelefonou para Curió.- Seguindo orientação de Collor,
ra a campanha. ""Eu disse ao ministro que precisava
Cabral avisou o candidato que seria procurado por um
de uns 10 milhões de cruzeiros". conta o ex-deputado.
emissário do presidente. Vinte e quatro" horas depois,
"Curió-pediu apoio político ao presidente, e u Presio empresário Paulo César Farias, o PÇ, li_g_ou par~
dente pediu que ele entrasse em contato cpJDigo para
Curió, falou em nome d~quele "no~so am_ig:o'~ ~ _a~rtou
p~ssaf pã.ra lnim os telefones eril. que ele, COllor, pUa entrega do dinheiro em duas parcelas. PC 'àiiiâa pediu
desse encontrá-lo", confirma Cãbral. O !!X-ministro neao-candidato que, em agradecimento, telefonasse para
ga, no entanto, que tenha conversado sobre cifras com
Luiz Adelar Scheuer, executivo da multinacional alemã
Curió.
Mercedes-Benz e atual presidente da Associã.Ção Na1• de setembro de 1990: Jantar
cional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfavea.
.
.
- Não houve telefonemas por mais"" de- Uiii "i:iiês e
meio d.e pois do encontro de Cq.ri_6" com __Collor no
É exatamente Sebastião CuP.ó, um ~os impliça_do~,_ quem
Planalto. Nesse periodo, Curió -tocou a campanha com
relata esses fatos. Ainda h9je ce4o_- ouvi a entrevista feita
Suas pi"óprias_ forças e a ajuda de Lucas Orru, ex-asw
pela Rádio Eldorado com o ex-Deputado Seb~tião Curió,
sessor do embaixador Marcos Coimbra, cunhado de
oficial do Exército, que se tornou murto conhectdo por sua
Cbllor c secretário da Presidência. Orru lhe_arru_mara
ação em Serra Pelada. Trata-se de um crime eleitoral mas,
nharia S.A. E o mesmO

~enato

Jorge -~arti revelou que a
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três Kombis, enviadas de São Paulo para- o Pará. Nã
noite de 19 de setembro, -sábado, o ex~deputado foi
com a família assistir a um show da cantOra Simone
na Academia de TêniS de Brasília.-Depois ·cto espetáculo, parou no restaurante Fiorentina. Ali, em outra Ínesa, sentou-se o PieSidente
Collor, que, em companhia da primeira:damã-,-ROSane,
se rodeara de amigos. Além de Simone e Ísis de Oliveira, estava o colunista lbrahim Sued. O Presidente bebericou uísque Lágan, jantoU pato Com laranja: Ibrahim
Sued recorda que "apareceu um chato que alugou o
Presidente por um bom tempo". O colunista não sabe
quem era. Era Sebastião Curió~
·~
"O Presidente me viu e me chamou com o dedo",
lembra-se ele. O candidato aproximou-se, e os dois
conversaram de pé. Temeroso de que o p-rometido
apoio presídencial ficasse nos favores do ajudante de
Coimbra. Curió fez uma sondagem. "0 Presidente perguntou como estava a campanha. Eu disse a ele que
estava bem. Mas perguntei se deveria contilluar buscando o apoio prometido junto ao doutor Orrú. Ele me
olhou. movendo o dedo indicador da mão direita, e
disse: 'Não, não. O Bernãrdo vai lhe piOCiirareJndicar
a pessoa c~rta_~~· ~Menos d~ 48 horas depois, na segundafeira, Cabral ligou para Curió.
----·
Em três ·ocasiôes-; o ministro pronunCíoü a· palavra
"ele" na conversa telefónica. Cabral falou duas vezes
a palavra ''presidente" e usou a expressão "emissário
dele''. CUríó-Cõlocou o fone no gancho, certo de que,
ao falar "ele", o ministro da Justiça se referia a Collor.
O "Presidente''", por sua vez. seria Collor também.
O "emissáriou-- que o procui-ariã, cõnCluiu, seria um
enviado_do Presidente. ••Não podia ser outra pessoa.
O emissário seriã de quem? E o presidente, seria o
presidente do quê? Da Petrobrás?", pergunta-o ex-deputado. Ele não se recorda da hora exata do telefonema, mas lembra que "foi depois do almoço". ''Acho
que telefonei do Planalto, mas não tenho certeza",
diz Cabral. O eX-ministro esteveefefivaniente no gabinete de Collor, nO dia 3 de -seterilbro e, no iníciO da
tarde, foi visitar o Senador Jarbas Passarinho, seu sucessor na pasta da Justiça. "Cabral apareceu por volta
das 2 e meia da tarde e comentou que estava ·saindo
do ga~inete do_ Presidente", recorda-se Passarinho.
No dia seguinte, -te"rça-feira 4 -de- seteritói-6, PC
Farias falou ao telefone com· Curi6. O empreSário não
pronunciou o -nome de nenhuma autoridade, apenas
o de sua secretári-a Marta Vasconcellos e de Rosa, pOssivelmente Rosinete Melanias, as mesmas que prestaram
depoimento à CPI, e do executivo--da Mercedes,
Schueuer. PC-falou de dinheiro e se referiu ·a ''nOsso
amigo" em duas ocasiões. "Ele falava do Presiden~e
Cõllor", afirma Cu"fi6, "taiitó.-q-ue; depOis, o 'dOUtor
Paulo César menCionou OescrrtOrio dé- campanha do
'nosso amigo' onde eu deveria buscar o dinheiro. Era
o comitê de_Collor que funcionava nesSe lugar". Hoje,
o endereço que serviu de QG para a campanha eleitoral
de Collor abriga uma das empresas de PC, a Brasii-Jet.
Foi ali que o dinheiro apareceu, em -duas parcelas de
5 milhões de cruzeiros, entregues a uma pessoa da
confiança de Curió. No terço final do telefonema, Paulo
César-Farias pédíu que Curi:ó telefonaSse no dia segl.iinte a Schueuer, para agradecer a "contribuição".

Julho der992

20 de Setembro de 1990: A grana
- Curió teve _o cUidado de ligar para LuiZ Scheuer
na Mercedes e. não entrar em "detalhes", como reco-mendara o tesoureiro de Collor. ''Hoje eu não se"i :se
o doutor Paulo César pediu ao doutor Scheuer um
· apoio de apenas 10 milhões, ou se_ ele pediu 1 milhão
de dólares usando meu nome", afirma o ex-deputado,
expondo uma dúvida compartilhada pOr Bernardo Cabral. No dia q,ue fez a promessa, os 10 milhões de
. - cruzeiros equivaliam a-140.000 dólares, mas a primeira
parcela demorou duas semanas para sair. O candidato
chegou a ir diversas vezes ao "escritório do nosso amigo",_ onde_ era recebido por Marta Vasconcellos. "Falei
com da e -CHss_e~Q-ue ã- parcelã.- estava atrasada". conta
CuriO. "Nti.rria deSSaS oportUnidades, a Marta me disse
que aquilo estava fugindo da sua alçada e que eu deveria
ligar para dona Rose". O ex-deputado guarda os registras desses telefonemas a Rose do escritóiio- de PC
em São Paulo e tem também a cópia de conta de uma
ligação, feita de sua casa, em Brasília.-No dia 20, quando faltavam menos de quinze dias para a eleição. a
primeira parcela saiu. CoinCidência:_ na véspera, PC
Farias esteve n-o gabinete da então niinistra da Economia, Zélia Cardoso ·de Mello, batalhimdo pelos interesses da Mercedes-Benz, a empresa onde trabalha
Luiz Scheuer. Naquele dia PC entregou ã ministra um
bilhete, pedindo que modificasse uma resolução do presidente do BNDES, Eduardo Modiano, que garantia
uma reserva de mercado para as montadoras brasileiras
de ônibus, as únicas autorizadas a fazer vendas financiadas com dinheiro público para as prefeituras municipais.

DepOiS de-um. -tdeionema com a boá nova, Curió
despachou um emissário para a Brasil-Jet. Essa pessoa
foi encamínhada para uma sala onde se encontrava
o comandante Jorge Bandeira, um dos braços monetários de PC Farias. Bandeira - que já depós aqui
dizendo que não fazia essas coisas - sacou do talão
e assinou um cheque no valor de 5 milhões de cruzeiros.
O enviado de Curió lhe relatou que assistiU a- Lima
cena muito estranha. Bandeira assinou um cheque de
urit talão do Banco Rural que não levava seu próprio
nome, mas o de_José Carlos Bonfim em conta cOnjunta
com ~egina Silva Bonfim, com o CFF -de
·' - 289.853.037-9.1, titular da conta 01 06101-2. O cheque
- ""·era uriía obr3 de faiSific3Ção nàs ·mãos do ãUxiiYar de
PC Farias. O CPF289,853.037-91 não pertence ao co-- m"im-dante Jorge Bandeifa e a nenhum José Carlos Bonfim, mas a um veterano funcionário do Banco do Brasil
chamado Luiz Carlos _Dutra do ~armo, 50- arios, que
reside em Niter6í: "Tive até problemas por causa disso
_quando fui pedir um cartão de cr~dito", conta Dutra
d_o_ Carmo,-qUe não tem nada a ver com_ã._ história.
_''FUI investigar e desc_obri que erã~·uffi -caSo de estelionato."
Srs. Senadores, aqui estiqáO Sétiifi.O CàSO de pessoa relacionada ao Sr. Paulo César Farias que parece não existir ou
que usa de conta falsa. Mas aqui temos a informação de que
José Carlos Bonfim .e/ou Regina Silva Bonfim eram Os nomes
que estavam no talão de cheques assinado pelo Comandante
Jorge Bandeira de Melo.
A que ponto chegamos!
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O Sr. Ney Maranhão- Permite-me v.-Ex• um apa:rte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, nobre
Senador.
O Sr. Ney Maranhão- Senado_r Ed_uardo Suplicy, estou
ouvindo, com muita ate_nção, a referência de V. E~~ a e,sta
reportagem da revistaVeja, que considero hoje uma imprensa
"marrom". Seu êxito de vendagem é feito à custa de escândalos e de denunciar pessoas, algumas muito ilustres, como
tive ocasião de protestar aqui contra uma reportagem feita
a um homem, Líder do Governo nesta Casa,_ o Senador Marco
Antônio Maciel. ES_ta ieviSta citou-o cOmo uni homerp. _g_ue
não tinha nenhuma capacidade para ser membro da Acadeínia
Pernambucana de Letras, querendo levá-lo ao ridículo. Na
semana passada, ela mosÇrol,l_e_m_sua capa, também tentando
levar ao ridículo, o Presidente do Banco do_ Brasil, e eu dei
a resposta à altura, mandando um recado a_o Si. Roberto
Civitá, dizendo-lhe que o homem que coloca chapéu de couro
na cabeça- e eu me orgulho de colocar um chapéu de couro
na cabeç::t- Senador Eduardo Suplicy, é o- nordestino, que
trabalha oe sol a sol, lutando naquelas terras calcinadas pela
seca dando assistência a toda a sua fami1ia. E, coincidentem~nte, a revista simplesmente enalteceu o Preside-nte do
Banco do Brasil~ porque quem usou o chapéu de couro na
pequenina Paraíba se elegeu Senador da República~ a quem
neste momento presto as minhas homenagens, foi um dos
grandés jornalistas deste _País! Assis Ch~teaubriaQ.d. Agora,
quanto a _esta r~ortagern, ·só fidarei depois que_ houver as
provas contunáentes. Mas surgírão os "papa capinS", os "curiós", os "galos de campina", como os- "canários", v_~ surgir
agora m~ita gente de~te tipo, ·co-mo_ o _t?X,:.J?eput_a,d? Cu~ó,
denunciando uma coisa que ele mesmo- se benef1cxou para
se eleger. Desafio, Senador, qualquer partido político neste
País que não tenha recebido ajuda finaqceira de empresários
para eleger candidato a President(,! d.a, República, Deputado
ou SenadQr~ Prec.isrimóS, Senador_Ed_uardo _S~pli~y. elaborar
uma lei que acabe com essa farsa, acabe com aquilo que
todos nós sabemos. Esse projeto do Senador Marco_An_tônio
Maciel, de os partidos receberem ajuda oficialmente, é -~l:litO
importante. NingUém neste País, ~-~:ll__ J].ãO con~eço país nenhum cujo político para se eleger não receba ajuda financeira,
essa é a verdade dos fatos,
O SR. EDUARDO SUPLICY - Permite-me um breve
parêntese, Senador Ne_y Maranhão? Quero ~formar a V.J?~
que vou falar da minha campanha para prefetto. Desautonzo
qualquer contribuição de empresa à minha campanha.
O Sr. Ney Maranhão- O Partido de V. Ex~ nune:a recebeu dinheiro para a campanha?
O SR. EDUARDO SUPLICY - De Pessoa Fisíça poderá
ter havido houve contribuição d_e empresftr~qs_, e vai continuar havendo.

e

O Sr. Ney Maranhão- Mas, claro, Senad~r, o par~i?o
de V. E~ recebe ajuda de empresas, como a hnha auxthar
do Partido de V. Ex\ a CUT, recebe ajuda internacional
a qual precisa de urna prestação de cont_as! Acredito q~e pr~s
te eu acredito inclusive que a CUT aphca bem o seu dmhetro
~e eu não discuto esse assunto. Agora precisamos é fazer
uma coisa, Senador, que a política eleitoral se moralize. V:
Ex.~ foi testemunha, como todo o Senado, _quando eu falet
sobre sonegação e sobre _força de expressão, mostrei ao País
as coisas com o- respeito a esse problema ~a luta contra a
sonega~ão. Temos dados aqui Senador sob~e ISSO- S~ no Esta-
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do de V. Exa, hoje, a dificuldade, eu não digo sonegação,
-mas dificuldade para pagar os impostos, é de 75% dos ~mpre
sários pequenos, médios e grandes. Isso significa, Senador,
quase duas vezes o orçamento do País. E já disse ao Presidente
-que quando essa Lei do Ajuste Fiscal chegar para ser discutida
por -nós serei um Senador, talvez não como Líder do Governo,
como Líder do PRN, mas um Senador que irá lutar - e
tenho certeza de que V. Ex~ também - para que não só
25 ou 30% dos empresários paguem os seus impoStos, mas
sim que todos venham a pagar. Temos que aCabar com ess·e
problema, Senador, e isso está nas nossas mãos, nas mãos
do Congresso. COm re"lação -a essa reportagem, acho-me no
direito de julgar esse tipo de atitude desse D_eputado. Ternos
que ter _o cuidado, Senador, os membros da ComiS:sãQ Parl.amentar de Inquérito, também, de evitar esse tipO de coisas,
porque esse Deputado devia ter feito uma carta e_ procurado
V. Ex~ há mais tempo. V. Ex•, a quem tanto respetto, porque
está nesta tribuna defendendo aqUilo que acredita ser o melhor
i)3ra o Bfasil, e é- por ISso que penso sempre em V. Ex~,
como representante do PT e sempre O convido a estar na
tribuna e vice-versa. Mas, como dizia, esse Deputado deveria
ter procurado V. Ex~ e alguns outros Senadores e denunciado
à Nação tudo aquilo que estava ocorrendo. Mas agora, Senador, vão aparecer os "galos de campina.,, os "pardais.,, porque
não querem que essa CPI atinja _seu qbjetivo. Estiv_e)10j~
almoçando com o Presidente_ do Eximbank ~o Jap~o, e_ S.
Ex,~~_num discurso_ curt_o, p~ra q\le_fosse ouvido pelo Líder
da maioria no Sehado, Senador Humberto Lucena, e pelo
Senador Fernando He_niique Cardoso, disse que há oito anos
que este País está divorciado na área económica internacional
e, graças ao trabalho do Presidente Fernando Collor e do
Ministro Marcílio- Marques Moreira, estávamos voltando à
comunidade económica internacional. Digo a V. Ex~ que houve muitos erros da parte do Presidente da República, mas
considero que os acertos foram muito maiores. E- o Brasil
está voltando à comunidade internacional por_ uma questão
de confiança. Hoje, nesse almoço, S. Ex~ emprestou ao País
alares e ainda nos virão muitos outro_s empréstimos, depois
de estarmos divorciados há oito anOs da comunidade financeira ínte"maciorial. Por mérito dé:Ste Governo, por esta luta
que o Presidente, Juntamente como O seu Mírii~tto -da Economia, eStão travando, estamos tendo a oportumdade de voltar
à comunidade financeira internacional. Isso significa desenvolviiiú~:nto, Senador, e confiança neste País. Temos que acabar
á niáiS"rá(iido possível com essas den_úncias, porque já ouvimos
muitas testemunhas nesta CPI. Temos que deixar de dar crédi~
to a esses "Curiós", a esses "papa-capins", a esses "canários''
que--só aparecem agora, mas que deviam ter denunciado à
Nação, através dessa revista, o que estava ocorrendo, há muito
tempo. O povo já está cansado disso._ Nós est~os i~d~ a
fundo, pois queremos saber a verdade, mas há um limtt~
de tempC?1 e is"so já está caiiSaitdo, Senador. Espero de V.
Ex~ e dos membros da CPI que até o dia 11 de agosto encerremos e entreguemos a responsabilidade de quem é quem
com relação a esse escândalo.
O SR. EDUAI\1)0 SUPLICY- Senador Ney Maranhão,
primeiro, agradeço suas palavras de respeito, e V. Ex~ sabe
que esse respeito é mútuo, mas para que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa concluir os trabalhos, é necessário
que não haja qUalquer tipo de obstrução por parte do GovernO.
- --Converseí hoje, Senador Ney Maranhão, com o President~ do Sindic~to dos J<uncioná!ios- dO Baf.lcO Cen~r.al -
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SINAL- que estava muito preocupado com uma questão,
ou seja, o fato de o Banco Central não ter agido de maneira
suficientemente rápidã no sentido de encaminhar à Çomis-são
Parlamentar de Inquérito todos os documentos que têm sido
solicitados.
O Sr. Ney Maranhão - Esse -funcionário, -se V. Ex~ o
conhece bem. deu uma informação incorreta. Estive hoje com
o Presidente do Banco Centrãl ,-cOincidiiiieinente nesse almoço, e falei até brincando que estava preparando um esconderijo para ele, em uma praia em Pernambuco, e lhe daria
a chave de hoje para amanhã. S. 5' me disse que sua convers_a
com o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Benito Gama, e com o Relator teria sido no sentido
de entregar a documentação exigida pela comissão hoje, o
que será feito. Informações_ desse tipo são extremamente complexas, e o Banco deve entregá~las acomp~nh_adas de provas
irrefutáveis, -para- que airianhã a ComiSsão não diga que o
Banco Central está sabotando e que o Governo está prejudicando as investigaÇõeS. V~ Ex• há de concordar que na questão
dos bandidos de colarinho branco do INSS, graças à colaboração que o GoVeinó deU à CPJ, essas pessoas foram condenadas a duzentos anos, o que foi muito pouco. Deveriam
ser condenada a quinhentos, porque só_ foi confiScado o que
eles tinham aqui, e com o que eles têm lá fora dá para viver
o resto da vida como nababo. Devemos melhorar essas leis
para corrigir essas distorções. Quanto ao Pr~side~te d<? Banco
Central, Francisco Gross, S. S• me tranSinitiu hoje essas informações. O acerto que teVe coin ó Presidente da CPI, Deputado
Benito Gama, e com o Relator está sendo cumprido religiosamente dentro do prazo determinado.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a infomiação
que V. Ex• traz. Esperemos até esta tarde, porque pela manhã
ainda não haviam chegado os documentos solicitados pela
subcomissão presidida pelo Senador José Paulo Bisol. Espero
que realmente tenha o Presidente do Banco Central, Francisco
Gros, curhprido o combinado, de maneira a podermos; o quanto antes, analisar essas informações.
_
- -O que eu soube, Senador Nf:y Maranhão,-pelo P~~s~dente
do Sinal, foi que essas infofmações solicít'âdas pela CPI poderiam ser mais rapidamente encaminhadas. Por exemplo, como
me explicou o Presidente da AssociaçãO dos Funcionários
do Banco Central, o Banco tem em inúriieias oportunidades
feito rastreamento de contas. QuandO se quer fazer isso, por
determinação do Presidente do Banco·;- este encaminha de
pronto a solicitação ao Departamento de -Fiscalização, que,
dependendo da gravidade d<? fato, pode enviar auditores às
instituiÇõeS financeiras objeto-da apuração: O auditor do .~an
co Central, ao ir a uma deSsas instituiÇões.fiilã.nceinis eX3minar
esses documentos em uma hora obtém o rastreamento necessário.
O que ine explicou o Presidente do ~~nal foi que essas
informações, quando há vontade, obtêm-se com relativa rapidez. De qualquer maneira, espero ·que--estejam de fato chegando os documentos para não precisarmos denunciar qualquer tentativa de obstrução por parte do Governo.
Concluindo, Sr. Presidente, saliento a importância da
gravidade da informação trazida pela Revista Veja- e hoje
divulgada por toda a imprensa. Avalio, -~t?~ador Ney Maranhão, que se vai faZer necessário a CPI ouvir o ex-peputado
Sebastião Moura, o Curíó, Uma vez que d~. fàtos qtie ele traz
à tona são muito graves. ·
Evidentemente, ele próprio acaba se envolvendo. Ele
confessa ter sido objeto ou instrumento desse tráfico de in-
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fluência. Mas suas denúncias são impOrtanteS. Ele mencionou
que o principal Ministro político à época, Bernardo Cabral,
partiCipou do evento com conhecirnep..to do _Presi?e_nte. Ele
divulgou que o emissário foi o Sr. Paulo Cés.ar Fa~~s. . .
Ele informou que o Sr. Paulo César Fanas fo.1 ~- MmlStr~
da Economia, Zélia Cardoso de Mello, a quem sohcttou providências que eram de interesse da ~íercedes Benze que, logo
após esse fato, a Mercedes Benz teria ajudado na ~mpanha
do Sr. Curió.
·
· ·
Os fatos são graves, as provas materiais existe. Existe
a gravação por secretária eletrónica - _?ão é ved~do a qualquer cidadão ter gravação por secretána eletrómca_ quando
é ele próprio que está falando.
,
.
.
..
Dessa maneira, os documentos sao provas matenats. Obviamente, caberá à CPI analisá-los, mas ouvindo os testemunhos necessários,
- - É -importante concluir a CPI o quanto antes. mas s~m
prejuíZo da qualidade das apurações que se fazem necessána,
bem como da análise dos documentos.
_ As autoridades governamentais, de maneira alguma, não
devem ser responsáveis pelo adiamento das conclusões c;la
CPL Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) a palavra o nobre Senador Ney Maranhão ..

Com

O SR- NEY MARANHÃO (PRN __:_ PE .. Pronuncia o
seguinte discUrso. Sem revisão do orador.)....:... Sr. Presidente,
Srs. Senadores, como parlamentar, t~n~? _conhecimento de
40 anos da vida pública. Participei iieste Pafs das mudanças
_dé gOverno desde~ época do_ Pres1Qente GetUlio Vargas até
esi:a Ciíse artificial que está sendo hoje criada neste País. Vou
ler primeiro um artigo magist~al_para d~pois f.iier meus comentárjos.
.
_
_ _
__
_
.
_Quando li esse artigo; Sr. Presidente, SrS. Seriadores,
repofte'i-me ao p·ass3do. Lembrei-me da crise da República
4º_Q:aléão_,__ quap.ç.o o grande Presi_9-ente Vargas foi obrigado
a dar um tiro no coração, Recordei-me de quando tentaram
evitar a posse do grande Brasileiro Jucelino Kubitschek.
Recordo-me, também, das ·'forças ocultas" que o Presidente Jânio Quadros não teve a coragem ~e enfrentar, aquelas
pressões todas que, depois de sete m.eses, ·culminou com a
renúncia de Sua Excelência. Isso numa época em que a Nação
brasileira estava dando apoio incondicional ao Presidente Jânio Quadros e no momento em que o Brã.Sil mais ouvía a
Hora do Brasil através da cadeia nacional de rádio.
Vivi a crise de 64 e agora esta crise também artificial,
_quando estão tentando por todos os meios prejulgar uma conclusão da apuração que está sendo feita pela CPI. Disse muito
bem o Senador Jarbas Passarinho: "Prefiro ser julgado pelo
Satanás porque as coisas boas irão contar, do que ser julgado
pelos homens porque, às vezes, o julgamento sai cc;>m muita
mentira".
O artigo de jornal fala sobre o_ Ministro CéliO Borja,
ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal. secretário da Educação de Carlos Lacerda e, hoje, Ministro da Justiça. Trata~se
de um comentário do jornalista Ruy Fabiano, o qual vou
passar a ler.
Peço a atenção-deste Plenário, principalmente do Senador
e Presidente Rachid Saldanha Derzi. Fomos companheiros,
Deputados Federais nas bancadas do Rio de _Janeiro no Palácio
Tiradentes. O senador Humberto Lucena, naquela época, pertencia ao velho PSD, e este velho Senador ao PTB de Vargas.
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"BORJA VE A CRISE
O miiiiStro da Justiç_a, C~lio Borja, ide~_tifica pon~ _
tos em comum entre a presente cx:ise do go_'(~rrio-COUor
e a crise do governo Vargas, em 1954. Ambas, sigllndo ·
ele, expressam fund:imentalmente uma luta de poder.
A questão moral, que antes conl.ó agora as esta,ria i\1spirando, seriam meros pretextos, com que os adversários
buscam sensibilizar a opinião pública. Não que a questão moral não seja importante: é e dever se_r levada

às últimas conseqüências. Mas ele não crê que esse
seja o -objetivo dos que estão na linha de frente das
acusações.
__ . - _ -·- . . ___ __ ~--·=- _ ~
O ministro e~larece _que não. está_contra__ a_ CPI
do PC-ou_ o processo investigatório. Acha qtie ainbos
devem ir a:té o fiiri_ e ·estabelecer _a verdade dos fatos.
Garante que como Ministro çla JUstiça~ trabalha- nessa
direção. Reconhece que a sociedade está indignada
e não deve ser frustrada em sua sede de jUstiça. A
restauração da credibilidade é fundamental para asuperação da crise brasileira. O que Sustenta é que,· tal
como na época de Vargas, os acusadores de Collor _
estão mais preocupados em deter seu projeto de reformas modemiz;:mtes que propriamente em renovar os
padrões morais da República.
Valem-se da indignação da SO:ciedade como mera
munição de luta política. Nada mais. Vargas foi crucificado em nome de seus defeitos- que não- erani poucos
- , mas os que o alvejavam buscavam liquidar justamente suas qualidades. Também ele patrocinava refor. mas que sofriam contestaçõ~s poderosas, mencionadas
dramaticamente em sua Carta.:.Testamento. O miniStro
fala com a autoridade de quem, naquel<i oéasi.ão·, ést3Va
entre os adversárioS de Vargas. Era então presidente
em exercício da UNE, simpáticif à UbN, o partido
que mais acataVa Getúlio. Uma espécie de versão liberal conservadora do PT. Pela mesma UDN, iniciaria,
na década seguinte, movimentada carreira polítiCa, que
o levaria à Assembléia Legislativa carioca, ao seçret_ário
do governo Lacerda e, já na ..Arena, à _Cãinara_ do~.
Deputados, que presidiu em i976.
··
Do ponto de vista_da moralidade pública, o discur:so petista contra Collor, lembra Borja, é praticamente
idêntico ao d.a_ .PDN contra V.argas. Getúlio, diz ele,
era um homem peSsoafuiente ·probo,· eiriborã., como
governante, concorresse em vícios administrativos que
não iventara ou sequer agravara. Eram práticas_ -corriqueiras, embora incorret~s. que freqüentemente confundiam o público com o privado, com favores, empre. guismos e clientelismos, mas. que só causaram espécie
na medida em que Vargas anunciara um projeto de
reformas, de inspiração nacionalista, temido por setores influentes. Prova disso, prossegue, é que, com seu
suiCídio, as investigações cess-ara,m_e desapareceu co~
pletamente o ímpeto mOralista que aS irispii"àra:E tudo
voltou a ser o que era, sem que nenhum de seus detratores voltasse a se indignar.
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panda-se às conclusões da CPI e da Procuradoria Geral
--·--daRepúb!ica.
Em que pese o sufoco que está passando, Borja,
saudoso dos tempos de estudo e recolhimento do STF,
anota um fato positivo: a maturidade institucional do
_País, cujas classes dirigentes estão sabendo dissociar
a crise política de seu processo gerencial e económico."
O Sr. Cid Sabóia de CarvÍllho -Senador Ney Maranhão,
permite-me V. Éx• um aparte?
SR, NEY MARANHÀO- Com muito prazer, nobre
Senador Cid Sabóia de Carvalho.

o

o

Hoje, Borja identifica situações análogas. O calendárib eleitoral estaria estimulando o _ambiente de denúncias e o prejU.lgamento _do Presidente. Ele acha
que a imprensa cumpre sua missão de informar, nias
condena precipitações e exçessos. como os editoriais
dos jamais paulistas que pediram ''renúncia já", anteci-

-~0 Sr.-Cid-SS:bóia de CD.l"Yalho_- Estamos ouvindo no
pronunciamento de
EX~ a tfansé:dção deSSe iilforme a reSpeito do Ministro Célia Borja. Quer9 dizer-lhe que o Ministro
tem hoje uma magnífica imagem diante da opinião pública,
não_ somente pelo seu comportamento presente no Ministério
da Justiça, mas notadamente pelo seu passado de um homem
probo, l_nt~lectual de grandes qualidades e daquele político
que passou pela vida do Parlamento sem deixar nódoas relati.v-amente à sua imagem, ao seu nome e à sua dignidade. Ele
faz comparações com a autoridade de ter uma yjda, de: ~rto
modo, longa na atividade pública deste País. Mas pedi o aparte
a V. Ex• para dizer que realmente essas comparações h_itóricas
sempre têm muito inérito, sempre são constituídas por __um
valor extraordinário, porque aquela afirmativa de que a histórias e repete é de grande importância, muito embora não
seja possível precisar o período no qual a história se repete,
o tempo necessário à repetição, ·nem aquilo que, na verdade,
seja capaz de identificar o momento da repartição. Mas as
crises da República brasileira são tão const;mte~te _em espaço
dé tempo tão pequeno que essa repartição tem sido célere.
evidente que no Governo Vargas tivemos graves acontecimentos, como graves acontecirilentós'têm marC{tdo quase todos os Governos brasileiros. No momento atual, os aconteci~
nientos graves ta-mbém são uma constância, notadamente agora, e V. Ex• está na tribuna e).::atamente por causa dessa gravidade. Há pouco V. Ex~ aparteava o Senador Eduardo Suplicy.
-~q~a estamos sob Q_ impacto de mais de uma edição 4a revista
. Vej~, da denúncia dó e~-Deputado Curló, de que recebeu
120 mil dólares para uma campanha eleitoral, consubstanciando uma infração ao Direito Eleitoral brasil~iro. Isso é
da maior gravidade. E o mais grave nesse acontecimentÓ,
Senador Ney M~~anhão, é _que o Sr. Curió é co-autor do
delito; existindo o delito, ele.o pratiOOu-fambém, rião apenas
como a parte passiva que possa parecer, o homem que recebeu
o .dinheiro, mas, na verdade, ele deve ter sido o homem _que
solicitou o dinheiro e, mais do que ser o homem que solicitou
o dinheiro ele deve ser o homem que compeliu alguém para
que lhe desse o dinheiro. alguma ameaça, alguma circunstânCia, alguma relação mais forte que o fez requerer e ser
atendido nessa importância. Esse acontecimento- só é grave,
no entanto, porque se soma a outros acontecimentos, soma-se
a outros fatos que estão aí marcandO a vida brasileira.
Mas se V. Ex~ notar, se dermos um trato sem hipocrisiá
a isso. veremos nesseacpntecimento a normalidade da política
brasileira que se faz toda com dinheiro, com a compra de
mandatos, e esses cento e vinte mil dólares serão apenas um
exemp~o no universo de tanto~ outros.lsso, porque, no meu
Estã.do, é comum ouvir~se que uma cadeira de Deputadocusta
tantos e tantõs mii ou milhões de dólares. Tornou-se comum.
Tenho autoridade, naturalmente. para falar, porque a minha
eleição não custou nada disso. Ela foi dif~rente, foi uma mani-o

É:

V:
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festação popular, sem grandes gastos e praticamente sem
A realidade, nobre Senador, é que a classe política tem
aquela propaganda agressiva que marac h_oje as campanhas
que estudar. aqui neste Congresso, leis enxutas, moralistas,
em todo o Brasil. Note que vamos dar um destaque aos cento -para que tenhamos financiamento-s 9e enipfesas que possam
e vinte mil dólares pagos ao Sr. Sebastião Curió, no momento
ajudar a campanha de partidos como nos Estados Unidos,
como em qualquer país democrático. Isso não acontece, nobre
em -que Xitãozinho e Xororó, Leandro e Leonardo, e outros
artistas apresentam·se em palanques cobrarido mais do que --Senador.
essa importância dentro de uma campanha política.
V. E~, com o seu conhecimento jurídico siritetiiO-U exataO SR. NEY MARANHÃO_ Quem paga e"SSes gastos?
mente as medidas que a sociedade está exigiildo do Congresso
Nacional: a restauração da moralidade admin"istratfva, a moraIidade política que o País está exigindo de nós Congressistas,
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Exatamente, é a oorrupção eleitoral. No Brasil, os fatos hoje passam a ter rriais ou
e, -priitcipalmente dos partidos. Tenho as pesquisas até o mês
de ja:rieiro, do DataFolha, se não me engano que diz: "Partido
menos efeitos, se Iriaioi ou meiiOi" a hipOCrisia-com que tra:tamos a questão. Na verdade, o fato denunciado pelo Sr. Sebaspoüti~o neste país só empata corit bimqueiro: 3%".
-·
tião- Curi6 é--iricontestável n·a- vida- bráSileTi"a,:-pois S. Ex~ é
Essa democracia, Senador Cid Sabóiã ode Carvalho, é
co-autor, como milhares e milhares de pessoas (lue .trabalham
unra- plantinha tenra, e quem- tem que_ aguar somos nós os
do mesmo modo, com a mesma ·co~autoría do delito diante_
políticos. Se_colocarmos água d~mais ela morre se, de menos,
do Direito Eleitoral braSileiro. Quero dizer_ a V .. Ex_• que o
ela morre seca. cabe a nós aguar essa planta, preparando
momento é grave e que a gravidade maior é exatamente essa,
leís, leis que o povo aceite e colabore, como esse problema
do ajuste fiscal que o Governo está mandando para o Conquando criamos uma situaçãO e-m "que as pessoas ganham nOtoriedade do modo mais absurdo.__ A_Liás, temos fatos, os mais
gre-sso.
inconseqüentes que possam ser apresentados à opiniãó'J)ública
Como Líder em exercfcio do Governo, hoje, cOmo Líder
do_Partido do Presidente Fernando Collor, tenho muitas dúvibrasileira. A meu ver, esse fato do Sr. Sebãstião Cur1õ
um peso, por se casar com uma série de outras conseqüêÍlciã.s.
das a respeito de algumas dessas leis. Não podemos aceitar
que apenas 25% paguem impostos. Temos que ter leis abriEssa denúncia preCisa ser aprOfundada, não neSsa CPI, mas
perante à Justiça Eleitoral, para que possamos coibir a repeti~
gando que todos paguem. Temos que fazer aqui uma lei transção desse abuso, o emprego de vultosas verbas. vultosas impa~e1;1te, .. para_ quç haja uma contribuição honesta daqueles
portãncias, para que cheguem a esta Casa, para Cjue Cheguem
que têm condições financeiras e querem ajudar os partidOs
à Câmara- dos DeputadoS milionáriOs e nâo _bons políticos,
políticos- no Brasil.
que aqui deverian chegar, sempre e sempre, pessoas absolutaParabéns a V. Ex~ Agradeço-lhe pelo oportuno aparte.
, O Sr. Valmir Campelo- V. Ex• me permite um aparte?
mente credenciadas para o exercício do cargo. Além domai~,
quero apenas registrar, para que fique nos Ai1.ais, que as coisas
que dizem respeito-ao Sr. Sebastião Curió- nãO rité sefiSibiO SR. NEY MARANHÃO- Com prazer, ouço V. Ex~
lizam. Para miM, trata-se de ürit hOmem com unla ficha crimiO Sr. Valmir Campelo- Queria fazer minhas as palavras
nal muito avantajada e, por isso, nunca deveria ter chegado
do nobre Senador C1d Sabóia de Carvalho·. Com() sempre,
à Câmara dos Deputados, pois, não tem forÇa moral, é eiVidenele sintetiza com muita precisão o pe-nsariienio, talvêz da Inaiote, para erguer, nesse momento, as acusilç()e;s_que ele possa ria dos memb_ros- desta Casa._ Quero dize.r também, nobre
trazer. Na verdade, S. Ex• terá que piinieíro e-xplicar as Cit- Senador Ney Maranhão, que estranho essa declaração do
cunstânda·s d<..: sua vida e do processo eleito-ral em que se ex-Deputado Sebastião Curió. É incrível! Depois de dois anos,
envolveu e sobre o qual confessa essa falta, esse delito. Esse esse. ex*Deputado vem à baila, vem às luzes da ribalta para
fato deve ser repudiado como um todo, não relativamente fazer uma denúncia como essa. Realmente, é muito estranho.
ao Sr. Sebastião CU.rió, mas a uma pi"ática -eleitoral no BraSil, Acho que ele está também usu(ruindo os 15 minutos da glória
pririCiJ:iã.lmente quando em uma campanha eleitoral deiXamos a que tem direito. Ele deveria ter denunciado no início,Jogo
de politizar o povo, deixamos de lhe ensinar política com quando-re-cebeu a contribuição.
"P" maiúsculo para contratarmos artistas qUe cobram fábulas
O SR. NEY MARANHÃO - Não deveria ter recebido,
com a finalidade de comparecerem aos comícios. Ao invés
·
deveria ter re·cusado e protestado de público.
da competição ideológica, ao invés dos programas dos partlO Sr. Valmir Campelo·- Exatamente, que protestasse
dos, temos hoje nos palanques eleitorais -os au-ditórios que
já- não sã-o do Chacrinha nem do César de Alencar._ Era o _ ~publicamente como uma pessoa honesta. Agora, somente ageaparte que queria fazer a V. Ex•~
ra, depois de dois anos. Talvez ele tenha recebido apenas
O SR, NEY MARANHÁO - Senador Cid Satiõia~.de
porque pediu.
Carvalho, V. Ex•, como Senador da oposição, mas oposição
O SR. NEY MARANiiÁO- Esse Curió, dãquéie fem.po,
construtiva ·que faz ao Governo; V. Ex•, como jurista respeivirou ·papa-capim.
tado nesta Casa, pelos seus pareceres, pela sua sapiêricia,
O Sr. VaJmir Campelo- Quero dizer, mais uma vez
oapartequeacabadedarvemjustamenteaoencontrodaquilo
a esta Casa e a V. Ex~ que o Congresso Nacional, particularmente o Senado Federal, tem um papel fundamental, de
que estou chamando a atenção da Nação. O que V. Ex• acaba
de dizer tem o meu total apoio. O que acontece neste País
suma importância neste momento da História de nosso Pais.
é o reflexo do que ocorreu nesta Casa, num pronunciamento
Temos que preencher esse espaço, essa lacuna que hoje enconmeu, 48 horas depois, quando, por força de expressão, este
tramas à nossa frente, para que possa~os resolver os grandes
P!Oblemas nacion~is. ~á pouc-os d~_~s, Senador Ney_J:vl~~aSenadordissequesonegavaimposto. ComoSenii.dOi" daRepública, como Congressista, não podia e não posso sonegar imnhão, fiz aqui um pronunciamento, relatando que temos em
posto. Porém, eu expressei aqUilO que a maioria dõs empre!!a~~ação_ n9 Congre~sO.~áCló"riãl-aproxiiDad~uneiite" 20 prosários, grandes e pequenos, dizem entre cj_úáttO pai"eaes~por- - j~tos de interesse da sociedade brasileira. Devemos nos debruque não têm a coragem de dizer aqu"i fora.
çar sobre 'esses· projetas. A Nação exige que o Congresso
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo-a palavra ao nobre s·enador Carlos De'Carli, para uma
breve comunicação.
O SR. CARLOS DE'CARil (PTB cc· AM. Para breVe
comunicaçãO.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou relatando hoje a"ó Dovo Secretário do Meio" Ambiente e Presídente
do Ibama, Dr. Flávio Perri, aS ·mazelas que \'êin o-corre:ido
naquele órgão, com referência específiCa à captura e exportação de peixes ornamentais, no Estado do Amazonas, que
tenho a honra de representar nesta Egrégia Casa.
. . . _A .captura e comercializaçãq desses peixes, é boni ressã.ltar, são atividades tradicionais no meu Estado, e em nada
afrontariam a lei ou o meio ambiente não fossem pratiqtdas
de (orma predatória e amparadas por uma portaria- equivocada, irregular, fruto da pressão de cartéis voltados uniq~.:
mente para o lucro fácil e desmedido.
Sabem os Srs. Senadores que há muito venh9 apontando
irregularidades, não só na direção do Ibama, mas nos diversos
órgãos responsáveis por nossa política ambiental. Por um dever de consciência, denunciei numerosas vezes o comportamento atrabiliário e despótico e a administração catãstrófica
do Sr. José Lutzemberger, felizmente defenestrado da Secretaria do Meio Ambíente.
O tempo ainda n.os dará a verdadeira dimensão dós maleEx~
fícíos que .o Si. José Lutzemberger causou à política ambiental
brasileira, em sua curta e tenebrosa gestão, contando, nesse
O SR. NEY MARANHÃO-' Senador Valmir Campelo,
desserviço, com a participação de váriOs assedas. Devo salienV. Ex• é üma daS lideranças emergentes, neste novo País-_ tar a esse propósito que, em proriunciamentos anteriores, alerde renovação dos valores, que faz política nesta cidade-metei a·s autoridades para o perigo que representava a presença
nina rlesta Cidade de Juscelino Kubitschek. Nos anos de 54, do Sr. José Lutze_mberger no comando da nossa política am55,
quando Deputado Fede~al,_ estive_ nesta ç~~~de, no- biental. Felizmente, livramo-nos do Sr. Lutzemberger a temCatetinho, que era o marco da HistóriaOeSte"Planalto ~ntral.
po, quando o BraSil ultimava seus prepara ti vás para patrocinai
Naquela ocasião, Senador Valmir_ Campelo, o Presidente J\lsum dos maiores eventos do sécuJo, que foi a "Conferência
celino visitaVa as obras da Capital Federal pela madrugada, das Nações Unidas sobre meio Ambiente e De$envolvi~en
pois se o fizesse durante o· dia, por onde passava recebia
to'', a Rio-92. Tenho a mais absol\lta convicção-de que, permahomenagens dos candangos, que paravam de trabalhar, pr~ju
necesse em seu posto o antigo Secretário do Meio Ambiente,
dicando o andamento das obras de construção da _Capital.
com _seu temperamento belicoso. sua vaidade sem limite-S,
Sua Excelência saía nas madrugadas percorrendo a ddade.
sua inabilidade e seu desvario, a Rio-92 não teria o estrondoso
Arrepio-me quando falo desse grande Presidente e das suas
sucesso que pôde lograr .
metas.
. O Sr. José_ Lutzemberger _é hoje uma página virada na
histórià da noSsa--Política ambie-ntar, e eu gostaria ae poup-ar
Hoje V. Ex• é Um autêntico representant~ d~_]3_ras11ia.
meu tempo e dedicar meu empenho a assuntos mais nobres.
Nas próximas eleições que irão se travar, mesmo que V. EX"
Entretanto, Srs. Senadores, esse senhor parece ter feito prosenão me convide, estarei no seu palanque, defendendo-o, Senalitismo nos escalões superiores e intermediários dos diversos
dor_Valmir Campelo, com.o f~turo Governador-desta Capital.
organiSmoS que cuidam_ do meio ambiente em .nos~o País,
São atitudes como essas que precisamos ter dos políticos.
co:rif sua inépcia e irresponsabilidade. Assim, vejo na fig_ura
V. Ex• é um homem que não é patrulhado; é um representante
do Dr. Flávio Perri, que acaba de assumir suas altª-!5 funções,
convicto desta Capital no Senado da República. O seu aparte
o agente capaz de sanear o ambien,te.de degradaçã_o que tomou _
muito me engrandece nesta hora em que o Brasil, a maioria
conta do Ibama~ acabando com_as_ irregularidades que ali subsilenciosa, está olhando para os políticos, para dar um basta
sistem,
punindo _os. corruptos e irresponsáveis, e removendo
nesses fatos que estão cansando o País. Vamos trabalhar,
definitivamente, daquele órgão, o ranço de mesquinhez, de
como disse o Presidente da República. Quanto a esta CP!,
autoritarismo e de arbitrariedade.
da qual fazemos parte, queremos aprovar a fu_ndo o que for
A questão d.a exportação de peixes ornamentais, como
denunciado, ro~s não podemos aceitar demagogia, não podese pode ver, é um pequeno", porém, exemplar detalhe desse
mos aceitar que ela seja palco de alguns para se promover
contexto de corrupção, enriquecimento ilíci:to, privilégios, desperante a maioria, prii:tcipalmente candidatos a prefeito de
mandos e omissão,_em que, infelizmente se enquadram alguns
capitais. Muito obrigado, nobre Senador.
dirigentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Sr. Presidente, agradeço a pa~ênci~ de Jó que teve com
Recursos Naturais Renováveis.
_ .
_ _este modesto Senador. Termino minha oração mostrando ao
-~ N.o_documepJQ. que estou endereçandQ_&o_ Dr. Fl~vio PerPaís, mos_trãndo à sociedade que precisamoS agir com càutela,
ri, Srs. Selladores, solicito a imediata suspensão das a_tividades
com sinceridade, com comedimento para o bem do nosso
de pesca e comer:cialização dos peixes ornamentais, bem COJll.O
BraSil.
·
a revogação da Portaria do Ibama, publicada no Diário Oficial
da União de 15 do mês passado, que regula essas mesmas
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Nacional prossiga no exame dessas matérias pendem feS. Se~a
dor, tanto V. Ex~ quanto eu, fazemos parte ?a CPI, cuJos
membros são designados pelos partidos políticos representando o Congresso Nacional. Devemos confiar na CPI, pois
ela vai apurar, acima de tudo, a verdade. Essa é a nossa
filosofia, e V. Ex• também faz parte dela. Queremos apurar
a verdade, nada mais que a verdade. Temos aqui o hóbre
Senador Cid Sabóia de Carvalho, Relator de uma outra CPI,
também muito importante, apurando· possíveis irregularidades e tenho absoluta certeza de que esse também é o pensame~to de S. Ex~ Senador Ney Maranhão, volto a pedir a
todos os membros desta Casa: vamos eXaminar -eSseS'projéto·s.
o congresso Nacion3.t neceSsita e eStamoS corlvocâ.dos duplamente: primeiro, pelo -Presidente do Congresso Nacional :•
segundo~ pelo próprio Presidente da República._ Temos, aqut,
uma série de projetes importantíssimos e a soc1edade requer
a nossa presença constante nesta Casa. De forma que endosso
as palavras de V. Ex~ e rejeito, veementemente, es~~s_declara
ções que não levam a nada, apenas tumultuam o trabalho
sério, suprapartidário, que estamos desenvolv~ndo, querendo,
acima de tudo, apurar a verdade. Parabenizo V. Ex~ por esse
pronunciamento e Cdndeno pessoas como esse cidadão qu.e
vem, através de_ um órgão de imprensa, fazer den~ncias que
deveriam ter sido feitas há dois anos. Muito obogado a V.

56,
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ativídades. Devo esclarecer que fal Port3fiá iÇilOC:íva e cóittrária aos esforços de preservação do meio ambiente, merecendo
o repúdio de entidades ambientalistas e de todos aqueles que
demonstram um mínimo de_sensibilidade pelas questões ecológicas. A Portaria h"' 477, de 14 de março de 1990, assinada
pelo então Presidente do lbarna. Fernando César Mesquita.
e que tratava da exportação de peixes ornamentais, com ~
seriedade que o assunto requer, foi por esta última, mais
recente, expressamente revogada. A Portaria-no-477 pefnütida
a captura e comercialização de 86 espécies destinadas à ornamentação.
O Sr. Valmir CampeiO- Permite-me V. Ex~ um aparte?
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passíveis de _exportação, a piranha, peixe voraz e perigoso
que, fora do seu habitat, pode_ provocar danos ambientai~
irreversíveis, gerando o desequihbrio ecológico.
O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador, permite-me um
aparte?
O SR. CARLOS DE'CARLI - Com muita honra, nobre
Senador.
O Sr. Ney Maranhão- Senador Cã.rlos De'Carli, respondendo pela Liderança do Governo, eu não poderia deixar
de, neste instante, Solidarizár-me com V. E~\ Senador que
tão bem representa o Estado do Amazonas, trazendo sempre
ao debate os problemas da sua Região. sempre que vem à
tribuna é para tratar de assuntos de alto interesse da Região,
_que, comQ a minha, é muitas veies_e"scjuecida pelOs podereS ·
públicos. V. E~!_j_e_!!l_ ~óda a razão!_ S.e_~~q_me engan9:-, numa
da~ veze_s em que V." Ex• subiu à tribUna para defender uma
ecologia mais correta, que_não prejudicasse as populações
ribeirinhas, eu lembrava ã. V. Ex~ o que dizia e diz o Governador do seu Estado, QjlQerto Mes~riQ_ho,_que tão bem defen~
de a ecolOgia da Ãmãzônla: -vamOs t:~r c~idado com os nossos
rio~ lagos e florestas, mas não vamos repetir acjuilo qUe existe
na lndia: defender a vaca sagrada. Era o__aparte que eu desejava fazer ao discurso de V. Ex~-- --

O SR. CARLOS DE'CARLI - Ouço com muito pràzer
V. Ex\ nobre Senador.
O Sr. Valmir Campelo- Gostaria de parabenizar V.
Ex~ por trazer, mais uma vez a esta Casa, um assunto de
suma importância para a região Amazónica~ particularmente
para o seu Estado. Na qualidade de s_eu companheiro no Par~
tido Trabalhista Brasileiro, e também como Vice-Presidente
da Comissão da Eco-92, eleito que fui pelo Seriado Federal,
posso testemunhar o trabalho e a defesa que V. Ex~ vem
fazendo em favor de seu Estado. Ainda na época do Presidente
Lutzemberger, V. Ex~ já fazia esse tipo de denúncia relativamente à ilegalidade da Portaria n" 477. Hoje, V. Ex• volta
O SR. CARLOS DE'CARLI- Eminente Líder, é muito
mais uma vez, pedindo a revogação da nova Portaria, para
importante o posicioname-ntO dC V. Ei~ .-porque" téflhO certeza
que, num processo de transparência, a Secretaria do Meio
de que irá se_ unir ao esforço que este Senador faz neste moAmbiente possa de fato executar seu trabalho em prol particumento no sentido de fazer com que se cancele a Portaria
larmente do Estado da Amazônia. Nobre Senador Carlos De'
n9 477. É com base nesses mesmos_ fundamentos que solicito
Carli, quero- enaltecer de pUbliCo a sua iniciativa de trazer
ao Dr. Flávio Peni a imediata suspensão da exportação de
à baila este assunto de suma importância, que representá. o
peixes ornamentais, a apuração de denúncias relativas à expor-interesse não só da Amazôní3, mas também de tOdos os estatação de espécimes não permitidos e de espécimes cOmestíveis,
dos que pertencem a essa grande região da riqueza do nosso
bem como de subfaturamento na comercialização, o que é
País. Parabéns a V. Ex~
uma forma de levar grande quantidade de dólares para fóra
O SR. CARLOS "DE'CARLI - Enobrece e enriquece
do Brasil.
__ Solicito tambéin; confiando t_l_aisc;:nção e no espírito públio meu pronunciamento a -poSiçãO que V. Ex• assume neste
co do Dr. Flávio Perri, e julgando ser indispensável a renomomento, nobre Senador Valmir Campeló, at·é-pOi'que é em
Brasília, terra da projeção política de V. Ex~, que está localivação dos ares que vinham infestando os órgãos de política
zada a sede de uma organização que é dirigida pelo exMOuvidor
ambiental, a instauração de processo disciplinar para ·apUrar
do Ibama, Dr. Orlando Afonso, esse senhor que conseguiu
as responsabilidades dos Srs. ~osé ~icardo LiJl!a, ex~Superin
induzir o Instituto a fazer uma nova portaria cuja revogação · tendente do Ibama no Amazonas; Antônio Neri, ex-Superinpeço agora, pois ela aumenta a lista de peixes capturáveis
tendente~Substituto; José Leland, ex-Coordenado! do SefviÇo
de FiSCaliiãç-âo; -e- Orlando _Afo~so Ferreii:a, ex~Ouvidór do
para além do dobro - nada menos que 177 espécimes atendendo aos reclamos e às pressões de cartéis que atuam
Ib3.ma e comerciarite de peixes ornamentais em.Brasilía, t.odos
neste segmento do mercado e que não têm escrúpulos em
eles já por mim denunciados, por meio--de fax, no dia 12
perseguir o lucro a qualquer custo.
_ - -- de noVembro do ano passado, e em pronunciamentos que
E evidente que, aumentandO-se o leque de espécimes
fiz nesta Tribuna.
A ação enérgica do novo dirigente, Flávio Perri, é furidacapturáveis, configura-se maioi' dano à ecologia com sensíveis
prejuízos à biodiversidade. As irregularidades, no e_ntanto,
mental, Srs. Senadores,para que a política ambiental brasileira
não param af, havendo falhas, inclusive, foi"màis,_ na-_-re~énte
deixe de ser palco de alguns atores inescrupulosos, corruptos;
Portaria, cOmo a nomenclatura Científiéã eifônea cfé.'alguillas _ inconseqUentes, vaidosos ejrresponsáveis. Nossa política ambiental merece ser tratada com seriedade e dignidade_ à altura
espécimes, ou a alusão do Decreto n? 221", -ao -qUal se atribui
de nossas reservas ecológica~, que o-cupam--posição ímpar e
a data de 20 de fevereiro de 1991, quando o mesmo data
invejável em todo o Planeta. Muito obrigado.
de 1967.
Além disso, talvez na ânsia -de agradar aos cartéis_do
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Consetor, incluíram-se na famigerâda Portaria os norr:leS de á.Iguns
cedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho~ --peixes comestíveis Corria sé ortüünentais fossem.. A_sSifu;)!!l-.
0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
possibilita-se que tais peiXes, ornainentando as Salas dos ricos,
Pronuncia o seguirite -discurso. _Sem _revisão do orador.) dos abastados, possam, na sua idade madura, matar a fome
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos hoje, nesta segundadas populações ribeirinhas - isso, num estado reconheciM
damente carente de recursos económico-s, ·cuja população so-- feira, abordando teriü:ts da maior importância. Assim o fez
o Senador Eduardo Suplicy, assim o fizeram também o Senabrevive nas condições maiS dUras de fome e de misériá. A
citada Portaria erra- também ao incluir, -ellti"e- as espéC'ím'es-· dor Ney Maranh_ão, o Senador Carlos De'Carli e o Senador
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Valmir Campelo, este, através de aparte. Enfim, há uma grande preocupação nesta Casa com essa temática de tanta impor,;.-tância. Mas quero dizer que um dos temas mais graves aqui,
do qual falamos, foi exatamente a campahha eleitoral, porque
_estivemos motivados por essa denúncia do Sr. Sebastião Curió,
ex-Deputado Federal, o homem que teria recebidO 120 mil
dólares em duas parcelas de 60 mil dólares.
Esse fato, Sr. Presidente, pode causar estranheza dentro
de uma atmosfera de hipocrisia, porcjue, âe verdade, a prática
eleitoral brasileira registra fatos dessa natureza a cada eleição.
Agora mesmo, nas eleições municipais, o qUê ·se vê no
Brasil? Em Fortaleza, por exemplo, Sr. Presidente, Srs. Seriadores, os nossos candidatos, inclusive do meu Partido, aderiram por inteiro ao -Hshown:l.ffio", isto é, o palanque ao invés
de ser o local da doutrinação política, da exposição doutrinária
de um partido, local de debate. Ali é onde deveria acontecer
a análise de filosofia política, programa de governo, esses
palanques são cedidos hoje àqueles que ocupavam há pouco
tempo os programas de auditório, os velhos programas de
auditório das emissQras_-de rádio ou· os programas de televisão.
Pouca diferença haverá de um palanque da campanha atual
para um programa do "Chacrinha", para um programa de
Césár de Alencar, na velha Rádio Nacional, para um programa
de Flávio Cavalcanti, de saudosa memória, enfiril,- para os
programas que tomavam conta das emissoras de _rádio e das
emissoras de televisão.
Hoje, com o avanço da eletrónica, a televisão de qua~do
em quando tÓma um ou ov.tro rumo e ~em sempre o artista
nacion-al é prestigüldo. Hoje, ele o é pelos partidos_ políticos:
locadores e locatários de atividades absolutamente incompa- tíveis com ·a educação polítiCa.
Qu_eio fazer esse ~registrO, _pqrque no J:!leU Partido, por
exemplo, a ele fui na última seita-feira, advertir quanto a
isto: perguntar peJa mensagem política, perguntar pela deliberação programática e rl.ão ficarmos na disputa da dupla Leandro e Leonardo, que é contratada por um partido, numa cidade, onde o adversário, naturalmente, terá que contratar Chitãozinho eXororó; um p1enos favorecido contratará uma outra
dupla igualmente menos famosa. _Não sei, Sr. Presidente, se_
estou me fazendo _ente_nõ.er. Mas acho que cada campanha
polítiCa deveria ser a oportunidade didática pafa a educação
das multidões, das massas, dos grupos socia_is, mostrando o
que significa de diferente a· política do PTB com_ J:.elação à
política do PMDB, que de diferente há entre ambos e o PSD~.
O que é que representa o PRN? O que é o_Fartido Democrata
Cristão? Por que votar na legenda desse Partido e não votar
na legenda do outro_? É preciso deixar a famílja brasileira
bem ilustrada e bem informada diante dos propósitos políticõs
dos partidos. porque, afinal, são partidos políticos.
Veja V. Ex• que ir a um comíciO hoje é saber o seguinte:
qual o instituto de pesqUisa que orientou os oradores para
que dissessem o que vão dizer? Os institutos -de pesquisas dizem que os oradores não devem falar muito e devem abordar
temas como estes: atacar o Presidente Fernando Collor, clamar pela segurança e, seja qual for o partido orieriiadci peloinstitituto de pesquisas, terá exatamente as mesmas teses,
inclusive com o absurdo de propostas que não têm respaldo
legal, nem respaldo institucional, mas que çoincidem com
o momento_ de ignorância da própria massa.
·
Aí vamos para o comício não ouvir a Slnceridaae de um
orador, mas ouvi-lo representar alguma coisa, alguma tese
com a qual não estará comprometido, porque ela foi dita
ali como fosse mentira, orientada por instituto de pesquisa.
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Hoje os comícios, principalmente nesta campanha eleitoral;-São -shows de duplas sertanejas, de cantores eróticos, de
mágicos, de humoristas, de pessoas que armam piadas grosseiras, de oradores mal preparados, porque se prepara unicamente na necessidade de dizer aquilo que é conveniente ouvir,
mas que não é verdade. Com(dos, pOrtanto, vazios de honra:
-dez e de honestidade.
_
- Nesse universo aparece o Sr. Sebastião Curiól sem_ a d.igôi~ dade pré-constituída para nenhuma denúncia, porque este
homem, dizem que matou, porque este homem foi atrabiliário~
porqUe esteohomem-foi arroganter;-roT arbitrário, chegou à
Câmara dos Deputados por caminhos não muito recomendáveis. De repente tem todo o espaço e diz o comum da
política brasileira, como- se fosse um fato inuSitadO,_ como
se fOsse um fato insepeiado-, e a Náção toda tr_e:me__diante
do noticiário, como Se nos palanques da campanha municipal
não estivessem acontecendo fatos absolutamente iguais, fato~
idênticos ao confessado pelo Sr. Sebastião Curi'6. Eleição nq
Brasil é negócio de dólares. Cadeira de Deputado Federal
é adquerida por um certo volume, cujO preço varia de acordQ
com o Estado, e isto é ã vergoilha naciOnal. O Sr. Sebastião__
Curió na:da acrescentou, apenas demonstrou que ele também
é uln delinqüente.
O Sr. Carlos D~'Carli- V. E~ --m_e cpermite Uffi aparte?
·O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO nobre Senador.
-·

Ouço-v:-E~

·

O Sr:-. Carl~ De'Carli - Ilustre Sen_ador, realmente qtlando V. Ex~ cita ãs fOrmas com que à nOssa ·incipieilie ctemoáacia
vem_ conduzindo as suas elejções, com mais ou menos dólares,
maiS- ou menoS dinheiro para cada cãrgO eletivo, coisa fica
de uma_ fc;nma um pouco genérica e de alguma maneira nos
sentimos atingidos. Eu, como polítiCo que sou? quero deixar
bem claro a V. Ex~ que no meu Estado nós, realmente, tivemOs
alguns desembolsos nas últimas eleições e os teremos nas próximas, mas desembolsos absolutamente comprovados. dentro
da prestação de contas que os nossos Partidos são obrigados
a fazer após o período de eleições, de acordo com__a legislação
vigente. Quero também informar a V. Ex~ que tenho o çonhecirnento que somente dois· Partidos_ estão ·com suas.. con!3s
absolutamente em dia, absolut(!I_llen_te corretas, jUnto à Ju_stiça
Eleitoral e com as prestações de contas realmente completas
e jJJ.lgadas, o PMDB e PTB, o Partido de V. Ex~, e o Partido
a cJ.ue tenho a honra de participar. Essa ·tnfofrilação, acabo
de ter, lendo um joinal carioca de ontem, quando existe inclusive uma ação popular, no Rio de Janeiro, Contra o PDT~--
contra o PT, contra váríos Partidos exigindo que eles ou presterii" cOiita;-·ou se sujeitem a· não-apresentar candidatos em
todo Brasil, a nível de prefeitura, é-0 que iriá.nda a lei. Agora,:
o que-me assusta, o que me assombra_no caso do ex-DeputadoSebas~ião Curió, Sr. Senador, é que este senhor todo mundo
sabe da vida dele, todo mundo sabe das suas origens. Não~
queio a origem de Exército seja de alguma maneira cimipro~
metedora, mas a de órgãos de infõimâ.Ção da época mais·
ilégtã da nossa história pólítica~ ·essa origem; realmente, não__
recomenda nenhum político. E ele é do extinto SNI, de uma
área extremamente conturbada na época, onde houve guerrilhas, mortes e desaparecimentos até hoje não explicados. O
Sr. Curió fazia parte integrante da equipe de informações
que perseguia, que matava e sumia com pessoas, fatos que
a história está aí a nos demonstrar em todos os momentos.
Por que esse cidadão, dois anos depois, vem a público diZei
que foi parte de uma equipe de fraude eleitoral? É esquisito.

a
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A impressão que nos dá é de que o ExcelentíssimO Senhor
Presidente está numa situação nova, ou seja,_ Sua Excelência,
além dos inimigos e_ dos adversárioS -que já t~m, passou a
ter um que começou a colocar o rosto de fora, ou seja, o
ex~SNI.

Eu tenho quase certeza absoluta de que o Senhor Presidente da República, no momento em que conseguiu extinguir
o SNI, adquiriu alguns inimigos, e esses Inimigos- estão apatecendo agora. Só com muita cara-de-pau o sujeito espera âois
anos para vir dizer que participou de uma grande fraude eleitoral. Por que agora? :eor que não há 6 meses? Por que não
daqui a 6 meses? É porque chegou o momento de derrubar
aquele que, embora tenha os seus defeitos, tem suas qualidades e definitivamente conseguiu desarticular, desarrumar,
acabar, com o Serviço Nacional de Informações, nos moldes
em que existiu durante 20 anos na nossa Pátria, para o de_sespero de muitas famílias e para tristeza de todos nós brasileiros,
que fomos obrigados a viver com isto durante 20 anos._ Era
o que tinha a acrescentar ao pronunciamento de V. Ex•
0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ag;ad~ço o
aparte de V. Ex•, que, me propiCia esclarecimentos. É claro
que não generalizei. Vivo nesta Ca-sa e sou partrcipante do
Con~esso Nacional há anos e sei que pessoas cheg~m. aqui,
heroicamente, pelo se-u valor, pelo seu trabalho, constroem
o modo_ de chegar aqui. Quero_ diier- cjlle eSSe é exatamente
o me_u caso: cheguei a esa Casa após lutas, lutaS e lutas,
depots de um grande trabalho de caráter pl!_blico~ u-!}1a ativí~
dade de c-omunicação-social muito ampla. Comó eu~ chegaram
muitos - uns, na área social; outros, até mesmo na área
empresarial, com grandes emp-resas, credenciando-se pelo trabalho daquela empresa. Mas não há como negar que uma
parcela dos mandatos federais e estaduais_ não sei se municipaiS--_-se âeve à irifi~érida d_O poder económico, e esse
é um velho tema.
Eu era, ainda, acadêmico de Direito, quando na !llin_ha
Faculdade nós estudamos, por sugestão do então Deputado
José_ Martins Rodrigues, o C9mbate à influên~ia _do_ poder
económicO nO resultadO das -eleiÇões. E, veja bem, nobre
Senador Carlos De'Carli: se_ V. Ex~ alongar a vista pelos palan~
ques municipais, encOntrará cantores fã:zendo exibições com
um cachê de 100 mil dólares - 100 mil dólares por uma
apresentação durante um comíCiO. Então, pOde haver alguém
patrocinando isto, pode haver alguém doando esse_dinheiro,
mas de qualquer maneira não é uma boa prátícà, não Somente
pelo império económico-finãiiCeiro mas também pelo desvirtuamento da mensagem política, pela substituição da mensagem política por um show, por um espetáculo artístico que
fica melhor nos teatroS-õu mesmo nas pnlças públicas, onde
o povo vá com o objctivo_ de contemplar _grande cantores,_
cantoras, orquestras ou mágicos, artistas os mais_inter~ss;:tntes.
Há circos Que abrem suas portas para esse fim, mas a campa~
nha política deve ter, acima de tudo, um caráter didático.
Agora, mesmo, o GovernO propõe uma refornia fiscal-quem
estaria nos comícios a abordar esse tema? Quem eStá eSdarecendo sobre fato gerador?
Por exemplo, Sr. Presidente, Srs. SenadOies~- ericontramos nessa reforma fiscal a notícia de que estão sendO <:HrD.iDuídos impostos -como se imposto fosse nonie _quando na
verdade a redução deveria ser dos fatos geradores, dos iinpostos, dos fatos geradores declarados,em lei, para que haja
a iilcidência de imposto. Qual paia:rique está esclarecendo
a reforma fiscal? Em que palanque estamos debatendo a refor-
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ma eleitoral? Em que palanque estamos discutirido a isonomia
do servidor público?_
Nos palanques, os partidos estão obedecendo a orien~
tação de empresas de pesquisa- essas empresas dizem quais
os temas que devem ser abordados as pessoas os_ abordam
com ~~pidez~ Depois_ ~-_9 c~nfor, ~ a ca_ntora, é a dupla sertaneja. De nada se aproveita para a e_ducação do povo, para
- a politização do povo._
O que acontece_ de básico para permitir<' abuso do poder
económico nas eleições, o que propicia este abuso_económicó,
dizendo claramente, é exatamente a falta de politizãÇão~Quando o cidadão, esteja onde estiver, concorda em vender
o seu voto_o_u em votar em alguém não porque tem a convicção
de votar naquela pessoa mas porque recebeu um favor, porque
foi tratado fisiologicamente demonstra a falta de p2_Ii~i~~_ção.
Se houvesse politízação,-não seriã. assim.
o sr: Jõruls Pinbf.iio .:......:.-Perrilíie v. Ex~ um aparte?--

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Concedo o apar-te ao nobre Senador Jonas Pinheiro, COm todo prazer.
O Sr. JOnas PínbfirÕ- V. EX~ está trazendo ao--cOnhecimento da Casa, com um pronunciamento muito amplo, um
verdadeiro leque de assuntos da maior importância. Recordo
aqui uma das passagens do brilhante pronunciamento de V.
Ex~ quando falava sobre esse cidadão, Sebastião Curió, qi1e
fez denúncias levadas às páginas da revista Veja em sua última
edição. Eu estava no gabinete ouvindO-V. Ex~-e me associava
à condenação que V. EX~' faz desse ato, pela sua própria consciência e pelas suas própriaS palavras. Sou homem convencido
de que o princípio da ética deve ser observado em todos
os atos, em todas _as práticas de todo o ser humano que queira
ser qualificado como ser digno. Por mais que venha trazer
benefícios à apuração de fatos, por mais gue sua atitude venha
traZer ~lguma c~ntríbui_ção para faZe~ a:_florar_a Verdade: -a
práfiCa -usada põr e-sse cidãdão é altamente condenável, pois
ele própriO- diz que pediu a contribuição. QUem j)ode-·dízei~
com segurança, que ele não tenha induzido ~- pessoa? Pede
uma gentileza, um favor, um apoio e ainda grava a conversa!
Que_ f<?~m~ m~squir:tha d~_agir! Çlue form_a sor~ateira_ de agir!
Em seu aparte, o Senador Carlos De'Carli lem!Jrou- que o
cidadão era integrante do ex~SNI e que, naturalmente, me_mbros radicais do Serviço Nacional de Iriformações, modelo
antigo, ficaram contratriados, tiVerani seus iineresses feridos,·
pois um dos primeiros atos do Presidente então emp-osSàâo
foi _extinguir 0 SNI. Natuialmente; isSo feriu interesse. Lembro~me também, por ser da Amazónia, por ser do Amapá,
de que, segundo informações que chegavam, à época em que
o garimpo de Serra Pelada estava na sua fase mais exuberante,
ele tratava os garimpeiros sob o regime da chibata. Era um
homem ;:tltamente autoritário, um homem que não acatava
os princípios de solidadedade, de respeito às pessoas, que
as tratava, como diss.e, _a chicote~ Ele certamente teve seus
interesses pe"' ais feridos _quando o garimpo de Se-rra Pelada
perdeu substancia e passou por um processo de tombamento.
Não me recordo se chegou a ser concluído, mas passou-uma
proposta por aqui submetendo à apreciação do Congresso
Nacio-nal o tombamento de Serra Pelada como sítio histórico,
- - ou qualquer coisa que a memória não me socorre, neste instan~
te, para informar V. EX~' com maior precisão. Mas para coocluir o que quero dizer sobre esse cidadão, repito que ele,
certamente, teve interesses pessoais feridos, e revela na sua
atitude, a mesquinhez, a pequenez da dimensão de seu espírito
humano. Eu estava em meu gabinete quando também ouvi
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o Senador Eduardo Suplicy fazendo a leitura, parece~me, de
um dos trechos da matéria_da revista Veja. Pois digo, neste
instante, que se fOSSe eU o Senador Eduardo Suplicy, sendo
eu- S. Ex~ do PT, que teve como principill algoz na guerrilha
do Araguaia --que o diga o Deputado José Gel:toíno como principal perseguidor justamenle esse cidadão, para não
dar eco, não valorizar o nome desse homem, omitir-me-ia
completamente de fazer qualquer consideraç-ão sobre ele, porque parece até um elogio, parece até que, ao fazer o- relato,
o próprio Senador se incorpora na defesa ou no elogio de
uma prática tão mesquinha. De modo que eram estas as considerações que gostaria de fazer_ a es$e_ respeito. Mas com a
benevolência de V. Ex•, e com a sua generosidade, gostaria
de voltar, agora, à questão do momento político que-eStamos
vivendo e da presença de artistas naquilo que deixou de ser
chamado de Hc·omício" para ser chamado de ~'showmício",
com cachês altísSirÍlos.. Naturalmente, nobre Seit3.dor, isso_ é
conseqüéncia desses exemplos todos que a classe política tem
dado, desse volume tão grande de denúncias, de escândalos
praticados às vezes por pessoas protegidas por mandatos populares, por mandatos cletivos, que têm levado a classe política
à descredibilidade, à descrença, de modo a_ fazer com que
o próprio poVo não se interesse. As pessoas, cos_tumeiramente,
não vêem homens verdadeiramente políticos, vocacionados
para o servir, para o construir, para o realizar. Vêem homens
os, homens sem bandeira a def~nder, homens que querem
os cargos para se servir e não para servir. Pois bem, creio
que a constatação dessa realidade que vivemos, nobre Senador, tem contribuído para que o povo, maciçamente, s-e desinteresse dos pronunciamentos daqueles que, no meio de tantos
outros, vão com a boa in_tenç_âo de exercer a prática_ política,
de fazer politização, de contribuir para a politização dó nosso
povo. De modo, nobre Senador, que tudo isso é lamentável,
essa descrença que o povo tem na classe política, que começa
a jogar todos os políticos na vala comum, como se fôssemos
todos "farinha do mesmo saco", como se todos c3.Içássemos
44, como se todos nós fóssemos iguaiS. Nós, que nos colocamos
do lado dos idealistas, daqueles que querem o cargo para
servir, sofremos, lamentamos e fazemos bem em conféSSãf
essa nossa inSatisfação, por que uma certa quã"iitidade de políticos do cenário atual contribui pará prOduzir essa -deScrença
da população na classe política, que· tem tantos homens bons,
trabalhadores, responsáveis, qt.ie~ Oã verdàde~ Cjuefem praticar
o bem e produzir o bem comum. Nobre Senador, eram estas
as palavras que queria dizer a respeito do discurso de V.
Ex\ elogiando essa altivez com que se conduz no plenário,
sempre denunciando, sempre defendendo- as boas causas e
. condenando as más práticas. Eram es_tas as palavras que queria
dizer em solidariedade ao belo pronunciamento de V. _Ex!
O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO - ;\gradeço bastante, nobre Senador, e quero aproveitar o seu aparte para
esclarecer: para mim não merece_ fé- nrnguém que tortura,
ninguém que ultrapassa os limites da razão para ferir os direitos
humanos; nenhum algoz, para mim, merece fé, em nenhuma
circunstância.
O Sr. Sebastião Curió está entre aquelas pessoas quanto
às quais tenho o meu veto democrático_: o veto ~o roeu co,mportamento, da minha formação jurídica.
Sou_ daqueles, Senador Jonas Pinhe_ir_o. que em tudo_exaR
mina prim-eiro qual é o inteieSSe. Por urha razãO mUitõ-sf:rhples:
eu sou um processualísta, e como tal aprendi que as ações
judiciais, como todos os a tos humanos, precisam de ter legíti-
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mos interesses: o legítimo interesse económico -para pedir,
o legítimo iriteresse-mo-ral pãra: poder pedrr. -- --·--Não vejo que autoridade moral, Sr. PreSidente, Srs. Sena~
dores, possa ter um cidadão que sugeriu uma corrupção, e
que depois que acontece a corrupção, ele a denuncia. E já
Se preparava, ninguém sabe para o quê, quando numa secretária eletrónica gravava todOs os di3.logõs qUe ptiiventura mantinha na diabrura de pedir 120 mil dólares para uma campanha
eleitoral. Que homem será esse'? Que interesse· o Inove neste
momento? fosse o interesse democrático, eu respeitaria; mas
sei lá se isso não é apenas para somar essa denúncia a um
quadro difícil em que já se enContra a República! Não sei!
Esse homem tem tudo para ser um golpista, porque não gosta
da lei, porque não gosta da democracia. nunca gostou. E
de repente ele aparece com uma denúncia! Pois eu não embarco nessa denúncia, porque falta notoriedade moral para que
eu a siga. EsSe é que é o problema.
Não podemos fazer uma oposição às cegas. Tudo o que
se diz contra o Governo deve ser acolhido imediatamente,
sem que estejamos a medir a razão dessa denúncia e a que
ela se destina? Sd lá a que se destina! Um ho_mem que tratava
mal fisicamente garimpeiros há de tratar bem a democracia?
Um homem que não respeita os direifOs humanos há de respeitar a quem?
Por iss_o é _que não me comovi lendo a edição de ontem
da revista Veja e os jornais de hoje-que, reproduziram essa
mesma denúncia. Por outro lado também, entendo eu,_ Sena:-_
dor Jonas Pinheiro, que uma comissão parlamentar de inqué~
rito tem fato determinado e que eu não posso, a cada dia,
jogar um novo fato dentro dela. A CPI tem que ter um esbarro;
ela tem que ter um limite no espaço e no tempo; um tempo
-para operar, um espaç6 para opera:r: Mas os fatos a serem
averiguados têm ql).e pré-existir, em denúncia, à instalação
da comissão, porque, do contrário, eu a inovo todo dia, faço
dela uma coisa infernal e nunca vou concluir o seu trab:.Iho.
_Como Relator de CPI eu não _levaria a sério a der .úncia
do Sr. Curió, exatamente porque falta O legítimO iP .cresse
para denunciar.
O Sr. Valmir Campelo --Credibilidade!
O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO- A credibilidade
é indiscutível, po;rque se houve d~lito ele é um cc-autor desse
delito, é um criminoso- também, talvez o prinCipal. Nunca
ninguém veio me dar dólares, porque eu nunca pedi dólares;
nunca ninguém- veio me ceder dinheiro, porque eu nunca pedi
dinheiro. Então, é totalmente diferenteis!)o; a situação diante
da qual nos encontramos é realmente uma situação grave,
porque nós criamos o_ clima_ e temos que renovar, a cada
· dia, a lenha na fogueira dos escândalos. e com isso não vamos
chegar a bom termo.
Pois eu acho que devemos apurar tudo, mas quem sabe
isso aqui já seria urna outra CPI, já seria um outro inquéi'itol
E também quero esclarecer ao Senador que me aparteou
tão bem, Jonas Pinheiro, que também não me comove essa
denúncia, porque essa prática é aquela que sabemos que acontece em toda eleiç_ão. A toda eleição, os partidos não são
muito rigorosos nâs declarações dos seus _gastos; As _ cam_panhas, há delas milionárias, não cabein nem no limite da razão.
O dinheiro chega às campanhas eleitorais, se chegasse só no
limite permitído em lei, no limite· da legislação eleitoral, é
evidente que muitas frâudes não aconteCeriam, muitos delitos
eleitorais não estariam se consumando. O excesso do dinheiro
vem eiil detrimento da democracia e da escolha do povo.
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E a campanha eleitoral - é esta a tónica da minha fala é uma oportunidade didática para os partidos. É o momento
de explanarmos: por que a visão desse partido sobre tal problema? Como encara esse partido a reforma fisqtl, a isonomia
dos_servidores? Qual a tese sobre reforma agrária? Que pensa
esse. partido de educaç~o e de saúQe? Afinal, que é polítíca?
p~e é um comportamento político? E não a festa, e não
as· ca1·1isas em profusão, o chapeuzinho, a bebida, o refrigeránte, o sanduíche, a alegria que vai madrugada adentro,
transformando a praça num imenso forró político. Isso é que
condeno, porque estamoS a perder a grande oportunidade
para ensinarmos ao povo de coMo não deve vender seu voto,
de como nãõ deve _deixarMse co!:·omper. Porque amanhã, um
povo bem situado, ll!aduro- em matéria eleitoral, nã_o há dinheiro que o compre. Não há dinheiro que compre o voto
do eleitor, se esse eleitor é consciente~- O aSsistericialisnio
existe pela carência popular, Mas existe muito mais pela deficiência de formação política de um povo. O que está faltando
ao Brasil é, acima de tudo, formação política.
Dentro deste meu_critério de visão, Senador Jonas Pinheiro, não posso- acatar como algo saneador a denúncia de quem
pode ser denunciado com mais gravidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sou grato a V. EX"

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A Presidência designa para ·a sessão ordinária de amanhã, às 14
horas e 30 minutos. a seguinte
- - -- -- --
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I -Rever, corrigir e apresentar sugestões técnicas visando o aperfeiçoamento do Edital;
""'
II- Definir e aprOvar as especificações técnicas e as:ç_onfigurações dos equipamentos a serem adquiridos;
III-- Definir critérios _Objetivos que permitam o julgamento dos requisitos de Qualidade e Rendimento;
-- IV- Analisar e emitir parecer técnico conclusivo Sobre
as propostas apresentadas à licitação, visando subsidiar o julM
gamento por parte da Comissão Permanente de Licitação;
V- Receber, conferir e emitir o Terino de Aci!ite dos
equipamentos. após sua entrega·e-instalaç~9;
VI- Executar outras atividades inerentes à ~ic!:t?ção, 'por
solicitação do Presidente da ComiSsãO Pe-rmanente de Licitação.
'
Art. 2' Designar os servidores AMÉRICO MUNHOZ
JÚNIOR, HERMJLO GOMES DA NÓBREGA, MÁRIO
SÉRGIO PEREIRA MARTINS, SILVÉRÍO FRANCISÇO
DE OUVEIRA ROSENTHAL, JOSÉ HENRIQUE.SILVA
SOUsA: MÁRIO ROBERTO" DE AGUIAR e JOÃO. BATISTA DE HOLANDA NETO. para integrarem a Comissão.
· Art. 3' Designar o servidor AMÉRICO MUNHOZ
JÚNIOR para presidir a Confissão e HERMILO GOMES
DA NÓBREGA para substituí-lo em seus impedimen~os.
Brasfiia, 26 de junho de 1992. -Regina Célia Peres Borges, Diretora Executiva.

ATO DA DIRETORA EXECUTIVA DO PRODASEN
N• 50, DE 1992
A Diretora Executiva do Centro de InformátiCa e PrcicêS..
-l_sarnen-to de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 50, DE 1992
uso das atribuições que lhe confere o inciso XIV do art. 14
do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n" 19,_ de
(Em regime de urgência;- nOs termoS do ai:t. 336, c, do
__ .1976, da Comissão- Dil:etora dO Senado Federal, com suas
Regimento Interno.)
alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do ProVotação, em turno_ único, do -Projeto de Resolução n"
cesso PD-352/92-6 resolve:
50, de 1992 (apresentado como Conclusão do Parecer de .Pie,
nárió, Relator: Seitãdõr-Esperidião Amin) que autoriza aRe1. Constituir Comissão Técnica Especiãf Com a finalipública Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
dade de identificar alternativas de solução que resolvam definiM
externo, no valor equivalente a trinta milhões de marcos aleM
tivamente as diversas dificuldades encOntradas nos trabalhos
mães, destinada ao coMfinanciamento do Programa Nacional
que utilizam os sistemas SART, SAF, NOTS, NCOB, SEP
do Meio Ambiente- PNMA.
e outros ''softwares'' de administração de produção, referentes
a cobrança e apuração de débitos oriundos de serviços prestaO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
dos pelo Prodasen e usuários externos.
encerrada a sessão.
2. Designar para compor a refi;:iida Comissão os servi(LevantaMse a sessão às 17 horas e 25 minutos.) _
dores LUIS ROBERTO DAISSON SANTOS, Especialista
em Informática Legislativa/Análise da Informação, SÓNJA
A':' JS DA DIRETORA EXECUTIVA
CAMARGO VOIGT DE FIGUEIREDO, Especialista em
DO PR.ODASEN
Informática Legislativa/Análise da Informação, ROSILMAR
DE OLIVEIRA, Especialista em Informática Legislativa/AATO DA DIRETORA EXECUTIVA DO PRODASEN
nálise da Informação. NO~MIA KEIKO SAKAI, EspeciaN' 49, DE 1992
lista ~., Informática Legislativa/bn~lise da Informação NOBOR SAITQ, Especialista em Informática Legislativa/Análise_
A Diretora Executiva do Centro de Informática-e-Procesda Informação, MARCELO SOUTO ABRANTES, Especiasamento de Dados do Senado Federal - PROOASEN, no
lista em Informática Legislativa/Análise da Informação, JAuso das atribuições que lhe confere o inciso XIV do art. 14
SON GON"ÇALVES RIBEIRO, Especialista em Adminisdo Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n"' 19, de
tração Legislativa/Técnicas de Administração e CESAR
1976, combinado com o disposto no Ato n'~31, de 1987, ambos
FRANCO BONILHA, Especialista em Administração Legisda Comissão Diretora do Senado Federal, resolve:
·
Iativa!Tér.Tiicas de Administração.
Art. 1<:> Constituir Comissão Técnica Especiafpara assessorar a Comissão__ Perma,nente de Licitação na licitação ·
3. Designar o servidor LUÍS ROBERTO DAISSON
que será realizada através da Concorréncia n'~ 1, de 1992,
SANTOS para coordenar os trabalhos e o servidor ROSILdestinada à aquisição de microcomputadores, com as seguintes
MAR DE OLIVEIRA para substituí-lo em seus impedimenatividades:
tos.
ORDEM DO DIA
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4. Fixar até 31-8-92 o prazo para conclusão dos trabalhos
e apresentação de relatório sobre as alternativas de solução
a serem adotadas.
Brasflia --DF, 29 -de junho de 1992. - Regina Célia
' Peres Borges, Diretoria Executiva. ·
ATO DA DlRETORA EXECUTIVA DO PRODASEN
N• 51, DE 1992

A Diretôra Executiva do Centro de Informáticil_e-_:&o_ç;es:·samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de
acordo com o que dispõe os art. 143 a 146 da Lei n• 8.112/90,
e no uso das atribuições que lhe confere o inciso X do art.
14 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato no:> 19,
de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas
alterações posteriores, resolve:

1. Designar os servidores MARCUS VINICIUS GOULART GONZAGA, Especialista em Informática Legislativa/ Análise da Informação, na qualidade de Presidente, OLGA

.AMÉRICA SOUSA ALMEIDA, advogada e JOSÉ ROBERTO CEOLIN, Especialista em Administração Leglslati,va!Análise de Administração, na qualidade de membros, para
constituir Comissão de Sindicância destinada a apurar os fatos
.constantes do Processo 312192--4.
. _.
.
2- Designar a servidora MARIA VERÓNICA SABOIA R. R. MIRANDA, Especialista em Administração Legislativa/Secretaria, para secretariar a ComissãO.

3.

Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que a Comissão

·conclua seus trabalhos.
Brasflia - DF, 29 de junho de 1992. Peres Borges, Diretora Executiva.

Regina Célia
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ATO DA DIRETORA EXECUTIVA DO PRODASEN
N• 52, DE 1992

A Diretora Executiva do _Centro de Informática e Preces- sarnento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de
acordo com o que dispõe o art. 38, da Lei n"' 8.112/90, .e
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI e XIV
do art. 14, combinado com o § 39 do art. 57 do Regulamento
do Prodasen, aprovado pelo Ato 19, de 1976, da Comissão

Diretora do Senado Federal, com suas alterações posteriores,
resolve:

1. Tornar sem efeito, a partir desta data, o Ato n"' 4,
de 1992, que designou o servidor MARCO ANTÓNIO VIEIRA CABRAL, Especialista em Informática Legislativa/Análise da Informação, do Quadro de Pessoal do Prodasen,
para substituto do Coordenador da Coordenação de Programação- CPR, da Divisão" de_Desenvolvimento deSiste-

ma/DOS.
2. Designar o servidor CRISTOVÃO AUGUSTO
SOARES DE ARAÚJO COSTA, Especialista em Inform·ática Legislativa/Análise da Informação, do Quadro de Pessoal
deste órgão, para substituir, em seus afastamentos ou impedimentos regulamentares, o Coordenador da Coordenação de
Programação- CPR, da Divisão_de Desenvolvimento e Siste- mas - DDS, a partir desta data.

Brasflia - DF, 29 de junho de 1992. Peres Borges, Diretora Executiva.

Regina Célia
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QUARTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 1992

·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,. promulgoo seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 1992
Aprova o texto do Tratado para o Estabelecimento de um Estatuto das Empresas
Binacionais Brasileiro-Argentinas, concluído em Buenos Aires, em 6 de julho de 1990.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovado o texto do Tratado para Estabelecimento de um Estatuto das Empresas
Binacionais Brasileiro~ Argentinas, concluído em Buenos Aires, em 6 de julho de 1990.
Parágrafo uhieo. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do presente Tratado~ bem cofio quaisquer 3ju-stes complementares que, nos termos

do art. 49, inciso I, da ConstituiÇãO Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património
nacional.

-

Art. 2• Este d_ecreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado

Federal~

26 de maio de 1992.- Senador

~a~ro

Benevides,

Pre~idente.

• Republicado por hav.:r saldo com omissão no DCi'. de 21!-.'i-92 (IlC.N, Seçiio II)

TRATADO PARA O ESTABELECIMENTO
DE UM ESTATUTO DAS EMPRESAS
BINACIONAIS BRASILE.IRO-ARGENTlNAS.
Memorandum sobre a juridicidade de algumas cláusulas
do Tratado em face do art. 171 da Const~tuição Federal.
A) Questão do domicilio e residência das pessoas físicas
titulares do controle efetivo das empresas.
O art. 171, II, da CF, fala de ''pessoas físicas domiciliadas
e residentes no País". O Art. I, 3·, a) do Tratado fala de
"pessoas físiCas- dõrilíCiliadas em qualquer dos dois países.
Daí poder-se-ia pensar, à primeira vista,- qU:e o TraüidO estabel~ce para as empresas binacionaiS uma condíçã-o menos restritiva do que para as empresas de capital nacional.

O arL 89 do Código Civil argentino define como domicilio
real das pessoas-o lugar onde têm estabelçcido a sede principal
de sua residência e de seus negócios. _
· O art. 31-do Código Civil brasileiro define como domicílio
civil da pessoa natural, o lugar onde _ela estabelece a sua
residência com ânimo definitivo. Que o domicilio civil brasileiro inclui igualmente a idéia de sede de negócios deduz-se
das referências a centro de ocupações habituais e- ponto central
de negócios dos arts. 32 e "33.Portanto, o domicilio civil do direito brasileiro equivale
a domicílio real do direito argentino, e ambos incluem o reqhisito da residência.
•
Assim, é lícito deduzir que o Tratado, ao exigir apenas
o domicílio, pretende referir-se à noção básica de _domicílio
civil ou real, na qual está incluída a de residência. Se o tratado
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quisesse referir-se a outro tipo de domicilio, como' o legal
ou fiscal, deveria fazê-lo expressamente.
B) Questão de se é possível estender à empresa binacio-

nal o mesmo tratamento aplicável às empresas de capital nacional.
A Constituição Federal de 1988 define, no art. 171, I
e II, o que sejam empresa brasileira e empresa brasileira
de capital nacional, ou que CO!lstitui novidade no texto constitucional brasileiro. A ConstituiÇão rião Se refere a emp~esa
estrangeira, mas apenas a capital estrangeiro (art. 172). Isto
não _significa nem que as empresas estrangeiras inexis-tem,
nem que_ estejam impedidas de funcionar no País. íainpouco_
significa que empresa estrangeira seja apenas, por Cxclúsão,
aquela que não é brasileira, mas sim aque'la ·constituída de
acordo com a legislação de outro país, pois toda empresa
tem de constituir-se de acordo com alguma legislação._
Donde se conclui que a empresa binacional brasiiCiroargentina, embora não sendo brasileira, também não é c_strangeira, pois não é regida pela legislação d-e ne-õhum país estrangeiro, mas sim por tratado entre Estados soberanos, um dos
quais o Brasil. Por esta razão, não podia a Constitliição discipliná-la, já que sua disciplína legal resulta _de um acçm:fq_ Çe .
vontades, e não de disposiçõeS iriternas de um ou de, outro
país. O fato de a Constituição brasileira a ela não se referir
expressamente não significa impedimento à sua criação, cuja
possibilidade e desejabilidade está prevista implicitamente no
parágrafo único do seu art. 4". como uma das possíveis formaS
de integração económica latino-americana que ali se preconiza.
A Constituição anterior tampouco fazia nenhuma referência a empresas binacionais, e isto_ não impediu que, por
tratado, se_ estabelecess_e_a Itaipu BinacionaL
Portanto, ao es_tabeleccr, por mútuo acordo, a disciplina
legal das suas binacionaís; podem os Guv~rnos ·do Brasil e
da Argentina dar-lhes a forma que bem entenderem, desde
que não infrinjani límitações constitucioiiais, o que, no caso,
não ocorre, pois o próprio Tratado exclui do objeto de tais
empresas as limitações estabelecidas por disposição constitucional: "Art. II- Objeto --As empresas Binacionais poderão
ter como objeto qualquer atividadc económica permitida pela
legislação do país de_sua se-de, ressah'adas as limitações estabelecidas por disposição constitucional".
Não existe, pois, incOnS:titU:Ciónalidadc em prever a extensão, às empresas binacionais, do tratamento que, com base
em disposição potesta:fiva da ConstituiçãO braisleira (art. 171,

Tiragem 1.200 exemplares

1~). venha a ser estabelecido por lei para as empresas de
capital nacional.
_
C) Questão de se Se deveria incluir entre as cxcc_çóes
às ã.tividades económicas que podem ser objeto das empresas
binacionais, além das limitações estabelecidas por disposição
constitucional, também as estabelecidas em lei.
Na hierarquia das normas legais o Tratado internacional
subrepõe-se à lei ordinária. Assim, ao aprovar -u:m Tratado,
o Legjslativp não_só revoga, naquilo que com ele for incompatível, e em relação às situações por ele reguladas, as leis ordinárias~ mas ainda impede que leis posteriores venham prejudicar
os compromissos nele assumidos.
_
.
Permitir que lei ordinária estabeleca exceções ao Tratado
implica, na prática, eliminar o interesse em sua celebração,
deixando ao sabor das pressões internas-de- cada país em favor
de um ou outro setor de ativid.ã.des.
É necessário· ter em conta, a este respeito, que o movimento de integração económica requer considerável mudança
de atitudes em relação a muitos temas e o abandono de posições estritamente nacionais em benefício do conjunto dos países abrangidos, ressalvados apenas aqueles interesses superiores resguardados na própria Constituição de cada um.
Além do mais, a proposta de alguma emenda ao Tratado,
com este objetivo, representaria a reabertura das negociações
entre o Brasil e a Argentina, o que significaria um recuo
à situação anterior. desaconselhável se se _considera que o
Congresso argentino já aprovou o Tratado e eventuais modificações no seu text(! exigiriam vOltar a submetê-lo à apreciação
parlamentar no país vizinho.
Em 14 de agasto de 1991.

TRATADO PARA O ESTABELECIMENTO DE UM
ESTATUTO DAS EMPRESAS BINACIONAIS
BRASILEIRO-ARGENTINAS
O Governo da República Federativa do Brasil
. .
e
O

Gov~rno

da RepUblica Argentina,
Considerando:
O processo de integração e cooperação económica entre
a República Federativa do Brasil e a República Argentina,
iriíciado em 1986 com a assinatura da Ata para a Integração
e Cooperação Económica Brasileiro-Argentina e a celebração,
em 29 de novembro de 1988, do Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento que consolida aquele processo;
A aprovação do referido Estatuto por arilbos Congressos
em 16 de agosto de 1989 e sua posterior entrada em vigor;
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O objetivo prioritário de promover a integração e· a complementação a nível de empresas para assegurar o êxito do
referido processo;
__
Acordam o seguinte Estatuto:

ARTIGO!
Definições
1. Os Estados Partes estabelecem o EstatUto qúe -regulará as empresas de caráter binacional, que se constituam
de acordo com o mesmo.
2. Para os efeitos deste Estatuto, entende-se por empresa binacional brasileiro-argentina- doravante Empresa Binacional - aquela que cumpra simultaneamente as seguintes
condições:
_ _
.. _ . .
a) que ao menos_SO% do capital social e dos vótós pÚtençam a ínvestidores nacionais da República Federativa. do Bra))il
e da República Argentina, assegurando-lhes o controle real
e efetivo da Empresa Binacional;
b) que a participação ~o corijunto dos investidores nacionais de cada um dos dois países seja de, no mínimo~ 30%
d_o_capital social da empresa, e
c) que o conjunto dos investidores nacionais de cada um
dos dois países tenha direito de eleger,_ no mínimo, um membro em cada um dos órgãos de administração e um me:mbro
do órgão de 6~~~~-z_ação. in~~~a ~ e~pr_~sa.
3. São considerados investidores nacionais:
a) as pessoas físicas domiciliadas em qualquer dos dois
países;
b) as pessoas jurídicas de direito público de qualquer
um dos dois paísesj
c) as pessoas jurídicas de direito privado de qualquer
um dos dois países, nas quais a maioria do capital social e
dos votos, e o controle_ administrativo- e tecnOlógico- efetivos
sejam, direta ou indiretamente, detidos pelos investidores indicados nas letras a) ou b) acima.
-

4. As pessoas jurídicas a que se refere a. letra c) do
parágrafo terceiro deste Artigo, independentemente de que
se encontrem sediadas na República Federativ~ do Brasi~ ou
na República Argentina, integrarão, para efeito do disposto
na letra b) do pará&rafo segUndo deste Artíl?;ó~ o conjunto
de investidores nacionais do país a que pertencerem seus controladores.
S. Os apartes de capital do Fundo de Investimento a
que se refere o Protg_cc;1o n9 7 do Pro~ra~a de Inte~ração
e Coopenlção Econômtca entre_ a Repubhca Federativa do
Brasil e a República Argentina considerª'~-se-ão efetua~~s
por investidores nadortais, para os fins_do cômputo de parhcl, -··--·- _ . __ --·
pações previsto neste Artigo.
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ARTIGO III
Forma Jurídica
1. As Empresas Binacionais terão sede, necessariamente, na República Federativ<J. do Bra,sil ou na República Argentinª,, e revestirão uma das formas jurídicas admitidas pela
legislação do país escolhido para a sede social, devendq agregar à sua denominação ou razão social as palavras "ErilpreSá
Binacional Brasileiro - Argentina" ou as iniciais "EBBA"
ou "EBAB".
2. Quando a forma escolhida for a de sociedade anônima, as respectivas ações serão obrigatoriamente nominativas,
nâ<Y transferíveis por endosso_
3. As Empresas Binacionais com sede em um dos dois
países poderão estabelecer, no outro, filiais, sucursais ou subsidiárias, obedecendo as re_spectivas legislações nacionais quanto ao objeto, forma e registro.
ARTIGO IV
A portes
L Poderão realizar-se os seguintes apartes de capital
na:empresa binacional:
a) apertes em moeda local do país de origem do investimento;
b) apertes em moedas livremen_te conversíveis;
c) apertes em bens de capital e equipamentos de origem
brasileira e/ou argentiná, sem. cObertura cambial no pafs receptor;
d) outros apartes permitidos pela legislação de cada país;
e

e) bens de capital e equipamentos origináriõS de terceiros
países, desde que internados na República Federativa doBrasil ou na República Argentina até a data da assinatura do
presente Estatuto e integralizados _ao capital social até dois
anos após sua entrada em vigor. A partir dessa última data
çsbens de capital e equipamentos originários de terceiros
países estarão sujeitos ao tratamento_ tributário vigente na
República Federativa do Brasil e na República Argentina.

2. Verificando o cUmprimento dos requisitos constitu-·
tivos da Empresa Binacional, conforme estabelecido no Artigo
VIII do presente Estatuto, a Autoridade_de_Aplicação do
país de sede emitirá um Certificado Pro'-:isório_ do _qual constará necessariame-nte o montante de capital social, natureza
e porcentagem dos respectivos apertes.
3. Mediante a apresentação do_ Certificado Provisório
indicado no parágrafo anterior perante a Autoridade de Aplicação do outro país, se autorizará automaticam.eilte a transferência dos apartes de capital que estiverem individualizados
no referido certificado.
4. Uma vez integralii:açlo o capital socíal 1 a Autoridade
6. Os investimentos nas Empresas BinacioriaiS de_ pesde Aplicação do país da sede emitirá o Certificado Defíilifivo
soas físicas ou_ jUrídicas que não tenham as características
e comunicará tal ato à Autoridade _de Aplicação do outro
mencionadas no parágrafo se_gundo do presente artigo não
país.
serão considerados, para os efeitos do presente estatuto, como
5. Para os efeitos do disposto na letra c do parágrafo
realizados por investidores nacionais.
19 do presente artigo, ambos os Governos tomarão as providências necessárias para que ó ingresso dos apertes ali mencioARTIGO li
nados nos seus .respectivos_ territó(ios_.se (a.ça ao amparo dos
Objeto
Acordos Bilaterais sobre Comércio, subscritos entre a República Federativ·a do Brasil e a República Argentina no âmbito
As Empresas Binacionais _poderão ter como objeto qualquer atividade econômica permitida pela legislação do país- da Associação ~atino-Americana de Integração (ALADI) de
de sua sede, ressai vadas as limitações estabelecidas por dispoforma a eximi-los de qualquer restrição tarifáiia ou não-tarifária- (seja tnb1,1tária, administrativa, quantitativa ou outra).,
sição constitucion_al.
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nos termos de cada legislação nacional aplicável em ambÓs.
os países, para o ingresso ou saída de-tais apertes.
ARTIGO V
Tratamento

As Empresas Binacionais terão, no país de sua atuação, o mesmo tratamento estabelecido ou que se venha a
estabelecer para as empresas de capital nacional desse país,
ainda que a maioria do capital social pertença aos investidores
do outro país, conforme o Artigo I do presente Estatuto,
1.

em matéria de:
a) tributação interna;
b) acesso ao crédito interno;

c) acesso a incentivos ou vantagens de promoção industrial nacional, regional ou setorial~ e
d) acesso às compras e contratos do setof público.

2. Os bens e serviços produzidos pelas Empresas Binacionais gozarão de tratamento prioritário, equiparado aos das
empresas de capital nacional, na implementação por ambos
Governos de iniciativas bilaterais desenvolvidas no contexto
do processo de integração e cooperação económica.
3. O tnitamento previsto neste artigo alcança as filiais,
as sucursais e as subsidiárias das Empresas Binacionais; observando-se, quando couber, as dispoSiÇões do Artigo I do presente Estatuto.
ARTIGO VI
Transferência ao Exterior
1. Os investidoreS' de cada um dos dois países em que
Empresa Binacional estabelecida no outro país terão direito,
uma vez pagos os impostos que couberem, de transferir livremente aos respectivos países de origem os lucros provenientes
de_seu investimento, desde que distribuídos proporcionalmente entre os investidores, de acordo com o previsto no Artigo
I, parágrafo 2~ do presente EstatUto, e a repátriaf-Suas partici~
pações no capital social, observadas, nesta última hipótese,
as disposições legais aplicáveis em cada país. Igual direito
caberá às filiais, sUcursais ou subsidiárias das EmpresaS Binacionais no tocante a seus -lucros líquidos.
2. Mesmo em caso de dificuldades nos pagamentos externos, os- Governos de ambos países não imporão -restriçõesaos investidores de Empresas Binacionais para a livre transferência dos lucros líquidos que lhes couberem.
ARTIGO. VII
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a) objetivos e programas de atividade da Empresa BinaM
dOnal;
b) estrutura do capital social;
c) nome, nacionalidade e domicílio dos sócios~
d) natureza e valor dos respectivos apartes ao capital
da Empresa Binacional; e) distribuição de funções e cargos de administração entre
.
os investidores de cada país;
f) regras para a distribuição dos resultados da Empresa
Binacional;
g) regras para operações comerciais entre os investidores
e suã "Empresa Bimicional;
h) regras de preferência para ás CasOs -de venda de açôes
e aumento de capital social;
i) regras sobre liquidação da Empresa Binacíonal;- e
j) regras para a solução de controvérsias, incluindo a
eleição do foro para estes efeitos.
II. cópia do projeto de estatuto social ou do contrato
social de constituição da Empresa Binacional.
2. A _Autorida~e de Aplicação do pals de constituição
dá-Empresa Binacional emitirá o Certificado Definitívo- a que
se refere o Artigo IV do presente Estatuto mediante a apresentação, pelos interessados, dos seguintes documentos:
a) comprovante de inscrição dos atos constitutivos da
empresa ·no registro competente;
b) comprovante de integralização do capital social;
c) cópia do estatuto, acordo ou contrato social, ou de
documento equivalente; e
d) declaração juramentada dos di retores ou sócios gerentes, conforme o caso, na qual conste que a composição do
capital social da empresa cumpre com as regras estabelecidas
no Artigo I do presente Estatuto.
3-. O Certificado DefinitiVo assegurará o gozo dos benefícios previstos no presente Estatuto.
4. Somente as empresas que cumpram com ns requisitos
e formalidades estabelecidos neste Estatuto poderão utilizar
a denominação de ''Empresa Binacional Brasileiro - Argentina" conforme o previsto nO parágrafo lo do Artigo III.
___ 5+ A transferência de ações ou participação nas Empresas Binacionais exigi~á o prévio consentimento da Autoridade
cl_e Aplicação do país da sede, a fim de controlar o cumpri~
menta das condições estabelecidas no Artigo I do presente
Estatuto.
ARTIGO IX

Transferência de Pessoal

Autoridade de Aplicação

Os dois Governos tomarão as medidas necessárias para
facilitar as transferências, entre ainbos os paíse"s; ·do- pessoal
empregado pelas Empresas Binacionais, iflCIU.indo-se:
a) facilidades para obtenção da autorização de perma~
nência temporária ou ddiriitiva; e
b) reconhecimento recíproco de títulos profissiOrüi.iS.

1. A Autoridade de Aplicação do país da sede, terá
a seu cargo as funções de certificação da constituição e fu-n-donamento de Empresas Binacionais, conforme estabelecido no
Artigo VIII e demais artigos conexos do presente Estatuto.
2. A Autoridade de Aplicação de cada país fará constituir e manterá atualizado um Regist·ro de Empresas Binacionais de ambos os países, de consulta pública.
3. A Autoridade de Aplicação, quando comprovadas
infrações a este Estatuto ou à legislação do respectivo país,
cometidas por uma Empresa Binacional, poderá tornar sem
efeito a qualificação de binacional de tal empresa, notificando
a Autoridade de Aplicação do outro país.. Neste ca<;o, a empresa perderá o direíto de amparar-se nas disposições do presente
Estatuto, a partir do momento em que houver ocorrido a
infração, sem prejuízo de outras sanções legais aplicáveis.
4. A Autoridade de Aplicação de cada país será designada no prazo de 30 (trinta) dias da entrada em vigor deste

ARTIGO VIII
Procedimentos
1. Para os efeitos de obtenção do Certificado Provisório
previsto no Artigo IV do presente Estatuto, os investidores
nas Empresas Binacionais deverão apresentar perante a Auto~
ridade de Aplicação do país sede, a que se refere o Artigo
IX, os seguintes documentos:
L um acordo que estipule as condições em que se constituirão e operarão as Empresas Binacionais~ c}Ue_incl_ua obrigaM
toriáínente informações sobie ·os seguinte"s pOiltOS:- ~~---
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Estatuto, pelos respectivos Ministros das Relações Exteriores,
devendo recair dita designação em órgão ou entidade já existente em suas respectivas administrações _q!ntra1s_.

deverá realizar-se, no mais tardar, nos 60 dias seguintes
entrada em vigor do presente Estatuto.

~

ARTIGO XI
ARTIGO X
Entrada em vigor
Implementação do Estatudo de
O pres_ente EstatutQ entrará em vigor na data em- que
Empresas Binacionais
forem trocados os respectivos instrumentos de ratificação.
1. Constitui-se pelo presente E!iotatuto um Comitê Bi)la-ARTIGO XII
cional Permanente de Implementação e Acompanhamento
Vigência e Denúncia
do Estatuto_dc_Empresas Binacionais, integrado por dois representantes do Se to r PúblicO de cada Estado parte -sendo
1. O presente Estatuto terá duração indefinida.
um do Ministério das Relações Exteriores.e outro da_Autori2. O presente Estatuto poderá ser de_nuncia~o por: qualdade de Aplicação- e por dois representantes dó Setór Privaquer dos Estados Partes, por via diplomática. A denúncia
do d_e cada um dos dois países. Os representantes do Setor
surtirá efeito um ano após a data de sua notificação ao outro
Privado terão mandato de dois anos, renovável até duas vezes.
Estado Parte.
Cada membro terá um suplente.
ARTIGO XIII
2. O Comitê desenvolverá suas atividadcs em Cada um
Disposição Transitória
dos países e reunir-se-á com periodicidade de seis meses ou
Os Governos da República Federativa cio Brasil e da
______ _ __
quando convocado por uma das Partes.
República Argentina- revísarao- iHY prazO de-qUatro ffiêses,
3. O Comitê t_Çm_a seu cargo e.stimtilar e ~J.tpervisionar
a partir da data da entrada em vigor .do presente Estatuto,
a implementação e a plena vigência c eficácia eni amb_os países
a _Convenção entre a República Federatiya do Brasil e a Repú~
de medídas que facilitem a f6imação e o fti.nd.ortame_ht() de
bliCa ArgentiÍla deStiriiida a eVítâr útif>Ja Tributação e Preve-:
Em-presas- Binacion3-is e (fue· garantam o pleno acesso aos
nir a EVasão Fiscal em _Matéria de Imposto sobre a Renda,
benefícios_outorgados pelo presente EstatutoJ_
assinada em 17 de maiO de 1980, para a-dequá-la ao disposto
4. O Comitê atuará ainda como órgão de cons_ulta dos
__ __ _ - - ·
no presente Estatuto.
governos nacionais no que se refere a toda questão suscitada
Assinado em Buenos Aires, em .6 de- jidho de 1990t em
pela instrumentação e pela ple-na aplicação deste Estatuto,
duas versões, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos
tendo sob sua responsabilidade a interpretação do conteúdo
os textos igualmente ªutênticos.
e alcance de suas disposiÇões:
Pela República Federativa do Brasil: Fernarido~ COIIor
5. O Comitê_ estabelecerá o seu próprio Regulamento
-pela República Argentina: _CarlOs S. Menem.
de Funcionamento no decorrer de sua primeira reunião, que

a

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 17• SESSÃO, EM 21 DE JULHO DE

rior do Trabalho, para o triénio -âe 1992 a 1995, na vaga
decorrente do término de sua investidura.

1.1-ABERTURA

- N' 260, de 1992 (n' 268/92, na origem), referente
a escolha do nome do Sr. Afonso Celso Moraes de SotJSa
Carmo, para ser reconduzido ao cargo de Ministro Classista
Télifpõrário, representante dos empregadores, junto ao
Tribunal Superior do Trabalho, para o triênio de 1992
a 1995, na vaga decorrente do término de sua investidura.
-N• 261, de 1992 (n' 269192, na origem), referente.
a escolha do nome do Sr. Osório Coelho Guimarães Filho,
para ser reconduzido ao cargo de Suplente de Ministro
Classista Temporârio, representante dos empregadores,
junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triénio
de 1992 a 1995~ na vaga decorrente do término de sua
investidura.
. . -No' 262192 e 263/92 (n• 277/92 e 282/92,na origem),
restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
- N' 264/92 (n' 280/92, na origem), comunicando que
se ausentará do País no período de 22 a 26 de julho de
1992.
.

1992

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha de nomes indicados para exercer cargos cujo proVimento depende de sua prévia aquiescência:

- N' 258, de 1992 (no 266/92, na origem), referente
a escolha do nome do Sr~ José_ Calixto Ramos, para ser
reconduzido ao cargo de Ministro ClaSslsta- Temporário,
representante dos __trabalhadores, junto ao _Tribunal Supe~
rior do Trabalho, para o triênio de 1992 a 1995, mi vaga
decorrente do término de sua investidura.

- N• 259, de 1992 (n' 267/92, na origem), referente
a escolha do nome do Sr. José Francisco- da Silva, para
ser reconduzido ao cargo de Ministro Classista Temporário •.
representante dos trabalhadores, junto ao Tribunal Supe-
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1.2.2- Comunicação da Presidência
- Recebime_n_t_o do Grupo Brasileiro do Parlamento
Latino-Americano, de cópia da "'Declaração do Rio".
aprovada na Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente e Dese-nvolvimento, realizada no Rio de Janeiro,
em junho de 1992.
-Recebimento do Banco Central do Brasil de relatórios sobre endividamento dos Estados e Municípios referentes_ ao mês de junho do corrente ano.

1.2.3 - Requerimentos
- N' 525, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon. solicitando ao Sr. Mjnistro da Aeronáutica informações que menciona.
- N'i' 526,- de 1992, de urgência para o Projeto de
Lei do Senado n9 193, de 1986, que acrescenta parágrafo
ao art. 153 do Código Eleítóral, com vistas a facilitar a
votação de eleitores com impedimento religioso.
1.2.4- Discursos do Expediente

SENADOR EDUARDO SUPLICY - Indagações
sobre quem estaria pagando as contas particulares do Presidente da República, em face das dedarações do Ministro
Ângelo Calmon de Sá à imprensa.
SENADOR ÁUREO MELLO - Defesa do Presidente Fernando Collor, a propósito de novas denúncias
de que estaria envolvido çom_ as atividades do empresário
Paulo César Farias.
1.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n' 50, de 1992, que autoriza
a República Federativa .do Brasil a con,tJ:a,tar o_peração de
crédito externo, no valor equivalente a JJ:inta ;milhões de
marcos alemães, destinada ao ço-:financiainento do Progra~
ma Nacional do Meio Ambiente - PNMA. Aprovado.
À Comissão Diretora para a redação finã:J:
-

- Rcdação final do Projeto de Resolução n', 50192.
Aprovado. À promulgação.
1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-Requerimento n~ 526/92,lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.
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SENADOR PEDRÓ Sij\10N- Resposta do Minist:o da Pr_evi~ê!lci~'Social, D,r. Reinold Stephanes, a requenmento de mforma'ções tle sua autoria sobre operações
financeiras efetuidas pelo Fundo de Pensões da Petrobrás
-PETROS.
. .
·
··
1.3.3 -

Comuni.c~ç;lo -da ~esidência

-Convocação de .sessão extraordinái-ia a realizar-se
hoje, às 17h15min, com Ordem- do Dia -que designd.

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 18• SESSÃO, EM 21 DE JULHO DE
1992
2.1-ABERTURA
2.2- ORDEM DO DIA
-Requerimento n9 520, de 1992. de autoria do Senador José Eduardo, solicitando que seja- apensado o Projeto
de Lei do Senado n' 55/92, ao Projeto de Lei ·da Cãrnara
n9 59/92, que já tra:m"ita-em conjunto com 6s PrOjefos de
Lei do Senado-ndl 47 e 61, de 1992, por. versarem sobre
a mesma matéria. Aprovado.
-Parecer da_Comissão âe Relaçôes Exteriores e DefeSa Nacional, sobre aMensagem'n9 235, de 1992 (n<?236/92,
na origem), de 23 d~ junho do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República _submete à "deliberação
d() Sen~do a escolha do S_enhor Eernando .Silv_a Alve.s,
MiriiStró de Segunda Classe, da Carreira- de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao
Reino Hachemita da Jordânia. APreciação adiada por falta
de quorum.
2.3- ENCERRAMENTO
3- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA

N'' 9 e 10, de 1992 (Retificações)

4- ATOS DO PRESIDENTE
N• 292 e 293, de 1992
5- ATAS DE COMISSÕES

6- MESA DIRETORA
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
SENADOR NELSON WEDEKIN- Freqüentes aCi- .
dentes fatais na rodovia BR-101, no Estado de Santa Cata-- ---- --8-_: COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMArina;
NENTES

Ata da 17a Sessão, em 21 de julho de 1992
4a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides. Beni Veras e Magno Bacelar
ÀS 14 HORA.'> E 30 MINUTO.'>, AClir\M-SE PRFSENTES OS SRS. SENADORES:
Alexandre COsta - -Arilir Lando -- Aureo Mcollo Beni Veras - Carlos De'Carli - Chagas Rodrigues - Cid

Saboia de Carvalho - Coutinho Jorge - Dirceu Carneiro -

Elcio Álvares - Esperidião Amin - Fernando Henrique
Clitdoso - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho Hurilherto Lucena - Jarbas Passarinho - João Calmon João França - Jonas Pinheiro - José Paulo Biso! - José
S3rney - Júnia Marise - Lavoisier Maia - Levy Dias -
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Lourivnl Baptista --Magno Bacelar - Márcio T~'lcercla Marco Maciel - Mário Co~as ,, ;M."aurfcio Corrê a - Mauro
Benevidcs - Meira Filho -.Nabor1 Júnior - Nelson Wcde~
kin - Ney Maranhão - Odacir Sàares..: Pedrá Simon - Rachid Sald:inha· Dcrzi - Ràmildci Aragho · .:_ · Ronan Tito Ruy Bacelar- Valmir C..ampé!O- Wilson Martins ..
O SR. PRESIDENTE (MáuroBerievides) -A lista de
presença acusa o comparecimento de ;1-3 .Srs. Senadores. Havendo número regimental, .deçl.aro-aberta a dessão.
S_ob a proteção de Deus, iniciamos nosSOS trabalhos.

O Sr. lo Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o. seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
. Submetend-o à deliberação do Senado Federal
a escolha de nomes indicados para exercer cargos cujo
prOvimento depende de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM N• 258, DE 1992
(N• 266/92, na origem)
, Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do§}"' do,art. ~11 Ç.a ConstituiÇ3o FeQ~ral,
submeto à apreciação de V. Ex• o nome de JOSE CALIXTO
RAI\:fOS. p'afa ser féconduzido ao cargo de Ministro' ClaSsistà
Temporário, representante dos Trãballiádores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triêriiO -de_1992 a 1995,
na 'vaga decorrente do término de sua í_nVe"stidq.ra ..
Os méritos -do indicado, que me induziram a_ escolhê-lo
para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo
Curriculum vitae.
Bras!lia, 9 de julho de 1992.- Fernando Collor.
CURRfCULUM .VITAE
Dados Pessoais
Nome: JOSÉ CALIXTO RAMOS
Filiação: Amaro Miguel Ramos e Maria Inez Ramos
Domicílio cm Brasília: SQS 307 - BL "F" -Ap. 605
Nacionalidade: Brasileira
Naturalidade: Ipojuca/PE
Data de Nascimento: 14 de outubro de 1928
Estado Civil: Casado
Profissão: lndustriário
Carteira Profissional: 79663-Série 52
Certificado de Reservista: 446.873
Título de Eleitor: Insc. n"' 743608/50 - z~ OOf- Seção
0016.
. .. - - .
.. ·. Cartão Individual de Contribuinte (CIC): 018:.674.234072
Empresa com que mantém vínculo empregatício: Paratibe
Industrial SIA
Admitido em: 1•-4-90
Instrução e Cursos
Curso Primário: Instituto Vasco da Gama (Recife/PE)
Ginasial e Técilico: Colégio TéChicó--'Trof. Agamenon
Magalhães, em Recife/PE
2"' Grau Colégio Comercial e Giriásio dos Comerciários
(Recife/PE)
-- Psicolgía Aplicada: Escola Brasileira de Psicossíntese
Formação Sindical

-
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- Curso Regional de Orientação Sindical --Instituto
Cultural do Trabalho - ICT
- Curso de Metodologia Sindical - Método de Supervisão TWI - Instituto Cultural do Trabalho - JCT
- Curso de_ Interpretação da Previdência Social para
Líderes Sindicais - Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriários (Delegacia em Pernambuco).
----,Curso de Formação de Orientadores Sindicais- Coordenação Regional do Fundo de Garantia_do Tempo de Serviço, da 3• Região (Recife/PE).
-Curso de Psicologia e Técnica Sindicalista:- Eni FrontRoyal (USA)- Instituto Americano para ODesenvolvimento
do Sindicalismo Livre- IADESIL
- Curso de Admin1str3dores Sindicais - Ministério do
Trabalho e Governo do Estado de Pernambuco
-Curso de Vocalato- Ministério do Trabalho
-Curso de Capacitação Sindical e Formação Profissional
- Centro Interamericano e Investigação e Documentação
sobre- Formação Profissional - CINTERFOR (CarácasNenezuela)
ParticipaÇões várias
I - 1970 - IV Congresso Nacional dos Trabalhadores_
na Indústria - Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Indústria - CNTI.
II - 1976 - Seminário Regional de Segurança e Saúde
Ocupacional - Fundacentro
III -1977- Seminário sobre a Participação das Organizações de Trabalhadores na Formação Profissional- Instituto
de Educação Obreira - Cinterfor (México)
IV- 1977- I Encontro para Organização e Desenvolvimento do Sistema Nacional de Formação Profissional Rural
--Senar -Ministério do Trabalho
V - 1977 - Reunião TécniCa sobre "Articulação entre
TreinamentO e Educação Formal" -Organização dos Estados Americanos- OEA, Organização-Internacional do Trabalho- OIT, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação e Cultural, Mffiistério das Relações Exteriores e Secretaria
de Planejamento da Presidência da República- SEPLAN/PR
_VI- 1978- V Congresso Nacional dos Trabalhadores
na Jnçlústrja -. Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Indústria - CNTI
VI - 1978 - Reunião Técnica Sobre "'Programas de
Formação Profissional na África, na América Latina e no
Cariben - OIT_, ONU, Ministério do T~abalho, Ministério
das Relações Exteriores e SEPLAN/PR
--=-vJII - 1981 - Congresso Jurídico Comemorativo do
40~ aniversário de Instalação da Justiça do Trabalho Brasileira.
Tribunal Superior do Trabalho - TST _
IX -1981- Corigresso Nacional da Previdência e Assistência--Social da Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Indústria - CNTL
.
·
.
X -_ i984 ~ I Encontro Intenlacional de PfOte-ção ao
Trabalho - OIT, Ministério do Trabalho e Confederação
Nacibnal dos Trabalhadores no Comércio....;_ CNTC.
XI - 1984- III Jornadas Luso-Hispano-BraSileiras de
Direito do Trabalho - Tribunal Superior do Trabalho TST.
XII - 1985 - Simpósio sobre o Modelo EConómico,
Político e Social na América Latina - F,ederação Internacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Energéticas e Diversas- ICEF e Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar- DIAP
--0
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XIII - 1986 - I I Simpósio Nacional de Engenharia de
Seguranç·a e Medicina do Trabalho - Associação Nacional
. de Engenharia de Segurança do Trabalho - ANEST
·
· XIV - I 987 - II Semana de Legislação Comparada
effi Segurança do Trabalho e I Encontro lberoamericano de
Engenharia de Segurança do Trabalho - AsSOcíação Iberoamericana de Engcharia de Segurança do Trabalho - A}~ST
XV -Participação em diversos CongresSõS-. Seminários
e Encontros de Trabalhadores nas Indúst~ias,nas maiS diversas categorias.
Atividades Sindicais D_e_s_empcnhadas:
-Delegado Sindical: Sindicato dos_Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de
Recife- PE
,
- Delegado do mesmo sindicato junto ao Conselho da
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de
Pernambuco
--Secretário: STX Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Recife - PE
-Presidente: STI Metalúrgicas, Mecânicas e do Material
Elétrico de Recife - PE
- Secretári6: Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Pernambuco
- Delegado da mesma. Federação junto ao Conselho
de Representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI
- Delegado Regional da CNTI para os Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte c Alagoas
-Secretário de Relações Públicas da CNTI
- Vice-Presidente da_ CNTI
_.
- 1983- Presidente da CNTI
- 1986- Reeleito Presidente da CNTI para o triênib:
29-5-86 a 28-5-89;
- 1989 -Reeleito Presidente da CNTI para o triénio:
29-5-89 a 28-5-92;
_ ._
- 1!:192- Reeleito Presidente da CNTI para o quadriênio: 29-5-92 a 28-5-96
Comendas:
- Ordem do Mérito do Trabalho - Grau Olicial
--Ordem do Mérito Judiciáiio do Trabalho -Grau
Comendador
-Ordem do Mérito Epitácio Pessoa (TRT J3• Região).
Conferencista:
-Escola de Comando_e Estado-Maior do Exérciro,-no
"Curso de Política , Estratégia c Alta Administração qo Exército (CPEAEx).
Outras Atividades:
- 1977 a 1988 -Representante dos Trabalhadores no
extinto Conselho Federal de Mão-de-Obra, do Ministério do
Trabalho, nomeado através da Portaria MTb-3.176. de
10-3-77, publicada no DOU de 10-3-77
-1985 a 1989- Representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria junto ao Conselho Deliberativo da Sudene - Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste, nomeado através de despacho presidencial em
15-8-85, publicado no DOU da mesma data.
-1986 a 1989-Representante dos Trabalhadores junto
ao Conselho Monetário Nacional- CMN
- 1989 a 1992- Ministro Classista, representante dos
empregados, no Tribunal Superior do Trabalho, nomeado
através de ato do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
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blica, datado de 13-11-89 e publicado no DOU (Seção II),
de 14-11-1989.
Brasfiia. (DF:), pp junho .de 1992. -José Calixto Ramos.

'(~.-~om_issão de C(:msiiiu_içã(). l_~stiça e Cidãdania.)
MENSAGEM N• 259, DE 1992
(N' ~67 /92, na origem)
_
- -Senhores Membros-do Senado Federal,
Nos termos do§ 19 • in fine, do art. 111 da Constituição
Federal, submeto à apreciação de V. Ex~ o nome de JOSÉ
FRANCISCO DA SILVA, para ser reconduzido ao cargo
de Ministro Classista Temporário, representante dos Trabalhadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o
triênio de 1992 a 1995, na vaga· decorrente do término de
sua investidura.
Os méritos do indicado, que me induziram a escolhê-lo
pata o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo
Curriculuin Vitae.
Bra~~ia, 9 de julh-? de "1992:_- FernandO Collor.
CURRICULUM VITAE
1. Dados Pessoais
Nome: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
Filiação: Manoel Francisco da Silva e Maria Severina
da Conceíção
-Nacionalidade: brasileira
Naturalidade: Orobó, PE
Data de nascimento: 28 de setembro de 1939
Estado civil: casado ·
Profissão: agricultor
Endereço: QSA 16, lote 25.72.015 - Taguatinga/DF
.
2. Documentação:
-·carteira de Identidade: n' 312.635- SS'P/DF, Exp.
7-6-73
.
CPF: n' 130.582.587/04
Carteira de Reservista: 0."681223- MEX. - 3• Categoria
Título de Eleitor: n' 251739408/41, Zona 96, Seção 0007
em 18-9-86
·
3. Escolaridade:
Segundo Grau
4. Cargos exercícios/títulos
1961- Participante na Fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vicência, Estado de Pernambuco.
-eleito Secretário: mandato- 1961/1963
-eleito Presidente: mandato- 1964/1966
1966 - Secretário da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Pernambuco -FETAPE, mandato:
1966/1968
1967- Representante dos Trabalhadores Rurais nõ -Grupo Especial para Racionalização da Agro-Indústria Canaviera
do Nordeste- GERAN.
- Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura- CONTAG, mandato: 1968 a 1989.
-1968- Participante do Grupo de Trabalho para proceder a exame dos diversos aspectos da Reforma Agrária, conforme decreto, n' 663.250, de 18 de setembro de 1986.
1969- Participante do Grupo de Trabalho que estudou
a implantação da Previdência Social, que resultou na reestruturação do Funrural e criação do PR 0- RURAL.
1968 - Participante do Grupo Executivo de Reforma
Agrária- GERA, conforme Decreto de 28 de maio de 1969.
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1969 - Participante conio Conselheiro--Téci:liÇõ Representante dos Trabalhadores Rurais à 53• Confàência Internacional dos Trabalhadores (O ITj, 'ehí Geneora, Suíça, a convite
do Governo brasileiro.
--_1969 ,.--- Participante da Audiência concedída pOr Sua
Santidade o Papa Paulo VI- Vaticano, Roma.
1969- Participante.da Conferência de Organização dos
'
Estados Americanos ..:....=. OEA.
1969- Quando do CitiqÜentenáiió da OJT recebeu "Diploma/medalha" do Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho _e Previdência Social, conforme Decreto n~ 64.792, de
2 de julho de 1969.
1970 -Membro da Delegação Brasileira à Conferéncia
Mundial sobre Reforma a AgfáJia.,--promovldo pela FAORoma.
1970- Participante do Grupo de Trabalho para Estudos
do Anteprojeto de Previdência Social Rural MTP AS/FUNRURAL.
1970 - Particípante co-rilõ RepteSCrifa-nte dos Trabalhadores Rurais à s~ 6" COnferência Internacional do Trabalho
(OIT), em Genebra- Suíça.
1973- Agraciado por Sua Excelência o- Senhor _Presidente da República, com a Comenda da Ordem do Mérito
do Trabalho, no grau de Oficial, confOrme decreto, de 30
de novembro de 1973.
.
1974- P~rtidpante --c6:Õ1~ Conselheiro TécOi~o, Representante dos Trabalhadores, à X Conferência- Regional da
OIT. realizada na Cidade do México.
1974 .......--Representante dos Trabalhadores Rur~is. no Conselho Diretor do Funrural, conforme PQrtaria Ministerial, sob
o n' 3178, de 23 de maio de 1974. .
.
-Eleito membro _ajunto - Representante dos Traba- .
lhadores no Conselho de Adrn_iu,h~tiação cí~_Orgariiz3.ção Internacional do Trabalho (OIT), com mandato de 1975. a 1978.
1975- Convidad_o a depor no Plenário da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar e avaliar
a execução do programa de redistribuição de terras no Norte
e Nordeste, conforme Resolução n" 28/75 ...
1975- Convidado a depor no Plenário da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou a Política Salarial,
em 14 de agosto d_e 1975.
1976- Participante e Expositor no Simpósio "O Homem
e o Campo", realizado na Câmara dos Deputados e promovido
pela Fundação Milton Campos, em 23 de junho de 1976 ..
1977- Representante dos Trabalhadores na Agricultura
no Conselho Normativo do Serviço Nacional de Formação
ProfisSional Rural- SENAR, conforme Portaria n? 31.143,
de 15 de fevereiro-de 1977.
1979 - Convidado a depor no Plenário da CP! relàtivo
ao Vale do São Francisco.
1986- Membro da ComissãO de EstudOS-COnstitucionais, chamada "Comissão Afonso Arinos".
- 1986- Recebeu o "Título de Cidadão Paulistano;, da
Câmara dos Vereadores de São Paulo, atendendo ao Decreto
Legislativo n' 28/86, de 25 de junho de 1986.
1986- Agraciado pelo Conselho da Ordem do Instituto
do RiO Branco, MinistériO- das Relações Exteriores, com a
Comenda da Ordem de Mérito daquele Instituto, em 27 de
maio de 1986.
1987- Convidado a depor no Plenário da CPI da Seca.
1987- Convidado a participar como De batedor do Sim-.
pósio sobre "A Transição Política, Necessidade e Limites da
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Negociação'', promovido pela USP, São Paulo, em 19 de junho de 1987.
1988- Agraciado pelo Conselho de Ordem do Congresso Nacional, com !'i comenda da Ordem do Mérito, na grau
de Oficial da mesma ordeJ?l, em sessão realizada,_em 17,4e
março de 1988.
-Membro do COnselho de Recursos da Previdência Social- CRPS, de1974 a 1980 e reconduzido em 1988.
1988 -Membro Titular do Conselho Diretor da Fundação Joaquim Nabuco, conforme Portaria, de 7 de abril de
1988- DOU, de 8 de abril de 1988.
1989 --Vice-Presidente da Confederação Nacional d()s
Trabalhadores na Agricultura- CONTA:G ;Clcito_em:6-4-89.
1989- Eleito MinistrO" C! assista Tribunal Superior do
Trabalho com mandato em 31-1-89 a 30-11-92.
Brasília (DF), 25- de junho de 1992. -José FrancisCo
da Silva.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
MENSAGEM N' 260, DE 1992
(N' 268/92, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
_ Nos termOs do § 19, in fine~ do art. 11 da Constituição
Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências o nome
de AFONSO CELSO MORAES DE SOUSA CARMO, para
ser reconduzido ao cargo de Ministro Classista Temporário,
representante dos empregadores, junto ao Tribunal Superior
do Trabalho, para o triénio de 1992 a 1925, na vaga decorrente
do término de sua investidura.
Os méritos do indicado, que me induziram a escolhê~ÍO
para o desempenho desse,elevado cargo, constam do anexo
curriculum vitae. Brasília, 9 de julho de 1992. Fernando Collor.
CURRJCULUM VIT AE
Dados Biográficos
Nome: Afonso Celso Moraes de Sousa Girnlõ
Profissão: Advogado
Nacionalidade: Brasileíia
Naturalidade: Aimorés- Minas Gerais
Nascimento: 12 de julho de 1940
Filiação: Elias de Souza Cai:ffio e Ruth Moraes de Sousa
Carmo
Estado Civil: Casado
Cônjuge: Denise Nogueira de Sousa CaunQ ____ _. ____ _
Identidade: OAB - MG n' 8.0S3 e Inscrição n• 8. 715.
CPF- MF: 006.575.736-04
Endereços: Rua Caraça n' 226 -Ap. 701 -Bairro da
Serra- Belo Horizonte-MG
SQS 316- BL. A- Ap. 103- Brasllia-DF
Cursos:
-- - ·1......:.... Primário: Grupo Escola:rMachado de Assis -AimoM
rés-MG;
-Grupo Escolar Monsenhor Horta- Belo Horizonte-MG;
2 - Ginasial: Colégio Estadual de Minas Gerais 1953/1956;
3 - Clássico: COlégio Estadual de Minas Gerais 1957/1959;
4 - Superior: Bacharel em Direito pela Faculdade de
Direito da UFMG- 1960/1964;
5 - Adesg: Diplomado pela Adesg, Delegacia de Belo
-·
Horizonte, 1975;
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6 - ESG: Diplomado pela Escola Süperior de Guerra,
Curso Superior de Guerra, Turma Almirante Álvaro Alberto,
1976, Rio de Janeiro;
7 - ESG: Curso na Escola Superior~dc Guerra sobre
o tema "Modelo Político Brasileiro"; 1978 -Rio de Janeiro;

8- ESG: Curso de Atualização da Escola Superior de
Guerra- CAESG- Março/Dezembro 1981. ----Títulos
1- Aspirante a Ofici-al da Reserva do Exército, pelo
CPOR de Belo Horizonte, Anna de Infantaria, 1961, Menção
MB e Elogio em Boletim;
2 --Aprovado no vestibular feito na Facu.ldade de Pirei to
da Universidade Federal de Minas Gerais, l960;
3 - Aprovado no vestibular feito na Faculdad_e_de Direito
da Universidade Católica de Minas Gerais, 1960;
4 - Orador da Turma, Curso Ginasial, 1956;
5- Orador da Turma, Curso Oáss_ico, 1959;
6- Orador da TurmadaADESG, Belo Horizonte, 1975;
7 - Presidente da ACERCE_ --Associação Cultu_ral Esportiva e Recreativádo Colégio Estadual, 1958;
8- Chefe Escoteiro, tendo atingido a Insígnia da Madeira;
9- Jovem do Momento- Se to r de Administração Pública, Promoção do Jornal Di~rio de Minas- JÇ>rnalista Carlos
Cunha, 1982;
Cargos e Fundações já ocupados
1 -Secretário Particular do Presidente da Minascaixa,
1961;
.
2 - Assessor Parlamentar do Deputado Elias Carmo,
1965;
3 ,_Escrevente Juramentado/autorizado do Cartório do
8• Ofíéio da
Notas de Belo Horizonte, setembro 1961 a dezembro de 1965;
4- Advogado militante no Foro, 1966 até hoje;
5 - Membro Efctivo do Conselho de TransPorte Coletive Intermunicipal do Departamento de Estradas de Rondagero de Minas Gerais de fevereiro- de .1975 a fevereiro de
1976;
6- Assessor para Assuntos EspeCiais "da PrefeitUra de
Volta Redonda, de março de 1977 a janeiro 'de 1978;
7 - Secretário Adjunto de Estado do Inrerior e Justiça
de Minas Gerais, de maio de 1978 a 14 de março de ~1979;
8 -Secretário Particular do Governador do Estado de
Minas Gerais, de 15 de março de 1979 a 14 de maio de 1982;
9 - Secretário de Estado de Go_verno e_ _Coo_rd~llação
Política de Minas Gerais, de 15 de maia de 1982 a 15 de
março de 1983;
10- Assessor do Ministro das Minas e Energia -César
Cais, de maio de 1983 a 15 de_març_o de 1985;
~ ~
11- Assessor do Ministro das Minas c Energia - Aureliano Chaves, de 15 de março de 1985 a junho de 1987;
12- Advogado da Fundação João Pinheiro -Belo Horizonte, 1979/1986;
13- Membro da Càmara de Usuários do DNER, representanOo os usuãrios·;-novcmhr_o_dc 19SS á tióV_embro_d_e-t987;
14- Chefe de Gabinete do Ministro de Estaâo da Justiça, de 20 de janeiro de 1989 a 9 de agosto de 1989.
Atividadcs Atuais
1 -Membro do Conselho de Transportes da Federação
da Indústria do Estado de Minas Gerais- FIEMO;
2- Diretor da Transfjorlcldora Itapemirirn S.A.
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Cargo que ocupa
1- Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, tendo
tomando posse em 30 de novembro de 1989.
Livros e Trabalhos PuMiCados
1- "Os Partidos Políticos e sua Influência nas -Instituições Políticas", ESG, 1976, 68 páginas;
2 - "A Essencialidade do PJancjamento na Logística e
na Mobilização Nacionais", ESG-, 1976, 13 páginaS;
3- "Egito, L1bia, Tunísia, Chade e Níger e suas Importâncias para o De:sehvolvimento Brasileiro", ESG, 1976, 38
páginas;
4 - "Análise da Conjuntura Interna, Campo Militar",
ESG, 1976, 12 páginas;
___5 ---"Política Econômico-:.FJnariceira Nacional",
ADESG, Belo Horizonte, 1975, 36 páginas;
6 - "Política Económico-Financeira Nacional, Equflíbrio do Balanço de Pagamentos", ADESG, Belo Horizonte,
Grupo 10, 1975, 60 páginas;
7 -"Planejamento Logístico", ADESG, Belo Horizon~te, Grupo 10, 1975, 9 páginas;
- 8-··Modelo Político Brasileiro", ESG, Grupo I, 1978,
40 páginas;
9- "Modelo Político Brasileiro"- Poder Executivo,
ESG-. 1978, 8 páginas.
Condecorações:
1 - Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho -

Grã
Cruz =--- Promoção - Conferida pcfo Exm~ Sr. Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho e recebida em 30-11-89;
2- Ordem do Mérito Judiciário Militar- Alta distinção
- Conferida pelo Exm~ Sr. Presidente da Superior Tribunal
Militar e recebida em 1"-4-92;
3 - Medalha do Mérito Militar- Grau de Comendador
-Promoção- Conferida pelo Presidente da República, decreto publicado, no Diário Oficial da União, de 9 de agosto
de 1989, Seção I, página 13436;
4- Comenda da Ordem do Rio Branco ----:: Grau de Comendador- Conferida pelo Presidente da República, publicada no Diário Oficial da União do dia 18 de abril de 1989,
Seção I, página 5783;
5- Medalha do Mérito Militar - Grau de Oficial Conferida pelo Presidente da República, decreto publicado
no Diário Oficial da União de 30 de julho de 1980;
6- Medalha do PacifíC11dor- Çonferida pelo Ministro
do Exército, através da Portaria n~ 2.453, publicada no Diário
Oficial da União de 27 de setembro de 1979;
7- Medalha Mérito Tam;mdaré -Conferida pelo Ministro da Marinha, através da Portaria Ministerial n~ 715, publicad5l po Diário Oficial da União de_ 12 de maio de 1980;
8- Medalha ""Mérito Santos Dumont"- Conferida pelo Ministro da Aeronáutica, através da Portaria Ministerial
n' 381, de maio de 1989;
~~ _
- 9- Orderll do M-érito, Judiciário do Trabalho Epitácio
Pessoa- Grã Cruz- Conferida pelo Exmo Sr. Juiz Presidente
do Tribunal Regional do_ Trabalho da Paraíba, em 13 de novembro de 1991;
·
10- Grande_Medalha da Inconfidência- PromoçãoConferida -pelo--G-overnador do-Estado- -de -Mirras- Gerai-s;-decreto publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais,
de 15 de abril de 1989;
11 -Medalha de HOnra de Inconfidência - Conferida
pelo Governador do Estado de Minas Gerais, decreto publicado no Diário Oficial de 1\.-iinas Gerais, de 18 de abril de
1980:
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12- Medalha Santos Dumont - Grau Ouro - Ptômoção Conferida pelo Governador do Estado de Minas Gerais,
decreto publicado no Diário Oficial do Estado tle Minas Gerais
de 8 de outubro de 1981;
13- Medalha Santos Dumont- Grau Prata- Conferida pelo Governador do__Estado de Minas Gerais, decreto
publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerias de
13 de outubro de 1979;
·
··
14- Medalha Comemorativa do Estado de Minas Gerais
-Comenda de Oficlal- Conferida pela Pref~itura Municipal

de Mariana, de acordo com a Lei n~ 561, de 10 de junlJ.o
de 1980;
15- Medalha Alferes Tirãdcntes- Conferida pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Ato publiCado no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, de 2 de abril de
1981;
16- Medalha Sesqüicentenário da Vila de Diamantina- Conferida através do Decreto nn 21.396~ de 20 de julho
de 1981;
17- Medalha Ordem do Mérito Legislativo do Estado

de Minas Gerais Grau Mérito Especial - Conferida pela
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais-, em 28
de janeiro de 1983;
18- Medalha Ordem do Mérito Artístico - Comenda
de Oficial - Criada pelo decreto n' 14.916n6, de outubro
de 1972;
19- Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho -Grau
de Ofíéial-Conferida pelo Exmo Senhor Presidente_do Tribunal Superior do Trabalho, recebida em 11 de agosto de 1989.
Brasilia, 22 de junho de 1992. . . .·· ·.
.
rA Comissão de ConstituiçãO,- Justiçã eCidadania.)
MENSAGEM N• 261, DE 1992
(N• 269/92, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do § 19 , in fine, do artigo 111 e do parágrafo
únicó do art. 117 da ConStifufÇão Federal, submeto á apreciação de Vossas Excelênçias o nome de OS.ÓRIO COELHO
GUIMARÃES FILHO, para ser recondüzLdo ao cargo de
Suplente de MinistrO Classista_Te_l)lporário, representante do·s
empregador~s. junto_ao Tribunal Superior do Trabalho, para
otriênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do -término desua investidura.
Os méritos dO indicado, ·que-me induziram a escolhê-lo
para desempenho desse elevado cargo, constam do enexo curriculum vitae.
Brasília, 9 de julho de 1992~ -Fernando Collor.
CURRJCULUM V!TAE
1 - Dados Pessoais
1.1- Nome OsóriO COelho Gu_imãiães Filho
1.2- D. Nascimento: 20-4-34
1.3 ~Nacionalidade: Brasileira
1.4- Naturalidade: Presídente Olegárió- MG
1.5 -Filiação: Maria de Lelis Coelho e Osório Coelho
Guimarães
1.6- Est. Civil: Casado
1. 7- Cônjuge: Suelene Dias Guimarães
1.8--:- Filhos: Osório Coelho Guimarães Neto- Antonio
Sergio Coelho Guunarães
1.9 - C. Identidade: 292.837 --" SSPIDF
Residência: QL 12 Conj. 2 Casa 16 Lago Sul- Brasüia
DF
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2 --:--_Atividades Desenvolvidas
Fundador da ASTRAM -.Associação das Empresas de
_Tfansporte::; Rodoviários de Cargas e Mudanças do DF
Presidente da Astram
. Presidente Fundador do.Sindibras- Sindicato das Empresas de Transportes de Carga no DF
. . . Presidente da FENAT AC- Federação Interestadual das
"~
Empresas de Transportes de Cargas "
Vice~~resídente_p/Assuntos Políticos da NTC- Ass. Nacional das Empresas de Transportes Rodoviários de Carga
V ice-Presidente do Sindicato dos Revendedores de Petróieo e"Derivados
Delega dó representante da Fen-a:ta-c }UntO ã CNf ~ Confederação Nacional do_ Transporte
Diretor da C~T- Confederação Nacional do Transporte
Ministro ClaSsista do TST - Representante dOs empregadores
Conselheiro do SES! - Representante do Trãnsporte
de cargas
-Diretor da Associaçâo Comerçial de Tagua:tiriga
Dirétor da Associação Comercial do DF
~· ~- Diretor Fu_f?dador da Empresa Transportes Muda Rápido
Ltda.
·
_Proprietário do Posto Te-tlnlnal-Rodoviário de Cargas
Proprietário da Empresa Translocal
Proprietário da Transpeso
Representante da TVR- Transportadora Volta Redonda - Goiânia e Brasília
Idealizador do terminal rodÕViário de cargas de-Br-asília
Prim:eiro-e úrtíco implantado no país-- áreá. L200.D00m2
3 -CurSos
1~Grau- Grupo Escolar Zama: Maciel- Patos de Minas
-MO
2" Grau - Instituto Bíblico P<!trqcfn~O ---:-. Patr_9cfv.~9-
MG
-4 -Condecorações

Medalha de Mérito Aeronáutico
Medalha de Mérito de Brasília - grau colnendador
Medalha do Mérito Mauá
Medalha do Mérito Rodoviário- Condecoração máxima
do tr-ansporte rodoviário de carga
Medalha do Mérito Com_erciaL<;le bras.Hia
-·-·
---5 -Membro do Ro.tary Clube_ Brasília/SIA Sócio }J.onorário do Rotary Clube Brasília - Centro membro da ordem
nlaçoriica de Brastlia
_ _ _
__ _ __
Brasíliã., 24 de junho de 1992. _---=:-Osório Coelho Guhuarães Filho.
(À Comissão de ConStituiçãO, Justiça é Cidadania.)
- Restituindo ·autógrafos de PrOjetos de-Lei sancionadõs:"
N' 262, de 1992 (n' 277/92, na origem), de 20 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n~. 61, de.1992 (n"
-2.486/92, na Casa de origem), que ã.ltera os arts 30 e _58 da
Lei n' 8.212, de 24, de julho de 1991, que dispõe sobre a
organização da Seguridade Social e institui Plano _4e Custeio,
e o art. 41 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre os Plano de Benefícios da Previdência Social,
transformando na Lei n' 8.444, de 2.0 de julho de 1992.
N• 263, de 1992 (n' 282/92, Aaorigem), de 20 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n 9 62, de 1992 (n 9
2.905/92, na Casa de origem), que dispõe sobre os_ vencimentos
dos Docentes de 1~ e 2Q -graus pertencentes. ao Plano Únic.o
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de Classificação e retribuição de CargOs, de que trata a Lei
n• 7.596, de 10 de abril de 1987, transformado na Lei n• 8.445,
de 20 de julho de 1992., 'N' 264, de 1992 (n• 280/92, na origem), de 20 do corrente,
c'omun'icando que se ausentará do País no período de 22 a
26' de julho de 1992, para realizar visita oficial à Esparilia,
atendendo a convite do GoVernO déicjue"lci-País, para participar
da II Reunião da Conferência Ibero-AmeriCana de Chefes
de Estado e de Governo, bem como das cerhnônias de inauguração dos Jogos Olímpicos de Barcelona e fazer visita-à Exposição Universal de Sevilha.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe__ _
diente lido vai à publicação.
A Presidência recebeu, do GrupO Brasileiro do Parlamento Latino-Americano, cópia da "Declaração do Rio",
aprovada na Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro,
em junho de 1992.
O expediente será- encaminhado à Coiriíssão destinada
a acompanhar e analisar as atividades da Eco-92.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, relatórj.os SObre
endividamento dos Estados e MunicípiOS -referenteS ão mês
de junho do corrente ano.
A matéria será despachada à Cúmissão de Assuntos Económicos, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'1' Secretário.
É lido o seguinte
.
.
REQUERIMENTO N• 525, DE 1992
Excelentíssirrio Senhor Presidente do Senado_ Federal,
Senador Mauro Benevides,
Com fundamento no § 2~ do art. 5-0.da Constituição Federal e tendo em vista o disposto nó art. ·216 do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro à Mesa sejam solicitadas
ao Exm9 Sr. MinistrO da Aeronáutica/Brigadeiro-do-Ar Sócrates da Costa Monteiro, as seguinte-S informações relacionadas com atividades cuja fiscalização cabe ao Departamento
da Aviação Civil-DAC:
.
.
..
1 - As aeronaves, tripulantes e passageiros dos transportes aéreos-estão, sempre, devidamente segurados?
2 - Nos casos de acidentes atribuídos· _a falhas de_ manutenção da empresa, é devido o pagamento do_ seguro? Não
sendo devido, há exemplos de seguros não pagos por essa
razão?
3 - O DAC tomou conhecimento do dossiê eiltiegue,
pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Aéreos, à Agência Estado? _Que provídências to-mou?
4-Quê empresas de aviação pratícarn a "canibalização''
em seus aviões?
5 - Que sanções São aplicadas às empreSas aére-a:s- qUe
praticam o "canibalismo''?
6- Notícia jorrialística fala de ''canibalização~· em excesso de aviões da Vasp. Existe um limite dentro do qual é
admissível tal prática? Qual é esse limite?
-- 7 - Que atitude tOffioU O:DAC diante d3S preocupaÇões
anteriores ao acidente com o Boeing 737-200, prefiXO p--p:sND
caído no Acre? E após o acidente?
8 --Qual a causa apurada desse acidente?
9 - A manutenção de uma equipe do DAC específi"
. ~camente para fiscalizar a manutenção da Vasp não prejudica
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a fiscalização de outras empresas? Essa dedicação permanente
à fiscalização da Vasp não onera em demasia o DAC?-- A
Vasp ressarce de alguma fornia' esSe trabalho?
10- ~u~ interpretação do ch~fe de_manutençãoç!a Vasp
foram consideradas "erradas" pelo DAC? Que conseqüências
poderiam ser acarretadas pelos ''erros" de interpretação!
11 - Que sanções foram aplicadas à Vasp em razão
do vóo irregular do aparelho PP~SMP entre Belo Horizonte
e São Paulo?
_ JuStificação

A segurança do transporte aéreo ê questão inalienável,
tima vez que acidentes aeronáuticos significam, normafnlente,
perda total da aeronave, de sua carga e, o que é pior, das
vidas de tripulantes e passageiros;·
Inadmissível, portanto, que se faça economia pondo em
risco_ vidas humanas, ainda que seguradas pelas _companhias
de seguro. Não há preço que pague uma vida.
Consideramos da maior importância qüe --se façam ci.Jm~
prir, com rigor, as normas de manutenção, a -despeito de
-~:ve~tu_ais_ çUficuldades financeiras atravessadas- pelas corilpanhias de aviação. E, para que esta Casa tenha condição de
avaliar o estado atual do item manutenção nos serviços conce~
didos de transportes aéreos, julgamos necessários os esclarecimentos aqui solicitados.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1992. -Pedro Simon.
· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :___ O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
secretário.
..-- .
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 526, DE 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 336, alínea c, do Regimento Interno
des_ta Casa, solicitamos urgência para o Projeto de Lei do
Seriãdo n9 193. de 1986, que acrescenta parágrafo ao art.
153 do Código Eleitoral, com vistas a facilitar a votação de
eleitores cq~ impedimento-reli&:o.;;o.
__
__
Sala das Sessões, 21 de julhO de 1992. -Fernando Henrique Card~so;"Uder do P-SD B - Marco Maele! - Humberto
Lucena - Maurício Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Este requerimento será votado após a Ordem do Dia, na forma do art.
340, II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bnevides) - Concedo a
palavra ao primeiro orador inscrito, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLUCY (PT- SP. Pronuncia o
seg!Jinte discurso. _Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente,
Senador Mauro Benevides; Srs. Senadores, na sexta-feira últi~
ma, o MiniStro Ângelo Cal~on de Sá fez deClaração que
surpreendeu a opinião p"iiblica quando procurou justificar an~
tecípadamente aquilo que aos olhos do povo soa muito estra-nho.
Disse o Ministro Ângelo Calmon de Sá, em SaíVador,
na sexta-feira última, que se alguém gostar do Presidente
e quiser pagat;_ as contas de Sua Excelência qual é o problema?
O MinTsfro _Angelo Calmon de Sá levantou dúvidas sobre
o motorista ·Franscico Eriberiõ Freire- Frã-nça e considerou
que o Presidente Fernando Collor já teria dado todas as expli-

Julho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO-NACIONAL (Seção II)

cações necessárias sobre_ a_s suas ligações com o empresário
Paulo César Farias; e justifico\! .O ff\~O de o grupo econô_rtiico,
do qual é Presidente licenciado; ,ter ce-dido um carro com
motorista à Secretáriã.Ana Acioli _çlizel)do que o Gçverno
tem boas relações com o BancO Ec.on""6mico.
-É precisO lembrar que em trinta de junho último o Presidente Fernando Collor chamou de grotescas as conclusões

de que as suas contas não são pagas com o ·seu dinheiro~
Como ficanios entãO? Será que o-Presidente se enganou?
Ou já O MiniStro Ângelo Calroon de Sá, consciente de que
os documentos comprovam que o "Sr. Paulo César Farias,

por ·si próprio, põr terceiros, põr suas emp-resas, tem pago
contas referentes às despesas pessoais do Presidente da Repú~
blica, já procura justificar. Conto entender issQt_Primeira~
mente do ponto de _vista ético será aceitável. ao Presidente
da República receber pagamentos por parte do Sr. Paulo César
Farias, um de seus _amigos? O MiniStro Ângelo Calmon de
Sá disse mais precisamente de_ forma completa o_seguinte:
"se alguém gosta do Presidente da República e quer pagar
as contas dele, não tem nada de mals contarito que não hã.Ja
tráfico de influência". O que é que há de mais em alguém
querer pagar as despesas do outro? Não é crim_e_,_ É crime?
Pensemos um pouco sobre isto. Primeiro, pensemos a
respeito de quem é que estaria pagando as contas--do Presi~
dente da República. Vou dar aqui um exemplo: poderia o
Presidente solicitar aos cíd3.dãaS bsasileiros, através de algumª
campanha, que todos doassem dinehiro para uma determinada
finalidade. Imaginem o Presidente _da República, por exemplo_, afirm~r que s.e faz necessária um_a contribu_iç_ç1:o pública
hoJe para que se acrescentem recursos_ à campanha contra
a epidemia do cólera, já que o orçamento esta._ria deficitário
para atender às necessidades e estimulasse uma campanha
nessa direção. Imaginemos também que pessoas de todo o_
País, até por simpatia à causa e aó s_eu_ apelo, resolve-ssem
c_ontribuir para esse fim. Claro que isso s-eria petfeifamente
legítimo.
Vamos supor. num exemplo mais corriqueiro, qU:e o PreSi~
dente fosse jantar com amigos e que estes fíies.se_üi queStão~
de pagar aquela refeição. Isso seria considerado perfeitaffiente
natural.
Há outra coisa: foi O Prc_si.dente da_República ·que, durante a sua campanha fez declarações críticaS ª-o~__ab1.;1sos de
gastos por parte de quem ocupava o poder, os ministros que
moravam nas mansões do governo. Lembremos que o próprio
Presidente, então, resolv_eu mor~r nu-rría Casa particular. E,
agora, tem, de repente, as suas despesas pessoais pagas por
quem? Estaria ele faze-ndo uma campanha pública dizendo
que, no interesse público, pudessem os amigos cqntribui):' para
pagar as suas despesas pessoais?
Bem, se isso fosse transparente e aberto poder-se-ia compreender, e diversos cidadãos iriam lá e contribuiriam se Vis~
sem a necessidade _de o Presidente viver um pouco melhor.
Mas_quem é que, efetivamerite-, segundo o que se põde apurar
até agora, estaria depositando nas contas da sua, secretária
particular, a Sr' Ana Acioli? Segundo o que já se coristãtou
- é claro que isso ainda será nielhor examin9o- fiâ tefceüos
ligados ao St:. Paulo César Cayalcãnti""Fari3s e há, -também,
a sua própria empresa ou mais do que uma _em."preSa c-ontribuiupara as contas da s~ An<l Acioli _q!J.C~_,_por sõ.ã vez~--pãgzca:s
despesas_ pessoais, seja dã Casa da Dinda.~~-

0 Sr. Divaldo Suruagy- Permite V.

E~

um aparte?
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não. Já ouvirei,
com muita honra, o aparte de V. E~, nobre Senador Divaldo
Suruagy. Permita-me, apenas. colocar um ponto chave, qual
s~ja: qual é o amigo do Presidente da República que estaria
pagando as contas? O- fato conci:"eto que ~ Nação h9ie. ~e,
pergunta é como foi possível,-nesses dois anos e meio em
que a economia andou em fe.cessão; -em ·que o --produto per
capita diminuiu; em que grande parte dos brasileiros, se não
a ·m:aíoria', empobreceU; uma _pessoa conseguiu aumentar o
seu patrirnôni"o pessoal, que em 1990 _era registrado junto
à Rec_eita Federal na ordem de US$75 mil, e que, em 1991,
passou para US$5,2 milhões, elevando-o em 70 vezes? Como
é possível que essa pessoa tenha conseguido aumentar tanto
o seu património, e como é que o Ministro Ângelo Calmori
de Sá avalia como adequado e c:orreto que esse amigá, exatafnente o Sr. Paulo César Cavalcante FaiiaS, esteja pagando
as contas do Presidente? Eles não se incluem entre os brasileiros que_ empobreceram nesses dois anos e meio; o Sr. PC
é eXãtamente aquele, cujo aumento de património foi, simplesmente, extraordinário.
.
_
.
Seria, Senador Divaldo Suruagy, como se cada um dos
brasileiros que tivesse uma biçicleta aumentasse o s~p. património para ·70 bicicletas de 1990 para 1991; seria como se
cada brasileira, cada dona de casa que tivesse um geladeira
aumentasse seu patrírriôrtio para 70 geladeiras; seriam corno·
se cada brasileiro-que tivesse .uma simples casa em 1990, tivesse
70 casas em 1991. O aumento de 70 veze~_do seu património,
de 90 para 91, através de atividades que não foram convincen-temente explicadas ao povo brasileiro, à Receita Federal, à
Polícia Federal ou à CPI é algo que soa estranho.
Então, não podemos admitir como· normal essa ·declaração do Sr. Ângelo Calmon de Sá ..
Ouço V. Ex•, nobre Senador Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Eduardo Suplicy, V.
analisa com_ muita propriedade a estranheza das declarações de um Ministro de Estado que acha perfeitamente normal
o fato de um empresário pagar todas as contas pessoais-do
Presiden_te. Ao mesmo tempo, V. Ex~ enfatiza aquilo que
deve ser uma mera concidência: enquanto a classe empresarial
brasileira, o povo brasileiro como um todo empobreceu nesses
últimos dois anos; enquanto milhares de empresas entraram
em concordata e falência, milhões de pessoas ficaram desempregadas, é exatamente esse empresário que está custeando
as despesas pessoais do Presidente, que aumenta seu patri~
mônio em mais de 500%; deve ser mera coinscidência! Mas
gost.aria de acrescentar outros argumentOs ao ponto de vista
exposado por V. Ex~. Vou até tentar esqüecàr -6 detalhe de
quem é que está pagando ou não as contas. Vou apenas analisar as _últimas declarações do Presidente, que convocou, em
cadeia nacional, todas as estações de televisão e rádio para
afirmar que há quase dois anos não te ui o_ menor diálogo,
não teve um encontro com o empresário Paulo César Farias.
Ex.atamente den~ro desse per~odo ficoU comprovado que- foi
o empresário Paulo César Farias que pagou todas as àespesas
·pessoais do Presidente,_depositando na conta da sua secretária
particular somas para custeios de natureza mã.is fntima, inclusive para despesas de cartões de crédito do Presidente e de
sua esposa. Foi eXataÍnente esse empreSário que 'fez â refonfia
do apartamento do Presidente lá em Maceió. no Edifício Michel angelo, na rua AristeU de Andrade, no Bairro do Farol;
o -apartamento é_o .1102. Naquele edifício há 24 apartamentos,
izer que 23 vizillhos assistiram a tudo isso; acompanharam
tudo isso. Pois bem, foram feitas duas reformas naquele pré.Ex~
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dio; da primeira, o Presidente não gostou, e então reformaram
tudo de novo; nessa segunda reforma botaram vidro fumê,
à prova de bala, e a porta do apartamento é de aço blindado.
E isso tudo está lá, no prédio, em Macéio. É só ir lá; todo
mundo sabe disso. O edifício tem_ 24 apartameritos, então
23=vízinhos_ acompanharam tudo isso. Aqui, compra um terreno ao lado da casa da Dinda e faz uma operação triangular,
e o Presidente não sabe de nada disso. Francamente, nunca
vi querer ironizar tanto a inteligência do povo brasileiro! Não
é possível! O Presidcl).tC desconhece todos esses pagamentos?
Durante esses__ quase dois anos o movímentO-da conta foi de
mais de um bilhão de cruzeiros, e o Presidente não sabe de
nada! Então, to_das as suas contas são pagas, Se-nador Eduardo
Suplicy, inclusive cartões de--crédito. e V. Ex~ não sabe de
nada? Não tem o menor conta to com esse empresário? Francamente' é abusar do mínimo de inteligência do povo brasileiro!
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cara-de~pau, e"ssa é a expressão correta. Então, o Presidente
é um prisioneiro das suas mentiras. Enganou o povo brasileiro
e tenta continuar enganando. Daí a minha solidariedade aos
argumentos que V. Ex~ apresenta, mais uma vez, aos debates
desta Casa. O Presidente perdeu as condições de governador
o País, porque é um prisioneiro das suas mentira"i.
O SR, EDUARDO SUPLYCY _Senador Divaldo Suruagy.__V. ExR conhece bem de perto a vida do Presidente Fernando Collor de Mello, em especial porque, sendo de Alagoas,
c;onviveu com Sua Excelência na vida política, na vida pessoal,
e, assim, pode registrar detalhes, tais como esse referente
à reforma do edifício em Maceió, que espanta os vizinhos,
testemunhas do fato.

Não seria problema maior o Presidente da República
fazer viagens ao exterior e pagá-las com os recursos dos cofres
públicos sempre que viajasse nO-intel-esse da Nação. Às veies,
pode-se compreender que um Chefe de Estado precise viajar
Vamos, também, analisar outra fala presidencial: Sua
com freqüência. Eu não veria mal nisso, mas quanto aquelas
Excelência se disse magoado porque "e_stão ousando afirmar
que as contas da casa da Diiida não são pagas pela minha
viagens e as despesas que o PreSidente fez, não como Presifamília. Há mais de vinte anos que a famt1ia Colfof -de Mello
dente, mas como pessoa privada, com recursos que parecem
paga as despesas da _casa da Dinda"~ E fica tudo comprovado,
ter sido possivelmente de terceiros, aí é que as coisas começam
a se-complicar.
- ou seja, que Sua EXCelência não gasta um c-e-ntavo na manutenção da casa da Dinda; pelo contrário. fez uma reforma,
Se de um lado o Presidente criticava tanto as mansões,
as despesas extraordinárias de Ministros_ de Estado~ de Chefe
cujos Custos, segundo os jornaís, ultrapassam mais _de dOis
milhõe_s de dólares, com jardins suspensos_ que lembram os
de Governo quando em campanha, parece gastar recursos
da antiga B'abilônia. Nunca-vi tan-to desprezo pela inteligéncia
que sâb de terceiros para aquilo que constitui despesa pessoal,
do povo brasileiro! O Presidente é prisioneiro da teiá de menfamiliares ou assuntos de seu interesse. Esses recúrsos··-ae
tiras em que se envolveu. Cada fala presidencial é mais uma
terceiros são provenientes de quem, de onde? Aí é que está
mentira que Sua ExCéléncfa diZ à Nação. O Presidente perdeu
a gravidade do problema, Senador Divaldo Suruagy. As evitoda a sua confiabilidadc, porque mentiu ao povo brasileiro!
dências até agora mostram que a forma de enriquecfiilefltO,
Se o Presidente mente com relação a esses detalhes, imaginem
de acréscimo do próprio património-do Sr. Paulo César CaVaino que diz respeito a assuntos da maior gravidade para o
canti Farias é resultado, em especial. de suas ligações com
País, iinagiriem noS -assUntos de maior impoitância- para a
o--poder.
Nação, Então, o Presidente perdeu totalmente a credibilidade
Portanto, é possível - e todas as evidênCiaS iiidicam
e, agora, mais uma vez, vai passear-na Europa. o-Presidentenessa direção - que sejam recursás·\,Tndos do Tesouro _da
fez_ mais- viagens à Europa, nesteS dois anos e meiO~ do que
Nação, das instituições govenamentais, inclusive, das inStitUios Presidente, Ernesto Geisel, João Figueiredo e José Sarney,
ções financeiras oficiais. Aquilo que poderia custar 60 ou 70
que governaram o Brasil durante dezcsseis anos. E quem
passa a custar 100 quando chega alguém e diz que se for
está pagando essas viagens? M.ais uma vez, é o povo !Jr"ã.-sileiro.
para aprovar aquele projeto de interesse de alguma empresa
há que se pagar um certo pedágio para a pessoa que se coloca
Quem foi que pagou aquela famosa viagCm que SUa Excelência
fez através de dois contineiüCs, para passar o reVeíiloii
como intermediário da influência, realizando aquilo que se
denomina "tráfico de influência".
ilhas Seychelles, lá d~_outro lado do mundo? Quem foi que
A revis.tá-Exame desta quinzena traz uma reportagem
pagou essa conta? Essas interrogações-são" feitas pelo povo
brasileiro. Isso é tão evidente, ou seja, que o Presidente é
sObre as maiores empresas construto~as do País e mostra a
um prisioneiro ... Primeiro, prisioneiro-- de suas mentiras. St.ia
sua história. QtiãSe todas dizem ser natural hoje no Brasfl
Excelência, hoje, já não tem condições de explicar -à Nação
o pagamento de_ propinas para influenciar nas decis9es do
tanta mentira! E o Presidente mente!... Quando Sua Exceque é feitO Com recursos- do País.
lência foi candidato lancei um desafio aqui da tribuna do
Essas empresas, no seu conjunto, fatoraram, no a-no pasM
Senado Federal. Sua Excelência apoiou sua candidatura em
sã.do, algo como 1 bilhão e 600 milhões de dólares, um volume
três grandes mensagens, legítimas na sua essência, inas falsas
considerável. Mostra a reportagem que essas empresas paía
na palavra do Presidente. O Presidente disse que havia tomado
conseguirem obter a aprovação de recursos realizam urna luta
de titãs, muitas vezes através_de sofisticada forma, que muitas
terras dos usineiros-e aS havia dado para os pobres, ou seja,
que havia feito uma reforma ãgrária em Alagoas. Lancei um
vezes começa, infelizmente, dentro do Congresso Nacional,
porque, como cita a -reportagem da revista- Exari)e, essas---em-desafio desta tribuna: se alguém, neste País, apresentassenão pedi um hectare de terra, não pedi nem uma tarefa de
presas já, muitas vezes, vêm aoS: Parlainentares com a proposta
terra, não pedi nem um metr_o, só queria um palmo e, naquela
de emenda orçamentária, com o projeto já dizendo o-q-ueépoca, estávamos, ainda, com manda de sete anos - um
gostariam que fosse aprovado. E começa aí uma teia de relapalmo de terra que o então candidato a Presidente houvesse
cionamento _que depois é encaminhado de forma sofisticada_
tomado de algum usineiro_ de Alagoas e dado aos pobres,
junto aos ministérios onde os pfojetOs são elaborados e apro-eu renunciaria a·o meu inartdato de Senador, e pedi que is-sovados.- Sã_o .ministérios cóino o da Ação Social onde hoje
fosse registrado em Ata. Até hoje estou esperando. Estão
há obras de saneamento, de habitação; com o seu relacionafaltando pouco mais de dois anos para terminar o nosso manmente junto às instituiçõeS como a Cãixa Económica "Federal:
·dato, e não apareceu ninguém! Nunca vi_ mentir com tanfã --- Ministérios como o· dos_Transportes e o da Eco-nomia, é aí
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com as respectivas alocações de recursos e projetas que são
aprovados junto ao BNDES, junto ao Banco do Brasil, Ministérios como o da Saúde que, por vezes. realiza empréstimos
junto a instituições internacionais de _crédito.
Será possível um caminho que não seja esse, de estar-em
essas empresas dependendo de pagar pedágios àqueles que
intermediam influência?
.
.
.. __
Há uma coisa m:uito _s.audá'-:el n.esta Çomi.ssãp_ Parlamentar de Inquérito, bem c_omo no.s inquéritos que a Polícia Federal e a Receita Federal estão realizando so_l:>re esse fato, inclusive em função da própria época, pois estamos a dois meses
e meio das eleições no Pais: essas apurações est~o _inibjf\dO
procedimentos irregulares nas campanhas eleitorais. o que
considero extrem"amente saudáveL
_ _.
-_ _
Hoje de manhã _fiz uma visita à Polícia Federal, a9_ Dr.
Romeu Tuma, Diretor~Geral, ao Dr. Mário Esposíto; O!lde
fui buscar mais de três milla_udas de dOCUIIl.entos _que estou
encaminhando agora para o Senador Amir Lando e para o
Deputado Benito Gama, reSpectiVamente Relator c Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Ttve -a: opOrtunidade de dizer _ao D~:~ Romeu_Tyma da
impressão positiva· qüe -todós nóS Parlamentares. tiv~rpos do
Dr. Paulo L~cerda,. Delegado da Polícia Federal_ que está
examinando o caso PC. Parece, por tudo aquilo que pudemos
ter conhecimento, que o inquérito presidido pelo Delegado
Paulo Lacerda está sendo conduzido de forma S<?-vera~ s~rta
e imparcial. Avalio mesmo que não precisaríamos aqui estar
vendo uma competição entre a apuração feita pela Polícia
Federal, pela CPI e pela Receita Federal_.__ O importante é
todos contribuírem para o desvendar da verdade, e começa
a haver uma intcração de propósitos, uma coóperaç-ão, uma
colaboração, inclusiVe, é preCiso ressaltar o extraordinário
trabalho da imprensa, que a cada dia alimenta- o noticiUrio
com novas descobertas sobre o que efetivamente ~e passa
no Brasil.
É interessante esse efeito Sobre, por eXemPlo, a própfia
forma segundo a qual se arrecadam recursos, hoje, para as
campanhas no Brasil.
_
_ __
O MiniStro Ângelo Calrnon de Sá mencionOu, na sua
entrevista ·de sexta-feira à tarde, que todos os candidatos -_à
Presidência da República tiveram contribuições ilegais: "Não
há um Depuütdo ou Senador que não tenha recebido contri~
buiçõcs ilegais".
Gostaria de colocar à dispoSição do MiniStro Ângelo Cal~
mon de Sá a demo_nstração completa do que foram as contribuições para a minha campanha para o Senado, porque cheguei a esta Casa~ _t_e_n_hQ_a_ç_Qnvi_çção -'---através de contribuições legais, que obt!deceram à Legislação Eleitoral e Partidária. Digó inais: para as eleições municipais C:le São PaUlo
do dia 3 de outubro o meu procedimento- tenhO feitO-questão
de dizer- será o de respeitar a Legislação.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Chagas Rodrigues, com muita honra concedo_ o aparte a V. E_x·
O Sr. Chagas Rodrigues- Penso_tarobéin como V. Ex~,
e fiquei surpreso ao ler essas declarações atribuídas ao MiriiStro
Calmon de Sá. Noutras circunstâncias, acredito que S. Ex~
seria exonerado no dia seguinte. GdSlãtía dC dizer que fui
eleito Senador em 86, sendo o mais votado na_ capital do
meu Estado e nas principais cidades, com despesas mínimas.
Não recebi contribuição de ninguém. E quándo estive no Governo do Estado m_e desincompatibilizei entre outras razões,
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para que- a máquina do Estado não fosse usada em favor
de_ nenhum candidato, mesmo porque eu fora eleito Gover~
na_dor pelas oposiÇões, sem- tê r apoio da máquina municipal
de Tercsina,_a capital do Estado, do próprio Estado ou de
áreas federais. De-modo, Senador Eduardo Suplicy, que V.
Ex• pode ficar certo de que isso também nos revolta. Sei
que }1~m_ens como_V_._ Ex•, e como quase todos que aqui estão
--:- e -_eu não posso_ censurar ninguém -::-• procuram paufar
a sua vida pública dentro de princípios rígidos de moral. PoiS
fique S. Ex", o Sr_ Ministro, sabendo que eu, como tantos
putros, não recebi nem pleiteei ajuda de nenhum grupo económico-financeiro. E essa foi l;l-IDa das razões por que eu não
aceitei ser Candidato ao GõVetno-do Estadó nem em 82~ nem
em 86, nem em 90, justamente para não criar certos problemas
~Q~ companheiros, já que eu não dispunha de recursos, não
queria abusar da bondade de companheiros políticos e nem
aceitaria apoio de grupos económicos fiilanCelróS. Verifico
que além do Ministro Calmon de Sá_ um banqueiro, grande
açi9nista e ex-Diret<;>r d~ um banco _que funciQna no nosso
país, há outra grande autoridade, o ex-Presidente _ela Cajxa
Ee;onômica, hoje Presidente do BancQ_ do Brasil, que também
_foi ,diretor:-presidente des~e in'esmo _banco privado. Então,
eu me perguntO: Por que essa política de trazer tantos homens
ma instituição bancária privada, que naturalmente defendem
interesses privados, para entidades públicas ou de economia
mista, que precisam funcionar_apenas para não acusar déficits,
ffiãs cujo objêtívo rião é ·a· de_ tef lucros? O .Banco çl_o Brasil
e a Caixa Eco_nô!hiça pão devem funciona_r de acordo _cqm
o princípio capitalista de lucros cada vez m.aiores. _frecisam
funcionar bem, não podem ser deficitários, mas devem servir
ao bem comum e- atender- aos superiores interesseS do P-aís.
Ei} cpntinuo pensando~ llbb!e Senador Eduardo Suplicy, que
se mercado livre é iinportante, muíio maís- fmporta"nte é O
povo livre, é o cidadão Hvre lutando pelo bem-estar SOcial.
__Me~s par~béns a_ V. Ex:
O SR. EDUARDO SUPLICY- V. Ex• traz um ponto
da maior importância à nossa reflexão, prezado Senador Cheg·a:s Rodrigues, porque o Ministro Ângelo Calmon d~ Sá pare~
·ce que n-ão se dá conta de que essa interação eritre os interesSes
de- Um grupo financeiTO .:....:.--corno o grupo ao qual pertence
0- Banco Ecpnômico -e _o _Governo tem que ter limiteS.
O Ministro Angelo Calmon de Sá parece que perdeu a noção
do que seja a -ética, do que sejam princípios adequados de
condução dos negócios do povo, do dinheiro do povo. Quando
S. Ex\ por exemplo, afirmou, na sexta-feira última: "Não
tenho conhecimento, mas não acho na:da de mais que ela
úse" referindo-se ao fato de a secretária An_a Ado li ter _usado
um cario do Banco Econômko, do qual S. Ex~ era presidente
antes de assumir ri Secretaria do Desenvolvimento Regional.
Provavelmente, o Presidente do Banco do Brasil~ que foi VicePrCsidente do Económico, tenha pàdido o carro ao pessoal
do Banco," referindo-se, aqui, ao Presidente Lafaiete Coutinho.
Ora, todos sabemos que o Governo, por exemplo, está
encaminhando ao Congresso Nacional um projeto de reforma
fiscal da maior importâitcia.
'
Assim, temoS que prestar muita afenção, -Senador Chaga:s
Rodrigues, porque com rnodif_icaçOeS -que, às vezes, podem
até Ser racionais, coro uma reforma tributária, pode-se de
repente, modificar completamente o sistema de tributos e,
eventualmt:_nte! beneficiar instituições financeiras, dentre as
quais o Banco Econômico, o que poderia resultai em dífúeriças de_ ganhos extraordinárias para o Governo.
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E o Ministro Ângelo ClaÍnon de Sá depois diz que não
tem importância alguma fazer um mimo à secretária -do Presidente da República, emprestando-lhe um carro do Banco Econômico! Assim como também o Ministro Ricardo Fiúza achou
que não havia nada de mais em receber um jet-ski da Construtora OAS! De mimos em inimos peiCCbcrnos que o Governo
acha que tudo é normal.
Isto significa que dentro do Governo Fernando Collor
de Mello a ética sobre o que é próprio no--trato da coisa
pública é muito diferente de princípios universalmente aceitos,
de princípios do _bom senso, de princípios até legais e de
princípios que tanto defendeu quando candidato à Presidência
da República. Mas a sua hh;tória-vCm sendo outra, enquanto
exerce essa presidência.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite~ me V. Ex• um aparte?

O SR- EDUARDO SUPLICY - Concedo o aparte ao
Senador Jutahy Magalhães, com muita honra.
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Eduardo Suplicy,
eu, bem como outros Senadores, li com certa preocupação
e surpresa aquelas declarações do Ministro Ângelo Calmon
de Sá. Não sei qual a intenção de S. Ex~ O que verific6 é
que já não há pessoas preocupadas em mostrar ·a inocência
do Presidente Fernando CollOr Oc!MeUO, agora_ q-uerem -dividir
responsabilidades, ou seja, querem dizer que tOdos receberam
doações ilegais - não querem dizer que O Presidente não
recebeu doações ilegais. Então, todos os políticos, eleítos ou
não, também receberam doações ilegais. segundo o Ministro
Ângelo Calmon de Sá. O_uirO-dii'i."fi.Z acjui um pronunciamento
exatamento para acabar· com essas histórias, esses contos da
carochinha__ e, principalmente, também para separar o joio
do trigo entre os políticos, Já qUe limiriarníente· i:Odos-somos
culpados, todos somos corruptos. Fiz uma proposta para que
nós, Parlamentares, bem como pessoas do Executivo, abrisse~
mos mão do nosso sigilo bancário i fiscal, permitindo com
isso que quem guer que seja pudesse fazer um e~ame das
nossas contas. E hora de aproveitarmos essa preocupação
que está começando a surgir, cada vez mais forte:!_ em relação
à ética nacional. E aproveitarmos para dizer: "Está bem! Que~
rem fazer averiguações? Façam! Aí estão as -contas pai-a os
senhores averiguarem!" Qll_Cm não deve não teme! Agora,
se o Sr. Fernando Collor de Mello não tem condição de dizer
quem pagou o seu carro, isso é outro problema. Se ele não
pode dizer quem paga as suas contas, também é outro problema. Acho que todos podemos abrir mão _do sigilo de nossas
contas para que se façam averiguações· e: se_acabem com essas
afirmações infelizes. Conheço O- Dr. Ângelo Calmon de_ Sá
e acredito que, foi em um momento -de infelicidade de sua
parte que fez afirmações como aquelas. Ele jarriaiS:.póderia
fazer uma declaração daquelas, pois é um homem inteligente.
Portanto, quero parabt.!nizar V. Ex~ por mais uma vez abordar
ternas do momento e dizer que os fatos estão aí. Quem quiser
examiná~los pode tazê-lo sem a menor dificuldade. Os fatos
estão sendo comprovados a cada instante. E que não se chegue
depois a dizer: ''não, não estão comprovados". Aí eu diria
que fossem ouvir Jô Soares naquele programa em que ele
faz uma comparação com a história do marido traído, que
viu tudo até a hora que se apagou a luz, Quando se apagou
a luz ele disse que estava numa dúvida cruel. Essa é a dúvida
cruel daqueles que não querem ver o que está diante dos
olhos de todos nós.
O SR. EDUARDO SUPLICY - AgradeÇo o aparte do
prezado Senador Jutahy Magalhães que, sendo da Bahia, tem
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até motivos históricoS para-melhor cOnhecer a pessoa do Ministro Ângelo Calmon de _Sá do que eu. O pe-so de suas palavras,
Senador Jutahy Magalhães, é da maior importância. V. Ex•,
de fato, mostra que, possivelmente, o Ministro passou por
um momento de inadequação, de má reflexão para dizer tais
palavras. Mas ele as disse em entrevista coletivas, para todos.
O Sr. Nabor Júnior- Permite~me V. Ex-• aparte?O SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita honra, Senador Nabor Júnior.

O Sr- Nabor Júnior- Senador Eduardo Suplicy, todos
esses acontecimentos regístrados na nossa vida pública nos
últimos tempos; essas denúncias freqüentes no noticiário da
imprensa e a apuração das Comissões de Inquérito no Parla~
mente vêm demonstrar a necessidade de uma ampla reformulação na legislação eleitoral do País.
V. Ex~ disse muito bem que essas contribuições que as
empresas concedem aos partidos políticos e_ aos candidatos
muitas vezes colaboram para aumentar o custo das obras.
É o que está acoritecendo agora, o que tem sido apurado
pela CPI, pela Polícia Federal, etc, é que quase todas as
-grandes empresas construtoras cont~ibuíram para as diversas
Càlnpailhas eleitorais, nãO só recentemente, mas até antes
da última eleição presidencial, e continuam contribuindo. Em
troca disso, muitas vezes se organ.izam ess~s firmas .. essas
empresas de participação, de construção, como fez o Sr. Paulo
César Farias em São Paulo. E em retribuição a- essas contribui~
ções, ele concede às empresas notas fiscais frias, para- que
elas possam contabilizar essas retíradas essas contribuições.
E seria até o caso de se examinar, na c.nntabtlidade dessa
Empresa de Participação e Construções, se também estã.o
contabilizadas as notas fiscãiS - em torno de 600 - que
foram apreendidas pela Polícia Federal. Mas eu ia dizer, no
início do meu aparte. da necessidade de uma rcfonnulação
na legislação partidálja e _eleitoral para q~e isso_ fosse proibido
e que os partidos políticos fossem mantidos pelo Estado, como
acontece em vários países, como a Alemanha, Portugale outras nações da Europa, onde os partidos recebem um fundo
partidário que, anualmente, é consignado no orçamento da
nação para manutenÇão dos partidos políticos e custeio das
cJespesas com companhas eleitorais. Com isso_se evitaria, por
exemplo, que as empresas custeassem as campanhas eleitorais
e, conseqüentemente, que se aumentasse o preço das obras
que elas realizam para os EStados, para a União e para os
Municípios. Então quero, aproveitando a oportunidade do
aparte a V. Ex', sug~rir que se busque, realmente, uma legislação que vise coibir essa prática. Os partidos políticos, de acor~
do com o número de votos obtidos na última eleição para
a Câmara dos Deputados. deveriam ter realmente assegurado
uma partiCipação no fundo partidário para despesas não só
de manutenção, como também para o custeio das eleições.
E com isso se evitava que as empresas fizessem esse tipo
de doação que, muitas vezes, são conce_didas aos candidatos
e nem sempre são utilizadas na campanha eleitoral. Tem muita
gente que se ·candidatar- e temos notícia disso, a imprensa
tem divulgado freqüentemente- que muitos candidatos apre-Sentam as suas candidaturas com o fito único de obter esse
tipo de doação, enriquecendo-se ilicitamente. De modo que
quero manifestar a minha posição pessoal nesse sentido, para
que se busque uma legislação que venha evitar de maneira
defiiütiva esse tipo de doação espúria que se faz durante as
campanhas eleitorais pelas grandes empresas privadas doBrasil.
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Considero muito relevante a sugestão de V. Ex•, Senador Nabor Júnior,- e-acredito
mesmo que devemos caminhar na direção dessa proposição
com aperfeiçoamentos. Mas, de fato, deve haver um fundo
público aos partidos para neutralizar o abuso do poder econômico nas eleições. Fico pensando s_e seria melhor simplesmente
levar em conta a proporção obtida nas últimas eleições esse deveria ser um critério;-mas não _o úriiCO", {>õrque pode
ser o resultado das últimas eleições seja, em parte, decorrente
também dessa influência qUe se quer neutralizar. Mas estou
plenamente de acordo com o propósito assinalado por V.
Ex•
Concluindo, Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer um
esclarecimento, ma medida em que ontem os S_enadores Cid
Sabóia de Carvalho e Jonas Pinheiro fizeram uma referência
ao meu pronunciamento, particularmente a respeito da consideração da reportagem sobre o ex'-Deputado Sabastião Moura, o Curió.
_
Avaliou o_ Senador Jonas Pinheiro, aqui presente, que
teria sido inadequado da minha parte considerar a referência
do ex-Deputado à revista Veja, dizendo que não se trata de
pessoas a ser considerada, ainda mais porque ele teria sido
um algoz do meu companheiro de Partido, o Deputado José
Genoíno. Sei desse fato, Seilador Jonas Pinheiro, lembro-me
perfeitamente do dia em que, chegandO à Câmara dos Deputados, éramos então_Deputados Federais eleitos, o Deputado
José Genoíno, o Deputado Sebastião Moura e eu; e num
determinado momento, no início da Legislatura de 1983, o
Deputado Sebastião Curi6 foi cumprimentar o Deputado
José Genofno e esse recusou-se a lhe dar a mão, dizendo
que não poderia cumprimentar alguém que o havia torturado.
E aquele fato muito me iiripre-ssinou.
Então, estou perfeitamente consciente daquilo que V.
Ex~ lembrou optem. Mas, vaja bem, não se .trata_ aqui de
estar fazendo qualquer homenagem a esse Deputado.
Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sim. apenas quero com,
pletar.
O Sr. Jonas Pinheiro -

Porque se o Ministro da Justiça, Bernardo Cabral, se
o amigo do Presidente Fernando Collor de Mello. Paulo César
Cavalcante Farias, o seu coordenador financeiro na campanha
eleitoral, se o Dfretor Finance_iro-da Mercedes-Benz, o Sr.
Luiz Scheuer. hoje Presidente da Anfavea-, conVersaram com
aquele que foi algoz do Deputad~ José Genoíno, para realizar
um ato que fere o interesse público, é claro que constitui
até dever de um parlamentar trazer o fato ao Sen~do, ao
exame do Congresso Nacional.
Então a reportagem tem importânCia em-sr.-se o Presidente se comunica com alguém- que age mal, com alguém
que na sua história agiu mal, se o Pres_tdent~ estiVCss-e em
conluio, digamos, com um chefe de_uma quadrilha para realizar algo contrário ao interesse público, só porque o chefe
da quadrilha revelou o fato, então eu não deveria mencionar
o fato aqui? Estranho, Senador Jonas Pinheiro, que V. Ex~
avalie não ser relevante a maté1a âa Revista Veja, que a mesma
não devesse ser objeto de interesse do Co_ngresso Nacional.
Ora, se uma pessoa, por pior que seja a ·sua his'tótia,
revela algo que contraria o interesse público com· a participação de um Ministro do Presidente, que _em seu il_ome falou
para ele ir conversar com o intermediário do Presidente, o
Sr. Paulo César Farias~ que, por sua vez, teria, segundo revelou, pago quantia pará ajudar na sua campanha eleitoral em·
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1990, se, em função disso. esta pessoa ainda vai agradecer
ao Diretor da Mercedes-Benz que, Por sua vez, teria obtido
um favor junto à Ministra Zélia Cardoso de Mello, se isso
n?s>é fat() relevante para se_ analisar no Congresso Nacional,
o que é que relevante end.6? Trata-se de questões- sérias,
Senador Jonas Pinhdro.
Concedo o aparte a V. Ex•, com muita honra
O Sr. Jonas Pinheiro- Muito obrigado. Nobre Senador
Eduardo Suplicy. V. Ex" aborda aPellas parcialmente as considerações que fiz ontem. Ela está, portanto, fora do contexto,
de certa forma. Eu disse, no inicio de minhas palavras, que
sou um cultor_ da ética. E me lembro do pronunciamento
do Senador Cid Sabóia de Carvalho, a quem eu aparteava,
em que S. Ex~ disse que não dava credibilidade, crédito a
um denunciador que era passível de ser denunciado. E recordei- quando criança, adolescente, li muitas revistas em quadrj_n_hos, como todos da minha época, fui muito a cinenia
e vi que a ética existe até entre bandidos, existe código de
ética entre bandidos, e o que censurei na denúncia daquele
ci~adão foi o fato de ter pedido uma ajuda para a sua campanha, e de alguém que concedeu a ajuda- que não me interessa
quem, não estou aqui defendendo absolutamente ninguém,
estou defendendo a ética, porque tenho como princípio cultivá-la e disso não me afastarei - pareceu-me extremamente
~esquinha a atitude daquele cidadão que induziu alguém a
ajudá-lo e, de maneira objeta, rasteira, traiçoeira, gravou
a conversação hayida, por ele provocada certamente, e depois
vem denunciar o fato. E por maior que seja a contribuição
para fazer aflora-r a verdade que perseguimos e que desejamos
aflore, que por mais que contribua para a punição dos culpados, mesmo asssim, a forma, a pfática usada pelo denUnciador
é abjeta, é rasteira; é desumana, é cruel e indigna. Estendi
um pouco os meus comentários. Entrando na parte que V.
Ex~ fez à consideração, disse que esse homem de tão pouco
valor, homem de tão pouca dignidade provada e comprovada
por esse gesto, por esse comportamento, não mereceria consideração da parte do Senador Eduardo Suplicy, ele que foi
algoz- e aqui acrescento um pouco mais, ele não foi algoz
Sõ do Deputado José Genoíno, isso apenas. me ocorreu naquele instante -. mas foi- algoz de numerosos garimpeiros do
garimpo de Serra Pelada, ele extorqüiu garimpeiros, ele aprisionava, amarrava com cordas no mastro da -bandeira pilotos
de avião, garimpeiros. Não sei como ele vai justificar o Iato
_de,s~r possuidor de uma mansão no Lado Sul, em que mora
e __ que está fora do alcance de muitos homens que ganham
muito, que são ricos neste País. Como é que vai justificar
-esse acúmulo de riquezas com o soldo de Coronel da Reserva
do ExércitoZ _0$ cOlonos de _Marabá que o digam, também.
Então, eu, disse, nobre Senador, que, no lugar de V. Ex•,
membro de um Partido que foi tão perSeguido, não mereceria
de minha parte uma consideração, porque é como-se-estivesse
aplaudindo um homem que não mere-ce· esses aplauso pela
indignidade que cometeu. Essa foi realmente, nobre Senador,
a natureza de minhas considerações naquele momento.

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço o aparte esclarecedor de V. Ex·~. Porque qUero aqui registrar que, ao aSsinalar a importância da reportagem, não quis prestar qualquer
homenagem àquele que foi algoz do Deputado José Genoíno,
dos garimpeiros e. que se enriqueceu de forma que precisa
explicar à Nação, e que, inclusive, do meu ponto de vista,
agiu inadequadamente juiito ao Presidente Fernando Collor,
junto ao Ministro da Justiça, junto ao Sr. Paulo César Farias,
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junto ao hoje Presidente da Anfavea e Diretof-, então, da
realizando, quer nas finanças qüer rio plino das edificações
Mercedes-Benz. Ele agiu de forma inadequada. Mas ele revee do bem-estar.
lou um crime, de que ele próprio foi partícipe.
Às vezes, qua-ildO 0-úço"- dizer frases como ''admira que
O Sr. Jonas Pinheiro- Certamente Por intereSseS-Contra- - --o-povo brasileiro não se insurjá ·em virtude da sua pobreza,
por causa da sua dificuldade, da sua miséria, respondo: O
riados no garimpo de Serra Pelada.
povo brasileiro, meSmo com os salários rriis"eiáveis e inju-stos
O SR. EDUARDO SUPLICY - Mas, como V. Ex• lemque percebe, mesmo com a diferença brutal entre o trabalho
brou os filmes de gângsteres, os filmes de mocinho e bandido,
físico propriamente dito e o trabalho intelectual, específico
V. Exa há de convir comigo que quase todos os filmes de
ou técnico, ele não é_ propriamente miserável, é um povo
mocinho e bandido, embora exista a ética entre os gângsteres,
que tem uma riqueza com ele: a riqueza das realiza.;ões colenormalmente é a quebra de ética entre eles que acaba tantas
tivas que proporcionam a participação nessas realizações. É
vezes por contribuir para a revelação de quem cometeu os
um povo que tem a _sua paisagem, as suas cidades, _o seu
crimes. Muitas vezes eles se dão mal, porque em algum motransporte razoavelmente satísfatód6, a sua natúreza- exubemento de suas histórias há briga entre eles, e é neste momento
rante que, por uma vontade superior, deu oportunidade a
que se desvenda o'crime. E pode ser que isso esteja ocorrendo.
que os habitantes dessas glebas se sentissem e se sintam mais
Muito obrigado, Sr. Presidente.
ou menos remunerados nas sua pobreza e nas suas dificuldades, durante o curso de sua existência. Enquanto o Brasil
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
for como é o brasileiro, possivelmente, nunca se levantará
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeiYa da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
como as hordas das estepes dos lugares gelad~s. frígidos, onde
a natureza tem sido cruel com o·s s_eos habitantes, não se
levantará com a mesma fúria daqueles que lá nas regiões
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Com a palavra
mong6licas e nas estepes da Ásia, muitas vezeS, se· trariSfor~
o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
mam em tigres e em animais re'voltadôs com a crueldade do
(Pausa.)
próprio meio ambiente, da própria natureza. Eles nunca serão,
S. Ex~ não está presente.
decerto, aqueles que, nas planícies abissínias, lutarão de pés
Com a palavra o nobre Senador Ney Maranhão.
-descalços até a morte para obterem uma superioridade, uma
(Pausa.)
supremacia sobre- os seus semelhantes que também sofrem
S. Ex~ igualmente não se encontr~ em plenário.
as iricoyeniêÍlcias do determinisMo ínfeliz que os aComete.
Com a palavra o nobre Senador Aureo Mello.
Outro dia, no Palácio, assisti ao Presidente Collor chefiar
uma reunião- em que foram conce-didas aos riobres irmãos
O SR. ÁUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o semilitares, aos dignos companheiros que formam a defesa brasiguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, já o disse
leira, cerca- se não estou enganado -de 17 mil reSidênCias
anteriormente o nobre Senador Jarbas Passarinho que, 3qui
que irão servir para ó bem-estar des:sa coletividade que tanta
desta tribuna, parece que o parlamentar tem uma situação
importância e tanta signifiCação tem neste grande País amemais agradável de falar, porque encara diretamente os seus
ricano.
colegas e se dirige :a eles com maior precisão, talvez. E hoje
me deu vontade, Sr. Presidente, de vir falar da tribuna. Estou
O Sr. Juatahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparme sentindo profundamente eufórico. Estou praticamente
te, nobre Senador Áureo Mello?
chegando de uma reunião no Palácio_ do Planalto_, com a preO SR. AUREO MELI.O- Ouço V. Ex' com muito prasença do nobre Senhor Presidente da República, onde centezer, nobre Senador Jutahy Magalhães. _
_
nas de pessoas acorreram para assistir a assinatura de mais
um ato benfeitor da coletividade brasileira. Desta vez, era
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Aureo Mello,
o Sr. Fernando Collor de Mello atuando em favo_r_da AmazôV. Ex• sabe a estima que tenho por V. Ex\ o respeito e
nia, da Suframa e de áreas de Roraima e .de outros setores
a consideração a esse homem público da Amazônía que conSiamazônicos. Este fato nos enche de contentamento. Temos
dero extraordinário .
dito tantas vezes aqui que somos os filhos enj"eífãdos da FedeO SR. AUREO MELLO __:É recíproco, nobre Senador.
ração, lá naquelas distânciaS- imensas, distâncias__daqui para
O Sr. Jutahy Magalhães - E V. Exa sempre me cativa
lá e distâncias de lá com lá, porque distâncias em decorrência
ao contar as estórias do Amaz.o_nas. V. Exa, quando fez aqui
da própriã EXtensa·o- territorial de cada Estado daquela parte
a greve a respeito do Governo do Presidente Fernando Collor,
da Federação. É como um pingo de sol em plena escuridâo,
nos colocou até com uma certa tranqüilidade, porque não
quando se ouve a voz dos irmãos do sul e até dos irmãos
o ouvimos na tribuna com essa força do seu verbo a nos
do centro, dando apoio c despejando um pouco da cornucópia
causticar e dizer que compomos uma horda de pessoas que
que a civilização mais adiantada proporcionou à área de proquerem derrubar o Presidente da República. Veja V. Ex•
gresso e economia dessas regiões c, conseqüentemente, aduque não é bem isso; discordo. Não estamos aqui participando
bando uma área que tanto precisa crescer e prosperar.
de h9rda alguma de elementos que desejam derrubar o GoverO País está passandO por urna fase melíndrosa, urna fase
no. Aqueles que dizem que é preciso acabar com denúncias,
triste e delicada em que, de um lado, se avolumam o trabalho,
diria que não é preciso acabar com as denúncias, é preciso
o desejo de fazer e, do outro, o ódio iconoclasta, o desejo
vezano de derrubar_c _destruir daqueles que forma uma verda- acabar com os escândalos que se repetem a cada dia e que
deira horda _de cidadãos que querem aluir o poder atribuído _d_eyem ser lev(,'dos à opinião pública, para o seu conhecimento
e o seu julgamento, porque há uma grande desinformação
por 136 milhões de eleitores a um jovem cidadão que não
no Brasil; uma desinformação proposital que se dá por interparado um só na sua luta e no seu combate tem para que
médio de alguns meios de comunicação que atingem um maiOr
o Brasil prospere e o seu povo venha a usufruir compensações
.oriundas das realizações e dos reajustamentos que ele vai número de pessoas no País_._ Devemos enxergar que isso faz
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com que haja, por parte da população, o desconhecimento
do que está se passando no Brasil. Há um grande número
de pessoas que não sabem dessas o que_ está acontecendo,
que denúncias e desses fatos que estão Sendo c_ç>tnprovados
a cada dia. Ainda não têm co"nheciincnto deles porque ce~tos
meios de comunicação que atingem um maior número da
massa parecem não tomar conhecimento do que está ocorrendo no País. Esse trabalho que grande parte da imprensa
vem realizando é de ínformação, e o daqueles Parlamentares
que estão convencidos de que há u.ma i.nterligação entre aqueles que compõem o gnipo~do Sr. PC Farias com as contas

do Presidente da República, também, fato que, para nós,
está comprovado. Lamento que V. Ex~ tenha deixado a sua
greve, o que faz .com que tenha que discordam da sua linha
de pensamento porque parece que V. EX" está tirando o atraso,
está indo muito ao-Planalto. E ao ir tantas vezes ao Planalto
está tendo o seu pensamento distorcido pelo que lá escuta.
O Planalto é o mundo da fantasia; aqui, nobre Senador, é
a realidade.

O SR. AUREO MELO_; .lutahy. que és rio torcicolante
e belo nas faldas dos_SoHmões; Jutahy, que és árvore impo~
nente erguida na Ilha de Marajó e da qual te trouxe um
pequeno ramo; Jutahy, que és município próSpero e lutador
nas terras da Amazónia; Jutahy, que és parlamentar brilhante,
aparteador preciso -e inteligente; Jutahy, ql!-e és um_ amigo
que nos conquista o coração, Senador Jutahy Magalhães, tive
imenso prazer em receber o aparte de V. EX", inicialmente
falando naquilo que foi apelidado por nossos colegas, gentil
e prazerosamente, de greve.
sendo eu, apenas, um componente de urna agremiação
que apóia o Governo e _que é dita ou tida com partido do
Presiden~e, o PRN, achei muito estranho quandQ_ de~itiram
o único representante que eu, como políiii::o-;thiha em determi~
nada instituição adrn~nistrativa e que casualmente era o meu
primo Mário Jorge Bringel, figura inataçável pela sua honesti~
dade e dignidade; único funcionário de carreira que ocupava
__ --- -uma diretoria do Banco da Amazónia S.A. Essa demissão- efetivou-se justamente no momento em
que eu procurava-dar o apoio necessário para que o empreendimento idealista de Fernando Collor de Mello transforma~se
a sua administração ein alguma coisa de útil e de eficiente
para a população brasileira. Eu me levantei e disse que me
considerava, a partir daquele momento, licenciado do PRN,
porquanto iria ter op()~iunidadc de_ apurar como e por que
havia sido feita aquela exoneração, e assim o fiz.
Após as investigações, chegamoS à conclusãO de que teria
havido um quiproquó a respeito dessa decisão e que o afastamento do diretor Mário Jorge Bringel não tinha o objctivo
de castigo, e sim de uma espécie da acomodação ou arrumação, em face de um pedido bastante forte feito pelo nosso
colega Oziel Carneiro, do Senador Jarbas Passarinho, que
era então o coordenador político do Governo.
Realmente, fui a eles e fiz sentir o meu desagrado e
o meu protesto, porquanto não estava entendendo aquela
atitude que parecia um gesto de hostilidade à minha modesta
pessoa. Eles concordaram comigo e, imediatamente, as Provi~
dências começaram a ser tomadas no s_entido de que o Sr.
Mário Jorge Bringel voltasse a ocupar a diretoria da qual
fora injustamente afastado, e eu tivesse menos o interesse
e mais o orgulho, mais a satisfação de ter indicado alguém
no corpo administrativo dCi Executivo e mais a honra perante
os meus conterrâneos de poder dizer que aquele jovem que
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ali estava fora por mim indicado, por sinal na administração ·
do Presidente José Sarney e, na atual administração apenas
referendado.
Através da palavra vibrante daquele companheiro de outras batalhas, nos tempos em que juntos éramos jovens parlamentares lá no Palácio Tiradentes,_Ney Maranhão, toda a
indormida Bancada do PRN se pós ao meu lado sublinhando
o meu protesto e, em_ pouco tempo,- eis que Mário Jorge
foi r~conduzido às suas· funçõ_cs. Está lá trabalhando com
tanta as&iduidade e veemência que raras vezes me pode aten~
der ao telefone.
É um episódio que aconteceu e passou. Episódio em
que o Governo a respeito do qual estamos falando, QGovemo
do Presidente Collor. esse jovem idealista e lutador, deu a
resposta correta a um dos seuS Companheiros que estava pro~
testando contra um fato que poderia até parecer uma imere~
cida punição por culpa que ele não tinha.
Falei em horda. Horda, sim, nobre Senador Jutahy Magalhães, porque agora já não é somente a seleta composição
dos· parlamentos e as representações populares que estão investindo na direção do Presidente da República. SãO aqueles
que vêm ás ruas para fazerem passeatas gritando. num palavreado inconscqüente e numa irresponsabilidade de quem não
conhece os fatos, que ''Collor é um ladrão, devia sair daqui
de camburão." São hordas daqueles que, com bandeiras cor
de morango, agitam em frente ao Congresso os seus pontos
de vista já fracassados cm outros países e que insistem-- erh
transformar a nossa sociedade em uma sociedade igualitária,
ameaçando _e prejudicando os que conquistaram as suas posi~
çóes pela luta. pelo trabalho pela capacidade, pelo estudo,
pela vontade de servir c, ao mesmo tempo, pelo desejo de
que este País se engrandeça e se torne, realmente, o País
do futuro.
O Sr. Divaldo Suruagy --Senador Aureo Mello, V. EX'
me permite ul!l aparte?_
O SR. AUREO MELLO - Com muita honra, Senador
Divaldo Suruagy.
O Sr_ Divaldo Suruagy -O Senador Jutahy Magalhães
já teve o privilégio de exalto r a grande admiração e o respeitO
-que V. Ex~ conquistou de todos nós nesta Casa graças ao
seu invejável talento e à lhaneza do trato junto aos seus Pares. O SR. ÁUREO MELLO- Muito obrig;do. Eu também
sou um admirador do escritor Divaldo SurUagy, do político
e, aind~ desse homem urbano e fino que nos encanta somente
com a sua presença e com o seu_diálogo cm todos os instantes. _
O Sr. DivaldoSuruagy- Muito o.brigado, ~enador Áureo
Mello. Daí a preocupação que temos- em fazer um acréscimo
ao pronunciamento de V. Ex~ Esta Comissão Parlamentar
de Inquérito que foi instaurada pelo Congresso Nacional é
fr~to de urna denúncia de alguém da maior intimidade do
Pr~sidente, alguém que conhece o Presidente da República
melhor do que todos nós, o seu irmão, o jornalista Pedro
Collor de Mello. Então, essas-deiu.'lOcias- não partiram de ne~
nhum líder sindical. de nenhum líder da oposição, da CUT,
da CGT, de ninguém; partiram do irmão do Presidente. Depois, essas denúncias foram reforçadas por quem? Pelo \)r.
Motta Veiga, escolhido e nomeado Presidente da Petrobf!ás,
a m_aior empresa da América Latina, pelo próprio Presidente
d_a República. pelo Líder do Governo, o Deputado Renan
Calheiros, que participou ativamente da campanha, que pri~
vou da intimidade do Governo, era o Líder do Governo na
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Câmara, era o porta-voz do Governo e foi outro dos autores
de denúncias que reforçaram os ·trabalhoÇda CPI; além do
motorista da secretária particular do Presidente da República.
Então, são quatro pessoas da maior intimidade, que privaram
do dia-a-dia do Presidente da República. Essa figura do ·'sindicato do golpe" é fantasiosa, a não-ser que o Presidente queira
dizer que o irmão Pedro Collor de Mcllo é o Presidente desse
sindicato. O ex-Presidente da Petrobrás, Dr. Motta Veiga,
o ex-Deputado Renan Calht:iros, o motorista Eribcrto, são
pessoas que privaram, repito, do dia-a-dia do Presidente. Não
foram os líderes das oposições, da CUT, da CGT, não. A
CPI foi obrigada a ser implantada; tal a repercussão da entrevista do irmão do Presidente. O Congresso ficaria muiró-m:a.l
se não apurasse as denúncias, tal o eco - e nãO po-deria
ser diferente - que a entrevista do jornalista Pedro Collor
de Mello teve em_ todo o País, coin repercussões internacionais~ Daí, queria acrescentar aos argumentos brilhantemente expostos por V. Ex~ essCS dados que, na minha opinião,
são da maior· valia para que ninguém tenha dúvidas de que
as denúncias não partiram da oposição. Na verdade, a CPI
foi instaurada graças a uma denúncia do irmão do PresidcnJe,
o jornalista Pedro Collor de Mello.
O SR- ÁUREO MELLO- Muito obrigado, Sr. Senador
Divaldo Suruagy. Ouvi V. Ex~ é_, para mim, um privilégio,
embora eu o escute continuamente através de suas obras literárias que são lidas por mim com deleite. Lembro aquele governador que conta a_ história de um jovem bravo que pouco
a pouco acabou obtendo a cu rui_ governamental à custa de
luta, de trabalho e de apoio dos seus concidadãos e que tanto
se identifica com V. Ex- porque realmente é uma marcha
_gloriosa de um jovem que, sendo relativamente pobre e_ humilde, consegue caminhar por entre seus coestaduanos e patrícios
até atingir a liderança superior dos destinos e da administração
da sua terra.
Lá no Amazonas distante, durante muito tempo fomos
uma esp2cíe--de ilha perdida do resto do Brasil. Não ·havia,
naquele tempo, os aviões que hoje nos serVem com tanta
velocidade; o que acontece agora, daqui a algumas horas ou
minutos estará por lá. Não havia a facilidade dos meios de
comunicação que, graçaS, sobretudo ao governo da chamada
Revolução --façamos essa justiça -conseguimos e que hoje
permitem que uma pessoa, com a maior facilidade, fale lá
para os recantos distantes do Município de Jutaf daqui de
Brasfiia, e a cOmúnicação Se faça com uma nitidez tão perfeita
que faz pensar que o cidadão está nas nossas imediações.
Lá na minha terra, em Manaus, ou naqueles munic_ípios
longínquos como a terra de_Amazonino_Mendcs, onde levamos, durante a fase da vazante, quarenta e sete dias de lancha
para alcançar aqueles confins do rio Juruá; lá, naquele Amazonas leitoso, ou nos ·seus ·afluentes de águas negras, esverdeadas ou de todas as colorações, que se misturam e formam
um caleidoscópio estranho que a natureza criou para nos impressionar, nós, às vezes, talvez pelo insulamento em que
vivíamos outrora, temos uma linguagem muito- própriá~ iriUito
peculiar.
No Amazonas, embora não cheguemos a apontar em
determinadas pessoas a condição de loucos ou doentes men~
tais, costumamos ~hamar o indivíduo cuja mente, cujos "pinosnão batem muito bem", de lesos. Fulano é leso .. Joaquim
é leso. o· Zé _é leso, fica óa leseira, olhando para o céu,
olhando para o ar, -não ·presta atenção às coisas ou então
fala o que não deve.

_J ul!)o de 1992

O Pedro C o!lo r, ~odestalJlente, não se~ do eu_ u!TI p~iquia~
tra. nem um psicólogo, é um verdadeirO leso em relação à
política. Como é que esse lese ira vem a público incrcpar Seu
irmão, vincular o seu irmão a um comerciante com o qual
ele não simpatiza, gerando u·ma situação- de de.scrêdito, de
desconfiança. de pavor e de oportunidade para- os inimigos,
çapaz de até mesmo ameaçar a estabilidade de um presidente
. tão moço,_ tão idealista, tão capaz e tão dinâmico quantO Fe-r~
nando Collor de Me \lo?
-É um ato de leseira, que não tem, absolutamente, o mes·
- ·
-mo significado da loucura. Os atestados...

0 ST. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ei' Um a-parte?
O SR. ÁUREO MELLO - Com muito prazer, Senador
Jutahy Magalhães, mas um instantinho só~
. .
Os atestados médicos lhe deram a p!Úfeita isençãO de
qualquer tipo de moléstia. mas o atestado de quem compreende, de quem vê, de quem acompanha a política é o que_ dizem
lá em Manaus: o Pedro é leso.
Realmente, a::; declarações que ele formulou a u~a revista, dirigida por homens malicio_sos e, _ao mesmo tempo, interessados em aumentar a sua tiragem, em ganhar dinheiro
à custa do escândalo, declaração de um despeito flagrante,
de __uma infantilidade indiscutível, somente podem ser atos
decorrentes de uma irreversível e indiscutível leseira.
Pedro Collor é um leso.
Ouço o nobre Senador Jutahy M~galhães.
O Sr. Jutahy 1.\lagalhã_e~ -V. Ex•) está~se mostrando
um conhecedor profundo da intimidade da família, do Go~
vemo do Senhor Fernando Collor.
O SR. ÁUREO MELLO - Não. só de le.ve. Eu não
tenho -nenhuma intimidad_e_ com a famrlia _presidencial.
O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex" tem o diagnóstico
do irmão do Senhor Presidente da República...
O SR. ÁUREO MELLO - É o diagnóstico do dia-a-dia.
O Sr. Jutahy Magalhães- ... _que é um dfagnóstico diferente daqu_ele que foi apresentado à opinião pública_._ Mas
V. Ex' deve estar bem informado, V. Ex~ tem ido ao Palácio ...
O SR- ÁUREO MELLO - Não, eu sou apenas bom
observador.
O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex" tem sido bem informado. Por isso, aproveitando o fato de V. Ex~ estar na tribuna
e ser hoje uma pessoa bem informada acerca do que se passa
no Palácio, eu gostaria de saber quem foi que pagou aquele
carro Elba do Presidente da República. Será que o Presidente
disse a V. Ex~ e aos companheiros do PRN. que estão a
defendê-lo a cada dia com o vigor da convicção que V. Ex"~
têm da inocência de Sua Excelência? S_erá que o Presidente
disse a V. Ex~ ·para qUe ·pudesse li"aniúriitir- à Nação quem
foi que pagou, quem foi que emitiu ãqUele cheque para pagar
o Fiat Elba, comprado em nome de Sua Excelência e levado
para o Palácio, ou melhor- já ia chamando de PaládO-da
Dinda- para a Casa da Din~a._ '?nde lpi fotografado d~rigi~~.'?..
o carro? V. Ex", se comprasse um carro, diria a qualquer
pessoa que tivesse a curiosidade, até mórbida, de querer saber
quem tinha pago o seu carro, V. Ex·' diria: ~·Quem pagou
fui eu, com o cheque tal, assim, a:sslm.~· Se o cheque não
fosse emitido por V. Ex", V. Ex~ diria: "Eu paguei com cheque
de fulano, por esta ou aquel~ razão," e daria uma explicação
plausível. Nós estamos há um mês nessa crise política, muito
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também na base de quem pagou o carro, quem pagou as
contas da Dinda. Qualquer cidadão normal teria a maior fádli- ..
dade de explicar isso-. !\ias aí, sim, púde ser o estado mórbido
do Presidente da República fazer suspense pará o País, rião
dizendo quem pagou: ·· Ah, o País estâ querendo saber? Então
não digo. Pronto, agora quem não quer dizer sou eu!" Vem
a crise, vamos procurar saber, c os cheques não crUZam ·com
aquilo que o Presidente disse na televisão_. Então, eu gostaria
de aproveitar que V. EX" está falando dessa tribuna - e
eu pediria até a informação se é bom falar da tribuna, porque
estou há 14 anos aqui no Senado e nunca fal~i desta tribtJ.na
- ; para saber··cte V. Ex". repetindo, quem foi que pagou
o carro do Presidente F~rnando Collor.
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quer reuniãq e sabe dizer de improviso aquilo que se faz
neC~sSário. E -um Cidadãçt.que fala francês, q~_e fala inglês,
que não precisa de intérprete na hora em que chegam os
Preside-ntes de outros países. Ê um gentleman, _é: um _c_av~
lheiro. tum Presidente que honra o Brasil. E V. Ex·' confirma
aquilo que estou dizendo: isso_~_corre do berço que teve,
da .família que teve, da classe da sua excelentíssima coletivi-- ·
- ·· -· ·
dade familiar.
O Sr. Beni Veras·- V. Ex·· permite um aparte?

_O SR. ÁUREO MJ>LLO -: Aptes. de dar o aparte ao
querido Senador'cearenSc Beni Veras, quero_ dizer que nem
sabia -que o Presidente tinha um carro Elba. Mas esse é um
fato de uma intimidade e de um corriqueiro tamanho que
O SR. ÁUREO MELLO~- Nobre Senadqr )utahy Maganão interessa. Sou, talvez. um dos homens mais pobres deste
lhães, em primeiro lugar, as minhas idas ao Palácio do Planalto
plenário, fato conhecido por todos. mero procurador do Incra,
são decorrentes de ce_rimónias - cerimónias de ,aprova-ção
um ex-suplente que aqui chegou apenas em decorrência do _
de proposições, cerimônias de assinaturas de convênios, cerifalecime_nto do nosso querido Senador Fábio Lucena; que
mônias de entregas de__ çasas para o povo, cerimônias de assiseu amava de coração e admirava de pensamento. No entanto,
tênda aos Estados que vivem abandonados -:-sempre demonstenho dois Santanas! Compfei~os na base_ do regateio -e da
trando o trabalho do 'PreSidente e a s~a preocupação em bem
generosidade do nosso colega Senador Raimundo Lira. São
servir ao Brasil. Até este momento, eu nem sabia que o Presidois carros que causam estupefação, comprados con1 os meus
dente tinha um carro_Elba, _muitQJnenos_que um carro Elba
honorários, com os subsídios que recebi neste Senado.
é tão caro_ assim que mereça essa estupefação de todo mundo,
~o Sr. Jutahy Magalhães - Veja V. Ex" como é fácil~
ou essa exclamação de perplexidade advinda de V. Ex•
explicar! Por que o Presidente não explica?
··
Não tenho intimidade pessoal com o Presidente, sou um
cidadão que com Sua Excelência dialoga _em termos formais,
~. O SR. ÁUREO MELLO-,- Não vou pergünt~r nem saber
nos momentos em que as necessidades partidárias e adminiscómo o Presidente comprou 6 carrO Elba! O Presidente não
trativas me obrigam a ir ao Palácio. Gosto do Presidente,
explica po_r que g~nha provavelmente muito mais do que cu.
que é um dos homens mais educados com quem já -convivi
Se posso ter dois San tanas. por- que o Presid~nte não_podena minha vida. O seu modo de_ tratar, a sua maneira lhana
ter um carro Elba'! _É_ uma pergunta irrelevante e eu não
e realmente aristocrática de conviver com os seus seJ;llelhantes
seria capaz de perguntar a um homem tão educado_ como
é alguma coisa de causar inveja. O Presidente revela que
Fcrnan9o_ Collor quem foi_ que pagou o seu carro Elba. Foi
teve berço, que é um homem cuja formação foi devidamente
ele_ ! Evidentemente o.carro é dele, pois ele ganha o bastante
polida e cultivada pelos senhores seus pais.
para i~so. Além disso, Fernando Collor não é de família tão
humilde e tão modesta quanto a minha, porque é filho de
O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex~ está tocan-do num
uni: ex-governador, de uma família tradi.donal do Brasil, que_
ponto, no qual tenho 4ue concordar com V. EX" qua:ri.dó íalaf
sempre ocupou posições honrosas, a família Collor. Sua Excesobre a famí1ia de Arnon de Mello, V. Ex• me terá sempre
lên~~~ tem ~odos esses: moti':?s par~não ser_tão po~re.
_
ao seu lado.
O
Sr.
Cid
Sabóia
de
Carvalho
Permite-me
V.
Ex<
O SR. ÁUREO MELLO -~Muito obrigado.
um aparte?
O Sr. Jutahy Magalhães- Foi um homem de primeira qualiO SR. ÁUREO MELLO - Com prazer. Ainda estava
dade, como D. Leda também é uma mãe que póde dar a educação
respondendo a algUmas observações dó eminente. Senador
que deu aos seus filhos. Então, veja V. Ex~ que quando fala
Divãldo Suruagy, mas não vou perder a oportunidade de ou~ir .
na famüia do Presidente, V. EX' me terá sempre ·ao seu lado.
um aparte de um dos homens mais inteligentes d_est_e plenário,
Quando eu pedi que V. Ex a explicasse_, é porque
filho de um homem inteligente, Jader de Carvalho, que-e
V. Ex~ -é _um_ defensor __ do Presidente - não do Fernando
o nosso quericl:o Cid Sabóia de Carvalho.
Collor. mas do PJ,"esidente :--e para a pc~soa poder defender
bem~ precisa ser bem informado das coisas. O Presidente
O Sr. Cid Sabóia de Carvattlõ _..:._ lJm abraço a V.' EX",.
teria a obrigação de dar a V .. Ex", c aos seus companheiros
no momento em que está na tribuna. Saiha que estou ac_ornpde Partido, essas informações_ para _que V. Ex•s pudessem
panhando o seu discurso, embrora tenha que acontecimentos
defendê-lo. Por isso é_ que estou perguntando a V. Ex•, porque
la,terais,_ mas estou compreeJ~dendo perfei~amente a linh3:_ 9~ Sua Excelência deVeria tt!r_(efto is~o . Agora, permita-metamseu pronunciamento. V. Ex~ está na tribuna como um SeJlador
bém ajudá-lo quando começa V. Er a fazer luas à famma
que se preocupa, acima de tudo, com o panorama nacional.
Arnon de Mello, porque faço ao lado de V. Ex~
Ainda ontem estourou na imprensa a história relativa. ao Sr.
Sebastião Cu_rió. sobre o gual me pronunciei aqui, porque,
O SR. ÁUREO MELLO.- Muito obrigado. Real[flente,
na vef~ade, ihuito embOra o fatO se}á importante, impreS:~io
eu não_ conltecia o" _Presidente_ Collor, até há uns dois ou trê..~
na-i'ric, em 'prim-Ciró TUgar, a- falta de credibilidade daquele
anos atrás, o tempo em que estou no PRN_, mas os contatos
cidadão, inclusiv_e pOrque 'o seu passado, as suas atiVidade_s
que tive com esse jovem cidadão são para mim edificantes
anteriores não (.) credenciam a um pacto com a Oposição,
e gratificantes, até por ver como temos um Presidente- preparado para sua função.
-·-__ __ _ ___ _ _ mesmo para revelar algo tão importante como aS vincula-ções
do Sr. Paulo César Farias-co-m o PreSidente Fernando Collor
E um homem capacitado pela sua versatilidade nos vários
de Mel!o. Tenho cómo noiiriã de vida nunca compactUar com
, idiomas, é um or.adõr esplêndido, que se apresenta em qual-
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torturadores, com pessoas que não respeitam os direitos humanos. Aqueles que não têm o cuidado ético de vida não devem ·
ter pacto comigo;mcsnto nu:ma questão claramente oposicionista. Louvo a preocupação e o esforço de V. Ex~ no momento
em que produz essa peça de defesa, com cujo mérito sou
obrigado a dizer que não concordo. Mas, na verdade, V.
EX" cumpre a sua missão parlamentar c a missão de sua consciência. Nessa questão do carro Elba, não acho nada de mais
o Presidente da República possuir esse veículo, mas o problema foi criado pelo candidato Fernando Collor de Mello. Quando debateu com o Lula, ele dizia que não podia ter um sistema
de som; que o Lula tinha um sistema muito bom, sofistic-ado,
e ele, Fernando Collor de Mello, não poderia ter um igual.
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o meu nobre colega hoje o livro· de Gonçalves Maia, um
livro de viagens na Amazônia, publicado em Portugal, mas
datado de Manaus_, ~19PL -~para V. Ex~ conhecer como
era Oseu Estado_em 1901, cheio de esplendor, cheio de belezas
da natureza e do progresso que se instalou na sua Manaus.
exatamente no ciclo da borracha, levando grandes artistas
àquela terra.
A ilha de que fala V. E_x~ se instalou com a decadência
da era da borracha, porque antes, por volta de 1885, 1890,
1898, foram anos brilhantíssiinos para sua terra. para a arte
lírica, para a arte dramática. para o teatro, o belíssimo te~tro
que lá foi erguido e quC ~tiriha nas pedras _de calçamento um _
revcstjmento formiCláVerCie borracha, que era para as carruagens não perturbarem os espetáculos, quando por ali passavam
com as suas rodas de ferro. Vou dar esse livro logo mais
a V. Ex". como prova -da nossa estima e da nossa amizade.
V,_ Ex~ cumpre a sua missão belamente. Meus parabéns a

Para quem não pode ter um sistema de som, ter um
carro Elba realmente é um grande exagero. As complicações
do Presidente foram criadas por ele próprio, numa campanha
gerida tecnicamente para se dizer o que a população queria
V.Ex'
ouvir. Só que isso que se dizia naquela ocasião se transformou
em pedra no caminho. São muitas pedras no caminho do
-- O SR. ÁUREO MELLO -Muito obrigado Senador Cid
Presidente, tudo nascido exatamente na sua própria campaSabóia de Carvalho. Sei que V. Ex• é um dos mais profundos
nha. Quando o Senador Divaldo Suruagy interrompe V. Ex-' -intelectuais que temos neste plenário. V. Ex- além de ser
nessa sua formidável oração, é para dizer que as acusações
um advogado competentíssimo, um orador flamejante é, ao
que são feitas ao Presidente não nascem da Oposição, não
mesmo tempo, um estudioso de heráldica. V. Ex~ procura
nas_ceram do Senador Divaldo Suruagy, não naSceram do Sese aprofundar nos assuntos das nossas regiões e ultimamente
nador que aparte ia V. Ex~ Sãõ fatos que não v~ffiAa Oposição
tem-se voltado para a Amazônia, o que somente causa honra
em Alagoas. São fatOs que nasceram no âmbito de sua própria
a este modesto caboclo lá das ribas de Rondônia. Quero agrafamília. Um irmão, uma irmã, uma cunhaâa, pessoas da intimidecer muito as boas palavras de V. Ex•
dade do Presidente é que levantaram essas denúncias. Então,
Quero também dizer que o sistema de som do Sr. Lula
digo a V. Exf que o Sr: Pedro Collor de Mello cometeu até
possivelmente é bem mais caro do que o carro Elba do Presia humildade de se submeter a um exame médico, de demodente Fernando Calor. Daí ele ter-se eximido de fazer esse
rados exames médicos para mostrar a sua sanidade mental.
cotejo, porque Lula, que também ~ um grande homem, um
Mas a sanidade mental dele não se mostra com o exame médioperário que emergiu do Nordeste e se fez líder no Estado
co; mostra-se com o resultado a que a CPI está chegando.
de São Paulo - o que não o impede de ter uma mansão
Senador Áureo_ Mello, desgraçada, e diariamente a palavra
muito bonita, segundo dizem os fofoqueiros, as más línguas
de Pedro Collor de Mello, na sua terrível profecia, vem a
e os jornalistas --também é um homem bem servido nesse
se confirmar pari pasSu: é urria secre).ána- que- depõe; é um
ponto de coisas confortáveis e pecuniárias.
ex-membro do Governo; é alguém que, convocado. decl_~!a
O Sr. Beni Veras- Permite-me V. Ex• uma parte?
mais alguma coisa que leva a uma complicação rn~ior. Ent~_o,
a palavra ao irmão do Presidente soTre uma confirmação quase
O SR. ÁUREO MELLO- Irei ainda responder ao aparte
que diária pela CPI e pelo noticiário da imprensa. Mas V. . do npsso brilhante Pivaldo Suruagy, escritor e Senador, mas
Ex~ fez algo muito interessante, que foi trazer .a cultura da_
não quero me furtar a dar o aparte ao Senador Beni V eras,
Amazônia para justificar a eir)fessão popular "fulano é, leso",
que ali está com esse anzol sonoro que é o nosso microfone,
iSto -é. o fulano não está propriamente condenado por um
esperando a sua oportunidade de pescar os assuntos para que
laudo médico, mas, socialmente, ele é visto quai se fora um
possamos dialogar.
alienado mental. E V. Ex~ diz: Pedro Collor de Mello é um
O Sr. Beni Veras- Caro Senador Áureo Mello, tain-bém
leso.
eu sou admirador da sua simpatia c ilhaneza e acredito que
Essa afirmativa de V. Ex~ se torna muito interessante,
seja daí que deriva a conceituação que V. Ex'1 fai: do Governo
atrã.vés da sua bondade, uma projeção da sua natureza. Há
porque mostra que a Bancada _governista parte par~ uma análise mais audaciosa daquele que denunciou o Presidente, e
dois aspectos citados por V. Ex~ que me chamam a atenção.
Um, quando V. Ex·' diz que o Presidente, ao ter tido 45
que é o seu próprio irmão. No entanto, quero dizer que a
peça oratória de V. Ex', quer eu concorde ou não, quer o
milhões de votos, recebeu uma delegação que precisa ser levada a termo. C .. io que eSsa delegaÇão foi obtida mediante
Senador Jutahy Magalhães concorde ou não,_ q~er o Senador
logro, uma vt._ que o Presidente prometeu ao País um certo
DivãldO Suruagy concorde ou não, é uma bela pt!ça de_oratória
comportamento, uma certa atitude em relação aos problemas
e supre urna lacuna nesta Casa, porque dificilmente as pessoas
se dispõem a vir aqui defender o Presidente. E V. Ex\ como
nacionais e no exercício do -Poder teve um comportameil.to
completamente diferente: Sabe V. Ex~ que Sua Excelência
amigo leal do Preside Ote, segue os mesmos Cãminhos de outros
colegas nossos que, em entrevistas ou aqui, também fazem
se elegeu em cima de uma campanha pela moralidade pública,
a defesa. Mas não é uma defesa constante, não é aquela defesa
pelo fim dos marajás, pela atenção aos pobres do País. E _
continuada, e a palavra de V. Ex• é, acima -de tudo, uma
essas questões realmente não foram cuidadas, não fizeram
oportunidade para a contestação dos seus amigus e admiraparte do seu esforço governamental. Portanto, esses 45 midores. Quero louvar. portanto, presença de V. ExA na tribuna,
lhões de votos não foram confirmados ao longo do tempo,
uma vez que o Presidente teve um procedimento diferente
essa evocação da Amazônia, c quero dizer que trouxe para
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do que foi prometido aos seus eleitores. Então, penso_ que
não se justifica a pe-rmanência do_ apoio ao Presidente. Porque
Sua Excelência obteve 45 milhões.de vo.tos. Esse apoio deriva
da boa vontade de V. Ex•, pois o PreSidente, hoje, já não
é o homem que obteve os 45 milhões_ de_ voto_s. Também
me chama a atenção quando V. Ex~ diz que o Presidente
é um homem possuído de profundo idealismo. Tenho muitas
dúvidas quanto a isso. Os fato.s esfão_ provando que não foi
por idealismo que chegou ao Poder, ou-não foi apenas P?r
idealismo. Houve outras razões, uma vez que no uso do Poder
está revelando uma atitude completamente imprópria para
um regime democrático, ou para uma pessoa movida pelo
ideal. Gostaria que V. Ex• levasse em conta esses dois fatos
que são relevantes e evidentes hoje. Por t:nais boa vontade
que V. Ex~ tenha com o Presidente Collor, não pode esconder
esses dois fatos.
O SR. ÁUREO MELLO - Muito obrigado nobre Senador Beni Veras, que nos traz também à lembrança como o
Senador Cid Sabóia de Carvalho o adusto dos chapadões do
Ceará, aqUelas árvores sofridas e aqueles canifrazes coitados
que ficam por ali como que amargurados, naqueles silêncios
enormes.
Mas, V. Ex~ há de convir que o voto, uma eleição é
um contrato, é o mais alto contrato que se faz no País. No
momento em que somos eleitos para este Senado, foi fitm.ado
um contrato ·que não pode ser desfeito com facilidade-:
Somente em caso de absoluta falta de ética e de violência
completa à própria Instituição, é que esse contrato poderi"a
ser desfeito; quanto mais um cóõ.ttato firmado, urna delegação
atribuída por 136 milhões de brasileiros a um cidadão saíd9
lá das rechães das Alagoas para administrar o Brasil, em nome
da sua população. Esse contrato não pode ser abalado, nem
aluído e nem ameaçado por episódios simplórios e, às vezes,
ridículos, como esses que estão sendo inflectindo contra o
Presidente. Podem vir as pipii"ãs, pode vir os anuns, podem
vir os papa-capins, podem vir os curiós, podem vir os pássaros
de má fauna de todo este_ País. Não é com leviandades desse
tipo que se deve tentar aluir. a dign-idade e esta-bilidade desse
contrato fantástico que foi feito no dia das eleições, sobre
a mesa imensa e marmórea da democracia. E_ss_es _contratos
não se dissolvem, assim, a tfês po-r doÍs. E. aO mesmo terrlpo,
é lamentável que a Comissão.Parlamei:Itar de Inquérito, que
é um órgão formado pelas duas Cas_as do Po~er Legislativo,
se dé ao trabalho de escudar coisas insignificantes, fOfocaS,
manifestações de despeito de indivíduos_que têm uma folha
pessoal das mais degradantes. como essa de_ um cidadão que
se caracterizou pela tortura e pela violência ãõs direitos humanos que quer compensar as suas derrotas e obter u_ma promoçãozinha para vereador através do dedo-duris.mo~ da denúncia
contra aqueles que porventura o tenham beneficiado_. Não
se pode tomar conhecimento de tipos dessa natureza.
A Comissão Parlamentar de Inquérito é hierática, ela
é ascética, ela é _majestosa, ela é imponente, ela é grandiloqüente, nãopõde estar ouvindo qualquer pintasSilgo-ou- qualquer pulga que tenha aparecido no seu caminho. Ela não
pode se cunrar e descer na sua m;1jestade para acolher esse
tipo de coisa.
.
__
E lá está o Presidente Collor. Quanto mais ãs_ imprudências das acolhidas descem até às manifestf!.ÇÕes ~ubalternas,
mais se erige o seu vulto, mais se impõe a _sua brônzea estatutária, mais se levanta a sua majestade de Presidente de todos
o_s brasileiros, de jovem Presidente que levanta a bandeira
da intenção de levar este País até a condjção que o_ "Sp.u· desti!!_O_
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lhe reservou: de País do priindro mundo, de País de primeira
grandeza.
Não esqueço o meu amigo querido, Divaldo Suruagy.
S. Ex~ falou, se não me engano, do Pedro Collor, do Motta
Veiga, do Renan Calheiros, do motorista que vieram, depois
de afastados da convivência do Governo, depois de demitidos_,
depois de serem alijados dessa_ Administração, exercer a sua
vingança sórdida, a sua torpe vingança, assacando calúnias
e palavras que não são verdadeiras para tentar aluir e derrubar
essa impotência majestática que é a figura do Presidente ~a
República, do nosso muito querido Presidente Collor de Meno. Eles sim é que formam o sindicato do golpe, sindicato
do golpe formado por indivíduos que se viram repudiados
e que se tivessem, um sido eleito governador, outro, sido
mantido na PETROBRÁS, o terceiro, se conservado merecedor da confiança, da consideração de seus patrões, não
estariam aí para dedurar, para denunciar, para injustiçar quem
não merece tal coisa, principalmente quem representa o Brasil
_ no seu poder.
O Sr. Divaldo Suruagy - Senador· Áll~~- _Mello, me perdoe mais uma--vez
ousar
interromper o discurso de V. _Ex~
-O SR. ÁUREO MELLO -Pelo contrário, é um motivo
de alegria para mim ser aparteado por V. Ex~

o sr. Divatdo Suru·agy __.:._ GOstúlâ de tazer ct"ua·s CotOéa~ ··
ções, até por um direitO de justiça com pessoas que estão
sendo analisadas no pronunciamento ·de V. Ex~ e no nosso
debate. Primeiro, o irmão do Presidente, o Dr. Pedro Collor,
o Jornalista Pedro Collof, jamais foi demitido de nada, ainda
permanece como irmão, ele não vai poder renunciar a esse
direito.
O SR. AUREO MELLO - Mas ele não é Presidente
da República. Creio que ele queria era ser o Presidente e
ser permanentemente o dono das empresas.
O Sr. Divald~ Suruagy - Mas gostaria de lembrar a
V. Ex• que o Jornalista Pedro Collor de Mello jamais exerceu
um cargo no Governo e evídentemete não foi demitido pelo
Pre:;;idente. Então. foi um ato espontâneo, que surpreendeu
o País, pillneiro pelo volume da denúnCia e-; segmldo, pelo
fã.to-dos laços sangüíneos que o vinculam à figura do Presidente
da República. Quero dizer a favor do Deputado Renan Calheiros que o Presidente insistiu para qUe ele permanecesse na
Liderança, ele foi conVidado, há poucos meses àtrás, o Brasil
todo tomou conhecimento porque a imprensa divulgou: No
aniversário do Deputado Ronan Cãlheiros o Presidente tomou
a _iniciativa de lhe telefonar dizendo que precisava dele no
Qovernc;>. A ÍJ!Iprensa divulgou durante vários dias que o nome
de S. Ex~ estava cotado para ser Minisfro de Estado.
O SR. AUREO MELLO -Ele queria ser Governador.
O Sr. Divaldo Suruagy- Eu estou tentando dizer a V.
Ex~ que, depois do fato, o Deputado Renan Calheiros, quando
foi entregar a Liderança, o Presidente não aceitou._ O Deputado_ Renan Calheiros, para evitar os apelos do Presidente,
Por escrito a renúncia e a protocolizou no Palácio do
Planalto. Foi o único que assim procedeu- tenho que dizer
a favor dele -ainda nos oito primeiros mese_s de .Governo.
Portanto, S. Ex~ teve um gesto de deseprendimento.
O SR. AUREO MELLO - Menino amuado. Menino
zangado._

rez
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Poderia ter fiC3.do se locuple-

tando das vantagens do Governo, o Presidente insistia para

que ele ficasse na Liderança c, depois, o Presidente voltou
a insisti para que ele aceitasse um cargo de confiança de desta-

que no Governo. a ponto de o nome do Sr. Rcnan Calheiros
ser cotado para Ministro de Estado. Devemos fazer essa justiça. Em relação ao Eriberto, o motorísta, só foi demitido depois
de fei. t a denúncia. Pelo menos o Diário Oficial só publicou
a de mi. ;;ão do motorista depois daquela denúncia, envolvendo
o movil.,ento bancário da secretária particular do Presidente
que também, na minha opinião, _é mais uma vítima do Presidente. Repito, faço sempre ques; iode des_tacar, que conheço
a Dr" Ana Acioli que chamamo lá em AlagOa!) de Aninha,
é uma pessoa da' maior probidade, uma pessoa que de uma
dedicação e uma lealdade enorme ao Presidente. Durante
16 anos essa menina vem prestando serviços ao Presidente
da República. Ela seria incapaz, num gesto menos digno,
de deslealdade com ele. Então, a Ana Acioli, na minha opinião, é mais uma vítima. Por quê? Porque a movimentação
está provada; o fato que o Senador Beni V eras colocou está
provado. Uma sismples secretária que movimenra, em um
ano, mais de 550 mil dólareS1 Os j6fnais de hOje estão trazendo
que o movimento ultrapassou a casa de bilhões de cruzeiros!
Isso colocado por quém? Senador Aureo Mello, V. Ex·' que
é um homem vivido, um homem experiente, um homein que
tem tradições de lutas políticas, está fazendo uma pergunta
meio ingénua. Então, se alguém paga todas as contas da sua
residência, paga todas as suas contas particulares, durante
mais de um ano, paga todas as despesas da sua esposa, todas
as_despesas de sua famnia e V. Ex• não tem conhecimento
desse fato, seria evidente uma ingenuidade muito grande,
o que jamais aconteceria cóm V. Ex~ Aconteceu cOm o Presidente da República. O Presidente não sabe de nada! Vou
dar um exemplo. Se V. Ex" quiser fazer um passeio ã Maceió,
será uma alegria muito gn.1._nde para mim ser anfitrião de V.
Ex~ Vá passar um fim de semana consosco. Lá, o Presidente
tem um apartamento num edifício chamado Miguel Ângelo.
Esse edifício contém 24 apartamentos. O apârtamcnto do Presidente é o de n'! 1.102. Foram feitas reform-as, agára, -com
muita gente assistindo os trabalhos. Fo_rarn colocados vidros
furnê, à prova de bala, e uma porta de aço ólindadã.- ó Presidente deve estar muito preocupado, deve estar com algum
receio porque vidros à prova de bala e um apartamento com
porta blindada! Toda a vizinhança assísfíu :a--essas obi:'<is. Isto
é um absurdo e o Presidente não sabia nada disso r

,. . . SR. AUREO MELLO -Mas o que tem demais ·um
vidrn a p10' .• ..Je bala? O Governador Leonel Brizola tem,
tarnhêrn, um apartamento ...

o Sr. DiValdo Suruagy - A prova de bala -e um mero
detalhe. Numa refornla em que fOrili11" gastll~ motiS de 100
milhões de cruzeiros, à época, quero dizer que o Presidente
não tem renda para isso. Então, como foram Ít:!itas eSsaS despesas? Todos sabemos que_ o Empresário Paulo César Cavalcante
Farias ia semanalmente fiScalizar 3s obras.
O SR. AUREO MELLO- Mas nós, ainda, não sabemos
qual a renda do Presidente. Ele pode ter renda. por que
não?
O Sr. Divaldo-Siiriaagy- Mas, nobre Senador Aureo
Mello, quando foi candidato à Presidência Sua Excelênç:ia
teve que fazer a sua declaração de renda. Era uma das exigências, corno V. Ex• bem sabe. Quanto ao património do Presidente, os jornais noticiaram que a viagem feita Iâgo ·após
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a eleição -em q-ue ele atravessou dóis-contilieiifes.-pára paSSar
o reveillon nas ilhas Seychelles, chamada de "fim do mundo,
o outro lado do rnuildo" :..:....__·ninguém até hoje explicou à
Nação quem pagOu esSa viagem com ele, tambt!m, nã_o está
exPlicando à Nação qual a fonte de rCcursos que utilizou para
cornprar_·_aquele apartamento vizinho à casa ...

O SR. AUREO MELLO- V. Ex• acabou de me convidar
para dar uma volta - desde que não seja de avião - em
Alagoas.
O Sr. Divaldo Suruagy- Exatamente,
O SR. ÁUREO MELLO - No entanto, um amigo leal,
um amigo bondoso, não pode chegar e Convidar o Presidente,
para um passeio? Acho que isso não _é crime V. Ex~ rião
me convida para visitá-lo?
O Sr. Divaldo Suruagy - Tudo bem, nobre Senador
Áureo Mello. Vamos admitir o -seguinte --eu só gostaria
de fazer uma pergunta: Alguma vez, V. Ex• encontrou um
amigo tão bondoso quanto esses do Presidente, que paga todas
-as despesas dele, todos os seus cartões de crédito, reforma
apartamento, reforma a Casa da Dinda, compra o apartamento do vizinho- bota bondade nisto, nobre Senador. Acrew
dito que há excesso de bondade com o Presidente. Eu só
faria a seguinte colocação para terminar o nosso debate porque, evidentemente, o Sr. Presidente nos anuncia que já excedemos um pouco o tempo destinado ao seu pronunciamento.
Se o Presidente collor não fosse Presidente da República,
esse amigo· pagaria--essa-s-despesas?
O SR. ÁUREO MELLO- Por que não?
E~ acredita?
O SR. ÁUREO MELLO -Agora mesmo, estou convidando, o poeta Kideniro Teixeira a vir a Brasília para passear,ver o Senador Cid Carvalho, hospedar-se na minha casa, e
ainda com passagem paga.
O Sr. Divaldo Suruagy- Mas esse é um ges~<? que grati-fica V. Ex~ . Isto não implica muitas despesas. Mas, V. Ex~
faria a reforma ·da casa desse poeta, o Sr. pagaria todas as
despeSas dele, durante doíS anos? O Sr. o convidaria a fã.zer
uma viagem em volta do mundo? Uma coisa é vir a Brasília
e ir a M-a-ceió; outra coisa é dar volta ao mundo. Seria bom
para V. Ex~ ou para todos nós encontrarmos amigos bondosos
desses com tanta prodigalidade ...
O Sr. Divaldo Suruagy - V.

O SR. •.;_UREO MELLO - Nobre Senador, a Casa da
Dinda não é só de Sua Excelência. A Casa da Dinda não
é habitada pelo Presidente, solitariamente. Há a Sr' Leda
Cq_llor, mãe de Sua Excelênçla; que_ tem suas rendas,_ há a
-!:lci!hora esposa de Sua Excelência que, possivelmente, tem,
farnbéni, suã.S rendas familiares. Deve haver pessoas morand-o
Já. colaou.ando nas despesas da Casa da Dinda.
_ O Sr. J)ivald9 Suruagy - V. Ex~ aq:_edit_a que toda a
família colaborou para isso?
O SR. ÁUREO MELLO- Eu acredito, como não?
O Sr. Divaldo Suruagy - _Então, se ficar confirmado
que ela não colaborou, V. Exa será o primeiro a reconhecer
que foram feitos pelos ainigos bondosos?
O SR. ÁUREO MELLO - Eu não sei. Aí, temos que
verifiCar por que, realmente, nós estamos trabalhando sobre
uma plataforma de conjecturas. Até, então, esse motorista
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chegou e fez algumas denúncias. Esse motorista, parece-me
que tem urna enorme ª-finidade com esse ••passáro,. que veio
ontem para fazer denúncias, depois de ter recebido o largent
sonnant, o famoso denaro.
O Sr. Divaldo Suruagy -Senador Áureo Mello, o prpblema não está na denúncia. Lamentavelmente - foi aquilo
que o Senador Cid CàfValho colpcou - o problema está nas
provas que foram encontradas. nos cheques. Então é o segUinte: se na conta da secretária particular do Presidente há um
movimento de cheques de mais de Cr$ 240 milhões por mês,
feitas pelas firmas do empresário Paulo César, podemos supor
que não tem amigo algum que seja tão bondoso a esse ponto.
V. Exs há de reconhecer, como todos nós, que é um absurdo
o volume de recursos que a jovem secretária movimentou
em sua conta p.irticular- ultrapassou mais de Cr$_ 1 bilhão
em menos de dois anos; c essa ·fonte não pode jamais ser
explicada ao País. A Nação está estarrecida, Senador _Áureo
Mello; todos nós estamos perplexos. não com a denúncia em
si, poderia até ser despeito do motorista - como V. Ex·.>
colocou - poderia ser uma ânsia de aparecer de Fulano,
de Beltrano, mas aí estão os fatos; os cheques comprovam:
Inclusive, o Banco Central foi obrigado a apresentar esses
cheques, e está tudo provado. Então como é que essa senhora
movimentou mais de 1 bilhão de cruzeiros em um ano e pouco
de Governo, sem ter uma fonte de renda para isso?
O SR. ÁUREO MELLO - As secretárias formularam
negativas, nada disso está comprovado. A Comissão de- Inquérito ainda não expediu seu vercdito; o Senador _Amir Lando
está lá com uma massa de informações e é ele quem vai fazer
o pronunciamento que poderia se assemelhar até àquelas sentenças que outrora os_ jesuítas proferiam na Santa Inquisição.
V. Ex\ por enquanto, está se antecipando. As secretárias
negaram, as secretárias disseram que não, que não houve
nada disso.
O Sr. Divaldo Suruagy -Estou me apoiando, Senador
Áureo Mello, na opiníão de um dos grandes companheiros
desta Casa. O Senador Paulo Biso!, ontem, numa entrevista
concedida ao jornalista Jó Soares, disse jamais ter dúvida
de todas essas provas e falou sobre esses cheques; fez: referências a esses cheques.
O SR. ÁUREO MELLO ,..-Mas o Senador Paulo Biso!
não pode estar divulgando essas dcclar?ções. Essas declarações só terão um reco.nht!cimento jurídico se forem calcadas
pela Comissão. Não é um membro d_:;t_ _CõrriisSão que chega
e declara foi assim, foi assàdo. Isto não pode ser.
O nosso Jô Soares. que é um homem muito espirituoso.
tem uma raiva física, tein uina raiva específica, tem um ódio
decidido pelo Presidente Collor, tudo que faz é para derrubar,
para insultar, para ridicularizar o Presidente Collor. Quando
se trata de alguém- como vi um _nobre senador, nosso colega,
de voz possante, de baixo profundo, indiscutfvel -- que ali
foi ser entrevistado, ele caladinho fi~va, quietinho ficava
e permitia qtic ·o noSSo cortipãrtheiro -como se -diz na gíria
-~'descesse a macaca" no Presidente da República. Quando
se trata, entretanto, de um cidadão que ensaia qu-alquer tipo
de defesa do Presidente, o Jô Soares sai_~_9m uma daq1;1elas
piadas espirituosas, pOrque ê, realmente, muitO espirituoso.
Sinceramente, não entendo! Acho até que seja porque
o Jô Soares faz parte de São Paulo c parece que, finalmente,
pela primeira vez, os paulistas estão se unindo para eleger
Presidente da República aquele que foi seu governador.

a V.
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O Sr. Divaldo Suruagy- Acho que quem pode responder
Fx~ é o Senador Fernando Henrique Cardoso.

O SR. ÁUREO MELLO- O Senador Fernando Henrique Cardoso é um homem - se ele me permite esta observação- que deve ter sido preparado por seu digno genitor,
meu querido amigo General Leônidas Cardoso, para governar
São Paulo; talvez tenha sido até preparado para governar
o Brasil. Se o candidato fosse S. Ex•. quem sabe este Áureo
Mello, humilde anspeçada daqueles regimentos da Liga de
Emancipação Nacional, não estivesse aqui marchando solidário com essa direção, porque sei de onde: proveio.
Mas, pelo amor de Deus. certos candidatos, certos apaiX9.fl~dos, certos radicais e certos encrgúmenos que aparecem
na direção da Comissão Especial de Inquérito servem apenas
para desmoralizá-la, para mostrar que ela está sendo generosa
demais para com eles, porque daqui a pouco todo passarinho
que existe- não me refiro ao eminente Senador .Jarbas Passarinh-o. esse poço de cultura c essa expressão intimorata da
selva amazónica- mas tudo quanto é passarinho de má fauna,
de lado oposto e sombrio da natureza, porque foi contrariado
pelo Governo irá, tranqüilamente, prestar o seu depoimento
e dizer que Collor não presta, que não é bom. que Collor
é ladrão, que é conivente, que Col\or, afinal, merecia ir no
camburão.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Senador Áureo
Mello_. solicitaria que V. Ex• encer_rasse.-.
O SR. ÁUREO MELLO- Perfeito, Sr. Presidente, võu
concluir o meu discurso. não podendo, portanto, conceder
apãftes-;· mas digo apenas que nós precisamos estar unidos
em favor, em torno do Presidente Fernando Collor de Mello.
_ O Presidente Fernando Collor de Mello é um jovem que
veio com o intuito de _empunhar a bandeira do Brasil e fazer
este País crescer e se levantar para destinos maravilhosos.
O Presidente -Fernando Collor de Mello é uma e_~erança
e uma certeza_de que esta Pátria não está dormiçla; que esta
Pátria caminhará para destinos altíssimos. O Presidente Fernando Collqr de Mello é um grande homem, é o presidente
de todos os brasileiros.
- --

ocO Sr. Pedro Simon - Permite-me V. ~~~ um aparte,
nobre Senador Áureo Mello?
O SR. ÁUREO MELLO- Pois não.
O Sr. PedroSimon-_Felicito V. Ex•, embora não concorde com praticamente nada do que está dizendo.
O SR. ÁUREO MELLO - Não sei por que, já que V.
Ex• deveria estar concordando, pois é um brasileiro capaz
de se solidarizar com o Presidente Fernando Collor de Mello.
O Sr. Pedro Simon- Felicito V. Ex·' pela garra e pelo
esforço. Lamento que V. Ex~. que está sendo assistido, aqui,
por vários parlamentares da oposição, não tenha um senador
do Governo para lhe dar um aparte. Só fico preocupado com
o seguinte: se V. Ex~ resolver fazer uma nova greve com
relação ao Presidente Fernando Collor de Mello, Sua Exce~
lência vai ficar sem ninguém.
O SR. ÁUREO MELLO - V. Ex' fique sabendo que
não fiz greve, que apenas me COnsiderei desligado momentaneamente, licenciado do PRN até_ esclarecer aquele assunto
do Banco da Amazônia. Quem fez greve foram os meus correligionários, os meus companheiros de Bancada, num gesto_
solidário e encantador que me fascinou e- sensibilizou e me
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projetou muito em Manaus. As pessoas acham que estou tendo
muita importãndá aqui no Sc_nado Federal, quando em realidade nada disso acontece. Aquilo foi um ato normal de democracia. Nós devemos sempre protestar quando cometem contra nós uma injustiça, e mais bonito ainda é quando aquele
que cometeu a injustiça se corrige, se retrata e acerta naquilo
que errou.
Mas gosto muito de ouvir V. Ex• Acho que V. Ex•. pela
sua esbeltez, é como um orador francês do século XVIII,
pois esgrime com rãpidcz a sua palavra, como se ela fosse
um florete c é, portanto, um espadachim da palavra. Gosto
muito de ouvi-lo. V. Ex~ é, realmente, um orador que me
prende c me faz ficar bastante entusiasmado c fascinado. Mas
eu não vou aceitar que V.- Ex", que tem todas as características
de quem devia estar solidário com o Presidente Collor, ajudan~
do-o a levantar este País, levante a sua elcgància, o seu
aplomb, a sua esgrima, a sua oratória espetacular para, de
vez cm quando, profligar --o Presidente COllor. V. Ex~, que
foi um governador, sabe o que são as injustiças ao Chefe
do Executivo; V. Exa, que é um orador esplêndido, sabe muito
bem como é que os seres rasteiros, aqueles que se arrastam
sobre o chão, ousam morder e envenenar os pés daqueles
que realmente se agigantam e não podem ser nivelados com
eles nestes planos.
Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção, e descul~
pem, queridos companheiros. se me alonguei demais em defesa do nosso cristalino, adamantino, espctacular, maravilhoso
e entusiasta brasileiro Presidente Fefnando Collor de Mello!
(Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Áur_ed_Mello, o Sr. Magno Bacelar, dr:ixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente de_Secretário.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: Alfredo Campos- Arnazonino Mendes_- Divaldo SuruagyEduardo Suplicy- Enéas Faria- Epitácio Cafeteira- GerM
son Camata - Guilherme Palmeira - Hyd_ckel Freitas Josaphat Marinho- José Eduardo- José Richa- Jutahy
Magalhães- Mansueto de Lavor- Marluce Pinto- Nelson
Carneiro.
- O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Não há mais oradores inscritos.
Passa-se à

Passa-se à votação do projeto em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ;). Corni_ssão Dirctora para a re_dação finaL
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Sobre a mesa pare- cer da Comissão Dirctora, oferecendo a Redação Final da
Matéria, que será lida pelo Sr. 1" Secretário.
É lida a seguinte

PARECER N• 242, DE 1992
Da Comissão Dirctora
Redação final do Projeto de Resolução n" 50, de
1992.
A Comissão Diretora, apresenta a redação final do Pro~
jeto de Resolução n·' 50. de 1992, que autoriza a República
Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo,
no valor equivalente a até DM 30,000,000.00 (trinta milhões
de marcos alemães). junto ao Kreditanstalt fur Wiedcraufbau,
KFW, destinada ao cc-financiamento do Programa Nacional
do Meio Ambiente- PNMA.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de julho de 1992.
Mauro Benel·ides, Presidente - Rachid Saldanha - Alexan~
dre Costa- Beni V eras.

ANEXO AO PARECER N• 242. DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução n" 50, de
1992.

Faço saber que o SenadÔ Federal 1provou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
N• , DE 1992
Autoriza a República Federativa do Brasil a contra~
tar operação de crédito externo, no valor equivalente
a até DM 30,000,000.00 (trinta milhões de marcos alemães, junto ao Kreditanstalt fur Wiederautbau, KFW,
destinada ao con~financiamento do Programa Nacional
do Meio Ambiente - PNMA.
Art. 1" É a República Federativa do Brasil autorizada

ORDEM DO DIA

a contratar operação de crédito externo, no valor equivalente

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N•' 50, DE 1992
(Em regime de urgência, nos_ termos do _art_..__336, c, do
Regirncrito Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução fi\'
50, de 1992 (apresentado como Conclusão do Pareccr_de Pie~

nário, Relator: Senador Esperidião Amin) que autoriza
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pública Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo, no valor equivalente a trinta milhões de marcos alemães, destinada ao cc-financiamento do_ Programa Nacional
do Meio Ambiente - PNMA.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
anterior.

a até DM 30,000,000.00 (trinta milhões de marcos alemães),
junto ao Kreditanstalt fur Wiederaufbau - KFW.
Parágrafo único. A operação de crédito externo definida no caput deste artigo destina~se ao cc-financiamento do
Piograma Nacional do MCiO Ambiente- PNMA, cujo órgão
executor é o lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, sob a supervisão
da Secretaria do Meio Ambiente da PresidCncia da República.
Art. 2" As condições financeiras básicas da operação
de- crédito-são-as-seguinte-~-=-.
a) credor: Kreditanstalt fur Wiederautbau- KFW;
b) valor: até DM 30,000,000.00 (trinta milhões de marcos
alemães);
c) juros: 4,5% ao ano, exigfvcis semestralmente;
d) amortização do principal: a ser efetuada em trinta e
uma parcelas __semestrais, iguais e consecutivas, vencendo a
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primeira em 31 de outubro de I'J9oea--última em 31 de
outubro de 2011;

e) comissão de compromi'sso:
mestralmente.

0,25%-ao~ano,~-exigíVel

se-

Art. 3<:> A autoriZação concedida por esta Resolução deverá ser eXercida no prazo de doze meses, a contar da data
de sua publicação.
_ __
Art. 49 Esta re5õlução entra cm vigor na data de s_ua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (BeniVeras)--,-- Em ..discussão a
redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uSo da palavra, encerro
a discussão.

Passa-se à votação da redação final.
Os Srs. Senadol:es__ que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto yai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Passa-se à votação
do requerimento n9 526/92, de urgência, lido no Expediente,
para a Emenda da Câmara dos Depurados ao Projeto de
Lei do Senado n' 193, de 1986: ·
· Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
·· · ·
· -·
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na_ Ordem_ do Dia
da sessão ordinária seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. PronunCia ·o seguinte discurso_,) - Sr. Presidente, Sr•$ e Srs. Senadores, é
meu propósito trazer, habitualmente, ao conhecimento desse
Plenário, as respostas dadas aos: Requerimentos de Informações de minha autoria, assim como das providências delas
decorrentes, como forma de situar V. Ex.s sobre questões
que julgo relevantes,_ dentro da atribuição dada ao Congresso
Nacional, pelo--incisO X dO a-iC 49, da Constituição Federal,
de "fiSCalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de
suas Casas, os atos_do Poder Executivo, iitcluído_s_o_s da administração indireta".
.
. . _. _ ,
. . ··Nesta-oportunidade, tenho em mãos resposta do_ __ Exm9
Sr. Ministro da Previdência Social, Dr. Reinhold Stephanes,
a requerimento de informações de mi_nha a_ut_ori<!, _<,t;_ reSpeito
de irregularidades que teriam sido cometida$ em_ operações
financeiras efetuadãs-pero FundO de PensõeS âã Petrobrás
-PETROS.
.
.
.
- ..
.
Um dos anexos que instruem o Aviso n9 127/GM do Sr.
Ministro é o Ofício/CVM/DAUn!' 013/92, subscrito pelo Sr.
Alberto SoeJhe Lepasky da Silva, Diretor da CVM-,-- Comissão de Valores Mobiliários, que -enCaminha Relatório de lpspeção, realizada no período del3 a 23-4-92, pelo Inspetor
Mário Francisco Soares.M_arques Novo, t~do cpmo objetivo
averiguar operações com ações de emissão d~ Petroquisa
e SADE, efetuadas pela Fundação Petrobrás de Segu!idad~
·Social- PETROS.
. . ~~-~--~- _
O Relatório s_ob_x:_eaPetroquisa começa por sitUar a câi'teira de ações da PETROS, que, em abril de 1991, compunha-se
de títulos de 69 companhias, multas das quais com participação
inexpre-ssiva e de difícil acompanhamento e controle. Por esta
razão, foi proP.oSta a alienaçâd -da.s-ações _de empresas cuja
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particípação na carteira fosse inferiOr a 1%-~ Na· posição" de
26-4-91, a Petroquisa representava 0,51 %. Aprovada a proposição, as ações da empresa passaram a ser alienadas, até que,
em 7-8~91, foi z~rada sua participação na carteira. Conclui
oJnspetor que "consultando os relatórios da BVRJ e Bovespa
dos comitentes de todas as operações de Petroquisa do período
de_ fevereiro _a ,agosto/91, não encontramos nenhum inçlício_
d~ que as vendas da PETROS tenham sido realizadas para
be.{lefício _d_e. algum investidor".
.... Já no. que diz respeito a ações da SADE, a situação é
bem outra. ·Em 23-4-91, a PETROS Sl!bscrevell_ e integralizou
12.500.000.000 de ações PP da SADE. apesar de parecer técnico-contrário do Setor de Pesquisa e Análise ---:_SEPAN, datado
de 27-12-91, assim concluir:
"A falta de investimentos, tanto no setor público
quanto no setor privado, tem prejudicado a empresa.
Com a expectatíva de que teremos. no ano de 1991,
uma retração maior da economia tom a conseqüente
queda no consumo de energia e de investirri"entos no
setor, pelo menos a curto prazo, acreditamos que a
Sade não seja urna boa opção de investimentos para
o momento."
- Outro.documento localizado nos arquivos, um :·Parecer
sobre a operação de underwi iting de ações da SADE__ S/A"
de 15-3,91, da BB DTVM S/A, um dos coordenadores da
dist,ribuiçã,o públ_ica, __ d~z_:_
- --

"'Concluindo, não recomendamos a aquisiçâo do
papei para nossa carteira.; por tratar-se de ação de retorno a longo prazo, não condizente com o perfil de nosso
Fllndo_Ouro de Açôes. No entanto, seria perfeitS:inerite
--- ãdequãâo piua·as fundações-e outrãs institUiçõeS cõin
esse mesmo perfil."
Ou seja, existiriam ações rliins para o mercado mas boas
para os fundos de pensão?!
A s,ubscrição das açôes foi feíta Por propOSta-do Sr. Joa-quim da Silva Vieira que recomendava subscrever até o máximo de 12 milhões e não 12 bilhões de ações_. _Para aprovar
essa transação, a Comissão de Aplicação no Mercado Financeiro e de Capitais
COMPLAC, baseou-se em relatório
do .!Jl~sm9 SEPAN, datado de 2-4-92, ~m _tudo semelhante
ao de 27-1:?-91, do qual foi omitido -o" trechO -idma transCrito,
por solicitação do mesmo Sr. Joaquim, antes referido: à épocã.
gerente -.de inve$timentos- niobiliários da PETROS. Sua pro·
posta de retirada do trecho do parecer tinha como justiffcativa
"Ordens de Brasília pâ'ra éjite ·a-PETROS subsvrevesse esses
títulos". Do docum~nto submetiQo pelo Sr. Joaquim à COMPLAC constava haver proposta do Banco Inter-Atlântico S/A
para subscrição de 12 milhões de ações, apesar de não ter
_sido encontrado, nos arquivos do banco, cópia de qualquer
_
documento nesse sentido.
__

-=

·Através dessa manipulação do relatório do órgão técnico
competente da PETROS, aparentemente, foi realizado um
mau negócio para a PETROS. Em benefício de quem? Tudo
indica que de alguém de Brasília qüe teria dado as "ordens".
~ O~Ut!o rato' eStfanh.íSsiino é que' OS '"dOcumentos- {ai
de
12 milhões _e o negócio tenha sido fechado em torno de 12
bilhões e meio. E, ainda, um indício claro da qualidade duvidosa das ações da Sade é que, do total de 81 bilhõe_s de__
ações preferenciais emitidas 79.539.452.214 (98%) não encon-

em
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trararn subscritores e do total de 40,5 bilhõeS de ações ordinárias sobraram 10.017.068.000 (24%).
Em conclusão, o relatório da CVM diz:
"Pdos fatos apurados, conclui-se que as pessoas
encarregadas da administração da carteira de ações não
observaram preceitos técnicos que atendessem aos objetivos de investimento da instituiçãO-. demonstrando
cuitlado e diligência insiiffcientes nã ~ondg_Ção da operação que culminou com- a--s-ubscrição dos
12.500.000.000 de ações de emis_são_da Sad~. Para avaliar a responsabilidade de cada um, entendemos ser
necessário ouvir os seus depoimentos
Por outro lado, consideramos ser de grande importância para esclarecer este episódio realizar inspeção
na Sade com o objetivo de _verificat:_, em especial, os
registros contábeis relacionados com este aumento de
capital, abrangendo, sobretudo, tOdas as despesaS-relacionadas à sua distribuição pública, tãis como comissões
de colocação, coordenação, consulto ria, estudos de viabilidade cconômica e outras.".

Diante de tais indícios e ·conSiderando estar em pleno
funcionamento, nesta Casa, a Comissão Parlamentar de- Inquérito "Dcstinãda a apurar denúncias de irregularidades cometidas em fundos de_ pensões de estatais e na Pe_tt:obrás,
envolvendo, sobretudo, o ex-Secretário de Assuntos Estratégicos, Pedro Paulo Leoni Ramos", tomei a decisão de encami-__
nhar a re_sposta dada ao nosso RequerimeritO, ao· Relator_
da CPI, o eminente Senador Cid Sabóia de Carvalho, a fim
de que sejam aprofundados os estudos a respeito.
Finalizando, desejo registrar a ·atitude de sobra_nc_eira in_':'
dependência, desassombro e retidão de caráter do In_spetor,
Mário Frãncisco Soares Marques Novo e do Diretor, Alberto
Soethe Lepasky da~Silva, ambos da CVM. E, para que fique
consignado este raro exemplo de isençãO ~ probidade, nos
dias atuais, requeiro à Mesa a transcrição deste relatório nos
Anais da Casa.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO:
. ~c
Aviso n' 127/GM
8-7-92
Senhor Primeiro Secretário,
Em referênCia ao Ofício SM/n' 286/92, datado de 20 de
maio de 1992, a respeito -do Requerimento -de Informação
n9 237/92,_de autoria do Se_nador Pedro Sim-on,_sobre _ f\!ndo
de Pensões da Petrobrás-Petros, esclareço a Vossa Excelência,
de acordo com o parecer da Secretária Nacional de _Previdê:ncia
Complementar, o seguinte:
___ .. .
1 - O montante das operações financeíias_efetuada_s_Pcito
Fundo de Pensão da PetrOb(ás-Petros, está explidúldo no
Anexo I, em que conta o Demonstrativo Analítico dos Investimentos cm períodos trimestrais de 1990 até _o primeiro trimestre de 1992. c
2- No_ Anexo II, verifica-se todos os-negócios realizados
pela Petros no mercado de aç_ões no períOdo de março de
1990 a março de 1992.
3 - Quanto ao preço- de mercado das ações adquiridas
pela Petros, a Secretaria açima cit_ada não_ dispõe de COntrole
das cotações diárias do ...ro.crca<iQ _a,_çion,ário. No eritantQ, as
Bolsas de Valores c a própria Comissão de Valores MobiliáriOs
CVM, poderão fornecer essas informações no período solici-_
tado. Registra-se, _ainda, que o valor pago pela Petros está
.•
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. especificado no Demonstrativo Analítico do!) .Investime_ntgs _
c(Ações) constantecdo~_;'\gexo If . .
. . , -~
.
..
4 - A Se.c~e~_~ri~. ~ã~jg:n.,~fcfe_ Pievidêitci:iCornplementar
não dispõe dessas 'ihfoimaÇOes qu'e pertencem ao ânibito_ de
·competência· da Comissãó tle Válores Mobiliários- CVM.
5- A ~ção fisCaliza9o!~soJ?re a Petroscompete à Petrobrás S/A e as suas demais patroc\rtadoras pertencentes à Adminisiração Federal, comodispõ~: pparágrafo 1• do artigo 35
da Lei n• 6.435, de 15.{)7:77; razão pela qual a referida Secretaria não possui infdfríüição pédida.
- 6~.:.._ Conforme esclarecido no item anterior, a m~ncio
nada Secretaria não ·diSpõe da informação soliCitada, cabendo
apenas acrescentar que foi reque-iiâã à CVM. pela Secretaria
Nacional de Previdência Complementar, a pedido da própria
Petros, a realização de sindicânciã Sobre operações efetuadas
com ações da PetroqUiSã e da Sade-Sul Americana de Engenharia, cujo relatório foi enviado à Petrob~ás, e do _qual anexo
cópia.
~
7 - De ac0rdo com o que constã nas respostas dos quesitos anteriores, esta Pasta fica impOssibilitada de fornecer dados
sobre eventuàis prejuíZOs financeirOs ocoi.rid.õ~fCorri as operações realizadas pela Petros.
·
Atenciosamente, Reinhold Stephanes, MiniStro da Previdência Social.
CVM- COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Ilm• Sr.
Dr. Luiz _Carlos Magalhães Peixoto
__
DD. Secretário da Secretaria Nacional da Previdência
Complementar
Esplanada dos Ministérios ____.:Bloco "F" sala 603.
Nesta
OFÍCIO/CVM/DAUN' 013192 . .
.
_ .
~
Brasilia (DF), 14 de maio de 1992

lnspeção realizada na Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS.
·. _Se-nbo:ç Secretál-io,
Encaminho-lhe, em anexO para as rproVi.dênCias jlligàqaS
cabíveis, relatório de inspeção realizada na entidade acima,
conforme solicitado em carta GAB/SNPSCIN• 03 de 9-4-92.
Informamos-lhe, oUtrossim, -que a CVM- dará co_Utinui~
dade as análises para verificar eventuais ocoirêilcias de irregularidades.
· ~~o coloc~rmo.-:nos a sua disPosição para quaisquer rioV3.s
infôi"m3.ções aproveitãmos a ·oportunidade paTa- iei10var-lhe
nossos protestos de consideração .e apreço.·
AteJ?.ciosamenie, AliJei-tO- Stlethe ~epasky da ~ilva, nr::
retOr;
.
..
.
-- .
.
Relatório de Inspeção CVM/EFI/GFM/N' 021/92
-.
~
Processo n• 9211011-3 ,
INSPECIONADA:PETROS....::. Fundação Petrobrás de Seguridade Social _ _ __
Endereço: Praça Mahatma dandhi, 14
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ
Telefqne: (021) 292-3110
·~
Objetivo: Averiguar operações cOm açóes·de emissão da.Pe~
troquisa e SADE.
Período de realização: de 13-4, a 23-04-92. ~· . .
•:
lnspetores: Mario Fraricisco_ SoareS M3.rques Novo.
Em atenÇão à SQ!s/n•, de 10-4-92, do presidente em
exerçfcio, Sr' Flora Valladares (fls. 02), comparecemos à sede
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da inspecionada, onde fomos reçebido pelo seu_ presidente,
Voltou a· movinieri_tai" .este pap"el somente no ano de 1991,
Sr. Nelson Lacerda da Silveifâ.~ 9:úe'~~eSignou a diietora: S~
vendendo em 5, 6 e 7 de fevereiro, respectivamente 10.000,
Célia Amália Lodi, para nos a:t~il'der: beffi·como o Si~ António- 128:500 é 225.000 ações (fls. 88!141). .
. ·
~
.
Ramos F. da Rocha, chefe do setôi.'de <)pefaçdeS~ _·
...
·Rein.iciol.l as vendas no dia 3-6~91, quando alienou
Trata-Se de inspeçãó destinada á averigu~r a~ Operações
189.000, e daí em diante foi diariamente saíndo do papel,
co~_ ações 4e ~mis~ão da Pe.tr<;>HUiSa e -da S;ad_e; requerida
até o dia 7-8-91' quando zerou a posição (fls. 142/143).
pela Secretaria Nacional de P~~X!q~nci_a $pci,al ~ ComplemenPara ratificar a ãdequàção dessa política, a Petros contratar, em atendimento ao pedido_ da própria Petros (fls, 04/05),
toU os serviços de ·conSi.tltOriã d_e valores mobiliários d~s emtendo em vista ilotíci3.s desabon.adqras,publicadas na imprensa
presas Banco OrrYega S. A. e Lopes Filho & Associados acerca des.sas_negochtções. ___~_.·-·; -': ·_· · ·
.____ consultores de Investi~cntos, mediante os contratos de pres.
Na estrutur~ d_aPetros há Urna Comissão de Ãplicações
tação de serviços n.úmercis 1/91 e 2/91, de 25-7,.91 e 23-7-91,
respectivamente (fls. 163/165 e 198/202).
no Mercado Financeiro e de Capitais (Complac) com a função
de assess_orar a diretoria executiva quanto às aplicações sema·
Como conseqüência desses contratos as empresas apre·
sentat-.am seus relatórios de avaliação e reç.omendações, em
nais no merCado fiilãriceiro e de capitais (fls. 08).
setembro de 1991 (fls 1/416), sugerindo, em síntese, a reduçãO
É conveniente assinalar que há, ainda, na sua estrutura
organizacional, o Setor de Pesquisa e Análise (SEPAN) ao
da quantidade de empresas em carteira como foi"ma de me lho·
qual compete, dentre outras, a tarefa de "emitir relatórioS -·rar á sua··~dministração.
de avaliação, com referência à pesquisa, análise e projeção
Consú\tando os relatórios da BVRJ e BOVESPA dos
do desempneho das empresas que compõem a carteira _de
comitentes d~ todas as operações de Petroquisa do período
ações ou possan' Vir a Compor o portfólio da Petros, visando
de fevereiro a agosto/91 (fls. 205/586), ifão encontramos nenhum indício de que as vendas da ·Petr.os tenham sido realizauma possível tomada de de_çisão pela Complac. (fls.ll).
das para benefício de algum investidor. As contra partes da
Para efetuar a fisGalizaç:ão analisamos registras, conti"Oies
internos, relatórios e documentos diversos, bem coino consulfundação estão diluídas por muitos comitentCs-:-pesSoasTísitas
tamos as pessoas adiante nomeadas, direta ou Til.diretamente
e jurídicas. Houve dois grandes compradores no dia 2.::-8-91:
vinculadas às operações objeto do nosso exame:
Eduardo Duvivier Neto, que adquiriu 39.809.000 ações; e
Célia Amália Lodi - diretora de investimentos
sua ·esposa, Márcia Lens Cesa Duvivíer. que comprou
Franciscó Cavalcanti Silva - analista/SEr.AN
1.300.000 ações (fls. 587). Pela leitura de suas .fichas cadastraias não. se vislumbra qualquer vestígio de ligição sugestiva
Sheila Maria Fernandes Acioli - chefe do SEPAN Antonio Ramos F. da Rocha- Chefe do SETOP
de lhes ter propiciado alguma vantag~~ in~evida.
·
Paulo Rogério de Andrade Natal- chefeSEXEC, mem,
SADE
bro da Complac
·· ·
··
A Petros subscreveu e integralizou 12.500.000.000 de
Roberto Pereira- funcíonãrlo da Petrobrás/Sefin, memações PP no dia 23-4-91. Este papel, até então, nunca integrara
bro da Complac como representante da Petrobrás.
Maria José ·F. C. de Almeida - secretária· da dii"etóra -a sua carteira de ações. Essa empresa fízera, em dezembro
de 1990, quando o seu controle acionário pertencia à Cia.
Célia Lodi, participa das reuniões da Coinplac com a função
Força e Luz Cataguazes Leopoldina, outro lançamento, pelo
de secretária, tendo como atribuição redigir as atas das reuniões.
qual a Petros não se interesSou, em iazão dos termos do
parecer técnico QOSepan, datado de 27-12-90, que, conclusivaCóm base na análise dos documentos mencionados e nas
mente, afirma (fls. 589):
_~
.
informações obtidas das pessoas acima citadas, ápresentamos
.
"A falta de investimentos, tanto no setor público, quanto
o resultado da nossa verifiC3Ção, como segue.
no setor privado tem prejudicado a empreSa. Com a expec·
PETROQUISA
tativa de que teremos no ano de 1991 uma retração maior
da economia com conseqüente queda no consumo de energia
A Sr' Célia Amália Lodi tomou posse no dia 5-4-91 como
diretora de investimentos, em substituição a Francisco_ Gon-: _~ e de investimentos no setor, pelo menos a curto prazo, acredi~
ta:nios· quê a Sade não sejá uina bo-a opçãO de investimentos
zaga de Oliveira, cujo -mandato expirou em 30-3'91 (fls. 14).
_
_ .
para o momento.''
Córistatou que a carteira de ações compunha-se de títulos
As ações subscritas eram oriundas das sobras. do aumento
de 69 companhias, em que muitas tinham participaçãO relativa
de capital autorizado pda RCA de 5-3-91, cujo prazo de prefeinexpressiva. Essa variedade acarretava muitas dificuldades
rência dos acionistas encerrou-se no dia 4·4-91. Em 34-91,
para o seu controle, notad3mente na custódia, exercido de
vésPera-do encerramento do. direito .de. preférê.nciã~ a-Complac
direitos e, sobretudo, no acompanhamento da s.ua lucratiaprovou, por proposta do Sr. Joaquim· da Silva Vieira, a recovidade e desempenho.
mendação de subScrever até o m.áximo de 12 milhões de ações.
Com o propósito de melhorar a-efiCiência da gestão da
(certamente pretendia referir-se a 12 bilhões) (fls. 592/93).
carteira, propós à Complac a alienação das ações de empresas
Fundamentaram-se os membros da Complac para aprovar
cuja participação na carteira fosSe -inferiOr" ã 1%. Na posição
esse investimento no parecer" do Sepan do dia 2-4-91, (fls.
de 26-4-91 a Petroquisa representava apenas 0,51% (fls. 18).
590/591), que nem o recomendava nem o repelia. ContrariaA Complac aprovou essa estratégia na reunião do dia
mente ao anterior, este não é conclusivo. Apresenta, no entan22-5-91 (fls. 20). Na reunião do dia 3-7-91 foi ratifíeada essa
to, a singularidade de ser, no conteúdo, semelhante ao do
disposição. com referência expressa a várias companhiaS dendia 27-12-90, que condenava a participaÇão na subscrição ante·
tre as quais a Petroquisa (fls. 21).
rior. A única distinção..entre os dois informes é a ausência
A Petroquisa c<:nn:eçõu a participar da carteira da Petros
do parágrafo que desaconselha a subs_crição. Destaque·se ainem 15-12-89, adquirida mediante subscrição (fls. 22/68). No
da que oS dois parec.ere.s._baseãram~se no mesmo demonsano de 1990~ a Petros, através "de operações de bolsa nos
trativo contábil (fls. 589/591).
meses de janeiro e fevereiro, fez oUtras àquisiÇõeS(flS: 69/87).
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Pelo que apuramos. o parágrafo adverso foi proposita- ·
damente retirado para que a subscrição pudesse ser aprovada
na reunião da Complac. Como de fato foi. A remoção teria
sido solicitada ao Sepan pelo Sr. Joaquim da Silva Vieira,
à época gerente de investimentos mobiliári9s, qUe pediu- para
atenuar a informaçãO desfavorável,_porquanto havia "Orden~
de Brasílía" para qUe a Petros subscrevesse esses títulos.
Toda informa-ção verbal deve _sempre sei- acatada com
reservas, a menos que as _circunstânCias relaciOnadas com o
fato narrado indiquem, com clareza, que -os acontecimentos
ocorreram em consonância com o que foi relatad_o_~ __
Ê o _que ocorre no presente caso, em que se__ ohserva
perfeita harmonia entre o qUe-ouvimos_ ("Ordens_ de Brasüia"
para subscrever Sade) e o procedimento de quem conduzia
.
o processo para obter a aprovação da Petros.
Com efeito~ o dOcUmento prepai'ado pelo Sr: Joâciuiin
da Silva Vieira e por ele apresentado !1-~- re_união d_a Çompl_ac
do dia 3-4-91 (fls. 594) informa haver proposta do Banco
Inter-Atlânfico S/A para subscriçâo_de 12 milhões de açõcs
preferenciais. Todavia, apuramos que _as "iristituíÇõe-s--fíriànceiras coOrdenadoras e consorciadas do lançamento somente
começaram a oferecê-lo à Pctros a partir do dia 12-4-91, isto
é, 9 dias após a aprovação da Complac, conforme documentação adiante especificada:
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Os sUbscritofes das sob~as confirma~ a conclusão do pa- _
recer da BB"DTVM, -alerii.-de ser mais um veemente indício __
de que a_ emissão foi especialineilte destinadã_ às- entid-ades-:
fechadas de previdência privada. Eis a -liSta dis fun-daÇOés··
subscritoras das sobras: __
Fundação Petrobrás de Seg. Social - Petros
-Fundação Seguridade Social da Light- Braslight
Fundação ValedoRioDoceSeg. Social- VALIA
Fundação Embratel Seg. Social- TELOS
Fundação Telebrás Seg. Social -SISTEL
Caixa prev. Func. Bco. Brasil- PREVI-BB
Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social --REAL GRANDEZA
.
.
Fund. Economiários Federais- FUNCEF
Fund. Eletrosul Prev. Assis!. Social-'-- ELOS
Fundo Participação Social - FPS
BNDES Part. S/ A- SNDESPAR
Fund. Itaipu BR de Prev. Assist. Social

Nunl merCadO de-livre côD.cor!ênci3., com-o é Q- de-valores ..
mobiliárioS, o melhor indicador da qllalidade dos papéis é
o da sua ae:ei!ação Ot!- rejeição; pelo própriO rriercado. Dentro
dessã. perspectiva e pelo que indicam as elevadas sobras, verifi- ·
ca-se que o mercado não o considerou uma boa alternativa
de investimento, como de res~o já_ antecipara a área técnica
_
_da Petros.
SHECK S/ A DTVM, fax do dia 12-4-91 (fls.
Não obSúm-te essas cirCunstâncias desfavoráveis, ainda
594/602)
BANCORP- Banco Comercial de Investimentos. assim a Petros subscreveu os 12.500,QOO.OOO deaçõ.S preferenciais, ho total de Cr$625cOOO.OOO,QQ. _ _
·
S/A, telex do dia 18-4~91 (fls. 604)
Por todas essas ocorrêricias, associadas à ausêÕcia de i-eéODC CCTVM S/ A, telex do dia 19-4-91 (fls. 605)
GULFINVEST CCTVM, carta do dia 18-4-91 (fls. -mendação expressa do Sepan, faz sentido aCreditar-se que
a subscrição das sobras_ da Sade pela Petros foi efetuada como
606)
decorrência da ingerênCia de terceiros ip_teressad_os. As evidênBANCO INVESTCORP S/A, carta do dia 17-4-91
cias são manifestas podem ser perCebidas na atuação do
(fls. 612).
Sr. Joaquim Vieira que, como vimos, ainda no curso duperíodo do exercíc!o de_ preferência pelos (lCiqnistas, subineteu à
Não encontramos correspondência_ do Banco _Intcr-Atlânaprovação da Compfac a subScrição de sobras cuja existência
tico S/A oferendo esse lançamento~
era desconhecida do mercado. Assim só po4eria proceder
Nos arquivos localizamos, ainda, um ''Parecer sobre a
quem detiveSs.e_ n~_quele m9rnento, ª" in_formaç.ão de _que a
operação de Underwriting de Ações da Sade SI A", de 15~3--91,
subs-Crição pelos a~i~ni~t~s caminhava para o fracasso e esta
da BB DTVM SI A, um dos coordenadores da _distribuição
particularidade somente a própria empresa emissora poderia
pública, em que se lê:
conhecer.
"Concluindo, não recomendamos a aquisição_ do papel
Além disso, em documento de 11-4-91 dirigido à diretora
para nossa carteira, por tratar-se de açáo de retorno a longo_
Célia Amália Lodi, posterior portanto à aprovação da Çomprazo. não condizente com o perfil de nosso Fundo Ouro
plac, o Sr.-Joaquim Vieira ínforma qu_e a Petros subs.creVeria
de Ações. No entanto, seria perfeitamente adequado para
9 milhões de ações (fls. 609). Posteriormente, em 19-4-91,
as fundações c outras instituições com esse mesmo perfil."
elri outro doC"uinen-to, recõmelldaria a subscrição de 12,5 mi~
sic!! (fls. 614).
lhões de ações~ o que efetiVaffiente foi feiiO-em23-4-9L.Obscr~
A ambiguidade do comentário nos induz a supor que
va-se, portanto, certa heSitáção· do Sr. Joaquim Viefi-ã. Ele
no nosso_ mercado há lançamentos _de ações que se destinam
revela não saber ao certo _quantas ações a Petros iria subscreespecialmente a entidades fechadas de previdência privada.
Este da Sade aparenta ser dessa espécie, porquanto as _ ver, sendo de destacar que a quantidade finalmente integralizada foi _s~perior àquela_ que _a Cornplac, por sua própria
informações contidas no "Anúncio de início de distribuição
iniCiâfiVa, aUtorizara.
·· .. ·
-de Ações", publicado na Gazeta Mercantil do dia 18-4-91
(fls. 616) indicam que ele foi rejeitado pelo mercado, dado
CONCLUSÃO
que dos 81 bilhões de ações preferenciais emitidos __ sobraram
Pelos fatos â_j)urados, concfUi-s_e_ que- as pessoas encarre79.539.452.214 (98%) e dos 40,5 bilhões de ordinárias restaram 10.017.068.000 (24%) (fls. 616).
gadas da administração da carteira de ações.não_observaram
A propósito das ações ordinárias aduza-se que no parecer
preceitos· técnicos que atendessem aos objetivos de investimentos da instituição, demonstrando cuidado e diligência insuda BB DTVM consta a informação de que "o total emitido
de ações ordinárias será subscrito integralmente pelo novo
ficientes naco_ndução da operaç:'io que culminou com a subscri- _
ção dos 12.500.000.000 de ações de emissão da Sade. Para·
controlador, o Grupo Sequip". Pelo que se v~_,_no_período
da preferência, o grupo co-ntrolador não se dispõs a subscreavaÍiar a responsabilídade de cada um, entendemos ser necessário ouvir os seus depoimentos.
vê-Ias, o que é significatívo (fls.-613).

e
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Por outro lado. consideramos ser de grandç importância
para esclarecer este episódio realizar inspeção na- Sade com
o objetivo de verificar, cm espe-cial, os registres contábeis
relacionados com este aumento de capital, abrangendo sob'retudo todas as despesas relacionadas a sua distribuição pública,
tais como comissões de colocação, coordenação, consultOria,
estudos de viabilidade econ.ômica e_outras ..
Rio de Janeiro, 4 de n_1aio_dc 1992.--:- MªriQ_Francisco
Soares Marques No\'O, Inspetor.

O SR- PRESIDENTE (Bení Veras) - Volta-se à lista
_ _
de oradores.
. __ ,_Com a palavra o Senador Espcridião Amin: (Pausa.)
S. Exa não está presente.
Com a palaYra o Senador Cid Sabóia de Carvalho. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
_
Com a palavra o·Senador Ney MaranhãQ. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Nelsoo_ Wcdek~n.
O SR- NELSON WEDEKIN (POT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr.s e Srs. Senadores,
dois trágicos acidentes ocorridos na semana passada mereceram amplo destaque na imprensa catarinensc. Nos dois casos,
o palco foi o mesmo: a BR-101. Por isso. Sr. Presidente,
novamente estamos nesta tribuna para falar de mortes, de
acidentes, de tragédia, da BR-101. E aqui voltaremos tantas
vezes quantas forem necessárias~ infelizmente, porque não
nos parece que estas tragédias e_stejam próxima-s- do fim.
O caso do patrulheiro rodoviário federal David Luiz Barreto, casado, pai de três filhos, 40 anos, demonstra bem o
drama de todos aqueles que, por alguma razão, são obrigados
a trafegar pela "rodovia da morte".
David Luiz Barreto estava em serviço, orientfin-qo o trânsito nas proximidades do pavilhão da Santur, no Município
de Camboriú, quando um caminhão, em excesso de velocidade, invadiu o acostamento._O patrulheiro foi atingido frontãlmente, teve seü corpo esmagado e veio a falecer.
Ele estava apenas trabalhando, estava orientando os motoristas, estava ali justamente para evitar que acidentes acontecessem. Na tarefa de salvar_a vida dos outros, acabou morrendo. Qua__qtos patrulheiros, ao longos das centenas de quilômetros desta terrível BR-101- que liga o Sul às demais !~g_~óes
do Brasil- não são vítimas do seu próprio trabalho, diarTa,
anonimamente?
Não importa, Sr. Presidente, Sr'' e Srs. Senadores. se
a culpa pelo incrível número de acidentes com mortes que
ocorrero_na BR-101 é culpa do Governo Federal, do Governo
Estadual. ou dos próprios motoristas negligentes.
O rato é qUe as rrfortes estão aí para comprovar 9- tragédi"a.
Como a que ocorreu, também na semana passada, nas proximidades do Município de Joiiwille, entre um caminhão e um
ônibus, causando cinço mortt::s_ e, 15 feridos graves.
Quem presenciou as cenas teve a inipres!iâó de que' aquela
localidade não era Joinvill~, não era Santa Catarina. Mas
sim um destes inúmero.s países com guerras civis: os corpos
estendidos no chão, ferros retorcidos, choro e dor. Mais parecia urna comunidade civil vítima de intensos bombardeios.
Na temporada de verão, o Sr. 'Governador tomou uma
atitude que foi por nós, que lhe fazemos oposição, elogiada:
estabeleceu horários especiais de tráfego para os caminhões.
O número de acidentes, e conse_qücntementl!, de mortos, diminiu drasticamente.
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Entremnw. passada a temporada, o tráfego retornou ao·
normaL E novamente os acidentes voltaram com a mesma
intensidade. É de se perguntar ao Governador do Estado
se não seria a hora de reestabelecer o_ bonirio especial para
os caminhões. Afinal, a movimentação da produção agrícola
e industrial do Sul para as demais regiões brasileiras acontece
diariamente, e não apenas nos meses_ de dezembro, janeiro
e fevereiro.
·
Registramos neste rnomeritO as mortes ocorridas na semana passada, e cm especial do patrulheiro rodoviário federal,
David Luiz Barreto. Da mesma, forma, pedimos a transcrição,
nos Anais da Casa, do artigo publicado pelo articulista Paulo
da Costa Ramos, em O Estado, do dia 19 c do editorial do
Diário Catarinense, publicado no dia 20 de julho.
Gostaríamos imensamente, Sr. Presidt:11te, de não mais
voltar a este assunto. E que no ano que vem, pudéssemos
trazer a esta Casa um quadro favorável da situaÇão âo üànSfto
na principal rodovia federal que corta Santa Catarina.
Este é o nosso desejo.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
NELSON WEDEKIN EM SEU DISCURSO:
A GUERRA DA 101
Paulo da Costa Ramos
Um caminhão em excesso de
velocidade na BR- 101 inv~d_i_u o acostamento, nas proximidades do pavilhão da Santur,- em Camboriú, e esmagou o
patrulheiro rodoviârio federal David Luiz Barreto, de 40 anos
de idade, três filhos. Barreto orientava o trânSito no local
em= virtude da interdição de uma das pistas.
Na batalha da 101, o policial não foi a única vítima de
anteontem. Houve duas forças. Um final de semana considerado ''calmo" na 101, fora de temporada, contabiliza rnéia
dúzia de cadáveres e pelo menos o dobro de feridos.
Será que nenhum de nós tem nada com isso? Quero dizer
que já me impus a regra, da qual não me afasto nem sob
tortma, de só trafegar na 101 a bordo de um grande ônibus.
Como motorista ou como passageiro de indefesos automóveis,
de jeito nenhum. Fico perplexo com amigos, principalmente
ou que estão investidos de cargos públicos ou privados, cruzam
esse verdadeiro açougue sem terem desenvolvidos nenhum
trauma esp~~_ial. _
_
Ainda mais espantado fico com a inação de órgãos oficiais, não-oficiais e poderes públicos, ao não se indignarem
com a atual situação da nossa principal estrada.
No início do mês de abril, algum empreiteiro ili.Confof~
mado atirou na lata de lixo do Senado.- perdão, entregou
ao senador-nudista Matarazzo Suplicy- denúncia contra irregularidade na conclusão da concorrência: do primeiro trecho
a ser duplicado da 101, nas proximidades de Florianópolis.
O governador do estado dividiu a denúncia em duas partes. Quanto ao aspecto das formalidades legais, remeteu o
assunto ao Tribunal de Contas da União que, sem nerihuma
demora~ concluiu por unanimida~e - pela cxatidão do
procedimento da Secretaria dos Transportes de Santa Catarina. No que se referia às acusações- de supcrfaturamento,
solicitou o parecer da entidade de classe dos engenhcirds,
o Crea.
As denúncias de Suplicy ocorreram em abril. A ordem
de serviço da obra teria sido assinada naquele rnés airida;
teríamos, assim, serviços em desenvolvimento há quase trê
meses.
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Ao invés disso, ternos um processo vagando enrre os
conselheiros do Crea desde maio, alguns deles com c_onfes~
sados problemas de_ consciência c outros já dando demonstrações ostensivas de plena militância política
É o pessoal morrendo na 101...
O governador do estado foi eleito para dirimir dúvidas.
tornar decisões arriscadas, determinar o caminho onde há vacilações. Se pegar a moda de ouvir entidades n_ão governamentais (as ONGs?) em assuntos dessa natureza, daqui a
pouco teremos a Associação dos Lavadorç.~ de Vidros convocada a dar o parecer sobre a proposta de limpeza de prédios
públicos de mais de três andares. com utilização de escadas
fixas de metal.
A verdade é que os mortos s.emanais da 101 são um
problema do governo do estado. Não há mortos "fedcrai5"
e mortos "estaduais". Em res-peito à família do guarda Barre-to
(não há na Política Rodoviária nenhuma condecoração ou
promoção post-mortem? Esse homem morreu na guerra, como
um soldado!) c dos milhares de vítimas da 101, o governo
está na obrigação moral de tomar rapidamente duas atitudes:
1) conceder um prazo definitivo a essa c.stapafúrdía consulta
ao Crea, para que o assunto não morra nas suas gavetas,
a exemplo das Vítimas diárias_ da_l01; 2) além de apressar
o iníciO das obras, propiciar um sinal visível de que está preocu-_
pado com a mortandade que ocorre nas suas barras.
Porque a verdade é que, com o início da duplicação,
o trânsito e, conscqúenteménte, os acidentes da 101 vão aumentar muito. Ou _seja, antes de melhoi:_ar_dcfinífívamente,
vai piorar pra burro.
O governo tem de botar seu dedo nisso.
POR UMA SOLUÇÃO .
PARA A BR -101
Desastre de grandes proporções, com perdas humanas
e materiais de monta, já se tornaram comliilS em toda a extensão da BR -101-e o trecho catarincnse, de 465 qui~ômetros,
insere-se entre os que mantêm a dianteira em, todas as estatísticas conhecidas. Afora os registras de rotina, com todo o
fardo sinistro que esconde tal classificação,-ou seja, acidentes
que envolvem veículos de passeios e cujas_ conseqüências já
não justificam riú0.1-chetes de impacto. a cada ano_ pelo menos
dois ou três casos costuman chamar a atenção pela tragicidade
das circunstâncias e pelOs-da-nos que deles decorrem.
É nesta categoria que se enquadra o cho_que ocorrido
no último sábado no km 14 da rodovia, na localidade de
Rio Bonito, próximo a Joinvillc, entre_ um caminhão c um
ônibus que fazia üma linha interestadual, com sald_o __de cinco
mortos e 15 feridos graves. Cenas de pessoas estendidas no
chão e ferros_retorcidos já renderam incontáveis protestos,
abaixo-assinados, reportagens, editoriais e viagens ae políticos
catarincnsesa Brasília, de onde, imagina-se, pode vir a solução
para o problema, ainda que nem todos __ os casos dependam
da boa vontade__ dos burocratas c de ações governamentais
efetivas e producentes.
A questão da BR - 101, já batizada como "estrada da
morte", enseja uma série de considerações e leva a sugestões
distintas, mas a sua duplicação, a princípio-em trechos de
maior movimento - e o perímetro urbano de Joinville está
entre eles - é com certeza a providência que traria os me lho-

res resultados a curto prazo. A sobrecarga registrada a partir
dos anos 70, quando a rodovia pasSou a ser o corredor virtualmente. exclusivo de escoamento da produção agrícola e industrial do Sul do País em direção à Região Sudeste, trouxe
como efeito imediato difiçuldades crcs_cente dg manutenç~o
e a multiplicação do fluxo de veículos de car_g_a e de passeio,
agravadas pelo crescimento da demanda turística em direção
ao litoral catarincnse, tornando a utilização da 101 um desafio
diário para milhares de pessoas.
Tanto quanto a duplicação da via, contudo, pesará na
contabilização dos resultados futuros a conscicntização dos
motoristas, seja de caminhões, seja de C'".tf!\.lS menores_ todos são, de alguma forma responsáveis pdv qut: ocorre
na estrada. São notórias as comprovaçõe~ d..: que a causa
da maioria dos acidentes reside me faton.::). ~omo o excesso
de velocidade, as ultrapassagens -equivocadas e falhaS mecânicas que o desldxo dos condutores permite ir até o límite
de tolerãncia de_ qualquer veículo. Assim a par das providências que se exige das autoridades no sentido de investir
na rodovia, faz-se necessário promover. a partir de ações ofici~üs e da vontade de cada um, uma tomad.a de consciê.ncia que leve à redução dos abusos que são, em última análise,
as causas da maior parte das tragédias registradas na BR101.
.
.
.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Nada mais havendo
a tratar, a Presidência vai encerrar a presente sessão, convocando sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 17 horas
·
c 15 minutos neste plenário, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-·1--

REQUERIMENTO N·' 520. DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 520, de
1992, de autoria do Senador José Eduardo, solicitando, nos
termos regimentais, seja apcnsado o Projeto de Lei do Senado
n" 55, de 1992, ao Projeto de Lei da Câmara n·• 59, de 1992,
que já tramita em_ conjunto com os Projetos de Lei do Senado
n'" 47 e 61, de 1992, por versarem sobre a mesma matéria.

-2MENSAGEM N•' 235, DE 1992
Escolha de Chefe
de Missão Diplomática

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores _e Def~s:3 Nacional, sobre a Mensagem
n•' 235, de 1992 (n" 236/92, na origem), de 23 de junho do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha d<? Senhor Fernando Silva Alves, Ministro de Segunda Classe, da Carreir_a _de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto ao Reino Hachemita da Jordânia.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Está encerrada
sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 hOras.)
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Ata da 18a Sessão, em 21 de julho de 1992
4a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legisl_atura

- EXTRAORDINÁRIA Presidt'ncin do Sr. Beni Veras
À~ 17 HORAS F 15 MINUTOS,
SENTES OS SRS. SENADORES:

~1\C'TI,\M-~E

PRT'-

Alexandre C'..osta - Alfredo Campos - Amazonino
Mendes - Arnir Lando - Aureo Mello - Beni V eras- Carlos De'C.rli- Chagas Rodrigues- Cid Saboia de C'nrvnlho
- Coutinho Jorge - Dircelf Carneiro - Dívaldo Suruagy Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Fnéas Faria - fspcridil'to Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso - Francisco RoUemberg - Garibaldi Alves Filho Gerson Carmta - Guilherme Palmeira - Humherto I ucena
- Hydckel Freitas - Jarhas Passarinho - Jono Cafino-n Jono França -Jonas Pinheiro - Josaphnt Mnrintio ..: José
Eduardo - José Paulo Bisol - José Richa - José Snrnev Júnia Marise - Jutahy M~gnlh.."!.es - T.avojsicr M:-tia - I évy
Dias - Lourival Baptista - Magno Bacelar - MrmsnE"to de
Lavor - Md.rcio Lacerda - Marco Mncicl - M:írio ('ovas Marluce Pinto - Maurício Corrêa - Mauro Rcm·viúes Mcira Filho - Nnhor Júnior - Nelson C'nrneiro - NC'!"on
Wcdckin - Ncy Maranh~o - Odncir Soare-s - Pedro Simon
- Rachid Saldanha Dcr7i - Raimundo l.ira - Ronan Ti lO Ruy Bacelar- Valmír C'amp~lo- Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Ali>ta de presença
acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores, Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
_ . . .·
Sob a proteção- de Deus, iniciamos noSSos tr_al-,-:ilhoS.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Passa-se à~

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único,do Requerimento n~ 520,
de 1992, de autoria d_o Senador José Eduardo, solicitando, nos termos regimentais, seja apens~do o Projeto
de Lei do Senado n' 55, de J992, ao Projeto de Lei
da Câmara n"" 59, de 1992, que já tramita em conjunto
com os Projetes de Lei do S~nado n<>S 47 c 61, de
1992, por versarem sobre a mesma mat_éria.
Em votação o requerimento.
Os Srs~-Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - O item h' 2 refere-se à escolha de autoridades e requer quorum qualificado.
Sendo evidente a falta de quorum, em plenário a matéria
será votada em outra oportunidade.
É o seguinte o iterii cuja apreciaçã(YfiCa adiada:

-2MENSAGEM N•' 235, DE 1992
Escolha de Chefe
de Missão Diplomática
- Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional. sobre a Mensagem
n" 235, de 1992 (n" 236192, na origem), ~ae 23 de junho do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Fernando Silva Alves, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do B_rasil
junto ao Reino Hachcmita da Jordânia, _
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Nadama;s havendo
a tfatar, está encerrada a sessão.
~ (Levanta-se a sessão às 17 horas e 37 minutos.)
(*)ATO DA COMISSÃO Íl1RETORA
N• 9, DE 1992
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentaiS e regulamentares, e tt.::ndo em _vista
o que consta dos l'rocessosn• 014026-91-0 e OU4551-92-3,
resolve.
Transferir o servidor Vivald_o Palma_ Lim_a,_ ocupante da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo- Área de Segurança, Classe Especial, Pa?rão IT, para a Categoria Funcional
de Técnico Legislativo- Arca de Processo Legislativo, Classe
Especial, Padrão II, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
de acordo com o disposto no artigo 23~ § 1"_, da Lei n\'l 8.112,
de 11 de dezembro de 1990 e no artigo 418, inciso I, do
Regulamento Administr~!ivo do ?~.n~~o- Federal.
ATO DA COMISSÃO D1RETORA N• 10, DE 1992
Errata
No artigo 1~ do Ato da Comissão DiretOra o\> 10, de
1992, publicado no DCN, Seção li, de 11-6~92, à pág. n" 4605,
onde se lê:
... inciso I. ..
Leia-se:
__ -~·íncis.o IV ...
ATO DO PRESIDENTE N• 292, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso __9.~ sua competência regimental e regulamentar, resolve:
Art. 1'' Ficam designados os servídores do Prodasen,
Regina Célia Peres Borges, Carlos Ma~no _Çataldi Santoro,

(*) Republicado por haver saído com incorre.ção _no DCN.
Seção II, de 11-6-92
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Hermilo Gomes da 'Nóbrcga c Mário ~R.Ob~rto de-~Aiiuiar,
e, do Senado Federal, Antônio José de Souza Machado, Javer
Lacerda Santos Júnior, FrancístO de Oliveira Pereira, Narciso
Mori Júnior, Agnaldo Scardua, Sidney José Kronemberger,
Paulo Domingos do Rego Neves, Marilena Chiarelli e Célia
Maria dos Santos Ladeira para integrarem ·comissão Especial
incumbida de estudar, levantar e propor alternativas e implementar o Sistema VIP (Voz e Imagens dos Plenários), tendo
por objetivo sua implantação no corrente exercício de 1992.
Art. 2~ Os. estudos referenciados no art. 1~' deste Ato
deverão abranger o ambiente completo de geração e distribuição de imagen-s de vídeo,- envolvendo o conteúdo e qualidade jornalísticas destas mesmas imagens; de forma estruturada e incremental no que tange à implementação do Sistema,
integrando as d~versas áreas responsáveis do Senado Federal.
Art. 3" Fica designada para presidir os trabalhos desta
Comissão a Díretora-Executiva do Prodasen, Regina Célia
Peres Borges, e, para substituí-la em seus eventuais impedimentos, o servidor Carlos Magno Cataldi Santoro.
Art. 4\' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 293, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competé:ncia regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgaqa pelo Ato
da ComisSão Diretora, n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 007.107/92-7,
Resolve aposentar, por invalidez, o servidor DERCY
ALVES COELHO, Técnico Legislativo, Área de Segurança,
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do
Sefiado Federal, nos termos do art. 40, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os arts. 186, inciso I, § 1•, e 67 da Lei n• 8.112, de 1990,
bem assim com Q art. 11 da Resolução SF n• 87, de 1989,
com proventos integrais, observado_ o disposto no art. 37,
inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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_ 18 e 19 de j_ulho de 1992. Nesse com_lmicado, destacou a posição assumida pelo Senhor- Primeiro Vice-Presidente, Senador
Alexandre Costa, que, no exercício eventual da Presidência,
prestou as informações requeridas, a propósito, pela Fedeiaçãõ Nacional dos Jornalistas.
- --Após debates, a Comiss3o decidiu enc3mirihar à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, consulta sobre o
concurso em referência.
A seguir, voltou aq_ e~ame da Comissão a questão relativa
_à remuneração decorrente do período de convocação extraordinária do Congresso Nacional.
Depois de debate e de análise do Regulamento Administrativo, a Comissão sobresteve a m~téria.
Com a palavra, o Senhor SenadO( Meira FiHiQ, suplente
de Secretário, apresenta parecer ao Processo n'~ 004843/92-4,
que trata -da instituiçãO do Pfograma de AlimentaÇão do Senado.
Ao final do debate sobre o assunto, a Comissão aprova
o parecer e subscreve Projeto de Resolução que, a seguir,
é encarriinhado à Secretaria-Geral da Mesa.
A palavta é concedida, após, ao Senhor Segundo Secretário, que apresenta os seguintes assuntos:
a) Processo n• 007367/92-9 (apenso o Processo n''
020075/91-0), subscrito pelo servidor Eduardo Augusto Lopes,
que solicita a reapresentação ao Plenário do Projeto de Resolução n"' 3/92, relativo à extensão aos servidores do Senado
dos benefícios assegurados aos funcionári9s do Prodasen c
do Cegraf pela Resolução n• 59191.
A Comissão decide, após debates, por uma consulta à
Comissão-de Constituição,-JUstiça e Cidadania, sobre a juridicidade da matéria;
b) Processo n' 002947/92-7 (apenso o Processo n'
002663/91-0), do interesse de Renato Janiques. O Relator
lê _seu parecer, que conclui com as seguintes ·proposições:
1) Anular a decisão tomada por esta Comissão Dirctora
em 17-2-92, de demitir, o servidor Renato Jariiques, decisão
essa, consumada pelo Ato do Presidente n'-' 81192.
2) Com base no entendimento da Comíssão_dc Inquérito,
designada pela Portaria n~ 6/91, não tomar conhecimento dos
fatos que redundaram na prisão, em flagrante, na cidade de
Mació, AL, do servidor Renato Janiques, enquanto, a respeito, não houver manifestação final da Justiça Federal.
3) Recomendar ao Senhor Prirrieiro Secretário a nomeaATAS DE COMISSÕES
ção de outra- Comissão de Inquérito destinada a apurar a
denúncia segundo a qual o servidor Renato Janiques teria
13• REUNIÁO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
exercido a administração de empresa comercial na cidade de
DIRETORA REALIZADA EM
Salvador, BA, enquanto ainda estava no exercício das suas
20 DE JULHO DE 1992
atividades funcionais-como-servidor do Senado Federal.
O parece-r é aProvado pelos prCsentes. "
Às dezoito horas e ·vinte minutos 'ctO dia vinte de julho .
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
de um mil, novecentos c noventa e dois, reúne-se a ComisSão
encerrada a reunião, às dezenove horas e vinte e cinco minuDiretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presitos, pelo que eu, MANOEL VILELA DE MAGALHÃES,
dência, com a presença- dos Excelentfssimos Senhores SenaDiretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a
dores Mauro Benevides. Presidente, Carlos Alberto De'Carli,
presente Ata que. depois de assinada pelo Senhor Presidente,
Segundo Vice-Presidente, Márcio Lacerda, Segundo Secrevai à publicação.
tário, Saldanha Dcrzi, Terceiro Secretário, Meira Filho e Beni
Sala da Comissão Diretora, 20 de julho de 1992.- SenaVeras, Suplentes.
dor Mauro Benevides, Presidente.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Excelentíssimos Senhores Senadores Alexandre Costa, Primeiro
6• REUNIÁO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
Vice-Presidente, Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário, e Iram
DIRETORA REALIZADA EM
__
Saraiva, Quarto SecretáriO-.21 DE JULHO DE 1992
Inicialmente, o Senhor Presídente dá conhecimento aos
Às onze horas e vinte minutos do dia vinte e um de_
presentes das razões que determinaram o adiamento das projulho de um mil, novecentos e noventa e dois, reúne-se a
vas do concurso de ascensão funcional previsto para os dias
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Comissão Dirctora do Senado Federal, na ·sata:

de Reuniões

da Prcsidéncia, c·oin a presenÇa dos Excelentíssimos Senhores

Senadores MAURO BENEVIDES, Presidente, DIRCEU
CARNEIRO, Primciio-Secretário, MÁRCIO LACERDA,
Segundo Secretário, MEEIRA FILHO c BENI VERAS. Supl~ntes.
-· ,
Deixam de comparecer por motivos justificados. os Exce-

lentíssimos Senhores Senadores ALEXANDRE COSTA, Pri·
meiro Vicc·Presiden\e, CARLOS ALBERTO DE'CARLJ,
Segundo Vice-Presidente, SALDANHA DERZI; Tereeiro
Secretário, e IRAM SARAIVA, Quarto Secretáiio: · ·
·Ao abrir a reunião, o Senhor Presidente' explico~ que ,

c?.m
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A matéria é exposta pelo Relator'.
indagaçõ~s dos prese~tCs.
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~eguindo.-se

O Senhor Senador BENI VERAS pede

6099
debate

explicações~ adi-

cionais a respeito do mecanismo administratiVo que ·se"'prcteõ.de implantar. A seu pedido, a delibe-ração é adiada -para
a próxima reunião.
·
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a reuníão, às doze horas e quarenta e cinco minutos,

pelo que eu, MANOEL VILELA DE MA,GALHÁES, Dire-

tor-Geral e Secretário da ÇpJTiissãp Pircto-ra, .favrei a, presente
Ata que, _depois de assini\d,a pelo Senhor Presidente~ vai a

seu objetivo específiCo e·a de apreciar a proposta do Senhor · publicaçãq.
Primeii"õ Secretário, que conclui pela apresentação de Projeto
Sala da Comissão bire.tora, 21 de j~lho
de Resolução que estabelece a estrutura básica destinada a
dor Maurô Btmevides~ -Pres~dente.
promover uma reforma administrativa no Senado Federal.

cte 1992.--Sena-
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -

ATA DA 19• SESSÃO, EM 23 DE JULHO DE

1992
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Aviso do Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento

- N' 1. 055!92, enéaminhando informações sobre os
quesitos constantes do Requeriiii.Crito ri.~ 221, de autoria
do Senador Eduardo Suolicv.
1.2.2 ...... Aviso do Mfuistro da Justiça
- N'~ 547/92, encaminhando informações sobre os que-

sitos constantes do Requerimento n" 501192, de autoria
do Senador Mário_ Covas.
1.2.3 - Aviso do Ministro da Previdência Social
- N., 144/92, encaminhando informações ·sobre os quesitos constantes do_ Rcqueririlerito nn 238/92, de autoria
do Senador Pedro Siinon.
1.2.4 - Parecer
Referente à seguinte matéria
- Proposta de Emenda à Constituição n• 8192 (n'
51-C, de 1990, na Casa de origem), que altera os prazos
para a realização do Plebiscito e da Revisão Constitucional
ae que trata o artigo 2~ do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
1.2.5- Leitura de projeto
Projeto de Resolução n9 51/92, que cria o restaurante
dos servidores do Senado Federal e, para administrá-lo,
o Serviço de Contr_olc e Fiscalização Alimentar.

1.2.6- Requerimentos
- N• 527/92, de urgência para o Ofício S/18, de 1992,
que solicita a pr()rrogação da autorização_cOnc;edi_d~_pela
Resolução n• 88/91
_
__
___ _ _
__
___ N' 528192~ de urgência para o Projeto de Lei_ da ..
Câmara n• 58192- Complementar (n' 73/91-Complementar,
na Casa de origem), que institui_a Lei Orgâni~ da Advo~- _
cia-Geral da Un_ião C dá outras. providências.
1.2. 7- Discurso do Expediente

SENADOR MÁRCIO LACERDA - Necessidade
de programa de treinamento de mão-d_e_-obra para utilização nos empreendimentos a serem implantados na ZPE
de Cáceres- MT.
1.2.8- Apreciação de matérias
- Requerimentos nr.s 527 e 528; de 199'2:, lidos na presente
sessãO. Aprovados.
1.3 -ENCERRAMENTO

2- ATOS DO PRESIDENTE
N• 502, de 1991 (alteração), n' 201, de 1992 (alteração)
e n"' 294 e 295, de 1992.
3- MESA D!RETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES
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EXPEDffiNTE
CENTRO ORÁPICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONG~ /<Ac;IONAL
Impreuo aob respouabilid&de da Me•a do Senado Federal

MANOF.L VILElA DE MAGALHÃES
~iretor..Oeral

do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA

Dirctor Bu:cutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

.Diretor

ASSINATURAS

Admín~uativo

LUlZCAlU.O:.t;:. hi\S'lOS
Dirctor Iadusuial
FWRIAN AUOUSJO OOU'flNHG MADRUGA
· Diretor Adjuto

Semest~al ······,-·~··:·····························~·H·r-··"",..""""""'-•'"'"''.....~---__ Cr$ 70.000,00
Tiragem 1.200 exemplares

Ata da 19a Sessão, em 23 de julho de 1992
4" Sessão Legislativa Extrfiordinárla, da 49" Legislatura·

--EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides

ÀS 17 HORAS E 30 MTNUTOS, ACHAM-SI" PRF'
SENTES OS.SRS, SENADORES:
Alexandre Costa - Alfredo Campos - Aluizio Bezerra - Amazcn,íno Mendes - Amir l.ando - Antonio Mariz -Aureo Mello _:_ .Béni Vera~ ..; Carlos De'Çprli - CariÇ>s
trocfnió - Chaga• Rodrigues -,Cid Sahoia de Carvalho.~
Coutinho Jorge - D~rcy Riheiro - Dario Pereira - Eduardo Suplicy - Etcio Alvares - F-'peridiao Amin - Fpit:icio
Cafeteira - Fern~ndo IlepriFJ.U~ Cardoso 11 flnviano MC'Io
-- Franci~co Rollemberg - Garihaldi Alve.5 .Filho "':' _ QCrs<JI_l
Camata - Hugo Napolcao - Humherto l ucena - Ilydek<'l
Freita•- Joao Calmon- Jàao França --Jonas PinhdrnJosaphat Marinho -Jos<\ 'Paulo Biso!- José Sarney- Júlio
Campos - Jutahy Magalhães - Lavoisier Mnia - Lcvy Di:to;;
- .I.Ouremberg Nunes Rocha - l.ourival Baptista - MngnO
Bae'etar - MárCio Lacerda ""~·Marco Macict ;- Mário ('ovas
- Maurfdà Corrêa - Mauro Benevides - Mcira Filho Nà~qi Jóriior :..,ri!Çtson wéq~kin - Ncy Mdranhfio- Odacir
Soares- Onofre Quinan -Pedro Simon·~ 'Rachid Sáldanha
Der:r.i - Ra.ímundo Lfra - Ronaldo Aragão ....: Ronan' Tito ROY, Bacelar -,Valmir Campelo-Wilson M~rtins.

:ra,

O SR. PRESIDENTE (Ma~ro Benevid~s) - A lista de
preSença acusa o compare'Cimtmto de 59 Srs. ·senadores. Ha~ ·
Vei:tcio número regiiriéntal, ctedaro aberta a 5essão.
-~Sob a prote.ç~o de Deus, ,iniciãmos nos~fo:trabalhos.
_:, Sobre .a mesa, expediente, que será lido p~lo Sr. 1" Secretá[!O.

.

.

.

É lido o seguinte

-

·· ----."

·,EXPEDlEN'fll: -.
'

, A:VISO DO MINISTRO DE ESTArió 'DÁ · •
· · ECONOMIA, FAZENDA E_pLANEJAMENTO

..''.

A viso n~ 1.055/92, de 17 dé julho corn!O.te~ en~minhando
ihform'aÇõés' sobre 'OS ques,it,os· corstalltes do Requerimento'
ri• 221; de 1992', de autdrla do Senador Eduardo Suplicy. ' ·
''
-'
''
'
' '' '
''
., '
. AVISO DO MINJSTRO DA JUSnÇA ..
· AvisO·no;o 547/.92, de 21 de julho corrente·, encaminhando
informações sobre os. quesitos constantes .do. Requerimen-tO.
n•. 501. de 1992. de autoria do Senador Mário Covas. '
~Âs inform0.ç6es foram anexadas aos Requerimentos,·
que Vão ao Arquiv_o, e encan:zinh_ad_a~ cópias aos Reque-~~

'

-

AV~~O Dq M~NIST~Q D.A
PREVlQENClA.S.OCIAL.
AViso· no;o 144/92,. de 23 de julho corrente, encaminhançlo
inforrriações parciais sObre ps quesitQS constantes do Req~êri.:'
mente nY 238, de 1992, de autoria d~ Sen~dor. Pedro Simon.

(Aguarde-se a complementação das informações.)

PARECER
PARECER N• 243, DE ÚÍ92
Da ComisSão designada para emitir parecer sobre
a Proposta_ de Emenda à Constitulção n• 8, de 1992 (n•
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rães do próprio Plenário~ d3 Casa Legislativa que a aprovou, .
em-dois turnos. - · - ·· ·· ·
' ' *1
· · 1: Registre-se, desde logo, que a antecipação do plebfs-:~.
cito, marcado, agora .para o dia 21 de abril de 1993, torna10, 1 ,
eqtiidístante tanto do pleito municipal de outubro deste aqo;"'.
quanto das eleições gerais de 1994. E que permitirá ao eleitor~
I - Relátóiio '
pôr-se a salvo do passionalismo que costuma reger as càn\pa-t {
Trata-se de Proposta de Emenda à Coits'tituição~ da atit(?nhas políticas, em particular a presidencial, que já estará. em :C
ria do eminente Deputado José Serra, com o objetivo de
curso, com as candidaturas de6nidas, na data primitivamente~·alterar os prazos para a realização do Plebiscito.
.
estabeleciçla (7 de setembro de 1993). Em_outras palavras:;'.
Em síntese, a PrOposta determina e estabelece que:
_ no _Plebi:sçito~ o eleitor poderá escolher, com a isenção e a.~
a) o Plebiscito será antecipado para o dia 21 de abril
tranqüilidade necessárias, entre república e monarquia, pteside 1993;
dencialismo e parlamentarismo. Ainda sob este ângulo, a nova
,
b) a forma e o sistema Qe; gove_rnQ esGOlhidos somente
data el)sejará a racionalização do calendário eleitoral, evitant,erão vigência a partir de 1~' de ja?eirO d~ .199.5; .
. , . , , . fs>~-'Jl.!~ ev~ntõs ~m~rtantes .~acumule~ .OJJ, fiquem dema-' c)_ sem_ preJuízo da competencia tio_ Tnbunal Supenbr
stado próxtmos uns dos outros,
Eleitôr'al pata' éXp'edir' illSfrUÇões 'necessàriã.s à realização da
· '8. · Ressalte-se_ ainda que a Proposta d~ E~~~da à éonsconsulta popular, a lei poderá dispor sobre o Plebiscito, inclutituiÇão n"' 8, de 1992, não deixou dúvidas quanto à integridade
sive quanto a gratuidade da livre divulgação das formas e
do mandato do atual PreSidente da República; ao determinar
que a forma e o sistcm.a. de governo aprovados no Plebiscito
sistemas de governo., através dos meios de comunicação de
massa concessionários ou-pe'nfilssiOná:i'ioS de serviço pUblico~
som·ente tenham vigência a partir· de 1~' de Janeiro de 1995.
9. . Do mesmo modo, a competência outorgada ao Conassegurada igualdade de tempo e paridade de horários.
2. A Propost~ ~e .E;m~qda, C<;mstih,J.ci'::mal n 9 8, de 199~ _ gresso NaciOnal pãra, atravéS.de.lei, e se~ prejuízo da inicia(n"' 51/90, na Casa•de origem). foi aprovada em dois turnos
tiva'dO Tribunal SupCriár EieiiOr3.1, dispor sobre a realização
_dp __.Plebiscito e oS mei.os e niodos de divulgar a forma _e_ o
pela Câmara dos Deputados.
· · · sistema de góverno, em muito contribuirá para o aperfeiçoaII - Constitucionalidade da Proposta
mento-e .êxito da ·co_ns_ulta popular.
3. A Proposta de Emenda é rigorosamente constituIV - Voto do Relator
cional, em que pese referir-se apenas a alterações de normas
10.
Pelas
razões
expostas, somos favoráveis à aprovação
contidas no Ato das DisposiÇões ConstituçionaisTransitórias.
da Proposta de Emenda à Constituição n' 8, de 1992 (n' 51-C,
4. É majoritário, senão pacífico, o entendimento de que
de 1990, na Casa de origem).
tanto as normas permanentes quanto as que se destinam a
Sala das Comiss_ões, 22 de julho de 1992,. -Pedro Simon.
viger transitoriamente sofrem, a aç:ãp do. tempo~ donde se falar
Presidente - José· Richa,Relator.
na "imutabilidade relatiVa' daS leis Cdnstituciorials~', afé porque
o Direito se encontra em constante devenir. Daí~ 6 magistério
PROPOSTA DE EMENDA, À 'cONSTITUIÇÃO N• S/92
de Cretella Júnior! .. Nada, no inUndO'; e nó muildo jurídico,
· Assinaturas do parecer da ComissãO~ Cid Sabóia de Caré eterno. Menos eternas, ainda, as leis que, aa serem promulvàlbo ·- Franscisco Rollemberg - . Rachid Saldanha' Derzi ·
gadas, já principiam a~àfastar~se da realidade'', (''Comentários
--' BeniVeras- Alfredo Campos- NelsonWedeliin~ Josafá
à Cçmstituiç;jo de 1988", v.ol., V, Rio, Forense· Univers~tária,
Marirlho, com dedaração de voto :-:-' A~t011io Mariz - Nelson
1991, pág, .2.722). E, logo a seguir, ferindo o problema da Carneiro.
!
emenda da Consti~~iÇão,. diz .0 Me;s~r~; ;"C,on~tituiç,ãp'~ que.
não sofre erne-qda, ,en~~lheçe_, j~ .que, promulgada, começa
, O SR. PRESIDENTE (M~uro Ben~vld<;s) ,- o' Expéa distanciar-se da realidade" (idem, ·ibidem·, pág: 2.722).
die:Pie_.Üdo vai à.- pUblicação. -- - - , , ·
__ _
· ·5. Parece claro .que, se. as ConStitUiÇõeS ''envelhecem",
Sobre
a
mesa,
projeto
de·
.resolu-ção
que-será
lido
pelo
istO é, sofrerii. a ação do tempo., .será precisó adaptá-las ao
'
Mundo circundante, ainda que o seu "núcleo inalterável".- Sr. I• Secretário:~·~
as chamadas cláusulas pétreas (Art. 60, § 49 ) - , permaneça
É lido o,seguinte
intocável. Entre, elas, com todaa certeza, o Constituinte de
.
'
'
1988 não inseriU as nornias constantes do Ato das Disp6sições
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 51, DE 1992
Constitucionais Transitórias, como ó fez; -põt- ~xeniplo, com
Cr:i~ ~ ~e~staurante d~ S~rvido.re~ d~ $en,ad0 F~~r~ ·
relação à forma federatiVa "de Estado, aO voto direto, secr:eto,
e, para adm,inistráMio, o Serviço de Control~ _e _Fiscalizaçao
universal e periódic·o~ à'sei>araçâo dOs POàéres e aos direitos
Áiimeotar .' · e garantias individuai;s. Ora, se .o Constjt_uinte não. incluiu
no ·~núcleo inalterável" da Lei Maior as normas que compõem
O Senado Federal resolve: ~
.,
o Ato das Disposições ConstituCionais Transitórias foi porqueArt. -i~· · É instituído o Programa de Alimentação do Seimplicitamente admitiu sua revisão ou reforma.
nado Federal, cuja finalidade é, a de prover alimentação de
qualidade a baiXá custo a seus serVidores, inclusive dos ~rgãos
lii - Exame do Mérito
Supervisionados, com a criação· do restaurante dos SemdoreS
6_ É inquestionável o mérito da Proposta de Emenda
do Senado Fedéi'al.
'
'
Art. 2"' As despesas decorrentes da irhpfa-ntàçã6 ·e· funR
à Constituição n~' 8, qe 1992T sendo de louva_r:~se, inicialmente,
cionamento· do 1-éstaurante serãó Custeadas com Recursos ora sensibilidade de seu ilustre Autor. Deputado José Serra,
do operoso Relator, Deputado Roberto Magalhães, do Presi~
çamentários do Senado Fede_ral e/ou do Fundo Especial do
dente da Coninissão, o eminente Deputado Ulysses GuimaSenado FederaL
51-C, de 1990, na Casa de origem) que altera os-prazos
· para a realização do Plebiscito e da Revisão Constituciona~ de que trata o art. 2• do Ato das Disposições Constitucionais Tra.nsitórias.

<

>

•

'

•

•
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Art. 3.'? O Senado Federal e os Órgãos Supervisionados
destinada à Chefia da Seção de ·Controle e Operação. cujo
_...,.... Cegraf e Prodasen - farão constar de suas respectivas
titular deverá possuir experiência comprovada na área de compropostas Orçamentárias~ para o exercício de 1993. dotações
pras ou de almoxarifado~ e _04 (quatro) FG-03. destinadas
específicas para custear o funcionamento do r~taurante dos
a Auxiliares de Controle e, Informªção, cujos ocupantes deveServidores do Senado Federal.
rão possuir experiência e~ ·a!iVi_dades administrativO/bUrOCráArt. 4~ Os Órgãos Supervisionado_s_ deverão partidpâr
tiCas. e conhecimento de, operação de Terminais.
do custeio do funcionamento do restaurante, proporcional~
Art. 13. Caberá à Diretoria-Geral adotar as medidas
Plente à utilização por seus servidores.
_
. necessárias ao inte_gral cumprimento desta ~esolução.
, .·,. Art. _s~ A Diretoria~Geral adotará as medidas cabíveis
Art. 14. Esta Resolt.ição entra em vfgor ria data de sua
para a obtenção dos_ créditos adicionais necessários- à ~mplan
publicação, revogadas as disposições em contrário.
tação e manutenção do restaurante, po decorrer do presente
Justificação
exercício.
- ---- - -----------· · ·a) · A necessidade de proporcioõar aos servidores do SeArt. 6• O preço da refeição será estabelecido pela Senádo Federal uma alimentação de qualidade e a baixo custo;
cretaria Administrativa e corresponderá a 50% (cinqüenta
b) Apossibilidade de melhoria da produtividade. moti~
por cento) dos custos diretos_ da refeição produzida.
vada pela redução do desgaste físico do servidor do Senado
Art. 7~ A arrecadação auferida pelo restaurante será
Federal com a eliminação d~ percurso no horário de almoço;
recolhida à conta do Fundo Especial do Senado Federal e
e
será utilizada, exclusivamente, para fomentar o seu fundo~
c) Que a adoção da medida proporcionará economia
namento.
ao Senado Federal com combustíveis. manutenção e vida útil
Art. s~ A Diretoria~Gerai fica autorízáda a conceder
dos veículos que faZem o transpOrte dos servidores.
fundo fixo de caixa à "Administração do Restaurante", às
Sala das Sessões, 23 de julho de 1992.- Mauro Benevides
expensas do Fundo Especial do Senado Federal, até o limite
- Márcio Lacerda- Rã.chid Saldanha Derzi - Meira Filho
do valor para dispensa de licitação estabéleclâo no Ato n"
31187, da Comissão Diretora.
· ·
~· · ·
· ~ Beni V eras.
Art. 9~ _ Fica criado o Serviço de Controle e Fiscalização
(A Comissão de Constíti/ição, JUStiÇQ -e 'Cidiülcinüi.T
Alimentar, órgão da estrutura da Se_creta.riª _Administrativa,
com a competência de coordenar o Orograma de Alimentação
do Senado Federal; representar os interesses do Senado FedeO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Projeto
ral junto às pesSoas jUrídicas envolvidas nos serviços do restaude Resolução que acaba de ser lido ficará sobre a mesa durante
rante; atestar notas fiscais, devidamente conferidas pela Seção
cihco sessões ordinárias~ a fim de receber emendas nos termos
de Fiscalização, para fins de pagamento; apresentar sugestões
do § 1' do art. 401 do Regíinento Interno. Findo esse prazo,
visando o aprimoramento do Programa Alimentar; sugerir _será remetido à Comisss_ão _de. ConstitUição~ Justiça e CidainterferênciaS oficíais"junto à pessOã jurídica casualmente con·
dania.
tratada para executar serviços de restaurante, na hipótese
. · O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mede serem deteGtadas disfufJ-_ções no Progr~ma; ~ubm~ter à
sa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 11' Secretário.
aprovação superior os preços_ das refeições _apresentadas aos
São lidos os seguintes
usuário-s-,----e executar_ outras tarefas cQrr~latas.
_
_
Parágrafo único. S_ão _órgãos do Setviço de Controle
e Fiscalização Alimentar:
·
REQUERIMENTO N• 527, DE 1992
I - Seção de Fiscalização;
~----No~ termos do art. 336, alínea C, do Regtmento Int~r_qo,
II -SeçãQ de Controle de Operação.
r~_queremos urgência para o Ofício S/18, de 1992, que s_olidta
Art. 10. À Seção de Fis.calização c_Qmpete exercer a
a prorrogação da autorização con~dida pela Resolução- n?
supervisão sobre os ins_tru_m_e"nlQ_s_fii13nceji'Os_ utiliz_~dos na
88/91.
prestação de contas ao Senado; fiscalizar o ·cumprimento de
Sala das Sessões, 23 de julho de 1992.- Esperidião Amin
cláusulas contratuais; realizar pesquisa de mercado para verifi~_Marc_o M_aciel- José Eduardo- Fernando Henrique Car~
cação de custos; elaborar previsão orçament_áiüí ã:úilªl~ e exedoso - Humberto Lucena.
cutar outras tarefas correlatas.
REQUERIMENTO N• 528, DE 1992
Art. 11. À Seção de Controle de Operação compete
controlar o recebimento de gêneros quando de sua entrada
Requeremos urgência, nos termos do art_. 336, alínea c,do_
no restaurante, conferindo a pesagem, qua~i~ade e previsão
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Cârri3.iaO-n~ 38,"
de utilização; receber e conferir mapas periódicos de estoques
dei992-Complementar (n' 73/91-Complementar, na Casa de
e consumo; observar os padrões de higiene ,estabeleci4os em
origem), de iniciativa do Presidente da República. que institui
legislação própria; receber e encaminhar solicitações referena Lei Orgânica da Advocacia-Geral da Unjão _e-_ciá"_oytra~_
tes à manutenção de equipamentos, e outras tarefas carie lã. tas.
piovidências.
Art. 12. Ficam criadas as seguintes Funções GratificaSala das Sessões, 23 de julho de 1992.- Humberto Lucedas destinadas ao Serviço -de Controle e Fiscali:z;ação Alimenna - Marco Maciel - Ney Maranhão - Jonas Pinheiro -tar:
Eduardo Suplicy - _Maurício Corrêa.
-01 (uma) FG-01, destinada à Chefia do Serviço, cujo
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requerititular deverá possuir curso superior na área de- Economia
mentos
que acabam de ser lidos serão votados oportunamente,
DoméstiCa oüNutrição e experiência comproVáda em adminiS-na forma do art. 340, II, do Regimento Interno.
tração de serviços de alimentação; 01 (uma) FG-02, destinada
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há orador
à Chefia da Seção de Fiscalização, cujo titular deverá possuir
inscrito. Concedo a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
experiência Comprovada na área financeira; 01 (uma) FG-02,
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O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•~ e Srs. Senadores,
em outra oportunidade. estive ocupando esta tribuna para
enfocar a importância para o meu Estado dJ: re_cent_e--implantação da hidrovia do rio Paraguai, e para falar do surto de
progresso que advirá da criaçâó da 'Zona de Processam~nto
de Exportação de Cáceres, a sei prOximamente implantada.
Quero -hoje enfocar esses acontecimentos alvissareiros
sob uma outra ótica; a da necessidade d.e se iniciar ~m programa de treinamento da mãó-de-obra local para utilização nos
empreendimentos que se.rão implantados nessa ZPE.
Cáceres, ·a cidade escolhida para ser o pólo de desenvolvimento na região da fronteira do. Estado de Mato Grosso
com a Bolívia, a despeito dé: sua grande potencialidade e
localização privilegiada, não tem na industrializa_ção a principal fonte de suas receitas. Sua economia estã ·preponderantemente voltada para a agricultura e para a pecuária. ISsO,
porém, é muito pouco para uma cidade do tamanho e da
importância de Cáceres, que· é habitada por mais de 100 mil
pessoas. Por isso, estou convencido de que_ a redenção desse
município e dessa região virá com a implantação da Zona
de Processamento de Exportação e com o desenvolvimento
da hidrovia do Paraguai e _com_ sua ligação ao rio Paraná.
Entretanto, essa cidade precisa estar preparada para o futuro
que vai chegar em breve.
Para isso, é necessário que-se promova· ó treinamento
das pessoas que poderão ser empregadas nessas empresas.
É fora de dúvida que o sucesso das empresas que lá se instalarão dependerá da qualidade da mão-de-obra nelas utilizadas.
Assim sendo, o treinamento, mais do que necessário, é imprescindível.
Quanto melhor o nível da mão-de-obra, quanto nlais treinados os funcionários, mais qualidade terão os produtos,
maior será a· sua aceitação entre os consumiçlores.
Já que eSse processo de industrializa_ção ainda não foi
iniciado, mas o será em breve, creio ser a ocasião de iniciá-lo
bem, da maneira como deve_m se iniciar os empreendimentos
destinados ao sucesso.
Há poucos dias, li notícia de que o MinistC:riO . do-Tiabalho
e da Administração, através da Comiss_ão de Estudos de Polí~
tica Nacional de Formação de Mão-de-Obra, irá montar um
programa emcrgcncial de cursos básicos para que·os trabalhadores est~ja:çn habilitados para o aproveitamento nos diversos
setores da economia~ _Trabalharão conjuntamente nesse programa .o Governo, por intermédio do Ministério do Trabalho
e da Administração, o Senai, o Senac e o Senar, de modo
a abranger o comérCio, a indústria ·e O setor iui"ãl~-Estou certo de que um programa de treinamento com
essa abrangência está plenamente adequado às necesSidades
de Cáceres. Encareço, poi_s, aos nob_res Senadores. e Deputados mato-grossenses~ ao pr_efeito dessa cidade e às ~S:ocia
ções classistas que façam gestões junto ao Ministério do Trabalho e da Administração, para que se inclua Cáceres nesse
programa.
Temos certeza, por outro lado, de que o Ministério do
Trabalho e da Administração estará sensível a tais apelos,
pois estão bem inseridos n~ sua política para o~setor produtivo,
e trarão inúmeros reflexos no sucesso dos empeendimentos
a serem implantados nessa ZPE e na qualidade dos produtos
made in Brazil a serem de lá exportados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Não há matérias designadas para a Ordem do Dia da sessão de hoje.
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Passa-se à votação do Requerimento no 527/92 de urgência, lido no Expediente, para o Ofícío n? 18/92, do Go_venlo
dO Estado de Santa Catarina, que solicita a prorrogaçac:;--da
Resolução n' 88/91.
Em votação o requerimento.
OS Sts. Senadores que- ó aproVam queiram perrtiãheter
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
"~~Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurara na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária ·sub_se-

.

~-·
O SR.

PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se,
agora, à votação do Requerimento n 9 528/9_2_ de urgência,
lido no Expediente, para o Projeto de Lei rio 58192 ....:...complementar.
Em votação p requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirãm permanecer
sentados. (Pausa.)
··
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refúe figurará na Ordem do Dia da segunda sessã<? ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
h3.vendo a tratar, a Presidência: vai'-enCerrar os trabalhos,
convocando os Srs. S~nadores para a sessão or-dinária de amanhã, às 9 horas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(Leyçmta~se

a s_ess_ão às 17 horas 42 minutos.)

ATO .DO PRES!i>.ENTE N• 502, DE 1991
Publicado no DCN, Seção II, de 28-5-91, que aposentou
Adolfo Gomes de Carvalho.
Apostila
Fica alterado o fundam~nto legal.do p·resente Ato, para·
excluir o artigo 192, incio II, da Lei 8.112, de 1990, em virtude
do servidor ter sido aposentado nos termos do artigo 186,
inciso III, alínea "c", da referida Lei- aposentadoria: voluntária com proventos proporcionais.
Senado Federal. 21 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 201, DE 1992
Apostila

Altera o Ato n~ 201, de 15-5-92, publicado no Diário
do Congresso Nacional de 19-5-92, Seção II, que trata
da concessão de aposentadoria ao servidor Carlos Gilberto Barbosa.
·
Fica alterado o presente Ato, a fim de ser incluída a
vantagem constante do parágrafo 1~ do artigo 193 da Lei n9
8.112, de 11-12-90.
Brasüia, 15 de junho de 1992. -Senador Mauro Renevides, Presidente.
ATO N• 294/92
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
O Presidente _do Se13ado Federalt no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
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delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretorà n9 2, de 4 de abril de _1973, e tendo
~m

tar

vista o que constado Processo nv0997/92w7, re~lve aposen·

por invalidez, NICOLAS DEMETRE _HADJINICOÇ~U, matrícula 1306, Especialista em Administração Legislativá/Análise, Segunda Classe, PLS n' 24, do Quadro Permanente do CentroGráfico do Senado Federal- CEGRAF,
nOS termos do artigo 40, inciso I, da ConstituiÇão_da República
Federativa do Brasil, combinado com os artigoS 1~6, incisó
(,parágrafo 1', e 193, da Lei n' 8.112, de 11 de_d_e,.mbro
<;le'1990.
Senado Federal, 23 de julho de 1992.- Mauro Benevides,
Presidente.
ATO N• 295192
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua comp~?--. '
tência regimental e regulamentar, em conformidade co_m a

. ! •
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delegação de colllpetência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que constado Processo n~'0844/91-8, resolve aposen-

tar, voluntariamente, MARIA DO SOCORRO DE MATOS
PEREIRA, matrícúla 1187, Especialista em Indústria Gráfica
Legislativa/Análise, Pnmeir~ Çl_asse, PLS n' 24, do Quadro
de pessoal, do Centro Grálíi:o do Senado Federal - CEGRAF, nos termos do artigo 40, inciso- III, alínea "a" da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado

com os artigos 186, inciso' II, alínea "a," e 19:?, inciso II,
da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Senado Federal, 23 de júlho de 1992.-Mau..;, Benevkies
Presidente.

, . '.
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SÁBADO, 25 DE JULHO -DE 1992

BRASíLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N• 43, DE 1992

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo,
no valor equivalente a até DM 30,000,000.00 (trinta milbões de marcos alemães), junto ao
Kreditanstalt für Wiederau!bau, KFW, destinada ao cu-financiamento do Programa Nacional
·do Meio Ambiente - PNMA.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo,
no valor equivalente a até DM 30,000,000.00 (trinta milhões de marcos alemães), junto ao Kreditanstalt
für Wiederaufbau- KFW.
Parágrafo único: A operação de crédito externo definida no caput deste artigo destina-se ao
co-financiamento do Programa Nacional do.Meio Ambiente- PNMA; cujo órgão executqr é o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis--'-lBAMA, sob a supervisão da Secretaria
do Meio Ambiente da Presidência da República.

Art. 2' As condições financeiras básicas da operação de· crédito são as seguintes:a) credor: Kreditanstalt für Wiederaufbau- KFW;
b) valor: até DM 30,000,000.00 (trinta milhões de marcos alemães);
c) juros: 4,5% ao ano, exigíveis semestralmente;
d) amortização do principal: a ser efetuada em trinta e uma parcelas semestrais, igU.áiS e consecu.:
tivas, vencendo a primeira em 31 de outubro de 1996 e a última em 31 de outubro de 2011;
e). comissão de compromisso: O,Z5% ao·ano, ~xigível semestralmente.

Art. 3• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no-prazo de doze meses,
a contar da data de sua publicação.
Art. 4• Esta Resolução entra em· vigor na data de sua publicação.
.
Senado Federal, em 24 de julho de 1992. -Senador Mauro 8enevides, Presidente.
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MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Dirctor-Gcral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Dfrctor EDcutivo
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ASSINATURAS

Dirctor Adminlltrativo
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FLOR!AN AUGUS'IO COUTINHO MADRUGA

Tiragem 1.3)0 exe·m.pJarea

Diretor Adjlutto

·SUMÁRIO
1 - ABERTURA DA 20' SESSÃO, EM 24 DE
JULHO DE 1992
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

são.
1.3- ENCERRAMENTO

2 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTE·
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
RIOR
N' 265, de 1992 (n' 311/92, na origem), restituindo
- Do Sr. Áureo Mello, pronunciado na· sessão de
autógrafos de projeto de lei sancionado.
. 29-h-92. (Republicação).
1.2.2 - Discursos do Expediente
3- ATOS DO PRESIDENTE
SENADOR NABOR JUNIOR - Processo inflacioN~ 296, 296'A e 296-B/92
nário da economia brasileira.
4- MESA DIRETORA
SENADOR JOÃO CALMON- Alto índice de sonegação fiscal.
·
5 - LíDERES E VICE-LíDERES DE PARTIDOS
SENADOR V ALMIR CAMPELO- Críticas a docu6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENmento que circula no Congresso Nacional, intitulado ''SubTES
.
.
sídios para uma proposta de emenda à Constitu~ção".

Ata da 20a Sessão, em 24 de julho de 1992
4a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidêncía do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Alexandre C'.osta - Chagas Rodrigues - Elcio Álvares
- Gerson Carnata- lrapuan Costa Júnior- Joao C'.almon João França - Jonas Pinheiro -Jose Paulo Biso! - José
Samey - Marco Maciel - Meíra Filho - Nanar Júnior Odacir Soares - Valmir Carripelo.
·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadore~. Have:p.do número regi~ental, declaro 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
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo- Autóiirafos de Projeto de· tei sã:OCionado: ·
N• 265, de 1992 (n• 311/92, na origem), de 21 do corrente,
referente ao PrOjeto de Lei n" 1, de 1992-CN, que dispõe
sobre a revisão do_ Plano Plurianual, para o triênio 1993-1995,
de que trata o art. 5• da Lei n• ll.173, de 30 de Janeiro de
1991, e dá outras providências.
_
Projeto se transfqnnou nâ. Lei n" 8.44?, de 21 de junho
de 1992.
· ····· ·
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) diente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra. ao Senador Nabor Júnior.

O expe-

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente. -Srs. Senadores o povo
brasileiro tem passado por momentos terríveis, àiTostando
sacrifícios insuportáveis, em nome de uma política pretensamente voltada para o combate à inflação, mas que, na realidade, apenas logrou instaurar uma época recessiVa e sódãlmente
caótica, como jamais Se viu antes no Pafs.
-~
·
A palavra de ordem é "modernidade .. , rimando com a
''liberalidade_" absoluta para a especulação financeira, a ganância mercantil e o clima de "salve-se quem puder" em todos
os setores económicos e produtivos.
A indexação de fato não permite que a inflaçiro ciia
do patamar de 22%, oscilando alguns pontos ou decimais
para citna alguns para baixo, mais para cima do que para
baixo, As tabelas recebem correção mensal, religiosamente,
no mínimo - porque algumas indústrias persistem em reajustar seus preços duas ou mais vezes, todos os meses, como
está acontecendo em julho, novamente, com os automóveis.
Os preços e as tarifas públicas e aquelas administratiVas
pelo Governo não fogem à regra: o setor, entre 1<? de janeiro
e 8 de julho do corrente ano, registrou aumentos muito superiores às taxas inflacionárias. Quem diz é a iespeita.da Fundação Instituto de Pesquisas Económicas - PIPE, da Universidade ,de São Paulo: "naquele período, a inflação atingiu
317,2%, enquanto a alta dos preços públicos registrou números bem superiores".
Vejamos alguns desses preços e suas oscilações:
Luz -400,9%- variação real de + 20,1% água
e esgoto ~ 356,3-% -variação real de + 9,5% gasolina
-365,3%- variação real de + 11,5% álcool371,2%- variação real de + 13.0% gás de cozinha
-307,1%- variação real de- 2,4%
Por conseguinte, foi o únicO produto q-ue o govirno remarcou abaixo das taxas inflacionárias, neste pérfóaO -dé 1Çl
de janeiro a 8 de julho.
Gás encanado - 344,4% - v3.riação- real de +
6,5% telefone - 419,8% - variação real de 24,6%
ônibus_-:--: 441,7% __.:..Variação real de 29,9% nietrO
-415,4% -variação real de 23,5%.
·
Essa atuação francamente inflacionária do Governo impede qtialquer inibição, entre os empresários, de práticas tam_bém atentatórias à economia popular. Pois se as autoridades,
que tanto alardeiam suas teorias ·redutoras da iríflação, não
se. pejam de disparar com tanta temeridade seus próprios preços, o que poderá conter a ganância de empresários obedientes
à "Lei de Gerson"?
Falar-se em livre mercado, hoje, no Brasil, é ingenuidade
ou má~fé. O que existe é uma economia integralmente indexada, que a cada mês simplesmente repassa a inflação estabi~
lizada e, sempre que se sente encorajada pelo clima político,
acrescenta alguns pontos percentuai~ à guisa de lucro espolia~
tivo adicional.
Disse eu "economii fittegralmente indexada"?
Disse-o mal, Sr. Presidente, Srs. Senadores!
Apenas tim fator económico está fora dess.a tenebrosa
cadeia diária de .remarcações e atualizações: o. salário. Sim,
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pois a re'nda niensal dos trabalhadores' brasileiros não tem
qualquer possibilidade concreta de acompanhar, mesmo à dis~
tância, a velocidade,· a velocidade com que os preços e as
tarifas, de todos os tipos, são remarcados. O Governo se
defende, pregando a necessidade de uma "livre negociação"
entre empregados e empregadores - como se pudesse acontecer uma negociação justa e livre na conjuntura atual, onde
o desemprego se constitui num fantasmas ainda mais ame<~:
çador que a insuficiência da renda familiar.
O Governo, entretanto, não se_ contenta em achatar salá~
rios e liberar completamente o custo de vida. Ao contrário,
trata de acentuar ainda mais a tragédia social, impondo uma
política de juros absurda e contraditoriamente inflacionária:,
que contribui para elevar sobremaneira o custo de vida. As
explicações dos tecnocratas governamentais, como sempre,
_são pouco racionais: segundo eles, as taxas de juros só baixarão
quando a inflação também baixar. Ou, como diria Monteiro
Lobato, "quando as galinhas tiverem dentes".
De que adianta o Governo aumentar os prazos e facilitar
o_acesso ao crédito, se as taxas inviabilizam sua contratação
consciente?_ Ou alguma pessoa lúcida fará compromissos para
q~ próximos 6, 8 e 10 meses, com as taxaS-mensais na casa
dos 30%, no mínimo? Ora, a sociedade não se deixa seduzir
por tais condições iitsinceras e-enganosas, o- caminho màis
seguro e rápido para a falência de quem aceitá-las.
Mas o Governo não desiste de propostas mirabolantes
e de promessas mágicas, na prestidigitação sistemática com
que tenta embair os cidadãos. Parece coisa do século passado,
mas há pouco mais de dois anos era prometido "um tiro único
e fulminante" para matat o tigre da inflação- ou, no míniq~ci,
o golpe certeiro de caratê contra a mesma fera inflamada._
Quem não se lembrado desespero generalizado, quando as
poupanças e até as contas-correntes dos brasileiros foram con~
fiscadas?
Em todas essa agressões à economia, usou-se o mesmoéSpãntalho, a hiperínflação. Sob tal ameaç~. aneste~iou~se
a consciência rtãdon.al, pãra que o CongressO -e a opín"iãó-·
pública aceitasSem, passivamente, os projetas redentores que não escaparam, um a um, do fracasso finaL
_Agora, surge mais uma dessas propostas milagrosas e
pretensamente definitivas: o "ajuste ~is~". que violenta á
Constituição e atropela-conquistas sagradas dos trabal~adores
brasileiros.
St. Presidente, Srs. SenadoreS, o Congresso Nacional não
pOdeiugir a suas altas responsabilidades, solidário e indepet:tdente em relação ao Poder Executivo, aliado da sociedade
em suas angústias quanto ao futuro.
Mas isso não poderá, jamais, empurrar os réPresentaO.tes
para atitudes contrárias aos legítimos interesses dos cidadãos
que nos honraram com sua confiança, nas ruas umas soberanas. O problema está acima de alianças partidárias ou ~inha
mentos políticos, contra ou favor do Governo; em sua raiz,
avulta~se a necessidade de retomada do crescimento económico, de geração de novos empregos, de _controle efetivo da_
inflação. é vergonhoso o fato de que a inflação me"nsal, nO
Brasil, até supera os índices semestrais ou mesmo anuais de
outros países latino-americanos, niais pobres e desprovidos
qe recursos naturais.
. Esse equilíbrio é que nos deve_ nortear, na apreciação
e na J.ecisão quanto à pr.oposta de ajuste fiscal: o Governo
precisa, sem dúvidas, d~ instrumentos eficazes para admi~
nistrar o País, mas, por seu turno, os cidadãos também exigem
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condições materialmente viáveis p8fã sobreviver Com dignidade, alimentando e educando seus filhos.
É o desafio que s« antepõe a todos nós.
Enfrentá-lo com coragem é o mínimo que nossos descendentes exigirão, amanhã, quando se confrontarem Com a His-

tória que estamos tentando escrever.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os demais
Senadores inscritos não se encontram no momento em plenário.
ConSulto se algum dos Senadores presentes deseja fazer
uso -da palavra, que está franqueada.
O Sr. João Calmoo - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador João Calmon.
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parlamentares que se dividem por várfas outras comissões
que funcionam no mesmo horário. Já ouvimos o depoimentos
do diretor da R~ceita Federal, 98. presidente do Süidicato
Nacional de Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, do Presidente do UNAFISCO, do eminente jutista Ives Gan"ra Martimi" e já estão arrolados para prestarem depoimentos algumas
-figUras da maior importância nesSe setor.
Uma das iniciativas api:"çivadas pela CPI envolve um pedido já eildereÇãdo à Receita Federal, quando prestou o seu
depoimento o Dr. Luiz Fema~tdo W~lljsch, Diretor da Fazen':'
da Nacional, no sentíçlo de serem prestadas informações detalhadas sobre as declarações de impostos de renda dos cinco
brasileiros bilionários incluídos em publicação recente. das revistas Fortune e Forbes.

Até agora, a CPI ainda não recebeu essa relação. Mas
o Dr. Wellisch, que é um homem objetivo, não hesitou um
momento sequer e assumiu o compromisso que, por sinal,
lhe é imposto pela legislação em vigor, de enviar ao· Senado
O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão-do orador.) -Sr. Pr~sidente, · Federal esses dados que são de importância extraordinária,
porque a Nação terá conhecimento de como esses bilionários
Srs. Senadores;iile'"ste plenário tenho acentuadO, niais de uma
em_ dólares estão cumprindo rigorosamente os seus deveres
vez, que a Comissão Parlame_n.~ar de Inquérito que furtciona
para com Q 'Fisco. Obviamente, depois essas investigações
nesta Casa e que cuida do gravíssimo problema da evasão
poderão
ser aprofundadas.
fiscal é a mais importante que está em atividade neste moCuriosamente, dos cinco bilionários apontados por essas
mento.
_
revistas americanas, três são proprietários de empreiteiras de
O Governo Federal acaba de lançar um projeto de ajuste
obras públicas. Um pertence à área de comunicação social;
fiscal com o objetivo de procurar auinentar substançialme~te
outro é um industrial de extraordinário relevo que herdou
a receita de impostos.
grande parte do seu património do seu ilustre pai que. por
Entretanto, não é fácil a obtenção da aprovação pelo
sinal, pertenceu durante algum tempo aos quadros do Senado
Congresso Nacional de quase todos os pontos do projeto goFederal.
vernamental, porque eles envolveriam a necessidade de alteraAcredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a Receita
ção de vários artigos da COnstituição. Como para atiilgir esse
Federal vá remeter à CPI da Evasão Fiscal, os dados promeobjetivo é necesSário que se alcance o totaJ de dois terços
tidos, porque seria altamente constrangedor que o Senado
dos votos, creio que seria muito mais eficieilte" e· de resultados
·Federal
fosse obter essas informações, que devem ser de domímais rápidos um esquema que reduzisse drastic;:amente, em
nio público, por intermédio de duas revistas editadas nos Estanosso País, a so.negação de impostos. Por vári,as vezes tenho
dos Unidos.
focalizado a extrema gravidade desse problema.
Em seminário promoVido pelo Sindicato Nacional de AuO Sr. Gerson Camata - Permite-me V. Ex• um aparte?
ditores Fiscais do Tesouro, realizado no ano passado, em
---O SR. JOÃO CALMON- Pois não.
São Paulo, do qual participei, foi saliéntado._que somente
no Estado líder da Federação a sonegação de impostos municiO Sr. Gerson Camata - Senador João Calmon, tenho
certeza, como também outros companheiros Senadores, que
pais, estaduais e federais é igual ao Orçamento Geral da Re_púacompanham a sua vida pública, que V. Ex~ sempre teve
blica. Essa infoi"rriaÇão não envolve nenhuma insinuação, por
duas preocupações. A primeira, a fundamental, centro de
mais leve que seja, sobre qualquer tendência para a sonegação
sua atuação política, é a educação. Paralelamente, V. E~
de impostos das pessoas físicas e das empresas que atuam
tem sempre demonstrado preocupação com a sonegação fiscal.
em São Paulo.
Acredito que vai chegar ao ponto de contar aquela história
Essa cifra~-- realmente, é aterradora, porque São Paulo
da Ministra Zélia, ocorrida em São Paulo, há três anos, _que
tem um produto bruto superior aos da Argentina, Chile e
respondeu fazendo um sinai com a mão, quando V. Ex~-pe-r
Bolívia somados. Em São Paulo não se sonega maiS impostos
guntou o índice de sonegação no Brasil. Entendo que o grande
do que no resto do País-. Essa constatação aterradora foi confirproblema do nosso País é que se transmite a idéia de quem
mada, certa vez aqui, no Senado, pela então Ministra (la HcOnomia Zélia Cardoso de Mello.
. paga os tributos indiretos não é o consumidor, mas o comerSe em vez de lançar um projeto de aj~s't~- fisCàf tãO ambici3rite. Na verdade, ele sonega o tributo que tira do consucioso, envolvendo, como já salientei, alteração de numerosos
midor. Lembro-me bem, quando era Governador, que muitos
comerciantes- dizia.m: ''Governâdoi,- eSte mês eu paguei 50
artigos da Constituição, o Governo Federal desencadeasse
milhões de impostosn. Não pagou nem um centavo, quem
um esforço nacional de arrecadação de. alguns dos tributoS,
pagou foi o consumidor, especialmente no caso do ICM que
teríamos rapidamente a solução de alguns dos pmblemas mais
é úm tributo exatamente retirado da mercadoria que foi vendigraves que afligem o nosso País, nas áreas da educação, saúde
e em outras também de importãncia extraordinária;
da. Essa sonegação ·é mais um crime, por que ele retira o
imposto do consumidor, cobra da pessoa que está comprando
A CPI da qual participo, presidida pelo eminente Senador
e o retém. Ele rouba. A lei brasileira é muito liberal, ela
Ronan Tito e que-tem como relator o autor dessa iniciativa,
nem existe. Nunca ouvi dizer que um sonegador brasileiro
o eminente Senador Fernando Henrique Cardoso, tem se reutivesse sido pelo menos punido com pena de prisão. V. Er
nido tOdas as semanas com 1:1:m razoável comparecimento de
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viu há pouco tempo, nos Estados Unidos aquela milionária,
dona de hotel, que foi presa, na cadeia, s_ó porque pagou
o ajardinamento da sua casa com dinheiro vindo da sua firma.
Ela devia ter pago o jardineiro com os recursos ie"tifados
da sua participaçã-o -acionária no hoteL ·Ela fOi punida, foi
presa. No Brasil, V. Ex~ sabe, isso não acontece, principalmente com as grandes fortunas, que são inatingíveis pela legislação. Recordo-me que quando assumi o Governo do Espírito
Santo, o índice de sonegação - __que continua -era alto.
Pagavam 30% do ICMS devido e sonegavam 70%. pm dia,
fui a uma loja de um amigo, que era proprietário de uma
pequena sapataria, e perguntei-lhe, então, como era o processo de pagamento de ICMS._Ele respondeu-me: "Governador, se V. Ex• prometer-me que não vai mandar um fiscal
amanhã, falo a verdade". Aí ele me disse o seguinte: "Olho
a prateleira e se·~ tiver buracos, estou com crédito de ICMS.
Então, ligo pa$1. o c_ontador e digo: "Coloca qualquer coisinha". Se não tiver buraco na prateleira, mando botar um
pouquinho mais. o contador ajeita e paga o que o mando
pagar". Perguntei, então: "Não aparece algum fiscal do Estado aqui?" Ao que ele respondeu-me: "Quando aparece, coloco um sapato novo no pé dele, ele vai embora todo feliz
e nunca examina um livro meu". Então, fiquei-desolado com
aquela informação que me transmitia aqude Comerciante,
meu amigo. Senador João Calmon, acredito que dessa Comissão pode sair uma legislação pesada, dura, porque quem sone- ga está roubando, está furtando. Ele retira do consumidor
e não devolve ao consumidor, através do Governo. A Qutra
coisa é a conscientização de que quem paga tributo não é
o industrial, não é o comerciante; qtiem paga trfbuto é o
Consumidor, que, normalmente, é a grande maioria pobre
do povo brasileiro, mas que cons·ome. O outro grande problema do Brasil são esses cartéis que- exiStem aqui. Aquela afirmativa americana, de que "sempre atrás de uma grande fortuna
há um grande crime", é uma grande verdade; só que, no
Brasil, atrás das grandes fortunas há muitos crime-s. Talvez
não muito grandes, mas muitos criines_. _Cuinj)rilneinto V. EX"
pela colocação que faz aqui, nesta manhã. Sei qúe, paiã V.
Ex•, a educação é o principal, é o eixo central da sua vida
pública, mas V. Ex~ sempre teve essa preocupação com a
sonegação de tributos~ E essa iamgem de que quem paga
tributo é o-rico cria também, na consciência do povo, uma
outra imagem. na qual nós, políticos, sempre fazémos o _povo
acreditar: "que o Governo é uina vacit que cOriie -Cà.J?íril- no
céu e dá leite na terra"; quando, na verdade, o Governo
usa os recursos nossos, come o capim aqui mesmo e dá o
escasso leite dele aqui mesmo. O Governo não produz riqueza,
ele explora a riqueza que nós todos produzimos. Mas cumprimento V. Ex~ pela oportuna colocação que- faz .. Ess~ CPI
será impOrtante. se d3.CODSegUir mudar a mentalidade brasileira e mudar a legislação. Muito obrigado.
O SR. JOÁO CALMON- Agradeço a V. Ex•, nobre
Senador Gerson Camata, por seu precioso apa·rte. V. Ex•
foi Governador do Estado do Espírito Santo, por sinal um
excelente Governador, e confirma uma informação que obtive
de vários ex-Secretários da Fazenda do nosso Estado e ex-Governadores, também do Espírito Santo. Nenhum deles negou
que, na melhor das hipóteses, o índice de sonegação de impostos estaduais, no Espírito Santo, gira em torno de, pelo menos,
50%. V. E~ foi um p'ouco mais longe e, cÓm a experiência
adquirida ao longo de sua administração, por sinal riiainífica
administração, cita um percentual mais elevado, 70%. E bom
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que isso seja destacado para que não paire a menor dúvida
sobre a informação confirmada pela ex-Ministra da Economia
Zélia Cardoso d~ Mello, sobre o_s 70% de sonegação de impostos federais, estac:Juais e municipais.
_ O Sr. Élcio Alvares- V. E~ me concederia um apaite~
nobre Senador João Calmon?
O SR. JOÁO CALMON- Com o maior prazer, concedo
o aparte ao nobre Senador Élcio Alvares, que foi também,
como o Senador Gerson Camata, Governador do Estado ~
Espírito Santo e fez uma administração realmente do mais
alto grau de eficiência.
O Sr. Élcio Alvares- Senador João Calmon, o pronunciamento de V. EX", nesta sexta-feíra,- precisa ser rriarcaOo
com alguns registres. O primeiro, altamente envaidecedor
para todos nós, é que está aqui a unanimidade da representação do Espírito S~nto: o Senad()r João Galm~n, o Senador
Gerson Camata e eu, realizando este aparte neste momento.
O que é importante, porque Pôderfamõs dizer que o Espírito
Santo toinou conta do Senado nesta manhã em que V. EX'
realiza esse pronunciamento.
O SR. JOÁO CALMON - Está presente aqui o astro
maior, que é o Senador .Darcy Ribeiro.
O Sr. Élcio Alvares- É outro fato, também, que merece
o registro, até certo ponto,-diria, de prestígio ao discurso
de V. Ex• Náo o prestígio intelectual, porque V. EX' o tem
de sobra, mas o prestígio exatamente da amizade e da admiração que todos temos por V. Ex• Mas h~ um registro que
o nobre Senador Gerson Camata fez e que eu, também, quero
assinalar: eu diria que a sua participação na área da educação
é quase lendária. Se eu fosse repetir aqui palavras a esse
respeito, eu entraria no lugar dos chavões e da repetição monocórdia de tudo que tem sido dito a respeito de V. Ex~, como
o verdadeiro paladino dessa luta. Agora, está surgindo um
outro aspecto da sua obstinação parlamentar: é a luta contra
a evasão fiscal. -Eu tenho acompanhado de perto as suas intervenções e pronunciamentos, s-empre no ·sentido de ressaltar
qUe, realmente, esse assunto é da mais alta importância para
o País e, infelizmente, não vem merecendo um tratamento
da mídia brasileira, como deveria merecer. Essa Comissão
sobre a evasão fiscal, que foi uma- iniciativa do nobre SenadOr
Feniando·· Henrique Cardoso e que tem a presidi-la o nobrê
Senador Ronan Tito, tão diligente, tem, realmente, um papel
muito sério a desempenhar, e quem sempre diz isso é V.
Ex\ que não perde uma oportunidade para enfatizar que,
se não tem as luzes das televisões, tem, exatamente, a grave
responsabilidade de abordar um dos problemas que é da maior
importância em termos de economia brasileira. O debate de
hoje traz a oportunidade de dar conhecimento a esta Casa
de alguns fatos que estão sendo colhidos nos depoimentos
que merecem um destaque especial. Fiquei surpreendido como V. Ex~ também deve ter ficado, quando ouvimos que
o aparelhamento da máquina fiscal no País, hoje, é inteiramente inadequado para destacar o volume de informações
de_ que precisamos para manter uma fiscalização eficiente.
O Brasil tem muito poucos_ auditores fiscais; em confrOnto
com os países escadinavos a nossa diferença é surpreendente.
No último depoimentO, o Presidente da Unafisco te.ve opOrtUnidade de dizer que estamos aqui reduzidos a um percentual
que não dá sequer para iniciar um prOcedimento sério. E
no caso atual do Paulo César Farias, no momento em que
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há uma mobilização, é cxatamente uma condição e_xcepcional,
porque no caso do Serpro - e o Serpro fez essa fotOgtafia
por inteirO - ficOU -provado qüe a Receita não tem sequer
meios necessários, em termos de informática, para checar
as informações dos que devem ser grandes contribuintes nacionais. Não sei o que houve. Talvez até quem sabe - uma
incúria tOmada de um propósito que não é muitO. saQio, é
malsão. Os depoimentos todos que estão sendo colhidos demonstram que, se não houver uma ihformatizã:Ção desse serviço, dentro de um plano rigorosamente traçado para aumentar
a arrecadação brasileira, não vai haver nenhum sentido maior
de ter um resultado que considero sadio. Por que isso? Poique,
evidentemente- são declarações que estamos ouvindo constantemente - não tem a Receita Federal o aparelhamento
necessário para acompanhar com uma certa assiduidade aqueles que devem ser os contribuintes maiores d<? Tesou~.o Nacional. Isso é terrível. Só quem paga, realmente, a sua contribuição ao Tesouro, com todos os sacramentos legais, é o
assalariado.

O SR. JOÃO CALMON -

Descontam na fonte, indu·

sive.
O Sr. Elcio Álvares - Exatamente, não há saída. Nós
verificamos, então, Uma outra forma de diininUif ·a ·receita
nacional. Surpreendi-me· quando o tributarista Ives Gandr~
Martins disse que a elisão fiscal tal\'eZ seja muito mais rUinosa
para o País do que a evasão fiscal. Foi um dado impressionante, e tenho até procurado.ler um pouco sobre essa matéria.
A elisão é uma forma que os grandes empresários encontram
para descarregar suas despesas pessoais em nome da pessoa
jurídica. Surgiram informações que chegam a surpreender
quem, como assalari.adp_, Qeclara rigorosamente as _suas receitas: manutenção de iates, de casas de _ca_mpo, de casas de
veraneio, de avião, tudo, çie uma forma ou de outra, artificiosamente acobertado pela elisão fiscal. Então, essa Comissão
- V. Ex• trouxe o tema com muita oportunidade - tem
um papel de alta xelevância. Tenho certeza de que, com a
sua pertinácia- V. Ex~_tem sido o mais assíduo dos freqüen4\dores das reuniões da C'PI que está apurando a evasão fiscal
- a Comissão não vai se preocupar com a publicidade, não
vai se preocupar em se transformar em um palanque eleitoral.
Nunca ouvi dizer que o combate à evasão fiscal fosse palanque
eleitoral. Na verdade, creio que a Comissão vai caminhar
para um ponto que é muito importante para esta-casa: erigir
uma legislação que não permita que a elisão fiscal seja exercitada da maneira como está sendo em prejuízo_ do País, e
que a evasão fiscal tenha, realmente, uma contenção. Os números que estão sendo trazidos à c.olocação agora no debate
são verdadeiramente percentuais impressionantes. V. Ex~ tem
experiência, tem participado de debates anteriores. Antes dessa ComiSSão já ouvia V. Ex~ denunciar fatos ouVidos em reuniões de auditores fiscais dando um percentual de evasão astronómico. Admitir-se um percentual ,de 50 a 70% de sonegação
não enobrece nem engrandece este País. A Comissão Vãftealizar outros depoimentos. A nível das autoridades ligadas à
Receita, considerei até certo ponto, melancólico o depoimento, não no sentido de que houve qualquer coisa (}ue pudesse
atingir a pessoa das autoridades que compareceram aqui; melancólico porque o depoimento fo1 uln tetrã.lO de corpo inteiro
de uma situação grave de desaparelhamento da máquina fiscal
para dar exatamente uma resposta a todos aqueles que pretendem uma melhor eficácia do sistema de contribuintes brasileiros. Esse tema já está se transformando numa segunda
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causa que V. Ex~ defende. Longe de mim querer Colocar
ao educação, em segundo plano, pois ela está num patamar'
privilegiado. Mas V. EX" está se tornando, re;almente um ~os.
Parlamentares mais dedicados a essa causa, que não pertence
a um, a dois ou a milhares ou milhões de brasileiros; _pértence
a todos nós. Combater a evasão fisC~l é um ato de patriotismo.
Combater a sonegação é um imperativo de conseiênciá. Pela
sua participação dedicada, pela qualidade dos elementos que
integram a comissão que está apurando a evasão fiscal, não
tenho dúvida de que essa iniciativa do Senador Fernando
Henrique Cardoso vai chegar a bom termo. ~daremos uma
contnbuição, dentro de um espírito noVo de- modernidade,
a que a nossa Receita tenha eficazmente uma nova apãtelhagem e também, paralelamente, tenhamos uma legislação fiscal
adequada, para que não aconteça isso que o Senador Gerson
Camata falou. E V. Ex~ já tinha dito" isto na Comissão:·"'Cite
no Brasil quem foi para a cadeia por ter cometido um crime
de sonegação''. Nos Estados Unidos os exemplos são diários.
Lembro-me do mesmo exemplo a que o Senador Gerson Camata aludiu aqui, da dona da cadeia de hotéis que foi presa;
-V. E:Ç" também frisou na ocasião que nesse ponto a lei americana é inflexível com aqueles que ousam sone·gar, aqueles
que ousam burlar o fisco. Então cumprimento V. Ex• na manhã
de hoje, entendendo que a sua participação, pelo seu entusiasmo, pela sua pertinácia, pela sua inteligência, é fundamental
para o bom êxito dessa CPI que está funcionando paralelamente, sem as luzes da mídia nacional, com tanta dedicação,
aqui no Senado Federal.
O Sr. Darcy Ribeiro- V.

E~

me concede um aparte?

O SR. JOÃO CALMON- Agradeço~ V. EX', nobre
Senador Elciõ- Álvares, o seu aparte, que é duplamente autorizado, porque V. Ex~ foi Governador do Estaçlo_ do Espírito
Santo. Portanto, confirma os dados que já foram focalizados
-pelo nobre Senador GersoQ Camata e_ enfatiza e_s_se __ ponto
que eu tenho repetido ad nausea em várias oportunidades,
inclusive na nossa CP!. Esta é, realmente, a CPI mais importante, em funcionamento, no Congresso Nacional. E o meu
interesse pelo problema da sonegação fiscal vinc_ula-se, indissoluvelmente, a minha obsessão pela educação. O Brasil é
um: dos paises que menos gastam com a educação. Num dos
últimos anuários da Unesco constatei que o Brasil estava colo_cado_abaixo de 40 países em dispêndios públicos com a ed_ucação em relação ao PIB.
~
- Portanto, a minha preocupação pela arrecadação correta
dos impostos tem um objetivo; resolver o problema mais grave
no nosso País, Aue é o problema da educação, que tem, entre
os seus luminares, a figura do nobre Senador Darcy Ribeiro,
a quem concedo, com muito prazer um aparte~_
O Sr. Darcy Ribeiro - Meu eminente- amigo, Senador
João Calmon, que é para todos nós o Senador da educação,
começo pedindo desculpas, porque não tendo ouvido o discurso de V. Ex~, não tenho o direjto de-faZer l!ni. aparte. O
que quero fazer é um breve registro em relação àquilo qUe
os Senadores disseram aqui. Vivendo muito tempo na França,
pude verificar, lá, qUe a eficácia· do fiscO se de-ve a uma lei
que desvincula, até certo ponto, o contador d_o empresário.
A fidelidade do contador brasileiro é exclusivamente ao empresário. E ele é o soriegador; foi dito aqui. Ele é o instrumento
da sonegação. Na França, o contador tem, como aqui, um
registro, mas ele é susceptível de perder o seu regi~tro se
se verifica- 9.u~lquer irregularidade na erilpresa. Ele cUida,

Julho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

portanto, da sua próPria carreira. Creio qüe iSso ê- uma coisa
importante, é uma-lição da sabedoria administrativa francesa.
A medida que obrigamos o contador a não ser um fiscal público, mas a ser aquele homem que serve exclusivamente ao
empresário, nõs o obrigamos a ser irresponsável; ele fará o
que o patrão mandar. Mas à medida em que ele tiver a qualidade de um agente público, que p_ode perder o seu próprio
registro, creio que isso contribuiriã para que as coisas se esclarecessem.
O SR. JOÃO -CALMON - Creio que essa Idéia de V.
Er pode ser objeto de uma emenda de um de nós ao projeto
de reforma fiscal que o Governo acaba :cte encamillhar ao
Congresso Nacional. É uma idéia do gênio francês que poderia
ser utilizada por nós.
O Sr. Darcy Ribeiro - Podíamos estudar isso, porque
realmente faz sentido.
O SR. JOÃO CALMON - Agradeço ao nobre Senador
Darcy Ribeiro__ o seu aparte, que nos vai inspirar a tomar
uma nova iniciativa que contribuirá,: seri:t dúvida nenhuma,
para diminuir os índices alarmantes de sonegação fiscal em
nosso País.
-- --Ao longo dos trabalhos da Comissão Parlamentar sobre
a Evasão Fiscal tive oportunidade de dizer ao Diretor da
Fazenda Nacional, Dr. Luiz Fernando Wellisch- por sinal
uma excelente fig tira, que causa uma impressão muito favorável - que uma das distorções na área fiscal do_ Brasil é a
acumulação de tarefas, absolutamente inaceitável. O Dr. Wellisch, por exemplo, é Diretor da Fazenda Nacional e Diretor
da Receita Federal. O Sr. Romeu Tum a foi Diretor da Polícia
Federal e Diretor da Receita Federal. S_ão funçôes Obviamente
inacumuláveis. O Diretor da Receita FedeTal terá de dedicar
todo o seu tempo, 100% do seu -tempo, e não 90, nem 80%,
a essa tarefa de diminuir os índices alarmantes de sonegação
fiscal. Ele concordou com a tese que defendi e alegou que
a acumulação de cargos seria curta. Gerãlmente não tem sido
curta.
O problema, nobre Senador Darcy ~beiro, que estou
focalizando nesta manhã de freqüênc~a_ fãO reduzida - é manhã de sexta-feira-, tem comO objetivo final a nossa obsessão, que. é a educação. O projeto de reforma fiscal qu~ o
Governo enviou para o Senã.do, na realidade, é um novo
"Emendão", porque inclui numerosos artigos que não têm
nada a ver com reforma fiscal, a começar pela eliminação
da gratuidade nas universidades públicas, pela transferência
da responsabilidade das escolas técnicas e agrotécnicas federais para o- âmbito dos Estados e passando por uma série
de outros atentados altamente prejudiciais à causa da educação.
Entretanto, poderemos aproveitar essa iniciativa governamental para inserir artigos, Como esse que V. Ex~ sugere,
nesté moinento, que c011tribuiriam para um aumento substancial da receita de impostos nos três níveis: municípãT, estadual
e federal.
Um êxito inicial já foi obtido, graças a minha reação
· - reação, como sempre, um pouco passional em defesa da
educação: o Presidentê da República repetiu o seu gesto do
.ano passado, e impediu que continuasse incluído no projeto
i:Je reforma fiscal um artigo que propunha uma redução extremamente drástica dos recursos·para a educação, de 18%,
como atualniente, no mínimo, da receita de impostos federais,
para 12% no próximo ano e para· 6% em 199.4. O Presi~ente
já tivera uma atitude semelhante o ano passado, eliminando
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um golpe com as mesmas características que estava incl~ído
no chamado Emendão. _
Na realidade, a solução para esse problema é objeto da
Comissão Parlamentar sobre Evasão Fiscal. Realmente, se
montarmos um mecanismo parã. O aperfeiçoanúaito- dos métodos de arrecadação fiscal, introduzindo penas- pesadas para
os-sonegadores, estaremOs resolvendo numerosos problemas
de transcendental importância neste País, a começar pelo problell!a da educação ..
Dígo, e pela décima vez aqui neste plenário, que simultaneamente teremos _de volta_r a nossa atenção para a necessidade do cumprimento de um artigo da Lei Orgânica dos Partidos que obriga cada agremiação a manter um instituto de
formação política para a formação renovação dos quadros
partidários do País.
Não me cansq de repetir que um Partido que ainda não
tem dimensões equiparáveis às.dos mais importantes-do nosso
País, o PT. já está na dianteira eln relação aos demais, porque
tem dois institutos de formação política de alto nível; um
em São Paulo, que conta com a· colaboração dos sindicatos
alemães, e outro em Minas - segundo fui informado - ,
num prédio de dez andares, em que são dados cursos para
a formação política. Em conseqüência disso, não tenho a menor dúvida em afirmar que o Partido que tem melhor assessoria
no Congresso Nacional é o Partido dos Trabalhadores. Isso
também está, embora não pareça;·vinculado ao tema deste
meu pronunciamento no plenário do Senado FederaL

e

Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio ter cumprido de
maneira pelo menos razoável o objetivo deste pronunciamento; é que nas- manhãs de sexta-feira tenho sido solicitado a
falar, para que a_ sessão não seja logo encerrada. E penso
que cumpri, nesta manhã, essa nova missão com o coraçãO
em festa, porque tive oportunidad_e de abordar um problema
que é, Seri:t dúvida alguma, o mais importante de qualquer
país, que é o problema da educação. Muito obrigado.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:.
Aluizio Bezerra - Amir Lando -Carlos Patrocínio Darcy Ribeiio - Epitácio --Cafeteira - Flaviano Melo Hydekel Freitas- Josaphat Marinho- Maurído Corre~ a. O SR.PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. - O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde
terçá-feira passada circula nos ga.binetes do Congresso Nacional um documento intitulado "Subsídios para uma proposta
de emenda à Constituição".
-, . A origem desse documento, informalmente, vem sendo
atribuída ao Ministério da Economia, que pretenderia, com
as sugestões de emendas, sinalizar uma adequação da Consti..:
tuição Federal para o ·ajuste fiscal que o Governo objetiva
·
ver implantado.
O conteúdo_ desse documento, antes mesmo de se ter
conhecimento do projeto de reforma fiscal. já apresenta sugestões extremamente polêmicas e consegue suscitar profunda
preocupação para, pelo menos, uma unidade da Federaçãf,
qual seja, o Distrito Federal.
Logo na sugestão de alteração do art. 21 da Constituição
Federal verifica-se um despropósito sem tamanho, que revela,
de cara, o desconhecimento de alguns pressupostos básicos
e da realidade irreversível das_ três décadas de existência da
Capital do Brasil:
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Senão, vejamos.

Prevê a Constituição, no item XIV do seu art. 21, o
s~guinte:

''Compete à União:
.. : organizar e manter a polícia federal, a polícia
rodoviária e :a ferroviária federais, bem como a polícia
militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios;"
É o que determina a lei e o que ocorre atualmente.
o-conjunto de Subsídios propõe que este dispositivo constitucional passe a vigorar com·a seguinte alteração:
"Compete União:
... organizar e manter a polícia federal, a polícia rodo-

a

viária e ferroviária federais, bem como. coop_erar cOm a mamitenção da polícia civt1, da polícia ·militar e do corpo de bombeiros militar do DiStrito Federal e dos Territórios;"
Ora, pretender que o Distrito Fyderal, que possui características absolutamente diferenciadas dos demais Estados~
Membros da Federação, venha, de uma hora para outra, arcar
com o ónus de manutenção da segurança pública, custeada
pe~a União desde o advento de Brasília,_ é um grande contrasenso.
Mais adiante, especificamente no que se refere à educação, os tais subsídios fazem ~mergir outra pérola de insensatez
e inconseqüência, com poder suficiente para, se- aCatado como
emenda à Constituição, nocautear e inviabilizar de .vez o Distrito Federal.
Ao sugerir, através da proposta de alteração do ~rt. 221
da Carta Magna, que o Distrito Federal financie o ensino
público de 1"' e 2"' graus, os idealizadores desses subsídios
evidenciam urna perigosa miopia quanto aos reais objetivos
que nortearam a construção de Brasília e quanto à realidade
económica da Capital Federal.
Senhor Presidente, Senhores Senadores:
Posso até estar sendo precipitado, mas estou reagindo,
como é meu direito e de_ver, contra q':l~lquer possibilidade
de inviabilização da Unidade Federada que represento no
Senado da República.
Pretender, ainda que no plano das sugestões, que o Distrito Federal seja investido das mesmas funções _e atribuições
dos demais Estados-Membros da Federação é completamente
descabido.
Os que se sentem incomodados com a Pretensa''dependência" do Distrito Federal, na verdade, jamais entenderam
o significado de Brasl1ia, enquanto projeto federal de int~riorização do desenvolvimento dõ País.
-- -- -É evidente que o Distrito Federal não dispõe de recursos
para custear a segurança pública e a educação, pelo singelo
motivo de que não tem de onde arrecadar impostos.
A cidade foi idealiza"d'a para servir como Capital do Brasil,
como sede dos poderes da República, como pólo irradiador
de desenvolvimento para a Região Centro~Oeste, mas· o seu
projeto de· criação não privilegiava e nem permitia a instalação
de indústrias pesadas nos limites distritais.
As fontes de arrecadação, no Distrito Federal, ao centrá·
rio dos demais Estados, são escassas!
Cometem erro crasso· aqueles que pretendem enxergar
no Distrito Féderal um membro. da Federação idêntico aos
demais Estados.
Bi:asilia é e foi criada para ser um cãso à pa!te. Não
é um estado como os outros. É, na realidade, um espaço
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federalizado, com o objetivo de assegurar o pleno funciona·
meritõ dos poderes da República.
Ao Governo do Distrito Federal cumpre o papel de articulador desse processO~ -buscando compatibilizar a exigência na'7
clonai de um centro para funcioname-nto dos poderes da República com as necessid:ades da comunidade que aqui vive e
faz funcionar toda a máquina do Estado.
À União, hóspede e credora dos excelentes serviços públicos que garantem o perfeito funcionamento das engrenagens
do Estado, com eficiente sistema de segurança para as repre~
sentações estrangeiras a:qui representadas, o mínimo que pode
caber é o custeio dos benefícios indispensáveis à sobrevivência
e bem-estar da população que torna possível a sua existência.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não posso, mesmo_ que na forma de sugestões, concordar com qualquer inicia~
tíva que vise limitar ou eliminar as tfãnsferêilcias de recursos
da União para custear o desenvolvimento e a própria sobrevivência do Distrito Federal.
Alegar que tendo o Distrito -Féderal coD_quistado a autonomia política, deve agora arcar com as despeSas de sua manutenÇão é uma idéia simplória, qtie revela tOfal desconhecimento da realidade sócio~econômica da Capital Federal.
Se a manutenção da Capital Federal se tomou onerosa
para a União, a culpa, com absoluta certeza, não cabe aBrasília.
Se brasileiros de todos os rincões aqui apartaram à procura de melhores condições de vida, foi porque lhes faltaram
Qs meios mínimos de sobrevivência nos seus Estados de ori~
gem.
Não posso concordar e não me calarei ante qualquer
perspectiva de sacrificar Brasília, mesmo em proVeito de um
projeto de ajuste fiscal que tenho defendido no plenário desta
Casa.
Brasília, além disso tudo, Constitui hoje um património
que transcende os própriõS limites da Nação brasileira. É,
com todo o merecimento, 6 Patriinônio Cultural da Humanidade! E, comO tal, deve ser respeitada e preservada.
A manutenção de Brasília é um õnus do qu~ a União
nãO pode se furtar, porque a Capital Federal representa a
síntese de toda a Nação brasileira.
Assim sendo, deve ser ma-ntida, confonne prevê a Coristituição Federal, por todos os demais Estados da Federação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência val encerrar os tr(lbalhos,
designando para a sessão ordinária de segunda·feira, às 14h30
--min, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N•l93, DE 1986
(Em regime de· urgência, nos termos dO art. _336, c, do
Regimento Interno.)
Substitutivo da CâJDara ao Projeto de Lei do Senado
n' 193, de 1986 (n• 8.342/86, naquela Casa), que acrescenta
parágrafo ao art. 153, do Código Eleitoral, com vistas a facilitar a votação de eleitores com impedimento religioso. (Dependendo de parecer.)
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-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 58, DE.1992

(Em regime d~ urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 58, de 1992-Complementar (n' 73/91, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que institui a Lei
Orgânica da Advoçacia-G:eral da União, e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

-3-

oFícro w S/18, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento InternO.)
Ofício n~ S/18, de 1992, relativO a pleito--do Governo
do Estado de Santa_ Catarina, que solicita a prorrogação da
autorização concedida pela Resolução n' 88, de 1991. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 9 minutos.)

Sábado 25 6115

rios serem escutados por aqui que é necessário lhes darmos
um iMpulso, para que se~s nomes não passem injustamente
desapercebidos.
Sejamos nós, representantes daquela área imensamente
brasileira, os tambores que ressoam, batem compassadamente, ~OUtraS vezes 'nerVosamente, para assim, Sr. Presidente~
manifestarmos nossa saudade e nossa comiseração.
Era o que tinha a dizer.
ATO N• 296/92
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
O Presidente do Senado Federal, no usó da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a.
delegação de cómpetência 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• 1.057/92-8, RESOLVE
aposentar, voluntariamente, com proventos proporcionais ao
tempo· de serviço, VALDIVINO MONTEIRO, matrícula
0028, Especialista em. Indústria Gráfica Legislativa/Análise,
Segunda Classe, PL S24, do Quadro de Pessoal do Centro
Gráfico do Senado federal - CEGRAF, nos termos do art.
40, inciso m, alífl:ea c, da ConstituiçãO da República Federativa do Brasil, combinad_o com os arts. 186, inciso III, alínea
c e 193, .da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
·. Senado Federal, 24 de julho de 1992. -Mauro Benevides,
Presidente do Senado Federal.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AU- .
REO MELLO NA SESSÃO DE 29-6-92; QUE SE
REPUBLICA POR HAVER SA[DO COM INCORATO DO PRESIDENTE
REÇÕES NO DCN- SEÇÃO I I - DE 30-6-92.
N• 296-A, DE 1992
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o seO
Presidente
do
Senado Federal, no uso de suas atribuiguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, destina-se
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a
a minha presença na tribuna desta Bancada para assinalar
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
o ·passamento de um velho companheiro das letras, lá no
da Comissão Diretora n' 2, de 1973, RESOLVE retificar o
Amazonas, o escritor Ernesto Penafort.
Anexo ·ao Ato do Presidente n9 262, de }992, para incluir
Penafort pertencia ao famoso Clube daMadrugada, instiM
·o seu texto a seguinte expressão: "o candidato inscrito sob
tuição que se irradiou até Brasília, florescendo numa sucursal
o n' 00293 aguarda decisão judicial".
cujo presidente também faleceu meses atrás, companheiro
Senado Federal, 24 de julho de 1992. -Senador Mauro
Miguel Lúcio Cruz e Silva. Penafort era antes de tudo o poeta
Benevides, Presidente do Senado Federal.
do azul. Isso porque os seus livros todOs tinham a denominação
ou a.adjetivação do azul descrevia o solilóquio do azul, a
ATO DO PRESIDENTE
estrela azul; a imensidão do azul, os sonhos do azul. Produziu,
N• 296-B, DE 1992
se não me engano, uns seis ou oito livros e todos eles tinham
essa tónica do azul que representava, de certo, uma fasc::inação
O Presidente do Senado Federal, no suo de suas atribuipela imensidade peculiar a todos os que têm a imaginação ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe "foi outorgada pelo Ato
como um condor g!gante, permanentemente de asas espal·
madas para os"horizontes inComensuráveis.
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, RESOLVER tornar sem
efeito a nomeação de EVILÁSIO RISTOW para o cargo
Finalmente, a alma de Penafort partiu para o··aiul e,
de Técnico Legislativo - Área de Tran~ortes, Classe 1',
por lá., estará sentindo realmente o signifiçado_d~s coisas extreM
Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, constante
mamente misteriosas que, tenho certe:z:;a, existem mesmo,
do Ato do Presidente n•277, de 1992, em virtude de aprovação
além dq_ momento em que se evola o raciocínio, o sentir,
em concurso público homologado pelo Ato do .Presidente ri>
·a vibração do pensamento de cada homem.
262, de 1992, publicado no Diário do Congresso Nacional,
Sempre quero trazer, Sr. Presidente, à tribuna deste Senado, a saudade por essas figuras exponenciais lá da terra amazo- .Seção II, de 25-6-92, e no Diário Oficial da União, Seção
nense, quando elas desaparecem ou quando algum aconteciI, de 30-6-92, por encontrar-se sub judice a vaga correspon-,
dente.
mento singular lhes acomete. Isso porque, meu nobre Presidente, é tão difícil a cada voz distante, é tão difícil aos compoSenado Federal, 24 de julho de.l992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente do Se11ado Fed~r~.'
nentes daq~ela imensa floresta, aos marginalizados daqueles
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1- ATA DA 21• SESSÃO, EM 1:1 DE JULHO DE
1992
1.1- ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1-- Mensagem do Presidente da República
- N' 266192 (n• 315192, na origem), restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.
1.2.2- Olicios do 1• Secretário da Câmara dos Deputados
- N~" 187/92, comunicando a rejeição das emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 68192
2.990192, na Casa de origem), que regulameníà os arts.
37, inciso XI, e 39, § 1~', da Constituição Federal e dá
outras providências.
,
- N' 188192, comunicando o arquivamento do Projeto
de Lei do Senado n• 177191 (n• 1.865/91;naquela Casa),
que dispõe sobte a contagem de votos, nas eleições, pela
Mesa Receptora e dá outras providências:'
- N'il 189/92, CO!lluhlcando o arquiVamento do Projeto
de Lei dp Senado n• 278191 (n• 2.431191, naquela Casa),
que altera o inciso III do art. S~>·da Lei n~" 8.Q59, de 4
.
de julho de 1990.
- N 9 190/92, comunicando o arquivamento do Pi-ojeto
de Lei do Senado n• 156/81 (n• 8.319/86, naquela Casa),
que altera e revoga dispositivos da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de 1•
de maio de 1943, e a Lei n• 5.889, de 8 de junho de 1973.
1.2.3- Discurso do Expediente
SENADOR NABOR JÚNIOR -:Apelo em prol da
continuidade do programa de distribuição de merenda nas
escolas da rede pública ·.;1o Acre. ,
1.2.4 - Comunieação da Presidência
- Recebim:ento do Aviso n• 1.078/92, do Ministro da

Economia, Fazenda e Planejamento, comunicando que

participou, junto ao Clube de Paris, das reuniões multilaterais de renegociação das dívidas dos países do leste europeu e _africanos de que o Brasil é credor, comunica, ainda,
.que_ uma delegação da dívida da República da Zâmbia
para com nosso País, que é de aproximadamente quarenta
e cinco milhões de dólares.
_
1:2.5- Leitura de Projeto
-Projeto de Resolução n 9 52/92, de autoria da Comissão DiretóraL qu_e. ~Itera o Re~lamento Admiriistrativo'
do Senado Federal, e aa GUtras providências.
1.1.3-0RDEM DO DIA
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n• 19/86 (n• 8.342186, naquela Casa), que acrescenta parágrafo ao -art. 153 1 do Código Eleitor~, com vistas a facilitar
a votação de eleitores com impediinento religiOso. Api-edação ·sObrestada.
Projeto de Lei da Câmara n• 58192 -Complementar
(n• 73/91, na Casa de origem), que institui a Lei Orgânica
da Advocacia-Geral da União, e dá outras providências.
Apreciação sobrestada.
Ofício n~""S/18/92, rela_tivo a pleito do Governo do
Estado de Santa Ca_tarinã.~- qüe solicita a prorrogação da
autorização concedida pela Resolução n• 88/91. Apreciação
sobrestada.
1.3.1 - Desiguação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.4-ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
N~ 297 e 298/92.
3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
S- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
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SUMÁRIO DA 130• SESSÃO,
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 1992
Retificações
Na publicação do Sumário, feita no DCN-Seção
II, de 24-6-92, na página 5143, 2• coluna, no item
1.3 -Ordem do Dia, na ementa do Projeto de Lei
da Cãmara n' 52192,
Onde se lê:
Projeto de Lei da Cãmara ri' 52/92 (n•950/92,
na Casa de origem), que prorroga o termo final do
prazo previsto no art. 3• da Lei n' 8.352, de 28 de
dezembro de 1991, e dá outras providências.
Leia-se:
Projeto de Lei da Câmara n' 52192(n:2_.950/g2,
na Casa de origem), que prorroga o termo final do

Tiragem 1.200 exemplares

prazo previsto no art. 39 da Lei n~ 8.352, de 28 de _
dezembro de 1991. e dá outras providências. Apro-

vado.
Na página 5.144, 1• coluna, no item 1.3- Ordem do Dia, na ementa do Projeto· de Lei do Senado
n' 26/91-Complementar,
Onde se lê:
Projeto de Lei do Senado n"' 26/91-COmplementar, de n' 41, de 22 de dezembro de 1981. Votação
adiada por falta de quorum.
Leia-se:
Projeto de Lei do Senado n' 26/91-Complementar. de autoria do Senador Ronaldo Aragão, que
altera a Lei Complementar n<?41, de 22 de dezembro
de 1981. Votação adiada por falta de ·quorum.

Ata da 2P Sessão, em 27 de julho de 1992
43 Sessão Legislativa Extraordinária, da 498 Legislatura
Pre.çidência do Sr. MauroBenevides
ÀS N I/ORA.~ l' :10 MlNUTOS,ACHl\M,Wf PRf'SENTl'S O.<; SR~- Sl'NAOORES:

Alexandre Costa - Alfredo Campos - i\lmir Gaoriel
-César Dias- Chagas Rodrigues- CouJinho Jorge - Elcio
Álvares - Guilherme Palmeira - Eneas Faria - Hugo Napoleao- Humberto Lucena - João França- Joao Rocha Jonas Pinheiro - Jo~uphm Marinho - José Pauto Bisol Lourival Baptista - Mário CoVas - Mauricio Corréa Mauro Benl~ides - Mcira Filho - Nelson Carneiro - Ncy
MaranMo- Pedro Sinion- Rachid Saldanha Dcrzi- V.tlmir
Campcto.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 26 Srs. Senadores. Ha'vendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos-nossos tfabalhos.
O Sr: 1<? SecretãriO procederá ã-leitura-do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo Autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N' 266, de 1992 (n' 315/92, na origem), de 23 do corrente,
referente ao Projeto de Lei n9 4, de 1992-CN, que acrescenta
disposições aos arts. 10 e 22 da Lei n' 8.211, de 22 dejulho
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de 1991, para compatibilizá-la com a execução da Lei n' 8.388,
de 30 de dezembro de 1991, e que se transformou na Lei
n' 8.449, de 23 de julho de 1992.
OFÍCIOS
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÁMARA DOS DEPUTADOS
N9 187/92, de 23 de julho corrente, comunicando arejeição das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 68, de 1992 (n' 2.990192, na Casa de origem), de iniciativa
?o _Presidente da República,
que regulamenta os arts. 37,
mctso XI e 3_9, § 19 , da Constituição Federal e dá outras
providências.
N" 188/92, de 23 de julho corrente, comunicando -o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n!> 177, de 1991 (n9
1.865191, naquela Casa), de autoria do Senador Nelson Wedekin, que dispõe sobre a contagem de votos, nas eleições, pela
Mesa Receptora e dá outras providências.
-N9 189/92, de 23 de julho corrente, comunicando o arquivamento Projeto de Lei\l.o Senªdo n'278, de 1991 (n'2.431191,
naquela Casa), de autoria do Senador Nelson Carneiro que
altera o inciso III do art. 5' da Lei n' 8.059, de 4 de ]ulho
de 1990.
N9 190/92, de 23 de julho corrente, comunicafldo o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 156, de 1981 (n'
8.319186, naquela Casa), de autoria do Senador Nelson Carnei_ro, que altera e revoga dispositivos_ da Consolidação das
Lets do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de
1' de maio de 1943, e a Lei n• 5.889, de 8 de junho de 1973.
COMPARECEM MAIS OS SES. SENADORES,· ..
Amazonino- Mendes - Amir Lando --Antonio Mariz
- Epitácio Cafeteira -Hydek"l Freitas ,..,.- J arbas Passarinho
-Nabor Júnior- Odacir Soares._
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - (} Expediente lido vai à publicação.
·
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
(Pausa.)
S. Ex~ declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB -·AC. Pronuncia o
seguinte discursa.) -:-:Sr. Presicj.ente,.S~. S:enadores, o grartde
drama nacional é a criança abandonada, a legiãO de- pe.qUenos
famintos marginalizados, batalhões de futuros delinqüentes
a quem a sociedade, jamais, poderá cobrar noções étiCas que
não lhes soube incutir. A omissão dos sucessivos governos,
em todos os níveis, e as imenSas dificuldades que se opuserem
às tentativas oficiais de reverter,- ao ·men-os, a graVidade do
problema, tudo contribui para aguçar e multiplicar os aspectos
explosivos que o revestem.
Não existe qualquer incentivo para que os jovens-humildes procurem uma formação escolar e profissional. Sonhos,
eles os têm, mas recursos e condições para sua realização,
raros e precários sempre se apresentam.
A merenda escolar, em conseqüência dessas distorções,
é um poderoso_ mecanismo aglutinador e propulsor das boas
consciências juvenis e infantis. Todos os que já lidaram com
políticas oficiais voltadas para a educitçã.O-sabem que grande
parte dos alunos das escolas públicas e até mesmo a sua maioria
só as _fr~qüentam em busca de alimento~ pois aquela precária
refeição é a única de todo o dia._
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Prejudicar a merenda escolar, portanto, é mais do que
uma simples omissão ou irresponsabilidade administrativaé um crime hediondo e cruel, cometido contra pequenos cida__
dãos indefesos e inocentes.É com tristeza e revolta que encontro, nos jorllais recebidos do meu Estado, o Acre, notícias sobre a falta de merenda
escolar há mais de dois meses, nos estabelecimentos oficiais.
E as reportagens, corroborando a tese que sempre defendi,
acentuam que isso já se torna fator de evasã,o e _abandono
das aulas~ por parte dos alunos.
Essa ocorrência, no Acre, se reveste de gravidade ainda
maior, pela aguda pobreza que atinge todas_ as _suas regiões
-mas está longe de ser um "privilégio" acreano; ao contrário,
·encontramo-la em noticia:S vindas de diversos outros Estados.
O Ministro da Educação, José Goldemberg, anuncia que
já desenvolveu gestões junto a seu colega da Economia, Fazenda e Planejamento, Marcílio Marques Moreira, buscando sensibiliz~-lo para a gravidade e as tenebrosas repercussões futuras dessa irregularidade - cobrando, destarte, a imediata
liberação dos recursos destinados à aquisição de gêneros e
outro-s produtos para a elaboração regular da merenda.
É incrível, Sr. Presidente, Srs. senadores, que assunto
dessa importância ainda tenha de ser objeto de apelos patéticos, de pedidos enfáticos nas tribunas do Poder_Legislativo.
Mas nosso dever de representatividade vai além das grandes
causas político-institucionais e, aO trazer a Câtisa da ffierenda
escolar ao debate parlamentar, cumprimos seu aspecto mais
importante: a defesa dos desvalidos_ e dos .abandonados, o
socorro aos fj.lhos dos descamisados, tão traídos e enganados!
·- Concluo lembrando qUe a grave situação-·annge, igual. mente, as escolas urbanas e rurais, e a solução deverá atender
às duas categorias de estabelecimento.
De modo que deíxo aquf o ffieú--apelo, mi certeza de
ser ouvido pelos tecnocratas em seus gabinetes climatizados,
pois não podem, jamais, Ser surdOs aos clamores da fome
-e do _des_estúnulo sofridos pelos jovens mais pobres e mais
carentes de auxílio de toda a Nação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Pelo Aviso
o\' 1.078, de 22 de julho corrente, o Ministro da Economia,
F;tz~nda e PlanejaméntO comunicã que -partlcipoi.J; juilto ao
Clube de Paris. deis i"euniões ni_Ultilateraís de renegociação
das dividas dos países do leste europeu e afriCanos de que
o Brasil é credor. Comunica, ainda, que_ uma delegação brasileira participará da renegociação d~ dívida da República da
Zâmbia para com nosso País~ que é de aproximadamente
quarenta e cinco milhões de dólare_s.
O expediente lido será encaminhado, para conhecimento,
·
à Comissão de Assuntos Econômicos. __
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a .mesa, projeto de ma_nu_tenção que Será lido pelo Sr. V SeCretário.
É lido o seguinte
~ PROJETO DE RESOLUÇÁQ

N' 52, DE 1992

Altera o Regulamento Administrativo do Senado
Federal, e dá outras providências.
Art. 1<) O parágrafo único do art. 40 do Regulamento
Administrativo do Senado Fe"deral passa a vigorar com a seguii_lte redaç_ã_q: _
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"Art. 40. ...................... ., •......... ~·-m•··--····
Parágrafo único. São órgãos aa Subsecretaria de
Relações Públicas:
I - .......... ·······--················•'··················"··
II - ......... _. .....................................................
I I I - ............... " ......................................,,...... ..
IV- Serviço de Apoio Aeroportuário."
Art. 2' A Subseção ·m, da Seção III, do Capítulo II,
do Título II, do Regulamento Administnitivõ do SeDãdó:Federal, passa a vigofãr acrescida dos seguintes artigOs, renumerando-se os demais:
~' Art.
Ao Serviço de Apoio Aeroportuário
compete a -coordenação, orientação, controle dos trabalhos referentes a assistência àS autoridades do Senado Federal no embarque e desembarque nos aeroportos
da Capital Federal, e nos trabalhos de. desembaraço
de bagagens e encomendas nos terminais de carga e
junto aos órgãos alfande~gá~ios, quando proce(!_c;ntes
do exterior; manter perfetta mteração _com o Gabmete
dos Senadores e com- o Serviço de Transportes- para
melhor desempenho dos Serviços de sua competência;
e executar outras tarefas cor_relatas.
Parágrafo único. São órgãoS ~o S~rvjÇQ_ 9~_APQ!Q__
Aeroportuário:
I - Seção de Apoio Administrativo;
II - Seção de Apoio OperacionaL
Art.
A Seção d~ Apoio Administrativo compete receber, controlar e distribuir o ma~erial ~e expediente do serviço; executar trabalhos datdográfico~, organizar a consolidação de dados estatísticos; proce.der
ao controle interno e escalas do pessoal de servtço,
e executar outras tarefas correlatas.
Art.
À Seção de Apoio Operacional compete
a execução dos trabalhos referentes a assistência às
autoridades do Senado Federal no embarque nos aeroportos da Capital Federal, executar os trabalhos necessários ao desembaraço de bagagens e ~nco~efldas nos
terminais de carga e junto aos órgãos ~lfandegários
quando procedentes do exterior; e executar outras tarefas correlatas.''

. Julho de 1992

II -Seção de Recepção.
·
Art.
À Seção de Agenda do Gabinete do Presidente compete organizar e manter atualizad_a a pauta
de audiências do Presidente do Senado; encaminhar
ao Presidente do Senado, diariamente, através do Chefe do Cerimonial, a pauta de audiências do dia seguinte;
manter no arquivo do banco de dados o controle das
audiências do Presidente, organizar a consolidação dos
dados estatístiCos; encaminhar informações ao- Sistema
de Processamento de Dados, de acordo com os manuais
de procedimento pertinentes~ e executar outras tarefas
correlatas.
Art.
À Seção de Recepção compete organizar e controlar as visitas e- recepÇões- de autoridades
ao Gabinete do Presidente do Senado; manter relacio, oamento direto com a Seção de Agenda do Gabinete
do Presidente e com 11 Seção de Recepção e Ct>ntatos
da Subsecretaria de Relações Públicas; organizar as
cerimónias do Gabinete do Presidente; e executar outras tarefas correlatas."

Art. 5' O iteni III do Anexo II ão Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem como a Tabela de DístriM
buição das Funções Gratificadas, passam a vígorar acrescidos_
do Cerimonial da Presidência, código 11.06.00, com as s~guinM
te~fFunÇõe~ Gratificadas: __
____ :_ _
· 2 (dois) Chefes de Seção FG-2
Art. 69 A Subsecretaria de Administração de Pessoal
republicará o Regulamento Administrativo do Senado Federal
a fim de compatibilizá-lo com o disposto nesta resolução.
Art. 7~' Esta resolução entra em vigor na- data de sua
publicação.
Art. 8Q Revogam-se as disposiçõeS em contrário.

Justificação
O projeto de resolução, ora apresentado, surgiu da neces.sidade de melhor adaptação organizacional e estrutural de
um serviço que, atualmente, funciona de forma precáría como
setor de Apoio a Autoridades.
O Setor de Apoio a Autoridades, ·criado pelo Ato da
ComissãO Diretora n~1-3, de 1987, e regulamentado pela Portaria do Primeiro Secretário n' 6, de 1987, há até pouco tempo
funcionava em um pequeno balcão_ no Aeroporto Internacional dC Brasília._ Hoje, porém, instalado em ampla sala e
Art. 3' O item III do Anexo II do Regulamento Admidotada de confoftáveis instalações, zelosamente preparada
nistrativO do Senado Federal, bem como a Tabela de Distripara a recepção e assistência às Autoridades deste Senado
buição das Funções Gratificadas da Subsecretaria de Relações
Federal, o Setor de Apoio a Autoridades tem condições de
Públicas, passam a vigorar acrescidas das seguintes Funções
din3II).izar e implementar sensível melhoria às atividades que
Gratificadas, ora criadas:
lhe competem e que há muito eram reclamadas por seus ilus_
1 (um) Chefe de Serviço FG-.1
tres usuários.
4 (quatro) Chefes de Seção FG-2
.. _
Assim, em prol dessa otimização -de trabalhos, surge a
6 (seis) Auxiliares de Controle Interno FG-4
necessidade de uma estrutura organizacional maioi, a nfyel
Art. 4' A Seção III, do Capítulo II do Título, do Regu- de Serviço, com duas Seções, para implemento de suas atividalamento Administrativo, fica acrescida da Subseção VI e passa
des, meio e fim.
a vigorar com os Seguintes artigos, renumetando-se os demais:
Outro aspecto abofdado pelo projeto- de resolução impH"Art.
Ao Cerimonial da Presidência compete ca na transferência de subordinação dos trabalhos do Setor
planejar, orientar e coordenar as atividades de recep- de Apoio a Autdridades, da Secretaria de Serviços Especiais
ções e audiências do Gabinete do Presidente do Sena- para- a Subsecretaria de Relações Públicas, em virtUde das
dor Federal.
suas atividades se adaptarem melhor a competência daquela
Subsecretaria.
Parágrafo único. São órgãos do Cerimonial da Presidência:
A- sUbordinação do Serviço à Subsecretaria de Relações
I -Seção de Agenda do Gabinete do Presidente; ·Públicas com ~rteza trará melhoras substanciais, haja vista
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que, sua gerência e desempenho de atividades - fíns, caberá
à responsabilidade de pessoal experiente e treinado para o
exercício de tais funções.
Por estas razões, a proposta apresentada visa trarisformar
a antiga e limitada estriltuta, com um órgão capaz de atender
sua clientela em níveis superiOre-s de presteza, eficiência e
conforto.

Conta, ainda, o presente projeto de reSolução, com a
criação da estrutura do Cerimonial da Presidência.
a· Cerimonial da Presidência funciona, atualmente, cotri
apenas o Chefe d_o Cerimonial que se incumbe de controlar
a Agenda e as visitaS e recepções do Gabinete dp Presidente
do Senado.

Torna-se necessária a

criaç~o

dessa

es~rutura

para um

melhor desempenho das atividades daquele Setor.
Sala da Comissão Oiretora, 21 de junho de 1992.- Mauro Benevides- Alexandre Costa- Mareio Lacerda- Luddio
Portella - Rachid Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A matéria.
lida, após publicada e distribuída em avulsos, ficarã· na Mesa
durante cinco sessões ordináriaS a fim de receber emendas.
Decorrido esse prazo, Oprojeto sÚá enviado à-Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, de acordo com o art. __
401 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa -se ã
ORDEM DO DIA
Nos termos do art. 155, § 49, do Regimento-Interno,
não terá prosseguimento a presente sessão. A Presidêúcia
acredita que a ausência dos Srs. S_en~dores ~eya_ser~-~--~~~.?
da reunião que se inicia, neste momento, ha Coinissão_Parla~
mentar de InquéritO, que investiga irregularidades praticadas
pelo Sr. Paulo César Farias. Para essa ÇOniísSão, deslocaram~se praticamente todos os Senadores que se -encontram
em Brasília, o que signifíca dizer qUe esse momentâneo esvaziamento do plenáriO resulta do acompanhamentomuito próximo dos Srs. Senadores de tudo. o quanto se reali~a naquela
CP!.
Em conseqüência, a matéria constante da Ordem do Dia
fica adiada pata a próxima sessão ordinária.
·- ·
São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada:
-lSUBSTITUTIVO DA CÁMARA AO PROJETO DE LEI
DOSENADO
N° 193, DE 1986
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n' 193, de 1986 (n' 8.342186, naquela Casa), que acrescenta
parágrafo ao a'rt. 153, do Código Eleitoral, corri vistas a faciliR
tara votação de eleitores com impedimento religíosci. (Dependendo de parecer.)

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 58, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
DiscussãO, em-turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara·
n• 58, de 1992-Complementar (n' 73191, na Casa de origem),
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de iniciativa do Presidente da República, que inStitui a Lei
Orgânica da Advocacia~Geral &:·,União, e dá outras providên~
cias. (Dependendo de parecer.)
-30FÍCIO N' S/18, DE 1992
(Em regime _de urgência,_ nos termos do
art. 336, c, dO Regimento Interno.)
Ofício n' S/18, de 1992, relativo a pleito do Governo
do Estado de Santa Catarina;-que solicita a prorrogação da
autorização concedida pela Resolução n9 88, de 1991. (D-epenR
dendo de parecer.)
.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência vai encerrar os trabalhos, designando para a próxima
sessão ordinária a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 193, DE 1986
(Em regime de urgência, nos termos do
art._336_, c, do R:egimento Interno.)
Discussão em turno único, do Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n' 193, de 1986 (n' 8.342186,
. naquela Casa), que acrescenta parágrafo ao art. 153, do Códig~ Eleitoral, com vistas a facilitar a votação de eleitores c_om.
impedimento religioso. (Dependendo de parecer.)
-2PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 58, DE 1992 Complementar
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projetode Lei da Câmara
n' 58, de 1992-Complementar (n' 73/91, na Casa de origem),
iniciativa do Presidente da República, que institui a Lei Orgânica da AdvocaciaRGeral da União, e dá outras providências.
·{Dependendo de parecer.)
-3oFfCIO N' S/18, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Ofício n' S/18, de 1992, relativo a pleito do Governo
do Estado de Santa Catarina, que solicita a Prórrogação da
au~orização concedida P.ela Resolução n9 88, de 1991. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão. . _.
(Levanta~se

a sessão às 14 horas e 44 minutos.)

. ATO DO PRESIDENTE No 297, DE 1992
-_- O Presidente do S-enado Federal, no uso da sua compeR
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
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delegação, de competência qUe lhe foi oUtorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, e de acÕrdo coill o que
consta do Processo n 9 009.734/92-9, resolve
Exonerar, a pedido, MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA do cargo de Têcnico Legislativo, Área de Administração, Classe "Especial", Padrão II, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, a partir de 28 de julho de 1992.
Senado Federal, 27 de julho de 1992. ~Senador Mauro
Benevides, Presidente.
---

-Julho de 1992

ATO DO PRESIDENTE N• 298, DE 1992 ..
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~
tência regimental e regulamenta"r, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, resolve
Nomear JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOSpara
exercer o cargo, em comissão, de Assessor Legislativo, -Código
SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Senado Federal, 27 de julho de 1992. -Senador Mauro
-Benevides, Presidente.

,
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QUARTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 1992

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 22• SESSÃO,~ EM 28 DE JULHO DE
1992

1.1- ABERTURA
1.2. -EXPEDIENTE
1.2.1- Aviso do Ministro das Minas e Energia
- N~' 125/92, encaminhando informações sobre O$ quesitos constantes do _Requerimento n" 350/92, de autoria
do Senador Eduardo Suplicy.
1.2.2- Aviso do Secretário-Geral da Presidência da
República
- N~ 850/92, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' 370/92, de autoria
do Senador Jonas Pinheiro.
1.2.3- Requerimentos
- N~ 529/92, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando do Ministro da Economia, Fazenda e Plancjamento, informações que menciona.

- N" 530/92, de autoria do Senador Pedro Simon
solicitand? do Secretário-Geral"da Presidência infoimaçõ_~
que menctona.
- N' 531/92. de autoria do Senador Odacir Soares,
solicitando a transcrição nos Anais do Senado, do artigo
intitulado "Curió": Mentiroso, torturador, assassino, delator", publicado no Jornal Tribuna da Imprensa do dia
22 de julho do corrente ano, de autoria do jornalista Hélio
Fernandes~ -:-No:> 532/92, de autoria do Senador Esperidião Arnin,
solicitãiido a tramitação conjunta dos Projetas de __ Lei da
Câmara n~ 127190 e 66192:

1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR EDUARDO SUPL!CY- Premência da
a:preciãÇão, pelo Senado Federal, do projeto que versa
sobre a reforma agrária. Considerações a respeito da exposição do Sr. Cláudio Francísco Vieira, feita ontem, perante
a CP! do caso PC.
SR. PRESIDENTE- Esclarecimentos quanto à contratação da empresa de auditoria internacional Kroll.
SENADOR NELSON CARNEIRO ,-- Congratulando-se com o desempenho da Empresa de Correios e Telégrafos. Apelo para rejeição do veto presidencial aposto
ao projeto de lei da Câmara que complementa a aposentadoria dos funcionários do antigo Departamento de Correios e Telégrafos.
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN - Comentários
que antecedem a leitura do parecer de autoria de S. Ex~
sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto
de Lei do Senado n" 193/86, que acrescenta parágrafo aO
art. 153 do Código Eleitoral, com vistas a facilitar a votação
de eleitores com impedimentos religidsõ-s, constante da
Ordem do Dia d~ presente sessão.1.3- ORDEM DO DIA
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senaelo
n' 193186, (n' 8.342186, naquela Casa), que acrescenta parágrafo ao art. 153, do Código Eleitoral, com vistas a facilitar
a votação-· de eleitores com impedimento religioso. AproM
vado, após parecer de Plenário\ tendo feito declaração de
voto o Sr. Josaphat Marinho. A Comissão Difetora para
redação final.
- Redação fi~ ai do Projeto de Lei do Senado n•
~ 193186. Aprovada. A sanção.
Ofício n" S/18/92, relativo a pleito do Governo do
EStado .de Santa Catarina, que solicita a prorrogação da
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EXPEDIENTE
CI!NTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impre&so sob responsabilidAde da Mesa do Senado Federal

MANOBL VJLBLA DE MAGALHÃES
DiretOl'-Geral do Senado Federal
AGACJBL DA SILVA MAIA
Diretot Executivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Administrativo

ASSINATURAS

LUIZ CARLOS BASTOS.

Semestral ······~····~····-·································-···--··-·..·-·-·-···-·-·-·--- Cr$ 70.000.(1(f

Dlretor Industtial

PLORIAN AUGUSJ'O COUTINHO MADRUGA
Diretor AdjUD.to

autorização concedida pela Resolução- n" 88/91. Aprovado,
após parecer de Plenário nos termos do Projeto de Resolufinal.
ção n~ 53/92. À Comissão Diretora para

-reaação

- Redação final do Projeto de Resolução ~' 53(92.
À promulgação.
Projeto de Lei da Câmara n' 58/92-Complementar (n'
73/91. na Casa de origem). que inStitui ·a Lei O'rgâiiiCa
da Advocacia-Geral da União, e dá outras providêiÍcias.
Apreciação sobrestada, após parecet de Plenário, que conclui favoravelmente nos termos do Substitutivo· que ofe·
· ·· ·
rece.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR HUMBERTO LUCENA, comé)LíilerCeleridade dos trabalhos, desenvolvidos pelo Sen.ado, du~
rante a convocação extraordinária.
SR. PRESIDENTE - Apelo pela continuação dos
esforços no sentido de esgotar a pauta da convocação.
SENADOR MAURÍCIO COlUWA, como Líder:.,.:
Contestando notfcfa· Veiculada pela revista Veja de que
a CPI do caso PC teria recebido material do Banco Central
contendo nomes de parlamentares que estariam envolvidos.
no "'esquema PC".

Tiragem 1.200 elremJ}Iãies

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Dissimudo ?_residente Collor com relação a possível
envolvimento de Sua Excelência nas atividades irregulares
praticadas pelo Sr. Paulo César Farias.
laçã~ por parte

SENADOR NELSON WEúEKIN -:-.Discriminação
a que estão sendo vítimas os ex-co'mbatentes de Santa Catarina.
.SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Solenidade
de lançamento em Aracaju, dos Projetas de Educação e
Ambulatório de ate~dime~~o ~o f~b~gi~~o ..
.1.3;2- De$ignação da. Orde.m do Di;t da próxima ses-

são
.. ,lA-ENCERRAMENTO
2- RETIFJCAÇÃO
Atada 133• Sessão, realizada em 25 de junho de 1992
3- ATOS DO PRESIDENTE
- N~ 299 a 305/92
4- MES,A DIRETORA
5- ,LÍDJ';RES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 22n Sessão, cm 28 (..k julho de 1992
4a Sessão Legislativa Extraordinária. da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Ma um Benevides. R.;tc!Jid 8:thl:m!J:1 Derzi,

· N:thor Júnior e Valmir Campelo
ÀS 14 !TORAS r; .'lO MTNUTO'i, ACili\M-'iF PHFSPN71!S 0.~ .'i/{S. .'il'NA/)(.)/{lo'S:
Alexandre ('ostn -Alfredo Campós- Amunmino 1\kndes- Amir I anúo - Carlos Dc'Carli - Chagas Rodrigues Cid Sahóia de Carvalho- Coutinho Jorge- I ~leio Al\'arcsEnéas Faria - lispcridião Amin - Francisco Rollcmtx~rg Gerson Camata - Guilherme Pnlmcira :... llumhcrto I uccna

·

· ·

- llydckcl Freitas- Jarhas Passarinho- Jo~1o Ro('hí.t- Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho -José Eduardo - Jo:-,é Paulo

Bisol- José Rtcha- l.evy Dias- I.ounval Baptista- 1uc1úio
Portclla- Mário Covas- Maurício Corrêa -Mauro Bcnevides - Nabor Júnior- Ncy Maranhão- Odarir Soares- Rachid Saldanha Dcrzi - Romm Tito - Ruv Bat'clar - Wi"cm
Martins.
·
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5) Quando da detecção de casos dessa natureza, qual
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de . _
o- prOCedimento adotado pela Secretaria da Fazenda Nacional
presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Hae q"uais as penalidades aplicadas em cada caso?
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
6) Qtiando descoberta, em qualquer banco, a ocorrência
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
de utilização de nome diverso daquele do verdadeiro corren~
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente.
tista, qual o procedimento adotado pelo Banco Central, em
É lido o seguinte:
relação ao u_suário e aO banco envolvido? Quais Os casos ocorR
ridos nos últimos três anos e correspondentes penalidades
EXPEDIENTE
aplicadas?
7) Quando da ocorrência, junto a qualquer banco, de
AVISO
correntista com nome e/ou CIC falsos, qual o procedimento
do Banco Central em relação ao banco prestador do serviço
e ao falso correntista, bem como as respectivas penalidades
DO MINISTRO
aplicadas?
8) Quantas e quais foram as oOOrrê_ncias observadas pelo
DE MINAS E ENERGIA
Banco Central, de um mesmo correntista utilizarRse de diferenR
Aviso n9 125/92, de 27 do corrente, encaminhando infortes formas para caracterizar seu nome, com o objetivo de
mações sobre os quesitos constantes do R~querimento n".350,
operar várias contas correntes? Que procedimentos foram
de 1992, de autoria do Senador Eduardo Suplicy.
adotados e quais as penalidades aplicadas?
Justificação
AVISO
Cófilpete à secretaria da Fazenda Nacional, através do_
Departamento dà Rece"ita Federal, zelar pela correta aplicação
DO SECRETÁRIO-GERAL
dos instn,Imentos de arrecadação dos recursos públicos, coibin~
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
do a ação de eventuais sonegadores que se utilizam de nomes
e CIC falsos, com o intuito de lesar os cofres públicos.
Aviso n" 850(92, de 24 do corrente, encaminhando inforPela legislação em vigor, atas dessa natureza constituem
mações sobre os quesitos constantes do Requerimentoi ri" 370,
crime ou contravenção, uma vez_ que são praticados com a
de 1992, de autoria do Senador Jonas Pinheiro.
-visível intenção de fraudar o fisco, atentar contra óS direitos
das pessoas e, na maioria dos casos, prejudicar o próprio
As informações foram anexadas ao Requerimento~
Estado.
que vai ao· arquivo~ e e'Iicãlilinhadas cópias ao RequeAo Banco Central do Brasil, cabe, por sua vez, fiscalizar
rente.
as instituições financeiras quanto ao seu correto funciona~ ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expementa, coibindo a prática de atos lesivos e eventuais desvios
-·
·
·
diente lido vai à publicação.
da boa prática bancária.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
__ Tendo sido divulgada, pela imprensa, a utilização de no~
1~' Secretário.
mes e CIC (CPF e CGC) falsos, junto à rede bancária, sem
que, até o mÇ>mento tenhamos tomando conhecimento de
São lidos os seguintes
qualquer atitude punitiva e saneadora, por aprte dos órgãos
fiscalizadores, julgamos do dever desta Casa proceder ao exaR
REQUERIMENTO N• 529, DE 1992
me da questão.
ExcelentíssimO Sênhor Presidente do Senado Federal,
Assim, com a finalidade de dar conhecimento à Casa
Senador Mauro Benevid~s,
de eventuais distorções dessa natureza e respaldar possíveis
ações reguladoras que venham eliminar a prática de atas lesiCom fundamento no__§ 2• do art. 50 da Constituiçãó Fedevos à coletividade, solicitamos as informações acima.
ral e tendo em vista o disposto no art. 216 do Regimento
Sala das Sessões, 28 de julho de 1992.- Senador Pedro
Interno do Senado Federal, requeiro à Mesa sejam solicitadas
Simon.
ao ExmC? Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
Dr. Marcílio Marques ~oreira, ~s seguintes informações rela~
(Ao exame da Mesa.)
clonadas com atividades a cargo da Secretaria da Fazenda
Nacional e do Banco Central do Brasil:
REQUERIMENTO N• 530, DE 1992
1) A Secretaria da Fazenda Nacional tem averiguado,
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
periodicamente, a ocorrência de utilização indevida do. Código
Senador Mauro Beneviâes,
de Identificação do Contribuinte- CIC (CPF e CGC), junto
a bancos e órgãos públicos ou particulares?
Coin_fundarnento no§ 29 do art. 50 da Constituição Fede2) Em caso negativo, qual a razão da não adoção desse
ral e tendo em vista o disposto no art. 216 do Regimento
importante controle sobre pessoas e/ou empresas que praticam
Interno do Senado Federal, requeiro à Mesa sejam solicitadas
ates lesivos ã população e ao erário?
ao ExmÇ> Sr. Embaixador Marcos Antônio de Salvo Coimbra,
3) Serido positivo, quais os casoS de utilização indevida
Secretário~Geral da Presidência da República, informações
verificados nos últimos três anos e quais as providências adotasobre as contas de publicidade da Presidência da República,
das pani punir os culpados?
relativas ao exercício de 1991, submetidas ao exame do Tribu4) Há, no momento, alguma relação de CIC falsos, seja
nal de Contas da União, sobre as quais o Ministro Paulo
a utilização de CIC de uma pessoa - física ou jurídica Affonso Martins de Oliveira emite, em seu relatório, as seguinpor outra ou, de CIC forjado? ·
tes observações:
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"Analisando-se os Balanços e as Demonstrações
Contábeis da Administração. Pública Federal no .nível
de execução da despesa por natureza, observa-se, em
termos de despesas correntes, que, em 1990, os gastos
do Governo Federal com publicidade e propaganda
oficial, na Administração Direta;-Autarquias, Empresas Públicas, Fundações_e Fundos Especiais, atingiram

Cr$2,1 bilhões e, em 1991, foram gastos Cr$24,9 bilhões. Comparando-se a despesa realizada em
1990/1991, verifica~se que houve um crescimento nominal de
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1.054,8%~ DeflacionandCl-Se~

todavia, tais valo-

res pelo INPC acumulado em 1991, observa-se cresçimento real desses gastos na ordem de 100,8%."
A esse respeito, pergunta-se:
1) Os dados do TCU estão.corretos? ..
2) Qual a justiticativa para esse alime-nto real?
3) Por que as verbas de publicidade não sofreram ó mesmo corte aplicado a outros setores?
. _ . _
4) Quais aS dez empresas qUe- receberam maiores cotas
de publicidade oficial? Qual o valor dessas cotas? -· ..
5) Quais as mensagens veiculadas? Em qua! delas constou o nome Collor?
.
..
. ...
._
6) A distribuição dessa verba passou a ser centralizada
com que objctivo? Houve alguma irregularidade qUe pete~i-~
nasse essa centralização?
_
·_
· __
_
7) Não havendo licitação, qual o" critério que presidiu
a escolha das agências? sendo subjefiv_o, qual a justificativa
para cada contrato? . . . .
_ ______
.
8) Quais daS agências ·contratadas participaram, direta
ou iodiretamente. da campanha do Preside_nte Collói::?. Essas
empresas mantinham contratos da mesma proporção na área
oficial?
9) Quanto já fói gaSto f!Ste-·ano? Q1.;1aiS aS_ empresas contratadas?

rió: Mentiroso~ torturador, assassino, delator", publicado no
Jornal Tribuna da Imprensa do dia 22_ de julho do corrente
ano, de autoria do jorn-alista Hélio Fernandes.
Sala das Sessões, 28 de julho de 1992. -Senador Odacir
Soares.
(Ao exame na Comissão Diretora)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo

com o art. 210, b, do Regimento Interno, o requerimento
será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr: 19
Secretário.
·
·
É lido o seg~l,;t~

REQUERIMENTO N• 532, DE 1992
Nos termos do _art. 258 do Regimento Interno, requeiro
tenham tramitação em tôíijunto os_Projetos de Lei da Câmara
n~ 127, de 1990 e 66, de 1992, que regulam a exploração
dos pOrtos.
.
_
.
Sala das Sessões, 28 de julho de 1992.-- Senador Espéridião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Este requeri-

~eÍlto se,Tá {mbl~c.ado e lriduído em Ordem do Dia, nos termos
do 4ispost~J no art. 255~-n, c, 8, do Regimento-Interno.

Há oradores inscritOS. --- ·- .....
-- --Concedo a Palavra- ao nobre-SenadorEduardo-SuplíCY.

REQUERIMENTO N• 53!, DE 1992

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT- SP. Pronuncia o
-següiiite discur~o. Sem revisão do orador.
Sr. Presidente,
Seõador Mauro Benevides, Sr's e Srs. Senadores. É com satisfação que registrãinoS; hoje, da tribuna de honra do Senado
Federal, a visita d6 Presidente Nacional da Central única dos
Trabalhadores, Jair Meneguelli, que aqui se encontra na companhia do Presidente da Central única dos Trabalhadores do
Distrito Federal, Jacy Afonso. _
_
Ambos vêm fazer uma visita: ao-Presidente do Senado,
Senador Mauro Benevides, bem como aos Srs. Senadores,
e. em especial ao Sr. Senador Alfredo Campos, dizendo da
pre-ocupação dos trabalhadores e solicitando que, com todo
o cuidado _que a matéria merece e com o tempo adequado
para os Srs. Senadores examirarem <!_proposição, seja considerada a urgência para ipreciãçãó deste assunto.
Ainda hoje, pela manhã, o senador Alfredo Campos
rec~beu ~iversas entidades representativaS de trabalhadores
rurais e examinOu. Cóm eles inúm~raSp-rOpOSf3s :felativaniente
a melhorias que podem ser efetuadas no projeto. A informaçãO qUe obtive é que o Senador Alfredo Campos, dialogando com eles, considerou positivas as sugestões. . _
Senador Alfredo Campos, sugiro a V. Ex• que_ diga ao
Presidente Nacional da CUT e aos Srs. Seõ.ãdores comO anda
o projeto, qual a expectativa que podem ter os Srs. Senadores·
e os cidadãos inter~ssados no assunto sobre a tramitação de
matéria de tanta_ importância para os brasileiros, em especial
para os trabalhadores do campo.
O Sr. Alfredo Campos _:.:~·Permite-me
-E~- Um apàrte,
n6bi"~ Senador?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço, com prazer, o
ap~rte de V. Ex~

Nos termos do art. 210 do Reg"iment9_Interno, r~queiro
a transcrição. nos Anais do Senado, do artigo intitulado "Cu-

o· Sr- Alfredo Campo - Senador Eduardo Suplicy, é
com prazer que re-cebemos aqui o Presidente da CUT. Estava

Justificação
Osgasto-s do Govefud Federal com publicidade creSceram
100,8%, de üiri anõ- para outro, ex'atamenre- imma-ciiiadra
de dificuldades em que os cortes orçamentários atingiram todas as demais despesas. inclusive aquelas de cunho social,
consideradas prioritárias pelo mesnio "Góvetno. É importante, deste modo, que o POder Legislativo procure se inteirar- das razões do tratamento Qe exceção dado às
verbas de publicidade do ExecutiVo e dós-benefícios."adVíndos,
para a Administração-e para-6Pa---rs-, da aplicaÇão-desses recursos em publicidade, em detrimento de outras áreas teoricamente prioritárias. Sala das Sessões, 28 de julho de 1992. -.Senador Pedro
Simon.
(Ao exame da Mesa)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa, para decisão, na forma
do art. 216 do.Regimento Interno da Casa.
Sobre__ a mesa, requerimento que_será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte

r-

v:
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ouvindo o início do discurso de V. Ex• no· meu gabinete,
mas visitas que estou receberidO para tratar do assUnto _de
reforma agrária fizeram conf que eu me atrasasse. QUero crer
que V. Ex• falava -não escutei quando eu vinha pelos corredores- da urgência que o Brasil tem desse assunto tão importante que é a reforma agrária. Isso não passou- despercebido

para nenhum de nós Senadores e principalmente para nós
que somos o Relator da matéria. Quando nos insurgimos contra a urgência pretendida pelas Lideranças aqui da Casa, foi
no sentido de melhorar o projeto ou - até bem me_nos de conhecer aquilo que iríamos aprovar. V. EJr." bem sabe
que, em quase todos os projetas aprovados nesta Casa em
regime de urgência dada pelas lideranças, ou mesmo urgência
urgentíssimã, pouco ou Quase nada se sabe no final da aprovação sobre o que realmente aprovamos. É bem verdade que
a Câmara dos Deputados, nobre Senador, já. estudou demora·
damente esse projeto.
Parece-me que há 1 ano e 6 ritesi:s esSe proJetO se encontrava na Câmara para discussão.· Chegou-se·a·u:rn acoido muito
mais baseado na questão dos portos do que na questão da
reforma agrária. O projeto foi, entãO vot3do às- pressas na
Câmara e veio para o Senado. Estamos trabalhando diuturnarnente no sentido de melhorar o projeto e· até compatibilizar
as partes que se digladiam dentro dele. No entanto, por insistência do Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado,
que vê a nece·ssidade urgente de se aprovar esse projeto,
e do Líder da minha Bancada, Senidor Humberto Lucena,
em urna reunião com todos os Senadores do PMDB, chegamos
a decidir o ·seguinte: sem embargo de alguma difiCulçJade que
possa surgir pelo caminho, iremos relatar o projeto na ~ciinfs
são qe Constittiição,Justiça e Cidadania na guinta-Jdrã. ·p_Osieriormente, o_projeto __ virá ao preilário. Como na-Sexta e na
segunda-feira geralmente_ não exjst~ quorum na CaSa, pi'eten~
demos discutir e aprovar a matéria finalmente, aqUi, na sessão
de terça-feira. Era a··tnformação que goStarfaniós--de prestar·
a V. Ex• e aos ilustres visitantes: O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a inf6ill1ação,
Senador Alfredo Campos, certo de que. a atitude _de V. EX~
em pedir um pouco mais de tempo para ponderação e reflexão
ao·s Senadores está nos permitindo examinar com maior calma
as diversas sugestões no sentido de aperfe_iç()_ar o projeto.
Podemos, assim, levar em conta não apenas a urgência que
todo o País nos diz que é ·preCiSo- ter, ·a vontade dó- Sifiado
Federal, inclusive expressa pelo Presidente Mauro Benevides
de que venhamos·a legislar sobre ó assuç.to o- quanto a~tes,
mas também os reclamos, os anseios ·_de todos aqueles que
querem o aperfeiçoamento da matéria. Acredito que isso está
sendo propiciado exatamente pelo cuidado que V. Ex• ponderou que deveríamos ter.
O Sr. Alfredo Campos - Se- V. Ex' me permite, gOS'ta-riá
de dizer que ocupamos toda a manhã de hoje recebendo todas
as entídade_s_ que fazem parte da campanha nacional em prol
da reforma agrária. Cobieçam:os·uma reUníão às 9h e só termi-,
namos agora, às 13h30min.
7

o

-----

0 SR. EDUARDO SUPLICY - Foi a informação que
eu havia obtido, Senador Alfredo Campos. os que ·partici·
param da reunião disseram que ela foi muito positiva. CUmprimento V. Ex~ pela atitude.
~ .
Gostaria, Sr. Presidente, de tratar do' outro assunto que
me traz hoje à tribuna. Não é possível a qualquer ser humano
de bom-senso que tenha ouvido _a exposição de ontem do
Sr. Cláudio Francisco Vieira:, ex-secretário particular do SeR
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nhor Presidente Fernando Collor de Mello, não ficar estupefato. Tenho a convicção de_ que o ex-secretário deixou o Presidente da República em situação ·eXtremamente difícil. Em
primeiro lugar. se verdadeira a história de que em 1989 o
Sr. Cláudio Francisco. Vieira abriu crédito em seu favor, rio
valor de US$5 milhões, na verdade em favor do Presidente
da República, utilizando US$3,700 milhões até esta data, é
necessário que o Presidente Fernando Collor de Mello ensine
a todos os brasileiros o segredo da galinha dos ovos de ouro.
Como é possfvel a uma iriStituiÇão'fiilanceira sériil emprestar
US$ 5 milhões, uma quantia tão significativa, para um cidadão
que estava, na época. sirilplesmente se candidatando à Presid_ência da República quando ainda não havia íridíciõs de que
Sua Excelência seria eleito presidente?
Qual foi a_ exigência dessa instituiçãO no sentido de pedir
ao Sr. Cfáiidio Francisco_ Vieira ·q_tié' demonstrasse como iria
·aplicar aqueles recursos? Será que naquela ocasião ele disse
que o dinheiro era .do Senhor Fernando Collor de Mello,
como clisse ontem? Será que ele disse que o Senhor Fernando
Collor de Mello iria ·aplicai' aqueles-recursos não propriameitte
em atiVidades produtivas, mas· que iria relizar gástos tais· como
os de reformar a Casa da Dinda. pagar as contas da família
do Presidente? Nesse mesmo período, pelo que sabe, ingressou nas contas da Sr• Ana Acioli US$1 IniihãO ·e foi despendido US$1,5 milhão, mas em nenhuma atividade produtiva.
Sabe-se hoje que esse dinheiro foi gastO na reforma &i Casa
da Dinda, no jardim, na construção do heliporto, nas guaritas
de s_egurança, nos muros, em tudo o que ·se fez necessário
naquela residência para dar segurança ao Presidente da RepúbliCa. Sabe-se que o dinheiro foi gaSto tambérit erri pr.eserites
pata famíliares e amigos; que o-- dinheiro foi depositado na
conta do Sr. Francisco Eribcrto Freire de França para despesas
as mais estranhas: nenhuma delas, porém. em atividade produtiva. Como pode uma instituição financeira aOSter-se de qualquer controle, colocando tal soma nas mãos de um cidadão
qú·e diz eStai aplican-do para ou_trem sem que es_se outrem
expliqUe em que vai.gastar? Aliás, ele o fez, de um lado,
em despesas não produtivas e. de outro lado, naquilo que
o própriu PreSidente Fernando Collor de Mello tanto condenou, ou ·seja, em aplicações de natureza especulativa, como
o ouro.

:s

Estamos aguardando as explicaç6es de Cláudio Francisco
Vieira até quinta-feira próxima, quahdo ele deve mostrar.
com documentos, o que foi feito-com os US$3,700- Milhões,
como esse dinheiro ingressou nõ BraSil e com q·ual registro.
Deve mostrar também como foi tratada a compra de ouro:
se mediante certificado nominativo· para o Prciprletádo ou
outro meio. Esse certifiCado nominativo estava em nóri:le de
Cláudio Francisco Vieira ou desse outro senhor que agora
aparece, Najum Azario Fia to Turner? Esse senhor, ao fazer
uma declaração para o Sr. Cláudio Francisco Vieira. confessou, segundo o depoente, de forma honrada, que depositou
esse dinheiro através de pessoas consideradas fantasmas, por·qo:e-mUitas delas não existem. É Preciso saber se foi recolhidO,
na época da compra e venda do ouro, o respectivo IOF ou
a respectiva quantia de ICMS. Se a compra e venda de ouro
foi realizada mediante uma operação de ouro em si, de balcão,
então há que se registrar isso e pagar O devido ICMS, ainda
mais em se tratando do Presidente Oa República, qUe. tem
a obrigação de respeitar a legislação. Se foi na Bolsa Mercantil
e de Futuros. tem que ser feitO p'elo certificado nominativo,
pagando o respectivo IOF. Há que se saber disso.
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É preciso saber também se, em 1989, 1990, 1991, 1992,
o Sr. Cláudio Vieira registrou esse empréstimo e a Posse de
ouro que tinha na sua declaração de bens.
Mas aqui há um outro aspecto: que exemplo dá o Presidente da República em ter US$5 milhões ou US$3, 700 milhões
em ouro não registrados como sendo dele próprio, não estando
na sua declaração de bens ou de dívidas? Será esse um bom
exemplo para a Nação: uma pessoa que age tanto por meio
de terceiros, que não assume uma fortuna como essa? Para
a maioria dos brasileiros, US$5 milhões ou US$3,700 milhões

é extraordinária-Ioi'tuna. QUantas pessoas nO BraSil têm mais
do que US$1 milhão? E o Presidente, de posse dessa quantia,
não a tinha em seu próprio nome. Imagine se todas as pessoas
de fortuna neste País seguirem o exemplo do Presidente da
República de ter US$5 milhões não em seu próprio nome.
Aí já está mais uma complicãção para o Presidente Fernando
Collor de Mello.
Mas ainda há outra mais grave. Todos lamentamos, nos
dias 15, 16 e 17 de março de 1990, quando anunciado o Plano
Collor pelo Presidente da República, porque tantas vezes repetidas pelos meios de comunicação, as palavras da Ministra
Zélia Cardoso de Mello. Qu_antas vezes ela, perguntada sobre
se alguma pessoa tinha tido informação_especial sobre o.Piano
COllor, disse que ninguém Se protegeu da informação do Plano
Collor.
__ _
Agora, quase dois _anos_ e meio_ após, ficamos ·sabendo
que quatro pessoas - o Sr. Fernando Collor d_e Mello, o
Sr. Cláudio Francisco Vieira, O Sr. Luiz Estevão e o Sr. Paulo
Octávio - levantaram um empréstimo da ordem de US$5
milhões para o Presidente. Desse dinheiro, US$3,7 milhões
foram transformados em ouro.
O que aconteceu com o ouro do Sr. Presidente da República em 15 de _março de 1990? Essa é mais uma pergunta
que não sei bem corp.o o Senhor Presidente !=fa República
vai explicar aos brasileiros.
.
Sua Excelência recomendou aos demais brasile_iros que
também levantassem dinheiro no Uruguai e o aplicassem em
ouro para se protegerem do Plano Collor? Havia_ inclusive
uma legislação a respeito, que não foi ontem mencionada
pelo Sr. Cláudio Francisco Vieira, Segundo -a qual quem estava
de posse de ouro em 15 .d_e março de 1990 deveria dechuá-lo
e pagar sobre o e_stoque 15% de imposto. O Presidente Fernando Collor de Mello o fez? O Sr. Cláudio Francisco Vieira
o fez? Não fui informado_. Se fosse demorar rp..ais tempo 1
ao vendcir o ouro ter-se-ia que pagar 35% sobre o valor.
Se o fez, seja pagando 15%, Seja pagando 35%, como o_Presidente da República teve recursos suficientes para pagar o
empréstimo"? Aliás, será que vem pagando o empréstimo,
ou o Presidente dessa_companhia Alfa Trading, Sr. Ricardo
Parcela, é tão irresponsável que não se importa com o pagamento dos US$5 milhões ou dos US$3,7 milhões?
Infelizmente - porque isso é triste páiã--a Nação - ,
o Presidente da República enContra-se em situação muito mais
difícil do que antes do depoimento do Sr. Cláudio Francisco
Vieira, pois O que esse senhor explicou _é inexplicável, não
se sustenta, nem se sustentará até quinta~feira pr6Xim·a.
Cada vez mais, para tristeza daqueles que tinham tanta
esperança em um presidente eleito diretamente pelo povo
- entre os quais me iricluo - , o primeiro presidente assim
escolhido, após quase 30 anos sem eleições, não condiz com
a mensagem a que veio.
O Senhor Presidente da República fez a sua campanha
baseada na luta contra os marajás. Pergunto aos Srs. Senado-
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res: que marajá maior exiSte nó Brasil, nos meses de levantamento desse empréstimo? Conseguiu gastar na Casa da Dinda
e com despesas por intermédio das contas da sua secretária
particular, Ana Acioli. Que marajá, antes acusado por Fernando Collor de Mello, durante a sua campanha, estava gastando cerca de US$1,5 milhão, em 23, 24 meses; de agosto
de 90 a junho de 927 Conforme aproximadamente se regiStra~
passaram recursos de depósitos e de despesas nesse valOr na
conta da Sr' Ana Acioli.
São perguntas que fazemos, e esperamos possam ser ainda
reSpondidas. Sinceramente, considero impossível que tal aconteça; pelas palavras de Cláudio Francisco Vieira, considero
que-o Presidente está em maus lençóis.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de
conceder a palavra ao eminente Senador Nelson Carneiro, orador iMediatamente inscrito, a Presidência deseja comunicar à Casa:, em funções-de notícias divulgadas pela imprensa,
que ultimou, ontem, a contratação solicitada pela CPI, de
empresa incumbida de auditoria internacional, a Kroll Ass-ociated, que se vai favorecer do contrato. E es.se contrato aten-:
deu às exigências do Decreto-Lei n" 2.300, e te"rá suas cláusulas
levadas ao conhecimento de todos os Srs. Senador~. Antes
da ultimação do contrato, circularam versões de que a Presidência da Casa estaria recebendo pressões: em primeiro momento do Ministro de Estado do Exército, posteriormente,
uma presSão que resultaria de um movimento encc_tado pela
OAB e pela ABI no sentido de reunir recursos para que
as duas entidades assumissem o ónus do pagamento dessa
Contratação.
A Presidência contesta esse tipo de informação e assegura
aos Srs. Senadores que qualquer que fosse a pressão. pela
autoridade de que me invisto em função do apoio recebido
dos demais integrantes desta Casa, nós a repeliríamos com
a maiOr veemêriêlã., entetldQ que a nossa postura aqui deve
caracterizar-se por uma linha de isenção e de imparcialidade,
defendendo, acima de tudo, os interesses do Congresso Nacional, que são os mesmos do próprio povo brasileiro.
Fica, ·portanto-, o esclarecimento, iTitegfando o~ Anais
do Senado FederaL
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
OSR. NELsON CARNEIRO(PMDB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, Uma
das instituições ou entidades que têm obtido nestes últimos
anos o nlaio_r relevo e se destacado entre as outras, até como
modelar, é a Empresa de Correios e Telégrafos. É o resultado
da colaboração, do espírito de sacrifício dos que integram
aquela organização. Todos nós conhecemos o trabalho ingente
dos que percorrem cidades e vilas deste País para distribuir
correspondências.
Todos os dias os jornais anunciam que o serviço de cçrreios do Brasil é dos melhores, é o segundo dq mundo, mas
todos se esquecem dos que realizam esse trabalho.
O -nobre Deputado Roberto Magalhães, renovando iniciativa Que, salvo engano já tentada nesta Casa não logrou
êxito nem solução, fnteressóu-Se pela complementação da aposentadoria do pessoal do extinto DCT - Departamento de
Correios e Telégrafos-, para que tivessem a mesma sitUação
que foi assegurada aos servidores da Rede Ferroviária Federal.
A Câmara dos Deputados aprovou essa proposição sem
restrição, todos os Partidos lhe deram apoio. Veio a esta
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Casa, onde com pareceres também favoráveis, a justa-providência foi acolhida.

Agora, Sr. Presidente, quando o projeto, aprovado unanimemente pelas duas Casas, chega ao conhecimeotu do_Senhor Presidente da República, surpreendentemente, é vetado
no dia 21 do corrente.
_
Ora, Sr-. Presidente, uma das qualidades do homem público, que tem a responsabilidade de dirigir os destin_os_ de um
país, é ser justo, é- fazer justiça aos que no setor público
colaboram para a regularidade dos_ serviços_e_a_t_é para a excepcionalidade dos serviços.
A circunstância, o- fato de haver sido vetado o projeto

do Deputado Roberto Magalhães reclama uma atitude de
vigilância do Congresso Nacional. O- CongresSo -Nacional mio

pode ratificar essa decisão presidencial sem praticar grande
injustiça com os homens que integravam o ãntígo _Departamento dos Correios e Telégrafos, hoje Empresa dÕs Cõrreios
e Telégrafos.
É este apelo, Sr. Presidente, que deixo lluS Anais da
Casa, na certeza de que Deputados e Senadores renovarão
o seu voto, prestigiando essa classe que_ tantos sacrifíç_ios tem'
feito para· honrar o serviço que lhes_ é .deferido e, principal, __ .
_
mente, atender ao povo brasileiro_.
É este o apelo que, nesta oportunidade, deixo consignado
nos Anais do Senado Federal, na esperança de que ele encontrará receptividade não só nesta Casa, mas na Câmara dos
Deputados. E os votos unânimes da votação deste projeto
se tomarão em votos favoráveis à rejeição do veto presidencial.

Durante o discurso do Sr. Nelson Carneiro, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeifci da presl-.
d€ncia, que é ocupada pelo Sr. Nabo r Júnior.
O Sr. Esperidião Amin -Sr. Presidente, peço a Palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - S,::. Presidente,_ Srs. Senadores,
ao proferir este parecer, sou adic}onalmente inspirado pe_las
palavras do nosso Presidente, Se_!1<!4_orJv1auro _B~nevide_s, ~m
função da relevância da matéria, o lte_!Ji 1 da Ord~m do D1a:
Pretendo expor, neste momento, considerações -acerca
do item nÇ> 1, projeto que ocupa o primeiro lugar na Or~em
do Dia de hoje, aduzindo realizar ao parecer e ao projeto
que vincula algumas razões que, creio, jus~ifica:m ·a lnte.tvenc;cl?
que vamos praticar, se aprovarmos o proJeto do Códtgo Eleitoral brasileiro.
O que pretende esse projeto de lei que un~fica, a pãrfir
do projeto de autoria do eç.~ão_Senador M~,u;il~.B~~daró, e
contando ainda com a adição do projeto de autoria do Deputado António de Jesus, que tramitava na Câmara dos Deputados, compatibilizar o evento eleição, o evento _riiai(i_ritportante que o regime democráticci'~stabelece ~?mo plu.ralismo
religioso? Este é o escopo do projeto: penmhr pela dtlatação
no horário de votação que, no caso de realização de eleição,
um dia, por imperativo religioso, deva ser guardado_, possam
os que professam uma religião, como a do~ Ady~nttst~s, por
exemplo, que guardam rigorosa~ente OS sábados, compadecer a sua fé religiosa com o exercício do dever cívico d() voto.
Este é o escopo, esta é a finãiidade do pro]etó de lei
que ocupa, no dia de hoje, o primeiro lugar na Ordem do
Dia.
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Desejo, aqui, ressaltar três aspectos importantes nesses
coment4rios que antecedem o parecer quando for oportuno:
1. O projeto é uma tentativa de longo prazo, que vem,
de longo tempo, abrir uma possibilidade específica para que
os que pr9fessam religião que estabelece como cânone a rigorosa obediência à guard~ 9-.9 sáJ>_ado, a possibilidade de exercer
o direito do voto após o pór-do-sol quando o dia de eleição
coincidir como sábado, que deve ser guardado segundo tal
preceito religioSO.
Vem de longo período essa iniciativa, posto Que o prOjeto
ao qual foi apensado, e de autoria do Deputado Antônio
de Jesus, é da lavra do ex-Senador Murilo Badaró.
U que pretende o projeto?
Na ·r.eçlação final, pretendia que o horário de encerramento da votação viesse a ocorrer ·às 20 horas e 30 minutos,
desde que houvesse eleitores com impedimento_ de natureza
n:ligios~ e desde que o fato fosse comunicado à Justiça Eleitoral com uma antecedência de sessenta dias.
No meu Estado, várias comunidades_ religiosas defrontam-se com esse problema, teoricamente, e, neste ano de
1992, praticamente~
.-,Refiro-me, por exemplo, à comunidade de Guabiruba,
município da região do Vale do Itajaí-Mirim, próximo -de
Brusq~e, onde larga porção da população eleitora daquela
comumdade, por razões de imperativo de fé, por crença religiosa, teria grande dificuldade em compatibilizar o preceito
religíoso, a guarda do _sábado, -com o exercício do direito
e do dever de votar, repito, neste ano de 199-2, quando a
elei_ção vai recair e.x~tamerite no sábado.
Po: isso, quero abordar o segundo aspecto, que é.agradecer às hderanças de todos os Partidos que, aqui, no Senado
-Federal, conferira~ a esse projeto a urgência indispensável
para que possa ser aprovado neste período de convocação
extraordinária.
E, fínalmente, desejo extrair do parecer um trecho que
quero assinalar, já nesta oportunidade.
_
·- "A-justificaçãõ do projeto e do outro, de autoria do
Deputado Antônio de Jesus, já citádo, está fUndamentada
na liberdade de crença e de religi~o fuSculpida na carta das
Nações Unidas e tradicionalmente resguardada pelas nossas
constituições. Assim é que há cultos que exigem abstenção
de quaisquer atividades em horários e dias da semana, especialmente aos sábados, como acontece com os seguidores da
Igreja Adventista dõ Sétimo Dia que_r.eúne,-s-egundo a própria
justificação, cerca de um rriilhão de pessoas dentre seus crentes
em nosso País. Não__~e deve omi_ti~_._aipda, nessa consideração
que esse grande nú~ero de cidadãos representa uma cnletivi.:
dade prestante ao nosso País, sendo; via de regra, brasileiros
exemplares, com reta conduta moral e rigoroso cumprimento
dos seus deveres cívicos."
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse assunto
que ocupa, repito, o primeiro Iugai na Ordem do Dia da
sessão de hoje do Seilado Federal, vai permitir, uma vez aprovado o projeto que ~~fendo nesta oportunidade, que o texto
da nos~a lei estabele.çfl uma facilidade e em nada prejudicará
a realização da eleição, o dia da eleição, posto que haverá
antecedência no aviso ~a excepcionalidade vai acolher o princípio de fé, o princípio de crença religiosa que, até por ser
prinCípio religioso, está inscrito como pdncfpio acatado por
pessoas de boa formação moral.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-IDe V. Ex~ um aparte?
7

6130 Quarta-feita 29

DIÁRIÓ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois não, nobre Senador
Nelson Carneiro.
-- O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador, estou acompanhando, como sempre com a atenção devida, a brilhante exposição de V. Ex• Mas gostaria de saber se V. Ex• está de acordo
com o texto do Senado ou defende o texto da Câmara.
O SR. ESPERIDIÁO AMIN '-Estou defendendo, nobre
Senador Nelson Carneiro, o texto da Câmara,- que é O texto
final, o n!> 3 - o terceiro que nos é apresentado - , porque,
como eu dizia, apesar de o projeto originalmente apresentado
pelo Senador Murilo Badaró prever 20 horas e 30 minutos,
houve um consenso na Câmara para que 19 horas fosse o
limite da extensão do horário de votação. E, pelo menos
dos Líderes religiosos com os quais me alistei a respeito deste
assunto, às 19 horas, ainda que não fosse o ideal, representa
uma extensão razoável para os administradores do processo
eleitoral, que permitirá esta extensãO, ainda que menor, no
caso, o cidadão brasileiro com essa dificuldade de natureza
confessional possa acorrer à votação a tempo de cumprir com
seus direitos. Então, o texto que defendo, Senador Nelson
Carneiro, é o que veio da Câmara, ou seja, estabelece~ndo
a extensão para às 19 horas.
O Sr. Nelson Carneiro- Aí é quando começarão a ser
distribuídas as senhas -às 19 horas -, quando, pelo texto
do Senado, o encerramento seria às 20h30min.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Exatamente.
O Sr. Nelson Carneiro- V Ex• sustenta, então, que
melhor seria que se começasse a distribuição às 19 horas,
sem prazo para terminar, porque não há prazo para encerraR
mente_.
r

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Não, o prazo para terminar é 19 horas.
O Sr. Nelson Carneiro- Não, não. Será iniciada às 19
horas. O encerramento só está no texto do Senado, no texto
da Câmara, é para iniciar a distribuição das senhaS,
O SR. ESPERIDIÃO All;liN - V. Ex' nie permite? O
caput do texto inicial diz: u As 17 horas, o Presidente fará
entregar as senhas a todos os eleitores presentes e, em seguida,
os convidará, em voz alta, a entregar à-Mesa seus títulos
para que sejam admitidos a votar."
Ou seja-, peJo texto original, às 17 horas, quem não tiver
votado ainda, reçebe a senha e pode permanecer votando.
O texto que está sendo inscrito como parágrafo, no caso
§ 2' deste art. 153, diz:
"Se o dia da eleição recair rium sábado as proviR
dêncías de que trata o caput deste artigo serão iniciadas
às 19 horas."
Ou seja, em vez de as senhas, para os -que-n-ão- tenham
votado ainda, serem distribuídas às 17 horas, serão distribuídas
às 19 horas. não havendo, portanto, um rigoroso contiole,
como não há, em relação às senhas distribuídas às 17 horas,
para o encerramento da votação.
Mas aí o bom senso da Mesa que
preside vai fazer o
A?
•
• •• •• que.
Suponhamos que numa seção tenham faltado cem eleitoR
res. Esses eleitores vão exercer o seu direito de voto com
base na senha. E vai demorar, Senador Nelson Carneiro,
sem querer com isso fazer umã blague, o tempo que leva.
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O Sr._Nelson Carneiro- Exatamente por isso eu pergunR
tava a V. Ex• porque os. dois textos são diferentes. O do
Senado fixa o horário do encerramento, no caso de impedimento religioso, às 20h30min., e o outro fixa O prazo do
início da distribuição das senhas. Como V. e~ não havia esclarecido qual o texto que preferia, eu cftlis ouvir a sua opinião:
se V. Er' estava de acordo com a emenda da Câmara ou
com a emenda do Senado. Ago-ra estou informado. Muito
obrigado a V. Ex~
O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Desejo, ainda, aduzir,
Senador Nelson Carneiro, ainda que pela via reversa. o texto
origillal do Senado, falava sobre o encerramento da votação,
ou seja, o limite para encerrar a votação, desde que houvesse
aquela comUnicação prévia. Esta era a modalidade de atender.
O texto que veio da Câmara simplificou a maneira de atender,
porque simplesmente diz:
"Se o dia da eleição recair num Sábado, as providências de que trata o caput deste artigo serão iniciadas
às 19 horas."
, Ou seja, há apenas uma intervenção na legisla-Ção atual.
E estabelecer que, sendo num sábado, às 19 horas serão distriR
buídas as senhas e a votação terminará quando - esperaRse
- o bom senso e o volume de pessoas que recebam a senha
permitirem.
O Sr. Nelson Carneiro- Obrigado a V. Ex•
O SR. ESPERIDIÃO AMIN ...:. Eu é que agradeço a V.
Ex~ porque permitiu que esse asSunto ficasse esclarecido.
Eu concordo que, ao procurar enaltecer a iniciativa do
ex:Senador M!lrilo Badaró, possa ter dado a entender que
estava defendendo o texto do _seu projeto, quando na verdade,
até por praglnatismo, eu peÇo que nõs aprovemos o da Câmara, porque aí a matéria terá se esgotado no âmbito do Legislativo e poderá ir à sanção para proveito já no corrente exercício.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex?- um aparte?
O SR. ESPERIDIÁO AMIN -Pois não, Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marioho - Não ouvi, infélizmente, o
princípio-do seu discurso, E a minha indagação não é propriamente quanto à variação de horários, é quanto à procedência
dessa medida. Qual é a razão fuil.damental de nós alterarmos
a legislação para criar esse privilégio em favor de algumas
religi9es?
O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Senador Josaphat Marinho, eu não vou questionar, mas não faço minha a expressão
privilégio.
O Sr. Josaphat Marinho- Se V. Ex• considerar a expressãO impr-ópria-, pode dizer exceçâo.
O SR. )'SPERIDIÃO AMIN -É uma exceção.
O Sr. Josaphat Marinho -O problema não é de ser
privilégio ou de ·exceção, é de ser uma medida excepcional
em relação ao critério geral institufdo na legislação.
O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Eu divergi e fico satisfeito
com_a alt~ração. V. Ex~ sabe que além de jurista, eu reconheço
no Senador Josaphat Marinho um judicioso e ilustrado par.
Eu prefirO ·a expressão exceção, porque não entendo que ir
ao encontro de uma questão de fé seja uma regalia. Eu entendo
que é uma exceção. Fundada em quê? Conforme reSumidaR
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mente o parecer vai mostrar, fundada no próprio princípio
da liberdade religiosa, eSfã.belecido não apenas na nossa Constituição como originária ou anteriormente na Carta das Nações
Unidas.
Se o cumprimento de uma convicção_ religiosa me leva
a guardar o sábado, como é o caso, e este guardar o sábado
estabelece a iriibição para que o cidadão cumpra com o dever
- no caso do Brasil, não existe apenas o direito de votar,
existe o dever do voto - , não há, na minha opinião, a quebra
do Estado de direito, não há um prejuízo para à "administração
eleitoral abrir a exceção, no caso de a eleição coincidir com
o sábado. Não há nenhum prejuízo funcional, não há qualquer
espécie de regalia, na minh<;t opinião, ao se ir ao encontro
dessa exceção.
O Sr. Josaphat Marinho- O risco é o precedente, Ex\
feita uma exceção, poder-se-á multiplicar em outras por circunstâncias váriasc que poderão Ser argüidas. Esse é ·o problema.
O SR. ESPER!DlÃO AMIN -,- Sen~dor Josapbat Mariesse é o risco de haver o Legislativo. Esse risco é_ próprio
da existência do Legislativo.
O Sr. Josaphat Marinho- Exatamente por isso o Legislativo deve precatar-se na abertura das ex.ceções. As eleições
se processam de quatro em quatro anos, ...
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -De dois em dois anos.
O Si. Josaphat Marinho-.;. ao passo que as religiões
desenvolvem os seus ritos, pelos menos semanalmente.
O SR. ESPERIDIÃQ AMIN - Senador Josaphat Marinho, esse é o risco de um homem ter um juízo. Deus nos
deu o poder ou a competência, ou- melhor, o talento de decidir.
Na linguagem religiosa, isso se -chama autodeterminação, e
até na linguagem jurídica.
O Sr. JosB(that Marinho -Tenho receio, Ex~, das exceções~ __
nho~

O SR. ESPERJDIÃO AMIN- Eu também partilho dos
receios. Mas esse receio, Senador Josaphat Marinho, não me
intimida a decidir.
--0 Sr. Josaphat Marinho --A mim também não intimida.
Estou ponderando que, às vezes, as exceções se abrem, sem
maior atenção.
·
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Concordo.
O Sr. Josaphat Marinho - E se agravam no curso da
=
História.
--O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Concordo com V. Ex•
quanto à necessidade de nos aprecatarm.Õs. Quanto i isso,
·Senador Josaphat Marinho, recolho do seu_ aparte um ensinamento judicioso, jurídico e fruto da experiênCia que é mais
rica do que a minha. Mas, sinceramente, conheço a origem
desse pleito e talvez essa ·parte não tenha sido alcançada por
V. Ex• porque eu falei no início que, de longa data, esse
processo já amadureceu.
Esse projeto de lei é de autoria do ex-Sendor Murilo
Badaró, cujo mandato já venceu antes de -v. Ex·- voltar a
iluminar esta Casa. Na Câmara dos Deputados, este proje-to
foi socorrido e a ele se apensaram dois outros, de autoria
de parlamentares daquela Casa do CongresSo Nacional. De
forma que, não é um projeto que surge repentinamente no
Senado Federal em face de uma alteração havida na se_mana
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passada no uso e no cóstume de uma religião que tenha-Suigido
anteontem.
Primeiro, não que sej arn os únicos, os sabatistas, corito
se pode chamar, mas os adventistas, em particular, têm, no
caso do Brasil, uma folha d~ serviços prestados nQ campo
da saúde, do desenvolvimento, da educação e no fortalecimento da atividade comunitária que eu poderia atestar aqui
por um longo pronunciamento, o que não é o caso.
Segundo, este projeto tanto decantou que um dos seus
-autores já teve o seu mandato vencido.
Por isso, Senador Josaphat Marinho, creio que não agride
a prudência decidirmos sobre a matéria. É claro que podemos
decidir, votando "sim" ou _"não". Como poderemos votar
"~ini" ou -"não", impor maior ou menor prazo de demora
num outro pleito que venha a _se .ancorar neste ..
Digo a V. Ex~ com a convicção de quem conhece com uni. dades - referi-me aqui a uma delas - que, casualmente,
à sua retagu~rda está um ex-Deputado por Santa Catarina,
Júlio César, que conhece muito bem o Município de Guabiruba. Lá, em Guabiruba, em Aimoré, estaríamos tolhendo
a participação no pleito eleitoral por uma questão religiosa,
-_-ri.~_o é t:~em por uma questão ética, pois cidadãos prestantes,
eu repito, com o-desenvolvimento do eSpírito de civiSmO-que
a todos nos comove, gente que não precisa polícia não poderia
comparecer às umas por uma questão de fé. Por esta razão,
creiO que o adrriiitistrador e o legislador podem quando julgam
abrir exceção. E neste caso eu não tenho nenhum constrangimento em dizer que nós estaríamos abrindo, sim, uma exceção e nãç estabelecendo um priVilégio social, cívico e. politicamente razoável.
Era o que eu gostaria de dizer, agradecendo tanto ao
Senador Nelson CarneirO, quanto ao Senador Josaphat Marinho pelos ilustrados apartes que ofereceram a mim. Muito
obrigado,
_Durante o discurso cjo Sr. Esperi_ilião Amin, o Sr.
Nabor Júnior deixa a cadeira da presidência, que é oi:u-pada pelo Sr. Valmir Campelo.
Durante o discurso do Sr. Esperidião Amin, o Sr.
Valmir Campelo deixa a cadeira da presidência que é
ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
. COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Antonio Mariz- Beni Veras --César Dias- Darcy
R~beiro - Dário Pereira -Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Flaviano
Melo- Henrique Almeida- Hugo Napoleão- João Calmon--=- João França- José Fogaça- José Sarney- Júnia
Marise- Jutahy Magalhães- Marco Maciel- Meira Filho
-Nelson Carneiro - Nelson Wedekin -Pedro SimonRaimundo _Lira- Valmír Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.É lido e·aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 533, DE 1992
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
requeiro inversão da O~dem dq Dia, .-a fim do que a matéria_
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constante do item n'? 2 seja submetido ao Plenário em último
lugar.
Sala das Sessões, 28 de julho de 1992. - Esperidião
Amin.
O SR. PRESIDENTE (Valrnir Carnpelo) - Aprovado
o requerimento será procedida a inversãO solicitada.
Item 1:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 193, DE 1986
(Em regime de urgência, nos termos do ait. 336,
c, do Regimento Interno)
.
Discussão, em tumo-úníco, -do SubstitutiVO da -Câmara ao Projeto de Lei do Senado n' 193, de 1986
(n» 8.342!86, naqUela Casa), que acrescenta parágrafo
ao art. 153, do Código Eleitoral, com vistas a facilitar
a votação de eleitores com impedimento religioso (Dependendo de parecer.)
Designo o nobre Senador Esperidião Amin para
emifif o parecer.
-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O .Parecer
conclui favoravelmente ao substitutivo da Câmara.
Completada a instrução da matéria, passa~se à discussão
do projeto, em turno tínicd'. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o substitutivo da Câmara.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à- Comissão Diretora para a redação final.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, considero a missão de proferido parecer já cumprida com a colaboração,
repito, através de apartes, dos Senhores Nelson Carneiro e
Josaphat Marinho e me atenho a dizer que, pelas razões já
expendidas, o parecer é favorável. Mas, vou ler o pa·recer.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Fica registrada a manifestação do nobre Senador pela Bahia, Josaphat
Marinho.

O Sr. Josapbat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra
para declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a ·palavra ao Senador Josaphat Marinho para declaração de
voto.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para declaração de voto. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
declaro a V. Ex~ que votei contra o projeto por hão encontrar
razões ponderáveis que jllstifi"cassem a exceÇão.
- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa. parecer da Comissão Ditetora, oferecendo redação final
da matéria, que será lida pelo Sr. 1<? Secretário._
É lido o seguinte
PARECER N• 244, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado n<? 193,
de 1986 (n• 8.342/86, na Câmara dos Deputados)
A Comissão Diretora apresenta a redaçãofinal do Projeto
de Lei do Senado n' 193, de 1986 (n' 8.342186, na Câmara
dos Deputados), que acrescenta parágrafo ao art. 153 do Código Eleitoral, com vistas a facilitar a votação de eleitores com
impedimento religioso.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de julho de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente_ - Ra_chid Saldanha Derzi,
Relator - Dirceu Carneiro, Lucídio PorteUa.

"Retoma ao exame desta Casa p preSente projeto,
de autoria do então Senador Murilo Badaró, que, acres~
contando parágrafo ao art. 153 do Código Eleitoral,
visa facilitar a votação de eleitores com impedimento
religioso.
.
_
Em sua redação original, pretendia o Projeto pror~
rogar o horário de encerramento da votação, que se
daria às 20h30min, desde que, havendo eleitores com
tal impedimento, fosse o fato coiriiinicado à. Justiça
Eleitoral com antecedência de sessenta dias.
A justificação do projeto e a de outro, de autoria
do Deputado Antônio de Jesus, que se encontrava em
tramitação na Câmara dos Deputados, está fundamen~
tada na liberdade de crença e religiãO, insculpida na
Carta das Nações Unidas e tradicionalmente resguar~
dada pelas nossas Constituiç6es. ASSim é que há cultos
ANEXO AO PARECER N' 244, DE 1992
que exigem a abstenção de quaisquer atividades em
horários e dias da semana, especialmente aos s·ábados,
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 193,
como acontece com os seguidores da lgreía Adventista
de 1986 (n~ 8.342/86, na Câmara dos Deputados), que
do 7<? Dia que reúne, segundo consta de referida justifi~
acrescenta parágrafo ao art. 153 do Código Eleitoral,
cação, cerca de 1 milhão de pessoaS.____com vistas a facilitar a votação de eleitores com impediNão posso omitir, ainda que esse grande ri.únierO
mento religioso.
de cidadãos representa uma coletividade prestante ao
O Congresso Nacional decreta:
nosso País, sendo, via de regra, brasileiros exemplares,
Art. 1<?- Acrescente~se ao art. 153 do Código Eleitor;:tl
com reta conduta moral e cívica. -=--·-o seguinte § 2?. renumerando~se para § 1? o atual parágrafo
Na Câmara dos Deputados, o- projeto recebeu único:
emenda substitutiva. Ao invés da prorrogação pura
"Art. 153. .. ............................................. .
e simples do horário, estabeleceu-:-se que, "se o dia
§ 1' ........................................................ .
da eleição recair mim Sábado", o encerramento da vota~
§ 29 Se o dia da eleição incidir num sábado, as
ção ocorrerá às 19 horas. Isto porque aquela proibição
providências de que trata o caput deste art. serão inicia~
religiosa do exercício de qualquer trabalho aos sábados
das às dezenove horas."
cessa após o pór do sol."
Art. 39 Esta Lei entra em vigcir na data de sua publi~
Como se vê, o texto da Câmara, embora mais sucinto,
cação.
atende perfeitamente ao fim colimado, e por estar vazado
Art. 49 - Revogam-se as dispoSições ein contrário.
em boa técniCa legislativa, opino pela sua aprovação.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennancecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
OFÍCIO N' S/18, DE 199Z
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno)
Ofício no S/18, de 1992, relativo a pleito do Governo do Estado de Santa Catarina, qUe s_o1iCifa-a: prOrrogação da autorização concedida pela Resolução n9
88, de 1991. (Dependendo de parecer.)
Designo o nobre Senador Esperidião Amin para emitir
parecer sobre a matéria.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - ~C. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. PreSíde1_1_te, S_rs. Senadores, trata-se do restabelecimento de uma resoluçª-o que
autorizava o Governo do Estado de Santa Catarina a firmar
operação de crédito com organismos da extinta República
Democrática Alemã -RDA, q\le, como todos sabem, passou
a integrar, a partir de 1990, a República Federal da Alemanha,
·
depois da reunificação.
O profeto de resolução pr_etende permitir que, nuin prazo
até dia 30 de junho de 1993, ou seja, dentro de um ano,
o Estado de Santa Catarina possa Se beneficiar dessa perspectiva de operação de crédito, na forma do projeto-de resolução
seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em moeda
corrente.
O Sr. Esperidião Amin -Concordo, Sr. Presidente. "'Ou
seu valor em moeda corrente".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui pela apresentação do projeto de resolução que estabelece a vigência da Resolução n 9 88, de 1991.
Completada a instrução çla matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides} - Sobre a mesa, redaçãofirial que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N• 245, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Red3ção finãl do Pi-õjeto de ResolUçãO n' 53, de
1992.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n"' 53, de ·1992, que restabelece a vigência da
Resolução n• 88, de 1991, do Senado Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de julho de 1992.
--- Mauro Benevides, Presidente ~ Racbid Saldanha Derzi,
Relator - Alexandre Costa - Dirceu Carneiro.
ANEXO AO PARECER N• 245, DE1992
Redação rmal do Projeto de Resolução n' 53, de
.1992.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 53, DE 1992
Restabelece a Resolução n• 88, de 1991, do Senado
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, PresiFederal.
dente, nos termos do art. 48, itein 28, do Regimento Interno,
O Senado Federal resolve:
- promulgo a seguinte
Art. 19 É restabelecida, com prazo de vigência- até 30
RESOLUÇÃO N•
, DE 1992
de junho de 1993, a Resolução no 88, de 1991, do Senado
Restabelece a vigência da Resolução n' 88, de 1991,
Federal, que retifica a Resolução n9 47, de 1990, que aUtoriza
o Governo do Estado de S_anta. Çatarina. a celebrar operação
do Senado Federal.
de compra e venda com financiamento externo junto à empreArt. 1o É restabelecida, çom prazo de vigência até 30
sa MLW - Intermed Expor! Import, da República Demo- de junho de 1993, a Resolução n• 88, de 1991, do Senado
crática Alemã, no valor de CL$ RDA8.259.367,50 (oito mi- Federal, que retifica- a Resolução n947, de 1990, que autoriza
lhões, duzentos e cinqüenta e nove mil, trezentos e sessenta
o Governo do Estado de Santa Catarina a celebrar operação
e sete dólares convênio e cinqüenta centavõs), ou Seu valor de compra e venda com financí3.mento externo junto à ·e_mpreem moeda (atualmente) corrente.
sa MLW - intermed export import, da República DemoArt. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua crática Alemã, no valor de CL$ RDA 8.259.367,50 (oito mipublicação.
~- ~ __
lhões, duzentos e cinqüenta e nove mil, trezentos e sessenta
Este é o projeto de resolução que se pretende ver apro- e sete dólares convênio e cinqüenta centavos), ou seu ·valor
vado, permitindo-me, ainda, aduzir ao-texto do art. 1"' a exem moeda corrente.
pressão: "ou seu valor em moeda (atualmente) corrente".
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
Este é o parecer, Sr. Presidente.
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre SenaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discusdor Esperidião Amin. V. Ex~ fez reparos à redação, incluindo
são a redação final. (Pausa.)
algo mais.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
O Sr. Esperidião Amin- Fiz, Sr. Presidente._ É que
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
como a Resolução está expressa apenas em moeda da antjga
sentados. (Pausa.)
República DemocrátiCa Alemã, proponho a seguinte compleAprovada. ~
mentação ao- art. 19. "ou seu valor em moeda (atualmente)
.A matéria vai à promulgação.
corrente", já que esta moeda, aqui, D.ão tem mais curso.

6134 Quarta-feira 29

'DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE {Mauro Benevides)- Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 58,
DE 1992-COMPLEMENTAR
(Em regime -de urgência, nos terinos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Cãmara n' 58, de 1992~omplementar (n' 73/91, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que institui a Lei Orgânica da Advo.cacia-Geral
da União, e dá outras providências. (Depei10endo de
parecer.)
.
A Presidência esClarece ao Plenário que durante o prazo
regimental foram oferecidas 58 emendas ao projeto perante
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-Nos termos do art. 140, a, do Regimento Irifé-rno, designo
o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho para proferir o parecer sobre o projeto e as emendas.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Para emitir pa~ecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs, Senadores, trata-se de matéria da mais alta complexidade,
como toda a Casa tem ciênciã.. O Relator, durante o período
da convocação cxtaordinária, desde sua designação, passou
a ter muito cUidado_ na análise desta matéria. _Um ponto é
impo-rtante ressaltar logo d_e início: a Cârriara- doS Deputados
fez um esforço ·muito grande para oideiiar a matéria e, de
cert~ modo, obteve êxito. Mas acontece qu~, sob o ponto
de vtsta governamental, a solução encontrada pela Cârriara
dos Deputados não lograria êxito na organizaÇ-ão da Advocacia-geral da União.
·
~ -~'
Ao mesmo tempo, Srs. Senadores, passãTam a vir ao
Cohgresso Nacional representantes das- diversas categorias liga~~~ atividade_j_J.!rídica do Estado. Passamos, então, a escutar cuidadosamente todos esses cidadão e cidadãs que vinham
ao Senado Federal trazendo as competentes informações.
Ao mesmo tempo, ao projeto de lei, segundo a versão
da Câmara dos Deputados, foram oferecidas muitas emendas,
que foram analisadas cuidadosamente pelo Relator. Assim,
o acervo com que trabalhou o Relatos tornou-se rico graças
ao trabalho da Câmara e ao trabalho desencadeado do Senado
Federal.
Mas de logo, Srs. Senadores que me esCUtam neste momento, devo esclarecer que houve uma má informação que
tomou conta do País e que deu a essa matéria um clima de
suspeição, inclusive com largo noticiário da imprensa. Falou-se
em milhares c milhares de servidores públicos desse setot.
Sobre Assistentes Jurídicos disseram da existência superior a quarenta mil, e um dos_ primeiros cuidados da Relataria
foi obter, junto ao Governo Federal, os números exatos da
clientela com a qual trabalharia o Relator para oferecer um
substitutivo.
O número que foi nivelado pdO CJoverno é o que se
segue.
. O GoVerrio-tem, em atividade,l.025 (mil e vinte e cinco)
Assistentes Jurídicos, 636 (seiscentos e tfinta e seis) erri inatlvidade, totalizando 1.661 (mil, seiscentoS e sesse-nta e um);
Procuradores Autárquicos São 1.254 (mil, duzentos e cinquenta e quatro) em atividade, 1.851 (mil, oitocentos e cinquenta e um) eminatividade, totalizando 3.105 (três mil, cento
e cinco Procuradores Autárquicos):
· _As fundações e autarquias têm em atividade nesse setor
983 (novecentos e oitenta e trés servidores), 272 (duzentos
e setenta e dois) cm inatividade; 1.255 _(inH, duZentoS e cin-
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. quenta e cinco) é o total e há ainda um total de 658 (seiscentos
e cinqüenta e oito) outros servidores também nesse setôr
com 174 (cento e setenta e quatro) em inativídade totalizand~
832 (~i~centos e trinta ~ dois). De tal sorte_ q~e o pessoal
_em ativ1dade para compor a Advocacia da UniãO atinge ao
número de 3.920 (três mil, nove-centos e Vinte) em atividade,
restando 2.933 (dois mil, novecentos e trinta e três) em inatividade, e o total é de 6.853 (seis mil, oitocentoS e cinqüenta
e três).
Mais tarde_, o Dr. Célia Silva me forneceu informações
assemelh~das_ a e?Sas, ocorre~do uma pequena alteração de
6.853 (seis mil, Oitocentos e cmqüenta e três) para· sete mil,
cento e poucos funcionários públicos desse setor. Nota-se,
portanto. que há uma grande diferença entre o_s números anunciados para tod~ o BraSil~ Ond-e -só de assistente-s jurficos teriamos 40.000 (quarenta mil), para os números reais de servidores
em atividade, de servidores inativos, superando em muito
pouco o número de 7 (sete) miL
Presto esse esclarecimento, porque_ esse dado avassalri.dor
de um núrner? tão alto~ orientou muito o voto dos Srs. Deputados na ocasião _em que esta matéria ia a exame na Câmara
Baixa do País._Váríos problemas foram vistos pelo Relator.
~primeira coisa que õrientou o _Relator foi alcançar: a possibilidade de se formar a Advocacta-Geral da União e ela realmente p~desse funcionar. Porque, segundo o Dr. Célia Silva,
a maténa como se encontra até esta data não é exeqüfveL
-É impossível de ser aplicada pelo Poder Executivo.
_O outro problema, Srs. Senadores, dizia respeito à organizaçao, mas sob outro aspecto: a iniciativa. Entendeu o Relator
que muito embora o momento da iniciativa já houvesse passado, cabia-lhe uma gentileza para com o Poder Executivo.
Não podia o Relator organizar a Advocacia-Geral da União
e ofertá-la ao Plenário e este aprovando-a dizer ao Poder
Executivo: é esta a repartição pública que caberá ao Poder
Executivo.
Entendia o Relator que mais lógico e mais jurídico _era
devolver o exame da matéria, ãtravés do Refator ao Poder
Executivo. Assim conversei com o SenadOr Mar~o Maciel
que me indicou que a pessoa do 9oveino responsável pel~
assunto era o CõnsultOr-Geral da República, Dr. Célio SilVa.
Então, passei a manter conta tos com o Dr. Célia Silva dãiido
as dir~trizes do Relator, as· partes que me pareciam fun-damentaiS e procurando colher do Governo aquilo que parecia
essencial à admiriistraçáo pública. Disso nasceu o substitutivo
que vou ler logo mais.
o substitutivo foi Preparado de acordo com as emendas
-apresentadas a esta Casa no prazo regimental e também de
acordo com sugestões levadas ao Relator. A Relataria esteve
sempre atenta para acolher pontos de vista, informações, documentos vários,o que quisessem vir dizer ao Poder Legislativo sobre esta matéria.
O Dr. Célia SilVa elaborou, então, por eSc-rito, a posíção
do Governo; o Relator fez novos retoques. E dizia eu ao
Dr. Célia Silva e ao Líder do Governo, Senador Marco MaCiel,
que queria colher uma posição unânime do Governo quailto
aquilo que ele achava que lhe era necessário para o funcionamento da Advocacia-Geral da União. Então, deixamos o substitutivo, que nos pareceu da maior validade e que foi objeto
de comunicação a outras Lideranças e de discussão interna
na- Bancada do PMDB, Partido ao qual pertence o Relator.
Tivemos a aprovação da Bancada do PMDB.
De última hora surgiu o último problema, já resolvido
com a audiência- da Liderança do PMDB. É que no ânlbífo_
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governamental havia outra divergência entre o ConsultorMGeral da República e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
melhor dizendo, entre o Ministério da Economia e a_Procuradoria-Geral da República. Havia pontos- adversos qllanto à
Procuradoria-Geral da Fazenda NacionaL
Entendia o Dr. Célio_Silva que a Procuradoria da Fazenda
Nacional deveria ficat, por inteiro; ria Advocacia-Geral da
União, subordinada administrativamente_ ao Advogado-Geral
e também subordinada jurídica e te_cnicamei;Lt~_ao AQvogado-Geral da União.
.. __ -·
A Procuradoria da Fazenda, o MinistrO da Fazenda e
outros setores fazendários entendiam que a Procuradoria da
Fazenda Nacional deveria ficar administràiivamente 1 inclusive
com a orientação econ_ômjca, subordinaQa ao Minis!ro da Economia, e a parte jurídica e técniCa sob a orientaçã<? e direção
do Advogado-Geral da Uniã<?_. o que sign~flca um papel dúplice. Os Procuradores da Fazenda pertencem administrativamente ao Ministério da EcOnoinia, mas atendem à orientação
técnica e jurídica do Advogado da União_ e compõem, por
esse lado, a Advocacia-Gétal da Uniáo.
.
O Relator não tinha preferências pessoais, apenas a preferência por um termo constitucio"nal. Porque quando votamos
a Constituição Federal ressalvamos que as cobranças f_azendárias ficariam a critér_iô_ da J~:r:Qçuradoria:-Geral. <la .f.~keuda
Nacional. O que significa- dizer que esse_ órgão foi reservado
constitucionalmente. . -· . ..
_ . . -- ~ -~-. ·- -~ .
Como o Goverriõ riãO-Chegou a um __ acordo_sobre essas
duas posições, o Relator preferiu acolher. assimilar~ dãr.continuidade, aperfeiçoando, no entanto, aquílo que deliberou a
Câmara dos Deputados. Assim, no meu substitutivo, a Procuradm1a-Geral da República fica pertericendO ao Ministério
da Economia rio que concerne à política económicá e à parte
administrativa. Mas se passam as suas funções advociltfcias,
as suas funções de cobrança, à produção dos executivos fiscais
e tudo mais no campo jurídico para a Advocacia-Gera.! da
União.
_
.
_
- ·Sei que tecnicamente mais ·prUdente seria uma definição:
ou a Procuradoria fica no Ministério da Fazenda ou vai para
aAdvocacia~Geral da União. Ma_s__a própria ConsfitUição criou
a reserva que nos obriga a adminíStrar, conio estamos administrando, essa provável diferença que ainda continua neste momento no seio da administração pUblica.
Escolhemos, portanto, uma solução. Mas não adotaria.
o Relator essa solução ~em antes consultar a J_..id~rança çl.o
Governo. Há poucos instantes; arites de vir para cá, fii-utrtã.
exposição ao Senador Marco Maciel da posição do Relator
no atendimento àquilo que resolveu a Càmara dos Deputados
com relação à Procurado:t:ia-Gerã.l da Fazenda Nacional. Assim, o Substitutivo está elaborado nesse rumo.
No Senado Federal, o projeto recebeu 58-emendas, das
quais:
a) foram acolhidas, total ou pà.rcialmente, as Emendas
de n<:>S 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, .17, 18,.19, 20,
'25, '26, '27, '28, '29, 30, 33, 37 e:M;
b) em conseqüência, ficaram -prejudicadas as""Fnl.endas
de n~ 1, 6, '21, '23, 35, 36, 38, 49, 56 e 57;
c) não foram acolhidas as_Emendas de n.,.s 11, 14, 16,
'2'2, '24, 31, 3'2, 34, 39, 40, 4'2, 43; 45, 46, 47, 48, 50, 51,
53, 54, 55 e 58.
_ ..
- · ·
Quero dizer que do substitutivo que vou apresentar não
resulta nenhuma despesa para o Governo. As carreiras que
passam para a Advocacia-Geral da União não autotizam transformação de cargo, reclassificação, ascensão.Qu qualquer outra
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figura que alterasse o padrão vencimental. Um dos cuidados
do Relator foi fazer as transposições, guardadas as condições
administrativas e doS direitos dos :servidores na .mesma situação em -que se dá a votação do projeto; na ffiesma data,
sem nenhuma alteração remuneratória: Não há nov3:s gratificações, não há promoções, não há ascensão, não h~ transformação de cargo, não há readpatação, não há aprovettament~:
as pessoas passam de onde estão para a -.A:dvocacia-GeraLda
União nos mesmos padrões e na mesma situação·jurfdica em
que se encontram até eSta -data. Não _há a_ men~r _alte~~ão._
o Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex-. lim aparte,
nobre Senador Cid Sabóia de Caryalho?
O SR. C)D SABÓIA DE CARVALHO ~ Estou proferindo um parecer.
O Sr. Jarbas Passarinho- Pensei que V. Ex;~ estava
inlciando a -aiscusSáo -da matéria.
-0 SR- CID .SA!lÓIA DE CARVALHO- Nãó, estou
-ainda prolatando o parecer, mas a informação de V. Ex• -será
.de_ grande importância para mim, de tal forma que abro essa
exceção regimenta1 pela importância do que terá a dizer V.
EX~

O Sr. Jarbas P3ssarinho- Agradeço a V. Ex~. mas sou
escráVó -do Regiriu~:DtC:i. Aguardarei, portaritO, a-oportunidade
"regiiiléntal de lli.e faiét a pergunta._
0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Obrigado, nobre
Senador. _
_
_
_
Como resultante do SubstitutiVo; não há acréScimo, só
há despesa, naqueles cargos de confiança -criados, que são
necessários, como o cargo de Advogado-Geral da União,_ os
cargos de confiança da estrutura adminístrativa do novo órgão.
Só essas despesas é que são inevitáveis. Também_ na parte
de orçamento, logicamente os créditos que estão em determinados órgãos, desde _que o pessoal passe para a Advocacia7
Geral da União, esses créditos terão de passar também. Não
há criação, porlanto;de uma nova Situação-e--conófuico-finà.nceira para o Esta-cio.
.
Há muitos-pOritos iinportantes neste projeto. Destacarei,
contudo_, aquilo que merece mais relevância.
A vinculação das procuradorias e dos departamentos jurídicos das autarqúi:i·s e fUndações públicas federais foi objeto
de várias emendas. Na verdade, a matéria reveste-se_de fundamental importância em face da representação da União detida
por aquelas-instituições. A nãó Vinculação prov~caria v~rda
deiro colapso na administração federal. Adema1s, tal vmculação não representa aumento de despesa para o Tesouro,
tampouco a transposição de pessoal para a Advocacia-Geral
da União, posto que os órgãos vinculados conti.nuarão a desempenhar as mesmas atividades que hoje desempenham como e onde estão.
A criação _da Cfirreira de Assistente Jurídico na Advocacia-Geral da União, além daquela de Advogado da União,
logicamente reveste-se de grande importância. Os assistentes
jurídicos chegam à Advocacia-Geral da União, onde são orga--tiiz:idos com sua "carreira, e é criada a carreira do Advogado
da União. Assim, a Advogada-Geral da União terá advogados
da União nas suas funções advocatícias, assistentes jurfdicos
nas funções qUe lhes são cometidas hoje~ procuradores da
Fazenda Nacional com a~ineSmã situação de hoje, mas integrando a Advogada-Geral da União, técnica e-jutldícatn_ente
subordinados, mas ainda vinculados, sob o aspecto· adminiStrativo, ao Ministérkrda EconOmia, Fazenda e Planejamento.

6136 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Cóm isso, a Advogada da União contará com advogados
da União, com assistentes jurídicos, com procufadores da
Fazenda e com os servidores jurídicos das autarquias e fundações.
A criação de carreiras como essa do Assistente Jurídico
a ressaltamos como da maior importância.
Os advogados da União, que já constam do projeto da
Câmara dos Deputados, farão a parte contenciosa, a representação judicial da União; os procuradores da Fazenda Nacional
serão responsáveis pela representação da União, a representação jurídica da União nas matérias de natureza tributária,
segundo a reserva da Constituição, e terão as demais competências que atUalmente detêm; os assistentes jurídicos ficarão
na parte consultiva exatamente onde se encontram.
A criação de carreira não implica transpor para os quadros.
da Adv_ocacia-Geral da União os atuais assisrenies jurídicos
e os procuradores da Fazenda Nacional. Os assistentes jU:rldicos passam, repito, nas mesmas circunStáhcias em que se encontram; os procuradores da Fazenda Nacional passam na
sua função advocatícia e nas demais que lhes são cometidas
dentro da natureza da Advocacia-Geral da União _e mantém
a vinculação administrativa com o Ministério" da Economia,Fazenda e Planejamento, de onde receberão orientação económica.
Não implica nada disso aumento de despesa, pois a situação deverá ser objeto de definição eni lei ordinária, conforme
prev6 o art. 63 do Substitutivo.
O art. 73 tem Certas excepCionalidades transitórias.
A excepcionalidade prevista no art. 73 é importante:
"Até que sejam realizados concursos públicos para
ingresso na carreira da Advocacia-Geral da União .e
até que se defma a situação dos_ atuais procuradores
da Fazenda Nacional e dos assistentes jurídicos, é ind~"
pensávcl a excepcionalidade prevista no art. 73 par;a
que esses servidores públicos possam representar ·a
União judicialmente, sob pena de esta ficar sem defesa
após a promulgação da lei em exame, vez que a Procuradoria-Geral da República, tanto que aprovada a dita
lei, não mais poderá representar a União."
Com esta lei, cessa a aptidão advocatícia, em defesa da
União, da Procuradoria-Geral-da República.
Assim sendo, com a entrada em yigência daquilo que
votaremos hoje, vai cessar praticamenté toda a atividade da
Procuradoria-Geral da República na defesa da União, daí
por que se justifica a eXcepcionalidade do art. 73.
Isto posto, Srs. Senadores, a Relataria concluiu pelo seguinte- substitutivo ao Projeto de Lei que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Ge~a[ dã Uilião e dá outras providências:
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
Das Funções Institucionais e da Composição
CAPÍTULO!
Das Funções Institucionais
Art. 19 A Advocacia-Geral da União é a institUição
que, diretamente ou através de órgão vínculado, representa
a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos desta lei complementar, as atividades·de consultaria e
assessoramento jurídico do Poder ExecUtiVo.
Parágrafo único_._,._ A -Advocacia-Geral da união e seus
órgãos Vinculados comporão a unidade central de sistema jurídico da adrninistraçao federal direta e indireta.
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CAPÍTULO II
Da Composição
Art. 29 A Advocacia-Geral da União compreende:
I -:- órgãos de direção superior:
a) o Advogado-Geral da União;
b) a Procuradoria-Geral da União e a da Fazenda Nacional;
c) a Consultaria-Geral do Poder Executivo;
d) o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União;

e) A Corregedoria-Geral da Advocacia da União.
I I - Órgãos de execução:
a) as Procuradorias Regionais da União e as da Fazenda
Nacional, e as Procuradorias da União e as da Fazerida N acional, nos Estados e no Distrito Federal e as Procuradorias
Seccionais destas;
b) as Consultarias Jurídicas dos Ministérios-, da Secretaria-Güal e das demais Secretarias da Presidência da República
e do Estado-Maior das FOrças Armadas.
III- Órgãos de administração e controle:
a) o gabinete do Advogado-Geral da União;
b) A Diretoria-Gera! de Administração;
c) a Secretaria de Controle Interno.
§ 1"' As Procuradorias Seccion-aiS, subordinadas às P-rocuradorias da União e da Fazenda Nacional nos Estados e
nos Distrito" Federal, serão criadas, no interesse do serviço,
por proposta do Advogado-Geral da União.
§ 29 As Procuradorias e Departamentos Jurídicos das
autarquias e fundações públicas são órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União.
_
Art. 39 Sub_ordinam-se diretamente ao AdvogadO-Geral da União, além do seu gabinete, a Procuradoria-Geral
da União, a Consultaria-Geral do Poder Executivo, a Diretoria-Geral de Administração, a Secretaria de ContrOle" lntemO,
e técnica -e jUridicamente, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
Art. 4"' São membros da Advocacia-Geral da União:
o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral da União~
o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, o Consultor-Geral
do Poder ExecutiVo, o Corregedor-Geral da -Advocacia d~
União, os Secretários-Gf:raís do ContencioSo e de Consultaria, os Procuradores Regionais, os Consultores dO Poder
Executivo, os Corregedores-Auxiliares, os Procuradores-Chefes, os Consultores Jurídicos, os Procuradores Seccionais, os
Advogados da União, os Procuradores 'da Fazenda Nacional
e os Assistentes Jurídicos; são membros _yinculadç.~ à Advocacià-Geral da União os ocupantes de cargo de naturezajurfdica
dos órgãos mencionados- no§ 2<? supra.
TÍTULÓII
Dos Órgãos da Advocacia-Geral da UniãÕ
CAPÍTULO I
Do Advogado-Geral d~ União
Art_. 5' A Advocacia-Geral da União tem por chefe o
Adv:ogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente
da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos,
de notável saber jurídico e reputação ilibada.
§ 1' O Advogado-Gera! da União é o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder Executivo, submetido à direta, pessoal e imediata supervisão do Presidente
da República.
·
§ 29 O Advogado-Ger'!J ,da União_t_e_rá subs~itutq ~yen
tual nomeado pelo Presidente da República, atendidas as condições deste artigo.
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§ 3• O Advogado-Geral da União é auxiliado por dois
Secretários-Gerais: o de Contencioso e o de Consultaria.
Art. 6"' São atribuições do Advogado-Geral da União~
I - dirigir a Advocacia-Geral da União, superintender
e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação;
I I - despachar com o Presidente da República;
III -representar a União junto ao Suprenio Tribunal
Federal;
IV - defender, nas ações diretas de inconstitucionalidade, dentro dos limites impostos pelo ordenamento constitucional, o ato ou o texto impugnado;
V -apresentar as iilformações a serem preStadas pelo
Presidente da República, relativas a medidas judiciais e impugnadoras de ato ou omissão presidencial;
VI - desistir, transigir, acordar e firmar compromis_so
nas ações de interesse da União, nos termos da legislação
vigente:
VIÍ- assessorar o Presidente da República em assuntos
de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo nonnas, medidas e diretrizes;
VIII- assistir o Pre·sidente da República no controle
interno da legalidade dos atas da Administração;
IX- fixar a interpretação- da ConstituiçãO, das leis, dos
tratados e demais atos n~rmativos, a ser unifonnemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração Federal;
X - unificar a jurisprudência administrativa, garantir a
correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias
entre os órgãos jurídicos da Administração Federal:
XI- editar enunciados de súmula adminístrativa, resul.tantes de jurisprudência interativa dos Tribunais;
XII -exercer orientação normativa e sllperviSáo técnica
quanto aos órgãos jurídicos das empresas públicas, das sociedades de economia mista-e:-das demais entidades controladas,
direta ou indiretamente, pela União;
XIII- baixar os Regimentos Internos da Advocacia-Geral da União;
XIV - proferir decisão das sindicâncias e nos processos
administrativos disciplinares promovidos pela Corregedori~
Geral e aplicar penalidades, exceto a de demissão;
XV- homologar os concursos públicos de ingresso nas
Carreiras da Advocacia-Geral da União;
XVI -promover a lotação- e a distribuição dos membros
e servidores, no âmbito da Advocacia-Geral da União;
XVII- editar e praticar os atas inere-ntes a suas atribuições;
XVIII- propor ao Presidente da República as alterações
a esta Lei Complementar.
§ 1' O Advogado-Geral da União pode representá-la
junto a qualquer juízo ou tribunal.
§ 2' O Advogado-Geral da União pode avocar quaisquer matérias jurídicas de interesse desta, inclusive no que
concerne a sua representação extrajudicial.
§ 3• É permitida a delegação das atribuições previstas
no inciso VI ao Procurador-Geral da União e ao Proçurador-Geral da Fazenda Nacional.

CAPÍTULO II
Das Procuradorias-Gerais da União
e da Fazenda NaciOnal
Art. 7' À Procuradoria-Geral da União incumbe representá-la judicialmente, nos termos e limites desta Lei Complementar e do seu Regitnento Interno.
·
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Art. 89 A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional subordina-se administrativamente ao titular do Ministério da
_Econo'mia," Fazenda e Planejamento. exerceQçio sUas competências conforme a orientação do Ministro de Estado, no que
diz respeito à polítíca econômica, competindo~lhe:
I - representar, privativamente, a União, na execução
de sua dívida ativa de caráter tributário;
l l - apurar a liquidez e certeza dos créditos da União
de natureza tributária, inscrevendo-os em dívida ativa para
fins de cobrança amigável ou judicial;
III -exercer a representação e promover a defesa e o
controle dos interesses da Fazenda Nacional nas entidades
de cujo capital participem a União;
IV- representar previamente a legalidade dos contratos,
acordos e ajustes referentes à dívida pública e externa e propor
a respectiva rescisão;
- V- representar 3 União" nãs--causas de natureza fiscal,
judicial e extrajudicialmente;
VI -desempenhar as atividades de consultaria e assessoramento jurídicos no âmbito do Ministério da Economia, Fa~
zenda e Planejamento, seus órgãos_autónomos e entes tutelados, obedeCido o disposto nos iilcisos IX, X e XII do art.

5'
CAPÍTULO III
Da Consultoria-Geral do Poder Executivo
Art. 99 À Consultaria-Geral do Poder Executivo incumbe, principalmente. colaborar com o Advogado-Geral da
Uníão em seu assessoramento jurldico ao Presidente .da República, produzindo pareceres, informações e demais trabalhos
jurídicos que lhes sejam atribuídos pelo chefe da instituição.
CAPÍTULO IV
Das Consultarias Jurídicas

Art. 10. Às Consultarias Jurídicas, órgãos administratívamel).te subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretárió-Geral e aos delnais titulares de Secretarias da Presidência
da República, e ao Chefe do Estado-Maior das ForÇas Armadas compete, especialmente:
I - assessorar as autoridades_ indicadas no caput deste _
artigo;
II - exercer a coordenação dos órgãos jUrídicos dos respectivos órgãos autónomos e entidades vinculadas;
m- fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos
tratados e dos demais atos normativos, a ser uniformemente
seguida em suas áreas de atuação e coordenação, quando
não houver orientação normativa do Advogado-Geral da
União,
IV- elaborar estudos e preparar informações, por solicitação de autoridade indicada no caput;
V- assistir a autorídade assessorada no controle interno
na legalidade administrativa dos atas a serem por ela praticados ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica;
VI -examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do
Ministério, Secretaria e Estado-Maior das Forças Armadas:
a) os textos de edital de licitação, como os dos respectivos
contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados
e celebrados;
b) os atas pelos quais se vá reconhecer a in'exigibilidade,
ou decidir a dispensa, de licitação.
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CAPÍTULO V
Do ConselhO Supei-ior da Advocad3~G-eral da União
Art. 11. O Conselho Superior da Advocacia-Geral da
União tem as seguintes atribuições:
I - propor, organizar e dirigir os concUrsos de ingresso
nas carreiras da Advocacia~Geral da União;
II- organizar as listas de promoção e de remoção, julgar
reclamações e recursos contra a inclusão, exclusão e classificação em tais listas, e encaminhá-las ao Advogado-Geral da
União;
IÍI- decidir, com base no parecer da Corregedoria-Geral da Advocacia da União, sobre a confirin3.ç3:o no cargo
ou exoneração dos Membros das Carreiras da AdvocaciaGeral da União submetidos a estágio Cunfirmat6rió.
Parágrafo único. Os critérios discij)lin-adores doS concursos a que se refere o inciso I deste artigo sãO- integralmente
fixados pelo Conselho Superior da AdvocaCfã~Geral da União.
Art. 12. Integram o Conselho Supe'rior- dã Advocacia-:
Geral da UniãO:
-I -o Advogado-Geral da União, qué o preside;
I I - o Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, o Consultor-Geral do Poder Executivo
e o Corregedor-Geral da Advocacia-Geral da União;
III- o representante, eleito, de cada Carreira da Advocacia-Geral da União, e respectivo suPlente.
§ 1' Todos os membros do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União têm direito· a voto~ citbendo ao presidente o de desempate.
§ 2" O mandato dos membros eleitos do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União é de dois anos, vedada
a recondução.
§ 39 Os membros do Conselho são sUbStituídos, em suas
faltas e impedimentos, na forma estabelecida no respectivo
Regimento Interno.

CAPÍTULO VI
Da Corregedoria-Geral da Advocacia da União
Art. 13. A Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da
União tem como atribuições:
I - fiscalizar as atividades funcionaiS--dos membros da
Advocacia-Geral da União;
II- promover correição nos órgãos jurídicos da Advocacia-Geral da União, visando à verificação da regularidade
e eficácia dos serviços, e à proposição de medidas, bem corno
à sugestão de providências necessárias ao seu aprimoramento;
III -apreciar as representações relativas à atuação dos
membros da Advocacia-Geral da União;
IV- coordenar o estágio confirmatório doS- inte-gá:mteS
das Carreiras da Advocacia-Geral da União;
V- emitir parecer Sobre. o des~mpenho dos integrantes
das Carreiras da Advocacia-Geral da União submetidos ao
estágio, opinando, fundamentalmente, por sua confirmação
no cargo ou exoneração;
VI -instaurar, de ofício ou por-determinação superior,
sindicância e processos administrativos diSciPlinares coritra os
membros da Advocacia-Geral da União.
Art. 14. Compete, ainda, à Corregedoria-Geral Supervisibnar e. ·excepCióTialritente, promover correições nos órgãos
vinculados à Advocacia-Geral da União.
--
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CAPÍTULO VII
Dos Órgãos de Administração e Controle
Art. 15. O Gabinete do Advogado-Geral da União e
a Diretoria-Geral de Administração têm suas competências
e estruturas fixadas em lei e no respectivo Regimento Interno.
Art. 16. A Secretaria de _Controle Interno rege-se,
quanto às suas competências e estrutura básica, pela legislação
específica.
CAPÍTULO VIII
Dos Órgãos Vi~culado;
Art. 17. Aos órgãos jurídicos das autarquias e daS fundações públicas compete, especialmente:
- I - a sua representação judicíal e extrajudicial, inclusive
quanto a prerrogativas, "garantias, prazos e priVilégios;
I I - as respectivas atividades de consultaria e assessoramenta jurídicos;
III- a apuração da liqUidez e certeza dos créditos. de
qualquer natureza, inerentes às suas_ atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança, amigável ou
judicial.
Art. 18. No desempenho das atividades de consultoria
e assessoramento aos órgãos jurídicos das autarquias e das
fundações públicas aplica-se, no que couber, o art. 10 desta
Lei Complementai.
Art. 19. Os órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas, suas demais competências, sua estrutura e o
respectivo funcionamento, bem como seus órgãos, carreiras,
cargos, integrantes e servidores, disciplinam~se pelos atos legais e regulamentares próprios, observada a presente Lei
Complementar.
TÍTULO lil
.
-Dos Menibl-oS EfetivOs da Advocacia-Geral da União
CAPÍTULO!
-Das Carreiras
Art. 20 As CarreiraS-de Advogado da União, de Procu~
rador da Fazenda Nacional e de Assistente Jurfdico compõemse dos seguintes cargos efetivos:
I - Carreira de Advogado da União:
a) Advogado da Un_ião de 29 Categoria (inicial),
b) Advogado da Un~ão de P Categoria (ii:ttefme_diário), _
c) Advogado da União de Categoria Especial (final),
II- Carreira de Procurador da Fazenda Nacional.
a) Procurador da Fazenda Nacional de 2~ Categoria (ini-cial);
b) Procurador da Fazenda Nacional de 1' Categoria (intermediária);
c) Procurador da F~enda Nacion_al de Categoria Especial (final);
JII- Carreira de Assistente Jurídico:
a) Assistente Juridico de 2~ Categoria Q~i~jã_l);_ _
b) Assistente Juridico de 1' Categoria (intermediária);
c) Assistente Jurídico de Categoria Especial (final).
Art. 21. O ingresso nas Carreiras da -Advogacia-Geraida União ocorre nas categorias iniciais, mediante nomeação,
em caráter efetivo, de candidatos habilitados em concursos
públicos, de provas e títulos, Obedecida a ordem de classi·
·
ficação.
-§ 1 Os concurso"s públicos devem ser realizados na hipótese em que o número de vagas da Carreira exceda a dez
por cento dos respectivos cargos, ou, com menor númúo,
<;>
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observado o interesse da AdminiStração e a _critério do Advo-

gado-Geral da União.
§ 2"' O candidato, no momento da inscrição, há de comprovar um mínimo de dois anos de prática forense.
§ 39 Considera-se título, para o fim previstO no caput
deste artigo, além de outros regularmente admitidos em Direi-

to, o exercício profissional de consultaria, assessoria e diretoria, bem como o desempenho de cargo, emprego ou função
de nível superior, com atividades eminentemente jurídicas.
§ 4<:> A Ordem dos Advogados do Brasil é representada
na banca examinadora dos concursos de ingresso nas Carreiras

da Advocacia-Geral da União.
§ 5'? Nos dez dias seguintes à nomeação, o Conselho
Superior da Advogacia-Geral da União deve convocar os nomeados pa·ta ecolha de vagas, fixando-lhes prazo improrrogável.
§ 69 Perde o direito à escolha de vaga o nomeado que
não atender à convocação a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 22. OS dois primeiros arios de exercício em cargo
inicial das Carreiras da Advogada-Geral da União correspondem a estágio confírmatório.
Parágrafo único. São requiSítos da cOnfirMaÇão no cargo
a observância, dos respectivos deveres, proibições e impedimentos, ·a eficiência, a disciplina e a ·assiduidade.
CAPÍTULO II
Da Lotação e da Distribuição

Art. 23. Os_ membros efetivos da Advocacia-Geral da
União são lotados e distribuídos pelo Advogado-Geral da
União._
Parágrafo único. A lotação de Assistente Jurídico nos_
Ministérios, na Secretaria-Geral e demáis Secretarias da Presi~
dência da República e no Estado-Maior das forças Armadas
é proposta por seus titulares.
CAPÍTULO III
Da Promoção
Art. 24. A promoção de membro efetivo da Advocacia-Geral da Uniãq consiste em seu acesso -à categõria imediatamente superior àquela em que se encontra.
Art. 25_ As prOmoções são proCeSsadas semestralmente
pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, para
vagas ocorridas até 30 de junho e até 31 de dezembro de
cada ano, obedecidos, alternadamente, os critéiios de antigüidade e merecimento.
Art. 26. A pi'-oinoÇãó p<fr- merecimento deve obedecer
a critérios objetivos, fixados pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, dentre os quais a presteza e a segurança
no desempenho da função, bem como a freqüência e o aproveitamento em cursos de aperfeiçoamentos reconhecidos por órgãos oficiais.
CAPÍTULO IV
Dos Direitos, dos Deveres, das Proibições

dos Impedimentos e das Correições
SEÇÃO I
Dos Direitos
Art. 27. Os membros efetivos e vinculados da Advocacia-Ge;:ral da União têm os direitos previstos no Regime Jurídico Unico de que trata o art. 39 da Constituição, e nesta
Lei Complementar:
Parágrafo único. Os cargos das Carreiras da Advocacia-Geral da União têm v6ricimentõ e i"emuilel"açâo estabele-
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cidos em lei própria, observado o disposto no art. 135 da
Constituição.
SEÇÁO II
Dos Deveres, das Proibições e dos Impedimentos
Art. 28. Os membros eletivos da Advocacia-Geral da
União têm os deveres previstos nõ Regirile- Jurídico Único
de que trata o art. 39 da ConstituiÇão, sujeitando-se ainda
às proibições e impedimentos estabelecidos nesta Lei Complementar.
Art. 29. Além das probições decorrentes do exercício de
cargo -público, aos membros efetivos da Advocacia-Geral da
União é vedado:
·
I -exercer advo_caciaiora das atribuições institucionais,
exceto se nomeado antes da promulgação da Constituição
vigente;
I I - contrariar súmula, parecer normativo ou orientação
técnica adotada pelo Advogado-Geral da União.
III- manifestar-se, por qualquer meio de divulgação.
sobre assunto perante às suas funções, salvo ordem ou autoritação expressa do Advogado-Geral da União.
Art. 30. É defeso aos _membros efetivos da AdvocaciaGeral da União exercer suas funções em processo judicial
ou administrativo:
I - em que sejam parte;
II-em que hajam atuado corno advogado de qualquer
das partes;
III- em que seja interessado parente consangüíneo ou
afim, em linha reta ou colaterál, até o segundo grau, bem
como cônjuge ou companheiro;
IV- nas hipóteses da legislação processual.
Art. 31 Os membros efetivos da Advocacia-Geral da
União devem dar-se por impedidos:
I - qualldo hajan'l proferido parecer favorávd à pretensão deduzida em juízo pela pai:"te adversa;
I I - nas hipóteses da legislação processual.
Parágrafo único. Nas_ situações previstas neste artigo,
cumpre seja dada ciência ao superior hierárquico imediato,
em expediente reservado, dos motivos do impedimento, objetivando a designação de substituto.
Art. 32 Os merllbros efetivOS -da Advocacia~Geral da
União não podem participar de comissão ou banca de concurso, intervir no seu julgamento e votar sobre organização de
lista de promoção ou remoção, quando_ concorrer parente
consangüíneo ao afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau, bem como cônjuge ou companheiro.
Art. 33 É vedado aos membros efetivos da Advocacia-Geral da União a participação na arrecadação dos tributos,
contribuições sociais e multas.
Parágrafo único.. O recebimento de honorário de sucumbência e a percepção do vãlor pro labore serão regulados
por lei ordinária prevista no art. 63 da presente lei complementar.
SEÇÃO III
Das Correições
Art. 34. A atividade funcional dos membros efetivos da_
Advocacia-Geral da União está s_ujeita a:
I - correição ordinária, realizada anualmente pelo Corregedor-Geral e respectivos auxiliares;
II - correição extraordinária, também realizada pelo
Corregedor-Geral e por seus auxiliares, de ofíCio ou por determinação do Advogado-Geral da União.
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ou pelo Chefe do Estado-MaiordasForças Armadas, obrigam,
Art. 35. Concluída a correição,O Corre_~edor-Gerai deve apresentar ao Advogado-Geraf da União relatório, propon.;. - -também, os respectivos órgãos ·autónomos e entidades viõcu~
do-lhe as medidas e providências a seu juí:io cabíveiS:
· Iadas.
-Art. 45. A -Súmula da Advocaciá-Geral da União tem
Art. 36. QualqUer" peSsoa pode representar ao Corregecaráter obrigatório quanto a tOdos os órgãos jurídicOS-enumedor-Geral da Advocacia da União contra abuso, erro grosrados n9 a:rt. 29 desta .Lei Complementar, bem çomo àqueles
seiro, omissão ou qualquer outra irregularidãde funcional dos
das empresas públicas, sociedades de economia mista demais
membros da Advocacia-Geral da União~entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União.
TíTULO IV
· § 1' O enunciado da Súmuia editado pelo AdvogadoGeral da União será publicado no Diário Oficial da União,
Das Citações, das Intimações e das Notificações
pOr três dias consecutivos.
Art. 37. A União é citãda nas causas em que seja inte§ 29 No início de cada ano, os enunciados existentes
ressada .. na condição de autora, ré, assistente, oponente, redevem ser consolidados e publicados no Diário Ofi.cial dà
---corrente ou recorrida, na pessoa:
União.
1- do Advogado-Geral da União, privativarilente, rias
Art. 46. Os pareceres do Advogado-Geral da União,
hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal;
aprovados pelo Presidente da República, inserem-se em coleII -do Procurador-Geral da União, privativamente, nas
tânea denominada "Pareceres da Advocacia-Geral da União",
hipóteses de competência dos tribunais superiores;
a ser editada pela Imprensa Nacional.
III -do Procurador-Regional da União, nas hipóteses
de competência dos demais- tribunais;
TíTULO VI
IV- do Procurador-Chefe ou do Procurador Seccional
Das Disposições Gerais e Finais
da União, nas hipóteses de competência dos juízos de primeiro
grau.
Art. 47. Os Regimentos Internos da Advocacia~Gei:"al Art. 38. _ Nas causas de que trata o art. 89 , a União
da União são editados pelo Advogado-Geral da União, obserserá citada na pessoa:
- vada a presente Lei Complementar.
I - do Procurador-Gerai da Fazenda Nacional, nas hipó'
§ V Os Regimentos Internos devem prever a localiteses de competência do Supremo Tribunal Federal e tríbunais
zação, dispor sobre as demais_ competências e particularizar
superiores;
- ~- - aquelas conferidas por esta Lei Complementar e disciplinar
II- do Procurador Regional da Fazenda Nacional, nas
o funcionamento do Gabinete do Advogado~Geral da União
hipóteses de competência dos demais tribunais;
e dos Gabinetes dos Secretários-Gerais, da Procuradoria-GeIII- do Procurador-Chefe ou do Procurador Seccionai
ral_ da .União, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
da Fazenda Nacional, nas hipóteses de competência dos juízos
da Consultaria do Poder Executivo, das Consultarias Jurídi~
de primeiro grau.
cas, do Conselho Superior da Advocacia~Geral da União,
Art. 39. Em caso de ausência das autoridades previstas
da Corregedoria~Geral da União, áa-Difetõria-Gerarcte Ad~
nos incisos do-s arts. 37 e 38, a citação se dará na pessoa
ministração e da Secretaria de Controle Interno, -bem c_omo
do substituto eventual.
sobre as atribuições de se_us titulares_e demais integrantes.
Art. 40. As intimações e notificações são feitas nas-pes§ 2• O Advogado-Gerai da União pode conferir ao Prosoas de Advogado da União .ou de Procurador da Fazenda
curador-Geral da União, ao Procurador-Geral da FB?:enda
Nacional que oficie nos respectivos autos. Nacion."al e ao Consultor-Geral do Poder ExeCutivo atribuições
conexas às que lhe prevê o art. 6 9 desta Lei Complementar.
TíTULO V
§ 3" Nos Regimentos Internos são disciplinados os pro~
Dos Pareceres e da Súmula da Advocacia~Geral da União
cedimentos administrativos concernentes aos trabalhos jurídi..
cOs -aa Advocacia-Geral da União.
Art. 41. É privativo do Presidente da República submeter assuntos ao exame do Advogado-Geral da União, inclusive
Art. 48. É facultado ao Advogado-Gerai da União coo---para seu parecer.
vocat"quaisquer dos integrantes dos órgãos jurídicos que comArt. 42. Os pareceres do_ Advogado-Geral da União
põem a Advocacia-Geral da UniãO, para instruções e esclareM
são por este submetidos à aprovaçao do Preside.nte da Repúcimentos.
blica.
- Parágrafo único. A convocação de que trata este artigo
§ 19 O -parecer aprovado e publicado juntamente com
é igua_lmente facultada quanto aos integrantes dos órgãos jurí~
o despacho presidencial vincula a AdministraçãO Federal, cudicas d~s empresas públicas, sociedades de economia mista
jos órgãos e entidades fíCàm obrigados a lhe dar· fiel cumprie demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela
mento.
União.
§ 29 O parecer aprovado, mas não publicado, obriga
Art. 49 O Advogado-Gerai da União pode requisitar
apenas as repartições interessadas, a partir do momento em
servidores dus órgãos ou entidades da Administração Federal,
que dele tenham ciência.
- -para o desempenho de cargo em comissão ou atividade outra
na Advocacia-Geral da União, assegurados ao servidor todos
Art. 43. Consideram-se, igualmente, pareceres do Ados direitos e vantagens a que faz juS no órgão ou entid:ide
vogado-Geral da União, para Os efeitos do art. 42 desta Lei
de origem, inclusive promoção.
Complementar, aqueles que, emitidos pela Consultaria-Geral
do Poder Executivo, sejam por ele aprovados e submetidos
Art. 50. Os cargos da Advocacia~Geral da União integram quadro próprio.·
ao Presidente da República.Art. 44. Os pareceres-daS Consultarias Jurí~icas, apro~
Art. 51. Os titulares dos cargos privativos de Bacharel
em Direito são nomeados mediante indicação:
vados pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e pelos
I - do Advogado-Geral da União;
titulares das demais Secretarias da Presidência da Replíblica

e
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§ 19 Os -atuais cargos de Chefe de Assessoria Jurídia
a) os de natureza especial, exceto o Procurcador da FaR
dos órgãos a que se refere o caput deste artigo sãO transfbr·
zenda Nacional, indicado pelo Ministro de Estado da EconoR
mados em cargos de Consultor Jurídico.
mia Fazenda e Planejamento, e nomeado pelo Presidente da
§ 29 Os cargoS em comissão de Consultor Jurídico dm
República;
b) aqueles em comissão, ouvidos os titulares dos cargos Ministérios militares e das Secretarias referidas no caput, bem
como do Estado-Maior das Forças Armadas, _têm o mesmc
de natureza especial, nos níveis que a lei estabelecer;
nível daqueles dos Ministérios civis.
_ _
II- do Ministro de Estado, do Secretái'io-Geral ou titular da Secretaria da Presidência da República, ou do Chefe - - Ãrf. 62. Serão transpostoS parà cargOS em comisão do quadro da Advocacia -Geral da União os cargos em comissão
do Estado-Maior das Forças Armadas, os cargos em comissão
. privativos de Bacharel em Direito, eXistentes nos órgãos jurídide Consultor Jurídico.
cos da Consultaria Geral da República, da Secretaria-Geral
§ 1'~ São escolhidos dentre os Membros efetivos da Ade das demais Secretarias da Presidência da República, do
vocacia-Geral da União o Corr_egedor-Geral e os Corregedores-Auxiliares, bem como os Procuradores-Regionais da Estado-Maior das Forças Armadas, doS MinistériOs e respectivos órgãos autónomos, exceto os do Ministério da Economia,
União e da Fazenda Nacional e os Procuradores Chefes da
União, e da Fazenda Nacional, e os Procuradores Seccionais Fazenda e Planejamento.
Art. 63. Aos atuais Assistentes Jurídicos da Adminisda União e da Fazenda Nacional, dentre os integrantes das
tração Federal Direta e integrarão~ coin ós respectiVOSdireitos,
respectivas carreiras.
inclusive remuneração, e deveres, quadros especiais a serem
§ 2' O Presidente da Republica pode delegar ao Advodisciplinados em lei.
g~do~Geral da União competência para prover, nos termos
Parágrafo único. O _Poder Executivo, dentro de cento
da lei, cargos, efetivos e em comissão-~ da instituição.
Art.52. Aplica-se ao Advogado-Geral da União, ao e oitenta dias, enviará o projeto de lei de que trata o caput.
Art. 64. A opção, facultada pelo § 2' do art. 29 do
Procurador-Geral da União, ao Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, ao Consultor-Geral do Poder El:ecut_ivo. aos Con- Ato das Disposições -constitucionais Transitórias de 1988, aos
Procuradores da República, deve ser manifestada, ao Advoga~
sultores do Poder Executivo e aos Consultores Jurídiços, no
que couber, o Capítulo IV do Título III desta Lei Comple- do-Geral da União, no prazo improrrogável de cento e vinte
dias, contado da publicação desta lei Complementar.
mentar.
Parágrafo único. Exercida a opção de que trata o caput,
Art. 53. Aos titulares de cargos de confiança, sejam
de natureza especial ou em comissão, da Advocaci~-Geral o Procurador da República passará a integrar carreira da Adda União, assim como aos Membros efetivos desta é vedado vocacia-Geral da União, em cargo do mesmo nível daquele
manter, sob sua chefia iiriediata, parente consangüíneo ou que ocupava na carreira do Ministério Público.
Art. 65. São criados no Quadro da Advocacia-Geral
afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau, bem
da
União
seiscentos cargos de Advogado da União, providos
assim cônjuge ou companheiro.
Art. 54. Os Membros e servidores da Advocacia-Geral mêdiante aprovação em concurso público, de provas e títulos,
na forma desta lei complementar, distribuídos entre as categoda União detêm identificação funcional específiCa, conforme
rias através do Regimento Interno da Advocacia-Geral da
modelos previstos em seu Regimento Interno.
União.
TíTUL.OVII
§ 1<:> Cabe ao Advogado-Geral da União, excepcionalmente, disciplinar, em ato próprio, o priMeiro concurso públiDas Disposições Transitórias
co, de provas e títulos, destinados ao provimento de cargos
Art. 55. É extinto o cargo de Consultor-Geral da Repú· de Advogado da União de 2• Categoria.
blica, de natureza especial.
§ 29 O concurso público a que se refere o § 1<:> _deste
Art. 56. É criado, com natureza especial, o cargo de
artigo deve ter o respectivo edital publicado nos sessenta dias
Advogado-Geral da União.
seguintes à posse do Advogado-Geral da União.
Art. 57. 'São Ciiados, com natureza especiã.l,- os cargos
Art. 66. Passam a integrar- o Quadrp da Advocaciade Procurador-Geral da União, Procurador-Geral da Fazenda Geral da União os cargos efetivos das atividade_s-meio da
Nacional, ConsUltor-Geral do Poder Executivo e de CorregeConsultoria-Geral da República.
dor-Geral da Advocacia da União, 'privativos de Bacharel
Art. 67. O desdobramento da estrutura dos órgãos que
em Direito, de elevado saber jurídico e reconhecida idonei- compõem a Advocacia-Geral da União se;r:á objeto de_ lei espedade, com dez anos de prática forense e maior de trinta e cífica.
cinco anos.
Art. 68. A lei disciplinará a remuneraÇão dos integrantes dos órgãos previstos no art. 29 desta lei complementar,
Art. 58. É extinto o cargo em coniiSSão de Secretádos titulares dos seus cargos de confiança, bem como a dos
rio-Geral da Consultoria-Geral da República.
seus dirigentes.
Art. 59. São criados os cargos de Secretário-Geral do
Art. 69. Até que-Seja-promúlgàda a lei prevista -no ait.
ContenciOso- e ·de Secretário~ Geral da Consultoría, de natureza especial, privativos do Bacharel em DireitO, que reúna
68 desta lei omplementar, ficam assegurados aos titulares dos
cargos em comissão, privativos de Bacharel em Direito, dos
as condições estabelecidas no art. 57 desta Lei Complementar.
atuais órgãos da Advocacia Consultiva da União, os venciArt. 60.· Os cargos de Consultor Jurídico são privativos
mentos e varitagens a que fazem jus.
de Bacharel em Direito de provada capacidade e experiência,
Art. 70. Nos primeiros dezoito meses de vigência desta
e reconhecida idoneidade, que tenham cinco anos de prática
forense~
lei cssão, Complementar, os cargos de confiança objeto do
§ 1>' do ~._51 podem ser exercidos Por Bacharel-em Direito
Art. 61. As Ass~ssorias Jurídicas da Secretaria-Geral
não integrante das Carreiras de Advogado da UniãO' e de
e das _demais SecretariaS da Presidência da República são
Procurador da Fazenda Nacional, observados os requisitOs
transformadas em Consultarias Jurídicas.
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___ o Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra,
para ·uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Para uma
em favor da União, a partir da vigência desta lei comple- questão de ordem, concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
mentar.
__carneiro.
Parágrafo único. A iilterrup-ção prevista no caput deste
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para uma
artigo não se aplica às causas em que as autarquias e as fundações I úblicas sejam autoras, réS~ assistentes, oponentes, recor- questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Pfesiçlente,
rentes e recorridas, e àquelas de competência da Procurado- Srs. Senadores, o Senado Federal acaba de ouvir o longo,
rriinllcioso e brilhante parecer·- do nobre Senador Cid Sab6ia
ria-Geul da Fazenda Nacional.
de Carvillho.
·
Art. 72. continuam a funcionar, em sua:s estruturas e
São setenta e sete artigos, sem cóntá.r os itens e oS parácompetências anteriores, até no" mta dias após a promulgação
grafos.
da lei prevista no art. 67 desta ei complementar, os órgãos
Evidentemente, nenhum de nós, Sr. Presídente, está, hode consulto_ria e assessorame_nto jut:ídicos dp Poder Executivo,
je, em condições de discutir eSse parecer, que não foi impresso
9
ressalvado o disposto do inciso VI do art. 8 •
e- do qual não temos conhecimento.
Art. 73. O Advogado-Geral da União poderá, tendo
Para aprová-lo, melhor seria que V. Ex~ deixasse para
em vista a necessidade do serviço, designar, excepcional e
iniciar a discussão dessa matéria amanhã, depois de publicado
provisoriamente, como repreSentantes judiciais da União, titu~
-o sUbstitutivo. Então, todos nós estaríamos informados o baslares de cargos· de Procurador da Fazenda e_ de Assjste_nte
tante para discutir, aprovar ou ilão, sugerir emendas ou não
Jurídico.
-a-esse brilhante trabalho que, mais uma vez, é produzido
Parágrafo úniCo: No prazo· de dois anos, contado da
nesta Çasa pelo eminente professor de Direito, pelo eminente
publicação desta lei complementar, cessará a faculdade pre~
jurista que é o ilustre Senador Cid Sabóia de Carvalho . .
vista no caput.
É o apelo que, penso, vai traduzir o pensamento de todos:
Art. 74. Decorrido o prazo de que trata o art. 72, será
que V. Ex~ somente dê andamento a essa discussã-o ria Sessão
transferido, para a Advocacia~Geral da União, do acervo pa~
de amanhã, já qUalldo estiver publicado o subs_titutiyo, portrimonial dos órgãos- jurídicos indicados no artigo 62 desta
que, hoje, só poderíamos discutir" o texto -da Câmara dos
lei complementar, exceto os do Ministério da Eco_noniia, FaDep11tados, que é o que está na Ordem do ·nia:
zenda e Planejamento.
-Não conhecemos o parecer, pois não há ninguém que
Art. 75. Ê o Poder ExecutivO ·autoriZado a remanejar,
pussa reter todo o substitutivO que acaba de ser lido durante
para a Advocacia-Geral da União, a dotação orçamentária
uma hora e tanto.
_
da Consultoria-Getal da Repúbica e os recursos orçamentários
-É um apelo que faço a V. Ex~, seffi prejuízo, ·poís amanhã
previsos para os órgãos jurídicos da Secretaria~Geral e demais
todOs estaremos aqui na primeifa.hora, já devidamente inforSecretarias da Presidência da República, do Estado~Maior
m.ã.dos, e podermos, sem prejUdicar os trabalhos da Casa,
das Forças Armadas, dos Ministérios, e respectivos- órgãos
dar o nosso voto e até o nosso aplauso possivelmente ao
autónomos, excetos os dos Ministéiro da Economia, Fazenda
trabalho elaborado pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho.
e Planejamento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre SenaArt. 76. Esta lei complementar entra em vigor ria data
dor Nelson _Cam<;::iro, a Mesa já se inclinava por aplicar à
de sua publicação.
espécie o· ait. 345, parágrafo único, que prescreve, io verbis:
Art. 77. Revogam~se as disposições eni~tonfrãdci."Parágrafo único. QUaiido; nOs casOs do art. 336,
Sr. Presidente, esse é o-substitutivo. Srs. Senadores, obje~
b. c e d, encerrada a d~sêUSsáO;-se tomar inipossível
tivou o Relator, com esse substitutivo, tornar possível a exis~
o imediato iníciO- deis delíberações; em virtude da comtênda de um órgão de adovocacia modelar, que poderá ~er
plexidade da matéria, à ·Mesa será assegurado, para
todo o crescimento éticO e téCiiico da advocacia no Brasil
reparo da votação, prazo não superior a vinte e quatro
- esta difícil arte.
horas."
O projeto, Sr. Presidente, guarda Constitucioilalidade e
legalidade; de tal sorte que o parecer é pela aprovação da
Se já havia uma tendênCia da Mesa nesse sentido, a solicimatt!ria na torma do...substitutiVQ-(±l.ie foi apresentado.
tação de V. Ex~ vai ensejar a que se decida pelo adiamento
É o parecer.
.
·
· ...
pcrfVinte e quitro horas·, a fírii de-que se processe o preparo
da votação, naturalmente realizando-se somente amanhã a_
Durante o Parece_r__do Sr. Cid Sabóia de CarPtdho
di':iG•tssão da matéria.
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, d!!ixa a cadeira da
:'"---t~nto, _a Presidência, levando em conta a complexipresidência, qUe- é ocupada pelo Sr. Rachid Sol:lanltu
d!J.de dessa proposição, que tramitou durante longo tempo
Der,"!i, 3v~Secretário.
na Câmara dos Deputados, deixa que a discussão somente
Durante o Parecer do Sr. Cid Sabóia de Carvalho,
amanhã se inicie, esclarecendo, porém, que qualquer emenda
o Sr. Rachid Saldanha Derzi, J'f~Secretário, deixa a ca~
somente pcderá ser oferecida no _turno suplementar.
deira da presidência,- que é oc_upadã pelo Sr. Mauro
~ Presidência, então, terido em vista a complexidade
Benevides, Presidente.
dessa matéria; transfere tanto a discussão quanto a votação,
embora_ :zgimentalmente, se inflexível e intolerante fosse a
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides),..,.. Em discus·
são a matéria.
Mesa- o que não se-registra-, isso deveria ocorrer somente
em relação à votação.
O nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho ac;.a\>a de profe·
Como o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho acaba
rir seu brilhante parecer concluindo favoravelmente à matéria,
de ler o seu longo e brilhante parecer, sem que pudéssemos
nos termos do substitutivo que apresentou.
impostos pelos arts. 57 e 60, De-m como o disposto no Capítulo
IV do Título III desta Lei Complementar.
Art. 71. São interrompidos, por trinta dias, os prazos
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nos aperceber de todo o seu conteúdo, das implicações, das
alterações processadas no seu substitutivo, utilizando lato seo~
su o dispositivo agora inVocado em ·seu prol, a Mesa defere,
portanto, o pedido do Senador Nelson Carneiro e transfere
para amanhã a discussão e votação dessa importarite matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _- Esgotada
a matéria- constante da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
O Sr. Humberto LUCena- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a
palavra, como Líder, ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para uma
comunicação.)- Sr. Presidente, Senhores Senadores, ao encerrarmos a Ordem do Dia com a leitura do parecer do nobre
Senador Cid Sabóia de Carvalho sobre o projeto de lei complew
mentar que institui a Advocacia-Geia! da União, desejo conw
gratular-me com V. Ex~, pois sem embargo da crise política
que aí está, decorrente da apuração de graves denúncias de
corrupção através de Comissões Parlamentares de Inquérito,
estamos agilizando o andamento das matérias mais importantes que compõem o elenco da convocação extraordinária,
de iniCiativa do Senhor Presidente da República e bem assim,
dos Presidentes _do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
Como sabe V. Ext, o enfoque principal da co-nvocação
extraordinária foi de natureza político-institudonal. __ _O que
se pretendeu realmente, na nossa visão, foi possibilitar que
as CPI, eni fase de instalação ou em funcionamento, prosseguissem nos seus trabalhos para que pudessem concluí-los
no menor espaço de tempo, a fim de não prolongarmos a
crise política que, inegavelmente, tem efeitos danosos na economia.
Entretanto, atendendo aos apelos de V. Ex~ como Presidente do Senado e do Congresso Nacional, todas as lideranças
partidárias, tanto na Câmara quanto no Senado, anuíram em
acelerar os trabalhos de elaboração legislativa.
Sob o ângulo do Senado Federal, podemos dizer, a esta
altura, a poucos dias do término da sessão extraordinária,
que prosseguem aceleradamente 'os trabalhos das comissões
parlamentares de inquérito, mas, ao mesmo te"iD.j>ó~ eStãmciS
tratando de agilizar a tramitação das matérias que compõem
a pauta da convocação extraordinária.
Nesse particular, podemos, desde logo, lembrar que V.
Ex~, no mesmo dia de instalação da .sessão extraordinária que
estamos a encerrar, conseguiu aprovar em tempo recorde,
em sessão conjunta do Congresso Nacional, o Projeto de Lei
de Diretrizes Orçanientárias-; -o --p[ojeto de Lei sobre Q_ Orçamento Plurianual da União; dois ou três proJetes-Ode lei que
dispunham sobre autorização de créditos suplementares; o
projeto de lei relacionado com a reestruturação do Ministério
das Relações Exteriores; o projeto _de lei referente à abertura
de prazos para recolhimento de contribuições da Previdência
Social; o projeto de lei que regulamenta dispositivo constitucional com vistas à isonomia salinial entre os servidores dos
Três Poderes; o projeto de lei complementar, já agora com
parecer favorável e substitutivo do nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho, que institui a AdvocaciawGeiãl da União.
V. Ex', ainda hoje, volta a reunir o Congresso Nacional
para continuar a apreciação da Mensagem do Senhor PresiN
dente da República que solicita delegação de poderes para
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conceder gratificações aos servidores ciViS-e niilitares d~ Poder_
Executivo, como forma de apressar a isonomia salarial entre
os três Poderes.
Por outro lado, amanhã, na CõffilsSão de ConStítUiç"ão,
Justiça e Cídadania, presidida pelo eminente Senador Nelson
Carneiro, deveremos ter o parecer do Senador Mansueto de
Lavor sobre 6 Projeto de Modernização dos Portos.
Na próxima quintawfeira, pela manhã, também na cOmissão de Constituição, Justiça e Cidadania, devere~os ter o
parecer do Senador Alfredo Campos sobre o projeto_ de lei
complementar que dispõe sobre e a reforma agrária.
Quero, com estas palavras, Senhor Presid_ente, significar
o esforço que vimos fazendo para cumprir o nosso dever no
processo de elaboração legislativa, durante o período de sessão
extraordinária do Congresso NacionaL
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me permite um aparte?
. O SR. HUMBERTO LUCENA- -Ouço V. Ex•, com
muito prazer.
O Sr. Josaphat Marinho - Louvo a comunicação- de
-v. Ex~ Acredito que a faz em nome de todos os Partidos
que compõem o Congresso Nacional, porque evidentemente
o êxito que s~ está obtendo é em razão do entendimento
geral, independentemente de posição, para acelerar o trabalho
legislativo no preparo de alguma das leis maís impbrtáritCs.
Era o que queria assinalar, para ponderar que esse é o trabalho
conjunto do Congresso, independentemente de posições partidárias.
.O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• tem toda razão,
nobre Senador Josaphat Marinho. As suas palavras constituem
o fecho do meu pronunciamento, que não tem outro objetivo
senão o de f~er uma menção honrosa ao trabalho do Cmr.;
gresso, da Câmara e do Senado nesse particular.
Realmente, não falo apenas em nome do meu Partido
e sim em nome do Senado, para congratular-me com V. EX',
Sr. Presidente e com as demais Lideranças, pelo êxito -que
estamos obtendo.
Ainda amanhã, haveremos de votar também a Proposta
de Emenda à_Constituição que antecipa o plebiscito sObre
forma e sistema de Governo.
Portanto, transmito as nossas felicitações a V. Ex•, que
tão bem se houve, como sempre, no comando desta Casa
e do Congresso Nacional, no período extraordinário que estamos a terminar.

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Muito grato
a V. Ex~ nobre Senador Humberto Lucena, pelo relato que
faz das atividades do Senado Federal e do Congresso Nacional,
nesse período extraordinário. Destacaria que houve realmente
úm empenho de todos os 81 Senadores, no sentido de que
garantíssemos o cumprimento da pauta político-institucional,
que era exatamente o acompanhamento dos trabalhos da CP!,
e, na parte legislativa, a apreciação de todas essas matérias
que V. Ex~ referenciou com absoluta precisão.
Se até a próxinía sexta-feira nos for possível votar, além
da Advocacia-Geral da União, com cuja discussão e· votação
estamos comprometidos para a sessão de amanhã, também
os ptojetos referentes à -modernização dos portos, à concessão
de servidores públicos e à reforma agrária,- não· há dúvida
de que estaríamos dando o exemplo, ainda mais exuberante,
do nosso espírito público na -aprovação de todas essas proposições.
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Portanto, como até sexta-feira ainda resta um espaço
de tempo, que embora exíguo pode permitir a apreciação
dessas matérias, consigno aqui o meu apelo a todos os Srs.
Senadores, no sentido de que conjuguemos esfoi'ços para viabilizar, se não toda, pelo menos quase tOda a pauta de convocação da atual sessão extraordinária.
Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Como Líder.
PronunCia-o Seguinte discurso. Sem revisão dç orador.)---:Sr. Presidente e Srs. Senadores, integro, na condiÇão de representante do PDT no Senado, o que até representa, uma honra
para mim, a Vire-Presidência da Comissão Parlamenta-r de
Inquérito -que examina essaS" irregularidades apontadas pelo
Sr. Pedro Collor de Mello contra o Sr. PC FadO$.
Atónita e perplexamente, li, neste final de semana, salvo
o engano, na Veja, e em alguns jornais, que a Comissão Parlamentar de Inquérito teria recebido material, originário do
Banco Central, que continha nomes de parlamentares envolvidos em suporte financeiro_ para suas campanhas eleitorais.
Igualmente, que a Comissão Parlamentar de Inquérito teria
devolvido ao Banco Central, por ser uma questão impertinente
aos objetivos do que visa apurar aquela Comissão.
Quero, veementemente, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
contestar essa informação, porque a Comissão Parlamentar
de Inquérito, inclusive, nessa parte da Sub-Relatoria coordenada pelo Senador José Paulo Bisol, não recebeu nenhum
material, não recebeu elementos, não recebeu extra tos, cópias
de cheques de nenhuma conta fantasma, de nenhuma pessoa
física ou jurídica que envolvesse o nome de parlamentares.
Os nomes que são do seu conhecimento lá estão._ Inclusive, rto que tange a essas contas fictícias, a Córi:lis:São Parlamentar de Inquérito entendeu que deveria divUlgar esses extratos, porque sendo essas pessoas fictíciãs,--portanto, não
gozando da proteção da lei, elas não podem ter também a
proteção da lei, no que tange ao sigilo bancário.
Mas, a minha palavra," neste instante, Sr. Presidente, se
resume a, enfaticamente, negar que são aleivosas e mentirOSas
as informações que fõ[am veiculadas, dando conta de que
devolvemos extratos bancários, cópias de cheques, que envolviam parlamentares que compõem o Congresso Nacional. Estamos à disposiçãO para provar isso a ·quem quer que seja.
Se futuramente recebermos, evidentemente que não vamos
devolver: a CPI vai eXariliriar-·se, ·poi"- ãciiSO;-chegar ao nosso
conhecimento. Não chegou, repito, nenhum documento relativamente a parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães.
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr: Presidente, s~s e Srs. Senadores,
o Presidente Collor, seguindo a orientação não se sabe bem
de que conselheiros, procura explorar o lado mais moderno,
ou melhor, o mais "modernoso" das formas de comunicação
políticã.-,- que--é ci nitirketing politico~ "Isso ele vem fazendo
desde que tomou posse. Aliás, desde a campanha eleitoral,
quando sua ausência sistemática aos_ debates com os demais
candidatos, no primeiro turno, era uma forma de, em se escondendo, ou por outra, em não comparecendo, vender a imagem
de superioridade e, ao mesmo tempo, da vítima ausente que
não queriã (ou não podia!) se defender das acusações contra
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ele verberadas, em cada debate, pelos outros. Essa estratégia,
por sinal, deu certo.
Dos diversos modismos lançados ou relançados por Sua
Excelência, o últimO-é o dos bilhetinhos manuscritos, dirigidos
ao seu porta-voz. Diga-se de passagem que se o antigo portavoz, Sr._Cláudio Hç.mberto, ficou conhecido como o porta-desaforos do Presidente, o atual, _Sr. P.edro Luiz Rodrigues,
não fica atrás. Também este é um_ porta-desaforos, só que
mudo. Limita-se a ser destinatário dos bilhetes desaforados,
passando-os para a imprensa. Enquanto o antigo porta-voz
fazia bem o tipo "deixa comigo" e repassava, na sua versão,
o desaforo, o Sr. Pedro Luiz, nesse ponto pelo menos, é
mais inteligente, pois se esquiva da versão e deixa que o
autor se apresente como porta-voz de si próprio.
Muita gente anda comparando os bilhetinhos do Presidente Collor com OS famosos- esses sim- bilhetes do ex-Presidente Jânio Quadros. Acho que há um excesso e um equívoco nessa comparação. O exagero, a meu ver, está na qualidade do escrito, no estilo e na própria destinação. Indiscutivelmente, o Sr. Jânio Quadros escrevia de forma escorreita
e, nesse sentido, seu estilo era inconfundível. Quanto â destinação, é sabido que os_bilhetes de Jânio Quadros consistiam
t;~um antigo hábito de_ comunicação interna i::om.-seus auxiliares
diretos, contendo determinações pessoais, ordens mesmo, mas
nunca destinados a um público-alvo pela via indireta de um
destinatário único (quaSe- um iriter1ocutór imaginário;-ficciOnal). O equívoco da comparação está em duas circunstâncias
que distinguem bem uma coisa de outra. A primeira, é que
os bilhetes de Jânio Quadros eram uma espécie de instrumento
de trabalho, ao passo que os bilhetinhos do Presidente Collor
são estocadas, agulhadas, farpas agressivas, ofensivas ou de
gratuita provocação. A segunda circunstância distintiva é que
os bilhetes de Jânio Quadros, seja pelo estilo, pelo inusitado,
pelo original, pelo curioso, podem perfeitamente figu-iar numa
coletânea de valor ao menos biográfico. Mas, os bilhetinhos
do Sr. Fernando Collor, como o próprio diminUtivo já indica,
seja peJo estilo, pelo conteúdo ou pela finalidade, valem menos do que o papel em que são escritos e deverão ter o destino
dos papéis inúteis.
·
De qualquer modo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses
tais bilhetinhos vêm cumprindo a missão para a qual foram
inventados. Pura e simplesmente, eles se inserem na estratégia
de criar notícias, criar fatos, cujo objetivo é desviar a atenção
do público daquilo que vem sendo investigado em relação
às irregularidades praticadas pelo atual Governo ou â sombra
dele. Essa forma de contra-ataque do Presidente, na suposição
de que irá obter o apoio dos desinformados é ridícula e improdutiva, além de não ser capaz _de intimidar ninguém.
Ora, por que será que o Sr. Collor de Mello, em vez
de procurar dar explicações convincentes e consistentes sobre
o pagamento de suas contas peSsoais fica mais preo-cupado
em criar nOtícias, em dissiriúdar, em escamotear, em criar
coisas quixotecas cOmo um ridículo "sindicato do golpe"?
Por que Sua Excelência e seu esquema governista evitam ou
postergam depoimentos de testemunhas que, se nada há a
temer, poderiam contribuir para uma recuperação da imagem
do Presidente? Por que Sua Excelência dá testemunhos ridículos de sua inocência ou da lisura de seus atos quando qualquer
pessoa sem culpa poderia apresentar abertamente os recibos
que dispõe ou os e:x.tratos de sua_ conta bancária, capazes
de comprovar os depósitos feitos para pagamento de suas
despesas pessoais e domésticas? Por que é tão difícil ao Presidente dizer de quem era o cheque dado_em pagamento do
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Fiat Elba, aquele automóvel, placa FA-1208, que está registrado em seu nome? Por que não explica, o Presidente, a
origem dos depósitos feitõ-s -em :õóme de Maria Gomes para
pagamento de suas contas particulares, quando a própria Ana
Acioli disse que usava essa conta sob o nome de Maria Gomes,
exclusivamente para pagar as contas do Presidente?
Por que não aparecem os depósitos do Sr. Cláudio Vieira
nessas contas se o prój>rió Presidente, em cadeia nacional
de rádio e televisão, afirmou que era ele, Cláudio Vieira,
quem supria essas contas de recursos, com os quais eram
feitos os seus pagamentos de ordem particular? Por que depósitos de suposto doleiro nessa conta? Por que os outros depósitos já identificados e os divulgados, fora os que ainda não
se pode divulgar?
Será que os brasileiros devem corresponder aos interesses
do Presidente e fingir-se cegós, surdos e mudos, como se
nada de tão grave e podre estivesse acontecendo neste País?
Será que os brasileiros devem estar acreditando, como pretende fazer crer o Sr. Collor de Mello, que tudo isso é "armação" de um tal "sindicato dO golpe" ou devido ao intereSse
eleitoral de alguns membros da CPI?
__
Chega! Basta! É hora de dizer a verdade. E se _esta não
é dita é porque sua revelação seria a prova definitiva da culpabilidade do Presidente Collor. Será esta a razão de tanta resistência à verdade?
O fato assustador e ao mesmo tempo lamentável nisso
tudo é a escalada de agressividade patrocinada pelo Planalto.
Os bilhetinhos desaforados do Presidente são a senha dessa
violência. Nesse sentido, vem bem a propósito e apelido de
"esquadrão da morte" dado ao esquema de contra-ofensíva
do Governo. Sob a pretensa finalidade "matar" as denúncias
que possam resultar no envolvimento do_Presidente, estamos
iniciando uma viagem sem volta no campo das ameaças, das
chantagens, das pressões, do sumiço de testemunhas-chaves,
quem sabe do que mais.
Esse caminho é um passo para o gangsterismo oficial.
É a barbárie. A Continuar assim, a contra-ofensiva do Governo
à legítima atuação do Congresso configurará um estilo mafioso
instalado no poder federal, com todas as conseqüências-indesejáveis de uma confrontação inevitável da sociedade indignada
com os detentores de um poder indigno.
Estou quase convencido de que o Presidente Collor é
um fingidor. Finge que governa, quando todos sabem que
ele é refém dos governadores. Alguns destes, por sua vez,
fingem que são seus aliados. O Presidente finge que tem autoridade, finge que é esperto, finge até que sabe do que está
falando quando por exemplo, inventa expressões, nesses seus
bilhetinhos, como essa de "convergência do ódio".
Se existe isso, é da parte dele. Há, sim, uma convergência
de indignação, de repúdio, de repulsa, de reprovação e já,
de repugnância.
O candidato que prometeu go\o·ernar para e pelos descamisados não é nenhum exemplo -longe-disso- de um descamisado no poder. Mas, se não souber reverter as Previsões
meteorológicas sobre seu governo, certamente ele se transformará nunr âes-camisaâo âó -poder:
Para encerrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores- e voltando àquela comparação que alguns fazem entre os bilhetes
de Jânio Quadros e os bilhetinhos do Presidente _Collor, disse
eu que há um exagero e um equívoco nisso. Mas, há também
um _possível acerto na comparação, levando-se em conta o
exercíCio de premonição que algumas pessoas fazem sobre
o destino político de ambos na Presidência da República.
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Quem sabe?
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

Concedo

a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e ~rs. Senadores,
o assunto que trago hoje a tribuna desta Casa é a grave discriminação a que estão sendo_ submetidos os ex-combatentes
de Santa Catarina.
Aliás, esta parece tem sido a marca dos atuais djrigentes
de nosso Estado. Colocam a Polícia Militar a distribuir pancadaria perante os pobres e indefesos aposentados, jogam duro
com os funcionários públicos, não atendem aos pleitos dos
microempresários, desconsideram as reivindicações dos professores, fazem pouco caso do movimento dos sem terras.
Todo segmento ou categoria da sociedade que, historica.;.
mente foi marginalizada, não está no rol das prioridades do
Governo do Estado. Ao contrário do discurso ~e campanha,
onde as metas eram os pequenos. Hoje se faz um governo
para os "grandes", com incentivos fiscais e toda a espécie
de_ vantagens.
Muito dinheiro é gasto ria propaganda e na publicidade
oficial. Pouco, entretanto, de concreto se faz. Nem as coisas
mais simples, como atender ao pleito dos ex-combatentes.
Enquanto o Governador Vilson Kleinubing acompanhava
o Presidente. Collor - na qualidade de convidado - em seu
roteiro turístico à Espanha, os ex-combatentes penavam nas
mãos da burocracia.
Observe~se o _que escreveu o jornalista Moacir Pereira,
um dos mais conceituados profissionais de imprensa de Santa
Catarina, e extremamente imparcial no trato da notícia, em
seu comentário do último dia 21:
"A orientação política traçada pelo Governo Kleinubing em relação aos ex-combatentes de Santa Cata- __
rina não encontra adjetivo apropriado para ser definida.
Desrespeito, falta de considera_ção, desumanidade
- nada disso reflete a maneira marginal com que os
ex~combatentes são tratados pela administração estadual.
Os- estupradores, assassinos, seqüestradores e la~
trocidas têm, na prisão, mais atenção do Estado do
que os que lutaram pelo Brasil em defesa da liberdade."
A denúncia é que o Governo do Estado cancelou a pensão
especial às esposas dos ex-combatentes, benefício aprovado
e cOncedido quando era Governador o hoje nosso colega de
Senado, Esperidião Amin.
Tal benefício foi mantido ao longo dos Governadores
Pedro Ivo Campos e Casildo Maldaner, de 87 a 90. Agora,
inexplicavelmente, foi suspenso pelo Sr. Governador Vilson
Kleinubing.
Foí preciSo, continua Moacir Pereira, um ofício do Minisíério ào Exército para que o governo estadual revertesse â
decisão. O advogado da Associação dos ex-Combatentes já
tem em suas mãos 200 recursos administrativos e vai impetrar
.
outras 800 apelações.
O tratamento dedicado às viúvas é iilominável. Foram
exigidos todos os documentos já entregues pelos falecidos
que comprovaram a condição de ex-combatentes. Até a Declaração de Guerra.

6146 Quarta-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O raciocfnio é simples: se os ex-combatentes tinham direito ao auxilio governamental que, pela lei se estende às viúvas,
para que exigir além do atestado de óbito e a certidão de

casamento?
".-.
Indignado, o jornalista indaga: "Ou é_ pura má vontade,
ou é invenção de burocrata que não tem o que fazer atrás
de urna mesa de trabalho".
Solici!amos através desta tribuna que o Sr. Gove-rnador
reveja seus atas, que tenha mais consideração com estes heróis
nacionais, que colocaram suas vidas em risco, úntea-e simplesmente, para defender seu país e as liberdades democráticas,
diante da ameaça nazi-fascista.
Que os ex-combatentes e suas· viúyas tenham direito ao
justo descanso, por tudo o que já fizeram.
É o que desejamos.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevfdes) a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

Cmicetlo

O SR- LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SP. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. "Se-nadores, parti~
cipei em Aracaju, na última sexta-feira, 24 de julho corrente,
de uma solenidade promovida pela Secretaria de Saúde do
Estado de Sergipe em que se realizou o lançamentO dos Projetes de Educação e Ambulatório de atendimento ao Tabagismo.
O convite me foi Cõ.Viado pelo titular da Secretaiía de
Saúde, Dr. José Hamilton Maciel, que em 31-5-92 já houvera
assinado Portaria proibindo o uso do fumo em todas as dependências do Sistema Unificado de Saúde do Estado de Sergipe.
Sr. Presidente. quero ressaltar a importâneia-âestes dois
eventos que marcam categoricamente o posiciOiü:tffiento do
órgão oficial do Governo responsável pela -SãUde no-Estado
contra o tabagismo.
Na solenidade falaram o Secretário de Saúde de Sergipe,
o Coordenador do Programa Nacional contra o Fumo, do
Ministério da Saúde, Dr. Marcus Vinicius, o Professor Nehemias Araújo, representando a Secretaria de Educação e eu,
que tive a oportunidade de comentar a luta que venho desenvolvendo nestes últimos 12 anos contra o fumo e as últimas
descobertas e comprovações científicas sobre os seus malefícioS e, ainda, os resultados que estamos alcançando com
as campanhas de esclarecimento à comunidade e as normas
jurídicas que tém sido baixadas visando conter o tabagismo.
Devo registrar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a
imprensa, sempre sensível aos fatos e aos acontecimentos de
interesse público, tem aberto espaço para os artigos de pessoas
acreditadas sobre o fumo.
O Jornal A Tarde, de 19 de junho, publicou, novamente,
artigo do renomado médico baiano Dr. Alberto Serravalle
comentando os prejuízos vitais causado pelo cigarro.
Comenta ele a fatalidade de que o vício do fumo pode
ser considerado uma vingança dos -caboclos, dos indígenas,
dizimados aos milhões, pela colonizaçãO européia, que ensinaram os colonizadores, os europeus a fumar por intermédio
do Embaixador Francês Jean Nicot.
Realmente, o vício do fumo é um tipo de morte lenta.
E conienta o ifus1ie professor de medicina os inúmeros
males que causa, e entre eles:
-redução do peso corpóreo;
-elevação da temperatura e alteração dO inetabolismo;
-aumento do colesterol e enrugamento da pele;
-deterioração da saúde bucal; ulceração estomacal;
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-prejuízo ao desenvolvimento do feto e do recém-nascido;
-prejuízo à saúde da parturiente;
-pode acelerar o processo de cegueira no~ diabéticOs;
-pode causara nefropatia diabética;
-prejudica o sistema Cardiovascular;
-provoca cânceres de vários tipos e,
Segundo as próprias palavras do emérito professor da
Faculdade de Medicina da Bahia, "A função erétil do homem
é afetada e a maior causa de- impotência é o funio, havendo,
não raro, anterior diminuição da fertilidade".
E explica o autorizado articulista:
"Há uma tendência do homem em procurar o _prazer
e fugir à dor. Paradoxalmente, o prazer propiciado pelo fumo
é incomparavelmente menor do que ele irá oCasíonar, queStãO
de tempo".
Com este comentário, quero aleitar mais-úm-a v-ez àS
pessoas que ainda fumam sobre os terríveis males que o cigarro
causa à saúde.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o
meu ·pronunciamento, do artigo "O Fumo e doenças poucO
abordadas", de autoria do Dr. Alberto Serravalle, publicada
em A Tarde, edição de 19-6-92.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

A Tarde

19-6-92
O FUMO E DOENÇAS
POUCO ABORDADAS
Alberto Serravalle
Estima-se que os colonizadores das américas tenham dizimado um milhão de índios.
Como vindita, os caboclos ensinaram os europeus a fumar
através do Embaixador francês em Portugal, Jane Nicot.
De há muito suspeitava-se que o fumo fazia mal à saúde;
porém, era tudo muito nebuloso e sem documentação científica; depois, de forma irrefutável, se fez a conexão entre fumo
e doenças do_ coração, câncer_ do pulmão, enftzema e outras
doenças.
O que não se sabia perfeitamente era que o tabagismo
era também capaz de diminuir nossas defesas, alterando os
glóbulos brancos e outros sistemas de defesa, propiciando
o aparecimento de do_enças infecciosas e até mesmo, segundO
autores, o surgimento de leucemias (especialmente quando
associados ao benzeno e a substâncias radiativas). _
Uma tragada de fumaça equivale ao aparte de milhares
(4.000) de substâncias que vão ter aos pulmões, numa verdadeira injeção endovenosa.
Uma_ experiência no curSo médico que produz impacto
nos acadêmicos, a qual consiste em espremer o fumo de corda,
tirar o chamado "mel" e pingar duas gotas em cada olho
de um coelho; em menos de cinco minutos depois de seguidas
convulsões, num ataque do sistema nervoso, o animal morre.
Há acidentes fatais em Crianças que inadVertidamente fumam.
Alberto Serravalle é médico, professor de Medicina e
diretor da Clivale.
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O peso corpóreo dO fumante adulto é menor que o do
não-fumante; a temperatura é mais elevada; há alteração do
metabolismo; a queima de vitamina C e as do complexo B
está aumentada.
Nos fumantes, a face se escava, as rugas ãumentam, ·o
rosto se mumifica; é a antevelhice precoce; especula-se o aumento do colesterol e seu vilão, o de baixa ·ctensidade.
A boca é grande sofredora dos males do fumo; independemente do câncer dos lábios, língua, garganta, a coloração
dos dentes sofre, perde o brilho, tornando-se amai'elada, o
hálito fica desagradável e há quem diga que beijar uma mulher
fumante é comO beijar um cinzeiro; assinala-se a perda do
os_s_ode sus_tentação do dente -o alveolar; o olfato e_o paladar
diminuem ou mesmo desaparecem, somente voltando quando
se deixa o hábito.
A tosse dos fumantes leva a sérios prejuízos, como a
destruição dos alvéolos dos pulmões, o aparecimento de hérmia de disco, a quebra das suturas na:s cirurgias, além do
pós-operatório ser mais acidentado, com aumento da mortalidade.
No aparelho digestivo, o aparecimento e a persiStência
de úlceras, apesar do tratamento, são dignos de nota e, dentre
as providências para se evitar as suas _recidivas, estão o abandono do álcool, do café e, principalmente, do fumo.
O feto oriundo de mulher fumante é 200g maís "leve (o
cônjuge absorve 30% da fumaça do companheiro); o neonato
até a primeira infância é nia~s susceptível de infecção da garganta e ouvidos; a menopausa é antecipada; a placenta pode
apresentar-se doente pela circulação deficiente.
No parto; há aumento do sangramento e ruptura da bolsa
precocemente. É maior a mortalidade J>erinatal com tendência
à morte súbita; assinala-se diminuição da estatura, alterações
do eletroencefalograma~ além de serem filhos tossidores· e
alunos fracos em matemática.
O fumo aunienta a possibilidade de cegueira nos diabéticos e torna precoce a catarata; do domfnio do rim é o gatilho
para a desenvoltura de doenças como a nefropatia diabética.
A circulação das pernas é alcançada nos fumantes, resultando em amputação até em jovens de menos de 40 anos.
A função erétil do homem é efetada e a maior causa
de impotência é o fumo, havendo, não raro, anterior diminuição da fertilidade.
.
_
É maior a incidência de câncer 'da bexiga nos fumantes,
bem como a enxaqueca.
Dos anos 60 em diante, a mulher assumiu, com desassombro, o direito de fumar. Nós sabemos como elas são determinadas; são recalcitrantes em abandonar o vício de fumar. O
número de homens fumantes no chamado Primeiro Mundo
está diminuindo e o de mulheres aumentando; bem que elas
poderiam ajudar mais uma vez as grandes idéias e participarem
de campanhas antiabágicas em um passar festivo de século.
Fica o apelo.
Há uma tendência do homem em procurar o prazer e
fugir à dor. Paradoxalmente, o prazer propiciado pelo fumo
é incomparavelmente menor que a dor que ele irá ocasionar;
questão ·de tempo.
Como parar de fumar?
1 - Fumar o primeiro·cigaro do dia seguinte tiffi3. hora
mais tarde.
2 ........ Evitar qUe fumem junt6 a você, alegando sua condição de ex-fumante, e ou ter indisposição ao fumo.
3 - Quando no regime de abstinência você fumar um
cigarro, não inventar outra desculpa para fumar o 2i?_o_u 3~.

4 - Não beba no período de acomodação, pois a força
de v_ontade é solúvel no álcool.
5 - Compense o cigarro cOm exercfCio.
O homem apequena-se frente ao vício.
Torna-se necessário Aue ele persista, persiga ·e prossiga
no conceito dos malefícios do tabagismo, garantindo sua saúde
e a daqueles que lhe são queridos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional
está convocado para uma sessão que se realizará às 18h30rnin
de hoje, destinada a apreciar, dentre outras matérias, o Projeto de Lei Delegada que trata da isonomia dos servidores
do Poder Executivo.
Portanto, a Presidência encarece aos Srs. Senadores o
Coinpareciffiento ao plenário para a votação dessa importante
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para
a sess~o ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 58, DE 1992-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 58, de 1992-Complementar (n' 73/91, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que institui a Lei
Orgânica da Advocacia-Geral da União, e dá outras providências, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Cid Sabóia de Carvalho, favorável ao Projeto e às Emendas
de n~s 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 44 e 52; contrário às de n~ 11,
14, 16_ 22, 24, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48,
50, 51, 53, 54, 55 e 58; pela prejudicialidade das de n•' 1,
6, 21, 23, 35, 36, 38? 49, 56 e 57, na forma do Substitutivo

que apresenta.
-2PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 8, DE 1992
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n' 8, de 1992, (n' 51/90, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o plebiscito previSto rió- art. 29 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tendo
PARECER favorável sob n' 243, de 1992, da
- Comissão Temporária.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25 minutos:)
133~ Sessão, realizada em 25 de junho de 1992, (Publicada
no DCN - Seção II de 26-6-92)
Retificação
Na página 5298, 2~ coluna, na ementa do Parecer n~ 228,
de 1992,
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Onde se lê:

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre o Projeto de Lei do. Senado n!' 37, de 192, que

"regula o direito da companheira a alimentos, e à suces-

n' 37, de 1989 e prorrogado pelo Ato n' 40, de 1991, a ambos
da Comissão Diretora· do Senado Federal.
__
Senado Federal, 28 de julho de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.

são".

ATO DO PRESIDENTE N' 302, DE 1992
Leia-se:
Da ComisSão de Constituição, Justiça e Cidadania

sobre o Projeto de Lei do Senado n' 37, de 1992, que
"regula o direito da companheira a alimentos e à sucessão".
ATO DO PRESIDENTE N' 299, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n' 004.169/92-1, resolve:
Aposentar, voluntariamente, KLEBER SOUZA, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado :Fe.Qeral,
nos termos do artigo 40, inciso III, alínea a, da ConstitUição
da República Federativa do Brasil, combinado com os arts.
192, inciso II, 186, inciso III, alínea a, e 67, da Lei n~ 8.112,

de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n'
87, de 1989, com proventos integrais, observado_ o disposto
no art. 37, inciso 11, da Constituição Federal.

Senado Federal, 28 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 300, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e re-gulamentares, em conformidade com a

delegação de competência que lhe foi outorgadO pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 1973, e tendo _em vista o que

consta do Processo n' PD 000'.343!88·9 resolve:
Nomear CLÁUDIA DE GOES NOGUEIRA GEORG
para o cargo de Especialista em Informática Legislativa/A. nálise da Informação, Classe 5•, PLS21 do Quadro de Pessoal
do Centro de Informática e Processamento de Dados do Sena-

do Federal - PRODASEN, em virtude da aprovação em
concurso público homologado em 7-12-1989, pelo Ato n' 37,
de 1989 e prorrogado .pelo Ato n' 40, de 1991, ambos da
Comissão Diretora do Senado Federal.

Senado Federal, 28 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N' 301, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, e tendo em vista o que

consta do Processo n' PD 000.343/88-9, resolve:
Nomear CLAUDIO LUIZ MENDES DA CONCEIÇÃO par~ n cargo -de Especialista em Informática Legislati-

va/Análise da Informação, Classe 5• PLS21, do Quadro de
Pessoal do Centro de Informática e Processamento de Dados
do Senado Federal- PRODASEN, em virtude da aprovação
em concurso público homologado em 7-12-1989~ pelo Ato

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n 9 2, de 1973, e tendo em vista o que

consta do Processo n' PD 000.343/88-9, resolve:
Nomear GILBERTO DE OLIVEIRA NETTO para o
cargo de Especialista em InformátiCa Legislativa/Análise da
Informação, Classe s~, PLS21, do Quadro de Pessoal do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, em virtude da aprovação em concurso

público homologado em 7-12-1989, pelo Ato n' 37, de 1989
e prorrogado pelo Ato n" 40, de 1991, ambos da -COmissão
Diretora do Senado Federal.

Senado Federal, 28 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 303, DE 1992
O Presid:ente do Senado Federal, no uso de suas atribuiçõeçregimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, e tendo em vista o que

consta do Processo n' PD 000.343/88-9, resolve:
Nomear HELIO DA SILVA ARAUJO para o cargo
de Especialista em Informática Legislativa/Análise da Informação. Classe 5• PLS21 do Quadro de Pessoal do Centro
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal
.,..,.,. PRODASEN, em virtude da aprovação em concurso públi·

co homologado em 7-12-1989, pelo Ato n' 37, de 1989 e prorrogado pelo Ato n' 40, de 1991, ambos da Comissão Diretora
do Senado Federal.
Senado Federal, 28 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N' 304, DE 1992
O Presidente do Senado_ Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Çomissão Diretora

n~

2, de 1973, e tendo em vista o que

consta do Processo n' PD 000.343/88-9, resolve:
Nomear PAULO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR
para o cargo de Especialista em Informática Legislativa/Análise da Informação, Classes~, PLS21, do Quadro de Pessoal
do Centro de Informática e Processamento de Dados do Sena-

do Federal - PRODASEN, em virtude da aprovação em
concurso público homologado em 7-12-1989, pelo Ato n' 37,
de 1989 e prorrogado pelo Ato n' 40, de 1991, ambos da
Comissão Diretora do Senado Federal.

Senado Federal, 28 de julho de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.

ATO DO.PRESIDENTE N• 305, DE 1992
O Presidente do Senado federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato ·
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da Comissão Ditetbra n 9 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n' PD 000.343/88-9, resolve:
Nomear PAULO SERGIO PAIVA FUTURO para o
cargo de Especialista em Informática Legislativa!Análise da
Informação, Classe 5\ PLS21, do Quadro de Pessoal do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Fede-
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ral- PRODASEN, em virtude da aprovação em concurso
público homologado em 7-12-1989, pelo Ato n' 37, de 1989
e prorrogado pelo Ato_ n9 40, de 1991, ambos da Comissão
Diretora do Senado Federal.
Senado Federal, 28 de julho de 199_2, -Senador MaUrO
Benevides, Presidente.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
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QUNTA-FEIRA, JO DE JULHO DE 1992

BRASÍLIA- DF .

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 23• SESSÃO, EM 29 DE JULHO DE
·
1992
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Presidente da República
- N'' 267 e 268/92 (n~ 355 e 356/92, na origem), de
agradecimento de comunicações.
1.2.2- Aviso do Ministro dos TransporteS e das ComunJcações

-N•140/92,encaminhandoinformaçõessobreosquesitos constantes do RequeriMento n~> 345/92, de autoria
do Senador Pedro Simon.
1.2.3- Avisos do Ministro de Minas e Energia
- N,.s 107, 116 e 121/92, encaminhando infOrmações
sobre os quesitos constantes dos Requerimentos n,.s 263-,
284 e 209/92, respectivamente. de autoria do Senador Pedro
Simon.
- N9117/92, encani.inhando infonn_ã_ções sõbre os quesitos constantes do Requerimento n 9 149/92, de autoria
do Senador Dirceu Carneiro.
..,.
- N•125/92, encaminhando informaçõessobre osquesitos constantes do Requerimento n"' 350/92., de- aUtorj'a
do Senador Eduardo Suplicy.
1.2.4- Aviso do Ministro da Aeronáutica
- N• 54/92, encaminhando informações sobre _os quesitos constantes do Requerimento n9 338/9~. de 3.Utoda
do Sena_dor Márcio Lacerda.
1.2.5 - Aviso do Secretârio-Geral da Pre;ldência da
República
- N"' 850/92, encaminhando informações prestadas
pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária sobre
os quesitos constantes do Requerimento 'n"' 370/92, de aUtO.
ria do Senador Jonas Pinheiro.
1.~.6- Oftcios do I• Secretário da Câmara dos Depu-: tadll_~

- N' 191/92, encaminhando autógrafos referente ao
Projeto de Lei da Câmara n•68/92 (n•2.990/92, na origem),
que regulamenta os arts. 37, inciso XI e 39, § 1•, da Constiti.J.ição FederaJ,e dá outras providências, e transformado
na Lei n• 8.448, de 21 de julho de 1992.
- N' 192192, comunieando o axquivamento do Projeto
de Lei do Senado n• 113/89 (n• 3.662/89, naquela Casa),
que regulamenta o § 29 do art. 37 dã: CopstituiçãO Federal.
-

N 9 193/92, coniu-nicimdo o arqUivamento do Projeto

de Lei do Senado n• 195/89 (n• 3.934189, naquela Casa),
que dispõe sobre o Sistema UnifiCado e Descentralizado
de Saúde - SUDS. estabelecendo critério âe cliStríbqiÇãO
e -Iófmas de repasse direto de recursos dele Qriun<Jos às.
Pr~~~!_uras :f-4unicipais e dá outras providências.
1.2.7- Pareéér
-Referente à seguinte matéria:
-Proposta de Emenda à Constituição n"' 7!92, que
altera o artigo 2-9 da Constituição Federal.·
1.2.8- Comunicação da Presidência
-Recebimento das Mensagens no?" 269 a 171192 (n':"'
360a 362/92, ria origem), p~las quais o Senhor Presidente
~a _República solicita automação para contratar operações
de cr~dito externo, pafa oS firis que eSpecificam.
1.2.9- Discursos do Expediente
_SENADOR EDI,J ARDO ·sUPLICY - Test~munho
da S~ Sandra Fernandes de Oliveira sobre_ a montagem
da chamada "Operação Uruguai".
SENADOR NELSON CARNEIRO~ Inauguração .
do Centro de Medição Grande Gilberto M~rinho, daLight,
na cidade do Rio de Janeiro.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO - Protesto contra a situação em que se encontra o Programa
Nacional de Alimentação Escolar.
S~NADOR NELSON WEDEKIN- Irregularidade
praticada _pe!as direto_li_~s"Hs> Sin~_i_cato dos TI.lll:!ª-lbai!Pre§
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁPICXl DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CXlNGRESSO NACIONAL
Imprc11o sob reaponubilidadc da Meta do Senado Federal

MANOEJ. VIJ.FJA DE MAGAl-HÃES

Dirctor..Oeral d.o Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Executivo
CAR!.OS HOMERO VIEIRA NINA

ASSINATURAS

Dirctor AdmiDiltrativo

~mestral ······-····-·············-···········..- · - · - - - - -

LUIZ CARLOS BASI'OS

Diretor Iadustrial

- - - ~ 70.()()().00"

FLORIAN AUGUS"IO CXlUTINHO MADRUGA

Dirctor Adjunto

Tll'agem 1.200 exeinplares

nas Indústrias de Alimentãçao e do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Carnes e Derivados de Chapecó,

Santa Catarina. -Trans_crição, nOs -'Anais, do documentÇ>
"Contra os Golpes no Sindicato dos Trabalhadores mi Alimentação de Chapecó".

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa

Nacional sobre a Mensagem n• 235/92 (n' 236192. na origem}, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deJibe:r:ação do Senado a escolha do Sr. Fçrnando Silva
Alves, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de DiploR

SENADOR JUT AHY MAGALHÃES -' ConSide·. mata, para exercer a função de Embaixador _do Brasil,

junto ao Reino Hachemita da JoTdânia. Apreciado em sessão secreta.
1.2.10 - Requerimento
Projeto de Lei da Câmara n' 58. de 1992 - Comple- N• 534/92; de autoria do Senador Nelson_Wedekin,' mentar (n' 73191, na Casa de otigem), de iniciativa do
solicitando do Sr. Ministro do Trabalho _e Administração . Presidente da República, que institui a Lei Orgân~ca da
Advocac_ia-Geral da União, e dá outras providências. ApreFederal, informações ·que menciona.
ciação sobrestada, em virtude do término do prazo regi1.3 ~ORDEM DO DIA
. mental da sessão.
.
Proposta de Emenda à Constituição n• 8 .. 9e 1992, ·
1.3.1- Designação da Ordem do Dia da próxima ses(n' 51190. na Câmara dos Deputados). que dispõe sobre são
rações sobre o desempenho da economia brasileira.

o plebiscito previstO no art.

2~

do Ato das Disposições.

1.4 -ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
N~ 306 e 307, de 1992

Constitucionais Transitórias. Aprovada em l\' turno, tendo
usado da palavra os Srs. Fernando Henrique Cardoso, Jarbas Passarinho, Humberto Lucena, Darcy Ribeiro, M~rco ,
Maciel, Hugo Napoleão, Nelson Carnei.ro, Ney Maranhão,.

Josaphat Marinho, Cid Sabóia de Carvalho, Jonas Pinheiro
e José Richa.

! =i'}~~~~~~E~?c~\ÍDERES DE PARTIDOS

. 5- COMPOSJÇÃO DAS CQM,ISSÔES PERMANEN-

TES

Ata da 23a Sessão, em 29 dejulho de 1992
48 Sessão Legislativa Extraordinária, da 498 Legislatura
Presidl!ncra dos Srs. ·Mauro Benevides e Alexandre Costa·
ÀS 14 HORAS E 30 MlNlJTO.~, ACHÍI.M-SE PRE- - lrapuan Costa Júnior - Jarbàs Passàrinlio- Joio Calmon
- Jol\o França - Joao Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat
.
SENTES OS SRS. SENADORES:
Marinho - Jos~ Eduardo -José Fogaça - Josê Paulo Biso!
-José Richa -Júlio C_ampos-' Júnia Marise - Levy DiasAlexandieCõsta-Al!reaQCampos-AniazonliióMOõ:. I.Ouremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio
des...:... Beni Veras- Carlos De'Carli- Chagas Rodrigues: Pott~lla ~-Magno Bacelar - Mansueto <1• Lavor -: Mário
- Cid Sabóia de Carvalho - Elcio Álvar~s ~ F(a!Jcisco · Covas - Maurício Corrê!~ - Mauro Benevides - Nabor JúRollemberg - Gerson Camatà - Guilherme Palmeira -:. nior - Nelson Wedekin - Pcâro Simon - Ronaldo Aragão·
H~_n:rique

Almeida -

Hugo Napoleão -

Humberto Lucena .. - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Wilson Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senaôores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inicíamOS nosSos trabãlhos.
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDffiNTE
MENSAGENS DO PRESID;ENTE DA REPÚBLICA
De Agradecimento de Comunicações:
N~ 267 e 268, de 1992 (n~ 355 e 356/92, na origem),
de 28 do corrente, referentes à aprovação das matérias constantes das Mensagens SM n'' 153 a 155 de 1992.
AVISO DO MINISTRO DOS TRANSPORTES
E DAS COMUNICAÇÕES
N~>

o-umta'feira 30 6153

Rep_ública, qu~ __regulamenta os arts. 37, inciso XI e 39, §
1~, da' ConstituiÇ30 Federal e dá outras providências, e transformado na Lei n' 8.448, de 21 de julho de 1992,
N9 192/92; de 29 do corrente~ comuniCando o arqu~va-_
mento do Projeto de Lei do Senado n' 113, de 1989 (n'
3.662/89, naquela Casa), de autoria do Senador Jutahy Maga-_
lhães, que regulamenta o § 29 do art._ 37 da Constituição_ Federal.
N9 193/92, de 29 do corrente, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 195, de 1989 (n'
3.934/89, naquela Casa), de autoria do Senador José Agripino,
que dispõe sobre o Sistetnã Unificado e Descentralizado de
Saúde- SUDS, estabelecendo critérios de _distribuição e formas de repasse diretb de recursos dele oriundos às Prefeituras
Municipais e dá outras providências.

140/92, de 24 do corrente, encaminhando i_nformaçõe~

sobre os quesitos constantes do RequerimentO n9 3õ:l-5, de 1992,

PARECER

de autoria do Senador Pedro Simon. -As informações foram anexadas ao Requerimento,
que vai ao Arquivo~ e encaminhadas cópias do Requerente.

AVISOS DO MINISTRO DE MINAS E ENERGIA
N•' 107, 116 e 121/92, de 23 do corrente, encaminhando
informações sobre os quesitos constantes dos Re;ql,l_erimentos
n~ 263, 284 e 209 de 1992, respectivamente. de ~utoria do
Senador Pedro Simon; N~' 117/92, de 23 do corrente, encamhlhando-informações
sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 149, de 1992,
de autoria do Senador_ Dirceu-carneiro; e
N~' 125/92, de_27 do corrente, encaminbaO.dõ informações
sobre os quesitos constantes do Requerimento n~' 350, de 1992,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy.
As informações forà.m aneXadas aõs Reqüetfmentos, que vão ao arquivo, e ·encamínhadas cópias aos
Requerentes.
AVISO DO MINISTRO DA AERONÁUTICA
W 54/92, de 21 do corrente, encaminhando informações
sobre os quesitos constant~- QQ R~querirrierifo no? 338, de 1992,
de autoria do_ Senador Má_rcio Lacerda.
As informações foram anexadas ao Requerimento,
que vai ao Arquivo, e _encaminhadas cópias ao Requerente.
AVISO DO SECRETÁRIO-GERAL DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
N~' 850/92, de 24 do corrente, encaminhando 'irifóilnaÇóes
prestadas pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
sobre os quesitos constantes dó Requerimento- n~ 370, de 1992,
de autoria do Senador Jonas Pjn_heiro. _ · As informações foram anexadas ao Requerimento,
que vai ao Arquivo,~e-encarninhadas cópias ao Requerente.
OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N• 191/92, de 27 de julho corrente, encaminhando autógrafos referentes ao Projeto de Lei da Câmara o,' §8,de 1992
J(n' 2.990/92, naquela Casa), de iniciativa do Presidente da.

PARECER N' 246, DE 1992
Da Cnmissão Especial ID<umbida de examloar a
Proposta de Emenda à Constituição n• 7, de 1992, que
alb!ra o art. 29 da Constituição Federal.

Relator: Senador José Fogaça
A Pi-oposta de Emenda à Constituição n 9 7, subscrita
pelo Deputado Gene baldo Correia e outros, visa: 1) a suprimir
o inciso IV do art, 29 daConst~tl!ição Feder;al_.renumét~ndo-se
os reillanescentes; 2) a aditar o parágrafo úniéo ao mesmo
aiiigo, roOdlficarido os quantitativos para a fixação do número
de:-vereadOres; 3) a atribuir à j~stisa_eleito;ral ~ competê~~~-~
para fixar o número de vereadores; 4) a estabelecer que os
novos critérios sejam observados já nas eleições munit:ipais
a serem realizadas em 3 de outubro deste ap9.
Na Justificil.ção, invocam a necessidade de melhor adequação da composição numérieã das Câmaras Municip3íS- aócritério proporcional à população.
_
_.A Proposta de Emenda à Constituição está subscrita por
cento e oitenta Deputados e, põrtanto, atende à exigência
do iriciso I do art. 60 da Lei Maior, ou seja, no inínímo
um terço dos membros da Câmara.
O inciSo IV que se pretende suprimir e o parágrafo único"
que se Visa- a acrescentar tiatain do mesmo ãssunto: c;rité;rios
para a fixação do número de vereadores. Um quasJ_J::Q _c;Qmpara__tivo e_ntre a situação a_tual __ ~ a alteraç~o proposta com a
redação aprovada pela Câmara-, Permitirá- melhor visu-aliza-

ção:
REDAÇÃO ATUAL

ALTERAÇÃO PROPOsTA

Art- 29. ----·--.........
. -Art. 29. · - - - · - -- IV- número de vereadores
Par. único. O número de
proporcional à populaçao do vereadores ~rá fixado pelos
Mu.nicfpio, observados os se- respectivos Tribunais Regioguintes limites:
nais Eleitorais em números ímpares e proporcional à população do Município, observados
os seguinres limites:
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a) mínimo de 9 (nove) c
a) míniino de nove e máx.i·
mo de vinte e um nos Municí- máximo de 17 (dczes.o;;ete) nos
pios de até um milhlio de ha- Municfpios de até cem mil habitantes.
bitantes.
b) m,fn,im,p de 19 (dezenove) e máximo de 21 (vinte e
um) nos Municípios de mais
de cem e menos de trezentos
mil .haoilantes.
c) mínimo tle 21 (\'inté e
três) e má•imo de 31 (trinta
eum)'nàií'Municfpios de mais
de. tre'zent'o.c. mil e menos de
um mil~~o de hnhilantcs.
e máximo de quarenta e um

d) mínitn9 de 33 (trinta e
três) e máximo de ~I (quaren-

nos Municípios de mais de

ta e um) nos Municípios de

b) mínimo de trinta e três
um milhão e menos de cinco

mais de um mil h fio e· menos

milhões de habitantes.
c) mínimo de quarenta e

de ciricd milhões de hahitantes.

Julho de 1m

Zàção para contratar operações de crédito externo, para os
.- ·-···
fins que especificam.
As matérias serão 'deSíiachadas à Comissão de_-Assuntos
EconómicOs.
·
· O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Há oradores
inscritos.
·
Concedo a palavra. ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
s~guinfe discurso. Semrevisão do oi"ador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, eu gostaria, diante dos fatos que irei relatar,
dr salientar a importância de estar aqui presente o maior
número de Senadores possível. Convidaria, também, a permanecerem em plenário as- Lideranças e os Senadores dos Partidos que compõem a Bancada do Governo, pelo grande respeito que merecem os Senadores Marco Maciel, Ney Maranhão,
Odacir Soares e Elcio Álvares, no ·momento em que trago
ao Senado Federal a informação quanto à trama engeridrada
pelo Sr. Cláudio Vieira, Embaixador Marcos Coínibra, Sr.
Paulo César Farias, Sr ..Lafaiete Coutinho, os advogados do

Sr. Claudio Francisco Vieira e o próprio Presidente da Repúe) mínimo de 43 (quarenta . blica, para tentar salvar o Presidente Fernando Collor de Mee três) e máximo.dc 55 (éindois e máximo de cinquenta
llo. Trama essa que, ~m especial, em dois escritórios em São
qücnla e cinco) nos Municíe cinco nos Múnicfpios de
Paulo, começou a ser denominada, de algumas semanas para
mais de cincO milhões de ha- pios de mms de cmco milh()cs
cá, desde os dias 14 e 15, como "Operação Uruguai". A
de hnhitantcs.
bitantes.
. denominada operação foi entabulada, sobretudo, na empresa
ASD, _~mpreendimentos e PartiCipiÇõéS- Ltda., sediada na
Av,- Europa, 267, em São Paulo, cujo pi"e_sidente e prop_riePela redação--atual, o número de vereadores é flxado . táno é o Sr. Alcides dos Santos Diniz que; Como c-ostuma
pelos próprios MunicíPióS-liãs respectivas Leis Orgânicas. A dizer o Excelentíssimo Senhor _Presidente Ferna-ndo Collor
Proposta pretende _conferir.~ Justiça Eleitoral a competência de Mello, é um de seus melhores amigos; foi entabulada não
para sua ftxaçãoo, o que, sem dúvida alguma evita muita di ver.;.' apenas nesse escritóriO):l)"aS, ein especial a partir desse escritó~
sidade de interpretação e é:onQuz à unlfo~idade. . ..· . · _. rio, com a assistência jurídica dQ .Esctitório de Advocacia
Pela reda-ção atual, a Constituição engloba numa só cate- Stroeter Hallack Apocalypse e Jucá Advogados, sediado na
.
goria todos os Municípios de até um foilhão de habitantes, Av. Indianópolis, 867, em São Paulo.
Em especial, a idéia de procurar uma saída para explicar
que poderão ter, no máximo, 21 vereadores. A segunda categoria pode ter um mínimo de 33 representantes. A combinação as despe~as e~raordinárias do Presidente da República, de
desses dois critérios provoca menor representatividade para- sua famíha, seja na _casa da Dinda ou em outras finalidades,
as populações dos MunicípiOs de peru;: médio, com prejuízo atr'avés ~e empréstimos levantados junto à Alfa Trading, no
para o princípio democrático..
--- _ _ r
_.. . _ Ut:Uguru. Surgm após_a necessidade de se encontrar uma saída,
A Proposta de Emeni:la à ConstitiliÇão'corrigea distorção após o depoimento junto à CP!, do motorista da Sr• Ana
já verificada na prática, uma vez que desdobra as duas ca.tego~ Acioli, o Sr. FranciscQE~iberto Freire' de França. Foi aperi.as nos últimos 15 dias que as cois-as se· aCeleraram
rias a~uais em quatro, permitindo, dessa forma, seja melhor
respeitada a proporcionaliçlade, princípio basilar a ser obser- nesses escritórios. Em particular, o· Embaixador Marcos Coimvado na fixação do número de vereadores. _
_ __ bra e o Sr. (;láudio Vieira telefonaram para ó Diietor Jurídico
Não há, também, impedimento para que os noVos limiteS ArSênio Eduardo Correà, ·aa ASD Empreendimentos e Parti:.
vigorem nas eleições deste ano. Não há a necessidade de cipações Ltda., nos dias 14 e 15 de julho passado.
· .No dia 16 de julho, o S~. Arsênio Eduardo Correia e
dizê-lo, uma vez que a Emenda vigora a partir de sua prOii-iul:-·
o
advogado
Dr. Valdo Sarquis Hallack viajaram pãra Brasília
gação. Mas, quod abundat non noct.
·
Pelo exposto, é constituCional e jurídica a Proposta. de ~endo no dia 15 de julho, quando houve _os telefonemas par~
Emenda à Constituição, que e'stá, também, redigida com boa aAS_J? Empreendimentos_ e Particípaçõe_s, o Sr. Cláudio Frantécnica legislativa e em termos regimentais. No mérito; opina- CisCo Vieitf!, encaminhado à ASD, por fax, uma mensagem
detalhando as despesas, os depósitos - melhor dizendo mos por sua aprovação.
.
_Sala das Comissões,.29 de julho de 1992. Magno Bacelãr, com as movimentações nOs bancos rel3.tivos ao nome do Sr.
PreSidente - José Fogaça,_ Relator - Francisco Rollemtterg José Rob~rto Nehring César,- como por eXemplo, o BMC
- Alfredo Campos - José Eduardo- Cid: Carvalho - Cha- - Agêncm 0014, de n' 002.295-1; Digibanco - 004047.982-0; Bamerindus :r 1276.00066-13; Bradescogas Rodrigues- Ronan Tito- JosaphatMarinho.
1990.001.567-9, 0606.9773-30; Safra- 0052.012.700-5; Amé~
OSR- PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente rica do Sul-0062.101.081-6; ltaú-0919.104391-9. 'I"al!Jl?ém
lido vai à publicação.
.
.
.· ·· · ·
no mesmo fax, Brazil'sGarden, BMC -0014.Hl0673-6; DigiA Presidência recebeu as Mensahgens nços.269, "270 e 271 . banco -,--_00.04.042886-9; Bamerindus "- 1276.127089
de 1992 (":" 360 a 362192na origem), de28 de julho de corrente, 1276.001.00-84; América do Sul- 0062.1164-3, 0062.11387-5;
pelas quais o Senhor Presidente da República solicita autori- Bradesco - 1_990()31);10'7. ·
·
.
.
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Qual é a situação de uma pessoa que por três anos trabaNo dia de posse desses elementos~chaves._ para o que
seria procurado demonstrar, o Diretor Jurídico da ASD Em- lhou correta e lealmente nessa empresa, imaginando que pupreendimentos e Participações Arsênio Duarte Correa e o desse estar contribuindo para finalidades positivas e até torcenSr. Valdo Sarquis Hallack vieram para Brasília à tãrde; sem- do em certas ocasiões para que dessem certo os objetivos
pre, em inúmeras Viagens;- em-aVIOesda Brasii-Jet. Mas, na- empresariais dos diretores da empresa, quando, de repente,
quele dia, trabalharam muito tempo, muitas horas durante ela percebe que ali se trama contra o destino do Brasil, contra
a noite, inclusive na casa do Presidente da República, na a verdade dos fatos, criando-se um contrato de algo que não
existiu?! Que ali tramas são realizadas, visando a acumulação
casa da Dinda.
No dia 16 de julho, também houve divesos tele(onem)3.s, de extraordinária fortUna nas mãos de poucos?!
como o de José Carlos Martinez, (061) 273-2335, para o~Dr.
Felizmente há pessoas com dignidade, Srs. Senadores.
Arsênio e vice-versa. Nesse dia o Dr. Arsênio estava bastante Não sei, sinceramente, como podem Senadores do PFL e
cansado, porque havia passado a noite trabalhando em Bra- do PRN achar que não seja importante ouvir a dura verdade.
sília.
NãO sei. Certamente óS.Senadores Marco Maciel e Ney MaraNo dia 17 de julho, o Dr. Cláudio Vieira ligou para o nhão têm a obrigação, como responsabilidade, ouvir o que
Dr. Arsênio; o Dr. Lafaiete Coutiilho também ligou para · se paSsa no plenáriO do Senador. Não-sei ainda a razão por
o Dr. Arsênio. A ligação foi às 12h25min. também o Sr. __ que ainda não solicitaram· a Presença de seus vice-líderes,
Eunápio, às 15h50min. deu um telefonema aguardado com para que venham de pronto ao plenário do Senado, porque
muita expectativa. Houve uma seqüência enorme de telefone- aqui se. está revelando algo de extraordinária seriedade para
mas, dentre os quais, no dia 28 de julho, o do Dr. Lafaiete os destinos do Brasil.
CoUtinho. que ligou inclusive para a residência do Dr. Arsênio
-Conheço o Sr_ Alcides dos Santos Dírliz-·há tempos; sei
Eduardo Correa às 13h45min. Interessantf;! é. que na tarde que ele joga pólo muito bem na sua fazenda em .Indaiatu_ba,
de segunda-feira última, na ASD Empreendimentos e Partici- . a uToca". Sei também .que o Senhor Fernando Collox: de
pações, logo após o término do depoimento do Sr. Cláudio Mello freqüenta a residência dele em São Paulo, assim como
Vieira perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, naquele freqüenta o seu barco, pois é aniigo ·pesSoal do Sr. Alcides
. escritório na Avenida Europa n" 267, houve comemorações, e de sua esposa Renata.
trocaram-se brindes e diversos comentários, porque avaliavam
Sr. Pre:sidente, é com muita honra.que registro a presença,
que haviam atingindo o objetivo. "Parabéns, trabalhamos .
na tribuna de honra do Senado Federal, da Exm~ Sr'. Prefeita
muito bem."
de S.ão Paulo, Luiza Erundina de Souza, juntamente com
Um dos diretores da ASO, Dr. Sérgio Medina Paqualini,
o Deputado Hélio Bicudo e com __o Secretário Municipal de
DiretOr de Desenvolvimento de Negócios, telefonou para a
Transportes Lúcio Gregório. Ela terá, dentro de instantes,
senhora do Dr. Arsênio Eduardo Correa, dizendo: "Desta
uma audiência com o Ministro da Justiça, Célia Borja, para
vez os meninos trabalharam bem, ninguém desconfiou de natratar de importante assunto relativo à regulamentação do
da. Você viu como o Suplicy perdeu o eixo? O objetiVo_ era
trânsito; e também uma audiência com os prefeitos da Frente
esse mesmo, tumultuar e desviar a atenção sobre o_ Cláudio
Nacional de Prefeitos que vão colocar a preocupação das muniVieira e sobre o Presídente Fernando Collor de Mello".
. cipalidades no sentido de que sejam os municípios os responFelizmente temos no Brasil, dentre os 150 milhões de
sáveis pela regulamentação do trânsito em cada cidade. Este
brasileiros, pessoas que mantêm a sua dignidade, pessoas que
não podem admitir, perceber diante de seus olhos, ouvir cri- é um assunto que deve merecer a atenção do CongreSso Naciomes praticados contra o povo brasileiro e ficar calados, Disso nal. Registro, portanto, a importância da visita daS~ Prefeita
já deu demonstração o Sr. Francisco Eriberto Freire-de Fran- Luiza Erundina de Souz.a ao Ministro da Justiça, Célia Bo1;ja,
acompanhada dos prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos.
ça.
Sr. Presidente, eu dizia que sei comO ·o PreSidente da
Quando se iniciou este ciuiiinho de apuração, -certo dia,
aqui desta tribuna, fiz um paralelo, uma comparação entre República costuma visitar o Sr._ Alcides_ dos _Santos. Diniz.
o que ocorrera no episódio da renúncia do Presidente Richard Ainda recentemente, por ocasião_ da EC0-92, o barco do.
Sr. Alcides dos Santos Dini:t-fõi" colocado próximo ao Rio
Nixon -e o que estava ocorrendo no Brasil.
Eu vivi nos Estados Unidos em 1972 e 1973, e pude de Janeiro e para lá, às vezes, se deslocava o Presidente Feracompanhar bem a reação do povo com relação à atitude nando Collor de Mello. Algumas_ pessoas se preocuparam
muito com a questão dos encontros do Sr. Paulo César Farias
de um presidente que faltara cot;n a verdade.
Aos poucos, o trabalho da imprensa, o trabalho do Con- e o Presidente Fernando Collor de Mello. Hoje 1 hoje tenho
gresso norte-americano foi faz.endo _com _que caísse càda uma a convicção e a certeza de um fato: o Sr. Alcides dos Santos ·
das peças que haviam sido criadas, engendradas, para procurar Diníz costUmava ir, ao final do seu expediente, por vezes
cbm freqüência, â residência". do Sr. PaulO César-cav-alca-nte
· apagar a verdade.
Mas foi exatamente a defesa da dignidade humana, o Farias, em São PaulO. O Sr. Paulo César Ca.Valcãnte FaríaS,
respeito pela verdade, a fibra de muitos cidadãos e cidadãs também, por vezes, ia à fazendo do Sr. Alcides dos Santos
que, conversando com a_ mulher~ o marido ou os filhos, disses- Diniz em Indaiatuba. O Presidente da República, por vezes,
sem: "Não é possível! Nós temos que revelar a ve-rdade". também visitava o Sr. Alcides dos Santos Diniz.
E~ aos poucos, aquele que havia cometido perjúrio, aquele
Sr. Presidente, registro neste instante a presença do Senaque havia dito inverdadeS, teve que se deparar com· os que dor Amir Lando, Relator da CPI, diante da seriedade, imparresolveram falar a verdade. O pai que porventura tivesse falta- cialidade e responsabilidade com que S. Ex~ vem conduzindo
do com. a verdade teve que ouvir em casa os filhos e a mulher os trabalhos de relatoria da CPI ao lado do Presidente Benito
dizendo que ele tinha que voltar e dizer a verdade. A mãe Gama. Informo que está presente no Senado Federal a pes-Soa
que havia faltado com a verdade teve que ouvir de seus filhos que terá condições de detalhar â Comissão Parlamentar de
Inquérit9 os fatos que- estou trazendo.
que não era mais possívêl continuar assim.
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Considero, prezado Senador Amir Lando, especialíssima
Concluindo, S_r. Presidente, parabenizo a coragem, a diga condição desta pessoa, cjue teve a coragem de vir hoje ao nidade da Sr~ Sandra Fernandes de Oliveira, -que foi apoiada
Senado, pois, pela primeira Vez_ na sua vida, ao_s_ 42 anos, por seu companheiro, seu marido Fidelcino Sousa BOnfim,
espera um neném, sendo esta, portantO, uma gravidez de . que há 20 anos trabalha como psicólogo e como professor
risco. Dada a responsabiliade do que estou afirmando e graças ~ foi responsável por diversos cursos de treinamento de
pessoal do Banco do Brasil - mas, em especial, ele é caixa
à coragem, à dignidade e à disposição de uma cidadã brasileira
que deseja que essas coisas não mais ocorram rio J~a.rs, eu _em uq1a ~gência do banco.
pediiia, Senador Arnir Lando, a realização de_ uma reunião
Quero cumprimentar os trabalhadores, os funcionários
extraordinária da CorriiSsão Parlamentar de Inquérito, com do Banco do Brasil qlJe, nesse episódio, tiveram papel fundaa devida segurança que caberia ao Congresso Nacional, e mental, especialmente o Sr. Lllíz Osvaldo, que foi deito repreem especial à Presidência do Senado, a ftm de que ela possa sentante dos funcionários no Conselho de Administração do
expor os fatos.
. _ __
_. . ,. -· _
~anco do Brasil e na Diretoria do Banco, graças à solidaríeEu sei que para esta hora está previsto-, talvez em anda- dade e à movimentação de trabalhadores que, indignados,
mento, o depoimento do ex-Deputado Sebastião. Ct~ti6. '.gntre- começaram a perceber tantos fatos, tanta deslealdade para
tanto, dada a condição tão- especial dessa senhora, imagino com o povo brasileiro e estimularam o Sr. Fidelcino Sousa
que, em sendo interesse do povo brasileiro, ela fosse Ouvida Bonbim e sua esposa Sandra Fernandes de Oliveira, principalcom urgência-. Ela está bem de saúde e ~n~ntra-se! agora, mente, a testemunharem a verdade dos fatos._
junto à Prefeita Luíza Erundina de Souza ç. do Seu mar~do. Ao encerrar, peço a compreensão-da imprensa no sentido
Sei que a imprensa gostada de ouvi-la, mas em conformidade de não procurar nesse instante a S~ Sandra Fernandes de
com o próprio Deputado José Dirceu- que me acompanha Oliveira, e requeiro formalmente, Sr. Presidente -_o pedido
nessa missão- acompanha tudo de_ perto desde anteontem, foi feito de~çle q momento_--em. que cheguei aqui com ela quando recebemos a informação -,-avaliamos que· seria-Im- que a Segurança do Senado tome a.s- medidas necessárias para.
portante, já que este é o desejO c1_e:la, que primeiro falasse que a Sr~ Sandra Fernandes de Oliveira seja respeitada.
Muito obrígado, Sr. Presidente.
à Comissão Parlamentar de Inquérito, com todas as garantias
de cidadã e de testemunha que expõe os fatos tais Corito objetivamente os conhece, cumprindo única e exclUsivamente o
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) --A Mesa tem
seu dever de cidadania.
a-grata satisfação de registrar a presença, na tribuna do Senado
O Sr. Amir Lando - Nobre Senador, perrriite--me V. Federal, da Prefeita de São Paulo, Luíza Erundina de Sousa.
Concedo a palavra ao nobre Se~ador Nelson Carneiro.
Ex• um aparte?
O SR- EDUARDO SUPLICY --Com muita honra, nobre
Senador.
O Sr. Amir Lando- Preliminarmente, agradeço as palavras generosas de V. Ex~ e digo-lhe que esses atributos que
V. Ex~, por questão de bondade, faz referência quanto a este
Relator não são atributos pessoais, mas dever de ofício. Por
outro lado, V. Ex~ traz ao conhecimento desta Casa Um fato
julgado rele~ante para a elucidação das investjgações a que
estamos procedendo. Estou comproffietido nesse momento,
mas aqui compareci -para ouvir o que V. E~ tinha a dizer.
Resumidamente, retornarei à sala_ da .CPI, onde vou. tomar
o depoimento do ex-Deputado Sebastião Curió e lavarei ao
Presidente, imediatamente, a proposta de V. Ex•, com a qual
concordo antecipadamente. Obrigado a V. Ex~
O SR- EDUARDO SUPLICY - Agradeço-lhe, nobre Senador Amir Lando~ 'pela disposição retilínea de prontamente
aceitar esse pedido. Ficarei aguardando o horário, para que
possamos daqui Seguir para 3: ComisSão Parlamentar de Inquérito, possivelmente na Ala Nilo COelho, sala n" 2, onde têm
sido tomados os depoimentos. Existe um projeto importante,
há quase um mês, na mesa do Senhor Presidente da República,
Fernando Collor de Mello, referente à construção de um hotel
5 estrelas, na Marginal Pinheiros pela ASD Empreendimentos
e Participações. Essa empresa, há mais de um_ano, procura
obter o interesse dos fundos de pensão.
Gostaria- de ressaltar que ultimamente conseguiram o interesse especial da PREVI. Ao mesmo tempo em que a ASO
Empreendimentos e participações tenta c_on_vencer o Governo
sobre a viabilização desse projeto, a empresa tem proporcionado uma assistência jUrídica junto aos ãdvogados citados
na criação da Operação Uruguai.

O SR. NELSON CARNEffiO (PMDB -RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, árdua
e difícil é a vida pública. QUando desaparecem os que a expressam, poucos são os que os recordam.
Por isso, Sr. Presidente, quero deixar consignado nos
Anais da casa a homenagem que amanhã será prestada a
um dos mais brilhantes parlamentares do Rio_ de Janeiro,
que honrou esta Casa e dignifkõu a--presidência de noss-os
trabalhos.
.
·Refiro-me à i:Oauguração·dõ Centro de Medição Grande,
que terá o nome de ex-Senador Gilberto Marinho. Há pouco
o tínhamos em nossa companhia. Desaparecido, seu nome
foi ficando esquecido, mas agora- ressurge num empreendimento de alta significação prõriloVfdO -pela Light, que tem
a presidi-la outro ilustre homem público, o Dr. Mac Dowell
Leite de Castro, antigo Deputado Federal.
Quero consignàr a satisfaÇão com que vejo prestada essa
homenagem àquele que foi represe"ritante--do Rio de Janeiro,
dos mais atuantes, dos mais -dignos e dos mais prese·ntes e
que deixou nesta Casa uma larga tradição de horli_e_JP. público
de primeira qualidade. E dignífico_u, Cómo disse, a Presidência
do Senado Federal.
Era essa, Sr. Presidente, a comunicação que queria fazer
aos meus pares, para recordar a figura daquele eminente homem público que, com o passar do tempo, ia ficando esquecido, como~ em regra, ocorre com os que prestaram serviços
à Nação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Sênador Ronaldo Aragão.-(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Con_~do a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves _
Filho.
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem reVisáõ do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago a esta tribuna_ utp. protesto devido à situação em que se encontra O Programa Nacional de Alimentação Escolar. Dos_recursos previstos, já em
1991, da ordem de Cr$ 183 bilhões, só foram liberados Cr$
129_ bilhões, o que levou a distribuição da mer~nda escolar
no ano de 1991 para somente 76 dias. Neste ano de 1292,
a situação é ainda pior. A não liberação de recursos e oS
cortes efetuados permitiram uma distribuição de apenas dezenove dias de merenda, com alimentos fornecidos pela FAE,
e, se algumas escolas puderam atender a seus alunos em mais
alguns dias, isso ocorreu pela contribuição da comunidade
que apóia o Programa Nacional_ de Merenda Escolar.
Sr. Presidente, se não for mudada a prioridade do Governo, se não for dada atenção a es~e problema, os alunos da
rede oficial de ensino não terão a merenda nos primeiros
dias letivos do segundo semestre de 1992, fincando_todos eles
irremediavelmente prejudicados, comprometeitdo-se definitivamente o seu rendimento escola_r_e prejudicado todo o esforço do processo de aprendizagem.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar, criado
desde 1955 pelo Decreto n• 37.106, do PresidenteCafé.Filho,
nunca sofreu restrição tão_ dt4stica como nos dias 9-e )1oje.
O Presidente Juscelino Kubitschek, inclusive, concedeu-lhe
autonomia: administrativa e financeira pelo DecretO nQ 45.$S2,
de 18-3-59. . . . . .
... . .. . . ..
.. . ·~ . "" ...
O que é certo, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, é que
a implantação do programa nasceu da inspiração- do eminente
cientista, ex-parlamentar, Professor Jos~é de Castro, ~ __hqje
nada disso vem sendo levado em conta. O que existe aí são
os índices realmente alarmantes de evasão _escolar, porque,
num país pobre como o nosso, o rendimento escolar está
infelizmente associado ao problema da boa distribuição da
merenda escolar.
Trago, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um apelo no sentido de __ que o_ Governo restabeleça o fluxo normal de distri~
buição da merenda escolar por toda a rede de ensino, para
que não se continue a contingenciar os reclu'Sos·da mer~nda
escolar, como está sendo feito por intermédio de decreto,
como o Decreto lt' _475, de 16-3-92-; que reduz o recurso da
merenda de Cr$ I bilhão e 85.0 milhões para Cr$ 1 bilhão
e 229 milhões. E pelo Decreto n' 587, de 30 de junho de
1992, que reduz ainda mais esses recursos comprometidos
com a merenda escolar para apenas Cr$ 749 bilhões e 500
milhões.
_
.
_ .
__
Somente no meu Estado do Rio Grang,e do Norte, só
para que os Srs. Senadores atentem para a gravidade do problema, a Secretaria de Educação do Esta_do ate_nQ~..a _u.ma
média de 660 mil 845 crianças de 7 a 14 anos, ~ais- adultos
em alfabetização e segundo grau nas escolas técnicas e agrotécnicas do Estado.
___
~Todo esse esforço está sendo comprometido pelo problema do corte de recurso principalmente em decorrência da
queda da arrecadação do Finsocial.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não podemos, numa hora
como essa. permitir- que esse corte, da ordem de Cr$1 trilhão
dos recursos destinados ao programa da alimentação escolar,
possa prosseguir.
O Sr. Lavoisier Maia- Permite-me V. Ex• urQ. ap_at!e?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Com prazer, ouço
V. Ex•
o

3

O Sr. Lavoisier Maia- V. Er aborda assunto que todos.
no Nordeste brasileiro. estamos sentindo mais do que nas
outras regiões, porque, devido à pobreza do povo, o povo
do Nordeste é mais pobre do que o das outras regiões, conseqüentemente sofre mais-. Na hora em_ que o Governo quer
dar um apoio importante, iinplantando uma escola de tempo
integral, os CIAC. a exemplo dos CIEP, há um contra-senso.
O Governo dá com uma mão e tira- cOm a Outra if6 ariunciar
a instalação de um CIAC e o próprio Presidente da RepúbliCa
não comparece à inauguração. Aliás, o Rio Grande do Norte,
depois de eleito, Sua _Excelência não foi' llma vez sequer;- -$einpre- envia ufu. representante. Desta vez, o Presidente do
Banco do Brasil foi repreSentá-lo -em Mossoró na inaurguração
_do primeiro CIAC -do Nordeste, talvez porque a presença
-dQ Presid_~I)te no_ Nordt:;ste não esteja rend~ndo VÇ>tos, mas
tirando. Essa a notícia que cirCtda-noS: jornais. O Goveinador,
Coníó- os corr~ligionários peTelisfaS-do Presidente Fernando
Collor de Mellq, parecer ter proibido a ida do Presídente
da República ao Estado para esse eve.nto de grande importância. pois a stia presença faz com que o candidato do PFL
pei"ca vOtos. Isso é lamentável. V. Ex•_, Senador Gadbaldi
Alves Filho, sabe muito bem, assim como os outros Senadores
do _Nordeste, que a cadâ dia o Governo prejudica mais o
Noideste. Agora foi a vez da educação. Faltar verba para
a merenda escolar 'é íilusit_ado, principalmente por se tratar
"de um atrativo para a criança pobre. que freqüenta a escola
:Qara __ter alimentação. Conseqüentemente. a evasão escolar
ê arepetêricia Vão auLffierita:r;e este GOVefriô:rião tem a_(ll.Ínima
sensibilidade para as coisas sérias deste País. V. Ex~ fala nu~a
_hora muito iniportante, em que o_ povo está reclamando e
qUe tudO- f3fta, inclusive remédios. Não adianta o médico
-pago pelo Governo receitar porque não se tem a medicação
â-a Cenie.__ QuerO, po,rtanto, prestar a Ihinh_a solidariedade
a V. Ex~ pela magnitude desse assunto. AquiTemO:úi Obrigaçao
de falar, de protestar e o Líder do Governo aqui no Senado,
ou o V ice-Líder, deveria expficar- poi"" qüe o GoVerno do Presi-def!té'1::()llor _efetuou _cQrtes na verba para a merenda escolar
das -crianças do NorQ.este. Senador~Garibaldi Alves __Fill,lo, _
.r~çeba _a mil))0a solidariedde ne_sta hora em que V. Er', com
~tª §enSibilida<;J.e, defendendo principalmente -aqUeles que
precisam mais, aborda este assunto aqui no Senado Federal.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -Nobre Senador
Lavoisier Maia, agradeço o aparte de V. EX\' Não há dúvida
de que quando o Programa Nacional de Alimentação Escolar
sofre um retrocesso como esse, a rePercussão _ma_io_r disso
Ocotre nos Estados do Nordeste.
_ _ O re_ndimento do sistema escolar dos Estados do N ardeste
depende da regularidade do fornecirrie'ntO-dam_ereilda escolar.
-Constitui-se, assim, esse um assuntó da maior gravidade para
todos·que lida_,mcc;>m o problema da alimentação escolar.
Na semana passada, Sr. Presidente, Srs. Senad_ores, disse
aqui que o nosso País estava tendo .amorte~i4a a_"s~m ç~paci
dade de indignação diante de determinados fatos. Naquele
instante, eu falava sobre a intenção do Governo de extinguir
o FGTS. Em primeii<Ylugar, dizia que não era possível que
o Governo tivesse a petulância, a ousad!a de acabar de repente
com o FGTS. Mas o. que me causava mais admiraÇão era
a falta de capacidade de indigação dos trabalhadores que não
se levantavam para protestar, na medida da dimensão do problema, contra a extinçãO do FGTS ..
O Sr. Divalgo Suruagy- V. Ex~ me permite um aparte,
nobre Senador Garibaldi Alves Filho?
.

.

.
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Com prazer, ouço
-- - ---o nobre Senador Divaldo Sui-uagy.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) Pãlavra ao nobre Senador Nelson Wedekiri.

Julho de 1992
Concedo a
-- ------

0 Sr. Divaldo Suruagy - V. Ex•, como sempre, traz
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
ao debate desta Casa o abandono e o descaso· do Governo
Federal em relação ao Nordeste, particularizando no Estado seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
do Rio Gfande do Norte. Esse Presidente que se julga oriundo a Constituição de 1988, assegurou a completa liberdade de
politiCamente do Nordeste, que afirmou peremptOrianiente --manifestação, -de expressão e de organização. Entre estas,
que o compromisso maior' do seu Governo seria a corieção destaca-se o direitO fundamental da livre organização sindical.
dos desníveis sociaís e regiOnais, -tem acenti.léi.do, nestes dois A classe trabalha-dora brasileira viu atendida uma de suas
anos e poucos meses de administração,-Unl Quadro verdadei- principais- reivindicações, e num novo patamar da- realidade
ramente caótico. Aquele que havia levantado a bandeira dos sindical, tratou -de colocar em prática as novas garantias estabe' lecidas pelos Constituirites.
descamisados, permite que se gaste em sua: residência, aqui
Acontece, Sr. Presidente, que nem todos os-dirigentes
em Brasília, mais- de um milhão de dólares para fazer um
jardim: suspenso, que causaria inVeja aOs reis da Babilónia, utilizaram o novo- texto para democratizar suas entidades,
pelo menos; segundo os jornaiS e reviStaS: ~~formou um. apar- para melhorar o relacionamento entre o sindicato e o associatamento em Maceíó, nó edifício Miguel Angelo, colocando do, enfim, transformar o texto frio ·da lei num instrumento
portas de aço blindado e vidros fumês à prova de bala. Natural- vigoroso em defesa dos direitos de milhões de assalariados.
O caso que trazemos a este plenário é justamente o exemmente, Sua Excelência está temC:rido os descamisados, o povo
a quem vem ludibriando, enganando ao _longo da s~_a vida plo da insensatez, do golpismo, do apego ao aparelhismo,
pública. Esse Presidente, os mais entusí<istãS dos seus correli- na tentativa do benefíciO pessoal e na mais completa descaracgionários não" desejam que ele visite as capitaiS do Nordeste, terização do papel da entidade sindical.
sob pena dos candidatos dos Partidos que dão sustentação
Ocorre que, em 1988, na cidade de Chapecó, que é um
ao Governo levarem uma gráiide surra eleitOral no_ pleito importante pólo económico, político e cultural da região oeste
que se aproxima, tal o desgaste, tal a ausência de credibilidade do meu Estado_- Santa Catarina - que se car_acteriza pela
que o Governo hoje cOnseguiu- cOnquistar ·em todo ()"País forte~ produção agrícola, agro-industrial e pecuária, as diretoe, com maior ênfase, no Nordeste. Porque tenho dúvidas rias do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimense há, em algum~ capital deste PaíS,- um c:indidato apoiado tação e do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Carpelo Presidente COllor que tenha condições de êXitO. Nenhum nes e Derivados, promoveram alterações nos seus estatutos,
deles está querendo assumir. Nenhum candidato do Góve_rno, determinando que seus mandatos não seriam m:ii$ de três
em nenhuma capitill deste País, está tendo a coragem de dizer anos e sim de dez anos.
que é candidato do Presidente Collor. Todos eles, pelo contráÉ exatamente isto que acabei de pronunciar, Sr. PreSí:.
rio, estão repudiando; ficam calados, mas não querem assumir dente, Sr'' e Srs. Senadores: um mandato de dez anos para
a paternidade da candidatura do Presidente COllor. V. Ex~ a diretoria de um sindicato.-Uma d.écada à frente de uma
tem toda razão quando destaca o absurdo da falta de recursos entidade sindical, sem passar por nenhuma eleição, nenhuma
para -a -merenda escolar, algo que para as crianças pobres consulta ao conjunto dos trabalhadores. E Q mais gtave é
do Nordeste é uma aspiração maior do qUe acontece nos Esta- que tais decisões foram tomadas por assembléias gerais exdos mais ricos da Federação. Ao d.enunciar esse absurdo, traordinárias, convocadas através do Diário Oficial do Estado,
ao enfatizar o abandono do Governo em relação ao_s mais de maneira quase imperceptível. Ou_ sejã, quase nenhuma
carentes da sorte, V. Ex~ caracteriza que esse Governo real- publicidade foi dada às assembléias. Justamente para que _os
mente fracassou·, que não está correspondendo às expectativas trabalhadores organizados em tomo das oposições não soubesque ele soube criar ilusoriamente nã maioriã do eleitorado sem da trama que estava sendo urdida.
brasileiro. Congratulo-me com V. Ex~, não apenas pelos magE importante também revelar que estas diretorias sindiníficOs pronunci3riientós que costuma fõfinular nesta Casa,
mas pela defesa permanente e intransigente dos intere~ses cais haviam perdido a eleição naquele mesmo ano de 1988
pã.ra a -chapa de oposição, denominada "oposiçãO e garra
maiores do N ardeste.
operária". Encerrada a eleição, nos dias 3Q e 31 de março,
O SR. GARIBALUI AL~VES FILHO - Agradeço ao Se- o vice-presidente eleito pela oposição negociou com a diretoria
nador Divaldo Suruagy os ~ubsídios que troüxe a e~te_ ~eu situacionista, e com o apoio das empresas locais, num episódio
pro-nunciamento.
- = em que atas foram falsificadas, foi reconhecido pelo então
Não podemos realmente fazer desaparecer essa capaci- Delegado Regional do Tra.balho de Santa Catarina como "Predade de indignação diante de determinaqos fat9s, Sr. Presi- Sidente" da entidade.
dente, Srs. Senadores. Um programa de alimentação escolar
Empossado ilegítimamente, o novo preSidente tomou
como esse deveria ter recursos realmente estáveis e n_ãO deveria sofrer nenhuma espécie de corte no Orçamento da União, -duas medidas: prorrogar o seu mandato por dez anos desmemporque quem visita o Nordeste, principalmente, sabe da im- brar o Sfudicato da Alimentação em dois: Sindicato dos Trabaportância que têm esses recursos, para que possamos ter um lhadores nas Indústrias de Alimentação e Sindicato dos Traballiadores nas Indústrias de Carnes e DeriVados, sendo os diremínimo de rendimento no nosso sistema educãci<inal.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, faço um apelo no sentido tores de uma entidade empossados e reconhecidos como diretoies da outra entidade.
de que esses cortes não tenham os desdobramentos previstos,
Tanto a posse reconhecida pela DRT/SC, em 1988, quanque possamos ter a retomada do programa nacional de alimentação escolar, sob pena de se comprometer o futuro da educa- to as atas falsificadas e a deliberação de estabelecer um mandato de dez anos, diga-se de passagem, estão sendo questio..
ção no nosso País, principalmente na Região nordestina.
nadas na Justiça de meu Estado. Mas não se sabe por que,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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a Justiça não tem oferecido até o presente momento nenhuma e ainda hoje, a se conformarem em !JID processo-não partici_
pativo e, conseqüentemente, não combativo.
resposta às interpelações.
_
0- importante, Si". Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, é
Integrada por dez mil operários, a categoria da alimen~
que diversos sindicatos da região oeste estão moyendo qma_ .tação esteve desde 1978 em completo abandono, por parte
campanha pública para denunciar taís irregularidades, que da entidade sindical.
Esta realidade, ainda em 1987, levou um grupo de pessoas
tem como lema "pela democratização dos estatutos", "contra
os dez anos de mandato•• e "por eleições diretas já", ao qual a sentir a necessidade de fazer frente aos desmandos da diredou conhecimento a esta Casa neste instante.
- - -toria do sindicato, que desde sua ~ndação tinha como presiCreio que diante do inUsitado do fato, poderemos tomar dente, o dóciol pelego Domênico Ramos Scussiato.
duas providências: a primeira é apormOs nossas âSSinaturas
· O grupo se propôs organizar uma chapa de oposição para
ao documento que nos foi enviado pela Intersindical de Chape~ as eleições de 1988, iniciando-imediatamente um_ processo
có~ Um abaixo-assinado que servirá para reforçar politicade debates, e pedindo o- auXIlio de todas as entidades combamente aquele movimento.
tivas do estado.
A segunda é aprovarmos um pedido de informações ao
Com um trabalho organizado através de grupos ( clandesSr. Ministro do Trabalho, sobre a deliberação -de ampliar tinos) de operários da categoria em vários bairros de Chapecó
de três para dez anos os·mándatos das d_iretorias dos sindicatos e_ X~xim, a Chapa 2 -:-''Oposição e Garra _Operária~· foi registrada no dia 12 de fevereiro de 1988.
em questão.
Sabendo quem estava-participando da chapa de _oposição,
Sabemos que com as- prerrogativas constitucionais, não
cabe a intervenção legal do Ministério. Entretanto, sob o e da receptividade que esta tinha junto à categoria, e que,
ponto de vista político e móral, nos parece fundamental o por isto, seria vitorioSa_riâ. eleição, a diretoria de então busc.ou,
inicialme!_lte, impe-dir o-registro da chapa. Para isso, publicou
posicionamento do Miilistério do Trabalho.
__ _
Por oportuno, também, solicito que seja transcrito nos o Edital de Convocação das eleiÇões- no Diário Oficial do
Anais desta Casa o documento "contra os golpes no sindicato Estado, na época do carnaval, com prazo de cinco dias para
dos trabalhadores na alimentação de Chapecó", produzido _registro de chapa, na esperança de que ninguém ficasse sabenpela Oposição do Sindicato da Alimentação - Carnes e Deri- do a: tempo de efetivar o registro. No entailtó, a oposição
vados de Chapecó, que por si só é.elucidativo- das graves estava preparada desde o final do ano anterior, acompanhando
todas as publicações, e flagrou o edital a tempo de efetivar
irregularidades aqui relatadas.
o registrO da chapa.
Post~riorment~. aquela diretoria contiriuou fazendo maDOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
q_obtª~ para dificultar a oposição, como a tentativa ·da troca
NELSON WEDEKIN EM SEU DISCURSO:
do número das chapas, acusações e muita "baixaria" contra
"a oposição. _
DOSSit
-As várias entidades que se manifestaram, ac9mpanharam
CONTRA OS GOLPES NO SINDICATO DOS
o prOcesSo de perto-, como comprova a nota "Eleições AmeaTRABALHADORES NA ALIMENTAÇÃO
çadas" publicada no DCN de 16-3--:88, onde sete_ entidades
DE CHAPECÓ
- .
assinaram. Posicionámentos deste_ tipo, e com uma campanha
acirrada de porta em porta, tanto das fábricas como até visitas-Golpes no sindicato
n:a casa dos operários, panfletagens e serviço de alto-falantes
- Criação de dois sindicatos (divisão da categoria)
nos bairros, envolvendo dezenas de pessoas, foi possível garan-10 anos de mandato para a diretoria
tir_ a eleição nos dias 30 e 31 de março de 1988.
-Falta de democracia
Nos dias da eleição, pessoas de várias cidades do estado,
-1989 a 1991-=T15,56% de perdas salariais
tanto operários como advogados, compareceram represen-1992- Novas perdas salariais
tando várias entidades. para fiscalizar. fazer "boca de uma"
Oposição
e exigir a lisura do pleito, ·contribuíram decisivamente pata
Do Sindicato da AUmentação - Carnes
a vitóríã. da chapa 2, com 70% dos votos.
e Derivados de Chapecó - CUT
A LUTA DOS TRABALHADORES
A Negociação Coletiva e o Golpe do Elias
DA ALIMENTAÇÃO DE CHAPECÓ
Por se tratar, o mês de abriV88, de preparação da negoEXAXIM
ciação coletiva, devido à data-base da categoria ser o dia
Uma categoria que comtça a se formar no oeste de_Santa 19 de maio, a diretoria eleita, mesmo antes da posse (prevista
Catarina aió.da nos anos 40, em Videira, e nos anos _50 em para 31 de maio), passou a priorizar a mobiliZação da categoria
Concórdia e Chapecó.
em_assembJéias, para discutir e aprovar a proposta a sei enca~
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimen~ minhada às empresas. Pela desconfiança que permanecia com
tação de Chapecó e Xaxim, foi fundado em 1978, via partici- a diretoria ainda em exercício, todo o processo foi pautado
pação dos Empresários e Ministério do Trabalho, para facilitar de atenção redobrada, para evitar que o presidente de então
o atendimento burocrático-assistendalista.
assinasse um acordo coletivo às escondidas. Acreditando em
A economia da região é formada basicamente pelo setor todos os membros da chapa eleita, houve uma distribuição
agropecuário, e a classe operária aiilda em sua maioria recém- de tarefas aos membros efetivos, entre as quais; pennaheCer
chegada da área rural, por força do processo desenvolvimen- na s_ede do sindicato, uvigiando" _os_ passos da diretoria ainda
._
no cargo. O vice~presidente eleito. Sr. Elia_s Deschamps foi
tista dos anos 70.
Estas duas realidades: Sindicato pelego e operárioS desor- incumbido de coordenar esta atividade na sede _do siridicato,
~anizados, levam a inaioria das categorias urbanas, em 1987 · enquanto o presidente eleito, Romário dos Santos Oliveira,
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Desta mesma ocupação novas provas foram encontradas
faria o trabalho de relações políticas com empresas e trabalhadores.
no livro de Atas de Eleições Sindicais que sei:"virânf de base
Eis que o vice-presidente passou-se para o outro lado. para o processo criminal que está tramitando na Justiça.
Cómbinado com as empresas e a diretoria que saía, com os
A Resistência da Oposição
advogados desta e a ajuda de outros "sindicalistas", organizou
Mesmo com todas estas lutas e derrotas, a categoria pasuma fraude, falsificando duas atas: a da Reunião de Distribuição de Cargos e a da Posse da Diretoria, COm datas de sou a ter um trabalho de resistência, enfrentando as maiores
14 e 21 de abril de 1988, respectivamente, -em- plena mobili- dificuldades. Em maio de 1989 foi decidido e organizado o
jornal Oposição e Garra Operária, tendo como objetiVo manzação da categoria para a negociação coletiva.
Veja-se o absurdo: Ata de Distribuição_ de Cargos foi ter a categoria informada e não desperdiçar o trabalho até
datada de 14-4-88, e a da Posse da Diretoria, de 21-4-88, então realizado.
A identificação diante da categoria tanto dos operários
quando a Lei e o Estatuto da entidade,_ vigentes à época,
que permaneceram fiéis às propostas da Chapa 2, como dos
exigiam que a distribuição dos cargos se desse após a posse.
Além disso, o término do mandato da diretori_a em exercício que traíram, passou ser cada vez mais evidente. Um lado
pOr não ter se deixado levar pelas dificuldades, ameaças, desâdeveria dar-se somente em 31-5-88.
As duas atas, comprovadamente falsas, estão sendo alvo nim:os, e o outro·poi ter tido atitudes que causaram e ainda
- -causam profundo repúdio dos companheiros da Alimentação,
de proces.s.o jurídico no fórum de Chapecó.
Como era uma trama respaldada e incentivada pelas em- pois se tomaram pessoas faCI1meDte identificáveis como trâidopresas, contou com o apoio do Delegado Regional do Traba- res, desonestos e corruptos.
A:pó~ todo este tempo, o trabalho permanece, mesmo
lho, Sr. Paulo Rogério Soar, que -em 25 de abril de 1988
credenciou junto à Caixa Económica Federal, o "presidente" com dificuldades, visando à eleição de nova diretoria, só que,
e o "tesoureiro". Isto tudo, mesmo tendo sido comunicado --como era de se esperar, há novos obstáculos a vencer.
Depoi.s da -promulgação da Constituição de 88, Os diretoem 22 de abril que as atas que tinham Elias como presidente
eram ilegais, por ferirem os eStatutoS e a poSSe ter sido simu- res iiegítimos e ile"gais mudaram os estatutos da entidade,
lada e neste mesmo comunicado, solicitava-sé a pósse de Ro- sem realizar nenhuma Assembléia da categoria, prorrogando
mário e dos demais diretores, com base em ata de reunião seus mandatos para dez anos, e criaram o Sindicato dos Trabada diretoria eleita, a qual s6 não contou com a. assinatura lhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados, sendo eles
mesmos diretores de ambas as entidades ao mesmo tempo,
· do falso presidente Elias.
Caída por terra toda a proposta da Cpapa 2, o Acordo apesar de. serem de categorias "diferentes". Tais a tos são
COletivo firmado pelo ilegítimo presidente, Elias, não teve objeto de outro processo judicial.
Daquele período até hoje, muitos fatos aconteceram nas
nada que representasse os desejos e anseios da _categoria,
pois passou por cima das deliberações das Assembléias, e duas entidades. No Sindicato da Alimentação, o presidente
muitas das cláusulas acordadas, todas feitas pelas empresas, ilegítimo, Elias Deschamps, renunciou após uma série de desmandos que levaram à sua completa desmoralização na cateeram piores que as de acordos coletivos ant_eriores.
Processos judiciais, tanto na-Justiça Comum, quanto na gOria e na sociedade. Antes de sair, deixOu uma carta ''noFederal, através de cautelares, não surtiram efeitos, pOis ain- meando" o seu secretário, Mário Luiz Rosa dos Santos, para
bas julgaram-se incompetentes para o caso, rium claro posicio- ocupar a presidência.
Este, continuou administrando o sindicato no mesmo estinamento de ulavar as mãos" para não entrar em choque com
Elias, ignOrou os diretor_es eleitós em 1988, e preencheu
o poder económico da região. Processos administrativOs junto lo
à DRT, e ao Ministério do Trabalho, também não surtiram os cargos "vagos" na diretoria através de nomeações, usando
pessoas que não tinham conhecimento dos fatos. Atualmente,
efeitos.
mesmo estes dirétores estão i"ev01t3dos com a forma com q Üe
.A Ocupação da Sede do Sindicato
o Mário administra o sindicato, como se fosse sua prOprieaaae
e a greve de fome
particular, sem ouvir nem permitir a participação de ninguém.
DepOis ~e verem esgotadas as medidas de solUção via
Para se ter uma idéia de comó as coisas funcionam, o
"autoridades", os integrantes que permaneceram fiéis à pro- presidente do sindicato, Mário, "convocou" uma Assembléia
posta da Chapa 2 resolveram ocupar a sede do sindicato, para aprovação da Proposta de Acordo Coletivo deste ano,
o que foi feito em27 de junho de 1988, com manifestações para o dia 21 de março, um sábado, às 20 horas. Mesmo
aos companheiros sindicalistas, à população e à categoria, em um horário tão impróprio, alguns operários comparecealém de notas e notícias à imprensa, gerando um novo fato ram. O mais es~ho é que o auditório do sindicato estava
- - -político sem predecentes..
sendo utilizado para uma festa particular.
A Assembléia foi feita em uma peQ.uena sala, e entre
Com isso crioU-se nova expectativa e a categoria foi chamada, comparecendo a duas Assembléias. A primeira, na outras coisas, deliberou pela convocação de nova Assembléia
sede do sindicato, onde votou pelo fim da greve de fonle para discutir a contra-proposta patronal. Mesmo após um
levada por dois diretores eleitos, que já durava sete dias, acórdo com a oposição, acompanhada pela CUT e alguns_
sindicatos, o Mário não convocoU a nova Assembléia no dia
e pela cassação do mandato de cinco diretores.
A segunda Assembléia, convocada por assinatura de 10% combinado, e a oposição então convocou-a e realizou-a deda categoria, discutiu e cassou o mandato destes djre_tores. fronte do silidicato. O_ Mário, como era de se esperar, não
Todo este proces.s.o foi simplesmente desconsiderado pelo De- compareceu.
No Sindicato das Carnes e Derivados, comandado por
legado Regional do Trabalho, Sr. Paulo César Soar, que pela
legislação da época era a autoridade administrativa ináxima outro traidor, Miguel Padilha, a ·situ3ção é mais crítiC~: -Por
em· matéria siildical, mesmo com toda$ as provas até então representar a maioria dos trabalhadores da base da alimen-·
existentes e a manifestação da categoria.
tação antes da divisão, o sindicatO:·~ administrado de uma
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forma extremamente autoritária. Qualquer reclamação de trabalhadores contra alguma empresa~ ·é- imediatamente comunicada à mesma, e quando _alguém se revolta contra_p Sindicato, é perseguido por capangas pagos pelo sindicato. O Sindicato das Carnes e Derivados não passa de um órgão de colabq:ração das empresas.
Em ambos os Sindic:_ªtos, a ~tego~_ia está totalmente marginalizada do processo _de participação discussão. Não são
convocadas Assembléias, a não ser às escondidas e na prática
inexistem diretorias. Os Sindicatos S~9 admi~istrados por um
grupo reduzidíssimo de pessoas, como se__fossem propriedade
particular.
Perdas Salariais
Com os Sindicatos sob .~eu controle, os patrões do ran;to
da alimentação -carnes e derivados, infligirani grátl:des perdas salariais aos trabalhadores da categoria. - __ -_
Nos últimos três anos (1989, 1990 1991); essas perdas
chegaram a 115,56%.
No Acordo Coletivo deste ap_o, a categoria teve novas
perdas. Para se ter uma idéia, o Piso da categoria das Cã.rnes
e Derivados foi acordado em Cr$ 315.000,00 em Chapecó,
enquanto que em Concórdia, foi fixàdo em cf$385. úOO,OO.
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P_or fim, solicitamos o apoio e_e.mpenho na contrução
do ato público a ser realizado em .agosto. Este- ato público
será o ponto alto do movimento e tem por objetivo chamar
a opinlão pública a se 'manifestar sobre o que está oc_m:rendo
_com os trabalha_dores e se~s sin~:Hcatos, "bem com.o pressionar
__
. ..
as autoridades (Justiça, DRT etc~). _ ~- Pã.ra atingirmos nossos- objetivos, necessitamos de ajuda
fiJla_nçejra de todos que condeilam a prát'ica de "sindicalistas"
deste tipo, e almejam um sindicalismo democrático, classista
ede luta. Com o objetivo de organizaras finanças, foi formada
u_ma_-Comissão_ de-FioançaS, que tem à frente o companheiro
Léo Scandolara (presidente do Sindi.c~to.- dos_Bangl.r~os. de
Chapecó e Região), que_ está enviando junto çom este documento, correspondência contendo número de conta bancária
para envio de contribuiçõ~:;;.

e

OPOSIÇÃO DO SINDICATO DA
ALIMENTAÇÃO-CARNES E DERIVADOS
DE CHAPECÓ- CUT
T_~le_f_'::!nes para co~tato:_. _

. .
.
Alzumir- Léo- Aldemar .... -.. ·-·-·-·-.... (0497)22-1159
Gilmar ..,, ....... " ..... _., ........... ,. __.... ., __ (Q497)_22-14,04
Cida- Paulo .................. -.... -------,(0497) 22-5401
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
De Agora em Diante
palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães.
Recentemente, o coletivo urbano da CUT Qe Chapecó
O SR.JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
discutiu a situação da categoria da alimentação - carne e o seguinte discurso.) -Sr. Pre_sidente S~~. -~ Sr.&:. Sen.aPorc;:_s)
derivados, e definiu entre outrãs-questões, a necessidade do o .País passou o primeiro semestre deste ano sem um pacote,
empenho dos cutistas no sentido de yiabilizar a volta da publi- o. que pode ser considerado um__ fato incomum nos últimos
cação do jornal da oposição e o ~mpenho na organização ciru:_o anos. Este seii),es.tre foi ainda atípico por ter compO:rtado
da categoria, por entender que estes sindicatos são estratégicos inúmeras contradiçõ~s. .
. . . ·_
e como tal devem ser prioridade para os cutistas.
As exportações alcançaram seu melhor resultado d~sde
Foi elaborado um projeto global para os dois sindicatos, 1988. A reativação da eco.nornia brasileira tem sido _impulsiO_que tem por objetivo- esClarecer-e envólver as entidades da riã.da principalmente pelo setor·de exportação. Levant_a(llento
sociedade civil (sindicatos, CUT, pastorais,_OAB,-etC.) e as realizadO pelo professor Cláudio Contador, da UFRJ, indicou
autoridades (deputados, senadores, vereadores, Juízes_, etC.), recuperação em de.zenove setores jJ]._c\ustriais,_qu_e_~_e. ~~fletiu
sobre o que aconteceu e está acontecendo COpl ~ ,~tegoria, no aumento da produção do aço e no consumo de energia
e chamar as mesmas para contribuírem para pôr fim aOs des- elétrica.
_ O setor externo é__ que puxou o desempenho industrial
mandos que vêm ocorrendo nO$ dois Siiidicã:t_Ç)S.
·
nó período. O inVestinü!nto· e~:terifo Cresceu e as_ reserYaS
conseguiram ultrapassar os US$20 bilhões, facilitando o acorProjeto de Trabalho
O Projeto de Traba_lho tem como eixo central :{>emocra- do com os credores. A c3ptação-de_investimentos para as
tização dos Estatutos do Sindicato, Contra os DH AD.õs--de bolsas, no exterior, foi de US$1,4 bilhão de janeiro a abril,
nesse mesmo período, somadas as diversas_ modalidades de
Mandato, por Eleições no Sindicato Já, e Contra os Pelegos.
captação, chegou-se a US$ 6,8 bilhões.
As doses de boas notícias.foram .tão gtande,s que o Qove_rPara atingir estes objetivos, está sendo programada uma
séríe de ativ1dades que vão des?e o trabalho na categoria, no, como um_ paciente em convalescença, se viu obrigadO
até a realização de um ATO PUBLlCQ-ilo ·mês.dc;:agostQ.
a "tomar medidas de controle para diminuir os empréstimos
De início, serão realizadas reuniões com sindicatos e entidades eXternós p~las empresas. É que a compra das reservas cambiais
populares da região e do estado, para discutir a p<i!-rticipação
rilOeda for_te exigiu a emissão_ de, títulos do Governo para
evitar a emissão de moeda, levando os economistas da UFRJ
dos mesmos no projeto de trabalho e no ato público.
Estaremos nos meses de ma~o, juntJo,_ jy.lho~e_ agosto,_ e da Unicamp a acusar qtie o GoVerno esteve trõcã.ndo uma
dívída_ ·externa cada vez mais barata por uma dívida interna
editando quatro números do jornal da oposição. No mês de
cada vez mais cara.
junho será elaborado_ um manifesto, com ~s assinaturas d~
· ó Banoo CeUtraiconseguiu algum Controle sobre a expanentidades e lideranças políticas, para ser publicado na imprensa e amplamente distribuído à população.
-são d9s dep~sitos à vista e do dinheiro erp poder do público~
Desde já solicitamos que as entidades e lideranças políti- o que só foi possível gfaças ao aumentõ da dívida públ~ca.
cas denunciem na imprensa Os desmandos que ocorreram e
As autoridades sabem que essa política _monetáfiã fénde a
perder eficácia como instrumento de combate à inflação. Por
estão_ ocorrendo nos-dois sin,d~çato:;;~tendo como eixo pri_ncipal
a necessidade da democratização dos estatutos, contra os dez
isso, trabalharam duro para elaborar um projeto de ajuste
fiscal, procurando aliviar o peso suportado pela política-moneanos de mandato, por eleições no sindicato já, e contra os
pelegos.
·
,~_ária. O ajuste fi_Scal - deve-~e lembrar - implica contrariar

ª
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interesses de alguns segmentos da sociedade, mas é necessário,
de acord~ com as mesmas auforidades, porque- não se conseguiu reduzir a taxa mensal de inflação da casa dos 20% apenas
com a política nionetária.
-·
Além disso, o País alcançou· a estabilidade inflacionária
no primeiro semestre, fruto de regras estáveis que têm. vigorado para a condução da economia, e da estratégia de juros
elevados e redução da oferta -de moeda. É o pr6prio Ministr-O
da Economia que resumiu: "Já tivemos planos sem política
económica. Temos, agora política e-conómica sem planos",
tranqüilizando o mercado contra uma possível decretaçãO da
dolarização da economia.
A normalização das relações com os credores, resultando
na assinatura de um acordo final com o Comitê dos Brancos
Credores, e a liberação dos preços são outros saldos positivos
da política ecoiiórilica ·no- semestre.
A inédita crise política que afligiu o País desde a instalação
da CPI que apurou negócios escuses do senhor Paulo César
Fatiasteve,-ao menos, i..Im desdobramento positivo, na avaliação de importante técnico do Ministério da Economia: uma
série de pendências que dificultavam o perfeito func1onáinento
da economia foi resolvida no Congresso e no Judiciário.
O projeto de modernização dos portos já foi aprovado
pela Câmara. Igualmente foi aprovado projeto de lei que
define as regras para a concessão dos serviços públicoy o qual
resultará em substancial economia de investimentos em infraestrutura, hoje bancados pela União. O STF julgou constitucional a tributação sobre o lucro das empresas, u que sinalizaria
para a aprovação, também, do Finsocial, com isso ficaria assegurado um aumento no nível de arrecadação federal. OS Cr$
700 bilhões devidos ao Finsocial representariam considerável
reforço de caixa para o Tesouro e a área de Saúde, antes
de aprovado o ajuste fiscal. Como as institUições financeiras
e outras empresas vinham depositando o Finsocial em juízo,
com o reconhecimento, pelo STF, da legalidade do Finsocial
a parti! de 1989, a cobrança passa a ser automátiCa.
Técnicos do Governo conseguirã.m faier um acordo com
os líderes dos Partidos no Congresso para aprovar a LDO
sem as modificações propostas pelo relator e consideradas
inaceitáveiS pà-ra o Govetrio;-tais- como á que acabava com
a obrigação de prefeituras municipais estarem quites com os
impostos para fazerem jus a transferênCias voluntádás da
União, ou a que extinguia a exigência, pievista ni::)-projeto
original, de os Três Poderes divulgarem bimestralmente seus
·
gastos com pessoal.
Por outro lado, setores oligopolizados- o do cimento,
o das montadoras de veículos e outros ----7- ..m~PiiYeiª-Ill, no
mesmo peíiodo, sua "capacidade de impor preços, apesar da
retração geral de consumo.
O desemprego superou os pioreS indicadores da recessão,
com mais de 16% de desemPregados na Grande São Paulo,
a região mais industrializada do País.
O salário mínimo também chegou aos piores ~níveis desde
a sua criação, com uma queda de 50% aperiaS entre janeiro
e maio, e teve um reajuste inferior ao neces-sário para Oatendimento das necessidades previstas na ConstituiçãO.As vendas do comércio retra"íriuit~se, mesmo para produtos básicos.
O Governo amargOu- derrotas junto ao STF ~na: aplicação da TR em contratos antigos:· do Sistema Financeiro de
Habitação e no pagamento dos 147% aos apÇ~s~ri.tadq_s.
A queda da arrecadação do Governo Federal no semestre, embora previsível, não deixou de causar apreensão pela

s·ua magnitude. A Receita arrecadou apenas Cr$ 51,4 trilhões
no perfodo, quase 16% ·a menos do que os Cr$ 61 trilhões
registrados no mesmO período de 1991. Um fator decisivo
para esse resultado foram as sucessivas contestaÇões judiciais
do Finsocial, que despencou dos Cr$ 9,1 trilhões no primeiro
semestre de 1991 para C:r$ 4,2 trilhões em igUal período deste
~no. Ao lado da questão especificam~n_te le_gal, a de~erioraçãt?
âa credibilidade dO-GOverno tã.nibéiii -eStimulou a soiiégáçãó
de contribuições e impostos.- Por incrível que pareça, esses dados referem-se ao nosso
País, no primeiro semestre do corrente ano.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: apesar da crise política
que desabou sobre o Governo, este conseguiu acumular alguns
trunfos na área ecOnômicâ~ colno tive Ocasião de mostrar.
Resta indagar se o Presidente .da República, desgastado diante
da_ opinião pública pelos reiterados escândalos nos quais estaria envolvido, não tentará obter apoio para atravessar a criSe
política de seu governo, através do aumento dos gastos públi~
cos. Se_ o Governo tiver que "comprar'; ap-õio político com
o aumento dos gastos, o Banco Central certamente terá que
elevar a taxa de juros para conter a expansão da moeda e
rolar sua dívida, compremetendo a relativa estabilidade de
preço~, que-~~~ ~~ndo conseguida até _o momento.
Os recursos externos que têm fluído para o mercado financeiro nacional destinaram-se a aplicaçãõ de curto prazo, tirando proveito da elevada taxa Qe juros. Trata-se, portanto, de
capital especulativo e instável. Uma leve crise cambial ou
política pode levar ao refluxo desse capital para mercados
mais estáveis.
Não posso deixar passar sem reparos a situaçãO económica esdrúxula observada no Brasil nos últimos tempos. Em
mercados relativamente perfeitos, a recessão fai-se acompanhar da depressão da ativídade industrial e, também, da taxa
de juros. Por exemplo, nos Estados Unidos uma aplicação
em money market está rendendo 3% ao ano, aó passo que
a mesma aplicaçãO, à época das vacas gordas, chegou a render
20% ao ano.
·
·A política económica em nosso País consegue desencadear estagflação, acompanhada de juros altos. Ora, o empresário nacional entende que juros elevados realimentam o nível
de preços. A sinalização de inflação é, portanto, o primeiro
efeito perverso da estratégia de se manter o juro num plateau
tão elevado.
·
O segundo efeito perverso dos juros elevados é o- crescente gasto público. Pode-se observar, com base,nos boletins
do Banco Central, que a colocação de títulos públicos só pode
ser feita se a emissão for de títulos com prazos cada vez menores e taxas mais elevadas. Claramente, isso indica falta de
~nfi~ça d«:? Ill:~E~ado nos_.r~sult3:dos ob~i_d_9S~
._ .
_
Se no curto prazo. a política de juros altos é criticável
por tais razões, no longo prazo ela é suiCida.
.
-Não posso ainda deixar de denunciar que essa-política
de juros altos, além de aumentar a dívida interna do GOverno,
tem provocado a quebradeira de empresas sólidas por todo
o território ilácional e o aprofundam_~nto d? recessão.
A taxa mensal' de inflação que essa política económica
tein -conseguido manter, na casa dos 25%,,-J~ão é nada estável.
O próprio Ministro da Economia- a~ea~:~· Congresso N~cio~
nal com_ a possibilidade de hiperinfhiÇã6; se-a reforma" tdburá' rio-fiScal não fo_r aprovada ainda n~st(ano. Repito que ã
. Nação está pagando um custo social elevadíssimo por taxa
,·de inflação tão instável. A ortodoxia exagerada em política

.
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económica será responsável pelo desgoverno, caso o projeto
do Executivo não seja: aprovado sem alterações, como impõe
o Senhor Presidente da República.
Muito obrigado!

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel- Amir Lando- Antonio Mariz- Aureo
Mello- Coutinho Jorge - DarcyRibeiro- Dário Pereira
-Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy
- Esperidião Amin - Epitácio Cafeteira -Fernando Henrique Cardoso- Flaviano Melo- Gaiibaldi Alves- Hydekel
Freitas- JoSé Sarney- Jutahy Magalhães -_Lavoisier Maia
-Marco Maciel - Meira Filho -Nelson Carneiro _.:.; Ney
Maranhão - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - So])re a mesa,
requerimento gue será lido pelo Sr. 19 Secretário.·
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 534, DE 1992
Solicita que o Ministro do Tmbalho e Administração
Federal, Dr. João Mellão Netto, informe sobre os assun-
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_tos aqui refe_ren~~dos, sobre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Chapecó!SC.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência-, com base no art. 50§ 2<:>,
da Constituição Federal e do art. 216, inciso I, do Regimento
Interno, que seja solicitado ao Senhor Ministro do Trabalho
e Administração Fet;ieral, que nos preste o seguinte informe,
respondendo as seguintes perguntas.
1) Tendo em vista que a diretoriado Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Chapecó/SC, em
dezembro de 1980 alterou _seus estatutos, ampliando o mandato- da diretoria sindical de três para dez anos, questiona-se
a legalidade de tal ato. Existe amparo jurídico para esta deliberaçã.o?
2) Qual o procedimento a ser adotado para que se suspenda tal decisão?
Cõiil- a: reSposta do Ministro teremos melhor condições
de nos situar perante os fatos, e dar deles uma notícia mais
c~i~a~osa e detalha~a para os interessados e a sociedade.
Sala das Sessões, 29 de julho de 1992.- Senador Nelson
Wedekin.
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SlNDlCA'l'O DOS 'l'ltAUALllADOHES NAS lNDÚS'l'lU~- o•:;:.f'\
DE ALIMENTAÇÃO DE CIIAPECÚ
fUNDADO v.t Z21Ql'll- RI CONHECIDO EM tlllllll- ,ROCE&5i0 "MTB'" H' IIA.411fn- COCIMF llSI$0241000t..SI

Continuaçlo da altaraçAo do Estatuto Social da entidade.

Art.s•-oo Estatuto Social deixa de ser parágrafo único •
e passa ser colocadas letras

Aea.

a)O direito de associação ao sindicato,se restringe
aos integrantes da categoria profissional na base
territorial do Sindicato.
b)Todo o associado mesmo sendo,membro da dlretoria •
que deiKar de pagar três mensalidades consecutivas

perderá o direito de ser sindicalizodo por dois anos(2)anos,e se membro da diretorla perderá seu
mandato automáticamente.

~ ABRANGENCIA

que são:

FAFRICA DE
INOIJSTRIAS
PADARIAS
MOINHOS EM
INDIJSTRIAS

RAÇOES ·
OE LATlC!NlOSGERAL
OO·FUMO

ERVA TE IRAS
INDIJSTRIAS OE OLEOS VEGETAIS COMEST!VEIS
INOIJTRIAS DE CONSERVAS E ENLATADOS EM GERAL
!NOIJSTRIAS DE MASSAS E BISCOITOS
INDOSTRIAS DA PESCA.
Obs-Xaxim,como não existe Sl~di~ato da carne,esta categqri~.

pertence ao sindicatQ ~a alimen~ação •
.::::.,. ~~~)" d~zembro de'.1_988.

~~4:idente.·

\'

'•"
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SINDICATO DOS THAllALllADOllES NAS lNDÚSTRL\.S~--~.1DE ALll\li~NTAÇÀO DE CllAl'ECÚ
_
.. -ê,

s~x'·-·

PUNCADOEM2210.'71-RECOHtiÇ.C100 tM 12/D:Wrt-PROCESSO"'Mtl• H' :U4.CIII17-CGCtMF ll&ISOZ410001·11
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EstatutoS~

cial do Sindicato dos trabalhadores nas indústrias de êlimentaç~o1de

Chapecó e Xaxim-SC,e,mediante Assembléia Geral

Extr~

ordinária especificamente realizada no dia 06 de dezembro de'

1969,às 19:00 hs conforme publicação no diário oficial do Estado de Santa Catarina do·dia 28 de nóvembró de 198B,ficou

alterado por unaminidade o prazo do mandato da díretoria e
conselho fiscal,sendo de três para dez anos,inclusive da atu;
U diretoria.
Portanto,o art.21 do Estatutà Social passa a ter•
nova redaç§o.qual seJa:

Art.21" A diretoria será eleita pelo voto secreto e direto
para um mandato de dez {10)anos".
A presente alteração ficará apensa ao original
dos Estatut~s Soclal.Para que possa surtir seus '

jurídicos e legais efeitos.

"'O

§ .1:' t~

AL lERAÇIIO NOl OOS ESTATUTOS
SOCIAIS

Com fundamento no disposto Art.112 do

c.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requerimento lido será eiicaminhado à Mesa Diretora para decisão.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente..
Presentes na Casa 69 -Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelei Sr. 19
Secretári"o. -- -É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 535, DE 1992
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
requeiro_ inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria
constante do item 2 seja submetida no Plenário em }'?lugar.
Sala das sessões, 29 de julho de 1992.- José Richa.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado
o requerimento, será feita- i inversão solicitada. - Item 2:
Discussão, e-m.- pfimeitb- tlltno, da PrCiposta de
Emenda à Constituição n' 8, ae-1992, (n' 51/90, na
Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o plebiscito
previsto no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tendo
PARECER FAVORÁVEL sob n• 243, de 1992,
da
- Comissão Temporária.
Concedo a palavra ao nobre Líder do PSDB, Senador
Fernando HenriqUe Cardoso, para discutir. - - -- - - - O SR. FERNANDO HENRIQUECARDOSO(PSDB'SP. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, toda a Casa sabe da importância desse projeto,
que foi objeto de muita discussão na Câffiafa dos ·Deputados~
já tendo sido, anteriormente, objeto de discussão no Senado
da República.
·
Agora, torna-se ainda mais oportuno que a Senado Federal vote e que seja efetivada a antecipação do plebiscito que,
tal como está proposta, será para abril do pfóximo ano.
As razões para isso são conhecidas de todo o País. Não
é possível proceder-se à revisão constitucional, sem que antes
haja uma decisão fundamental que só pode ser tomada, de
acordo com a nossa Constituição, pelo voto soberano do povo;
É por isso que-, hoje, esse projetO enContra acolhida não
por parte dos parlamentaristas apenas, 'mãs de todos os setores
de opinião n!presenüi.dos nesta Casa e na Câmara-dos_ Deputados.
Esse projeto tem, hoje, o apoio, tanto de parlamentaristas
:[Uanto de presidencialistas; tanto de republicanos quanto de
monarquistas.
Não estamos aqui hoje para discutir o lb.érito da questão.
Estamos -aqui simplesmente parã discutir e, no meu- inodo
de entender, para aprovar a ante-cipação do plebiscito_.
Não preciso aduzir razões, Sr. Presidente, quanto à ini·
portância dessa decisão de hoje. Em primeiro lugar porque
o Brasil precisa outra vez de alguma coisa =a partir da qual
encontre energias novas e uma discussão profunda, não sobre
pessoas, não sobre esses infaustos acontecimentos que estãO
envolvendo as mais altas personalidades da República, e que
ainda hoje foram objeto de um ~iscurso do Senador_Ed.\lardo.
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SUplicy, mas que seja, isso sim, alguma coisa que comova
-o Pãfs em função de uma saída para nOSsas várias crises.
_
É por essa razão, Sr. Presidente e Srs. _Senadores, que
o PSDB apóia e vai votar ính~gralmente ã. faVor do relatório
do Senador José Richa, que conclui favoravelmente à antecipação da data. Essa matéria Já foi, como disse, objeto de
uma discussão anterior aqui, quando queríamos ante,ciipãi hámuito maíS tempo o_mes"rllo ·Item e que;· inlelízniente, por
uma série de mal-entendidos, não foi possível apiovar naquele
momento.
Mas 'o sentimento da casa permanece o mesmo e agora
é de ver-se que na Câmara chegou-se a um enteitdimento
ao redor de uma proposta que foi iriicialmente feita pelo Deputado José Serra, e que depois foi transformada pelo relator,
Depútado Roberto Magalhães. É esse Substitutivo Roberto
Magalhães que está sendo votado agora.
Aproveito a oportunidade para fazer um apelo a todos
os Senadores, especialmente os do PSDB, para- que venham
ao plenário, porque a matéria vai ser objeto de deliberação
em primeiro lugar.
--Sr. Presidente e Srs. Senadores, é essa a posiçãO do
PSDB.
_ O SR. PRESIDENTE (Alexandre C:osta)- Continua em
-~
discussao a matéri~.
O Sr. Jarbas Passarinho_:_ Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
-- -O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PSD- PA. Para discu·
tir. S,em revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
prefiro começãr a minha intervenção pelo fim da observação
__ do Senador Fernando Henrique Cardoso, quando S. Ex~ disse
que o pensamento da Casa é o mesmo, e por motivos que
delicadamente não quis citar, esSa proposição não foi aprovada
há algum tempo. Estou entre exatameD.te as pessoas que se
opuseram à aprovação naquela ocasião; talvez a que teve
o maior papel nesse caso. E estou aqui para juntai" a minhavoz, exatamente ao momento em que também o Senador
Fernando Henrique Cardoso declara que parlamentaristas e
presidencialistas-, monarquistas e republicanos, sem distinção
de pontos de vista, estão conjugados na aprovação desse Projeto. Eu também estou, Sr. Presidente. Acho que agora, sim,
é o timi_ng perfeito para -que Se pOSSa f3.zer uma antecipação
para o plebiscito.
_ Leio, com alguma preocupação, jurista importante importante no sentido da importância das letras jurídicas e
não das posições que exerce - que provavelmente vamos
VQtar _contra a Constituição, que esscr áeiiberação é flagrantemente inconstitucional. Deíxo isso aos doutores em lei, o
problema, para discutirem, não me cabe. _A mim me cabe
- exatámente verificar que, no momento, quando se pensa em
2l_de abril do ano que vem, é extremamente irriportante que
se aprove a matéria, até pOr que se dará oportunidade para
que nesse 'período, ehtre 21 de abril e o período que está
marcado pela Constituição para a revisão constitucional, haja
oportunidade de fazer com que a opinião PUblica brasileira
saiba fazer uma diferença entre parlamentarismo e presidencialismo, porque até aqUi é muito-difícil en·co-ntrar, num·con-juntO- popular, uma diferença giande que se faça em relação
aos dois sistenias de_governo. Então, este é um ponto de
Vis~a.
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E quando houve uma reunião- em Palácio, presentes o
Senador Humberto Lucena, como Líder da Maioria no Senado~ o Senador Marco Maciel, como Líder de Minoria; o Depu~
tado Líder da Minoria, o Líder da Maioria na Câmaia, com
o Presidente da República, eu presente-, naqu-el:i ocasião; já
antecipei aos presentes que- eu era favorável, a partir daí,
à antecipação para 21 de abril de 1993.
E tenho a impressão de que essa matéria deverá ter, agora, por parte do Senado, uma aprovação tranqüila. Não
estou propriamente fazendo uma viagem a canossa, não estou
aqui me redimindo de algum mal que tenha feito ao rileu
querido amigo, o Senador José Richa. Eu gostaria que-essa
emenda realmente ainda tivesse o nome dele, com o projeto
originaldo Deputado José Serra, que está sendo acusado, numa matéria que vãriloS discutir, em seguida,_ de genocida em
relação ao núm_ero de assistentes jurídicos exiStentes -nó País.
De qUalquer maneira, Sr. Presidente e SrS.-Senadores,
esse me parece o momento oportuno. Não falo por delegação
do meu Líder; falo porque tomei a palavra para discutir a
matéria individualmente. Mas tenho a impressão que o PDS
também, quando o Líder Esperidião Amin falai, estará conjugando os s~us esforços juntos àqueles que estãQ trabalhando
no sentido da aprovaÇão· dessa matéria. .
·· ·
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, na discussão
do Projeto. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Continua em
discUssão.
Concedo a palavra ao nobre Líder Humberto Lucena.
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presidencial da República, que se desencadeará certamente
a partir do final do ano que vem para desaguar em 1994,
não seria prudente.
-Creio que, se realizando o plebiscito em 21 de abril de
1993, a opinião pública estará melhor mobilizada para prestar
atenção ao grande debate que certamente se travará na sociedade brasileira, particularmente entre os seus eleitores, a respeito 'dessas questões que nãu i"eputo sejam de importância
fundamental na vida do País, porque penso que, no momento,
o povo está mais voltado para a solução de problemas mt~;ito .
mais sérios, decorrentes partiCularmente da crise económica_
que aí está e que, apesar de todos os esforços do Governo,
com· os_ seus ajuste!i nas áreas monetária, fiscal e administrativa, continua desafiadora, Sobretudo no que tange .à inflação, ·cujos índicés mensais continuam ·altos, acima de dois
dígitos, o que representa, na verdade, para todos nós, a evidén~HCde um fracasso na política económicá do Governo.
Não podemos negar que houve realmente algum resultadO positivo, na medida em que, no período anterior ao .
atual Governo, tivemos um processo de hiperinflação. Mas
o fato é que uma inflação de dois dígitos mensais é realmente
uma inflação ainda insuportável, o que está, sobreJudo._ contribuindo para cada vez mais oprimir a ·maioria do povo brasileiro, constituída daqueles que vivem de salários achatados,
por conta de uma opção de caráter ortodoxo feita pela área
económica do atual Governo, visando realmente senão a zerar, -pelo menos a controlar a inflação no Brasíl:

Portanto, acho que a crise-económica interessa mais ao
povo e não depende, a meu ver, de forma e nem de sistema
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como de governo.
- Mas o fato é que a ConstitUição ele 1988 inseri\! no s~u
Líder. Para discutir.) _;__Sr. Presidente, Srs. SenaOores, a
minha bancada está totalmente engajada no apoio ~à- proposta texto, mais exatamente no art. 2" do Ato das Disposições
de Emenda à Constitujção n~ 8~- 9e 1992,- c:iue dispõe sobre Cónstitucionais _Transitórias, um plebiscito, no qual os eleitoo plebiscito previsto rio art:"2cr do Ato das Disposições Consti- res s_e pronunciarão a respeito da melhor forma e do melhor
tucionais Transitórias, de autoria do nobre Deputado José sistema- de governo.
Serra.
Não pretendo, neste momento, me adentrar no mérito·
Essa proposta, de certo modo, repete a proposta anterior- da matéria, até porque não cãberia, pois é preciso_que fique
mente apreciada por esta Casa, que tinha como pniTreiro signa- claro que, no momento, o que nós estamos votando, pura
tário o Senador José Richa. Ambas tratam da antecipação e simplesmente, é. a antecipação do_ plebiscito. Não se trata,
do plebiscito a que· alude o art. 2" do _Ato elas Disp-osições · pOrtanto, de votar, por ora, a favor ou contra essa ou aquela
Constitucionais Transitórias, a realizar-se no dia 7 de setembro forma de governo, ou esse ou aquele sistema de governo.
&19~.
~
~
. Ao -anteciparmos O plebiscito, aprovando essa. proposta de
O Senador José Richa, aSsim como aqueles que o acompa- emenda, estaremos apenas contribuindo para que a populanharam na proposta anterior, pretendia que a antecipação ção, por intermédio do seu eleitorado, possa amanhã decidir,
se desse no dia 21 de abril de 1992. Naquela oportunidade, com a con$ciência devidamente politizada pelos debates que
todos nós da Bancada do PMDB no Senado demos também h;io de haver através de comícios, das redes de televisão O!l
sustentação à proposta de :Emenda do Senador JoSé Richa, de rádio, qual a forina e o_ melhor sistema de governo que
tanto no primeiro como no segundo turno.
devúá vir a ser inserido na Constituição, através da revisão·
É bem verdade que vários dos nossos cOmpanheiros e que vai se iniciar a partir de 5 de outubro de 1993.
eu sempre achávamos _que a melhor data seriâ 21 de abril
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo apenas. ao conde 1993, Por motivos conhecidos, a proposta anterior nã_o cluir, dizer que filio-me àqueles que entendem que, do ponto
mereceu a aprovação no segundo turno, e foi devid_am~nte _ de vista jurídico, a revisão constitucional deve ser ampla.
arquivada e, agora, estamos novamente voltando ao mesmo Entendo que ela, ao contrário de alguns _juristas- que têm
assunto ao disc.utir a proposta de Emenda Constitucional _p 9 _ dado opiniões em seritjdo contrário, não pede se ater apenas
8 de 1992, que tem como primeiro signatário, como lembrei à decisão do plebiscitO, istó ê; à formà e ao sistema de governo.
há pouco, o nobre Deputado José Serra.
Penso que quando a Assembléia Nacional COnstituinte.resolInquestionavelmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a yeu.fazer a revisão, após cinco anos de promulgação da no~a
nós nos parece que a antecipação para 21 de abril de 1993 Carta, o--que "quis-realmente foi qUe após esse períodofaz-se.necessária, tendo em vista que fazer uril plebiscito dessa depois de uma certa experiência na utilização dos dispositivos
importância no dia 7 de setembro, às vésperas do início da constitucionais que passaram a viger -voltassemos a ter novarevisão constitucional, que deverá se dar a partir de 5 de" mente, durante um período de alguns meses, o Poder .Consti~
outubro do próximo _an'?, no limiar do proCesso de. suce.ssã,o. tüinte originário, para que pudéssemos rever a ConStituição
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elaborada.no período de 1987 a 1988, Pela Assembléia Nacional Constituinte.

-

Portanto, toda a ConstituiÇão,- desde o seu art. 19 até
o último dos seus artigos, pode e deve ser revista por aqueles
que integrarem o Congresso" Revisor, a ser instalado a's de
outubro-de 1993.

-

Sr. Presidente, com estas considerações, fica aqui- a manifestação do apoio da Bancada do PMDB à Proposta de Emenda à Constituição n' 8, de 1992, para que o plebiscito sobre
a forma e o sistema de governo se realize realmente no dia
·21 de abril de 1993.
Ao- terminar, faço um apelo a todos os companheiros
do PMDB para que acorram ao plenário, a fim de que possamos dar o nosso voto no sentido da aprovação dessa matéria.

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
O SR. l'RESIDENTE (Alexandre Costa) palavra ao nobre Senador Darcy Ribeiro.

Concedo a

Juiho de 1992

proscrever a escravidão. Quem a manteve através de séculos
foi o regime parlamentarista- do Império que, aliáS, caiu quando deixou de dar à classe dominante o bem _mais precioso,
que era a escravidão.
Peço aos meus eminentes pares, Senadores da República,
,que meditem sobre esses' fatos e rejeitem a farsa oportunista,
reacionária, escapista e até ridícula que seria chamar o povo
brasileiro a dizer se quer ou se não quer um rei. Tão-só para
tentar instituir um regime previsiVelmente desastroso. Isso
porque, para ser coerente_, ele acabaria por entregar todo
o poder aos parlamentares_. São os vereadores os mais capazes
de gerir, sem clientelismos, os municípios? São as Assembléias
Legislativas as mais capazes de governar os Estados? Pergunto: somos nós esse Parlamento agigantado __faraonicamente
em suas instalações físicas, atendido por uma legião de servidores, em tudo isso, e temo que só por isso, o maior ~arlamento
do muitdo? Petgunto: somos mais capazes de implantar governos à prova de favoritismo, de clientelismo, de reacionatismo?
-- Srs. Senadores, votemos essa matéria com a r:n_ão_ na col).sciência, inclusive -Com cautela, sabendo que por- ela nós seremos julgados. A rejeição provável da oferta de um rei e do
monopólio.do poderio parlamentar será o juízo de nosso povo
por nós próprios. Juízo desmerecedor, como foi nã.s últimas
eleições a tendência a não votar para parlamentares.
A Nação brasileira enfrenta, nesta hora, gravíssimos problemas. Alguns deles afetam até mesmo a soberania nacional,
dep.tro de uma infausta conjuntura-Jriternaciónal. Não é hora
de pilhérias sobre reis e prime1ros-niinistroS. É hora de criarmos toda a legislação que o Brasil necessita urgentemente,
para fazer face aos problemas que enfrentamos. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a
pal~_vra ao nobre Se!'~c;J_or Marco _Maci~l.

.
O SR. DARCY RIBEIRO (PDT- RJ. Para discutir.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores; a matéria em debate merece e até exige um tratamento
especialmente rigoroso por parte do Senado da República.
Assim é, porqUe da toca e afeta a própria honra da nossa
Casa.
·
Somos chamados a decidir sobre a oportunidade e a conveniência da antecipação -do plebiscito, sobre o regime e a
forma de governo. Plebiscito que mobilizaria toda a cidadania
brasileira para pronunciar-se sObre dois falsos dilemas: presidencialismo, parlamentarismo, república e monarquia.
É notório, que ninguém, neste País, está pedindo um
rei. A questão só foi suscitada por oportunismo da corrente
parlamentarista. Isso_se fez pára ·a vergonha do Parlamento
brasileiro, no ano em que se ComemoraVa O CeilteOário da
República, no momento em que se deveria comemorar o Centenário da República por oportunismo, se propõe-esse plebisO SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o secito, para perguntar ao povo se quer um rei:o --guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre;sidente,
Isso se faz com uma exarcebação sectária. A tese parla- Srs. Senadores, iniciamos agora a discussão, em primeiro turmentarista for~ debatida, votada e rejeitada pela Assembléia no, da Proposta de Emenda à Constituiçáó ri~> 8, de 1992,
Nacional Constituinte. Inconformados, seus defensores inven- n~" 51/90 na Câmara dos Deputados, que dispõe sobre o piebistaram esse artifício qUe convei'ge num espetáCU.lo cívico de cito previsto no art. 29 do Ato das Disposições Coi:J.stiiucionais
uma eleição nacional de 80 milhões de eleitores, numa gigan- TraiiSitõrias e que teve nesta -Casa, através de sua Comissão
tesca farsa.
Especial, parecer-favorável.
O parlamentarismo, Sr. Presidente, tem dois acentuados
Pela proposta de emenda à Constítuição, Sr. Presidente,
pendores: oportunismo e reacibnarisnió. Foi por oportunismo o plebiscito de que trata o art. 2<i das Disposições Constitue reacionarismo que se impôs o reginie parlamentar ao Presi- cioiiais Transitóriás realizar-se-ia no dia 21 de abril do próximo
dente João Goulart, em 1961, parlamelltarismo áO-quarpai-ti- ano, Ou seja, 1993.
·~;~ ..
cipei éoíno Ministro da Educação e Cultura do Gabinete HerDesejo, em fãce do que dispõe a referida prOposta de
mes Lima e que ajudei a derrocar num plebiscito em que emenda à Constituição, fazer algumas considerações, posto
os brasileiros ·o rejeitaram por riOve -milhões de votos contra que considero o tema extremamente importante para o País
um milhão.
--:--·--:-:-:---::;::-.e, de modo especial, para o aprimoramento das suas instituiHoje, como ontem, fala-se do parlamentarismo como ções políticas. Todavia, Sr. Presidente, antes de começar a
o regime milagreiro que resolveria todos os problemas nacio- expender os meus pontos de' vista, quero manifestar a minha
nais. A verdade, a meu juízo, tanto quanto posso enunciá-la posição com relação a esse assunto~
é que não resolveria problema algum. Tão-só agravaria a situaNobres Parlamentares, é meu intuito deixar bem claro
ção de crise que o Brasil atravessa em razão de suas caracte- que o· faço em caráter estritamente pessoal. Não está. aqui
risticas-_distintivas. Primeiro, a de elevar a extremos o cliente- falando o Líder do PFL, nem tampouco o Líder do Governo.
lismo que é a chaga maior de nossa estrutura de poder. Assina- Não está falando aqui o Líder do PFL, porque no meu Partido,
le-se, só para exemplificar, que depois de 1945 com a redemo- Sr. Presidente, existem Parlamentares parlamentaristas assim
cratização, não mais Se realizaram concursos Públicos_ que como exísteni, com.O é o meu caso, Parlamentares presidenjá constitUíam a forma regular de provimento dos cargos públi- cialistas. Então, entendemos, em reunião de Bancada realicos em nosso País,
·
- ·
·
zada no ano passado, de deixar, dentro do nosso Pa'rtido,
Outra característica distintiva é o seu reacionarisrriO. Re~ a questão aberta, isto é, entendenios que para o PFL o voto,
·carde-se que o nosso País foi a última nação -do.mundo a com relação a essa matéria, deve repousar na consciência
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de cada um, ou seja, deve ser produto da convicção de cada
Parlamentar; não havendo ~ssim, portanto, posiÇão tla-Banca·
da, manifestação prévia-sobre qual conduta·a seguir.
Não fala também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Líder
do Governo, por motivos óbvios. Sabe V. ~x·, Sr. _Presideri.te,

sabem V.

Ex~s,

Srs. Senadores, que o Presidente Fernando
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O Sr. José Fogaça- Permite V. EX" um aparte?
O SR. MARCO MACIEL - Ouvirei com muito prazer
a manifestação de V. Ex• Antes, porém, gostaria de concluir
o meu raciocínio para que possa V. Ex\ quem sabe, oferecer
o aparte -com melhor compreensão da minha posição com
relação__a e..sta matéria.
Ora, Sr. Presidente, é impOrtante iembrar que, por ní.o
ser ilimitado esse poder constituinte derivado, por não se-r
inicial, nem autónomo, antes por ser derivado, por ser limitado, por ser dependente, não pode o legislador derivado alterar
essa regra. Para mi!Jl_, essa é uma cláusula pétrea, ou seja,
uma cláusula imQdificável.
Há quem diga que cláusulas pétreas sãO apenas aquelas
expressamente consignadas na ConstitUição~ aqUelas que oons- _
tam do § 4~" do art. 60 do texto constitucional, que dispõe:
"§ 49 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

Colllor tem reiteradamente declarado, e essa sua manifestação
já pe-rfiáSSóU os mais diferentes_ campos da opinião -pública
brasileira no sentido de que Sua Excelência se inclinar pela
opção parlamentarista', opção que defendeu -faço até questão de mencionar ---ainda dur~nte a campanha eleitoral, e
o fez de forma mais -clara por ocasião da Primeira eri.ffev'ista
coletiva que S. Ex~ deu à imprensa logo após a proclamação
do resultado das eleiçóes presidenciais.
_
Ditó1stõ;--fri.SO cjU.e a- manifestação -que faço tent tarâter
estritamente pessoal. Repito mais urna vez, não fala aq~i o
Líder do PFL ou o Líder do Governo; fala o Senador que
acha que sobre esse tema, por ser um tema de grande relevância para o País, não podemos deixar de emitir o nosso ponto
I - a forma federativa de Estado;
de vista, expressar a nossa posição, manifestar a nossa bpinião.
II -o voto direto, secreto, uniVersal e periódico;
Então, Sr. Presidente, gostaria-de,- a partir daí, produzir III- a_ separação- dos Poderes;
os meus argumentos, dizer as razões pelas quais sótCOOhtpi IV- os direitos e garantias in"dividUais."
-adianto logo a minha opinião:- sou contra a -ãntecipação
do plebiscito.
.
São estas, formalmente, as chamadas cláusulas pétreas;
Em primeiro lugar, Sr. Presidente e Srs. Senadoi"eS;~aco~ _ mas não Se esgota aí o seu elenco. Estas -são formalmente
dem-me algumas dúvidas com relação à cons~itticibnalídade expressas, mas na Constituição há muitas ou~ras cláusul~s
da matéria. Tenho dúvidas, Sr. Presidente, sobre esta emenaa - pétras, que, portanto, não podem ser modificada~. nãõ podem
ser efetivamente uma emenda materialmente constitUcional.
ser alteradas pelo legislador Constituinte derivado. Eu poderia
É certo que, sob o ponto de vista formal, ela cumpriu citar muitas. Entre elas está, certamente, o art. 29 do Ato
o ritual previsto na Constituição e no Regimento_para que das DíspóSjÇóeS Transitórias.
-·
pudesse ter a sua tramitação, mas tenho dúvidas, muitas dúviPrime"íro, porque· em se tratando de disposição transidas, Sr. Presidente, se ela é sob o ponto de vista material tória, ela tem um termo de vigência que o próprio Constituinte
ou, aquilo que o Sr. Afonso Arinos eh'amaria, sob o ponto deri.v&dojá lhe assiri~u. :Em segundo lugar, porque o legislador
de vista orgânico, se é uma emenda organicamente constitu~ originário, o legislador constituinte iniCial, estabeleceu data
cional. Por quê? O que ela pretende é alterar a data de um e prazo par~ a reali;z_ação do plebiscito.
plebiscito que o legislador Constituinte originário já deixou
Antes de ouvir q nobre Senador José Fogaça,_ eu gostaria
fixado no texto do Ato das DisposiÇões_ Constitucio11_ais Trande ler, posto que secunda meu ponto de vista, opinião emitida
sitórias.
Quem ler a c-onstituição, Sr. Presidente, não terá dli.vida pelo Subprocurador~Geral da República, no exercício hoje
em concluir que o legislador Constituínte originário mani~ _ da Procuradoria Regional Eleitoral, o Professor Geraldo Brin~
festo,u a sua opinião com relação à matéria e o fez de forma de iro, que diz com propriedade:
terminativa. ~o que diz o art. 2~" das Disposições Transitórias:
"Dentre as limitações impostas pelo Poder Constituinte originário ao Poder Constituinte deriVado_ ou
"Art. 2• No dia 7 de setembro de 1993 o eleitoinstituído- no Brasil, o CorigressO NaCiOnal- estão
rado definirá, através de plebiScito, a -forrrúi '(fepliblicaas limitações substanciais, as limitações cirCUnstanciais
ou monarquia constitucional)_ e _o sistema de governo
e as limitações temporais.
(parlamentarismo ou presidencialisma1 que devem viAs
limitações
substanciais
constituem
as
chamadas
gorar no País."
cláusulas pétreas, que excluem da possibilidade de
Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ que o legislador
emenda determinadas matérias. Não poderão sequer
Constituintes originário regulou terminativamente a matéria,
ser objeto de deliberação hOje, no Br~Sit, propostas
ou seja, não somente preconizou o plebiscito, mas tam!'ém
de emendas à Constituiçâo de 1988 tendentes a abolir
estabeleceu a data da sua realização. Cori...$eqüentemente, é
a Federação, o voto direto etc."
matéria que o legislador Constituinte, no .exercício pleno de
São aquelas_que constam, como iá tive oportuilidade·de
suas atribuições, determinou em toda sua extensão. Não cabe,
portanto, ao legislador Constituinte derivado, isto é, no atual ler, do § 4' do art. 60.
"As lirriitaÇões citcunstancJais referenl-se à _impos;.
Congresso Nacional, aos a tu ais Deputados Federais e Senado-_
res, alterar o seu conteúdo.
sibilidade·de emendaS à Constituição durante o período
A propósito, Sr.. Presidente, gost~ria de lembrar que a
do estado de sítio, defesa nacional ou intervenção fede~
ral.
boa doutrina diz que o Poder Constituinte derivado_ não é
,t\.s límitações temporiaiS.- e ·são estas a que quero -como a própria expressão indica -inicial,. não é autónomo,
me refeiiff ;_ diz o Procurà8or ..Dr. Geraldo :Srindeiro
não é ilimitado. Trõcando em miúdos, o que q~ro dizer
é que o POder Constituinte deriyado é limitado, nãO é ini~ial~
--são aquelas. que somente permitem revisão ou emen~
não é autónomo.
da5 à COnsti"tuição ,em determinadas épocas, após a
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promulgação. Vedam, durante certo tempo, de~ermi
nadas emendas ou a reforma da ConstitUiÇão.
É exatamente, conclui o PrOcurador, o caso dos
arts. 2~' e 3_9_ do Ato das Disposições Transifórfas --da
Constituição de 1988.
· ··
·
Na verdade - vou concluir para ouvir o senador
José Fogaça - , no caso do plebiscito, a limítaçãó- imposta ao Poder Constituinte derivado pelo art. 2<? do
Ato-das Disposições CónstitUción-ais Transitóiias é não
apenas de natureza temporal, mas também de natureza·•
substancial."
Observe-se que-não se iitcluem entre as _cláuSulaS Pétreas
a república e o federalismo. Então, seria perfeitamente possfvel, em tese. emendar a Constituição a qUalquer tempo, de
acordo como o art. 60, por proposta, por exemplo, do Presi~
dente da República, para implantar o parlameritarismo já,
se fosse o caso, pelo voto de 3/5 (três quintOS), em dois turnos,
dos membros de cada Casa do Congresso Nacional.
"Isso não é possível - ajunta o Procurador porque o Poder Constituinte. originário-esütbeleceu que
a matéria seria decidida pelo voto popular, em plebiscito a ser realizado em 7 de setembro de 1993, após
cerca de cinco anos da promulgação da Constituição."
Assim, a proposta de emenda constitucional _para anfecipação do plebiscito, em tramitação na Câmara dos Deputados,
carece totalmente de fundamento jurídico e é, _evidentemente,
irttonStitUcionãl. É tão inconstituci0n31 -como a- antecipação
da revisão constituciórial.
O Congresso_ Nacional não tem poderes para__ alte~ar ~ _
vontade do Poder Constituinte originário_express(f nó_- Ato
das DisposiÇões ConstitucionaiS TransitóriaS. Essa é a opinião
do Procurador Ge.r3ldo Brindeiro, que exerce no momento
as funções de Procurador-Geral da República jun-tO 3.o Tribunal Superior Eleitoral.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de ouvir o Senador
José Fogaça, gost~Ijª-- de frisar que o Poder Constitu~nte derivado não é outra coísa seriãO ·o Poder Constituinte instituído.
Portanto, ele não é inicial, não é limitado; sofre, conseqüentemente, as limitações que estão expre-ssa-s de forma direta
ou indireta no próplio texto constitucional.
Com prazer, ouçó ó nobre Senador José Fogaça.
O Sr. José Fogaça --senador Marco Maciel, evidentemente necessito discordar de V. EX' Sabe o nobre Senador
que o Governo acaba de mand~r para cá um conjunto de
emenda à Constituição que -ir-á montar o_arcabouço da chamada reforma fiscal. Um dos pontos que essa minirreforma do
Governo atinge é o relativo à gradativa implantação do novo
siStema tributário brasileiro, originário da Constit_uição_de
1988, que está consubstanciado no art. 34 das p_isposições
Transitórias. Por esse artigo, só em 1993 que se
completará a implantação do sistema tributáriO brasileiro. I.sso
sigriifica.- dizer que, supostamente, aprova~a a reforma fisc~l
originária do Governo, este art. 34 estana revogado. VeJa
que o Governo, o qual V. Ex~ brilhantemente defende, aceita
modificar cláusulas transitórias da Constituição. O Governo
aceita, quer, deseja, pretende mudar dispoSições transitórias,
entre elas o art. 34. O Governo quer reverter a implantação
do sistema tributário, a redistribuição de recursos aos estados
e aos municípios confOrrite__os termos do art. 34. A ser assim,
vale o argumento de V. Ex•, e entro exatantente no_ mérito
da avaliação de V. Ex'-, a ter razão V. Ex•, não poderíamos
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aprovar a reforma fiscal proposta pelo Governo, porque ela
incide sobre pontos expressos da parte relativa às disposições
transitórias da nova Constituição, basicamente, o art. 34. Mas,
~xcetuando o mérito da matéria, Senador Marco Maciel, eu
chamaria a atenção de V. Ex~ para o seguinte fato: V. Ex~
diz que não fala em nome do Governo e o faz com a atitude_
ética que o caracteriza, fala em nome pessoal, mas eu creio
que a quem mais interessa essa antecipação do plebiscito,
sem dúvida nenhuma, é ao· Governo. O GOverno tem em
mente, tem em vista uma reforma constitucional. Há setores.
significativos da sociedade brasileira que querem uma reforma
constitucional. Essa reforma só seria viável do ponto de Vista
político se ela se iniciasse no período pelo menos anterior
a 5 de outubro de 1993, pelo menos do ponto de vista técnico
do levantamento das questões. E ela evidentemente se propiciaria de forma muito mais plena se tivéssemos o plebiscito
em abril. Se o plebiscito for mantido em setembro de 1993
vamos ter profundas dificuldad~-~ para qualquer tipo de reforma_ constitucional, muito mais a reforma constitucional proposta pelo Governo. De modo que é ao Governo que V.
Ex• representa e lidera nesta Casa a quem mais interessa esta
antecipação, porque viabiliza, torna possível, cria condições
reais propícias para que se possa fazer a refo~a constitucional
qué o Governo tanto quer, tanto defende e tem tanto apelado
ao Congresso Nacional no sentido de que aprove essa reforma
constitucional. De modo que são essas duas colocações que
faço a V. EX' Obrigado pelo aparte.
O SR. MARCO MACIEL~ Nobre Senador José Fogaça,
começo respondendo ao aparte de V. E~ visando, mais uma
vez, fazendo ressair de forma mais clara a minha posição.
Quando eu disse ·que falava_ aqui em caráter p~ssoal, não
o fazia como Líder do PFL, tampouco como Líder do Governo. No PFL, por termos entendido que era só_ uma questão
aberta, posto que, em meu Partido, existem presidencialistas
como eu e parlamentaristas. E também não falava como_ Líder
do Governo por motivos óbvios. S. Ex~ o Senhor Prestdente
da República há tempo advoga, como sabe V. Ex;~ a mudança
do sistema presidencialista para o parlamentansta. Faço-o,
portanto, em caráter pessoal.. _ _
_
Gostaria de dizer a V. Ex~ que, ainda sob ~sse_ aspeCto,
airida que o Governo tiVesse interesse em iniciar o mais rápido
possível a reforma constitucional, não vejo como _s~ Pl!de~se
dizer que a antecipação do plebiscito viesse ~m arrimo a es~a
posição. Pelo contrário, penso até que a antecipação do plebts-cito poderia, sob alguns aspectos, impedir que se desenvolvessem, aqui no Congresso, as atividades legislativas que se
processam com muitas dificuldades, em face, inclusive, do
desenvolvimento das eleições municipais deste ano,,e há naturalmente com o plebiscito que forçosamente teremos que realizar no próximo ano, em setembro, de acordo com o preceito
constitucional, e, logo depois, com o início do próprio trabalho
je revisão constitucional.
De mais a· màis, quero dizer a V. Ex~ que, com relação
ao art. 34, a que V. EX" se reportou, há uma série de preceitos,
comandos, que constam não somente__d_o artigo, mas de vários
dos seus parágrafos e incisos. ConseqUentemente, não po·de~
mos de forma genérica, fazer um comentário, aqui e agora,.
sobr~ as mudanças que o Governo pretende que sejam feitas
neste artigo,-com vistas a implementar a refonna fiscal.
Penso que é uma questão que poderíamos discutir no
foro próprio, fazerido tão-somente questão de, mais.uma vez,
friSãr que minha opini~o é no sentido de que aquilo que o
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legislador constituinte deixou fixado, estabelecendo, inclusive, constituinte -originário e suscetível de modificação pelo poder
data, é, a meu ver, uma cláusula pétrea, conseqüentemente derivado, o Congresso Nacional, sob pena de se autotransirreformável pelo legislador constituinte derivado.
formar em titular de poder que não possui.
- Terceiro, no caso-do plebi~cito, a limitação imposta ao
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha opinião sobre
o entendimento de ser inconstitucional a emenda que agora poder constituinte derivado, pelo art. 29 do Ato das Dispovem a debate e discussão no Seo_ado Federal não é apenas sições Coiistitucionais Transitórias, náo é apenas de natureza
arrimada na opinião do Procurador, Dr. Geraldo Brindeiro. te~poral Il_!_3S também de natureza substancial.
Ela se apóia também numa manifestação feita pela Ordem
Observe-se que não se inclui entre as cláusulas pétie<is
dos Advogados do Brasil, através do seu Conselho Federal, a República e o presidencialismo. Portanto, seria perfeitaque emitiu nota sobre o assunto c:;m novembro do ano passado. mente possível, em tese, emendar a ConStituição a qualquer
Essa nota da Ordem dos Advogados do Brasil foi, como tempo, de acordo com o art. 60, por proposta, por exemplo,
sabem, da lavra de um eminente Conselheiro, Dr. Paulo Lobo do Presidente da República, para implantar, o parlamentaSaraiva, que é o Coordenador da Comissão de EstUdos Consti~ rismo, e pelo voto de 3/5, em dois turnos, dos membros do_
tucionais do Conselho Federal da OAB. A referida manifes- COngresso Nacional.
tação conclui, e vou lê-la, por entender que é f_undamental
Sr. Presidente, essa é a síritese do Iileu raciocínio.
para o esclarecimento da matéria, posto que a Ordem dos
Feito isso, eu gostaria tão "só e simplesmente de aduzir
Advogados do Brasil tem uma história muito-rica·na defesa alguma~ razões de caráter- que Chamaria material-político
do bom constituc;iQnalismo brasileiro.
com rel3:ção à i~conveniêhciã da an~~cipação do pl~biscit~.
"Em verdade, como está patenteado na liçãO dO .
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, entendo que a matéria
mestre italiano Can-otilho, a norma de Direito de cará- ainda_não foi devidamente discutida na sociedade. Estamos
ter transitório não pode ser objeto de emenda· córistitu- hoje a praticamente um ano do plebiscito, de acordo com
cional, de vez que não integra a estrutura da lei básica. a data ftxada no texto da Constituição. Ou seja, -:n 0 dia 7 A emenda, em caso, seria um desrespeito -à vontade de setembro de 1993, já deveremos estar realizando esse piedo legislador constituinte, que inseriu esse tipo de regra biscito, o que nos dá um pouco mais de um ano para levar
no Ato das Disposições Constitucionais Tra_risitórias, a matéria- ao conhecimento da sociedade, discuti-la em toda
por conseguinte, fora do arcabouço c.onstity.Qional."
a _su_a extensão e~intensjdade. É lógi_co que essa di~cussão
-E conclU.i a nota da OAB:
n~g_.se fará_agora, devido às eleições municipais, que serão
·"Embora o tema seja inconcluso, só pára efeitos realizadas no dia 3. de ouiubró, em primeiro -turno, e no dia
15 de novembro - se não estou equivocado -,-em segundo
objetivos, farei algumas inferências:
a) a antecipação do plebiscito e da revisão consti- turno.
tuciooal não pode ser efetivada, de vez que não se
. Vê-se, pois, Sr. Presidente, que, este ano, praticamente
pode e nem se deve emendar regra transitória, que, a matéria que vamos debater, sob o ponto de vista político,
como restou provado, é regra excepcional, é cláusula será alusiva às eleições municipais. Não teremQS. t~mpo de
resolutiva;
debater, na socie_da_d_e, o tema da antecipação do plebiscito.
b) o pacto firmado pelos Constitucionais e mate- Não vamos ter tempo sequer de verificar, de examinar, de
rializado pelo texto constitucional deve ser cumprido, esclarecei- a socied~de sobre o que é_ parlamentarismo e o
sob pena de transgressão à_ vontade popular, mani- qUe é presidencialismo. Não teremos tempo sequer de discutir
festaçla pelo poder constituinte ori!P.-n...áriO;
·
se convém ou não retornar a monarquia ao País, ou se devere······· ····•·--:~·--~--~~-·····:·.·····u···w~ .. ·-·~:· ···~~·····-· --m·os·inanter a folina republicana devida, opção feita pela socied) razõesdeordemmeramenteoperacional.como da~e brasileira em 15 de novembro de 1889.
a realização de um pleito eleitoral, não podem quebrar
Ora, Sr.· Presidente, se este vai Ser uM ano qUe; consea rigidez constitucional, instrumento de garantia dos qüentemente, não permitirá qu_e discutamos a 01atéria, por
princípios e· nonnas por ela estatuídos;
- que antecipar o plebiscito, se essa antecipação virá em detri~
e) a OAB foi, é e será sempre contra qualquer mento da boa discussão que o assunto deve merece.r na socie~
tipo de modificação injustificada do texto constitucio- . dade brasileira?
nal, porque só não defende a ConstituiÇão quem não
Então, -por questões práticas, por motivos de ordem matetem Constitui_ç!_o."
rial, acredito que é de todo inconveniente esse debate, sem ,
Assim Seiiido-;sr.-presidente, ao lado dã opinião do Procuquerer inquinar a inconstitucionalidade da matéria. A antecirador Eleitoral, a Ordem dos Advogados do Brasil também_
pação do plebiscito fará com que a sociedade seja chamada
perfila o mesino ponto de vista. Eu poderia trazer muitas a se manifestar sobre um tema tão _importante sem a prévia
outras opiniões nesse sentido, inclusive do Procurad.or-Geral . preparação, votando-se sem saber em que nem por que se
da República, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, que, em
está votando. De mais a mais,._Sr•. Presidente, ainda, dentro
entrevista publicada em O Estado de S. Paulo, defende igual do campo das questões que eu chamaria de ordem material,
pensamento, juntamente com outros doutrinadores e estudio- goj~ria_ de lis~ar mais__uma.
sos da matéria.
Entendo que a antecipação do plebiscito não pode ocorrer
Sr. Presidente, gostaria de sintetizar a nlinhã -ópinião,
dizendo, primeiro, da impossibilidade jurídica de alterar dis- antes de discutirmos a. legislação eleitoral e part_idária.
Digo sempre- e o que vou dizer não constitui novidade,
posição constitucional de caráter transitório, sobretudo quando o legislador constituinte origináriO já deTX:ou claro não verdade cediça - que não podemos discutir sistema ou fonna
somente o dispositivo, mas ·também fixou teniporàlmente a de governo sem antes termos discutido a questão eleitoral
e partidária que a tudo precede. O sistema --político é um
data de. seu termo.
·
Em segundo lugar, a cronologia do Ato das DiSpoSições- todo que se divide nos subsistemas eleitoral e partidário; e,
Constituciob:üs Transitórias representa ã decisão do poder antes de olharmos a forma de governo, temos que buscar
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compatibilizar o sísteina eleitoral e o sistema partidáriO COffi
o sistema de goveino q'ue viermos a adotfL!.
Pergunto-me se poderemos praticar, por exemplo, um
verdadeiro parlamentarismo- e aí quero me-dirigir àqueles
que defendem o parlamentarismo - com- voto proporcional,
com uma estrutura partidária que enseja a- atomíz3ção;·a Pulverização das legendas, ou seja, o estado partidário caracterizado pela inexistência de Partidos dominantes, sem condições, portanto, de proporcionar o estabelecimento, no Parlamento, das chamadas maiorias estáveis capãzes de assegurar

assim a gov~mabiliº-a,_de no sis~e_r_na parlamentar. Se esse raciocínio é válido na ótica dos parlamentaristas, sê-lo-á também,
Sr. Presidente, na ótica dos presidencialistas. Não poderemos·
ter um sistema de governo que seja expressão de uma vontade
nacional se ele não se apoiar solidamente num sistema político,
de modo_ especial, num sistema partidário e num sistema eleitoral que lhe dê solidez, segurança e perenidade.
O que advogo, Sr. Presidente, e o faço com convicçã_o,
é que não podemos, em absoluto, antecipar o plebiscito sem
enfrentarmos uma questão que está submetida à noSsa deliberação, que é discutir o síStefuaeieitoral, que é discutir à siStema:
partidário, de dar ao País um estado partidário que seja conforme ao sistema de governo que desejamos praticar. Não Podemos, também, construir urrl."a eStã.bilidade política no País se
não formos capazes, de'iguàl forma, de termos uma lei eleitoral
que seja adequada .aos reclamos do nosso-povo e da nOssa
gente.
São essas as questões, a meu ver, mais águâas, .que-não
podem merecer dilação. A··meu ver, estamos· colocando o.
carro na frente dos bois, o depois antes do antes. Então,
o apelo que faço nesse instante_ é que não anteciperrios o
plebiscito; que manteDhamos a Constituição cOrrio e""la assim
já o estabelece.
Sr. Presidente, não queria encerrar ·este discurso sem
aírida produzir um outro arguf!1ent9 que me parece extremamente adequado à questão que hoje estamos..discutindo.
Entendo, Sr. Presidente, ·ao contrário do que muita gente
diz- estou convencido disso - , que a Constituiçao de 1988
criou uiri. novo presidenciaJismo. Não estamos mais praticando
em nosso País o presidencialismo concebido na Carta de 1891.
Como sabem V. Ex~'; o·constitucionalismo concebido na Carta
de 18-9] foi resultado, até certo, do transplante do chamado
constittidóilãlismo americánO, reSultado da enorme influência
que Rui Barbosa exerceu na elaboração do texto constitucional ~quela época.
Aliãs. nurica. é". ociosQ_}embrar que, de alguma forma,
como. Rui B3rbosa fez a revisão cnnstitucional.do texto de
1891, a pedido do Presidente da República, por ser ele, talvez,
do Ministério a pessoa· mais habilitada a examinar o texto
que a comissão constitucional submetera ao Presidente, ele
deixou-se empolgar pelas constituições americanas;-que gozavam de'enorme prestígio, como-ainda hoje gozam, a tal ponto
que TocqúeVille - nunca é delnais conhecer -, quando foi
à América eSCrever Seu trabalho sobre instituiÇões penitenciárias americanas, ter se empolgado tanto por essas instituições que ousou, inclusive, fazer um livro sobre as mesmas,
que se converteu numa das obras-primas da ciência~ pOlítica
brasileira, que é a "Democracia na-América". Então, repito,
as. instituições políticas americanas gozavam--como ainda gozam, hoje, mas sobre~udo no século passado, de enorme prestígio. Rui Barbosa, de alguma forma, e outros tan~os, inclusive
a Comissão incumbida de elaborar o projeto da Constituição,
se deixou e_mpolgar pelo modelo americano, concebendo não
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somente o Estado Federal,. fx>is éramos um EStado unhálio,
e criã.mos um Estado. composto - composto por ·subordinação, como dizem os constitudonalistaS. Nós transplantamos
o presidencialismo e o copiamos até o nome, porque o Brasil
passou a s.e chamar Estados Unidos do Brasil à semelhança
dos Estados Unidos-da-América do Norte.
A() transportarmos as instituições americanas para o País,
que ficaram expressas· na Carta de 91, nós, de alguma forma,
começamos a praticar algo .que não tínhamos experiência.
Foi co que aconteceu com relação ao presidencialismo.
Sr. Piesidente eSrs. Senadores, fomos, ao longo da História, de 1889 ou1891, se quiserem, à até praticamente a 1988
-_100 anos - , pr-aticando o presidencialismo, que 'não era
o presidencialismo americáno, posto que este, no transplante,
sofreu algumas dificuldades na sua implantação em nosso País.
E, fiela prinieira vez, estamos praticando -·graças· à Constituição de 1988- um verdadeiro" presidencialismo, que se cã.facteriza c9m0. o presidencialismo americano por exata eqtiipotência de poderes, ou seja, a presença de um Executivo apetrechado a governar e dirigir um. Legislativo capaz não somente
de legislar mas de fiscalizar~ e um Judiciário que goze de
total independência e que possa agir independentemente de
provação das partes.
o· Si-. Rooan Tito -Permite-me V. E~ um aparte?
O SR: MARCO MACIEL - O-uço V. EX' com muito
prazer.
O Sr. Ronan Tito -Nobre Sena·dor, é sobre uma pergunta, pOrque eu 'i!ntehâí que o Senador José Fogaça havia feito
a mesma perguntà, no entanto eu me deslocava naquele momento ·do gabinete para·o plenário, quando se falou sobre
a cláusu_la pétrea. se não me engano, neste momento estamos
ap·enas discutirido a antecipação da data do plebiscito. Na
verdade, V. Ex~ julga - e a sua opinião para miffi é muito
importante, porque se trata de Professor de Direito, jurista
brilharite. Por que ê cláusula pétrea? Por que se trata de
uma clásula que mexe nas disposições transitórias? Faço esta
pe_~g~nta, porque sei ·que nóS teremos em breve a votaçã do
acertO fiSCal e a opinião de V. Er não só. vai rrie respaldar,
agora, mas também vai me respaldar para a questão do acerto
fiscal. Agradeço a V. EX'
O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Ronan Tito,
para esclarecer da melhor forma ainda a questão, entendo
que cláusulas pétreas não são apenas as cláusulas que constam
no§ 4~' do art. 60 e, sim, ·outras tantas que, pela sua natureza,
assim nós podemos caraecterizá-la. Parto do seguinte raciocínio: que o Podei Con-sfituinte derivado, por ser o Poder
constituído e instituído, não é ilimitado, não é autónomo.
Portanto, ele sofre aquelas limitações que decorrem da própria
natureza do Poder Constituinte derivado.
--·- Então, mencionava, aqui, que além daquelas cláusulas
pétreas expre.5!'1S que estão no § 4~' do art. 60, como, por
exemplo, nã<.. ~c admite a apresentação de emenda tendente
a abolir a Federação, eu diria que há outras como o direho
de garantias individuais, que não estando expressamente no
texto constitucional, não deixam de ter, também, a característica _de imodificabilidade.
Essa que di~, pór exemplo, que a limitação temporal
sofre o poder de reforma. Não se pode modificar a Constituição durante o estado de sítio. Isso não está entre as cláusulas
pétre~s. mas decorre da leitura do texto_ constitucional. Então
há uma limitação temporal ou limitação circunstancial no po-
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der de reformada Constituição. Como, também, por exemplo,
nãosepodemodificardispositivodenaturezaemqueoConstituinte originário tenha fixado a sua data, o seu termo. Como
é-o caso do art. 2~> do Ato das Disposições ConstituciOn-ais
Transitórfas, que fixa, exatamente, 7 de setembro. Então,
o legislador constituinte originário não somente estabeleceu
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, pela ordem de inscrição, ao riobre Senador Hugo
Napoleão.

O SR._ HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senapores,
oplebiscito,masfixou-lhetambémadata,fixou-lhe~condiçõa
quero registrã.f, inicialmente, que aqui n·ão falo na qualidade
temporal de quando se deveria exerçitá-lo. Assim como v. de Presidente Nacional do Partido da Frente Liberal; falo,
Ex• foi autor de um_ outro dispositivo_ a meu ver também isto sim, na condição de parlamentar, de Senador. Estou,
cláusula pétrea na Constituição _ que diz respeito a revisão portanto, transmitindo_ uma opinião estritamente pessoal,
m~sro._o porque na última Convenção- Nacional do PFL, no
constitucional.
O legislator constituinte originátió fixoU: áô.ata da revisão. dia 19 de março do ano passado, houve uma pesquisa, l,lma
A meu ver 0 legislador constituinte derivado não pode alterá- . enquete realizada com todos os convencionais participantes.
la, pode fazer uma dilação para a sua copclusão, posto que A maioria deliberou em favor do parlamentarismo. Não foi
não fixou data para o seu termo. Portanto; não pode alterar uma ampla maioria, mas foi maioria.
antecipando-o ou retardando-o. E_ntão, essa é a minha noção
Então, não devo e não vou pronunciar-me na q~,~alidade
de cláusula pétrea, ou seja, não são cláusulas pétreas aquelas de Presidente do PFL. Sei que não estamos discutindo o mérique expressamente estão no texto constitucional e forma: níti-- to, obviamente, estamos discutindo a preliminar • de acordo
da, clara, mas aquelas que defluem da leitura ordenada e com o texto da emenda proposta, ou seja; se devemos ou
correta do Texto.
não antecipar para 21 de abril do próximo an-o o plebiscito
E, por fim, nobre Senador Ronan Tito, me~-s 3."fguJ?leiltos que vai decidir sobre a forma e o sistema de governo.
Sr. Presidente, gostaria também de delinear, inicialmennão residem apenas na questão legal ou na questão constitucional, meus argumentos são também de orde_m.~;:ttelj~l. _
t~_~_que já tive a oportunidade de externar que, para ·o meu
Eu não entendo por que, Sr. Presidente, Srs~ Senãdore's, gosto, seria forma de Estado e forma de governo, compondo
antecipar o plebiscito. Nós Dão fizemos o· debate sobre essa a forma de Estado a monarquia e a república, e, componho
matéria. Vamos agora ao debate das eleições municipais: As ~ foima de governo o Presidencialismo e O· parlamentarismo. eleições municipais vão tonia_r o reStante do ano, postq que E eXplico o por quê. Já tive a oportunidade de verifiCar n-os·
o segundo turno só se realiza em 15 de novembro.
melhores doutrinadores internacionais: A partir de Hans KelNo próximo ano~ tão logo se inicie, vamos fazer o plebis- sen, na sua "Teoria Geral do Estado"; Carré de M3lberg,
cito sem que tenha sido a matéria adequadamente discutida? em livro do mesmo nome; e Duguit, em "A separação de
Por ess~ razões, Sr. Presidente, entendo que nós _não PodereseaAssembléiaNadonalde1789.0Prímeírosálienta
podemos e nem devemos acolher a referida _eme~da ..São ra~ que as formas de Estado são _a república e a monarquia. Mas
zóes que apresento em caráter pessoal, -mas convencido da como~ os estudiosos da matéri~, os pátrios julg~m, como Pedro
legitimidade das minhas ações. E mais,-creib que deveríamos Calmon, como _Temístocles Brandão Cavalcante, tvfa_,chado
utilizar o tempo de que dispomos, agora, para votar a reforma Paupérie, que o coueto Seja dizer forma de governo, não
das legislações eleitoral e partidária. Isto sim, é algo que não tocarei mais na matéria. Estes consideram que a forma de
pode merecer mais adiamento, posto que o te_xto Qa_Consti~ -·Estado é o Estado unitáriO ou descentralizado. Então, tendo_
tuição estabelece que as alterações em matéria eleitoral têm em vista que os nossos melhores estudiosos da "Teoria Geral
que ser feitas um ano antes do pleito. Se não alterarmos do Estado" consideram que e_ssa forma é adequada, não insisti-isto este ano, no ano de 1994 teremos eleições e essas são rei. Se bem que, verdade seja dita, eles, em nenhum mõmento
matérias que. conseqüe-ntemente, não podem ser aliéradas falaní a respeito de sistema de governo. Mas já que está afixado
a partir do segundo semestre Qe 19~3. ___ _ _
_
na ConstituiÇão e, especifiC~mehte, .no Ato das Disposições
Sr. Presidente, Srs. Senadores. concluo,_ portanto, aS mi- COnstitUcionais Tránsit6ri3s, n~ô há maiS o que discutir.
nhas palavras, defendendo, mais uma vez, á idéia de que
Creio que esta ã.nticij:mÇão é extr_e-m:ainente rfociVa .. E"stanão temos por que, em que pesem aos nobres propósitos mos, Sr. Presidente, com um ·calendário eleitoral que prevê
dos seus autores- Deputado José Serra e Senador José Richa um prilneirO turno de eleições a 3 de outubro. e um segundo .
-,do autor do substitutivo- Deputad9 Roberto Magalhães, turno no dia 25 de novembro. No mês de dezembro, os tribomeu companheiro de Bancada-; em que pesem aos nobres _nais regionais eleitórats:aiiidá estarão diplomando os eleitos;
motivos e as relevantes razões, Sr. Presidente, mais.urna vez, depois, no mês de janeiro, os eleitos tomarãç posse; no mês
friso: entendo não somente desaconselhável sob Q_ ponto de de fevereiro vem o carnaval que, sabidamente, é uma data
vista jurídico-coris{i_tucionru, como íncórtveniehtef sob o ponto que int~rrompe a seqüênda dos dias úteis no Pafs. -Então,
de vista prático que se antecipe o plebiscito. t.\ntes -façamos vamos ter mUito pouCos dias para expressar,. através do rádio,
a reforma da legislação eleitoral-partidária; antes discuta11.1os da televisão, da imprensa escrita e falada, obviamente, para
a matéria com a sociedade brasileira. Creio que a não-ante- transmitir as novas impressõe_s, ·para -debater, para dialogar,
cipação nenhum prejuízo trará para que o eleitor brasileiro, para -proritover Os eilContros necessários a que as teses, a
perto de noventa milhões, venha a exercitar com pleno_ conhe- _gue as doutrinas possam ser do conhecimento geral de todo
cimento de causa_ o seu voto por ocasião do plebiscito, que 0 País.
desejo venha somente a se realizar no dlã 7-de set~rilbro
Masháumargumento_grave,Sr. Presidente,queninguém
de 1993.
está considerando, _e _é para -isso que éu gostaria de chamar
Durante a discurso feito pelo Sr. Marco MacieZ, a atenção dos Srs. Senadores. É que estão querendo derrubar
o Sr. Alexandre Costa, i" Vice-Presidente 1 deixa a cadei- justamente uma emenda que foí de iniCiativa popular, unia
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene- emenda que rtão partiu propriamente dos Senadores, embora
haja outras evidentemente no mesmo sentido, como a Emenda
vides, Presidente.
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Popular n<:> 20. 7q4, estabelecendo que "No dia 7 de s_etembro
de 1993 o_ eJeitorâdo__de..fi_nii'á;--através -de plebiscitO, a forma

e o sistemà de governo a vigor3.r no País; com os seus dois
parágrafos.
.
· .
Então, hoje, o Congress_bo Nacional deseja d~~~bar a
emenda que veio. do povo, para dizer: o- povo está errado,
o povo está deseJando ao contr~rio. 9 que-o'p-OVõ qu_e_i_é_
votar no dia 7 de setembro! Mas val ser obrigado a vOtar
antes, vai ser obrigado a votar no dia 21 de abril. Onde é
que nó.; estamos? A Constitutrlte foi jU.Slarilente a -exPreSSão_
da soberania popular. Nós é que vamos antecipar um plebiscito
que o povo quis que fosse no dia 7 de s_etembro? Então,
já não entendo mais nada. At ho que é um_ d_esrespeito à
vontade popular.
_
Já tive a oportunidade de encaminhar a matéria po~- Ocasião da votação da emenda_do Senador José Richa. Recebi
de _S. Ex~, aliás, uma simpátiCa carta na-qualele- pedia; iniCialmente, que eu aprestasse o meu voto--pela antecipação do
plebiscito e apunha, de maneira estritamente gentil e atenciosa, um post scriptum, no qual dizia: "Meu caro Hugo, sei
que você é presidencialista, mas mesmo assim faço um pedido
a você, não custa tentar. "Assinado: José Richa".
!ustamente por ser presidencialista, tãmbém, é que não
deseJO a antecipação do plebiscito, pois quero ·que ele se pro-longue_ e se perpetue. Aliás, pelo meu gosto pessoal nem
haveria esse plebiscito, maS isso não é um assunto pafa agóra. ·
Deixarei para a ocasião oportuna e, então, apresentarei os
meus argumentos.
Mas, Sr. PreSidente, falando em plebiscito há alguma
coisa: extremamente interessante. Quando da proclamação da
República, o Governo ProvisóriO baixou o Decreto n9 1, que
dizia, em seu art. 1~:
"Fica proclamada provisoriamente e deCretada co,;;
mo forma de governo da Nação brasileira a República
Federativa."
·
-

Em seu art. 79 , o decreto estabelecia que se deveria aguardar, em todo o caso, a manifestação popular, ou s_eja, o ple_ .
__ .
biscito.
Como o plçbiscito não ocorreu, em 1_893, por uma dessas
circunstâncias, o Almirante Saldanha da Gama-, voltando-:-se
contra Floriano Peix"Otó, pedia a volta da monarquia e, conseqüentemente, a realização do plebiscíto, cítcunstância qtie
nunca aconteceu. Saldanha da G_arna-_chegou a fundear na.vios
na Baía de Guanabara para atacar o Presidente Fl6riano Peixoto. Foi a revolta da Armada. Não consegUiu seu intento,
porque Flori"'no fez um entendimento com o Presidente Cleaveiand, dós Estados Unidos-, q~e ~andou uma-frota a_~ericãrla
atacar a frota brasileir: 4ouve, inclusive, conflitos rio mar.
Esses fatos estão magnificamc::nte registrados em dois_ livros:
o primeiro deles, chamado '~A Dipiomacia do Marechal",
de autoria do Embaixador Sérgio Corrêa da Costa, narra especificamente o que houve, dizendo que o próprio Saldanha
da Gama cobrava o plebiscito.
_--_
__
Aliás, a Marinha brasileira, em publicação oficial, de
autoria de António Luiz Porto e Albuquerque, considera que
"a intervenção violenta norte-americana explica-se pelo inte- _
resse dos Estados Unidos em evitarem a restau.raçã_o_roonárquica••. Ora, desde a proclamação- da República foi previsto
um plebiscito e UãO se realizou. A Históda-tem-seUs.meandros
a História sabe O que faz. Não sefii""ãiora que_ nÓs \1'3mo~
descumprir, Sr. Presidente, Srs. Seriadores-, aquilo que estabe_leceu o povo, através de uma· emenda_ popular consignada

~to das Disposições Constitucionais Transitórias de nossa
Carta! _ _
_
Sr. Presidente, quanto às argumentações do eminente
U~er ~arco Maciel em torno do parecer do Dr. Gerãldo
Bnndeuo.• Subprocurador-Geràl da República junto ao Tribu-n~ Supenor Eleitoral, é e~id_ente~ente inequívoca a situação,
-nao obstante as ponderaçoes respeitosas do eminente Senador
~osé Fogaça. O artigo das DispoSiÇões Transitórias decorre
Justamente do poder originãrio, do poder constituirite. Não
pode o poder derivado, agora, alterar aquilo que: 'foi deliberado antes. Mas não se diga, também, que o ajuste fiscal
proposto ao Cong~esso Naciqnal está na mesma situação e
na mesma razão do que a antecipação do plebiscito. Não
~tá, ~xa~mente porque O§ artigos de disposição transitõi'iã
nao fazem parte do corpo permanente; fazem parte parã viger
durante um certo lapso de tempo.
Tive a honra de trabalhar muitos anos no escritõriO do
saUdoso ex~Ministro \lítor Nunes Leal no Rio- de Janeiro
que.fOi"Ministro eminente do Supremo 'Tribunaf Federal, in~
tradutor das súmula_s_ de jurisprudência e da própria capaddade de computadonzação daquela mais alta Corte de Justiça.
~ fOI ele_,_ lamentaVelmente digo, de passagem, aposentado
JUStamente com os MinistrOs Hermes Lima, Evandro Lins
e Silv-a, que llas.Ceu no mfm-Estado, no Piauí, e o Ministro
Gonçalves de Oliveira. A- revolução de en,tão aposentou justa~ent~ os dois ministrOs nomeados pelo ex-Presidente Juscelino Kubistchek e pelo ex-Pre_sidente João GoUlart: Foi U:fuaperda para o Supremo Tribunal Federal. Trabalhei muitos
_an?s E_?m Vítor Nunes Leal e foram meus colegas nesse escritório o. Minístro losé_Paulo Supúlveda Pertence e o Ministro
Célío Borja.-Este; jurista resPeitado e eminente que é, magistrado que foi, iguãlmente resp"eitado pela Nação, em recente
declaração_ considerou "temeridade" _antecipar o plebiScito,
pois isso contraria toda instrumentação da norma jurídica.
_DQ

Sr. Presidente, vale a periã lembrai--que esses argumentos
são valiosos porque é preciso que a Casa, no momento de
toma~ uma decis-ão tão importante, lembre-se de que há toda
uma mstrumentação jurídica sobre a matéria.
Queria salientar, também que, no momento em que o
País, com 15D milhões de habitantes, com os mais _variados
problemas, tais como educação, saúde, doenças endémicas,
problemas sociais graves de habitação, saneamento com toda
a-legislação que tem para cUmprir, e que deverá regulamentar
a ConStituição Federal, estamos tratando de um problema
9ue_ não di~r de,_ somenos importância, mas que não terá
mtnnsecamente para a pOpulação brasileü~ tantà iiitportância
quanto têm, evidente e efetivamente, esse·s problemas a que
aludi.
·
Já tive oportunidade "de expender o meu PenSamento
em ~iversas ocasiões: na Assembléia Nacional ConstitUinte
quai•.1 "' f~zia parte da subcomissão do Poder Executivo; quando pertencia à Comissão- de O_rganização dos Poderes e sistema
de Governo e no próprio Plenário, onde debati por inúmeras
vezes. _
~
-:--Já tive a ocasiãO de-traiiSrilitir o einu pensamento, reiteradas ~~zes _nest~- Casã. Numa delas. em aparte que solicitei
ao emmente mestre Josaphat Marinho, expus o emu pensamento presidencialista e os argumentos que me levam a ter
essa convicção, esse entendimento.
-0 Sr. Jarbas Pa~arinho- Perniite-ffie·v: Ex~ um aparte,
nobre Senador Hugo Napoleão?

a

c

o
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O SR- HUGO NAPQLJlÃO ---,Com muito prazer, eminente_SenaQ_or, MinSitro e amigo Jarbas Passa~nho.
O Sr- Jarhas Passarinho o terceiro.
-

De todos os títulos prefiro

O SR- HUGO NAPOLEÃO -:0 que me encanta e me
desvanece.
O Sr. Jarbas Passarinho- Estou escusado. de_ dizer_ que
peço o-aparte porque estou prestando atenção aos argumentos
de V. Ex• E como não os conhecia naturalmente, estou tendo_
o sabor de recebêMlos no momentç, como esponja que sou
para receber esse tipo de informações tão preciosas, tão bem
articuladas mentalmente. Jlá pouc_o dizia, nObre Senador, que
não fiz viagem a canossa,·mas qu'e agora aceito perfeitamente
que se faça a antecipação, porque 21 de abril de 1993 corresponderá a uma antecipação de cerca de quatro meses_ em
relação ao texto constitucional. Antes não, antes seria praticamente um risco de uma antecipação ser feita COm uma ~nflriên
cia grande da Câmara, como houve, do Senado, em seguida,
sobre a opinião pública, e poderia surgir no plebiscito a preferência por um regime parlamentarista. Como ficaria um governo presidencialista durante três ·anos ainda ante o repúdio
de um sistema de governo pela própria opiiliáO.pública? Agora
não. O que vejo de vantagens agora, nobie Senador, é que
poderemos utilizar esse períOdo de quatro meses como momento didático para que se discuta o parlamentarismo e o
presidencialismo, porque a imensa maioria da pópiilação ainda
não sabe fazer a diferença disso nem sabe sair da linha_ me:ramente acadêmica para a realidade nacional, ou as diversas
realidade_s nacio_nais. Eu, no momento_ que 'falei_, referi-me
àquilo que depois _o professor de direito, Inenibro dõ seu
Partido e Líder do _Governo, que é o Senador Marco Maciel,
falou, a cláusula pétrea. Salientei que era um assuntO- qUe
deixaria aos doutores en;tlei. Agora pergunto a V. Ex• apenas
isto: sendo este o argumento fundamental não ha_verá ainda
urso, no caso de a inconstitucton~lidac;le_ser flagrante, para
o caso de aprovaçãO pelas duas Casas, um ação dirta df: inconstitucionalidade .ser impetrada junto ao SuPremo? EntãO, creio
que o risco é menor no momento emq ue eu·o aprovo. Porque,
pura e _simplesmente, dá razão de pronto aos juristas que
pensam como o eminente amigo está- e-xpondo. É a_ dúvida
que este "barão destronado" pede a V. Ex~ - barão ·em
nome da Monarquia que espero, um dia, seja restabelecida
no País e que eu possa ser o Barão..de~Jupuri. Então, é a
pergunta que faço a V. Ex•.
O SR- HUGO NAPOLEÃO- Eminente Senador Jarbas
Passarinho, os barõ_es são, evidenteme~t~e, admiraáos ·até-peJa
.República.
·
·
Temos um caso, do Barão do Rio Branco que, -ap)_Ongo
de tantos anos, foi Ministro de Estado _das Rel~çpes ExteriOres
e era barão insigne:
O Sr- Jarbas Passarinho -Para mim, ele, sendo filho
de Visconde, foi rriais expressivo que o_ pai.
O SR. HUGO NAPOLEÃO :_ É verdade. É um fato
curioso: Mas foi porque -veio a Repciblica; se não, sê-lo-ia
também.
O raciocínio de -v. Ex~ é linear, é primoroso: É claro
que resta sempre a possibilidade de um recui'S,O, ao SUpremo
Tribunal_Fe~eral,_ para dizer~ em últim~ instância e anális2
da constituctOnahdade ou nao da- medtda ora proposta. h
inegável.
-
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Na minha arg\lmentação, acredito que haverá pouco tempo para que possamos transmitir à Nação, através-da televisão
e do rádio, justamente em função dessas datas_ a que me
referj-, -de eleições em primeiro e segundo turnos - e 7 de
setembro seria um data mais adequada ...

O_ Sr. Jarbas Passarinho -Se V.
lidez de insistir ...
se~á

Ex~

me permite- a 'iro po-

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Partindo de V. Ex• nunca
iJ?poljdez.

O Sr. Jarbas Passarinho -Esse é um dos pontos que
mais me preocupa, porque, logo em seguida, em outubro,
teremos a revisão constituciorial. É--de se supor que essa revisão constituciomi.l já se faça com a preferência; não é de
se supor, é fatal que se faça com a preferência pelo sistema
de governo que o plebiscito tenha indicado. Teríamos apenas um mês; ao passo que se tivermOS de abril até setembro ou
até outubro, no caso 4 a 5 meses·, poderíamos ter uma preparação- da opinião pública muito mais segura para a decisão
que vai ser tomada no plebiscito. Não sei, V. Ex• é um jovem ...

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Muito obrigado. Não é
tanto assim, mas agradeço penhorado.
O Sr. Jatbas Passarinho- Também não me iludo muito
com certas classificàçõt;s. Dizem que sobre a mesa de Me
Cartney havia uma frase: "A juventude é um estado de espírito". Pode a,té s_er, maS;_ a 6iologia não perdoa. Estou citando
a juVentude de V. Ex~ para me referir à adolescência, provavelmente, quando votamos, em 1961, o outro plebiscito. Aquele
plebiscitO foi totalmente artificial, manipulado. A população
brasileira não votou pelo presidencialismo porque tinha convocação presidencíatista; foi uma coisa açodada, feita sem o
tempo e sem a capacidade que teremos agora para discutir
amplamente numa televisão. Esta é a colocação que faço a
V. E~, menos como forma sub-reptícia de apelo.

OSR- HUGO NAPOLEÃO- Compreendi perfeitamente
e devo dizer que, quando V. Ex• lembrou o período do parlamentarismo de 1961, io iDo tempore, como diriam os latínoS,
·àquele ~eii_Ipo, os nomes en1-m os mais eniinentes_: Tàncredo
Neves, Brochado da Rocha, Hermes Li~a e, nem por isso,
acredito que tenha deixado de ser um desastre, t:i1vez até
porque impropriamente institucionalizado.
Mas continuo com o meu pensamento de que a data
7 de setembro perinite maior flexibilidade e maior tempo
para que possamos debater a matéria. E recol_l:lo, ~uito grat~,
as sempre inteligentes e generosas observações de V. E-x~.
Sr._ Presidente, considero que nós; ao promovermos a
presente votação, devemos pensar e pensar bem. Pensar e
amadurecer aqui, agora e mais adiante, quando da discussão
.da matéria de fato. E da .mc:;:s_ma. man_eira que el}_cami~he.i
a. votação por ocasião da Emenda José Richa, hoje a discuto
com argumentos, naturalmente, mas embasado p.o meS'f!lO
espírito, devo f_azer Um apelo aos eminentes pares: um apelo
-pessoal, repito, não um apelo partidário, mas qp1 apelo pela
reflexão e pela República!
E.ra o que tinha a di~r ,_ ~r. Pre~idente. (Muito bem!
Palmas.)
-· -

de

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre ·senador Nelson Carneiro para di~tir
p matéria.
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O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, poucas e rápidas observações.
Escutei, com o encantO de sempre, o _ilobre Senador Darcy Ribeiro e venho aqui trazer alguns esclarecimentos às declarações formuladas por S. Ex•.
A primeira manifestação parlamentarista, no Brasil republicano, ocorreu no Rio Grande do Sul no ano de 19-47. Aprovada a Constituição de_ 1946, a Assembléia Constitliiilte do
Rio- Grande do Sul votou uma ConstituiÇão parlamentarista.
Entre os parlamentaristas daquele tempo estavam João
Goulart e Leonel Brizola; assinaram a Constituição parlamentarista. Até por acaso o attúil Governador do Rio de Janeiro
funcionou como secretário ad hoc, já que o secretário efetivct
não quis assinar porque ia impugnar a deliberação.
O processo veio ao ·exame do Supremo Tribunal Federal
e aí então caiu o sistenia parlamentarista criado no Rio Grande
do Sul, em oposição à Carta de 1946, presidencialista. E foram
restabelecidos os poderes do Governador Walter Jobim que
se havia transformado de um Governador presidencialista num
GoVernador parlamentarista.
Em 1961, numa hora de aflição neste PaíS, ó Congresso
Nacional, sem um voto contra e desde o primeiro dia, no
dia 25 de agosto, afirmou que a sucessão do Sr. Jânio Quadros
teria de ser feita na forma -da Constituição e-o pode-r passaria
ao Sr. João Goulart. Está nos Anais do dia 25 de agoStO.
Vejam V. Ex~\ isto ocorreu no dia 25 de agosto, no _
mesmo dia da posse do Sr. João Goulart. Não houve_ um
só discurso durante aqueles dias que propugnasse a substituição do Sr. João Goulart por outro nome qualquer. Os
prováveis sucessores - Ranieri Mazzilli, Presidente da Câmara, e Moura Andrade, Presidente do Senado --afirmaram,
desde o primeiro momento, que o poder deveria ser transferido ao Sr. João Go_ulart. Era natural e era precisó viver
aquele momento, porque, naqueles dez dias de angústia, o
Congresso Nacional deveria votar uma lei que propiciásse
a posse do Sr. João Goulart, em face da declaração pública
e do manifesto __assinado pelos três- chefes militares de que
não permitiriam a presença do Sr. João Goulart no território
nacional.
Os que lutaram naquele tempo, os que viveram aqueles
momentos devem merecer a gratidão da Nação e não a crítica,
que se repete sem se conhecer os fatos.
Quero dizer, Sr. Presidente, que o erro não foi dos Parlamentares que votaram a Emenda Raul Pilla, que já estava
em curso no Congresso Nacional~_ antes de 25 de agosto. O
erro foi da escolha dos presidencialistas designados para presidir os Ministérios, prinieirbs Ministros. O Sr. João Go"-Ulart,
de volta do exílio, de volta da Europa, depois de ter afirmado
pelo telefone, reiteradamente, a Afonso- Arinos, a Saõtiago
Dantas, a mim e a todas as pessóas que com ele conviveram
- e isto está nos Anais - que aceitaria- qualquer solução
que evitasse o derramamento de sangue ao passar pelo Rio
Grande do Sul. se contaminou com a ilusão de que seria
uma rainha da Inglaterra num sistema parlamentar em que
todos os atos eram assinados, obrigat0ri3.riiente, pelo Presiw
dente da República, Chefe de Estado, pelo Primeiro-Ministro
e pelo Ministro da Pasta.
Não há, na histói:i;a parlamentar do mundo, um sistema
parlamentar que atribui ao Presidente da República, Chefe
de Estado, a presença obrigatória em todos os atos. Portanto,
o Congresso Nacional não quis criar uma rainha da Inglaterra,
mas fez o que devia: salvou a ordem democrática~ entregou
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o poder ao sucessor legítimo do Sr. J~io Quadros e marcou
para outro mes antes da eleição a realização do plebiscito.
O que houve_foi a precipitação do plebiscito e isso deter:.
Minou o quê? A-queda do -parlamentarismo? Não. Em 1964,
o que caiu foi o p;reSidencialismo do Sr. João Goulart e não
o ~iSt~I!!a__~!~mentar que havia sido in~tituído em setembro
de 1961. Portanto, o plebiscito é que foi oportunista, -e o_
oportunista pagou com a derrota, com a Revolução de 1964.
Quero~ rapidamente, da brilhante oração do nobre Senador Marco Maciel, destacar um aparte relevante. S. Ex~ acentuava a antecipação política para entender que não era justo
porque era necessário compatibilizá-la com a legislação eleitoral e partidária. Todos nós estamos certos disso, mas, para
isso, quanto mais cedo fixar-se o sistema -ae -governo que
vai pt:esiôir a revisão constitucional em outubro de 1993, tanto
melhor, para que se possa fazer uma legislação eleitoral e
partidária que a ela se ajuste ..
De modo que, ao invés de ser um mótivo contrário à
~.QI_C?vação do plebiscito, a aprovação da emenda que orã se
discute será uma providência faVoráve[
_ O Sr. MarcoMáciel-Permite -me V. Ex~ um brevíssimO
aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -Pois não.
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Nelson Carneiro,
é sempre com niuita satisfação -que ouço sUas iiitervenções~
que são sempre instantes de enriquecimento intelectual para
mim, mesmo porque V. Ex~, tendo vivido e testemunhado
aos fatos muito importantes da História, pode trazer achegas
muito significativas ao melhor conhecimento das instituições
brasileiras. É o que faz V. Ex~ agora, quando lembra, com
muita propriedade, a crise de 1961, cJ.ue teve, em decorrência,
a renúncia do Presidente Jânio Quadros e seus conseqüentes
desdobr3meritos até os dias de hoje. Isso tudo provocou, naquela ocasião, o florescimento daquilo que chamaríamOs de
um p3rlamentarisrilo de ocasião, de composição; que fez com
que, sobretudo para aqueles qUe deferidem o parlamentarismo, se mostrasse quão desaconselhável são sempre essas
fórmulas que não são produto de prévia refleXão, resoluções
tomadas sem a necessária maturação, como convém. Então,
eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar V. Ex~ pela
palavra que traz nesta tarde. Em segundo lugar, em defesa
do ponto de vista que ·esposo, na realidade - insisto mais
uma vez-, entendo que vamos antecipar o plebiscito quando
devíamos antecipar questões mais agudas e que muito poderiam influir no desenvolvimento do plebiscito. Por exemplo,
votar a questão eleitoral e partidária, que precede a tudo.
Poderíamç.s fazê-lo agora, já sobretudo, porque,, a partir do
segundo semestre de 1993, não poderemos fazê-lo mais, porque~ como e·stá na COnstituição, não podemos alterar a legislação eleitoral e partidária um ano antes do pleito. E, como
em_1994 teremos eleições gerais, algo que só ocorrerá de
vinte e em vinte anos ·no Brasil, eleição para a Presidência
da República e para o· cargo de deputado estadual, se perdermos essa oportunidade este ano, até junho do próximo ano,
certamente, não teremos mais oportunidade de fazer antes
da-s novas eleições presidenciais. Vamos, conseqüentemente,
por trair no n:JflpO injustificadamente a edificação de um novo
estado padióário e de uma lei eleitoral que expresse, e de
melhor forma, a representação política. Outro argumento que
pesa muito nessa minha posição é que entendo, nobre Senador
Nelson Carneiro, que· vamos praticamente ftcar sem tempo
para discutir o sistema de . govemo, porque este ano vai ser
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dominado pelas eleições municipais inevitavelmente. ·o-aqui
até 3 de outubro, estamos em cima do pleito, depois vem
o segundo turno em 15 de novembro e o ano político encerrou-se aí com as apurações. Então tereniOS o qriéT Somente
teremos de janeiro a abril para discutirmos Si$tema qe governo
e esse tempo é inSufiéiente. Não teremos tempo de explicar
à sociedade o que é parlamentarismo, o que é presidencialismo, o que é monarquia, o que é República. Enfim, nãO
vamos ter o voto adequadamente consciente por parte do
eleitor que votará no plebiscito. Agora, qual a vantagem_,
então, de antecipar o plebiscito? A revisão só COIIJ.eça em
'5 de outubro ..Só serv~ COJ119 subsídio à própria revisão constitucional, mas a revisão constitucional sorriente se inicia ein
5 de outubro e não há termo, data para ser concluída. Perdoeme, mais uma vet, por insistir nesse ponto de vista. mas não
vejo por que essa antecipação, pois não haverá tempo de
discutir a matéria, sequer de exigiri,~ãra a·sociedade as diferentes opções, nem de votar a legislação eleitoral e partidária
antes. Certamente não vamos .concorrer em nada para que
isso venha influir na revisão_ constitucional, posto que revisão
só se iniciará exatamente seis meses depois; em 5 de outubro
de 1993.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito me honra o aparte
de V. Ex•.

a

Entretanto, com a devida vénia, vejo_ umá -contradição~
Se V. Ex~- acha que, realizando o plebiscito em setembro,
teremos tempo para explicar ao povo o que é parlamentarismo
e o que é presidencialismo, se fizermos essa votação e.m abril 1
temos muito mais terripo para esclarecer, nobre Senador.
O Sr. Marco Maciel- O plebiscitO já se fei'ã realizado.
O SR. NELSON CARNEIRO - Nada impede que se
comece hoje a campanha explicando o que é presidencialismo
e parlamentarismo.
O Sr. Marco Maciel- Concordo com V. Ex~ Todavia,
hoje estamos com as eleições municipais nas tuas.
O SR. NELSON CARNEIRO - :(sso não impede outros
acontecimentos.
O Sr. Marco Maciel -Senador Nelson Caineiro, n6s
nem sequer instalamos a comissão mista do CongressO Nacional, presidida pelo nobre Senador HugcYNapoleão, que se
encontra presente,_ assim como o seu Relator~ o nob~e Deputado Ulysses Guimarães, que vai elaborar o& diferentes mode~
los, quer a forma republicana, quer a opçãó inonárqu"ica, qu.er
o sistema parlamentarista ou presidencialista: Não temos sequer o que oferecer à sociedade para discussão_ d_a matéri~.
Perdoe-me a insistência e, por Ser presidencialista, desenvolver um raciocfnio- maiS ousado. Não quero roubar o tempo
de V. Ex\ que produz observações tão ilustres e pertinentes
neste momento, mas confesso_ que não vejo ganhos qualitativos, significativOs nessa antecipaçãO. Acho até que, com
relação ào plebiscitO, deveríamos adiá-lo, se fosse o caso,
apesar de saber que não teria apoio constituciOnal, pórqtie
estamos praticando um novo presidencialismo que e.stará sendo testado. Por que fazer um plebiscito se--queremos um novo
sistema, que rião está sendo adequadamente observado e testado?
O SR. NELSON CARNEIRO- Creio que riaaa impede;
ao Contrário, a fixaÇão em 21 de abril vai determinar que
essas comissões apressêm~o seu trabalho. Ao invés de retarda.
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o trabalho, essas comissões, acicatadas pela data de 21 de
abril, apressar-se-ão em formular os modelos q~e vão expor
ao povo.
_
_______ _
De modo que, ao contrário do que V. E~ diz, a antecipação é favoráVel a uma melhor elucidação do povg_!_ para
que este se prepare para escolher entre o presidencialismo,
o parlamentarismo. a monarquia oU a república.
Quanto à legislação eleitoral e partidária, o Congresso
conta, salvo engano, com projetes de sua_ autoria. Vamos
aproveitar e concluir os trabalhos de V. Ex~, já iniçiados_,
que podem ser aproVados até antes do dia 21 de abril. Não
há razão nenhuma para que a legislação eleitoral e partidária
imPéÇa a fixaçãó de uma data, não de uma escolha,_ para
qlle-C.J" povo diga se prefere um ou outro sistema,
O Sr. Marco Maciei-Senador Nelson Carneiro, cheguei
a defender inclusive, na convocação extraorcjinária, que se
incluísse, dentre os projetas que viessem a constar da pauta,
a reforma da legislação eleitoral e partidária. Sobre isso conversei não somente com o Presidente Mauro Benevides, com
os líderes do Senado: inas também com o próprio Presidente
da República, que convocou o Congresso Nacional. E_tal
não aconteceu, só por falta de um entendimento político.
Por aí V. Ex• vê como estou intc;::ressado nessa questão.
O SR. NELSON CARNEIRO ~.Acredito que Se V. Ex•,
no dia 19 de agosto, oferecer um requerimento de .urgência
para o exame dessa matéria, todas as lideranças da Casa,
presidencialistas e parlamentaristas, assinarãO--e,- ãssim, será
coticluído o seu trabalho.
Sr. Presidente, em homenagem ao meu querido amigo
e ilustre Presidente do PFL, Senador Hugo Napoleão, quero
dizer que este não é o momento, nem e"m abril, maio ou
janeiro, para que se retarde uma decisão dessa importância
para tratar dos problemas de saúde. de educação, de saneamento. Esses problemas existem hoje, existirão em abnT e
e:rlStirãO em seterilbrg e em ·outubro; não serão resolvidos
com um passe de mágica.
_
Por tudo isso, Sr. Presidente, esclareço que ç que estamos
votando não é a aprovação do presidencialismo nem do parlamentarismo; estamos apenas antecipando a .convocação do
povo para escolher entre essas du_as formas de gove~o.
Esse plebiscito não será igual àquele preparado pelo Governo GOulart, um pfebiscito de corrupção, um plebiscito que
envergonha a história política do Brasil. Será, sim, um plebiscito dirigido pela Justiça Eleitoral, com a maior liberdade,
assegurado a todos os Partidos a possibilidade de expor os
seus problemas e justifiCar aS Suas ·preferênciaS.
Por isso, Sr. Presidente, espero que o Senado, honrando
as esperanças da Nação, aprove a emenda que foi inicialmente
de José Richa e hoje tem, como autores~ José Serra e Roberto
Magalhães.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, para discutir.
· O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr' 1 e Srs. Senadores, serei breve, porque todos estamos aqui esperando votar
esta matéria já há algum tempo.
Coerente com a minha posição de presidencialista convicto, votei a Emenda José Richa, derrotada, neste plenário,
em segundo turno, porque, no me!J. entender, quanto mais
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direito de dizer, pelo voto, se prefere a repúblicà ou a monaradiantarmos o plebiscito, melhor para o __sistema de governo
quia, o parlamentarismo ou o Presidencialismo.
que será "instalado neste País.
2. Conheço as objeções à alteração da data do plebiscito.
A Emenda de autoria do Deputado José Serra está coeNão me parece serem preponderantes. As restrições estabelerente com a idéia que defendo como presidencialista. Sabem
V. Ex~ e este Senado que sou autor de uma emenda, cuja cidas pelo Constituinte à Competência revisiortal, salvo em
que jurídico e técriico. Salientando que a regra proibitiva pode
discussão, em primeiro turno;- reCebeu o apoio da maioria
absoluta desta Casa e está aguardando o plebiscitO, pelo qual, ser eliminada, observa Georges Vedei que, "praticamente,
tenho absoluta certeza, o povo brasileiro irá se decidir pelo isso corresponde à idéia de que o constituinte de hoje não
pode aprimar uma norma não escrita, supra conStitucional,
sistema presidencialista de governo.
a que se vincule" (Manuel Elementaire de Droit ConstituEntão, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, tenho a certeza
de que os parlamentaristas cor;tvictos, cOmo o--Senador José cionnel, Lib. Rec. Sirey, Paris, 1949, p. 117).
Se as reformas devem ser prudentes e motivadas, particuRkha e tantos outros, irão_ me ajudar, caso seja derrotado
larmente com relação aos textos recentes, não há que obstar,
esse sistema de governo no plebiscito de 21 de abril de 1993.
porém, o processo das que dependem, para consumar-se, de
Porque, no meu entender, Sr. Presidente, a minha emenda
irá incentivar os bons Governadores, os bons Prefeitos, os manifestação da vontade popular, como a pertinente ao quabons Presidentes da República, baseada na Emenda n"' 22 dro institucionaL Em cãsos tais, essencial não é o momento
do_ ato que autorizará, ou não, a· revisão, mas a condição
da ConstituiÇãO ariifúi.Cana, na qu31 um Governador, e um
Presidente da República será julgado uma vez por seu gover- que lhe dá legitimidade democrática, ou seja, a expressãono. E ainda mais: ele poderá pleitear aquele cargo que naquele da vontade p_opular- que se traduzirá, na situação apreciada,
momento o povo julgou. A:ssim, :sendo, Sr. Presidente, coe- _pelo plebiscito. Afinal, é o povo o titular origimirio do poder
rente, tenho a certeza de que esse plebisCitO nõ dia 21 de
constituinte.
abril de 1993, referente à emenda do Deputado José Serra
3. Ademais. se não há grande opinião pelo restabeleserá eficaz, será benéfica para que teithamos tempo de prepa- cimento da monarquia, é inocultável que parcela vigorosa
rar o sistema de governo que o povo irá decidir nessa ép-oca.
d~ pensamento do país aspira a adoção do regime parlamentar
Não posso aceitar que, de acordo com a· Constittiiç-ão,- de governo. Conhecer, portanto, a inclinação do povo é consesse plebiscito, em 1993, já com os candidatos a_ Presidente
truir a estabilidade institucional. Por fim, lembre-se, como
da República, nas ruas, haja tempo de montarmos um esque- advertiu lucidamente o presidencialista João Mangabeira em
ma visando à modificação da Lei Eleitoral se por acaso, o
1933, na Comissão do Itamaraty, -e hoje a observação cresce
parlamentarismo prevalecer como sistemã de Governo nesse
de valor diante da densidade dos Estatutos Políticos, -lemplebiscito, não acredito que vá dar tempo para o Congresso bre-se que "uma Constituição não é um compêndio acadêfazer essas mudanças tão prementes no· sistema eleitoral.
mico, ou de uma corporação, nem uma exposição teórica,
Assim sendo, Sr. Presidente votarei com a Emenda José
mas um instrumento adotado por um país num momento dado,
Serra, certo de que será muito bom para o Brasil e para
para fazer a felicidade de um povo". Desse modo, e urna
a classe políti~
vei que o próprio Cónstituinte- ordenou o plebiscito, é o resultado deste, e não a data de sua realização, o fato predomiO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concluído nante, por ser gerador, ou não, de mudança fundamental.
o período destinado à discussão da matéria.
Por essas razões, e por se tratar de alteração de norma
Em votação.
··
transitória, não de disposição permanente, e ·ainda menos
O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, 'peço a palavra de "cláusula de garantia" da Constituição, seria demasiado
para encaminhar a votação.
ng-or pr-oclamar viciada a emenda, por antecipar o plebiscito.
4. Mas, dando-lhe curso, cumpre realçar a necessidade
O SR. PRESIDENTE (Maur.o Benevides) -Para encaminhar a votação, concedo- a palavra ao·nobre Sehador Josaphat de esclarecimentos, quantO antes, ao povo, especialmente ao
eleitorado, sobre as diferenças entre as formas políticas discuti-_
Marinho.
das. O homem comum, alheio aos pormenores dos mecaO SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para encaminismos de governo, não distingue riítídamente tais formas,
nhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadoe para fazê-lo requer informações objetivas, claras e idóneas.
res, já discuti a matéria em 'opórtunidade·anterior. Que~O,
Nada de personalismo.
por isso mesmo, limitar-me a um encaminhamento de vot~çao.
Nesse ponto, a Emenda votada não adota o procedimento
Já, agora, os termos desse encaminhamento representam,
mais apropriado e eficaz. Ao invés de manter o critério da
também, uma homenagem aos que divergem da emenda, ~o
disposição transitória ora modificada, que reservava ao Tribubretudo os nobres Senadores Hugo Napoleão e Marco Maç_1el,
nal Superior Eleitoral expedir as "normas__r_egulamentadoras"
respectivamente Presidente e Líder do m_eu_I_Jart!~o. _I)istando plebiscito (§ 2' do_ art. 2'), a Emenda prevê "instruções
ciando-me de ambos quero demonstrar-lhes o meu apreço
necessárias" da Corte com a coexiSfência- de normas que "lei
nas expressões desse encaminhamento de votação:
poderá" estabelecer (§§ 2' e 3' do art. 1'). A previsão de
"'Encaminhamento da votação da proposta de ' lei sobre a matéria, mesmo em caráter facultativo, provavelmente retardará_ a expedição da_s ''_instruções necessári_as",
Emenda Constitucional n"' 8, de 1992, que "Dispõe
sobre o plebiscito previsto-no art. 2"'-do Ato das Dispo- sem que se_ arrolem outros inconvenientes.
sições Constitucionais~Transitórias."
- - - J. Para não prolongar mais o tempo da elaboração da
Emenda, não propus a alteração que seria adequada. Já agora,
1. Confirmo o voto favoi:ável à antecipação do -plebiscito" - e com a proximidade das _ eleições municipa]s"''Pificultará,
previsto nQ art. 2~ _do _Ato das Disposições ConstitUcionais previsivelmente, o preparo da lei em causa- é melhOr confiar
Dans1tórias. Asseguro aSSim, de novo, ao corpo eleito~a~l ~ na visão e na experiência dO Tribunal Superior ~leitora!, no
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momento presidido por um juiz de largã prática política e
legislativa, o Ministro Paulo Brossard. _
_ _
6. A par disso, urge que se desenvolva, desde já, esforço
ordenado para revisão do sistema partidário estabelecido. Se
o regime parlamentar concorre para aperfeiçoar o fiincion3mento das Partidas, nem por essa expeCtativa se d~ve aguardar
a inovação para promover o revigo"amento das agremiações
políticas. Até para garantir o êxito, de princípio, do mec3nismo parlamentar que venha a ser instítti.ído, é aconselhável,
, senão imperioso, que os Partidos comecem agora a aparelhar-se para a ação programática definida, como instrumentos
de governo. Não podem continuar, como a atualidade mostra,
no estado de massá informe-, "inodelada segundo circunstâncias
e interesses, não raro estranhos a seus programas, ou a seus
deveres, quando não ao mecanismo instituciom\1._ Mesmo para
a hipótese indesejada de prevalência do presidencialismo, o
esforço pela renovação partidária se fá útil como um corretivo
aos excessos_ do poder pessoal e à desarticulação da vida pública.
De qualquer modo, a revisão do sistema partidáriO, relevando propósito de aperfeiçoamento,- mOstrará que os vfciós
da sociedade brasileira, em muito-semelhantes aos de outras
nações mais desenvolvidas, não ·são _apenas do meio político,
segundo insinuam certos círculos corporativos, de ideologia
radical ou de interesse econômiçO. _ _ - _
7. Com as ponderações expostas é que aprovo a e·menda,
na esperança de que o povo não experimente nova frustraçãO.

· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prossegue
o encaminhamento de votação.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - -Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALIJO (PMDB -CE.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, quero lembrar que esta Casa já examinou
este assunto h uma emenda propiciada, ao nosso conhecimento, pelo nobre Senador José Richa.
Naquela oportunidade, fora eu escolhido o Relator da
matéria e a examinara tecnicamente, inclusive levando em
conta tratar-se de urna emenda constitucional a uma disposição
transitória. Sempre tivera eu muito pejo na alteração de medida contida em disposição transitória. Mas, tendo em vista
que essa disposição transitória ainda não operava o devido
resultado, sendo, portanto, letra viva, direito positivo, na expectativa de sua consumação, direito objetivo, irias ·na-expectativa do momento adequado, opinei pelo defeririieõto daquela emenda constitucional. No entanto, naquela época, instalou-se uma situação politicamente adversa, e a Emenda do
Senador José Richa terminou por não passar nesta CaSã, tendo, portanto, vida efémera. Mas, em prol da prudência, tramitava na Câmara dos Deputados urna emenda quase que idêntica; no mérito, absolutamente idêntica, de autoria do Deputado José Serra. Essa emenda, lá na Câ!nara dos Deputados,
logrou o êxito'esperado pelas pessoas prudentes e que querem
uma melhor arrumação para um período de transição de forma
e sistema de governo.
Assim, hoje, estamos aqui para a votação dessa emenda
já na Câmara Alta. Estou encaminhando favoravel~ente a
medida, por entender que a antecipação do plebiscito fã.cílitará
S'!bremaneira a realização da reforma constitucional. Inclu-
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sive, entendendo eu, ao contrário de muita gente, que essa
reforma constitucional, por questões de legitimidade, deve
Obediência ao vereditó popular. Assim, se o plebiscito antecipado ou não, não modificar o sistema de governo,' ou a forma
de governo, não tem por que se cogitar de reforma constitucional.
Acredito, Sr. Presidente, que essa antecipação é plenamente- recomendável, mesmo pela seqüência dos fatos políticos, administrativos, morais que estão aí no cenário nacional.
Mesmo por isso, é plenamente necessário que antecipemos
o plebiscito, para termos tempo suficiente para os trabalhos
que necessariamente se seguirão, na hipótese do plebiscito
enten4er que deve ser mudado o sistema ou que deve s.er
mudada a forma de governo. Encaminho, portanto, favoravelmente à aprovação da emenda._
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de
conceder a palavra ao nobre Líder do PTB, a Presidência
pede aos Srs. Senadores que se encontram nos seu_s gabinetes
que venham imediatamente ao plenário pois a matéria, objeto
de deliberação, exige quorum qualificado.
É muito provável que nos próximos cinco minutos iniciemos a votação da emenda constitucional originária da Câmara
dos Deputados.
Concedo apalavra ao nobre Líder Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Como Líder.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, entendemos ser irrelevante a data da realização do plebiscito prevista na Constituição. O atendimento
da realização do plebiscitO na data fixada na Constit~ição
ou a sua antecipação, é irrelevante.
O que é significativo, importante, é que o poVo seja ouvido. Ouça-se o seu pronunciamerifo--ãTfavés da realização do
plebiscito, para que opine a respeitõ" do -sistema de Governo
que deseja seja instalado no País. lsto sim é relevante.
Se rium dado momento, do passado recente, a circunstância polítka acOnselhou esta Casa a __r_ejeitar aquela antecipaÇão pfevista na Emenda do Senãdor José Richa, no entanto,
acreditamos e estamos convencidos de que este fato circunstanciª-1 não deve preponderar mais sobre as nossas deliberações.
Sr. Presidente, com essas considerações, em nome da
Bancada do PTB, encaminho favoravelmente à aprovação
da antecipação da data do plebiscito.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jarbas Passaritiho, para encaminhar a matéria em nome da Bancada do PDS.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, deu-me
a honra, ao atribuir-me a palavra, o meu Líder de Bancada.
A Bancada, unanimente, votará pela aprovação da proposta de emenda à Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prossegue
o encaminhamento de votação.
O Sr~ José Richa- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jo_sé Rich_a, para encaminhar
a vot~ção pelo seu Partido, o PSDB. S. Exf foi o autor da
emeilda anterior, examinada por esta Casa, que não conseguiu
guarida, n~ ocasião, pela falta de quorum.
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O SR. JOSÉ RICHA (PSDB -

PR. Para êncaminhar

a votação, sem revisão do orador.)- Sr._ Presidçnte~ o encami-

nhamento é muito-rápido, até porque a Bancada do PSDB
tem uma posiçfto bastante conhecida, esta queStão está iiJ.clu;

sive no nosso programa e o
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PSDB~

'evidentemente, a suá

É a posiç'ão do Partido dos Trabalhadores pela antecipação do plebiscito.
~ ~
~·
~· ~
·
·~ -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Casa fica
inteirada da manifestação da Bancada do Partido dos Traba·
lhadores.
A Secretaria-Geral da Mesa já computa 55 Srs. Senadores
no plenário.
--O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, pela ordem ao nobre Senador Ronan Tito. ·
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Senador AlmirGabriel
pediu que avisasse a Pora que começasse a votação para ele
vir, porque, verdadeiramente, o encaminhamento da matéria
foi um pouco demorado. Dentro de poucos minutos S. Ex~
deverá estar chegando para a votação.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
pela on~lem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra pela ordem· ao nobre Senador Eduardo Suplicy.

Bancada aqui no Senado vota por unanimidade a favor desta
·emenda.
E mais arguinentos eu não teria 'CondiçõeS ae expender.
Acredito que a matéria já foi pái demais debatida aqui nesta
Casa e eu própriO já falei mais do que devia, e quando alguém
não tem talento para inovar na sua argumentação, como é
o meu caso, é melhof não ser repetitivo, para não cansar
o plenário e acabar comprometendo a aprovação da emenda,
que é o meu desejo, o nosso desejo e o- desejo da minha
Bancada.
_
.
Mas eu não. podia deixar de passar eSta oportunidade
sem fazer o registro da posição do Senador Jarbas Passarinho.
Como autor da Eme-nda no ano passado, confesso que
levei um suSto com a posição ado tada pelo Senador J arbas
Passarinho.
Claro que depois do susto inicial,_ refletindo melhor e
como é do meu,feitió; de maneira equilibrada, entendi a atitude do Senador Jarbas Passarinho. E se já naquela ocasião,
apesar de susto, pude compreender e respeitar a sua posição,
hoje, decorrido algum tempo, além do respeito que sempre
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem,
nutri pelo Senador Jarbas Passarinho, da grande admiração Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu pediria a gentipessoal e me honro de ser meu amigo, passo não só a respeitar, leza de a Secretaria da Mesa inforniar ao Senador Maurício
mas também a aplaudir a sua posição.
Corrêa que •. por uma necessidade, sendo vice-Presidente da
Na época, pelas circunstâncias, fOi uma poSíção respei- . CPt, está-, nesse "iírstaiite·, na safa 13, jrint() ao __ PreSídente
tável, e hoje também uma posição, que embora diferente da CPI, D'eputado Benito Gama. Em sendo avisado da impordaquela - mas _como_ as circunstânci3s_Jambém são __outras tância-da votação, ele certame]lte virá ao plenário votar. Tam- é uma posição coerente e respeitável.
.bém o Senador Amjr_ Lando está ouvindo o depoimento do
Por isso, não podia deixar de f~zer esse registro - o . ex-Deputado Sebastião Curi6, se avisado da importância da
que faço em meu nome pessoal ---:- e_ acho que não tenho votação certamente virá.
restrição da minha Bancada para fazê-lo em nome de todos
Era o que _tinha a dizer, Sr. Presidente.
os demais'companheiros. Mas, não podia deixar de fazer esse
O
SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presiregistro nesta hora 1 justamente para que não paire nenhuma
dúvida de que naquela ocasião, mesmo em posições divergen- dência tem insistido, por meio de comunicações sucessivas
neste microfone, que a-votação-Se prOceSSaria-e conseqüentes, a sua posição foi por miril e por todos nós respeitada.
temente reclamava a presença dos Srs._Senadores que se enNeste momento, além de continuar sendo respeitada, ela
contram em outras dependências da Casa, neste plenário.
está sendo aplaudida.
Portanto, a Presidência reitera o apelo e registra a inforSr. Presidente, era o registro que queria fazer.
mação da Assessoria da Mesa de que já estão no plenário
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concluído, 57 Srs. Senadores.
portanto, o período destinado ao encaminhamep.to de votaO Sr. Ronan Tito - Peço a palavra para uma questão
ção.
de ordem.
A Presidência solicita aos Srs. Seriadores que tomem asO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
sento nas suas respectivas bancadas porque vai se processar
a votaçã.o dessa matéria, par-a Cujo acolhimento bá n~ces_sidade a palavra ao nobre Senador Ronan-Tito.
de quorum qualificado de 3/5 desta Casa, ou sefa, 49 Srs.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para uma questão
Senadores, se o Senado pretender validar a proposta origináriã. de _or_d_em.) - Sr. Presidente, todos sabemos que quando
da Cámara dos Deputados.
está na Ofdem-do Dia; principalmente em_Votação, nenhuma
A Presidência cOnvida Onobre Deputado Ulysses Guima- CPI, nenhuma comis~ão pode funcionar.
rães, figura exponencial da vida pública brasileira, para assistir
Então, peço a V. Ex~ um prazo, que ainda de dez minutos
da Mesa da direção dos trabalhos a vo.tação que agora se no máximo, para que eu possa ír lá avisá-los de que estão
processará. É a homenagem que a Casa tributa ao grande descumprindo o Regimento fazendo funcionar a CPI neste
parlamentar e extraordináriO homem público.
momento.
A Presidência volta a apelar aos Srs. Senadores que se
_ Acho que já bastél governar um País, não deove governar
encontram nos seus gabinetes para comparecerem imediata- o Plenário a CPI.
mente ao plenário para o início da votação·.
Temos uma vo-tação da maior importância e peço a V.
O SR. EDUA~RDO SUPLICY - Sr. Presíd~nte, apenas Ex~ essa tolerância de de_z minutos e y_ou lá .avisar aos compaquero me pronunciar, em nome do Partido dos Trabalhadores, nheiros que inadvertidamente estão descUmprindo o Regimento.
'l!_le votarei "sim".
7
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O SR. NELSON CARNEIRO - V. Ex• aguardaria um
tempo de dois ou três minutos para que os retardatários comparecessem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência não está sendo tão tolerante como V. Ex~ o foi na
brilhante presidência que exerceu, mas vai aceitar sua sugescomunicar ao Presidente Benito Gama que, em razão de vota- tão; vai aguardar por três minutos a chegada a plenário dos
ção em plenário, S. Ex! suspendesse a reunião da Coq~.issão Senadores que estão na Comissão Parlamentar de Inquérito.
Parlamentar de Inquérito.
- O Sr. Jarbas Passarinho-- Sr. Presidente, peço a palavra,
Foi o que determinei como Presidente da Casa e que~o
pela
ordem.
ver cumprida essa decisão..
O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) - Concedo
O Sr. jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra
a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
pela ordem.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Com a pala- Sem revisão do orador.) --Sr. Presiden_te, devo confessar
vra o nobre Senador.
a V. Er um pouco da minha preocupação. No termo regimenO SR. JARDAS PASSARINHO - Sr. Presidente, é para tal, de que V. Ex' é escravo, uma vez proclamadO o resultado
juntar meu aplauso físico ao meu aplauso verbal, que também não é mais possível computar qualqu_er voto.
Não entendi quando V. EXi se referiu aos três rilíriutos;
é físico, à decisão máscula de V. EX'
são três minutos a partir de quando?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Obrigado,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senanobre Uder. Ela se repetirá tantas vezes quanto necessário dor Jarbas Passarinho, assiste re3lmente razão a V. Ex'
for para garantir o exercício do voto por parte dos Srs. SenaAntes de anunciado o resultado será lícito tOmar o Voto
dores.
do Senador que penetrar no recinto após a votação. Daí por
A Presidência convoca à Mesa o nobre Senador José que V. Ex~ entendeu que, de inopino, a Presidência devolveu
Richa, Relator da matéria.
a_ pergunta ao nobre Senador Nelson Carneiro, exemplar reMais um membro da Comissão Parlamentar de Inquérito presentante do_ povo do Rio de Janeiro-nesta Casa, para que
atende à determinação da Mesa e vem ao plenário, o nobre aditasse à Mesa aquelas informações que o Regiinento presSenador Valmir Campelo.
creve no seu art. 293.
A Presidência comunica aos Srs. Senadores que neste
O SR. JARBAS PASSARINHO E permito-me suolinhar
instante se dispõe a votar essa proposição e às 18h30min será
o
inopino,
porque realmente é neste caso que se aplica a
realizada sessão extraordinária, para apreciaçãO da indicação
advertência de V. Ex~
de autoridades.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides}- A Presidência teria a alternativa de suspender a ses§ao, mas isso
poderia desestimulai- e desmotivar a presença dos Srs. Sena~
dores todos aqui, desejando exercitar o seu direito de voto.
A Presidência determinou a Assessoria da Mesa que,
em seu nome, fosse à Comissão Parlamentar de Inquérito

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares
para que possamos dar início à votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadoresjá podem votar.
A Presidência pede aos Srs. Se_nadores que permaneçam
nos seus respectivos lugares, para permitir à Mesa uma visualização das presenças.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todos os
Srs. Senadores já votaram?
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. EX'
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.)---: Sr. Presi_dente,
esta é uma votação ·nominal que apenas se reahza pelo Sistema
eletrônico para facilitar os trabalhos da Mesa.
Se algum Senador comparecer depois de apurado o re~ul
tado, deve ser colhido o seu voto, porque o voto é nommal
e, sendo nominal, cada um de n6s deve se expressar, como
o Senador Almir Lando, por exemplo!_que acaba de che~~r,
evidentemente que poderá fazê-lo, porque o voto é- nommal
e não secreto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Sena·
dor Nelson Carneiro, qual seria o momento em que se proclamaria O resultado?

(Prossegue a votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Amazoníno Mendes
Amir Lando
- - Antonio Mariz
Beni V eras
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Coutinho Jorge
Dario Ferreira
Dirceu Carneiro
Eduardo Suplicy
Elcio Alvares
Esperidião Amin
Fernando Cardoso
Flaviano Melo
Garibaldi Alves
Gerson Cama_ta
Guilherme Palmeira
Humberto Lucena
Irapuan Júnior
Jarbas Passarinho
João Calmon
João França
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
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José Eduardo
José Fogaça
José Richa
Júlio Campos

Solicito aos Srs. ~ncionários as prOvidências necessárias,
a fim -de que _seja respeitado- O disJ:K•-sitiV-0 regiméntai.
(A seSsão transforma-se em secreta à.s 18h25min.
e volta a ser publica àS 18h30min.)

Júnia Matize

Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia

Levy Dias
Louremberg Rocha
Lourival Baptista

Lucidio Portella
Magno Bacelar
Mário Covas ~
Nabor Júnior
Nelson Canieiro
, Ney Maranhão

Paulo Biso!
Pedro Simon

Ronaldo Aragão
Ronan Tito-

RuyBacelar
Saldanha Derzi

Vahnir Campelo
Wilson Martins

VOTARAM "NÃO"OSSRS. SENADORES:
Moacy Ribeiro
Francisco Rollemberg

Hugo Napoleão
Marco. Maciel
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Já que esta·
mos aqui -ao lado do nobre_Oeputado Ulysses.Guimarães eu

me permitiria parafraseá-lo: "Vamos votar! Vamos· VOtar!"
(Pausa.)
Todos os Srs~ S_e_nador:es já votaram!
Vou proclamar o resultado.: -__
Votaram SIM 51 Srs. Senadores; e NÃO 4.
Total de votos: 55
.

~O SR. PRESIDENTE (Mauro B~nevides) -Pelo término

do tempo regiment~l da presente sessão, fica adiada a apreciação do item 1 da pauta.
É o seguinte Q item cuja apredáção fica 3diada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 58, T""' 1~l92·COM
=-

-

PLEMENTAR
--- ---•

-

-

-

_(Em regime de urgência, nos termos do art. )36, c, do
Regimento Interno.)
_
_
_
Discussão, em turno único~ do Projeto de Lei da Câmara
~n' 58,

de 1992·Complementar (n' 73/91, ria Casa de origem),

de iniciativa do Presidente da República; que institui a Lei
Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá Qqtras providên·
cias, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: SenadOI
Cid Sabóia de Carvalho, favorável ao Projeto e às Emendas
-de n~ 2, 3, 4, -5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 25~
26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 44 e 52; contrário'às de o\'& n,

14, 16, 22, 24, 31, 32, 34, 39, 4(), 41, 42, 43, 46, 47, 48,
51, 53, 54, 55 e 58; pela prejudicialidade das de n'' 1,
6, 21, 23, 35, 36, 38, 49, 56 e 57, na forma do Sub~titutivo

~·50,

~que

apresenta.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,.... Cumpridos
os objetiVos desta se~ão, com a apreciação da sua pauta e
da inclusão da escolha de autoridad:es agora aprov.ada pelo
Senado_Federal, a Presidência vãi eriCernlr os-ttàbalhos, designando para a sessão _ordinária de- attiallhã s~guinte .

a

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 58, DE l'l92-COMPLEMENTAR

A emenda foi considerada, pela manifestação dos Srs.
Senadoú:!:S, acolhida e aprovada pelo Senado Federal.
A matéria será incluída fia Ordem do Dia da sessão ordinária da próxima quinta-feira, ·aia 6, para á primeira apreciação e discussáo, em segundo turno.

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em~turno úrtico, do Projeto de Lei da
Câmara n' 58, de 1992-Complementar (n' 73/91, na Casa
de origem), de iniciativado Presidente da República,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi- que institui a Lei O"rgânica da Advocacia-Geral da
dência, nã-o havendo objeção do Plenário, inclui na pauta União, e dá outras providênCias, tendo
da Ordem do Dia da presente sessão, a Mensagem n\' 235/92. PARECER, proferido em Plenário, Relator: Sena(Pausa.)
dor Cid Sabói<~~ de. Ca,rvall:w, favorável ao Projeto e
Passa-se à sua apreciação.
- às Emendas de n<;>'l 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,"-10, 12, 13, 15,
Discussão, em turno único, dO Parecer da Comis- 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 44 e 52;
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre na forma do Substitutivo que apresenta; contrário às

a Mensagem n' 235, de 1992, (n' 236/92, na origem:),
de 23 de junho do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Fernando Silva Alves, Ministro da Segunda Classe, da carreira de -DiploMata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao
Reino Hachemita da Jordânia.

De acordo com o Regimento Interno, a matér1a deverá
ser apreciada em sessão secreta.

de n'' 11, 14, 16, 22, 24, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42,
43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55 e 58; pela prejudicialidade das. de n'' 1, 6, 21, 23, 35;36,-38, 49, 56~e 57,
-na forma do Substitutivo que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está
··encêrtáda a- sessão.
(Levanta~se

a sessão às J8h35min.)

~

~
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ATOS DO PRESIDENTE

ATO DO PRESIDENTE N• 307, DE 1992

ATO DO PRESIDENTE N• 306, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe~
tência regimental e regulamentar, de conformiCfade cõm 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~ 009.327/92-4, resolve
aposentar, voluntariamente, RAIMUNDO GARCIA DE
ARAÚJO, Técnico Legislativo, Área de Artesanãto, Classe
"Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os artigos 186, inciso III, alínea c~ e 67'; da LeCno:- 8.112,
de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n•
87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo de serviço,
observado o disposto no artigo 37, incísO XI; da Constituição
Federal.
Senado Federal, 29 de julho de 1992. -Senador Mauro

_____ O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe-

Benevides, Presidente.

Benevides, Presidente.

tência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretom ri" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n" 009.322/92-2, resolve:
aposentar, voluntariamente NORMA WALDEREZ SANTOS PEREIRA DE CASTRO, Assessor Legislativo, DAS,3
efetivo, do Qm\dro de Pessoal do Senado Federal - Parte
Especial nos termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da Constituição d~ República Federativa· do Brasil, combinado com
os_ artigos 1~6. inciso III, alínea_ c, e 67, da Lei n" 8.112,
de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n•
87, de 1989, com proventos proporcionaiS ao tempo de serviço,
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
·
Senado Federal, 29 de julho de 1992. -Senador Mauro

República Federativa do Brasil
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BRASÍLIA- DF

r-----CONGRESSO NACIONAL--____,
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 1, DE 1992-CN
Delega ao Presidente da República poderes para legislar sobre revisão e instituição de
gratificações de atividade dos servidores do Poder Executivo, civis e militores, com o fim específico
de assegurar a isonomia previsto no § 1• do art. 39 da Constituição Federal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1' São delegados ao Presidente da República, com fundamentn no art. 68 da Constituiçiio Federal
e para o fim específicO de assegurar a isonomia rtela referida no § 1• do art. 39, assim como observado
o disposto ito inciso XV do art. 37, os poderes necessários para, mediante leis, rever e instituir gratificàções
de atividade a serem atribuídas às categorias de seus servidores, civis e militares, que não possuam vantagem
de idêntica natureza.
Art. 2• As leis delegadas definirão as datas de seus efeitos financeiros e poderão estabelecer gradação
para a implantação das revisões e instituição de gratificações de atividilde.
Art. 3• As leis delegadas fixarão as datas de suas vigências e a revogação das disposições em contrário,
vedado a urna lei delegada revogar ou alterar outra da mesma natureza.

Art. 4• A delegação objeto desta Resolução prevalecerá até o dia 31 de dezembro de 1992, quando
deverão estar publicadas todas as leis dela decorrentes.
Parágrafo único. O Presidente da República, para a promulgação das leis delegadas, adotará a seguinte
fórmula: "Faço saber que, no uso da delegação constante da Resolução n• 1, de 1992-CN, decreto a
seguinte lei". ·
Art. 5• As gratificações de atividade que estejam sendo percebidas pelos servidores da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal não terão os seus percentuais alterados até que as gratificações de que
tratarem as leis delegadas sejam implantadas ou revistas atinjlllll seu limite máximo.
·
Art. 6• Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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MANOEL VILELA DE MAGAUIÃES
Diretar.Ocral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Imprc~so

1ob re~pouabilfda.de

da~·

do Senado Federal

Diretor Executivo

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

ASSINATURAS

Dirctor Admiuiltrativo

LUIZ CARLOS BASTOS
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Dirctor Industrial
PLORIAN AUGUSTO OOUONHO MADRUGA
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do art.
48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 44, DE 1992
Restabelece a vigência da Resolução n• 88, de 1991, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É restabelecida, com prazo de vigência até 30 de junho de 1993, a Resolução n• 88, de
1991, do Senado Federal, que retifica a Resolução n' 47, de 1990, que autoriza o Governo do Estado
de Santa Catarina a ceie brar operação de compra e venda com financiamento externo junto à empresa
MLW- intermed- expor! - import, da República Democrática Alemã, no valor de CL$-RDA
8.259.367,50 (oito milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete dólares convênio
e cinqüenta centavos), ou seu valor em moeda corrente.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 1992. -Senador Mauro Benevides,. Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 24• SESSÃO, EM 30 DE JULHO DE
1992
1.1 -ABERTURA

1.2. -EXPEDIENTE
1.2.1- Avisos do Ministro de Estado da Economia,
Fazenda e Planejamento

- N<:>S 1.095 e 1.100/92, encaminhando iriformações
sobre os quesitos constantes dos Requerimentos n"' 408

e 114, de 1992, de autoria dos Senadores Pedro Simon
e Eduardo Suplicy, respectivamente.
1.2.2- Aviso do Ministro de Estado da Saúde
- N' 637/92, solicitando um prazo adicional de 60
dias para responder o Requerimento n1> 407, de 1992, de
autoria do Senador Pedro Simon, de informações sobre
a construção de hospitais e centros de saúde.

1.2.3 - Requerimento

- N' 536/92, de autoria do Senador Mauro Bene'
vides solicitando a transcrição, nos- Anais do Senado Federal, d~ editorial do jornal O Globo, edição de 29 de julho
de 1992, sob o título "Carta Qe alforria".
1.2.4 - Discursos do Expediente

SENADOR MAURO BENEVIDES - Re.trospeciva dos trabalhos desenvolvidos pelo Congresso Nacional,
no período da convocação ex_traordináriã.

SENADOR ALMIR GABRIEL- Manifestação favorável à antecipação do plebiscito que ~definirá a foriÍla
e o sistema de governo.

SENADOR JOSÉ FOGAÇA- Convicção da culpabilidade do Presidente da República em crime de responsabilidade.
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SENADOR CID SABÚIA DE CARVALHO- Desmentindo noticiário veiculado no Jornal do Brasil, atribuindo a S. Ex• ., na qualidade de relator~ o patrocínio
de ''trem da alegria•• no Projeto de Lei da Ç;l_mara n9
58/92-Complementar, que institUi a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá outras providências.
SENADOR PEDRO SIMQN -Resposta do Ministro Affonso Camargo âs informações solicitadas no Requerimento n 9 345/92,- a· respeito da aquisição· de' 'telefones
móveis celulares, por parte de órgãos públicos federais
dos Três Poderes.
SENADOR CARLOS DE'CARLI- PrQt~sio contra
a pretensa decisão da PetrobTás de subStituir a- armação
da Região Amazónica, que vem efetuando o transporte
de petróleo de Tefé para- Manaus, pelos navi_os da Frota
Nacional de Petroleiros - FRONAPE.
SENADOR JOÃO FRANÇA - Apelo para que o
Governo reveja pontos fundamentais nas propostas de alterações constib.Jcionais: _a aposentadoria aos 65 anos e o
fim da estabilidade do funconalismo público. A reforma
fiscal.
SENADOR JÚLIO CAMPOS- Homenagem póstuma ao colonizador Ariosto da Riva- o plantador decidades.
1.2.5 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n' 114/92, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que acrescenta pã.rágrafo ao
art. 20 da Lei n' 5.869; de 11 de janeiro de 1973- Código
de Processo Civil.
1.2.6- Requerimentos
- N' 537/92, de autoria do Senador Irapuan Costa·
Júnior, solicitando que sobre o Projeto -de Lei da Câmara
n' 65/92, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionaiS relativos â reforma -~grána, previstos
no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal; além
da Comissão cOnstante do despacho iniciãl de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos, para
opinar conforme art. 99, II do Regimento Interno.
-No 538/92, de autoria do Senador Pedro Simon, .
solicitando doS!. Secretário-Geral da Presidência da Repú-blica, informações que menciona.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 5S/9Z- Complementar
(n9 73/91, na Casa de origem), que institui a Lei Orgânica
da Advocacia-Geral da União_, e dá outras providências.
Apreciação sobretada, em virtude da inexistência de quorum para o prosseguimento da sessão.. ~
1.3.1 - Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraorinária a- reãlizar se
hoje, às 18 horas e 10. minutos, com Ordem do Dia que
designa.
1.4- ENCERRAMENTO
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2- ATA DA 25• SESSÃO, EM 30 DE JULHO DE
1992
2.1 -ABERTURA
2.2 -EXPEDIENTE
2.2.1- Requerimentos
- N' 539/92, de urgência para a Mensagem n' 270,
de 1992 (n' 361192, na origem), pela qual o Presidente
da República solicita contiatã.ção de o"perã.çâo- de crédito
externo, no valor equivalente a até US$250.000,000.00,
junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvol~
Vimfmto-BIRD, destinado ao finariciamentO parciãl do Pro~
grama de ModerniZação do Setor de Saneamento a ser
executado pelo Ministério da Ação Social.
- N' 540/92, de urgência para a Mensagem n' 271/92
(n' 362/92, na origem), pela qual o Presidente da República
solicita autorização do Senado Federal para que seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com
garantia da União, no valor equivalente a até
US$260,000,000.00 enire à.Yetrobrás- Petróleo Brasileiro
S.A e o Banco Internacional d.e Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD (Branco Mundial), destinada ao financiamento do Projeto Polidutos e Estação de Hidrotratamento.
2.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n' 532, de 1992, de autoria do Senador
E..;;;peridião Amin, solicitando, nos termos regimentais, tramitação conjunta para os Projetas de Lei da Câmara n9
127, de 1990, e 66, de 1992, que dispõem sobre instalações
portuárias. Aprovado.
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n' S39 e 540/92, lidos no Expediente
da presente sessão. Aprovados.
. 2.3.2 - DiScurso após a Ordem do Dia
. SENADOR PEDRO SIMON.--:- Resposta a requerimento de informações de S. E~ a respeito- da conclusão
dos estudos sobre o gasoduto boliviano em detrimento do
gasoduto argentino.
2.3.3 - Comunicação da Presidência
.....::_ Convocação de sessão extraordinária, a realizar~se
-hoje, às 18 horas e 18 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
2.4- ENCERRAMENTO
3 - ATA DA 26• SESSÃO, EM 30 DE JULHO DE
1992
3.1 -ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1 - Requerimentos
- N' 541/92, de urgência para a Mensagem n' 269/92
(n' 360/92, na origem) pela qual o Presidente da República
solicita autorização para a contratação, com garantia da
União, de operação de crédito externo, no valor equiva~
lente a até Y6.500.ooo.ooo;oo ·(seis ·bilhões e quinhentos
milhões de yenes japoneses), entre o Banco Nacional de
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Desenvolvimento Económico e Social- BNDES e o lmport
Expor! Bank of Japan-EXIMBANK, destinada ao financiamento do Programa Nacional de Controle da Poluição
Industrial.
·
-:- N• 542!92, de u~ência para o Proi.~to de Lei da
Câmara n• 65/92·{n' 11/91, na Casa de origem), que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais telativos à reforma agrária, previstoS no Capítulo III, TítUlo
VII, da Constituição Féderal.
·
3.3-0RDEM DO DIA
Requerimento n' 537, de 1992, de autoria, do Senador
Irapuan Costa iúnior, sOlicitando, nos termos regimentais,
que sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 65, de 1992,
que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos consti~
tucionais relativos à reforma agrária,· além da Comissão
Constante do despacho inicipal, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Económico. Aprovado.
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3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n•' 541 e 542!92, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovado:
3.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

3.4- ENCERRAMENTO
4- ATOS DO PRESIDENTE
N" 308 a 313/92

5- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
Ata da 127• Reunião

TES

6- MESA DIRETORA
7- LIDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 243 Sessão, em 30 de julho de 1992
4" Sessão Legislativa Extradrdinãria; da 49" Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Lucídio Portelfa,
Nabor Júnior e lrapuan Costa Júnior
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM,91J PRI?SENTES OS SR9. SENADORES:
. - Alexandre Costa - AI fredo C.ampos - Ami r !.ando
.- Beni Vera' - carias Dé'carli - Cliagas Rodrigues - Cid
Sabóia de Carvalho - Darc;y Ribeiro - Dario Pereira Dirceu carneiro - Elcio Alvares - E'peridiao Amin Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson C.amata
- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleao - Humberto Lucena - Irapu~n Costa Júnior - Jarbas Passarinho - Jono
ca!mon -João França- Joao Rocha -José Eduardo - José Fogaça -José Paulo Biso! - Jooê Richa -Julio Campos
- Júnia Marise - Lavoisier Maia - Levy Dias -: l.ourembetg Nunes Rocha - I .ourival Baptista - I.ucídio Portclla Mansueto de l.avor - Marco Maciel - Mário C.ovas Maurfcio Corrêa - Mauro Bcnevides - Mcira Filho - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wcdckin - Ney
Maranhao - Pedro Simon - Rachid Saldanha Dcril - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE .(Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o cotnpaíecinlento de 50 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
AVISOS DO MINISTRO DE ESTADO DA ECONO·
MIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
Avisos n•' L<l95 e 1.100/92, âe 28 de juiho corrente,
encaminhando informações sobre os quesitos constan-

tes dos Requerimentos n~ 408 e 114, de 1992, de autoria
dos senadores Pedro Simon e Eduardo Suplicy, respectivamente.
Foram encaminhadas cópias aos reque:r'en·
tes
AVISO DO MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
Aviso n9 637/9~, de 23 do corrente, solicitando um prazo
adicional de 60 dias para responder o Requerimento n"' 407,
de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, de informações
sobre a construção de hospitais e centros de saúde.
Foi enCaminhada cópia ao requerente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O EXpediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento Que será lido pelo Sr. 1"'
SecretáriO.
-

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 536, DE 1992
-Nos, termos do art. 210, n9 2, do Regülle~to -ÍnterÕo,
requeiro a transcrição, nos Anais do Se-nado Federal~ do ~dito
rial do jornal O Globo, edição de 29 de julho de 1992, sob
o títuJo "Carta de alforria".
Sala das Sessões, 30 de julho de 1992. -Senador Manro
Benevides,
(Ao Exmne da Comissão Diretora)
O SR. PRESIDEN fE (Mauro Benevides) - De acordo
com o art. 210 do Regimento Interno, a franscrição dO requerimento depende de assentirD.ento da Comissão Diretora. , ·-
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O Sr. Maur_a Benevides, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabo r Júnior.

O SR< PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides,
primeiro atador inscrito.
O SR. MAURO BENEVJDES (PMDB- CE. Pronuncia
o seguii1.te discurso. Sem reVisão do orador.)- Sr. Pr.esíd~nt~_,
Srs. Senadores: O Congresso Nacional alcança, amanhã, o
termo da sua convo_cação extraordinária durante: o_ mês de
julho, e há um entendimento de qu~ os seuS result:<!doS fonuri
inequivocamente positivos.
Se, ao lado de numerosas matérias de çaráter legislativo,

as duas Casa_s e o Congresso como um todo buscaram cumprir
os iúms estabelecidos no edi~al de convocação e na Men~agem
pertinente do Senhor Presidente da República, Fernando Collor de Mello, tamb~m. pelo lado político, aliás um dos itens
do edital de autoconvocação, procurou-_se cu_roprir exemplarmente, possibilitando-se a Senadores e Deputados o acompanhamento pari passu das atividades decorrentes d~s ComissQes
Parlamentares de Inquérito que investigam irregularidades
praticadas pelo Sr. Paulo César Farias e outra que i~yes~ig"a
atos praticados pelo Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos. As tais
comissões vêm perseguindo os seus objetivos, realizando reu~
nióes em período intensivo de trabalho, sobretudo, buscando
encontrar a verdade, a fim de_ que os responsáveis possam
ser apontados e, posteriOrmentey punidos pela autoridade judiciária competente.
O Sr. João Calmon - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MAURO BENEVJDES - Concedo o aparte ao
nobre Senador João_:Calmon, com imenso_ prazer.--O Sr. João Calmon - Nobre Presidente Mauro Berrevides, com as calorosas felicitações que sinto-me no dever
de transmitir a V. Ex~ por sua fecunda atuação- C-omo Presidente do Senado e do Congresso Nacional, inclusive neste
período de convocação extraordinária, gostaria de acrescentar
mais um motivO de júbilo e de comemoração, além dos indicados por V. Ex• É o trabalho eficiente, dinâm~co, de alta produtividade da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre-a Evasão
Fiscal. Pare~e ser, repito isso com muita freqüência, até porque a repetição é a mais válida figura de retórica. se ela
alcançar, como deve, os seus objetivos, estaremos resolvendo
os principais problemas do Brasil, porque teremos um valor
arrecadado adicional superior ao Orçamento Geral da República. Por isso,_desejo felicitar V. Ex•, pelos motivos citados
e por mais esse, que me parece da mais alta sigilifícação.
OSR. MAURO BENEVIDES -Muito obrigado, Senador
João Calmon, pelo realce que empresta ao trabalho desenvolvido na duas Casas__ do Congresso Nacional, neste· período
de convocação extraordinária: que amanhã se extingue.
Participando dessas comissões, a do Senhor P~ulo César
Farias, quer a do Senhor Pedro Paulo Leone e da que busca
esclarecer fatos _relacionados com a evasão fiscal em nosso
País, os Parlamentares brasileiros empenharam-se em corresponder às expectativas da comunidade, que, com sua vista
direcionada para o Congresso Naciot:~al, acompanha todos
os fatos que se_desenrolam no cotidiano das nossas ativiâades.
Eu mencionaria mais a V. Ex\ que uma delas- a que
pretende corrigir as disparidades inter-regionais - deslocou-
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se recentemente para região Nordeste, onde se reuniu, com
a coordenação dos Senadores Beni Ver:;ts _e António Mariz,
eu próprio me dispus a participar daquele encontro, sexta-feira
passada, na Capital do meu Estado, o Ceará, quando alinhou
depoimentos importantes, subsídios que reputo valiosos, do
Superintendente da S_udene, Dr. Elionaldo Magalhães; do
Presidente do Banco do Nordeste, Dr. Jqrge Lins Freire;
do Diretor-GeraJ do DNOCS, Dr. Luiz Gonzaga Nogueira
Marques; do Presidente_da CODEVASF, Dr;._ Amir Lóscio,
que nas. exposições de motivos ofereceram dados e sugestões
para orientar o relatório que, no final dos seus trabalhos,
e:ssa Comissão terá que submeter a todos nós, .no Congresso
Na~ional, e, por nat1.1:ral extensão, ao conhecimento do povo
brasileiro.
Sob esse aspecto da atividade institucional, buscaremos
exatamente ofereCer_uma-prova irrefutável do espírito público
dos_ Senadores e Deputados que, desprezando as férias Parlamentares, atenderam ao edital de autoconvocação, assinado
pelo Presidente da Câmara e por mim, e a pi'ópria mensagein
do Presidente_ da República, instrumentos em função dos quais
resultou a convocação extraordinária do Congresso Nacional
durante este mês de julho.
O Sr. Aureo Mello -Permite-me V. Ex• um aparte?
OSR. MAURO BENEVIDES- Com imenso prazer,
Senador Aureo Mello.
O Sr. Aureo Mello - Com mui__to prazer, também, é
que quero manifestar, da mesma forma que o fez anteriormente o nobre Sr. Senador João Calmon, os meus parabéns,
em nome da Bancada çio PRN, pela permanente atitude vígil
de V. Ex•
O SR. MAURO BENEVJDES - Gostei do vígil!
O Sr. Aureo Mello- Eu sei a procedência! V. Ex~ esteve
realm.e_nte no timão desse barco cOm uma desenvoltura de
comandante dos tempo~ das esquadras inglesas Das UhaS Virgens.
O SR. MAURO BENEVIDES - Enfrentando os mares
procelosos, nunca dantes· navegados ...
o- Sr. Aureo Mello - Os m~~s proc;elosos e os piratas
pe-Tnetas, de um olho só, que estão sempre atentos para assaltar ou abordar as embarcações tranqüilas que caminham na
direção dos portos seguros.
V. Ex•, aliás, tem sido, diga-se a bem da verdade, uma
revelação de Presidente, principalmente para com os seus
colegas do Congresso Nacional, quer daqui, quer da Câmara
dos Deputados, procurando prestigiar, fortalecer e engrandecer o nome do Congresso, criando em torno dele a aura
de respeitabilidade que ele sempre deveria ter e sempre deverá
ter, dando a cada Parlamentar aquela segurança e o orgulho
mesmo de pertencer a um colegiado que faz parte, por assim
dizer, do pensamento e do rumo que a Nação brasileira deve
tomar. V. Ex• pode ter certeza d:e que tem sido um extraordinário Presidente e que nesta sessão especial, como sempre,
se houve com o maior dooaire~ V. Ex~ realmente é um atalaia
vigil na almenara das nossas instituições demorá críticas, politicas e legislativas.
O SR. MAURO BENEVJDES-Expresso a V. EX', nobre
Senador Aureo Mello, meus agradecimentos pelo enalte-cimento qtie faz do esforço da Mesa Diretora, bem assim de
todos os Senadores, com a participação também dos Deputados, no que diz respeito ao Congresso Nacional, para que
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alcançássemos nestes 31 dias, e amanhã será o último deles,
índices de rendimento legislativo e político capazes de projetar
o Parlamento brasileiro diante da opinião pública nacional.
Esclareceria a V. Ex~ neste instante, fazendo um breve
retroSpecto do que foram estes.30 dias de atuação legislativa,
no Congresso Nacional tivemos o ensejo de discutir e votar
proposições como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Plurianual, a Lei Delegada, que representou. nas últimas horas, um fato inusitado no curso de trinta anos, que
a última delas de 1961, signifícando que além dessas matérias,
votamos créditos extraordinários e ainda, tivemos ocasião de
deliberar sobre assuntos de inquestionável relevância social
e política. No que diz respeito ao aspeCtO político, ontem,
nesta Casa, um quorum expressivb garantiu o acolhimento
da Proposta de Emenda à Constituição, origihári~f da Câmara
dos Deputados, antecipando para 21 de abril a consulta plebiscitáriã previSlã no Ato das Disposições ConstitudonãiSTtailsitórias para 7 de setembro de 19g3.
·
·
Nobre Senador Aureo Mello diria a V. Ex~, aos nobres
pares e, mais do que a esta Casa, ao povo brasileiro, que
não frustramos a expectatiVa dáqueles que acompanham de
perto as atividades políticas e legislativas do Congresso brasileiro.
O Sr.. Ruy Bacelar- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES- Comprazer ouço V.
EX'
O Si-. Ruy Bacelar- Nobre Presidente Mauro Benevides,
V. Ex~ tem toda a razão quçmdo diz que o Senado e,_ evidentemente, o Congresso Nacional cumpriram, neste período extraordinário, com as suas obrigações, discutindo e votando
matérias importantes parta a vida nacional, cofio também
buscando a verdade mediante o trabalho intenso das Comissões Parlamentares de Inquérito. Mas é bom que se diga que
tudo isso foi conseguido, em parte, graças à'sábia, experiente
e interligante Presidência de V. Ex~ Daí parabenizar neste
hora o Poder Legislativo e a Presidência de V. Ex~

O SR. MAURO BENEVIDES - Também manifesto ·a
V. Ex•, nobre Senador Ruy Bacelar, os meus sinceros agradecimentos por sua interVenção. Há ~lguns dias, antes do início
deste período extraordinário, como inspirador de uma Comissão Parlamentar de Inquérito de extraordinária hnportãncia
para a moralidade da vida pública, V. Ex~ concluiu os trabalhos
e o fez de forma reconhecidamente positiva, porque, ao lado
de uma avaliação procedida, das distorções que se registravam
na administração pública, submeteu ao Congresso projeto do
Senador Elcio Alvares, iniciando-se a sua tramitação pelo
Senado, podendo tal proposição, quando aprovada, repercutir
intensamente, porque preconizado de uma linha de austeridade em tudo aquilo que se relacione com a aplicação, em
obras, dos recursos do Tesouro.
Muito grato a V. EX", seri3.dor Ruy Bacelar.__ _
O Sr._ Gerson Camata- Permite-me um parte, Sr. Presi~
dente?
O SR. MAURO BENEVIDES- Com muito prazer, Senador Gerson Camata.
O Sr. Gerson Camata - Sr. Presidente, o próprio gesto
de V. Ex\ nesta tarde, é uma demonstraç_ão da maneira democrática como V. Ex~ conduz esta Casa. Está V. Ex• fazendo
ao País, aos seus companheiros, um relato das ativida,des desenvolvidas dur.ante a convocação estraor:dináría._Como Presi-
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dent~ poderia fazê-lo da Presidência, mas deixou a cadeira
presidencial para fazê-lo da tribúna, como-nós outros Senadores. Futuramente, acredito que dentro de um curto prazo,
quando se observar a atuação de V. Ex~ à frente do Senado
Federal e do Congresso Nacional, acho que a História -do _
Congresso e a História do Brasil vão ver que se na Constituinte
o Congresso brasileiro reconquistou aS Siiás pretrOgãtivas, os
seus plenos poderes, na verdade foi o mandato de V. Ex~,
à frente do Senado e do Congt;esso, que fez, na prática, essas
conquistas: E se hoje o Congresso se firma, no cenário brasile~
rio, como um organismo que está renovando a vida política
brasileira, devemos, sem dúvida, à atuação de V. Ex~, sempre
afável, lhano no trato, mas duro e firme nas decisões qu'e
tOma. Essa reconquiSta e esse episódio que o Poder Legislativo
vive, hist6ric0 devemos à atuação de V. Ex~ à frente do Senado
Federal e do Congresso Nacional. De modo que, a convocação
estraordinária não é mais que· uma das vitórias da continuação
do mandato de V. Ex~. .Tenha a certeza <;le que vai ser um
grande marco, não só na história da vida de V. Ex~, mas
do Poder Legislativo. Cumprimento V. Ex• por mais essa
conquista.

O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Senador Gerson
Camata, V. Ex• foi extremamente magnânimo ao pôr em
realce desmesurado a nossa atuação na Presidência do Con.:.
gresso Nacional e do Senado Federal. Se não fora a confiança
depositada em mim pelos Srs. Senadores- e já agora recolho
também essa manifestação no âmbito da Câmara dos Deputados- não teria tido condições de consignar esse êxito que,
desapaixonadamente, se poderia creditar, não a mim, -individualmente, mas à própria Instituição Parlamentar a que presido.
Em nenhum momento desta Presidência, registrou-se
qualquer tipo de incidente e"ntre o Presidente do Congresso
e os integrantes das duas Casas reunidas conjuntamente, no
plenário da Câmara dos Deputados. permitindo-se, democraticamente, que o contraditório se formasse em derredor daqueles microfones_ de apartes, cada Bancada expressando o
seu pensamento, ditando um posicíOnamento sObre essa -ou
aquela matéria, não tendo a Presidência experimentado qualquer tipo de afronta no exercício da sua autoridade, que se
fazia com o objetivo apenas de garantir a majestade do
Poder Legislativo, agora, indiscrepantemente, reconhecida
por todos os segmentos da sociedade brasileira.
Muito obrig~do a V. Ex~, nobre S~n~dor Gerson Camata.
O Sr. Júlio Campos - V. Ex~ me permite um aparte,
nobre Senador Mauro Benevides?
O SR. MAURO BENEVIDES - Com prazer, ouço V.
E;x\ nobre Senador Júlio Campos.
O Sr. Júlio Campos - Em nome da Bancada do PFL,
também, queremos nos congratular com o sucesso que- foi
essa convocação_ extraordinária do Congresso Nacional, em
especial os trabalhos próprios do Senado Federal, tão bem
conduzidos por V. Ex~, neste mês de julho, e que graride
repercussão teve junto à opinião pública brasileira. Foi em
boa hora que o COngresso autoconvocou-se, antecipando até
ao gesto do Senhor Presidente. da República, que também
nos convocou extraordinariamente, após a decisão das Mesas
da Câmara dos Deputados do Senado Federal, dando-nos
a míssão de, duran.te o decorrer do recesso P_arlament_ar, regimental, continuar nqsso trabalho, demonstrado ao Brasil que
9. Poder Legislativo está atento e vigilante aos acontecimentos
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do nosso País. Nesta oportunidade, a Bancada do PFL, da
qual tenho a honra "de fazer parte, não poderia deixar de
externar à V. Ex~ e. às Mesas Diretoras do Senado Federal
e da Câmara dos Deputados, os cumprimentos pelo êxito
dos trabalhos realizado no decorrer da convocação, que foi
extraordinário e que funcionou dentro da lei e da ordem,
produzindo inúmeros benefícios em termõ~degislativos para
o nosso País.
O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Senador Júlio
Campos, também agradeço a V._ E~ a_ sua manifestaçãõ da
Bancada do PFL, expressas num aparte que ilustra este pronunciamento na tarde de hoje que faço deixado a cadeira
presidencial, para que pudesse, na desenvoltura de um debate
em plenário, recolher, como ocorreu agora, essas demonstrações espontâneas de estímulo a mim, Presidente da Casa,
e, sobretudo, de reconhecimento àquilo que, Parlamentares
da Câmara e do Senado, fizemos durante esse períódo que
se extingue amanhã.
Mas se é essa a manifestação dos Srs. Senadores, por
meio de apartes, neste discurso que profiro agora, também
a imprensa brasileira faz justiça ao Senado e ao Congresso.
Ainda hoje, Sr. Presidente Nabor Júnior, Srs. Senadores,
o jornal O Globo, em editorial intitulado "Produção Legisla'tiva", destaca, em determinado trecho, o seguinte:
., ... É um desempenho a não se de desprezar,
sobretudo depois que se conteve a edição das medid~
provisórias. Po_rque é o Congresso a retomar a iniciativa
principal do seu papel institucional".
E·, mais adiante, diz o editorialista:
"E nem se objete, para o-diminuir, que as matérias
examinadas e votadas tenham tido origem em projetas
do Executivo. O que importa-para um Legislativo ativo
não é tanto a iniciativa que desencadeia o processo
decisório; é o· seu peso, nos diversos estágios do processo.
Ca<;ia veZ mais, antes de- enviar Seus -ptO)etos ao
Congresso, o Executivo ausculta as lideranças que lhes
viabilizarão a 'tramitaÇão: embora informalmente, é o
Legislativo a partilhar a iniciativa do Executivo. E essa
negociação continua, já n·ã-efapaein-qtié o·Legislativo
é ouvido de nianeira formal e ostensiva".

É assit:n que ·a pró'pria imprensa brasileira, por iritCimédio
de um dos seus órgãos mais prestigiosos, traz a todos nós,
Deputados e Senadores, uma manifestação profundamente
estimulante que nos conscientiza de que, da minha parte,
pelo menos, houve um esforço em conduzir, da melhor forma
possível, os trabalhos do Senado e do Congresso. Se realmente
conseguimos processar a votação, senão de todas as matérias,
mas, pelo menos, de quase todas, isso se deveu, sem dúvi'da
alguma, à participação permanente de Senadores e Deputados
que, deixando os seus respectivos estados, permaneceram em
Brasília atendendo o ato de autoconvocação e a Mensagem
do Senhor Presidente da República.
·
O Sr. João Calmon- Nobre Senador Mauro Benevides,
me permit~ um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES- Com prazer, nobre Senador João Calmon.

V.

Ex~

O Sr. João CaJmon - Nobre Presidente Mauro Benevides, ouso lhe pedir o segundo aparte para destacar.um fato
da maior relevância, que vai marcar â s1:1a fulgurante p-aSsagem
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pela Presidência do Senado e do Congres~o Nacional: a revolucionária ampliação da informatizaçãO-- deSta Casa e do Congresso Nacional. A iniciativa de V. Ex' realmente se reveste
de uma importância excepcional, porque graças ao seu dinamismo é que vai ser ·possível o Congresso Nacional se elevar
ao nível dos Parlameritos mais modernos do mundo. Eu não
poderia deixar de citar esse fato que vai perrriifii""qué O Congresso Nacional e o Senado Federal desempenhem, de maneira mais eficiente, a sua missão, ínclusive de vigilante fiscal
da execução do Orçamento da República. Graças a essa iniciativa, os Senadores poderão acompanhar os trabalhos desta
Casa, mesmo quando estiverem em seus gabinetes entregues
a tarefas importantes. Renovo-lhe, portanto, nobre Presidente
Mauro Benevides, as minhas felicitações mais calorosas por
mais este relevantíssimo serviço que V. Ex~ presta ao Congresso Naci~:mal.
O SR. MAURO BENEVIDES - Mais uma vez, nobre
Senador João Calmon, agradeço a V. Ex~ o aparte com que
ilUstra o pronunciamento que faço na tarde de hoje, ainda
maiS poi'que ressalta uma das grandes preocupações. senão
a maior, em termos de estrutura técnica. e adminístrativa,
que foi a infOrmatiZação, com características rigorosamente
modemizantes, na área de informática do Senado Federal.
Realmente, dispúflhamos, nesta Casa, embora falando
sempre em modernização, de uma estrutura computacional
já de dezenove anos, conseqUentemente desatualizada para
atender as importantes encargos do Congresso Nacional.
-_-E foi exatamente pelo estímulo de Senadores como V.
Ex~ que me encorajei, com o apoio da Mesa, a obterós recursos
indispensáveis à 3.qU.isiÇão de um computador que - esse,
-sim, de última geração - vai permitir que o Senado Federal
se encarreire na trilha de órgãos que possam, efetívamente,
em-termos de acompanhamento da atividade legislativa e da
missão fiscalizadora a que V. Ex~ aludiu - cumprir com o
seu dever institucionál.
V. Ex~. que iiltegra a: Comissão de Orçamento, é, sem
·dúVida, um dos Senadores mais presentes nesta Casa, no Congresso brasileiro, sabendo, por isso, que não teria sentido,
no acompanhamento da execução orçamentária, prescindirmos exatamente de um instrumento de informática que permi.tiS:se aos Senadores inteirarem-se de tõdoS os des_enbolsos praticados pelo Poder Executivo.
Reco~do, _neste instante, e V. Ex~ pod_erá também testemunhar esse fato, que me empenhei a fundo no sentido de
gar(lntir o acesso dos Srs. Senadoies ao Sistema Integrado
de Administração Financeira, o famoso SIAFI, e, realmente,
qua~quer Senador, hoje, acionando o seu microcomputador,
t~rá condições de obter aqueles dados que, a seu juízo. possam
ser imprescíndíveis ao desempenho do mandato Parlamentar.
Não poderíamos, de maneira alguma, dispensar o controle e fiscalização do Poder Executivo, já que tais encargos
inserem entre as atribuições fundariJ.entais do Congresso brasileiro.
V. Ex~ faz o realce dessa nossa iriiciativa e eu mesmo
me regozijo por haver permitido ao Senado esse passo agigantado na busca da sua modernização, porque, sem ela, não
disporíamos daqueles dados fundamentais a urna melhor atuação dos Srs. Sena~ores em defesa do interesse público.
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V.
O SR. MAURO BENEVIDES Senador Marco Maciel.

E~

um aparte?

Ouço V. Ex•, nobre
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O Sr. Marco Maciel - Meu caro e nobre Presidente,
ilustre Senador Mauro Benevides, quero fazer coro às palavras
do nobre Senador João Calmon quando salienta aspectos da
admlnistração de V. Ex~ que tanto- tem coi:itribuído para o
fortalecimento do papel institucional do Estado e a moderni~
zação das nossaS_ ati_vidades. V. Ex~ se revela, à frente do
Senado Federal, não apenas como administrador, posto que·
estas característicãs V. Ex~ as havia denionstrado antes, exercendo funções administratiVas eXtremamente importantes no
nosso País, de modo especial, a Presidência do Banco do
Nordeste, mas V. Ex~ se destaca também por fazer, no Senado
Federal, uma administração que é marcada pela sua capacidade inovadora, sobretudo no processo legislativo, contribuindo em muito para aprimorar o desempenho administrativo
do Senado Federal. V. Ex• se refere agora ao trabalho feito
no Prodasen, que é um instrumento de apoio básicõ à atividade
Parlamentar; não se concebe hoje a moderna atividade humana separada, dispartida do apoio que a informática, de modo
especial a microeletrônica, consegue oferecer. V. Ex• também
olhou para outros campos. E gostaria de salientar áreas como
a do Arquivo, a de Biblioteconomia, da Informação, que
são também áreas de apoio, decisivas para que o Parlamentar
possa se nianifestar sobre os mais variados campos do desenvolvimento das suas atividades. E por isso quero apresentar,
a exemplo do que já o fez o Senador _l_oão Calmon, os çumprimentos pelo trabalho que V. Ex• desenvolve, sobretudo no
momento em que estamos concluindo um período de convocação extraordinária, um período tenso, mas também denso.
Tenso, natural!llente, pelas questões políticas que afloraram
durante esse período e que estão, de alguma forma, expressas
no funcíoname-nl(i de algumas CPI, inclusive, ~glumas específicas aqui do Senado. Mas denso, sobretudo, porque, em que
pesem dificuldades políticas por que atravessamos, o Senado
está conseguindo cumprir, e bem, o seu papel.
Temos tido, dentro das nossas dificuldades, uma atividade
que reputo adequada e que ~spero venha a contribuir para
o fortalecimento institucional do País. É__ lógico que algumas
matérias ainda não puderam ser votadas, por falta de acordo
político ou por estarem há pouco tempo na nossa Casa, como
a questão da Reforma Portuária, da nova Lei de ConcessãO
de Serviços Públicos ou de Licitações, ou mesmo o Estatuto
relativo à Reforma Agrária, que vem de merecer agora um
projeto na Câmara que busc3 fazer a adequação das normas
constitucionais à nossaJegislação complementar e ordinária.
é certo que esses projetas; como dizia, não fqram aprovados,
mas já estão em tramitaÇão nas comissões técnicas, e oxalá
possamos concluí-los já no mês de agosto. Por todos ess_es
motivos, nobre Presidente e estimado Senador Mauro Benevides, desejamos cumprinientá-lo pelo êxito dessa convocação
extraordinária, que está prestes a se encerrar. Podemos dizer
que hoje, em termos Parlamentares, é o último dia útil, posto
que amanhã, sendo sexta-feira, certamente não teremos Ordem do Dia. Então, gostaríamos de aproveitar a oportunidade
para cumprimentá-lo e fazer votos para que possamos continuar, nesse segundo semestre, a operar a aprovação dessas
leis, muitas delas,,, ou a quase totalidade, importantes para
os novos tempos que o País está a reclamar. Digo sempre
que precisamos fazer um 'esforço muito grànde para realizar
as reformas que o País reclama, reformas não apenas no campo
institucional, que se iniciaram com a nova- Constituição, mas
tm.abém no plano da economia, modificações no plano social,
de sorte que consigamos reduzir as desigualdades que ainda
se verificam na sociedade brasileira, e mudanças, também,
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no plano cultural, que não são menos importantes do que
as outras já mencionadas. Estou certo de que, sob a luz da
eficiente direção de V. Ex~. o Senado Federal e, por que
não dizer, o Congresso Nacional haverão de bem cumprir
as suas tarefas contribuindo, assim, para que o País possa
edificar um ptocessõ democrático perene, redefinir a sua política de desenvolvimento, contribuindo, assim, para que se
construa, em nosso País, uma Nação ·desenvolvida e justa.
O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Senador Marco
Maciel, V. Ex~, com a responsabilidade de Líder do Governo
nesta Casa, traz, também, o seu testemunho quanto ao esforço
que vimos despendendo para conduzir o Senado Federal neste
período extraordinário.- Ê este o objeto do pronunciamento
que faço na tarde de hoje, para enaltecer. sobretudo, a dedicação de Senadores e Deputados. com vistas ao cumprimento
de todos os itens elencados no ato de convocação e na Mensagem do Senhor Presidente da República. É certo que V. Ex•
deixa, sempre, um laivo de frustração pelo fato de não termos
apreciado, até este momento, projetes como o da modernização dos portos e o da reforma agrária, que estão sendo
objeto de acurado exame na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Essa comissão, sem' dúvida, nas próxirrias horas,
haverá de deliberar a respeito, instruindo processualmente
a matéria, de molde a possibilitar a este Plenário decidir com
pleno conhecimento _de causa em torno dessas duas importantes proposições.
Creio que, ao lado das inovações de_ caráter técnico e
administrativo qUe trouxemos a esta Casa. seqüenciando administrações como as dos Senadores Nelson Carneiro, Humberto Lucena e aqueles que mais mediatamente me antecederam, vis~umbramos sobretudo garantir aos Senadores toda
aquela gama: de apoio logístico indispensável ao cabal cumpri~
menta do mandato Parlamentar.
Por isso_ é que me sintQ ainda mais motivado, nesses
seis meses que me distanciam do término do mandato como
Presidente do Senado Federal, de prosseguir trabalhando no
sentido de que esta Casa possa continuar alçando-se para
o reconhecimemo e o respeito do próprio povo brasileiro.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES - Pois não, nobre Líder
Humberto Luçena.
O Sr. Humberto Lucena- Volto a me congratular-com
V. Ex\ nobre Senador Mauro Benevides, já havia me antecipado, em sessão anterior, a levar-lhe os nossos aplausos pela
maneira firme e competente com que V. Ex~ vem dirigindo
os trabalhos.do Senado e, particularmente, pelo seu empenho
em que esta seSsão extraordinária, que· foi convocada, como
sabe V. Ex~; por razões mais políticas, não se findasse sem
qo.e tivéssemos, também, dado uma contribuição efetiva para
acelerar o processo de elaboração legislativa relacionado com
as matérias que constam_ da sua pauta. V .. Ex~ já trouxe seu
relatório e deu conhecime'nto à Nação do que fizemos, aqui,
durante estes trinta dias que estão .a terminar,_ çom um saldo
bastante positivo, nobre Presidente. Houve a r~ssalva do Sr.
Marco Maciel quanto à demora em se apreciar determinadas
matérias, como, por exemplo, a modernização dos portos,
o projeto de lei de concessões e o proje"to de lei de reforma
agrária. Entretanto, temos que convir que o Senado é uma
Casa revisora e, Como tal, tem estado_ possuído, ultimamente
sobretudo, do desejo, que lhe é muito peculiar, de se debruçar
sobre as proposições que chegam da Câmara dos Deputados
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- onde, de um modo geral, demoram meses e, às vezes,
até ano - para__melhor investigar todoS os seus aspectos e
tentar aperfeiçoá-las. É o que se passa, portanto, com relação
à_ questão da modernização dos portos, cujo· parecer do nobre
Senador Mansueto de Lavor já está sendo prolatado na Comissão de COnstituição, Justiça ·e Cidadania, e, também, com

o Projeto de Lei de Reforma Agrária, que tem Coino Relator
o nobre Senador_Alfredo .Campos. Acredito que, dentro de
pouco tempo, essas duas proposições também serão apreciadas pelo PlenáiiO-do Senado. Portanto, V. Ex• está de parabéns. O COngresso Na,eional está cumprindo a s_ua missão
não só de caráter político - através do exercício do poder
de fiscalização dos atas do ExeCutivO ·mediante a in-stalação
de CPI, que, inclusive, estão elevando __ o·conceito do Congresso Nacional no seio da opiniãO pública --mas também
de natureza legislativa, o que, cada vez mais, nos põe em
relevo, perante a opinião pública. No ma_is, desejo_, também,
apoiar todas as palavras aqui proferidas _no que tange à eficiente administração de V. Ex~ à frente do Senado_Fed.eral,
notadamente a sua obstinada decisão de modernizar o Poder,
levando a informatização a todos os seus setore~, de tal sorte
que possamos cada dia mais ser um instrilinehto- dos mais
ágeis e dos mais eficazes a contribuir pará a m'odernização
geral do País.
O SR- MAURO BENEVIDES-:- Testem~nho, também,
a V. Ex\ nobre Senador e Líder Humberto L~ce.n.a, o I)leu
reconhecimento por essa manifestação bastant,e estimulante
a mim e aos colegas da Mesa Diretora. Habituais, um dos
canais de televisão, fazia como que uma antecipação deste
relato de atividades que me senti no dever de veicular neste
intante. Meu instui_to é relembrar à Casa e, _n_aturalmente,
destacar, diante da opinião pública, O trabalho levado a efeito
pelo Congresso ao ser interpelado pelo noticioso Bom Dia
Brasil, todas aquelas matérias que foram objeto de deliberação
congressual, tanto do próprio CongressO Nacional como_ _do
Senado Federal. Achei extraordinário que Sen~do _Federal
e no Congresso Nacional, hão apenas ·porque deixou patente
a sua participação em todo esse debate, mas também porque
ensejou a que todas essas informações chegassem ao conhecimento do povo brasileiro.
Nos primeiros momentos, ao OOmpatecet ·esta manhã,
ao meu Gabinete, no Senado Federal, dispunha-me a telefonar
a V. E~ e cumprimentá-lo pela notável performance cumprida
diante das câmeras, que deve, naturalmente, alcançando todo
o País, ter projetado muito favoravelmente o esforço que
levamos a efeito neste peóodo de trinta dias d~ conv9cação
extraordinári3. do Congresso Nacional, que amanhã se extingue.
.
Muito grato a V. Ex•
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Mauro Benevides?
O SR. MAURO BENEVlDES- Pois não,nobreSenador
Chagas Rodrigues, Líder do PSD B.
O Sr. Chagas Rodrigues -Nobre Senador e ilustre Presidente desta Casa, gostaria de, em II_leu nome pessoal_ e em
nome da ininha Bancada, o PSDB, ~ongratular-me com V.
Ex• pela maneira superiOr como vem. con4uzindo o Senado
e se comportando à frente do Congresso Nacional. De modo
especial, neste período de convocação extraoi'dinária, a:irlda
não concluído, superando naturais óbices existentes em todos
os Congressos democráticos do mundo, V. E:r conseguiu tam-
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bém, em favor do Senado e do Congresso Nacional, um alto
rendimento. Temos absoluta certeza de que, nos meses que
ainda restam, V. Ex~ conseguirá ilbvos êxitoS, novas vitórias,
sempre fortalecendo, engrandecendo e dignificando o Congresso NaciOnal e esta CaSa, o ·senado da República.
O SR. MAURO BENEVIDES -Nobre Senador Chagas
Rodrigues, agradeço a V. Ex~ .ess~ manifestação, que me sensibiliza de forma significativa pôrque partida de uni Senador
que acompanha todos os lances da nossa vida legislativa, hoje
com a responsabilidade de liderar a sua Bancada nas eventuais
ausências do Líder_ Fernando Henrique Cardoso e,_ta_mbém.
as-COmisSões, participando da Comissão M_ista de Planos,_Orçamentos Públicos e Fiscalização, na _condição de vi~-Pr:e
sidente, ali emprestando o brilho da sua colaboração àquele
órgão técnico, que esperamos funcione modelarmente este
ano, utilizando inclusive toda essa estrutura modernizante de
--informática que passou a dispor o Senado Federal e. por natural extensão, o Congresso Nacional.
Portanto, nobre Senador_ Chagas Rodrigues, esperamos
que, ao iniCial'-se, a partir da próxima segunda-feira, o período
ordinário de trabalhos, tenhamos condições, gesta Cas~! de
--ápreciar·as matérias que serão objeto de nossa deliberação,
éompatibilizilDdo, com percuciência e competência, os nossos
encargos -legislativos com as atividades político-eleitorais e,
naturalmente, dando uma demonstração i.Qequívoca d~ que
rejeitamos qualquer tipo de especulação, segundo a qual, nos
meses de agosto e setembro~ não estaríamos aqui trabalhando
ingentemente em favor do povo brasileiro, porque nos deslocaríamos para as nossas bases._ Vamos nos deslocar, sim, V.
Er" para o glorioso Estado do Piauí, e~ _il).dQ_ intermitentemente ao meu Estado, o ceará, nias retornando à Brasília
para que o Congresso, funcionando, garanta a govemabilidade
do País.
O Sr. Cid Sahóia de Carvalho - Permite-me V. Ex•
- ---- -Umapafte?
O SR. MAURO l!ENEVIDES -Ouço o aparte do nobre
Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador Mauro Benevides, talvez eu seja a palavra menos autorizada-neste aparte,
que inicio no inoniento, à fala de V. Ex~ Sendo representante
do seu Estado, sendo nós ambos de um mesmo Partido e
havendo uma larga fraternidade entre nossas famüiã.s - e
os dois Parlamentares que somos -; é evidente que minha
palavra perde um pouco do seu peso e do colorido que poderia
ter com o ·representante de outro _Partido, de outro Estado
e, por certo, adverso da nossa doutrina política. Quero diz~ r
a_ V .. Ex',_ no e:pt3nto! mesmo. com ~ssas observações,. que
a sua administração à frente do. Senado Federal tem sido
m3.Icante até o pfeserite momento. Estamos na esperança
de que ela mais se acresça ·e mais brilhe exatamente no seu
último semestre, no seu último período.
É sábio o Regimento da Casa quando manda que as
pessoas sejam substituídas em funções tão altas como a de
V. EX', porque assim há a oportunidade de conhecermos os
nossos_ colegas, os nossos amigos, os integrantes desta Casa,
sob faces as mais diversas: o político, o administrador,-o legislador etc.
V. Ex' há se revelado uma pessoa altamente responsável
no posto que ocupa neste momento, inclusive no exame das
questões nacionais. Sei de como V. Ex~ viveu momentOs difíCeis, temeroso de que não obtivéssemOs SuCesso nesta convo-
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cação extraordinária. Sei das preocupações de V. Ex• com
as comissões parlamentares de inquérito, com as comissões
pennanentes e com os diversos setores do Senado Federal.
Mas quero dizer que considero este período da convocação
extraordinária como de profícuos resultados. Ainda que não
fossem resultados finais, não fosse um período teleologicamente visto, o fato é que ele serviu claramente para o início
e o desenrolar de vários debates, como tem-se reunido a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania examinando a
questão dos portos, da reforma agrária~ por intermédio do
Senador Alfredo Campos, da Advocacia-Geral da União, por
este aparteante, nesses cuidados extraordinários que à-senado
tem tido para acolher as sugestões legítimas, honestas, claras
e bem intencionadas em todas essas matérias. Nesse mister~
V. Ex• tem sido gàlhardamente o nosso dirigente "imiior, cheio
de entusiasmo e zelo, sem se deixar atingir pelo clima emocional que deteriora a Nação neste momento, esse clima institucional que realmente não é bom. V. Ex•, acima de tudo,
tem visto a organização dos Poderes, a harmonia dos Poderes,
as necessidades constitucionais e, principalmente, a aplicação
da Constituição Federal. Por isso, meu aparte; posto que não
tão autorizado quanto os demais, como o aparte do Senador
Humberto Lucena, guarda, no entanto, essa observação que
não é tão cearense assim, mas uma observação tipicamente
de caráter federativo, de caráter nacional, dentro do âmbito
da atuação de V. EX'
O SR. MAURO BENEVIDES -Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex•, ao iniciar o seu discurso, expressava
a sua preocupação de que o aparte inserido no meu pronuncia-·
mento, vindo de um companheiro de lutas democráticas, integrante da mesma legenda, poderia ter o timbre da suspeição
de origem. V. Ex•, sem dúvida, conterrâneo, amigo, correligionário dos mais eminentes, tem sido, nesta Casa, uma figura
das mais atuantes. E para falar apenas nesses episódios da
convocação extraordinária, objeto do meu pronunciamento
na tarde de hoje, como Relator da Comissão Parlamentar
de Inquérito que investiga as atividades do Sr. Pedro Paulo
Leoni Ramos, como Relator do Projeto da Advocacia-Geral
da União, V. Ex• tem trabalhado diurtumamente para cumprir
todos esses encargos que constituem delegação das comiss_6es
permanentes, das Lideranças de Bancadas, enfim, um trabalho que teria de ser ressaltado, neste instante, por mim como
Presidente da Casa.
Muito grato ·a V. Ex• pela intervenção. Tentarei, até o
fim do meu mandato, responder, como Senador, às expectaM
tivas dos nossos coestaduanos e, como Presidente da Casa,
à confiança. dos 80 Senadores que a integram.
O Sr. Nelson Carneiro- Pennite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES - Com imenso prazer,
nobre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- Eu queria fixar que, ·ao lado
da convocação do Presidente da República, V. Ex• e o Presidente da Câmara dos Deputados tomaram igual iniciativa.
Esse é um ponto importante para mostrar a preocupação dos
Chefes das duas Casa~ em propiciar que o Congresso Nacional,
reunido, apreciasse várias questões que- dependialn do seu
exame. Realmente, aqui estamos, ao fim deste mês, convencidos de que abordamos questões que dormiam há muito tempo nos debates, na outra Casa, principalmente. O próprio
projeto sobre os portos, já em votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, passou um ano e meio nã. Câmara
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dos Deputados e, a menos de um mês, já estamos nas vésperas
de sua votação, no plenário. A refOrma agrátía tem- Cabelos
brancos na Câmara dos Deputados; entretanto, vamos, já
na próxima semana, trazer essa matéri~ à discussão. O empenho do Senhor Presidep;te da República não foi maior do
que o de V. EX' e o do Presidente da Câmara. A minha
irttervenção é para felicitar V. Ex• e, por extensão, o· Presidente da Câmara dos Deputados por terem tido a mesma
sensibilidade sobre a oportunidade desse e de outros projetes,
que certamente merecerão, já em agosto, o estudo, o exame
e a votação desta Casa.
O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Senador Nelson
Carneiro, V. E:xf coloéou com absoluta precisão dois dados
que, realçados por um Parlamentar de sua experiência, teriam
_de ser comentados, em resposta, por mim.
V. Ex• enalteceu a disposição do Presidente da Câmara
e a minha própria de convocarmos o Congresso Nacional,
fazendo inserir, com clareza e autenticidade, o objetivo político desta convocação. Se. V. EX' compulsar os dois instrumentos que determinaram essa convocação -:-_a Mensagem
do Senhor Presidente da República, Fernando Collor de MeUo, e o Ato Convocatório firmado pelo Presidente da Câmara
e por mim -chegará à evidência de que a listagem das matérias a serem apreciadas foi praticamente igual, idêntica, matérias de reconhecida importância para a vogemabilidade do
País. Mas nós, o Presidente Ibsen Pinheiro e eu, fizemos
questão de incluir exatamente o acompanhamento dos fatos
políticos conseqüentes do funcionamento das Comissões Parlamentares de Inquérito. Não podíamos admitir que a comissão funcionasse sem qUe acomp~nhássemos Os debateS, as
investigações, enfim, toda essa gama de providências adotadas
pela Comissão Parlamentar de Inquérito; Por isso é que explicitamos, no Ato Convociltório, esse propósito que estamos
cumprindo exemplarmente, todos nós; se não integramos a
comissão, estamos participando dos entendimentos que se processam a nível de Bancada, de Lideranças, de Instituição Parlamentar, objetivando, sobretudo, prestigiar a ação do Congresso, que, neste instante, galvaniza as atenções da opinião
pública, aquela mesma opinião pública que mergulhou num
clima de perplexidade diante das primeiras denúncias e que,
nessa perplexidade, permanece, até que o Congresso possa
dirimir as dúvidas que pairam, neste instante, sobre operações,
atjls. e:rlfilri-,-sobre presumidos delitos praticados por detennin~as pessoas investidas ou não de função pública.
No que diz respeito à matéria legislativa, V. Ex• também
comenta o fato de que algumas delas, que tramitaram meses
seguidos na Câmara dos Deputados, são ·objeto, agora, de
decisão, num período de tempo relativamente exíguo, como
é o ca_so da modernização dos portos e da reforma agrária,
ma_térias que V. Ex•, ~orno Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, já distribiuiu aos relatores respectivos. Tais projetes estão muito próximos de um deslinde
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para posterior exame por parte do Plenário do Senado.
Muito grato a V. Ex~. nobre Presidente Ne~son Carneiro.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço o meu nobre Líder
Fernando Henrique Cardoso.
O Sr. Fernando H-enrique CardosO- Embora tenha ouvido parcialmente o aparte do Senador Chagas Rodrigues, que
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certamente falou pela Bancada do PSDB, como estou aqui
em plenárioy também não quero deixar de juntar minha voz
à dos companheiros que, não diria que felicitaram, mas reconheceram a conduta de V. E~ nesses episódios tão delicados
da vida do País. Sei que é desnecessáriO, porque_o_re_conhecimen~o já é público, falar da isenção com que V. Ex~ tem-s~
havido. E quanto à produção no Congresso, no Senado especifiCamente, de matéria legislativa, realmente não há do que
nos queixarmos. Além das matérias quesão objeto de toda
essa justa preocupação-do País, relativas à reforma agrária,
questão dos portos, concessão de serviços públicos, o Senado
tem um sem-número de outros projetas prontos para serem
votados. E, como eu disse aqui várias vezes, acredito que
possamos ter a dianteira ein dois projetas que são_ i_Ihpóttãnles
para o momento atual: um é a ·nova lei partidária; o Senador
José Fogaça já fez um parecer, juntando proposta do Senador
Marco Maciel com proposta minha e está prestes a que isso
venha a ser debatido por nós. Creio que seria uni grande
avanço para o País e o Senado marcada um ponto. C o outr?,
embora imodestamente - original é meu -, sofreu sensível
melhoria, sobretudo uma justificatiVa admfráVel por parte do
Senador Josaphat Marinho, que é a questão do sisteiná de
voto, da maneira pela qual poderíamos modificar o no~ó ·
sistema eleitoral. Sr. Presidente, com o empenho e a energta
de V. EX" e quanto possível dos_ Senadores~ como estão dispostos a trabalhary acredito que vamos não só cumprir a pauta
da convocação extraordinária, mas, apesar das eleições de
outubro, apesar da dificuldade da vida política do Brasil nesse
momento estamos fazendo e continuaremos a fazer as modificações ne~essarias, no plano legislativo, para que a democracia
se consolide. Quero apenas reiterar o que já foi dito e dar
a minha solidariedade pessoal e o __m~u apoio· a V. Er
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O Sr. Josaphat Marinho- Permjte-me V. Ex~ um aparte?
O SR; MAURO BENEVIDES -Com muito prazer.
O Sr- Josaphat Marinho -Nobre Senador Mauro Benevides, sobre as realizações postas em execução na Casa por
V. Ex', já falou, e dispensa qualquer acréscimo, o Líder de_
minha Bancada, o Senador Marco Maciel. O que eu desejaria
assinalar, nesta oportunidade, é que V. E~ tudo providenciou,
guardando o espírito de cordialidade e o bom humor que
nem sempre prevalecem na vida partidária. E V. Ex~, ainda,
tudo fez com uma particularidade que se tornou estilo de
sua condução dos fatos, respeitando a pureza da linguagem.

O SR. MAURO BENEVIDES ~Muito grato a V. Ex•,
rlóF-re--seandor Josaphat Marinho, qu_e, com uma intervenção
extremante generosa, cordial e fraterna, tenta ressaltar o que
possa ter sido o meu esforço e a_minha dedicação no ~xercí~io __
da Presidência. Realmente, naqueles momentos _em que a
tensão domina o Plenário do Senado e;, mais do que o Senado,
o Plenário da Câmara dos Deputasos, quando no torvelinho
da manifestação de Líderes partidários, vivenciamos aquelas
dificuldades do contraditório, tento diminuir o clima de preocupação, aqui e ali, com intervenções enérgicas, mas amenas,
que não desejo estejam distanciadas do vernáculo de_ que
V. Ex1', sem dúvida, também, é um mestre nesta Casa.
Muito obrigado a V. Ex~, Senador Josaphat Marinho.
Vamos prosseguir na nossa tarefa, para que Senado e Congresso cumpram bem os seus o~jetivos institucionais, merecendo as atenções e, sobretudo, o reconhecimento do povo
brasileiro.
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O Sll.. MAURO BENEVIDES- Pois não, ouço V. Ex•
O Sr. Esperidião Amin - Senador Mauro Benevides,
O SR- MAURO BENEVIDES - Nobre Líder Fei;Dando
nosso Presidente, primeiro, eu gostaria de fazer chegar a V.
Henrique Cardoso, V. Ex~ traz, realmente, com o prestígio
Ex~ em meu nome e no da Bancada do PDS, a expressão
da sua Liderança, a certeza de que nos empenhamos para
dos' nossos cumprimentos pela forma dotada de_ sabedoria,
cumprir toda a agenda da convocação extraordinária. Estamos
de lhaneza, com que V. Ex~ conduziu e está conduzindo este
aqui predispostos a atingir esse objetivo. Se não a~reci3'rmos
período de convocação extraordinária que deve se encerrar
os itens remanescentes da nossa pauta - modermzaçao dos
amanhã. A segunda observação é referente ao balanço quantiportos reforma agrária, lei de concessões de serviços públicos
tativo e qualitativo- que está a ser feito, tanto por V. Ex•
- hav~remos de fazê-lo, quem sabe, já na próxima semana,
quanto pelos inlustres Senadores que me antecederam. Gossomando a essas proposições aquelas outras a que V. Ex'
taria de aduzir a minha observação a respeito desse balanço
alude, sobretudo essa lei partidária, que já tem um substitutivo
quantitativo, dizendo que, se nem todos os projetes rece~_eram
muito bem elaborado. pelo nobre Senador José Fogaça. É
a deliberação final do Senado, isto não dev~ ser mo.tivo de
uma matéria que terá que ser prioriamente examinada por
cOntrição de parte de nenhum de nós. Assim como o Senador
esta Casa e pela Câmara dos Deputados. Não podemos ma~s
Nelson Carneiro observou acerca do que está a ser discutido,
procrastinar a apreciação de projetas dessa envergadura, Já
da questão da modernização dos portos, assim como houve
que eles estão intrinsecamente vinculados ao desempenho da
aqui observações acerca da lei da reforma agrária, da concesatividade político-partidária.
- são de serviços públicos, posso trazer aqui o depoimento pesQualquer delonga no exame dessa matéria seria prejusoal de que entre aprovar pura e simplesmente a lei da concesdicial até para os rumos da vida partidária, porque, com o
são dos serviços públicos como veio da Câmara dos Deputados
projeto, essas atividades terão que assumir uma autenticidade
e despender ou, como queiram alguns, perder algum tempo
inequívoca. Teremos coragem de admitir postura definida na
para que não nos arrependamos depois, eu prefiro a segunda
indicação, por exemplo, de recursos_ privados que devem_lasalternativa. E, no caso da leí dos portos, também. Já no caput
trear ou o fundo partidário ou doações diretas para Parttdos
do art. 1", produzimos, a nível de Comissão de ConstituiçãO,
e agremiações políticas. Enfirit, é algo que_ passou a ser exigênJustiça e Cidadania, um reparo, uma correção, do ponto de_
cia da realidade político-eleitoral brasileira. ___ _
vista constitucional. Então, não se pode confundir velocidade
Portanto, V. Ex' se antecipa -em -nome de sua Bancada
homologatória com competência e eficácia. E se no seio da
nesse apoio que esper~ se estenda ao Plenário, Qo $entido _ opinião pública, ou mesmo jurtto a algum órgão de comunide que saibamos compatibilizar, sobretudo, nos meses de agoscação a estatística vier a ser utílizada contra nós,_ poderemos
to e setembro, as atividades Parlamentares COUI, exatamente,
redargüir lembrando duas frases de bom humor: a primeira
os encargos políticos nas nossas bases_e. desta fqrm~, gar~n
é de que a estatística é a arte de mentir por meio de números;
tamos a governabilidade do País.
e a segunda, já relembrada outro dia aqui, é que a estatística
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é mais ou menos como o biquini, nunca mostra o essencial.
Esta última se ajusta perfeítamente, porque aprovar um projeto simplesmente para inscrevê-lo na lousa das _re_a_li_z_ações
fáticas da Casa não é papel do Congresso e muito menos
do Senado Federal, que cumpre uma missão não exclusiva,
mas precípua, predominante, eu diria, da Casa revisora. De
forma que eu gostaria ~e ter, também do pnto de vista quantitativo, mais coisas terininadas, acabadas, principalmente na
questão da reforma agrária, cujo requerimento de urgência,

assim como o de portos, não deixei de subscrever e não o revoguei. Na condição de Líder do Partido, assinei a urgência:
tinuará sendo meu empenho e dos meus companheiros de
Bancada, contribuir para agilizar; mas agilizar não quer dizer
que tenhamos que nos constranger, porque' alguém divulga
que não decidimos uma matéria. Isso não m_e ·constrange em
nada, e esse tipo de constrangimento deve ser repelido com
serenidade, como ·nós todos estamos fazendo aqui, neste mo~
mento. Claro que devemos nos aplicar; o Congresso· como
um todo, o Senado como um todo tem que se habilitar cada
vez mais para decidir; eu diria que esta não era a vocação
de Casa. está cámeçando a ser. E se chegarmos - Como
eu pessoalmente e muitos dos que aqui estão aspiram - a
um sistema Parlamentarista, teremos que estar absolutamente
habilitados para decidir. Mas independente dessa questão,
quero dizer a V. Ex~ que este período amadureceu questões,
fez com que assuntos momentosos fossem tratados regular
e devidamente, comO é o· caso das CPI ----:- que V. Ex~ já
salientou. Por isto, longe de nos envergonhamos perante o
julgamento de quem quer que seja, devemos ter a atitude
humilde de quem quer melhorar. Não é o ideal, mas devemos
recolher desse período de convocação extraordinári_ã ã convicção humilde de que contribuímos para que o processo legisla~
tivo e o País trafegassem com normalidade. E V. Ex\ sem
dúvida alguma, é artífice proeminente nesta construção.
O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Líder Esperidião
Amin, V. Ex~ colocou, com absoluta precisão-, o trabalho
desenvolvido pelo Senado e pelo Congresso neste período
de convocação extraordinária, sobre o qual me dete"nho ao
comentar matéria iilserida num dos principais jornais de circu~
ladção nacional, enaltecendo em editorial o trabalho levado
a afeito pelo Congresso, que surpreendeu, favoralmente, a
opinião pública do País. Realmente, nós do Senado não podemos nos exonerar da prerrogativa de exaininar aqueles proje~
tos, que, com tramitação inicial na Câmarª_ dos Deputados,
têm que ser submetidos a esta_Ca_sa_r:evisora:. E V. Ex~, no que diz respeito ao projeto de modernização
dos portos, destacou a necessidade_ desse processo revisor na
estrutura legislativa brasileira, porque já no art. 19 nós nos
defrontávamos com uma inconstitUcionalidade, reconhecida
pela própria comissão, que mostra exatamente a postura de
vigilância do Senado para aprimorar, como colaboração valiosa e inestimável, o texto j"á acolhido pela outra Casa do Congresso.
Portanto, estamos cumprindo o nosso dever, e se. não
aprovarmos até amanhã, como é muito provável que ocorra,
o projeto de modernização dos portos e o da reforma agrária,
haveremos de fazê-lo nos próximos dias, garantindo o exame,
detido e acurado, por parte do Senado Federal, de proposições
que terão, sem dúvida, importância significativa para a vida
social e econômica do País.
Muito grato a V. EX', nobre Líder Esperidião Amin.
Sr. Presidente Lucídio Portella, V. Ex~ .vai me perdoar
por haver transgredido aquilo que é a própria letra regimental.
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Eu, Presidente da Casa, ocupando esta tribuna, onde me posto
naturalmente com a desenvoltura de outros tempos, sem as
limitações impostas pelo exercício da Presidência, anunciei
à Mesa que me disporia a- fazer uril breve comentário sobre
o editorial do jornal O Globo de hoje, tendo sido estimulado
a prosseguir nestes 70 minutos, aceitando tantos apartes profundamente estimulantes, que servem como valiosa motivação
para que, no desempenho ·da Presidência da Casa, procure
sempre garantir para mim a confiança dos meus pares que
me projetaram a essa condição de Chefe do Poder Legislativo
brasileiro.
Eu diria, Port3nto, a V. Ex•, Sr. Presidente, com as mi~
nhas escusas, que o que recolhi hoje, aqui, em relação ao
meu trabalho, deve ser direcionado aos_ demais oitenta colegas, que nestes 30 dias trabalharam infatigavelmente para
que o Congresso Nacional e o Senado Federal atendessem
aos seus objetivos institucionaiS, votando matérias legislativas,
sim, mas adOtando uma postura política irrepreensível no
acompanhamento d~sses fatos que se desenrolam na CPI.
sob as vistas de todo o País-, fatos de_ extrema gravidade,
que estavam a reclamar do Parlamento um posicionamento
severo e vigilante na defesa, sobretudo, dos interesses nacionais.
Muito grato a V. Ex•, Presidente Lucídio Portella, pela
tolerância de permitir que eu périn3.necesse na tribuna por
tanto tempo. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MAURO
BENEVIDES EM SEU DISCURSO:
PRODUÇÃO LEGISLATIVA
Não fÕsse pelo retrospecto de sua conduta nos últimos
dois meses, seria surpreendente a atitude do Congresso Nacio~
nal, ao aprovar anteontem a delegação de poderes ao Presidente da Repúb.lica para que efetive a isononlia salarial.
Foi a primeira vez, em 30 anos, que o Congresso facultou
ao Executivo o recurso constitucional da lei delegada. E é
importante que se registrem, junto com a nota de excepcionalidade, as circunstâncias em que se dá tal delegação numa hora de estranhamento de parte a parte.
Disputas entre o Legislativo e o Executivo pelo controle
do processo decisório. são normais e crónicas na história de
todos os Estados democráticos. Mas o Congresso conscientemente renunciou a fazer da lei delegada mais uma frente
de disputa. De maneira bem delimitada, e não obstante real,
tra.D.sferiu piúã o Presidente da República seu poder específico,
quando se constata uma crise de evolução ainda incerta no
Executivo. Por quê?
Porque confiou em si mesma como instituição. E tirou
essa confiança da prática de sua função, sobretudo nos últimos
dois meses. Não se repetiu a frustação da falta de quorum
em plenário; e o processo legislativo não foi suStado sequer
pela chegada do recesso de julho.
A produtividade das duas casas do Congresso está em
alta. Depois da decisão de alcance ético inquestionável (apro~
vação da primeira emenda à Collstituição de 1988, estabele~
cendo limites para a remuneração de deputados estaduais e
vereadores) vieram, em maio, a política salarial e, num único
dia. a apreciação de 134 vetos presidenciaiS....:.... alguns datando
de 1987. Depois viria a redefinição do papel do Estado. abrin~
do à iniciativa priv-ada a exp~oração de serviços públicos, como
ferroviaS, rOdovias, telecomunicações, serviços de água e energia elétrica, entre outros. Foi aprovada ainda na Câmara a
desregulamentação dos portos e a- Advocacia~geral da Uniâo.
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Já no período que seria de recesso, foram aprovados pelo
Congresso a Lei de Diretrizes OrçamentáriaS", a lej que restringe a. concessão de liminares contra o Executivo na Justiça
Federal e a isonomia salarial. Enquanto isso, a Câmara ultimava a votação da antecipação do plebiscito sobre o sistema
de governo; e o Senado, a reestruturação do Itamaraty e
a alteração da Lei de Seguridade Social.
É um desempenho a não se desprezar, sobretudo depois
que se conteve a edição das medidas provisórias. Porque é
o Congresso a retomar a iniciativa principal de s_eu papel
institucionaL
E nem se objete, para o diminuir, que se· ãs matérias
examinadas e votadas tenham tido origem _exri projetes do
Executivo. O que importa para um -Legislativo ativo não é
tanto a iniciativa que desencadeia o processo decisório; é seu
peso~ nos diversos estágios do processo.
Cada vez mais~ antes de enviar seus projetes ao Congresso, o Executivo ausculta as Iideranças.que lhes viabilizarão
a tramitação: embora informalmente, é o Legis~ativo a partilhar a iniciativa do Executvo. E essa negociação continua,
já na etapa em que o Legislativo é Ouvido de maneintformal
e ostensiva.
A conduta do Congresso, nos três· últimos meses, não
foi'absorvida pelo trabalho das comissões de inquérito, corrfo
se temia. Muito menos se alterou, com o alarido que estas
produziram. Assim, ele acabou se fortalecendo como instituição e se cOnstituindo no ponto de equilíbrio para o qual se
voltam as forças ativas da sociedade. ~ntre elas~ os agentes
económicos.
__ _ __
Faz algum tempo, na defesa das refÕrmas que the parecem
indispensáveis na atualidade nacional-a introdução do parlamentarismo e do voto distrital e a reforma partidária - o
deputado Ulysses Guimarães advertia para um conhecido atavismo da história republicana: a degeneração de crises de
governo em crises das instituições: Se a contaminação, desta
feitã, não se reproduziu como temia Ulysses, foi porque o
Congresso soube se interpOr a tempo e Com circunspecção.
Com base.exclusivamente em seu papel instituCional."
Durante o discurso do Sr. Mauro ljenevides, o Sr.
Nabor Júnior deixa a cadeira da presidê-fzéia, que é ocupada pelo Sr. Lucídio Porte!la, Suplente de Secretárin

O Sr. Almir Gabriel - Sr. Presidente, peço a palavra
para breve comunicação.
·
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. Para breve
comunicação. Se_m revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria, em breves palavras, de informar o seguinte: ontem,
perilaneci na Casa para acompanhar os debates sobre a questão
do Parlamentarismo.
Depois, precisei participar do III Encontro sobre Terapêutica de Familia e tive que me ausentar, de maneira que
aqui não permaneci pãra o momento da votação.
Assim, gostaria de registrar que votaria a favor do Parlamentarismo, pois é esta a minha posição.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr~ l;Jresidente,
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Srs. Senadores, estamos, neste momento, vivendo, aqui no
Congresso Nacional, uma situação particularmente distinta
daquela que estãnios acostumados a viver. Embora seja esta
a Casa do conflito permariente, embora ·seja esta a Casa da
constante controvérsia, da polêmica, do debate, do confronto
de idéias e opiniões, neste momento o Congresso Nacional
vive um aguçamento dessas tensões em função dos trabalhos
da Comissão Parlamentar de Inquérito e das denúncias que
envolvem o Sr. PC Farias e o Presidente da República.
Não posso, Sr. Presidente, deixar de registrar algumas
obse_rvações.que, fruto de reflexões que tenho feito, sinto-me
na obrigação de revelar aos Srs._ Senadores.
Na verdade, não poderoso deixar de consignar que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem se esforçado de f_orma
inaudita.' A CPI vem fazendo um trabalho de investigação
incrivelmente preciso, sério, qualificado, criterioso, maduro
e~ portanto, inatacável do ponto de vista moral e político.
É preciso registrar que esse trabalho hercúleo, esse esforço enorme na procura de dados precisos, de informações fidedignas, é a tradição, é a característica niarcante, sem dúvida
nenhuma, das Comissões Parlamentares de Inquérito do Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados, quanto
no Senado da República. Esta é a tradição. No entanto, nem
sempre isso consegue chegar à opinião pública, nem sempre
isso consegue chegar aos jornais e a imprensa da forma como
-tem chegado à momentosa CPI do caso PC Farias. Raras,
eu diria raríssimas e excepcionais, são as CPI que provocam
as manchetes e a ocupação das páginas nos jornais naS: dimensões--e no destaque que vem ocupando a atual CPI.
Mas o que me impressiona, Sr. Presidente, o que realmente está me comovendo nesse momento é a ati_tude diligente
dos Deputados e Senadores que integram essa CPJ em busca
das informações as mais fidedignas possíveis, buscando os
elementos jurídicos mais concretos, mais_ precisos e mais bem
fundamentadQ~, buscando dados que sejam rigosoramep.te iQquestionáveis do ponto de vista áe Sua validade jurídica e
da sua procedência normal. De modo que o que estamos
experimentando e o que estamos percebendo neste momento,
mais do que tudo, é que há um trabalho diligente, .sério,
piofundo, no sentido investiga tório por parte da CPI na busca
dos elementos comprobatórios das denúncias que geraram
essaComis~ão Parlamentar de Inquérito. E, de fato, não poderia ser outro o trabalho, nem poderia ser outra a ação da
Comissão Parlamentar de Inquérito. A natureza desse tema,
ãS repercusSões que ele tem, as conseqüências _institucion~iS
que ele !pode gerar não pediriam outra atitude que não esta
que a CPnrem tendo, que o Congresso Nacional vem' adotando. Não aceitaria outra postura·, outra condução do processo
que não essa que vem sendo adotada pela Comissão Parlamtmtar cte Inquérito e pelo Congiesso Nacional.
No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sem questionar o trabalho da CPI, sem tentar invalidá-lo, gostaria de
dizer que, no conjunto de. reflexões-qUe lenho feito, percebo
que a Comissão Parlamentar de InqUérito já praticariJ.ente
esgotou as suas atiVidadeS. Digo isso porqUe; na: seman'a passada, em meio a todo
aquele mar, aquele cipoal de denúncias, de escândalos, de
situações contraditórias e inexplicáveis, a partir de um momento de reflexão e de meditação consciente, madura, isenta
sobretudo, me descobri, Sr. Presidente, Srs. Se.nadores, como
tomado pela convicção moral de que o Presidente da República está envolvido em fatos escandalosos. E não pode ser
outra a convi~ção dos Deputados e Senadores que irão tomar
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as decisões conseqüentes a esta ComisSãO P::lrlãffientar de In- rial ou não dos fatos. Para mim, basta um ponto extremamente
quérito. Esta esfera de decisão é política e ética dos Srs. crítico e essencial nisso tudo.
A aura presidencial. a autoridade presidencial está proDeputados e Senadores. Não é uma esfera de decisão baseada
em elementos jurídicos ou que se tome a partir da compro- fundamente corroída por uma relação de inverdade entre o
vação cabal, documental e inequívoca, de operações clandes- Presidente e as suas palavras. Há uma notória e absolutamente
· indisfarsável relação de inverdade entre o Presidente e o distinas realizadas ou não em paraísOs fiscais.
E belíssiiriO=-o--tfci.biilho que está realiZando o Deputado curso oficial; ou seja, ilessa relação ética, não há como esconOdacir Klein, no Uru,guai, assim Como o do Deputado que der que o Presidente incorreu na inverdade.
Em outras palavras, não temos como deixar de dizer
o acompanha, o Deputado Jackson Pereira, do PSDB. É belíssimo o trabalho. Mas, esta busca da informação fidedigna, que a estrutura moral do poder no Brasil se sustenta, hoje,
precisa, COJ.lcreta, do elemento jurídico inquestionáVel, a estas · sobre a mentira. E nada é mais fatal ao poder do que a mentira.
alturas - e isto pode ser urna avaliação subjetiva, é SinCera A-mentira flagrada. registrada, vista a olhos vivos pelos País,
e autêntica. A vi3.gf!rif -â.o Deputado Odacir Klein, para pela Nação e por todos os brasileiros. Nada evita o fato de
que a partir de então, quando este valor ético absoluto, que
mim, é -iinitil. Não preciso dos dados desses elementos -para
me convencer de que estamos na pior s1ttiação do mundo, é o da verdade, está em processo de desmoronamento, está
Sr. Presidente, Srs. Senadores, do ponto de vista institucional em ruínas, nada mais evita, nada mais impede que a partir
no Brasil, porque aqui, depois de trinta anos de jejum demo- de agora o País só tenha que fazer a opção entre o ruim
crático, depois de trinta anos longos, sacrifiCados, consegui- e o pior. A nossa opção, a partir de agora, é entre o ruim
e o pior, porque o conjunto de fatores éticos que são absblutamos eleger um Presidente da República pelo voto direto e eu falo instituCionalmente porque esse Presidente não teve mt!nte indispensáveJs, qUe são imprescindíveis ao exercício
o meu voto em nenhum dos dois turnos; depois de trinta do poder preside"ricial,-está minado, corrOído, fortemente abaanos, depois de termos votado pela primeira vez em nossas lado, em processo de total desmoronamento.
Enquanto o Deputado Odacir Klein procura dados, chevidas, em nossa existência, pãra eleger um Presidente, é absolutamente constrangedor, eu diria dramaticamente doloroso ques, enquanto alguns Deputados fazem aferição de assinae frustrante para nós, ter que recOnhecer que este Presiderite tUras junto -a grafotécnicos, peritos, eu só Ia-ÇO ·a seguínfe
não reúne mais a_s condições morais e políticas para o exercíciO pergunta: se o País tive-sse sabido, por ocasião da eleição
Presidencial, que a origem dos recursos que mantém o Presida Magistratura Maior da Nação.
A CPI se esforça e faz brilhantemente o seu trab3.lh0. dente da República é um empréstimo clandestino operado
Não há nenhuma palavra de restrição, ao contrário, só pala- num paraíso fiscal, tansformãdo de dólares em cruzados, de
vras do maiS absoluto, do mais rasgado elogio; e o que se cruzados em ouro, e depois negociado de forma até agora
vê, o que resulta, o que. aflora disso, Sr. Presidente, Srs. obscura, desconhecida no mercado do ouro, só i~so, por si
Senadores, é um quadro de horrores, é um verdadeiro quadro só, não contém um elemento éticõ- suficiente pã.ra o julgamento subjetivo de que precisamos e devemos fazer nesse
fantasmagórico de horrores.
·
·
Não preciso, como Senador, dos documentos~·qU.e dêem mome-nto?
É
um
equívoco
imaginar
que,
quando
o
Congresso
Nacioconta da existência legal de uma operação finariteira no Uruguai, através de uma empresa denominada Alpha Trading nal julga o crime de responsabilidade, ele precise de docupara me convencer de que tudo isso Iof uma grande falcatrua, mentos, de perícia técnica, de provas materiãis:-não; o··críffié
de responsabilidade não é Um crime tipificãdo como os crimes
um grande embuste que foi iinj)Osto ao País.
constantes do Código Penal. Q conceito de crime de responsaTivemos um Presidente que se elegeu com base no discurbilidade não equivale ao conceito de crime do Direito Penal
so_moralizante. Foi Sua Excelência, o Presidente da República
comum. O crime de responsabilidade, aqui, está diretamente
Fernando Collor, quem propós essa agenda moralizante ao
ligado àquilo que todos conhecemos como base, como elemenPaís; ~ua Excelência propôs e impôs essa age-nda riloralizante.
to fundamental para a Teoria do Direito: a responsabilidade
Foi o Presidente Fernando Collor quem estabeleceu o rito
está na ação e na omissão. Não temos, não devemos ter.
comportamental do poder, a partir do discurso que consubs- não queremos e não iremos fazer nenhum julgamento do pont~nciou a sua campanha eleitoral.
to de vista jurídico. Se se comprovafeiTl, por intermédio de
Não tivesse o Presidente sido eleito com base nesse discurdados, de elementos técnicos, os fatos e as denúncias, se elas
so moralista, ainda assim a dimensão dos escândalos não se
forem comprovadas, se ficar documentalmente comprovado
reduziria. Mas há de se reconhecer que' essa dimensão cresce
que o Presidente da República tem envolvimento direto, real,
e,_se avol~ma qua~do se percebe que e~ próprio Presidente concreto material com tudo isso, não importa. Para o Conromp_c com o cód1go que estabeleceu para si, para o Estado,
gresso Nacional, isso rigorõSamente não inipórta, Sr. Presipara o Poder e para-as instituições; foi Sua Excelência quem
dente. Não é com esse material que contamos para tomar
impôs o código moral da vida pública dedicada, da vida pública
decisões. Não é com esse arcabouço de fatos, de situações
sacrificada, da v~da pú?H_ca que sobrev_ivesse mediante o pagae de denúncias que instruímos ã nossa coiiScíêriciã mbfal e
mento de salános barxos, de uma v1da monástica. Pratica- __ política. A nossa consciência moral é instruída moralmente,
mente, foi Sua Excelência quem exigiu isso dos funciOnários
e a nossa consciência política é instruída politicarrierite, na
públicos deste Pafs.
. ..
•
_
hora de decidir, na hora de tomar o rumo e o_ caminho que
. ~ discurso d~ Presidente da República foi o de que o
devemos tomar.
crdadao que se dedrca ao Estado precisa ser um cidadão sacrifiPor que o crime de responsabilidade exige dois terços
cado. O Estado está falido e o cidadão que se dedica ao
na lei de 1950?
Estado não pode viver nababescamente.
_
___
Quando um tribunal julga um crime _comum, não são
Por isso, Sr. Presidente, não preciso dos cheques, dos
exigidos dois terços; por mais grave que o crirrie seja. POrque
dQcum~ntos, da operação financeira, da comprovação matena decisão de um Tribunal supóe-se e pressupõe-se que não
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haja a intervenção dos conceitos pouncos ou instituciort_ais.
Na decisão de um Tribunal há tão-somente a concretitude
das provas e a base da lei, e é por isso que num· tribunal
jamais haverá peiseguição política.
Então, para um tribunal, não se exige um quorum qualificado de decisão de_ dois teJ;"ços,_ mas no Congresso Nacional
ele é exigido para que não haja perseguição política, para
que não haja a atitude irresponsável, inconseqüente, para
que não haja uma atitude golpista no sentido de tentar derrubar um Presidente, com base meramente no revanchismo,
no ressentimento dos derrotados.
É preciso, sim, haver o quorum de dois tefÇos, mas,
ao mesmo tempo, o fato de haver o quorum de dois terços
-raciocinem bem sobre isso, Srs. Senadores, reflitam bem
sobre isso - é que nos dá autoridade para julgarmos do
ponto de vista ético e pOlítico; as provas materiais passam
a ser secundárias e insignificantes para nós.
Não é preciso ir ao Uruguai para saber qUe essa operação
é um escândalo. Não é preciso provar ou não que a--operação
ocorreu ou deixou de ocorrer para saber que tudo isto é um
cipoal de mentiras, de contradições e de atitudes incOi.npatfveis
com a autoridade elo poder.
Não quero, com essas palavras, Sr. Presidente e Srs. Senadores, influenciar a decisão subjetiva; essa opção que-ê tornada
no foro íntimo de cada Senador. Esta é uma decisão-absolutamente pessoal, absolutamente tomada no âmbito de_ cada um,
da esfera íntima da sUa consciênci'a e eu não quero iilfluenciar.
Mas, Sr. Presidente, é ridículo dizer que não existe nenhuma
prova, nenhuma assinatura, nenhum dado, nenhuma elemento concreto. O que é isso? Não é este o julgamento que cabe
a um Senador e a um Deputado fazer quando julga um crime
de responsabilidade. Isto cabe aosj1,1fzeS de Direito. Caso
haja processo no âmbito da Justiça comum._se houver processo
penal, é evidente que o· juiz- só pode julgar com base nos
elementos documentais somado às provas testemunhais. Mas,
para o juízo especialíssimo de Deputados - no sentido de
acolher denúncias - e de Senadores - no sentido de tomar
decisão -, embora esse ~lemento possa ser positivo, posSa
dar instrução mais sólida a uma decisão, não é rigo-rosamente
indispensável.
Assisti ao programa "Roda Viva", na TV Cultura de
São Paulo, na última segunda~ feira. Trata-se de um programa
- a meu ver - dos mais brilhantes da televisão brasileira,
talvez o melhor programa de entrevistas, com todo o respeito
a todos os demais, até por causa da enorme quanti.dade de
jornalistas que fazem as perguntas. Sou assistente assíduo
desse P.rograma. O que me surpreendeu naquele momento,
porque se tratava de uma avaliação jornalística- isso ocorreu
segunda-feira e não há 20 dias - foi o fato de um jornalista,
do qual' não me recordo o nome, ter falado, a esta altura
dos_ acontecimentos, o seguinte: "Se ficar provada a culpa
do Presidente ... "
Como "se ficar provada a culpa do Presidente"? A essa
altura, colocar o condicional ''se ficar provado''? Não estamos
aqui fazendo um julgamento para colocar o Presidente da
República na cadeia. Quem pode fazer isso é apenas um Juiz
de Direito ou um Tribunal, os Juízes do Supremo Tribunal
Federal. Nós não podemos fazer isso, não temos esse poder.
Por ~so mesmo, não ternos que julgar o crime de re~ponsa
bilidade a partir do veio, do fluxo de informações que caracterizam o crime comum. Para nós, basta tão-somente esse quadro de horrores, Srs. Senadores1 Para nós, basta esse quadro
de estupefação absoluta, que traz a Nação de sobressalto!
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rara nós, basta a vista geral, ampla e abrangente do que
cerca a instituição presidencial neste momento. - ·
Recordo que, há alguns anos, o Primeiro~ Ministro Willy
Brandt, do Partido Socialista Alenião, ao ser registrado o
fato de que um membro do seu governo - um funcionário
de médio escalão, cuja ligação com ele era absolutamente
burocrática, cujo vínculo com ele era muito ténue, muito distante- se envolvera com problemas de corrupção- seguramente o Primeiro-Ministro jamais teria conversado ou teria
tido contato direto com aquele funcionário -, sO pé lo f8. to
de pertencer ao grupo de pessoas que trabalhavam em torno
do Primeiro-Ministro, sponte sua 6 MinistrO" Willy Brandt renunciou.
E foi a última vez, nas últimas ~ décadas, que o Partido
Socialista Alemão participou do governo; depois, nunca mais
o Partido Socialista venceu eleições na Alemanha. Willy
Btaildt não foi condenado,_ não foi preso, não foi julgado
pela Justiça. O que havia era uma-natural, visível e reconhecida incompatibilidade ética entre a sua preservação do cargo
e o fato de haver operações clandestinas no âmbito do seu
ministério.
A relação ética entre a verdade e a mentira é muito
mais fundamental para um julgamento político do que che~
ques, documentos, trades, garimpeir"õs, inotoiiStas;- secretárias, escroques, doleiros; isso, para nós, é rigorosamente se~
cúndário, embora ·nao insignificante. Para oompor-mos: à nossa
apreciação moral do que está aí, basta a análise da absoluta
debilidade política em que está situado o Presiderite nesse
quadro de horrores. Ou alguns dos senhores acham que, num
país como a Alemanha, seria moralmente aceitável que um
Presidente da República assuntissé um:a operação- por mais
legal, explicável e documentada que ela possa ser -semiclandestina de especulação com um caráter anti-social como essa
da compra de dólares, da transformação de dólares em ouro
e da especulação do dólar no mercado financeiro, itum momento em que o próprio Presidente da República diz que
os empresários são especuladores, que eles são os responsáveis
pelos momentos de incerteza da economia brasileira? No momento em que o· Presidente da República diz que a classe
média tem que ser duramente atingida com o seqüestro dos
seus ativos financeiros? Por considerar que isto é anti-social,
antinacional, por considcirar que isto é contra os interesses
do País? E esta foi a justificativa para o seqüestro dos ativos
financeiros.
No mesmo momento em que esse seqüestro dos bens
era praticado, o Presidente especulava grossamente no mercado clandestino do ouro no Brasil. Qual é o dado ético que
está por trás de tudo isso? É o da relação mais precária,
mais fugaz com a _verdade, o que equivale dizer que o discurso
do Presidente se sustentava sobre a mentira.
Não .nos interessa se essa operação teve ou não caráter
de legalidade; ela 7 por si só, é Uma e:speculação antisocial,
eticamente ilícita e politicamente inaceitável. Ela é absolutamente incompatível com as exigêilciás políticas do cargo de
Presidente do País.
Ess-e julgamento é o que é válido para os Srs. DePutados
e Srs. Senadores. Se vierem me dizer que a operação é legal,
que sua procedência foí comprovada documentalmente. redargüirei que isso, para mim, é secundário. Isso para mim está
em um patamar de importância, rigorosamente, de segundo
plano.
Nos Estados Unidos, desde l970, operações dessa natureza são dur~ente pu-nidas. O correspondente do Jornal do
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Brasil em Washington dá informações a este reSpeitO dizendo:
"As medidas para .acabar com o anonimato nas operações_
bancárias em cash com quantias elevadas de dinheiro estão
sendo implantadas no Brasil com mais de 20 anos de atraso,
pelo menos em relação aos Estados Unidos. Desde 1970 está
em vigor nos EUA uma lei que torna _obrigatória a identifi~
cação dos responsáveis pela movimentação em instituições
financeiras de quantias superiores- a US$10 mil. .Segundo a
lei. que ficou conhecida como a Lei do Sigilo Bancário, as
institUiÇões são obrigadas a comunicar as transações ao Internal Revenue Service (IRS), o Imposto de Renda americano,
que repassa as informações cio Federal Bureau of Investigation
(FBI), ao Drug Enforcemente Agency (DEA) e a outros organismos de combate ao crirne organizado. A_ lei prevê penas
de até 10 anos para os funcionários dos bancos que-deixarem
de relatar as transações ao IRS e multa às instituíÇóes (õu
seja, aos bancos) de até US$500 mil".
Isso tudo, Sr. Presidente, me leva a imaginar que estamos _
mais ou menos sendo enganados pela "velhinha da lambreta".
Na fronteira do Rio Grande do Sul, conta-se uma antiga
anedota:_ a conhecida estória da velhinha que ultrapassava
a fronteira com uma lambreta: A "velha., ia e voltava, todo
dia, com uma caixa que ela ajustava na parte de carga da
sua máquina. E os agentes federais da Receita e _da Polícia
passaram a ter certa curiosidade. Era uma velhinha com cara
de inocente; ninguém desconfiava_ ou suspeitava dela. Mas,
um dia, resolveram examinar o que havia na caixa: Não havia
nada. A velhinha seguramente teria algum familiar, algum
parente do outro lado. Continuou indo e voltando todos os
dias, e os agentes deixaram que aquilo acontecesse porque
lheS parecia a coisa mais normal do mundo.
Muitos anos depois, descobriu-se que a velhinha era contrabandista de lambreta, ou seja, o que ela levava e trazia
o dia inteiro eram as lambretas. É essa sitUação em qüe- nos
encontramos. No momento em que estamos atrás de dados,
de documentação, de elementos técnicos e jurídicos_, de grafolegistas, estamos preocupados com a caixa da velhinha. E
o que a velhinha está contrabandeando é lambreta.
No momento em que nos preocupamos em defínir o crime
de responsabilidade como um crime penal, comum, na verdade, o que temos que ver é o arcabouço moral e político que
está por trás disso. Esse é um verdadeiro quadro de horrores.
O SI-; Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre Senador?
-

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com muita honra, nobre Senador Mansueto de Lavor.
O Sr. Mansueto de Lavor- O pronmlci3.me:itto que V.
Ex~ faz na tarde de hoje é daqueles que nos levam a uma
profunda reflexão sobre os acontecimentos que lamentavelmente são investigados por uma comissão parlamentar mista
de inquérito no Congresso Nacional.
O SR- JOSÉ FOGAÇA - Ressaltei que o trabalho da
COmissão é extraordinário ·e que deve continuar.
O Sr. Mansueto de Lavor- A par dessas reflCxões que
V. Ex~ traz â Casa sobre a característica, a essência do processo
político, que não é-um processo Penal, é fundamental o que
V. E~ havia resSaltado antes: todo poder à CPI dentro das
atribuições legais e constitucionais. Quem perturbar esse trabalho, que está sendo exemplar, quem procurar desviar os
trabalhos· da CPI da rota, das diretrizes, das normas que os
regem, tanto no Regimento quanto na ConStituiÇãO,e:Stãpres-
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tando, neste momento, um mau serviço ao País. De fato,
constata-se, entre os membros da CPI - a CPI como instituição - , desde o seu Presidente ao seu Relator, um trabalho
exemplar, até mesmo daqueles que se colocam frontalmente
contrários aos fatos ap-uradoS numã p()Sição eminentemente
política. Até esses, os chamados integrantes do esquadrão
da morte, vêm prestando um serviço, porque estão procurando
estabelecer ...
O SR- JOSÉ FOGAÇA - Dentro do
não há legitimidade para acusação.

seu contraditório,

O Sr. Mansueto de Lavor- Exatamente. Estão procurando estabelecer, dentro dos_ trabalhos da CPI, aquilo que
não é_importante e_ nem aqúilo que é digamos,_ funcional
num inquérito desses, a unanimidade. é importante que não
h_~ja unanimidade, é importante que se estabeleçam contradições, que haja o contraditório no debate; aliás, é uma característica do Congresso estabelecer-se o debate em contraditório, oposição/situação. Mas esses integrantes também estão
compondo esse contexto e não destoam do conjunto da CPI,
porque cada um tem o seu papel, a sua função nesse trabalho
da chamada CP! do PC. O que V. Ex• frisou é fundamental.
Praticamente a CPI encerrou seu papel e é preciso que encerre
seus trabalhos no prazo regimentalmente estabelecido, no próximo dia 11 de agosto. Com as reflexões que V. Ex• traz
a esta Casa e à opinião pública nacional -V. Ex~ considera
que esse desfecho já está evidente-, assim como, na Grande
Guei"fa, fizeram as liderançaS, em Bretton Woods e em outras
ocasiões, par_a discutir o pós~guerra, devemos discutir não
o desfecho da CPI em si mesmo, mas o pós-CPI, isto é, o
fut.uto do País, os rumos que precisa tomar, a governabilidade~
o respeito à Constituição. Isso é_ fundamental. Paiabéns a
V. Ex~ pelo importantíssimo pronunciamento que faz na tarde
de hoje.

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Nobre Senador Mansueto de
Lavor; V. Ex~ traz Uma Observação, a meu ver, rigorosamente
inquestionável. não há o mínimo reparo a fazer.
_ É _evic!_ente que sem a CPI o P~(s_ não teria em mãos
os elementos que tem. Foi graças à forma como O Congresso,
através das suas Mesas - tanto da Mesa dirigente d() Congresso Nacional, _encabeçada pelo ilustre Senador Mauro :Senevides, quanto à Mesa da Câmara, encabeçada pelo ilustre
Deputado Ibsen Pinheiro-,- deu o mais irrestrito apoio e
a mais efetiva segurança aos trabalhos da CPI.
Por outro lado, dev_e-se dizer, a be-m da verdade, que
os Rartidos governistas desta Ca_sa não tivera~ u~ comportamento que eu diria ilegítimo--daquela obstrução desonesta,
mas se contraditaram certos depoimentos, contÍ'apuseram-se
a algumas das acusações feitas no planá da legitimidade institucional, do direito institucionat que tém de palavra e de -voto.
De modo que o comportamento da ComissãO Parlamentar de Inquérito- frisei com muita ênfase no início da minha
intervenção - é nieffiõrável. Não fosse essa CPI - e falo
a partir de meditações e reflexões pessõãiS -:eu não tt!Tiâ
a convicção móral que formei a respeito desse quadro do
País. Foi o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito
que nos levou ao ponto em que estamos, tal que, Senador
Mansueto de Lavor, a partir de agora, o tempo que resta
à CPI deve ser assegurado, sim.
Por que ela não deve encerrar hoje? Por que não deve
fechar as suas portas agora? Por uma simples razão: a defesa,
o contraditório precisa te"r mais espaçO e mais tempo, já ·_que
o conjunto de fatos, de denúncias, de provas e de constatações
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que ternos aí - e falo do ponto de vista moral _e político para criar o PSDB, em que todos os Parlamentares do PMDB,
-já são, para mim, absolutamente cabais, são irretorquíveis com características socialistas, saíram desse Partido e formano conteúdo que possuem, de modo a fazer com que possamos ram uma nova agremiação. No entanto, V. Ex~ permaneceu
firm~ no PMDB porque, para V. Ex•, o PMDB já era um
formar jufzos de valores. Esses elementos que estão aí já São suficientes. Mas a -- Partido sintonizado e acoplado ao seu ideário. Longe de mim,
.CP! precisa continuar até ó fim do seu prazo, dia 11 de agosto? portanto, qualquer observação gaiata ao sério -discurso de
Sim, ·porqUe devemos dar o direito também àqueles que estão V. E~~. A minha interpretação desse discurso é a de que
sendo acusados de quem sabe, o direito de defesa deve ser V. E~ está fazendo asSim como se fora um monobloco do
subjetivismo do Direito Constitucional e até do Direito Admiilimitado- buscar algum fato de tal impacto, de tal relevância,
uma novidade tal que venha a anular essa sorna oceânica nistrativo,- nO concernente ao Presidente da República. V.
de fatores que já demonstram a existência de um quadro Ex• não quer se ater Ou se deter a pequenos fatos específicos.
V. Ex~ soma tudo e vê, nesse somatório, aquela névoa que
abominável.
Contra essas ondas imensas, contra essas vagas imensas
sigriificaria a clandestinidade de uma administração que, na
que vêm do lado de lá, quem sabe a defesa não tem também
hermenêutica política~ ·poderia ser interpretada como uma
um fato de gr:ande relevância, de tal dimensão que venha
administração irreconhecível para as exigências de um bom
e legítimo .desempenho dentro de uma análise política. Mas,
provocar um tal impacto no País e limpe, desanuvie, retire
todas as manchas que estão no horizonte. Por isso deve conti- o que eu desejo dizer a V. Ex~, analisando a sua concepção
nuar.
hermenêutica, é que esses fatos pequeninos que vêm- a ·ser
Agora, achar que a CPI está dependendo de provaf_.ou- cataliZados, de toda a parte de toda a ordem, somados, expandidos, enfumaçados, apontados, inclusive aquilo que V. Ex•
não a legalidade ou ilegalidade dessa operação é querer cuidar
chamou de empréstimo clandestino, repare bem, esses fatos
da caixinha que a velha traz em cima da lambreta e deixar
podem ter uma única e real procedência, destinada a desmoque ela continue contrabandeando lambreta. Porque o contrabando aqui está se dando nQm outro sentido: temos um poder
ralizar o jovem chefe da Nação que temos e a ambair e iludir
Qomens de boa vontade e de boa fé, como V. Ex~, que jamais
cercado pela mentira; a mentira é o fato r de sustentação moral
do sistema de poder que governa o País. E isto; para· mim,
iria ·cvómpat'tilhar de um grupO golpista que estivesse destié absolutamente suficiente. Desejó, quero, anseio ·para que
nadO a assumir o poder, fosse qual fosse a manobra ou fosse
tudo isso venha Çt ser, quem sabe. dirimido; faço votos que
qual fosse o sacríficio, V. E~ não, porque V. E~ ficou no
haja fatos, provas, testemunhas que venham aqui produzir
PMDB, porque V. Ex• é um estudioso e procura interpretar
um verdadeiro estilhaçamento, um bombardeio fulminante
os fatos de acordo com a ciência, de acordo com o seu bom
nessas coisas horrorosas que estão aí, porque-só assim a minha
senso e -com a sUa-filosofia. Era s_omente iSto que! e~ desejava
convicção subjetiva e moral dos fatos vai mudar. Sincerad_iz_er a V. Ex~ E mais: tome _cuidado com os índios que estão
mente, não estou dependendo da secretária do Sr. Alcides
por trás da montanha evolando sinais de fumaça!
Diniz, não estou dependendo dela. Mas, se ficar provado
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Senador Aureo Mello, de
que realmente havia uma operação assim legalizada e se se
fato, V. EX• não poderia ter outra atitude como a que teve.
acreditar que lesar o fisco, lesar o Imposto de Renda é absolu-. V. Ex~ é um homem que demonstra fé, a fé subjetiva, nas
tamente compatível coro a ética; se se acreditar que realizar
coisas que estão aí e defende isso com aquela veemência,
uma especulação anti-soCial é aceitável; se se_ ~cr~ditar que
aquela coragem que o caracteriza. Eu não vou contraditar
é possível seqüestrar os bens da sofrida e ang~tiada classe
~s suas palavras. Tanto eu quanto V. Ex• não somos pessoas
média brasileira - seqüestrar os seus ativos financeiros, de
a embarcar na primeira canoa e tampouco embarcar em canoa
pais de família-'que tinham transferido recursos para-~a pou~ furada. Conseqüentemente, V. Ex~ sabe tanto quanto eu pança, para, em muitos casos, construir casas, comprar o imó~ V. EXl' fez referência a minha pennanência num Partido polítivel da família e não puderam fazê-lo e nunca mais - e ao
co, até no momento em que havia uma série de dificuldades
mesmo tempo, enquanto isso acontecia, especulava-se com
por esta permanência - que a nós, Senadores e Deputados,
o ouro clandestinamente, num balcão de negócios que a bolsa
cabe- é da nossa responsabilidade, é da nossa função pública
de mercadorias oficialmente não conhecia, se iss_o é perdoável,
e CQnstitucional - assumir responsabilidades, tomar posição
se isso é compatível, que dá para passar com um manto diáfano
diante dos fatos.
de acobertamento, então não sei mais em que País_me_enc_onDesculpe-me, Senador Aureo Mello, mas nesse episódio
tro, ou melhor, aí finalmente saberemos que país temos e não existe a neutralidade. A neutralidade a que me refiro
o país que merecemos ter.
é a indiferença; não pode haver indiferença. Todos têm encontro marcado com uma decisão, e essa decisão, quero repetir
O Sr. Aureo Mello- V. Ex~ concede-me um aparte,
e enfatizar, é de cunho moral e político; ela não é de cunho
nobre Senador?
-- - jurídico.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com muita honra, ouço o
-.-_Fui enfático, váriaS veZes, eiíl dizer que não estava tentanaparte de V. Ex~, Senador Aureo Mello, que te-Dho Ceiteza
do convencer ninguém 1 não estava tentando influenciar ninserá ao nível de responsabilidade e de seriedade. qu~ caracteguém; estava apenas e tão-somente tentando revelar um conrizam o seu comportamento aqui, no Senado Federal.
junto de reflexões, de apreciações e de observações que tenho
feito sobre os fatos. Porque, quando pensei, Senador Aureo
O Sr. Aureo Mello - Realmente, estou inscrito para
MeUo, que isso tudo era, digamos assim, primariamente percefalar logo após V. Ex• sobre o tema da dignidade do Presidente
bido por todos- e citei o programa Roda Viva, citeí, agora,
da República. Mas receei que o plenário ficasse sem quorum
para que a minha palavra pudesse ser dita independemente
o surgimento de uma Secretária que viu tal e tal coisa acontecer
de tomar o. tempo de V. ~, solicitando-lhe um aparte. Sei - , comecei a perceber que só vai se provar alguma coisa
que V. Ex~ t! um Parlamentar bastante sério. Passei a observar
no dia em que se der nó em pingo d'água; quer dizer, está-se
V. Ex~ no momento em que houve o dilaceramento do PMDB,
atrás da possibilidade de se encontrar um pingo d'água atado.
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Só aí é que se vai ter, então, a comprov3.çáó~-Jurídico-insti
tucional dos fatos .. Não é por aí, Seilador Aureo Mello. Não
é assim que um Senador ou um Deputado instrui as suas
decisões. -Ele monta o seu arcabouço de conceitos e propõe
o seu julgamento a partir de uma apreciação política e ética
dos fatos. Não de névoas, não de nuvens, não de cenários
difusos, mas a partir de fatos de conotação política.
Posso ter uma operação financeira que venha a ter um
caráter de legalidade e, no entanto, considerá-la absolutamente incabível para um Presidente da República e incompatível com o exercício da Presidência da Repúb1ica.
É nesse sentido, e tão-somente neSse sentido, que trouxe
as provas de forma subjetiva, embora eu não esteja tomado
pelo subjetivismo. Por que subjetiva? Porque a de todos os
Deputados e Senadores deverá ser subjetiva. Todos -deverão
formar as suas impressões, as suas convicÇões·, a partir da
análise ampla e global dos fatos, e não como aquele jornalista
do programa Roda Viva, que disse: "Se ficar provado com
um documento escrito, que haja uma relação direta do Presi~
dente da República ... " Ora, mas isso, pelo amor de Deus!
Se for preciso isso, evidentemente, não teremos nada. O País
vai continuar nessa situação que está aí, numa .decadênCia
vertigiD.oSã., num processo económico descontrolado, e nós
vamos ficar em paz com a nossa consciência e·-vamos dizer:
"A operação no Uruguai ficou comproVada. Palmas para o
grupo do poder".
Mas, meus amigos, não é _o_ fato dela ser legal ou ilegal;
é o fato dela existir que me impressiona, é o fato dela existir
que me deixa perplexo, estupefato, saber que o Presidente
mercadejou com o ouro e especulou de forma anti~social,
num momento em que toda a Nação, os trabalhadores deste
País tinham a sua poupança seqüestrada. Isso para ritim é
fantasticamente mais condenável do que essa operação ter
sido ilegal. A ilegalidade é importante para o juiz do Supremo.
Por fim, é importante a anti-socialidade, a antipoliticidade,
a antiistitucionalidade desse gesto.
.
É a partir daí que eu faço o julgamento e formo as minhas
convicções. Tenho respeito por V. Ex', sei que quando V.
Ex• adverte para prestar atenção nos índios atrás da montanha,
o faz com a sabedoría___ cabocla de um amazonense de escol,
treinado naquelas lidas, e sei que o faz também como um
homem que tem as suas responsabilidades no Partido do Governo. V. Ex' é- um homem que assume corajosamente sa
suas posições. Portanto, com todo o respeito a V. Ex~, devo
dizer que discordo quando salienta ou ressalta o fato de que
há por trás disso uma possível grande articulação daqueles
que desejavam ver o golpe institucionalizado. Não concordo
com essa alegação_e creio que não é isso o que está acontecendo. O que está acontecendo é uma investigação séria; conseqüente e profícua por parte da Comissão Parlamentar de
Inquérito. E a nós, Senadores e Deputados, caberá tomar
o juízo subjetivo que a nossa consciência nos impuser. Só
que não posso, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, dizer mais
tarde que foi isso ou aquilo, um documento,_ uma operação
financeira, legalizada às pressas, que me convenceu que o
País deve fazer de conta que não viu, que o País deve fazer
de conta que tudo isso é perfeitamente aceitável. A hipocrisia
não faz bem a ninguém, não faz bem para as nossas vidas,
para as nossas relações pessoais, mas ela, seguramente, muito
menos bem faz às instituições democráticas. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, está na pauta de hoje, mas
.não ocorrerá a votação, o projeto de lei de iniciativa do- Governo Federal que estabelece a Advocacia-Geral da União.
No âmbito do Senado Federal e nos limites da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, fui designado Relator
dessa matéria, e -prolatei aqui em plenário, em nome da Comissão, a análise da juridicidade, da legalidade e da constitucionalidade, portanto, de tudo o mais sobre a matéria, culminando com um substitutivo.
Esse substitutivo não foi feito por mim e sim coordenado
por mim, porque não tenho interesses nem idéias próprias
para essa matéria senão a defesa da Constituição Federal.
E como um Parlamentar elegante - pelo menos isso, sei
que o sou- devolvi ao Poder Executivo o domínio da matéria,
a partir do momento em que informei ao Líder do Governo
que diante da revelação do Sr. Célio Silva de que o projeto
da Câmara era inexeqüfvel, na verdade o é, irreverente e
inadequado. A partir deste momento, Srs. Senadores, disse
ao Líder Marco Maciel: quero receber por escrito a sugestão
do Governo como quero receber a sugestão da Ordem dos
Advogados do Brasil. E já estava eú com o meu parecer
e o meu substitutivo, tudo devidamente resolvido, quando
no âmbito do Governo Federal deu-se o desentendimento.
Os procuradores da Fazenda não concordaram com a solução
indicada ao relator pelo Consultor-Geral da república, Dr.
Célio Silva.
Quero· que os Srs. prestem atenção a este debate.
Imediatamente não tendo o Governo uma posição definida, o relator se definiu, porque o relator não costuma ficar
em cima do muro. Se não há uma posiÇão definida dO Governo
adotarei aquela que veio da Câmara, porque nesta parte o
projeto é constitucional. Atendeu a reserva constitucional per~
tinente a Procuradoria-Geral da fazenda Nacional.
Como tal não titubiei, reformei o meu trabalho para incluir a Procurãdoria-Geral da fazenda nacional nos mesffios
termos que fora solucionado pela Câmara dos Deputados.
A partir daí, na elaboração dessas modificações, tíVe de ouvir
os Srs. ProcuradQ:res da Fazenda Nacional. E alterei o projeto.
Nenhuma alteração - gostaria que V. E~s. prestassem
bem atenção- foi feita, no entanto, senão no sentido institucional e organizacional do Estado.
Recusei emendas, como de Napar Júnior, de Aureo Meno, amigos e pessoas do meu coração, pessoas a quem eu
gostaria de atender de imediato·, e a outros companheiros,
para guardar o parâmetro do projeto. Não se trata de uma
lei de pessoal; ~ão se trata de nada atinente a regime de
servidor público,. a estatuto de. servidor público; não se.trata
de lei salarial; não se trata de nada vencimental, nem de
direitos- individuais do servidor público. Trata-se· da organização da Advogacacia-Geral da União. Duvido, Srs. Senadores, quem seja criticado, nessa posição, de modo consciente,
porque é uma posição· téCnica-e, ao mesmo tempo, ética e
honrada; como tudo que tenho feito aqui é absolutamente
honrado e sério. Duvido que diga,m o contrário. Em nenhum
momento da minha vida Parlamentar, nem na Assembléia
Nacional Constituinte, nem nesta Casa, nem no Congresso,
cometi qualquer deslize. Posso ter minhas limitações, naturais
de um Ser humano, mas jamais produziria aquilo que se enxerga em todo canto e que se convencionou chamar no País
de trem da alegria. Daí por que doeu na iriinha alma ler
nps jornais, como li no Jornal do Brasn • "Trem da alegria
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de volta., o fato de publicarem o retrato-do meu_ Companheiro
Cid Carvalho, Deputado pelo Maranhão, ao invés do meu,
em nada diminui o peso dessa matéria; pelo contrário, agrava-a porque mostra que houve uma falta de cuidado no exame
da questão.
.
.
O que mais me impressionou nesse mister, Srs. Senadores, é falarem do que não conhecem e d_o que não entendem.
Quero dizer· claramente que esse projeto _foi feito por quem
entende disso, e quem entende sou eu. Realmente, entendo
porque domino plenamente essa matéria, na minha condição
de advogado, de Conselheiro da Ordem dos Advogados do
Brasil, de professor concursado em várias Cadeiras do ramos
do Dire_ito e, também professor de outra escola de nível superior. Se cheguei ·a esta Relataria não foi, evidentemente, por
acaso, foi pelo conhecimento e intimidade com a matéria.
Estava e estou apto ao ex~_me completo de toda essa questão.

Como estou dizendo, Srs. Senadores, em nada esse substi~
tutivo trata de pessoal, ele trata da organização da Advoga~
cia~Geral da união. E se inclui assistentes jurídicos é porque
o Governou sugeriu que se incluísse e porque a ConStituição
os .inclui, deviam pelo menos saber ler a letra constitucional.
Se inclui assistentes jurídicos, foi por sugestão do Poder Executivo, sugestão que cabe por inteiro na parte específica da
Constituição Federal que manda Organízar a Advocacia-Geral
da União. S_e não sabem ler quando não há substantivos com
letra maíuscula, a culpa não é mirtha. Se não entendem da
semântica jUrídica , se não entendem de hermenêutica, se
não sabem ler a lei, a culpa, evidentemente, não é minha,
mas não é por isso que há o direito de onfenderem a minha
dignidade e a minha honra. Os assistentes jütídicos são clien~
tela natural da Advocacia-Geral da União.
Deixo essa afinriàtíva·aqui nesta tribuna sob minha inteira
responsabilidade ...
Vou repetir, assistente jurídico é a clientela natural da
Advocacia-geral da União, e assino embaixo. Por isso que
o Govemó--J:no pediu; por isso que um homem da competência
do Dr. Célio Silva assim sugeriu; por isso que houve a conCordância de todos os setores jurídicos do Governo. Porque essa
é a recomendação constitucional.
Leio no Jornal do Brasil ao lado do retrato que poderia
ser o meu: "O dispositivo equipara os assistentes jurídicos
aos advogados da Uniãon.
Sr. Presidente, Srs. senadores, isso não é Verdade. Muito
pelo contrário. O substitutivo bem define qUem- sã60S advogados da União. O dispositivo específico abre vagas e manda
fazer concursos, só havendo exceção para preenchimento no
caso da opção de Procuradores da República porque assim
manda a CQhstituição; não sou eu quem manda, nem o Dr.
Célia Silva, nem o Dr. Célio Bo:ija, nem o Líder Marco Maciel,
nem o Líder Humberto Lucena. É a Constituição que determina essa opção dos Procuradores da República que poderão
preferir serem advogados da União. Eles são muito poucos.
Numa divisão ficariam pouquíssimos -no Ministério Público
e menos ainda, por certo, na Advocacia-Geral da União. Pou~
cas vagas preencheriam e isso_ entrou nos cuidados do relator
ao fixar o número de vagas, atendendo também a sugestão
do Poder Executivo. COntrariam, essa portanto, notícia de
trem de alegria.
·
E lamento que se baseei isto cm palavras- de Deputados,
porque no lamaçal em que se encontra a Nação, na situação
difícil em que se situa o Estado brasileiro, neste instante,
a lama que se joga sobre o Poder Legislativo não vem de
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fora, vem da mente doentia de integrantes das próprias Casas.
Isso é lamentável, isso, realmente, é lamentável!
Não há uma oportunidade. Podém assistir programas de
televisão, podem ler noticiários de jornal e ouvir noticiários
de rádio em que não há uma oportunidade em que se podendo
jogar a pedra contra o Congresso se deixe de fazê~lo, mesmo
quando o entrevistado é um Deputado ou um S_ena_do_r.
- Isso é lamentá'!el! Eu fico com vergonha quando Jô 3oa~
res anuncia a presença de um Parlamentar. Aí eu digo: lá
vem lama no Congresso, porque o respeito com que se falta
a estas duas Casas. têm sement~s profícuas e bem plantadas
nos dois plenários. Essa: é a dura verdade.
Na conquista do voto não se teJ,Il ética, tudo vale, até
atacar os companheiros, mesmo quando se sabe que se está
atacando injustamente.
_____Quando li no Jornal do Brasil referências ã.o Deputado
José Serra e ao Deputado Hélio Bicudo, dando a entender
que S. Ex~s estão dizendo que tem "trem da alegria" nisso
que o-senado ouviu recenteme_nte, tive logo uma idéia: esses
dois cidadáe)S se falaram, falaram sobre o que não leram,
falaram sobre aquilo que não conhecem ou desconfiaram_da
inteligência cole_tiva desta Casa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a posição do Sr. Hélio
Bicudo e aposição do_ Sr. José Serra, se estavam certas histori~
camente, naquele momento, na Câmara dos Deputados, é
porque se referiam a um outro quadro. Mas, se essas duas
opiniões se transrnudam para agora, numa outra realidade
e num outro tratamento, são duas posições totalmente equivo~
cadas. E vou mostrar por quê.
Primeiro, porque desconhecem os termos da Constituição
quando se posicionam assim; segundo, por um detalhe muito
importante: é que não somos, nós, Senadores e Deputados,
que devemos dizer ao Poder Executivo que órgão este deve
ter, quais as pessoas que deve ter e quais as pessoas que
não deve ter.
Ora, o órgão é da intimidade do _Poder Executivo. A
Advocacia Geral da União é um órgão do Poder Executivo,
portanto, só pode ser organizada com a iniciativa do Poder
Executivo. O Poder Executivo é que sabe as pessoas das quais
precisa, dos funcionários dos quais necessita; é ele que sabe
como deve organizar a Advocacia~Geral da União e nos sub~
met_er para o exame da legalidade, da constitucionalidade,
d\I' juridicidade
da parte ética.
- -- Não é justo qUe o Governo diga: preciso dos assistentes
jurídicos do nosso quadro, e os_ Drs. José Serra e Hélio Bicudo
digam: "não. Assistente Jurídico, não, esses têm que ficar
na geladeira, esses têm que ficar no limbo, ou vão esperar
por uma nova lei".
Não é uma posição radical nem constitucional~ é uma
posição irrefletida, de birra, de resistência irrefletida. Não
é uma posição madura, não é uma posição democrática e,
também, não é uma posição humana. Quero dizer bem claro
isto: não é uma posição humanal
Não é lícito aos Srs. Senadores ou Deputados fixarem
posições ao arrepio do Poder ExecutivO,- para dizer a este
com quem ele deve ou não contar.
Nós criticamos tanto o Sr. João Santana e parece que
ele morreu e incorporou nos dois. Na verdade, eles querem
repetir as disponibilidades. Deixar mil e tantos funcionários
sem nenhuma função e contratar outros para exercerem aque~
las funções. enquanto os cofres públicos continuarão pagando
àqueles que nada terão a fazer.

· 6204 Sexta-feira 31

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Não sei onde está a inteligência brilhante nesse episódio.
Parece-me mesmo a desídia do raciocínio, o negocio mental.
Parece-me a inconseqüência jurfdica e factual.
Temos assistentes jurídicos, mas eles não podem trabalhar. Erri-última hipótese vêm com o argumento de que muitos
não fizeram con-curso._ Pois eu quero dizer bem claro, para
que todos ouçam, qu~ concurso neste País quase sempre re.sulta em atas mais ilnpr6ffriãs qu-e quãlqU-er ato impróprio
de qualquer "trem da alegria": a imoralidade que marcou
os concursos realizados neste País. Sou um homem que conhece isso muito de perto e se há assistentes jurídicos sem concurso, há também procuradores da Fazenda sem concurso, há
procuradores da República sem concurso· também. É preciso
que saibam isso, porque poderei provar isso·a quafquer momento e a qualquer hora.
Os assistentes jurídicos estáveis o são na mesma condição
em que em outras épocas, por força de outras Constituições,
procuradores da República e procuradores da Fazenda também se tornaram estáveis sem concurso. Além de conhecer
esse fenómeno, eu conheço as pessoas, casos e as datas.
Se concurso_ fosse condição sine qua non diante de_ uma
regra constitucional, tenho certeza de que o aspecto jurídico
-da questão seria outro inteiramente diferente.
No Brasil, nos acostumamos a uma hipociisia: não há
concurso para os cargo·s mais altos. Deveria haver concurso
para o Supremo Tribunal; deveria haver concurso às vagas
do Superior Tribunal de Justiça. Nós todos condenamos aqui
a ascensão, transformação de cargo. Mas o juiz é'transfofmadSl
em desembargador; o desembargado~ pode_ ser tr~nsfo!"~ado
em ministro e o advogado, sem nenhum concurso, pode ser
transformado em ministro também. Por que essa falsa moralidade? Não será o País todo o próprio "trem da alegria"?
Eu fico indignado diante dessas colocações absolutamente des_onestas e sem a verdade ao seu lado.
Nunca houve concurso para o- Supremo Tribunal Federal
e seria algo mais justo se houvesse. Aqui, nesta Casa, ris
pessoas chegam a falar de cátedra e ninguém nos pergunta
as condições intelectuais quando nos candidatamos. J4 houve
até quem pensasse cm conc_urso para candidato.
Quero falar agora num aspecto que me impreSsiona, porque estou desconfiando que nessas teses não pode, o assistente
jurídico, os Procuradores autárquicos, fitar"Viriculados. Cuidado! Pode surgir um direito, poderão requerer ísonomía. Nunca aprofundem isso, Srs. Senadores. Nunca se aprofundem nessas questões no estudo da Ciêri.cia Polítíca; porque
V.. Ex•~ terão uma grande decepção_. Se começarmos a estudar
o integralismo em Portugal, o fascismo -na Itália, o nazismo
na Alemanha; se começarmos a estudar tudo isso, vamos en.centrar uma semelhança muito grande com essas atitudes aqui,
aqui defendidas como sociais, como democratas, como democratas e sOciais, Cúi:ilo sOcializantes, como vigilância 1 comQ
pleito 'democrático e outras coisas tantas.
Na verdade, o que está se recusando. é .o benefício em
prol da pessoa humana. Querem orgariiZar a Advocacia-Geral
da União mas com um medo-cuidado, um medo, um grande
cuidado, o cuidado-medo e o medo-cuidado de não beneficiar
'a pessoa humana. Cuidado, isso pode gerar um direito! Cuidado, isso pode beneficiar alguém!
É essa a democracia?
É esse o sentido humano de determinados Partidos~
É isso o socialismo?
É isso a defesa do trabalhador?
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Vigiar-se um trabalhador quando trabalha para o Estado
até adivinhando se um dia poderá promover urna ação trabalhista?
Cuidado, não dê a ele munição para que um dia mova
uma ação trabalhista! Isso é fascismo. Isso que é fascismo.
Isso não é socialismo, não é coisa nenhuma; esse receio de
beneficiar o ser humano, o pai de família, um cidadão que
chegou a um cargo, pode até ter chegado sem concur~o. mas
se deu bem, a administração se deu bem com ele, passou.
Mas porque houve essa falha no passado, uma falha que
é mais da administração do que sua, esse indivíduo deve ser
perseguido, manietado, amordaçado para que não progrida?!
Não pode progredir: "Cuidado, se_ o levª para a AdvocaCíã-Geral da União, ele poderá pedir isonomia".
Vá às favas com esse raciocínio,"faciocíniO fascista, perseguidor! Isso é raciocínio para a ditadura de Vargas, no seu
auge, na deturpação do poder! Isso é coisa para ser pensada
num regime de força, num governo de exceção! Isso não é
para ser pensado na democracia, nem no âmbito dos Partidos
modernos.
Os Partidos modernos precisam olhar~ acima de tudo,
para a questão social, mas passando pela questão humana.
Então, há de se preferíi"que mais de mil serVidores fiqlieni
sem ter o que fazer porque a-sua tarefa passará para a Advocacia-Geral da União, mas que não sigam com as tarefas, porque,
amanhã,. poderão requerer direitos? Senador Aureo Mello, isso é o patrulhamento de uma
possibilidade jurídica da formação de um direitO:Já não basta preterir os direitos dos_ trabalhadores? Já
não basta uma Justiça do Trabalho que não funciona bem?
Ainda queremos patrulhar quem trabalha para que não haja
direito no futuro?
- É isso que quer o Deputado José Serra com seu bilhete
ao Senador Jarbas Passarinho? É isso que S. Ex~- qUer?!_
Gostaria de saber a verdade do comportamento ideológico desse cidadão ao lavrar esse bilhete que deveria ir para
o Museu do Senado.
Pois eu, mujto pelo contrário, sou pela pessoa humana;
gosto de gente, gosto do servidor, gosto do ser humano, é
disso que gosto.
Não estou preocupado se vai ou não - muito embora
não saiba como- acontecer a possibilidade do direito à isonomia. Ainda mais, Srs. Senadores, quando já definimos em
lei a isonomia e quando até cometemOs ã imprudência 'de
delegarmos poderes ao Presidente da República.
Agora, vejam bem, não conheço, exceto a minha manifestação e as minhas emendas, cuidado para que isso não acontecesse reduzindo lei delegada a projeto de lei delegada, cuidado
de determinados cidadãos para que-essa delegação de poderes
não fosse dada. Então, é muito fácil delegar-se_ poderes ao
Presidente da República mi hora em que -se interpõem mil
questões da maior gravidade moral, mas é preciso se fiscalizar
muito bem, é preciso·fiScaliZai-cuidadosamente um substitutivo que poderá de algum modo, no futuro, numa operação
remota, que não sei bem corno é que poderia acontecer, ir
em favor do cidadão, do trabalhador dando-lhe possibilidade
de comparecer ao Poder Judiciário. Haja democracia neste
raciocínio. Haja humanismo neste raCiocínio. Haja seriedade
neste raciocínio, porque, na verdade, não há. Repito, o nome
disso é fascísmo. Essas coisaS dúbias sempre foram instrumento do fascismo, ora a defesa intransigente da lei, ora a
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contestação da· lei, dependendo do momento e do instante;
a supremacia de um pensamento econômiç_o etc. O que me
interessa é' o número, a condição humana não me interessa,
pois sou de outra escola. Não me interessa· o o_urono tesouro,
o que me interessa é a felicidade no lar. O que·me interessa
é o alimento na mesa de quem trabalha. Não me _interessa
a fmança, um número, um balanço extraordinário, superávit,
quero ver superávit no estômago do brasileiro. Sou dessa
escola. A minha escola é de defesa do ser humano. Sou daqueles que acreditam que todos somos irmãos e que devemos
uns ajudar aos outros e que o Estado é uma conseqüência
de nós outros. O Estado sou_ eu, o Estado são meus filhos,
o Estado são meus vizinhos, os meus munícipes. O Estado
somos nós todos, pobres e ricos, que depositamos nas mãos
de um ente todas as nossas possibilidades, para que ele nos
devolva isso em forma de se_rviço, em fo.rma ~e trabalho,
em forma de assistência, no valor da coletividade.
Esse Estado avassalador que tem direito a tudo, ante
um cidadão que não tem direito a nada, não é o meu Estado.
Pode ser o Estado dos economistas que põem determinados
raciocínios, númeroS, equações, expressões algébricas acima
do estômago, por sobre o espírito humano, por sobre as _cQndíções de alma, por sobre as condições de_ sobrevivência dÇ>
brasileiro. É aí que está o erro.
Patrulhar. Antigamente dizia-se que o PT patrulhava,
que determinados Partidos patrulhavam, que os sindicatos
patrulhavam, que certos jornalistas eram patrulhados. Pois
hoje estão sendo patrulhados os assistentes jurídicos, os procuradores autárquicos. Essa gente toda está sendo patrulhada.
Sabem para quê? Para que não tenham direito no futuro,
porque se houver a oportunidade de se. revelar um direito
que justifique uma ação judicial, então nada deve ser feitO.
Isso é o cúmulo do patrulhamento fascista. Isso é fascismo.
Não é o fascismo que tomou conta do PaíS de modo mais
aberto e mais declarado em outras circunstâncias, é um fascismo mais aperfeiçoado e apresentado com a máscara da seriedade.
.
"É a Luta, é o trem da alegria, são os maraj-ás", a mesma
linguagem que foi usada para enganar a Nação tantas e tantas
vezes.
Pois quero dizer aos senhores que mesmo este raciocínio
do Senador José Serra não tem como se cumprir. Pedir é
um direito que a COnstituição dá_ a todos. Posso entrar com
uma petição para ser Presidente do Banco do Brasil, e ela
tem que ser examinada. Se alguém chegar ao Senado pedindo
para ser Senador, devemos informar sua petição e negá-la
ao final. Todos podem pedir. Mas o mérito de pedir é outra
coisa. A razão de ser do pedido é outra coisa.
No caso da Advocacia-Geral da União, o fato de os assistentes jurídicos passarem com0 assistentes jurídicos em nada
poderá igualá-los aos advogados da União, nem mesmo o
fato de serem bacharéis. Porque há bacharéis que estão f~en
do concurso para motorista e há bacharéis que estão brilhando
na ONU; há bacharéis que estão presidindo Seções da Ordem
dos Advogados do Brasil e há bacharéis inúteis que não estão
fazendo coisa alguma.
Na verdade, o assisJente jurídico tem a função çle assistente jurídico, que não se confunde com a função_ de advogado
da União. Advogar é diferente de assessorar. Ser adv_ogado
da União é ir às varas judiciais, é ír aos tribunais,_ ~ fazer
as audiências, é ir aos debates finais de uma ação; é ir aos
debates orais, é falar sobre despacho sarieador, é. óferecer
quotas, é oferecer razões.
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O assistente jurídico tem uma função interna de assessoramente de autoridades administrativas e de assessorainento
do próprio advogado da União, mas não é advogado da União.
Como está no projeto não há co'mo amanhã se dizer
que o assessor e o advogado têm funçõe_s iguais, do mesmo
modo que não posso dizer que o oficial de justiça tem a mesma
função do juiz, que o juiz" tem a mesma função do desembargador, que o desembargador tem a mesma função do escrivão.
São funções todas do campo jurídico, mas em nenhum_ momento se confundem entre si.
O Sr. Jarbas Passarinho_- V. Ext me permite um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVA,LHO- Ouço V. Ex•
com todo o prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho - Eu estava ouvindo V. Ex'
quando me surpreendi com a exaltação de sua voz. Sei o
homem cavalheiresco que V. Ex~ é. E, prestando atenção
a seu discurso, resolvi ingreSsar aqui no plenário, pedir esse
aparte para dizer-lhe apenas o seguinte. Conhecendo-o aqui
desde o início do nosso mandato conjunto, quero me solidarizar com V. E~ porque a ninguém em sã consciência será
permitido identificar V. Ex\ sendo Relator de um projeto
tão_importante, com o que estão _çhamando aí_de patrocinador
de·-,'trem dá alegria", COnfío plenamente no seu critério pessoal. Posso até não yotar completamente o substitutivo, mas
é um dever, pelo menos do meu testemunho de conhe_cer-lhe
como_ o conheço nesta Casa, salientar que a posição -de V.
EX' é absolutamente imune; a pessoa de V. Ex\ intangível
em· relação a qualquer tipo de exploração maledicente dessa
natureza. Por isso -fiz ·questão de chegar ao Plenário - um
pouco tempo para permanecer nele, porque tenho uma audi~néia _em seguida com _o Ministro Pra tini de _:Mo_r_aes ~e
trazer ·aqui O meu testeinunho, que é desvalioso, mas é dado
com sinceridade.
O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO- Veja como
é importante. V. Ex', com sua experiência e com essa imagem

tão respeitada no País - e que é também do meu respeito
-chega e me adverte com toda razão. Realmente, eu estava
no campo da exaltação, por me indignar, como V. Ex' já
há se indignado também em outras oca~iões de S!la vida. Quando V. Ex• deixava o Ministério da Justiça disse uma coisa
que fico_u no meu coração,- oão ficou nem na mirtha cabeça:
- ''Entrei Jarbas Passarinho e saio Jarbas Passarinho".
Assim farei nesta Casa, do modo como cheguei daqui
sairei; do modo mais honrado e mais reta, mesmo que possa
suscitar uma ou outra discordância. Ainda digo a V. Ex~ que
quando fiz o substitutivo, não o fiz de miiJJ para mim~ ftz
de mim para propiciar ao Governo o órgão, ouVindo o Governo, ouvindo a Ordem dos Advogados do Brasil, ouvindo Marco Maciel, Líder do Governo nesta Casa, aproveitando einen-·
das. E acrescento: da votação final, na hora final, as emendãs
que vierem objetivando tapar Uma ou outra brecha que pUdesse resultar nessa má interpretação te_riam min_ha concordância no aproveitamento imediato. Comuniquei isto ao Dr.
Célio Silva: veja o que está ainda errado; o que o senho_r
achar que está errado submeta a minha apreciação e terei
todo o prazer de fechar toda e qualquer possibilidade de- que
haja o aproveitamento de uma lei de organização de um órgão
tão importante para favorecimento indevido.
O Sr. Jarbas Passarinho - Mas V. Ex~ mesmo já me
havia dito que não havia a menor possibilidade de chamar
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o projeto de ··_trem da alegria", na medida em que não haveria .. _.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- ..~.nenhuma
alteração em vencimento.
O Sr. Jarbas Passarinho- E não haveria acréscimo de
despesa. Mas quanto à exaltação, não creia V. Ex.. que fiz
a observação como crítica negativa. A çrítica, aí, é positiva.
Lembro-me de que um dia li aqui nos Anais deste Congresso
urna participaçãd do ex-Presidente da República e já então
Deputado Arthur Bernardes, que estava falando exaltado
também. E um deputado pediu-lhe um aparte e o censur<:u,
achando que a um ex-Presidente da República não cabena,
não frearia bem, uma palavra mais exaltada. E ArthurBernardes respondeu-lhe usando de uma área, aliás,_ que V. Ex~.
sei, freqüenta com assiduidade: a leitura de Cícero: E A:thur
Bernardes disse: "CícerO foi procurado por um poSsivel cliente
que lhe pediu que patrocinasse a. sua causa._ Mas_ f~Iou_-l~e
com tranqüilidade absoluta a respeito de um assunto que sena
de urna ofensa moral terrível. Quando acabou de falar, Cícero
disse: "Não patrocino sua causa, porque o senhor não me
convenceu." Então a pessoa exaltou-se e começou a ~alar
bem alto, dizendo-se ofendido. Aí, Arthur Bernardes disse:
"Agora, sim; agora patrocino a sua causa, porque essa exaltação é uma exaltação respeitável e que me convence; ao passo
que a sua tranqüilidade era, absolutamente, morna." Não
critiquei V. Er- pela exaltação da voz.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Entendi perfeitamente.
O Sr. Jarbas Passarinho -Entendi que, ao contráriO,
alguma coisa muito forte estava acontecendo, P?rqu.e convivendo com V. Ex~, como convivo, raramente o v1 assim. Mas
entrei aqui para prestar a minha solidariedade a V. Ex~

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO.:_ Acredito que
um Parlamentar que estivesse moralmente apto a produzir
um "trem da alegria" acharia até engraçado os jornais estarem
falando disso. Mas para uma pessoa que fez o trabalho que
fiz com todo o cuidado para não haver acréscimo de despesa,
para não haver -confusão de lei complementar com ordinária,
para não se resolver problema de pessoal como institucional
ser confundido realmente dói na alma do cidadão.
Agradeço muito, Senador Jarbas Passarinho, o seu apart'e, que, no mínimo, me honra, sem falar que muito ilustra
o meu pronunciame-nto nesta tarde- ri.O Senado Fe9.ei~l. _ __ _
Quero dizer, por fim, que não podemoS imPor ao Go~
vemo como deva ser a Advocacia~Geral da União.
O_ Sr. Irapuan Costa Júnior- Permite-me V. Ex~ um
aparte, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho?
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO -Pois não, ouço
V. Ex~ com todo o prazer.
O Sr. Irapuan Costa Júnior- Nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho, tive a oportunidade de hoje contemplar a publicação a que de prestar aqui tambénl o meu testemunho, evidentemente não tão válido quanto o do Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho -

Não apoiado!

O Sr. "Irapuan Costa Júnior- Nos aD.OS em que convi-

vemos nesta Casa aprendi a admirar seu espíritO públiCo, o
aprofundado saber como intelectual aplicado que é a toda
a questão colocada sob os seus cuidados._ Eu não poderia
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deixar passar aqui em brancas nuvens esta imprensa deste
País que, sequer, t! cuidadoso, pois numa publicaçfío da Câmara dos Deputados. Presto. então, aqui o meu tt;!Stcmunho
do cui questões que são submetidas a seu estudo e esta não
poderia ser uma exceção. Multo obrigado.
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Obrigado, nobre
Senador Irapuan Costa Júnior. Q aparte de V. Ex~ m5! diz
muito ele_ perto e sua consideração é de muita importância
para a abordagem que estou fazendo esta tarde aqui no Senado
Federa.!, pois acredito que os Deputados Hélio Bicudo e José
Serra só estão falando, se falaram realmente, por não terem
lido o substi_tutivo. A partir do momento em que o lerem,
como homens inteligentes, verão que foi um cuidado do Senado, através de minha pessoa, do Dr. Céliç Silva,_dos setores
do Governo, da Liderança do Governo, enfim, de to4_qs que
participaram exatamente em não transformar Cargos, em não
aumentar salários, em não produzir nenhuma alteração indeVida. Há apenas uma localização administrativa de servidores.
O assistente jurídico que trabalha para o Ministério da
Agricultura passa a pertencer, administrativamente, à Advocacia-Geral da União; o outro que trabalha para o Ministério
da Infra-Estrutura passa também para a Advocacia-Geral da
União, que é o órgão que reúne todo o trab~lho advocatício,
quer seja a advocacia propriamente dita, quer seja o traóalho
preliminar da advocacia, a instrução do advogado, o levantamento de razões, de jurisprudência, quer seja o assessora~
menta jurídico de ministros etc.
Portanto, acredito que quando a leitura for feita isso
desaparecerá como um todo e, se houver notícia a esse respeito, não terá uma palavra justa em que se fundar. Até admiro
os cuidados dos Deputados José Serra e Hélio Bicudo. Quero
dizer, por exemplo, que tenho pelo Deput:1do Hélio Bicudo
a maior admiração. Inclusive, quando era jornalista no Ceará
- e ainda o sou, porque continuo escrevendo diariamente
na imprensa -,-quando tinha prograní.as de rádio diários
no Ceará, um dia entrevistei esse nobre Parlamentar e fiquei
impressionado com a sua coragem cívica e as poSições que
adotava àquele tempo, combatendo o '\.:squadrão da morte"
na defesa da pessoa humana.
O que quero pedir agora ao Dr. Hélio Bicudo é que,
na minha impressão, S. Ex' não sofra retoques, que não me
apareça contra o ser humano, este que é o assistente jurídico,
este que é Q procurador autárquico; que ele, que não queria
que se matasse marginais pelo esquadrão da morte, e tinha
toda_razão i'tiSso, ç,ão_ queira também que, através de uma
lei, massacremos as pessoas humanas, que são o-s- assistentes
jurídicos, os procuradores autárqui<:os; que aquele humanismo também se estenda na consideração desses problemas;
afinal, são pessoas humanas e todos somos irmãos. Esse princípio é realmente básico. Não há impedimento. A Constituição
prevê como se deve organizar a Advocacia-Geral da União,
e o substitutivo segue exatamente a Constituição.
Não q• ,emoS transformação de cargos, não queremos
mecânicas indecorosas. Quero dizer ao Senado Federal que,
como Relator, estou plenamente aberto, humildemente posto
para o exame de toda e qualquer emenda que venha_~ aperfei-'
çóái o projeto. Se pode parecer que, por esse dispositivo,
por essa palavra, haverá um descaminho, então que se me
diga, que se me argumente e eu o atenderei de imediato.
Se não é bom o trabalho que foi apresentado, ficará magnífico na terça-feira, quando for discutido e examinarmos as
emendas que estão sendo apostas.
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O Sr. Ronan Tito- V. Ex~ me permite um apãrtc,_nobn::
Senador?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço o aparte
do no.br~ Senador Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, estava no meu gabinete quando ouvi V. Ex~ explanando
sobre o projeto que tão bem relata. Neste momento, tenho
a h__onra de presidir a CPI da Evasão Fiscal, que não dá ibope
por se tratar de um tema que não explora escândalos, __ mas
que pretende aclarar desvios de política. Por isso mes~?·
fui obrigado a deter-me mais tempo no estudo _do relatono
que V .. Ex~ já apresentou. Devo dizer que- o que contrapõe
ao relatório de V. Ex• em nada enaltece as pessoas que apresentaram essas propostas. A do Advogado-Geral da União,
Dr. Célia Silva, em nada engrandece a biografia dele. O relatório de V. Ex~ é sério, profundo e correto, como sói acontece{
com os trabalhos de V. Ex~. sempre aberto à discussão-, -ao
debate. Quero dizer que estou pronto para votar com V.
Ex~ esse relatório, que atende à necessidade da União. Foram
escoimados todos aqueles ditos "trens da alegria" que podiam
acontecer. Pode não ser um relatório perfeito, pois não é
inerente à condição da pessoa humana. Mas o que um homem
sério correto e conhecedor do assunto como V. E~~_ pode
fazer: quero dar o testemunho, V. Ex~ o fez. _P_ãrabenízQ V.
Ex~

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Multo qi:Jrigado.
Como disse, nobre Senador Ronan Tito, com toda humildade, estou aqui para ouvir e atender.
O nobre Senador Nelson Carneiro reclamou de uma
emenda que não foi atendida. Ao examiná-la, vi que S. Ex•
tinha razão e telefonei-lhe, dizendo:
"Meu velho amigo e companheiro, desculpe-me não tê-lo
atendido, porque sua emenda era para ter sido_considerada.
Foi um equíVOco por conta do meu cans~ço e do a_~úmulo
de matéria." Ele reapresentou, e acolherei na terça-feua.
O Dr. CéliO Sílv3 foí ao meU gabinet~. Levou uns reparos.
Pedi que os deixasse comigo para que eu pudess~ estudá-~os,
garantindo que, se fossem justos do ponto de VIsta constltuclonai, a iniciativa do Governo seria respeitada. Mesmo sendo
d
Oposição, estou sempre muito atento ao que ó Goverria eseja, pois entendo que alguém do Governo deve_ dar a pala~ra
final sobre o substitutivo. Inclusiye, sobre algumas questoes
q ue restam, estou esperando uma reunião que s_e efe.tiva neste
D CT s·I
exato momento entre paredros do Governo, r. e IO I va,
Jorge Bornhausen, Marco Maciel, que- parece-me- estão
debatendo para me trazer uma solução.
O Sr. Ronan Tito- O Ministro Célia Borjà está participando também. Não podemos esquecê-lo, porque é um grande
jurista, um ex-Parlamentar, conhecedor do assu~to, o que
nos dá a segurança de que teremos um bom encammhamento
da questão.
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a mim ouvir e resolver, atendendo ao que cra_o pensamento

de V. Ex"
Nós não podiamos impedir que o Presidentt!' da_ Repú-

blica, naquela hora. operasse os resultados que queria obter.
Modifiquei o meu relatório, V. _Ex" se. lembra. Disse-me V.

Ex:, inclusive, assim, de que se isso for um incómodo V,
Ex• argumenta que não quer continuar na Relataria, e eu

ponho outro. Eu disse:- Não, eu sou do partido e a posição
dele eu adoto. Não sou Relator individual, sou Relator do
partido; tomarei a posição do partido. A bancada se reuniu,
adotou a posição, e eu fiz o parecer de acordo com o parecer
da bancada. Isso mostra exatamente como procedo. Para haver um "trem da alegria"_ tem que haver uma conivência do
Ministério da Justiça, da Consultoria-Geral da República, da
Procuradoria-Geral da República, dos partidos políticos. inclusive do meu partido, e uma conivência minha, que garanto
que não é possível num assunto dessa natureza.
.
Por isso, quero tranqüílizar os meus companheiros de
Senado. Sou um homem humHP.e,_ acima de tudo humilde
e companheiro. Gosto de gente, gosto das soluções que respeitam as pessoas, mas não gosto de privilégios e de c?nc~ões
indevidas, de preterições, de tal forma que os cnténos de
valor sejam preteridos pelos critérios de favorecimento. Por
isso, tenho certeza, Senador Ronan Tito, que, na próxima
terça-feira votaremos_ essa matéria, aColhendo os_reparos. Se
esse substitutivo não é bom"" ele sairá daqui magnífico, porque
será o resultado do pensamento rlacional sobre a questão.
Se_há um dispositivo sequer que -po-ssa significar aquilo que
se chama "trem da alegria", venham me dizer porque eu
querO tirar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas!)
Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho,
o Sr. Lucídio Porte/la, Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jrapuan
Costa Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o se·
d
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Sena ores, venho à presença de V. Ex~~ para comunicar o recebimento,
em 27-7-92, do Aviso n" 140/GM, do Exrn:> Sr. Ministro de
Estado dos Transportes e das Comunicações, Affonso Alves
d C
N tto atra ·s do qual encami"nha resposta ao
e amargo e ,
ve
nosso Requerimento de Informação n~ 345, de 2-6-92, em
que foram solicitados esclarecimentos sobre a aquisição de
telefones móvejs celulares, por parte de órgãos públicos federais dos três Poderes.
. Segundo informações do expediente CT n~ 268/92/P, de
8-7-92, da Telebrasília, forarii postos _à venda 4.000 telefone.s
celulares, sendo comercializados 1. 782 acessos, dos quais 1.495
já estavam em uso, em 30-6-92.
Até aquela data, 33 órgãos federais haviam ass1iütdo con0 SR, CID SABÓIA DE CARVALHO- Eles estão resol·,~, trato de acesso ao Serviço Móvel Celular, num total de 160
vendo emendas que serão apresentadas por alguns de nossos -unidades. Dessas, 2 (duas) se destinaram ao Senado Federal;
7, a diversos órgãos do Judiciário e o restante, :ao-s órgãosSenadores. Acolherei todas as_ que não ferirem a Constituição.
da administração direta e indireta do E~cutivo. Qs órgã9s
Meu ângulo é este: é um órgão do Poder Executivo; quem
deve resolver, portanto, é o Poder Executivo.
com maior número de acessos são: a Diretoria de Administração Geral da Presidência da República, com 23; O MinisLembra-se v. Ex~ que eu tinha um pensamento formado
tério da Economia, Fazenda e Planejamento, com 22; o Banco_
sobre a Medida Provisória n~ 151. v. Sr levou-me ao Ministro
Ozires Silva e lá ouvi de s. Ex' sobre 0 que 0 Governo pretendo Brasil, com 12; a Secretaria de AdministraçãO Federal,
com 11; e o antigo MinistériO da Infra-Estrutura, com 10.
dia. Disse eu que, como e-ra no âmbito do Governo_, cai;Jia
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O acesso ao Serviço Móvel Celular se dava, até 30-6-92;
através de caução no valor de Cr$3.200".000,00, restih.iível
e corrigida após 24 meses da assinawra do contrato. Após
aquela data, a caução foi substituída por uma tarifa da "Habilitação" no valor de Cr$750.000,00, não rstituível e sem direito
_
a ações da Telebrás.
O valor atual da assinatura mensal é de Cr$116.572,67
e a cc. !lt_a média me~sal dos 1.445 assinantes ativoS é, ·atu-almente, de Cr$400.000,00.
· ·
E, para ·que conste nos registres desta Casa, requeiro
a transcrição da resposta dada ao nosso Requerimento' de
Informação n' 345, de 1992, nos Anais.
·

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO:
Aviso n' 140/GM
BraSI1ia, 24 de julho de 1992
Senhor Senador,
Tenho a honra de dirigii'-me a Vossa Excelência para
reportar-me ao Ofício SM/n' 381, de 15 de junho de 1992,
através do qual encaminha o Requerimento de Informação
n' 345, de 1992, de autoria do Senhor Senador Pedro Simon,
solicitando informações relativas à Telefonia Móvel Celular.
A respeito do assunto, apraz-me encaminhar-lhe emanexo, resposta às questões suscitadas pelo ilustre reqUerente,
contidas na Carta n' 268/92/P, de 8 de julho de 1992, da
Presidência da Telebrasília 1 empresa Vinculada à Secretaria
Nacional de Comunicações desta Pasta.
Atenciosamente, - Affonso Alves de Camargo Netto,
Ministro de Estado dos Transportes e das Comuniciições.
cr. n' 268/92/P
Brasília- DF, 8 de julho de 1992
REF.: CT.l!00/141/92, de 29-6-92
llm'Sr.
Dr. José Ignácio Ferreira
MD. Presidente da
Telecomunicações Brasileiras S.A_.
Brasília --DF
Senhor Presidente,
Reportando-nos ao documento de referência,- <jiú!--encilminha a esta empresa o Requeriniento- de Informações n9

345/92, assinado pelo
informar:

Exm~

Sr. Senador Pedro Simon, vimos

1. A quantidade de telefones celulares posta a venda
nesta data é de 4.000 (quatro mil).
2. Até 30 de junho de 1992 foram comercializados !. 782
(um mil, setecentos e oitenta e dois) acessos, dos quais 1.495
(um mil, quatrocentos e noventa e cinco) já estão em uso
pelos respectivos assinantes.
3.

Os órgãos federais, listados em anexo, assinaram com

a Telebrasília Contrato de Acesso ao Serviço Móvel Celular,

totalizando 160 (cento e sessenta) unidades, das quais36 (trinta e sei~) remanescentes do antigó sistema de telefónia móvel
implantado em 1975.
4. Até 30 de junho de 1992, o Acesso ao Serviço Móvel
Celular se dava através de caução, restituível e corrigida após
24 (vinte r;;: quatro) me~es de assinatura do contrato, no valor
de Cr$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil cruzeiros).
Após essa data, a caução foi substituída por uma tarifa de
"Habilitação" • no valor de Cr$750.000,00 (setecentos e cinqüenta ·mil cruzeiros), não restituível e sem direito âs ações
da Telebrás.
Cabe ressaltar que, aos assinantes que caucionaram o
acesso ao S~rviço Móvel Celular, a Telebrasília oferece a possibilidade de aderirem â nova sistemática, mediante acerto entre
a difereriça do valor já pago e corrigido e o preço da habilitação
acima mencionado, em serviços do Sistema Celular e ou na
aquisição de terminais da rede telefônica convencional (fixa).

5. O valor aluai da assinatura mensal é de Cr$116.572,67
(cento e dezesseis mil, quinhentos e setenta e dois cruzeiroS
e sessenta e sete centavos).
6. O valor da conta média mensal dos assinantes atualmente ativos (1.445 - um mil, quatrocentos e quarenta e
cinco)é de Cr$400.000,00-(quatrocentos mil cruzeiros).
Ao-ensejo, manifestamos a V. Sa. nossas cordiais saudações.
Atenciosamente, Jorge de Moraes Jardim Filho, Presidente.

ÓRGÃOS FEDERAIS QUE AsSINARAM
CONTRATO DE ACESSO AO
SERVIÇO MÓVEL CELULAR
ÓRGÃO
01.
02.
03.
04.

Banco Central do Brasil ................................- .....:........,_____, ____............___,
Banco do Brasil S/A .............................................................-~-- .._ .............____
Caixa EconOmica Federal ....-....................................................._.._,_,........................._.
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT ................. - - - - ·
05. Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A- EMBRATEL ........·-·-~---·
06. Estado Maior das Forças Armadas - EMFA ..............................,.............................._..
07. Ministério do Exército .........- ....___ ..; _ _ _............--~·----·----·08. Ministério da Agricultura ............___ ..._
............- ....----·-----......
09. Ministério do Trabalho ........____...........-.....
.....................____
10. Ministério dos Transportes e Comunicação -.-...........................
.
11- Ministério da Ação Social .....- ...............................................-·-------·------12. Ministério da ~nomia, Fazenda e Planejamento ...........................---·---......
13.. Ministério da Educação e Cultura ...............................- ......._ _ _...............--.--.

NITGRAÇÃO
01
03
01
01
01
.02
01
03
01

QUANTIDADE
12
05(*)
07
06
01(")
02(*)
03_
03(*)
02(*)
05
03(*)
22(*)
01(*)
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!v!IGRAÇÃO QUANTIDADE

----------------------------------------------=--------14. Ministêrio
Infra-Estrura ..............................
·······-·---·--10(")
da

04

01

03(*)
01.

15. Ministêrio da Justiça ·············-·····----·----·······-··
16. Ministêrio da Marinha ...............................- - - - · · · · · · · · - - - - - - 17. Ministêrio das Relações Exteriores -·-·-················--··-·
--18. Petrobrás Petróleo Brasileiro S/A .............................
·····---·····-···---·
19. Vice-Presidência da República .........................._____________ _
20. Presidência da República:
- Diretor de Administração Geral ····································----·----··--- Secretaria de Assuntos Estratégicos ······---···~···-~-···-----·····--- Secretaria de Administração Federal ·····················-----·····-----·········--Secretaria de Desenvolvimento Regional ..................................---·······------ Secretaria de Desportos ·····---······---·-·----·······-----·----21. Secretaria do Conselho da Justiça Federal ·····················-·······----22. Senado Federal ····················---·······-··---··---··
·---23. Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPR.O ·-·--2A. Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas • .SEBRAE ................ .
25. Superior Tribunal de Justiça .......................
.. ... ___.............................__ _
26. Superior Tribunal Militar ......................................................________
27. Supremo Tribunal Federal ............................
.. ......._ _ _ _ __
28. Tribunal Regional do Trabalho ......_______..........·--"-'-- - - - ·
29. Tribunal Superior do Trabalho ....·---·----·.. --......
........._
30. Telecomunicações Brasileiras S.A . TELEBRAS -·------....- -..· - - - 31. Banco Nacional de Desenvolvimento EconOmiço ....____
----·-·--·
32. Instituto Brasileiro de Mineração ................ ----·---_ _.................._ ..___ _
33. Companhia Vale do Rio Doce

01
01

08{*)
01(*)
01(*)
01(")

TOTAL

.36

.160.

os
01
01

02

23
05
11(*)
02

01
02

02

02
02(*)
02(*)

01
02

01
02

01
01

08

OL

OBS.: Vale ressaltar que dos OCg!os acima llstad~ os asslnallulos com (*) ji et11m essinantes do Sistema de Telefonia M6vel em Brunia,. desde 1972, c optaram por permanecer
com o serviço etravés da Telefonia M6vel Celular.

O SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior)- Conéedo
a palavra ao nobre Senador Carlos De'Carli.

e do Rio de Janeiro. Fiz, na carta endereçada ao Ministro
das Minas e Energia, um apelo veemente no sentido de_ que
O SR. CARLOS DE'CARLJ (PTB -.AM. \'renuncia não permita que se consuma esta inexplicável mudança, que
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senadpres, constitui grave atentado aos interesses da Região Ainazónica
e do Brasil.
tomamos a iniciativa de dirigir carta aó Ministro das Minas
Preciso lembrar, nesta oportunidade, que os Parlamen~
e Energia, Sr. Marcos Vinícius Pratini de Moraes, ~9m -9ata
de 14 deste mês de julho, apresentando o nosso mais veemente tares que representam no Congresso a Região- Arriazónica
protesto contra a pretensa decisão da Petrobrás de s~bstitqii'. subscreveram documento endereçado ao MiriiStro Marcos Via armação na Região Amazónica, que vem efetuando o trans- nícius Pratini de Moraes chamando a atenção para os sérios
inconvenientes da medida projetada. Lá se assinala que a
porte de petróleo de Tefé para Manaus, pelos navioS da Frota
Petrobrás começou a produzir petróleo no rio Urucu, há três
Nacional de Petroleiros, FRONAPE.
Se a ameaça se conSumar, além de graves prejuízoS à- anos. Para assegurar o escoamento da produção petrolífera
nos campos descobertos naquela área, convocou os arma_do.res
economia da Regiãó Amazónica, represen~àrá:õ º~semprego
de centenas de pessoas, como desestruturará esse irilporta:nte · regionais que, diante da perspectiva de aumento da produção,
segmento que é a navegação interior, tão desprezada no Brasil foram induzidos a promover vultosos investimentos,
Neste documento, sublinha-se que, após o pioneirismo; ·
e tão cercada de atenções nos países mais desenvolvidos e
o sacrifício, os erros, os acertoS e a experiência~ádquirida
prósperos de todo o mundo.
_ __
.
Não podemos admitir que o projeto se concretize, prirlCi- decorrente desse pioneirismo, a Petrobrás desejà agora, ·pura
e simplesmente, mudar todo o sistema, substituindo as empre~
palmente quando se sabe que a Pctrobrás, por intermédio
da Fronãpe, tem dezenas de naVios afretados _do exterior, sas que fazem o transporte Tefé~Manaus por navios da Fro·
a chamada terceira bandeira, despendendo milhões de dóla- nape.
O memorial dirigido pela bancada federal dos estados
res. Não se poderá alegar, em abono da providência malsiamazónicos procura enumerar as razões que apontam para
nada, que a frota daquela corporação estatal esteja sofrendo
as conseqüências de capacidade ociosa.
a grave inconveniência dessa mudança no sistema de transporte. Em primeiro lugar, se"rão perdidos- os investimentos
É preciso também advertir para os riscos que advirão
feitos pelas empresas que passaram a se dedicar a essa_ ativiao ecossistema da Amazônia face a um possfvel sinistro com
dade económica, respondendo imediatamente aos estímulos
essas embarcações de grande porte, fato que já se ve-rifiCOu
dezenas de vezes na Bahia e nos litorais do Espírito Santo da própria empresa estatal de petróleo, uma vez que não
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terão onde alocar os equipamentos ·construídos especialmente
para a natureza peculiar desse transporte.
Acresce que a Petrobrás será obrigada a fazer novos investimehtos a fim de adaptar os navios na Fronape àquela finali~
dade._ É improcedente o argumento que vem sendo utilizado,
segundo o qual haverá substancial redução de cus,os para
a Petrobrás, como sugerem seUs técnicos. Está a armação
regional devidamente preparada para provar que tal alegação
é destituída de fundamento, bastando, apenas, para isso, que
a empresa estatal tome transparente a sua previsão de custos,
o que os seus técnicos se recusaram a fazer,até agora ..

Basta lembrar que a carga transportada, em 1991, por
meio de navios próprios, foi de 42.272.559 toneladas, enquanto que a parcela desse mesmo transporte, a cargo dos navios
afretados_, foi da ordem de 33.954.307 toneladas. O custo/dia
de um navio da Fronape é de US$14,432 dólares, enquanto
que _o de um navio afretado é de 18 mil dólares.
A medida anunciada importará em aumento -do desemprego e numa significatiVá redução da renda regional, uma
vez que a Petrobrás não paga ICMS sobre os produtos e,
a Amazônia pagará um alto preço com a perda desse negócio
em sua economia, urna vez que todas as relações económicofinanceiras, incluindo os salários do..s trabalhadores empregados nessas embarcações, deixarão de se efetivar na própria
~ -·
região.
O porte e a idade média de cada um desses navios da
Fronape representarão graves riscOs para o eco·ssistema amazónico, bastando lembrar os seriíssinios acidentes já ocorridos
em Santos, Angra dos Rels, Rio de Janeiro e ao longo da
costa do ~ ordeste.
A mudança representa, ainda, como o memorial da bancada federal dos estados da região mostrou ao Ministro, uma
flagrante agressão à política nacional de transportes e à legisla7
ção pertinente, graças à utilização de navios de cabotagem
na navegação interior, o que atualmente não é permitido pela
lei.
É uma balela falar em ociosidade dos navios da Fronape,
uma vez que a empresa de navegação afretou dezenas de
embarcações no exterior. Se admitíssemos tal argumento como procedente, teríamos que assinalar a brutal e criminosa
evasão de divisas qúe provoca, coni reperCussõesnotoriamente prejudiciais à economia nacional, sobre a qual impõe-se
rigorosa apuração.
Finalmente, Sr. Presidente, Sr"'5 e Srs. Senadores, o me~
morial enviado pelos Parlamentares dos_ estados da região
lembra que o Brasil vive, hoje, sob os ventos liberalizantes
do programa de modernização da sua economia, que atribui
à privatizaÇão de empresas do estado capítulo de especial
relevo. Por isso, a decisão que se anuncia na Petrobrás entra
em conflito com essa noVa filosofia do Governo, sendo uma
falácia o argumento de qtie permitirá uma redução de custos.Desta tribuna, desejo fazer um apelo ao Mi:riiStfó -das
Minas e Energia, que é empresário e homem público comprometido inteiramente com a nova filosofia de Governo, que
está votada para o fortalecimento da iniciativa privada e a
diminuição da ingerência do Estado na economia. A mudança
que a alta administração da Petrob_rás projeta representa o
caminho inverso ao que o Presidente da República resolveu
escolher como a alt!:mativa mais conveniente ·aõs interesses
superiores do BrasiL
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs e Sts. Senadores. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador João França.
O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr.-; e Srs. Senadores, segundo
tem anunciado o Governo, _em breve, s~rá encaminh~lda .ao
Congresso Nacional a proposta de reforma fiscal, que, dentre
muitas alterações, pretende simplificar o recolhimento de impostos, acabar com a estabilidade no serviço público e com
a aposentadoria por tempo de serviço, transformando-a em
aposentadoria por idade, aos 65 anos.
No campo dos impostos, melhor iniciativa não poderia
·existir por parte do Governo. A situação-hoje existente é
uma verdadeira vergonha nacional. De mais de 80 milhões
de brasileiros inscritos no Cadastro de Pessoct. Físieã, apenas
7 milhões pagam imposto de renda. A carga tributária afeta
mesmo é o ·assalariado, que não tem corno fugir do fisco,
pois o rico sempre encontra uma fórmula de não pagar os
impostOs. Não há dúvida de que muitas· pessoas que parecem
agir legalmente, na verdade usam CPF falsos para fraudar
o fisco. Recentemente, a Comissão Parlamentar de InquéritO,
criada para apurar as ramificações- da ãtuação do Sr. Paulo
César Farias no Governo Federal, veio demonstrar que inúmeras pessoas ligadas a ele sao na verdade fantasmas documentados, inventados para lesar o fisco e roubar o BrasiL Rico
Brasil que é roubado por todos os lados e de todas as formas
e, ainda assim, permanece de pé.A simplificação dos tributos é mais do que necessária,
para que se arrecade mais, maior número de pessoas pague
tributos e haja menos sonegação. Só quem não quer não vê
que quanto mais se aumentam os impostos menos se arrecada.
O. exemplo do setor automobilístico está aí para quem quiser
ver: com a diminuição da alíquota do ICMS, o preço dos
veículos baixou e as vendas cresceram cerca de 60%. Com
isso, o montante arrecadado com impostos foí maior, compensando plenamente a redução da alíquota.
Não temos, entretanto, elogio algum para a iniciativa
do Governo de passar a aposentadoria para 65 anos de idade.
Os senhores já imaginaram um professor com mais de 60
anos tendo de__ enfrentar urna turma de ad91t~_s_ce_nt~~ numa
sala de aula? Ranzinza, esgotado e cansado do jeito qtie estará
rÍão ·terá paciênCia alguma Para ensinar ning"üém.
E um policial tendo, com essa idade, de enfrentar bandidos cheios de vitalidade e çlisposição para praticar o· crime?
É_ fácil imaginar quem levará a melhor.
Que forças terá um pedreiro ou um ajudante de pedreírOsexagenário para manejar uma colher ou carregar tijolos e
mass~ para levantar as construções?
· Com a experiência qti.e já acúrilulei eril alguns anos de
trabalho, estou convencido de quem o que se quer mesmo
é que as pessoas morram antes da aposentadoria. Os técnicoS
da Previdência afirmam que a média de idade do brasileiro
está em torno de 73 anos. Como, então, querer que as pessoas
só possam se à.posentar aos 65 anos? Não será essa uma crueldade muito grande, senhores?
Outra- Coisa-. có:ril que não posso conCordar, é com o fim
da estabilidade do funcionário público. De acordo com a Constituição, o servidor só pode entrar no serviço públíco por
concurso, adquirindo estabilidade após dois anos.
Como os gover:nos são mudados a cada quatro anos, a
estabilidade existe como uma segurança para o servidor de
que não será- despedido por pressão ou antipatia política. Também é ela a garantia da continuidade administrativa, tão útil
às instituições e à execuç_ão das políticas governamentais.
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Além disso, submeter uma pessoa a concursos ·geralmente
penosos e difíceis, iluma época em·que cOnseguir um emprego
é tão difícil, e depois não lhe dar a garantia do emprego
é, no mínimo, desumano.

Se, por outro lado, o serviço público não pode ficar com
os maus funcionáriOs, cOm aqueles que nãó cu:mprem- com

os seus deveres, a própria lei prevê que, para IsSO, --existe
o estágio probatório de dois anos e a possibilidade de demissão

por sentença judicial ou após processo administrativo, Com
isso, a administração está mais do que resguardada, e os fun-

cionários estão seguros de que não poderão ser vítimas de
injustiças -e de perseguições infundadas.

.

_ .

Assim sendo, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, faço
o meu apelo ao Governo para que reveja esses dois pontos
na elaboração da proposta definitiva de alterações constitucionais, levando em conta que é na velhice que o trabalhador
precisa de maior respeito, e que a gararitiã de emprego é
a maior vantagem que tem o servidor público.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (lrapuan Costa Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador JúHo Campos,
O SR- JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr .. Presidente, Sf4'l e Srs ..Senadores, estive
presente, dia 28 último, na cidade de Alta Floresta - :M:f,
onde, bastante emocionado, proferi algumas palavras com
o fito- de homenagear Ariosto da Riva, por otasiãõ -de seu
sepultamento, um exemplo de dignidade e trabalho que haveremos sempre de reverenciar.
Nascido em Agudos, no Estado de SãoJ~a_lllo, ainda jOvem foi para Goiás, onde trabalhou com garimpo, partindO
depois para Jequitaí e Abaeté, em Minas GeraiS, continUándo
na mesma atividade da garimpagem. Na década de 50 foi
para o Estado do Paraná, onde realizou assentamento de colonos, deslocando-se a seguir para o Mato Grosso, Município
de Naviraf, local em que se dedicou- ~o cultivo de terras.
Como colonizador nato sentiu-se atraído para a -regi3o do
Araguaia, onde implantou o_ Projeto·- de Colonização Saiarn.issú, mas foi a selva amazónica que.lhe despertou mais atenção.
Em 1973, às margens do rio Teles.Pires fez nascer cmtro
ponto de colonização em terras consideradas nobres. Aos pou·cos, colonos de outros Estados foram chegando e contribuindo
com o surgimento de novas cidades. Em 22 de maio de 1976
criou o Município de Alta Floresta, fundando, também, através da INDECO - Integração, "oerenvolvimento e Colonização, outras cidades como Paranaíta, Apiacas-e Redenção.
Por meio da Indeco, Ariosto -da Riva construiu nessas cidades
mais de 1.500km de estradas, hospitais bem equipados, escolas
rurais e urbanas;-além cte demarcar lotes para pequenos e
médios proprietários.
A par disso, Alta Floresta também foi beneficfada com
projeto agrícola que desenvolveu as culturas perenes de café,
cacau, guaraná e urucum, como também as de subsistência
como arroz, feijão e milho.
A Indeco criou também, sob a sua direção, a Fazenda
Caiabi, com o objetivo de pesquisar os produtos agrtcolas
perenes que melhor se adaptassem à Região Amazónica, Oportunidade em que desenvolveu intensas campanhas de preservação da castanha no Brasil.
Grande liderança política no Estado de Mato Grosso,
Ariosto da Riva tinha ligação com minha_ fa_milia, inclusive
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de ordem afetiva, sendo também uma grande força do meu
Partido.
No início do Governo Collor foi convidado pessoalmente
pelo Presidente para ocupar a Pasta da Agricultura e Reforma
Agrária, declinando do convite por duas vezes com o argumento de que sua missão restringia a colonizar e desenvolver
o Brasil no- âmbito da iniciativa priVada, ajudando a transfor~
mar o Estado de Mato Grosso e_m líder nacional pela sua
pujança e riqueza natural.
Pelos relevantes serviços prestados ao Estado Mato Grosso e ao Brasil, Ariosto da Riva recebeu vários títulos e comendas. Com sua morte, o Brasil fica maiS pobre de homens
da grandeza de um Rondon deste- final de século, e Mato
Grosso perde um de seus mais entusiasmados colonizadores.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel - Amazonino Mendes- Antonio Mariz
- Aureo Mello- César Dias- Coutinho Jorge- Epitácio
Cafeteira -Fernando Henrique Cardoso -Flaviano Melo
-Henrique Almeida- Hydekel Freitas- Josaphat Marinho
-José Sarney - Jutahy Magalhães :- Mar~_io Lacerda Odaci:r -soares..:...._ Raimundo Lira- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior) - Sobre
a me.sa projeto de lei que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 114, DE 1992
Acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei J;t"'_ 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de ProcesSo Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 20 da Lei n• 5.869. de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil - fica acrescido do
seguinte parágrafO:
-

"Art. 20.

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

§ 5• O p·agamerito do perito, excluídas as despesas de perícia, será estabelecido pelo juiz e seu valor
não poderá exceder a metade do que for fix-ado na
sentença como honorários de advogado."

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em cont~ário.
- Justificação
O art. 19 do Código de Processo Civil dispõe que cabe
as partes processuais proverem as despesas dos atos que. realizam ou requerem no processo, ·antecipando-lhes o pagamento.
Já o art. 20 do CPC determina que a sentença condenará
o vencido a pagar_ ao_ venc~dor as despesas_ qu~_ antecipou
e os honorários advocatfcios.
O art. _39 fixa os parâmetros - mínimo de 10% (dez
por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor
de .condenação - e os critélios que devem ser levados em
conta na atribuição do percentual dos honorários de advogados.
O pagamento ou o crédito do perito, como preceitua
o art. 585 do CPC, é título executivo extrajudiCüli. Sua remuneração pelos serviços prestados deve ser juSta, mas devemos
evitar que sejam arbiti:'ados valores colossais, que- superam
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os honorário.s advocatícios e impedem o pagamento no curso
da ação e até desencorajam sua propositura.
Busca-se com _o projeto compatibilizar os arts. 19 e 585
do Código de Processo Civil, promovendo uma uniformização
necessária.
Assim, a remuneração -do perito passará a ter co-mo parâmetro os honorários de a,dvogado e como limite ffiá.Xinio a
metade do valor que for determinado para pagar os trabalhos
do advogado.
Este o critério uniformizador que propomos com o intuitO
de assegurar pagamento adequàdo aos profissionaiS que atuam
no processo, evitando dispafidade_s qúe hoje ocorr~m e que
chegam a inibir a busca da justiça com receio de elevados
custos.
Contamos com o .apoio de hossoS- eminentes Coiigre·ssJ.súls
para a aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, 30 de junho de 1992.-- Senador Mareio
Lacerda.

LEGISLAÇÃO CITADA
Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973
Com as alterações determinadas pela Lei n~ 5.925,
de 1~ de outubro de 1973
Institui o Código de Processo Civi.

.....-----... -------------.. cÃPi-Tül.õ.ü----.. ·---.-·---· --------..
Da Ação
Art. 39 Para propor ou contestar aç,ão é necessário ter
interesse e legitimidade.

S~ÇÃO III ...
Das Despesas e das Multas
Art. 19. Salvo as disposições coricernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atas que realizam
ou reque~em no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o inicio até sentença final; e bem ainda, na execução,
até a plena satisfação do direito áeclarado pela sentença.
§ 19 O pagamento âe _que trata este artigo será feito
por ocasião de cada ato processual.
§ 29 Conipete ao autor adialltar as despesas relativas
a atas, cuja realização o juiz determinar de ofício citi a requeri*mento do Ministério Público.
.
_ ___
Art. 20. A s_entença condenará o vencido a pagar ao
vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba honorária será devida, também, nos casos
em que o advogado funcionar em causa própria. § 19 O juiz, a:o decidir qualquer incidente ou recurso,
_
conderi.ará nas despesas o vencido.
§ 29 As despesas abrangem não só as custas dos_ atos
do processo, como também _a indeni:z:ação de vja_geni, diária
de testemunha e remuneração do assistc;;nte técnicO.
§ 39 Os honorários serão- fiX.fldos entre o mínimo de
dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%)
sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau e Zelo do profissional;
b) o lugar de prestação dO serviço;
c) a natureza e importância da causa O trabalho realizado
pelo advogado e _o tempo exigido para o seu serviço.
§ 49 Nas causas de pequeno valor e nas de valor inestimável, bem como naquelas em que não houver êondenaçãq
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ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados
consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas
das le_tras a a c d9 parágrafo anterior.
Art. _585". São títulos executivos extr3.-judi~ais:_
I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata
-e o -cheque;
I I - o documento público, ou o particufar assinado pelo
de':"edor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste
a obrigação de pag3:r quantia determinada, ou de entregar
'
coisa fungível;
III -os contratos de hipoteca, de penhor, de anticre~e
e de caução, bem come>_ "de seguro de vida e de acidenres
pessoais de que resulte· morte ou inq~.p3.cidãde;
·
IV - o crédito decorrente de __foro, laudêmio, aluguel
ou renda de imóvel, bem como encargo de condomínio desde
que comprovado por contrato escrito;
V- o crédito de serventuário de. justiça, de perito, de
intérprete, ou de tradutor, quando as custas, emolumentos
ou honorários forem aprovados por decisão judicial;
- VI - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da
União, Estado; DiStrito Federal, Território e Município, correspondente aqs créditos inscritos na forma da lei;
VII -todos os demais títUlos, a que, por disposiçãO expressa, a lei atribuir força executiva .
§ 19 A propositura de ação anulatória de débito..fi.Sórl
não inibe a Fazenda de promover-lhe a cobrança.
§ 2~> Não dependem de homologação pelo Súpre~o Tribunal Federal, para serem executados, os títulos executivos
extrajudiciais, oriundos de país estrangeiro. O título, para
t~r_eficácia exe-cutiva, há d~ s_atisfazer aos requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e indicar
o Brasil como o lugar de cumprimento da obrigação.

···········~··· rA··c~-,;;;;~a~·d~-c~~·;;;~~;ça~::J~~-ti~~-~-cid~d~~;~
- decisão terminativa.)
-O SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior)- O projeto
que acaba de ser lido será publicado e remetido à comissão
competente.
_
_
.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l!>
Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' s37, DE 19~Nos termos do art: 255, II c, 12, do Regimento Interno,
requeiro que sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 65, de
1992, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, pie-vistos Do Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal, além da Comissão constante do despacho inicial de distrib~ição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos, para opinar conforme
art. 99, II do Regimento InternO.
Brasília, 30 de julho de 1992.- Senador Irapuan Costa
Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior)- O requerimento que acapa de ser lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l9
Secretário.
É lido o seguinte:

-
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REQUERIMENTO N• 538, DE 1992
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Mauro Benevides,
Com fundamento no§ 29 do art. SOda Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro à Mesa sejam solicitadas,
ao Exm" Sr. Secretário-Geral da Presidência da República,
Embaixador Marcos António de Salvo Coimbra, as seguintes
informações relacionadas com a construção de heliporto na
residência particular do Senhor Presidente da Replíblica:
1 -A decisão de construir um heliporto na residência

pessoal do Presidente Fernando Collor, com o emprego de
verbas públicas, foi adotada com base em que dispositivo
legal?
2 - O Governo tem conhecimento de decisões do -TCU
condenando a execução de obras em residências particulares,
por conta de recursos do erário?
3 - O Presidente Fernando Collor já fessafciu ou irá
ressarcir o erário por essa despesa, já que a construção beneficia sua residência particular?
4 - Foram realizadas outras obras, na residência pessoal
do Presidente Fernando Collor, com recursos públicos?
5 - Por conta de qual dotação orçamentária foram tais
obras realizadas? Foram prestadas contas dessas despesas ao
TCU?

6- Houve licitação pública para Contratação das obras
do heliporto? Qual o critério para escolha da firnia Pista Consultaria e Auditoria Ltda? Apresentaram-se outras firmas ç:oncorrentes à licitação para contratação da obra?
7- A firma contratada já havia construído, antes, outros
heliportos? Quais?
8- A firma Pista Consultaria e Au~itoria Ltda, -apresentou endereço fictício, segundo notícia de O Globo, de 29
do corrente. Essa notícia é verdadeira? Quais os diretores
da firma que assinaram o contrato para constrUção do heliporto? Favor enviar, junto à resposta, cópia desse coritrato.
9-:-- O Governo autorizou ou tem conhecimento da realização de obras em outras residências paTticulares, com recursos do erário público?
Justificação
O Tribunal de Contas da União- TCU, àe acordo com
notícia do jornal O Globo, está investigando, através do processo n9 15.322/91-9 a construção do helipo'rto na reSidência
particular do Senhor Presidente da Repúbli6a.
Nos últimos anos, aquela Corte de Contas vem, sistematicamente, condenando os ordenadores de despesas que autorizam gastos semelhantes. Como, ao Presidente da República,
cabe dar o exemplo de probidade para toda a Nação, é indispensável que sejam esclarecidas as circunstâncias e condições
em que se deu a construção desse heliporto.
Sala dás Sessões, 30 de julho de 1992. -Senador Pedro
Simon.
O Globo -

Quarta-feira, 29 de julho de 1992. - Senador
Pedro Simon.
FIRMA FANTASMA
FEZ HELIPORTO DA DINDA
(Cassia Maria)
Brasília -Uma empresa fantasma foi respónsávei pela
construção do heliporto da Casa da Diri.da. O Tribunal de
Contas da União investigou a contnúaçãõ d~ "Pista CoOsul-
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toria e Auditoria Ltda", cuja razão social em nada lembra
uma empresa de construções e obras, pelo Serviço Regional
de Proteção ao Vóo de Brasüia, órgão do Ministério da Aeronáutica- extinto rio ni.esmo ano-da construção do heliporto.
No processo de Tomada de Contas, que recebeu o número
15322/91-2, os inspetores do TCU constataram que o Governo
pagou cerca de Cr$ 2 milhões, em valores da época, a uma
empresa que legalmente não existe, para construir o heliporto
da Dinda. Apesar de estar localizada na residência particular
do Presidente Fernando Collor, a pista para pouso e decolagem do helicóptero presidencial foi paga pelo Governo Federal, em 1990.
Com endereço fiCtício na lTJS-til (Quadra Comercial da
Asa Sul de Brasília), os inspetores do TCU não encontraram
qualquer pista real que levasse à "Pista" fantasma.
O processo referente ao heliporto da Casa da Dinda se
encontra na mesa da relatara, Ministra Hélvia Castelo Branco,
desde o dia 2 de junho. A rigor, ela teria prazo de 45 dias
para apresentar seu relatório e submetê-lo à apreciação do
plenário, o que ainda não foi feito. Ontem, a ministra ri.ão
se encontrava em Brasília.
Não foi uma denúncia que chamou a atenção dos ínspetores do TCU para a dupla irregularidade constatada na Casa
da Dinda. Ao analisarem as contas, estranharam que uma
empresa de consultaria e auditoria tivesse sido a responsável
pela obra. Também não entenderam porque o Governo pagou
por uma benfeitoria na residência partiCular do Presidente
Collor.

O TCU quer saber quem vai receber oficialmente a obra,
que deverá ser contabilizada no património de um órgão públi~
co._ E quando terminar o mandato do Presidente, como a
Aeronáutica pretende recuperar 'o património. Ao assumir
a Presidência, Collor reafirmou o discurso de campanha, que
não ocuparia qualquer residência oficial justamente para não
dar despesas ao erário e dar um _exemplo de moralidade_ pública.
(Ao exame da Mesa.)

O SR- PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior) - O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado à Mesa
Diretora para deliberação.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 58, DE 1992 --Complementar
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
, Discussão, em turno Unico, do Projeto de Lei da
Câmara n" 58, de 1992-Complementar (n" 73/91, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral
da União, e dá outras pr.ovidências, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho, favorável ao Projeto
e às Emendas de n'?'l-2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 44
e 52; na forma do Substitutivo que apresenta; contrário
às de n•' 11, 14, 16, 22, 24, 31, 32, 34, 39, 40, 41,
42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54,55 e 58; pela prejudicia-
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!idade das de n'' I, 6, 21, 23, 35, 36, 38, 49, 56 e
57, na forma do Substitutivo que apresenta.
A Presidência constata- a inexistência de quorum para
o -pross_eguimento da_ sessão, ficando deste mOdo, sobrestada
a apreciação da matéria.
Antes, porém, convoca sessão extraordinária a ce.aliiar-s_e
hoje, às 18 horas e 10 minutos, com .a segu~nte

Julho de 1992

ORDEM DO DIA
Votação, en: turno únicO, do Requerimento n~ 532,
de 1992, de auto na do Senador Esperidião Amin, solicitando, nos termos regimentais, tramitação conjunta para os Projetes de Lei da Câmara n1! 127, de 1990,
e 66, de 1992, que dispõem sobre instalações portuárias.
- - (j SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior) - Nada
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
_ _

(Levanta-se a_sessão às 18 ~oras e 2 minutos.)

Ata da 25a Sessão, em 30 de julho de 1992
4" Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura
Presidência do Sr. Beni Veras
ÀS 18 HORAS f1 10 MINUTOS, !1Cll!IM-Sf1 PRI?-·
SENTllS OS SRS. SllN!IDORI?S:
- Alexandre C.osta - Alfredo Campos - Almir Gabriel

~Amazonino Mendes- Amir Lando- Antonio Mariz- Áu·

reo Mcllo - Beni Veras - Garlos Dc'Carli - César Dias Chaga• Rodrigues- Cid Sahóia de Carvalho- Coutinho Jorge -. Darcy Ribeiro - Dario Pereira- Dirceu Carneiro - Elcio Alvares- F.speridião Amin- F.pitácio C'itfetelrà- Fel-nan·
do Henrique Cardoso - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson Camata - Guilherme Pai·
meira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humherto
Lucena - Hydekel Freitas - Jrapuan Costa Júnior - Jarhas
Passarinho- Joao Calmon -João França- João RochaJosaphat Marinho- José Eduardo -José Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa- José Sarney- Julio Campos- Júnia
Marise - Jutahy Magalhães - I .avoisier Maia - Levy Dias Louremherg Nunes Rocha- l.ourival Baptista- l.ucfdio Portella - Mansueto de Lavor - Márcio I acerda - Marco Maciel - Mário Cova• - Maurício Corrêa - Mauro BenevidcsMeira Filho - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson
Wcdekin - Ney Maranhfio - Odacir Soares - Pedro Simon
- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Ruy Bacelar- Valmir C'ampelo - Wilson
Martins.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 68 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iníciamos nossos tn1.balhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 539, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
_do__Regimento Interno, para a Mensagem nÇ> 270, de 1992

(n' 361, de 1992, na origem), pela qual o Presidente da República _solicita autorização para que a República Federativa
do Brasil possa ultimar contratação de operação de crédito
externo, no valor equivalente a até US$ 250,000,000.00, junto
ao Banco Internacional de Reconstrução e De.senvolvimento
- BIRD, destinada ao financiamento parcial do Programa
de Modernização do Setor de Saneamento a ser executado
pelo Ministério da Ação SociaL
.
Sala das Sessões, 30 de julho de 1992. -Marco Macie't
- José Eduardo- Fernando Henrique Cardoso- Humberto
Lucena - Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - O requerimento
que acaba de. ser lido será votado após a Ordem do Dia,
na forma do art. 340, II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 540, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para a Mensagem n9 271, de 1992
(n'3_62192, n~ origem), pela qual o Presidente da República
sohc1ta autonzação do Senado Federal para que seja autorizada a contratação de operação de crédito externo com garanM
tia da União, no va}or equivalente a até US$26Ü,OOO,OOO.OO
entre a PETROBRAS -Petróleo Brasileiro S.A. e o Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD
(Banco Mundial), destinada ao financiamento do Projeto Polidutos e Estação de Hidrotratamento.
Sala das Sessões, 30 de julho de 1992. -Marco Maciel
- Humberto Lucena - José Eduardo - Fernando Henrique
Cardoso - Esperidião Amin.
. O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - O requerimento
hdo sera votado após a Ordem do Dia, na forma do art.
340, II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, cm turno único, do RequerimentO no:- 532,
de 1992. de autoria do Senador Esperidião Amin, solicitando, nos termos regimentais, tramitação conjunta para os Projetas de Lei da Câmara o 95 127, de 1990,
e 66, de 1992, que dispõem sobre instalações portuárias.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pú-rrtanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, os Projetas de Lei da Câmara
I_l!"' 127, de 1990, e 66, de ~992, passarão a tramit~rem conJunto.

-_

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Passa-se à votação
do Requerimento n' 539/92 de urgência, lido no Expediente,
para a Mensagem n~ 270, de 1992.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Passa-se à votação
do Requerimento n~ 5'40/92 de urgência, lido no Expediente,
para a Mensagem.n' 271, de 1992.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se-refere-figUrará na Ordem do Dia da segunda sessão ordináría subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Há orador inscrito.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, cumprindo
rotina que me impus, venho à presença de V. Ex~ desta vez,
para inteirá-los da resposta do Senhor Ministro- das Minas
e Energia a nosso' Requerimento de Informação n9 284, de
19-5-92, em que foram solicitadas informações sobre a construção dos gasodutos Argentina-Brasil e Bolívia-Brasil.
Através do Aviso n' 116/GM, de 23-7-92, que enCaminha
o Memorando n' 1.030/SNE, de 8-7-92 da Secretaria Nacional
de Energia, o Sr. Ministro Pra tini de Moraes inicia dizendo
que a importação do gás argentino vem s~ndo tratada há
vários anos.
Argumenta, todavia, que os estudos para a construção
do gasoduto Bolívia-Brasil se encontram mais adiantados, porque os acordos já foram realizados, devendo ser ultimadas
as negôciações para a assirüttura do contrato de compra do
gás boliviano, o que viabilizaria a construção iriiediata do
gasoduto entre os dois países. Diz ainda que os trabalhos
continuarão sendo desenvolvidos com a Argentina para posterior construção de' um gasoduto Argentina-Brasil.
Segundo ainda o documento do Ministro, a construçãO
do gasoduto boliviano-brasileiro se dará no período de 1991
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a 1995, entrando em operação em 1995. Já a construção do
gasoduto argentino~brasileiro somente teria início depois de
concluído o gasoduto proveniente da Bolívia.
_ A 'implantação do gasoduto boliviano está- estimada em
l!S$1,6 bilhão, enquanto que as negociações com a Argentina
amda não chegaram ao nível de detalhamento de investimentos.
Em resposta à questão sobre o percentual de participação
nos.i~v~st.iment_?S, é informado que H é possível a participação
da_ mtCiativa pnvada na construção do gasoduto" e que "o
grau de participação está sendo objeto de estudos", o que
rtos leva a concluir, inclusive, que possa vir a ser bancado
_ unicamente pela Petrobrás.
Questionado sobre o traçado previsto para cada um dos
gasodutos, o Ministro respondeu que o gasoduto boliviano
já tinha pronto seu traçado, descrevendowo inclusive. Quanto
ao gasoduto argentino, informa que os estudos continuam
em andamento, não tendo sequer a trajetória prevista.
O que causa espécie é que, embora a intenção de importar
gás da Argentina remonte a vários anos passados, sendo inclusive objeto de promessa de Cãlnpanha do Presidente Collor
quando esteve no Rio Grande do Sul e do próprio Ministro,
recentemente, seja afirmado agora que as negociações para
trazer gás da Bolívia estejam mais adiantadas.
Suponho que o Presidente estava totalmente desinformado, na época em que se comprometeu com a construção
do gasºduto _Argentina-Brasil, pois outra razão não encontro
para jUstificar o atraso na importação do gás argentino.
A verdade, Senhores, é _que, a_ ~espeito das promessas
·do ~residente e-âo Ministro, o Rib Gr3ride do Sul vê-se preterido, em seus justos interesses, pelO Governo Federal. Deixa~
mos aqui registrado o-nosso protesto contra este ato discriminatóriO. E 1 a fim de dar conhecimento dessa injustiça, fiz
chegar ao Governador, ao Secre_t~rio de Minas -~ Energia
e a cada Deputado Federal e Estadual do Estado do Rio
Grande do Sul, cópia da resposta do Ministro ao nosso Reque·
rimento de Informação.
Encerrando este pronunciamento, re-qufdro à Mesa a
transcrição do expediente ministerial e seus anexos, que lhe
deram origem.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO:
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
A VISO Ne 116/GM
Brasflia, 23 de julho de 1992.
A· Sua Excelência o Senhor
Senador Dirceu Carneiro
Primeiro SecretádO da Mesa do Senado Federal
Senhor Senador,
Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, as informaç6es originadas da Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRÁS,
através do expediente PRES-412/92, de 30 de junho de 1992,
em atenção ao Ofício SM/n' 327, de 27 de maio de 1992,
dessa Primeira Secretaria, referente ao Requerimento de Informação n' 284/92, do Senador Pedro Simon.
Atenciosamente, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Ministro de Estado de Minas e Energia.
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria Nacional de Energia
Memorando ne 1.030/SNE
Eni 8 de julho de 1992
Ao Sr. Chefe de Gabinete do Ministro de Minas e Energia
Assunto: Requerimento de Informações n 9 284/92
Senado Federal
Em atenção ao Requerimento de Infotitlàçãc,- ·nv 284tgz,
do Senador Pedro Simon, soOre importação de gás natural
da Bolívia e da Argentina, presto as seguintes ii:J.fOrnú\Ções
preparadas pela Petrobrás:
·
1 - Considerando que. em sua campanha, o Presidente
Collor definiu como prioritária a cOns_t_r_ução .d_o gasoduto argentino-brasileiro, que medidas vêm sendo tomadas no sentido de viabilizá-lo?
R:_ A importação do gás natural argentino vem sendo
cogitada há vários anos pela- Argentina e Brasil. Atualmente
a Petrobrás, através da Braspetro, vem avaliando a participação na licitação da "Bacia Noroeste" na Argentina, que
se apresenta corno urna das Bacias iriãis--promissoras para
gás natural na América do Sul. A Braspetro jã visitou o dataroom, promovido pela Yacimientos Peti"õlífc!ios Fiscales
(YPF), quando foram obtidas as necessárias infóimaçoes técnicas. Estas inform-ações estão sendo analisadas na Petrobrás
visando urna avaliação do_ potencial exploratório _e_ de_reservas
já comprovadas na ''Bacia Noroeste''. Missões brasileiras visitaram a Argentina e missões argentinas visitaram 6 Brasil
para discutir aspectos do projeto Gás Argentina-Brasil.
2- O Governo brasileiro pretende construir, ao mesmo
tempo, o gasoduto argentino-brasileiro e o gasoduto bolivianobrasileiro?
R: Os estudos para construção de um gasoduto BolíviaBrasil encontravam-se_ mais_adiantados mercê de_ acordos já
anteriormente realizados. Desta forma, estão sendo ulti_madas
as negociações para assinatura de um contrato de compra
de gás bolivianO, o que viabilizaria a -c.o-n.strU.ção imediata
do gasoduto entre os dois países: Enquanto isso, estão _e continuarão sendo desenvolvidos_ps _trabaJhºs çom a Argentina,
no sentido de viabilizar uma posterior construção_de__ l.J.IU gaso~
duto Argentina-Brasil.
3 - Qual o_ c;ronograma para a execução dessas duas
obras?
R: Na hipótese de que se obtenham os financiamentos
necessários, prevêem-se investimentos hos projetas conceituai
e básico, na aquisição de materiais e na Constxu_ção do gasodutO;
Bolívia-Brasil, no período de 1992- a 1995, com entrada ~m
operação em 1995. Já a construção de gasoduto entre os campos da Bacia NOroeste, na Argentina, e os mercados, no Brasil, está nos planos dos dois países' e deverá se dar em seqüência
ao projeto boliviano-brasileiro.

4- Na hipótese de ser dada prioridade a um dos gasodutos, que critérios presidiram (ão) tal decisão?
R: A opção pela construção do gasoduto Bolívia-Brasil
foi baseada nos seguintes pontos:
a) a disponibilidade firme de gás natural na Bolívia, reforçada com a descontinuidade das exportações de gás desse
país para a Argentina;
b) a existência de acordo anterior entre a Bolfvia e o
Brasil para importação de energia elétrica e de produtos petroquímicos que seriam produzidos a partir do gás natural na
fronteira brasileira; e
-=---
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c) a viabilidade técnico-económica do projeto de construção.do gasoduto de importação para o mercado brasileiro.
5 - Há estimativa de custo de construção de um ~- de
___ __
_
outro gasoduto?
R: A rede_ de gasOdutos Bolívia-Brasil, em território brasilc~iro, inélll~fldo as .ramificações-até Florianópolis e Porto Alegre, e as interligações do Rio de Janeiro com Belo Horizonte
e com o gasoduto Rio-São Paulo, terá investimentos da ordem
de 1,6 bilhão de dólares. Relativamente ao gasoduto Argentina-Brasil, as análises ainda não chegaram ao nível de detalhamenta de investimentOs.
6- Em cada gasoduto, qual será a panidpação de empresas privadas e qual é a da Petrobrás? A p:trticipaÇão mista
fere o disposto no art. 177 da Constituição Feder-al?
R: É possível a participação da iniciàtiva privada na construção do gasoduto. O gniu de partiCipação está sendo objeto
de estudos.
7- Qual a participação de cada um dos gasodutos projetados na matriz energética, no primeiro ano e nos cirico anoS
seguintes à sua conclusão?
R: Considerando o aumento da importação de gás boliviano de 8 milhões m3/dia para 16 milhões m3/dia, pode-se estimar sua participação na matriz energética brasileira, na faixa
de 1% a 2% entre 1996 a 2002. Segundo os estudos recentes
da <;:omissão do Gás Natural, criada pelo Governo Federal,
a futura participação do gás iihpó:rt3do e o aumentO âa oferta
de gás n'acional elevaráõ a participação global de gás na matriz
eri_ergética, atualmente de 2,3%, para 9,8% no ari0-2õõ0 e
-11,9% em 2010.
8. Quais os traçados previstos para cada um dos gasodutos projetados?
R: O traçado estudado com a Bolívia para o gasoduto
Bolívia-Brasil parte dos campos produtores da região de Rio
Grande (Bolívia), atravessa o Estado de Mato Grosso do
Sul e chega a Campinas. Além desse gasoduto será construída
uma m-alha de gasodutos ligando Campinas, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, e, também,' ligando o atual gasoduto
Rio-São Paulo ao gasoduto de importação e a Belo Horizonte.
Os estudos sobre traçado de gasoduto _com a Argentina
estão em andamento.
9. Que empresas privadas estão sendo contactadas para
- participação neSses dois gasodutos?
- R: ,-Está em aildamerlto- a modelagem dos projetas, de
forma a permitir a -partiCipação das empresas privadas, não
hayendo, no momento, escolha de qualquer empresa.
JO. Há entendi~entos para financiamentO externo?
Quais?
_ . R: Uma missão conjupt;t.4o Ministério de Minas e Energia através da secretaria N3cional de Energia e. ela" Petrobrás,
e do MiilistériO de Energia e Hidrocarbonetos da Bolívia,
realizou urna viagem à Washington, nos Estados Unidos, para
manter contatos com os organiSmos financefrós multilaterias
de fomento (Banco Mundial e Banco Interamericano d~ Des-envolvim_ento) e com o Banco de Exportação e Importação
do Japão, de 22 a 26 de junho de 1992.
11. Qual a previsão para fornecimento de gás destinado
à produção de energia elétrica no Rio Gfande do.Sul?
R: As previsõ_es_ de consumo de gás em cada Estado são
fornecidas pelas Empresas locais, a quem caberá a sua distribuição. A integração com o gasoduto da Argentina possibilitará, do ponto de_ vista de disponibilidade, a utilização do
-gás para geração de energia elétrica.
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12. Qual a produção nacional de gás e quais as dificul~
dades encontradas pela Petrobrás para ampliar sua produção?
R: A produção média de gás natural no Brasil foi de
18.643 mil m3/dia rio período de janeiro a maio de 1992,
com um volume vendido para terceiros de 8.042 mil m3/dia.
Neste mesmo perlodo, a produção da Região Sudeste foi de
7.270 mil m3/dia.
·
Quanto ao eixo Rio-São Paulo, a PetrobráS cteverá ampliar a oferta atual de 4 milhões m3/dia em 1.500 mil m3/dia,
ainda no decorrer deste ano, com a entrada em operação
do Campo de Merluza e do ProjetO Piloto de Marlim.
A Petrobrás encontra-se tecnicamente capacitada para
ampliar a oferta interna de gás natural aos mercados consumi~
dores. A execução do Programa Plurianual de Investimentos
1993-1995, submetido ao Congresso NaciOiiat~"{ierTnitfrá que
a produção brasileira de gás natural, niesmo sém noVas descobertas, seja elevada para 35 milhões m3/dia em. 1995, com
um acréscimo de quase 90% sobre o volume pro_duzido atu:almente.Nas regiões Sudeste e Sul, a produção alcançará 17,5
milhões m3/dia, com uma disponibilidade para venda de cerca
de 9,5 milhões m3/dia naquele anO, mais que duplicando a
disponibilidade atual (4 milhões m3/dia). As possibilidades
para a produção são promissoras para o ano 2000, deperidendo
dos investimentos a serem realizados pela PetrobráS.

Atenciosamente, Ronaldo Alves de Sousa, Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Energia.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realiZar-se hoje, às 18h18min,
com_a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N' 537, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 537, de
1992, de autoria do Senador Irapuan Costa Júnior. solicitando,
nos termos regimentaís, que sobre o Projeto de Lei da Câmara
n" 65, de 1992, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relatívos à reforma agrária, além da
Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também,
a Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 14 minutos.)

Ata da 26a Sessão, em 30 de julho de 1992
43 Sessão Legislativa Extráordinãria, da 493 Legislatura
Presidência do Sr_ Beni Veras

ÀS 7/l HORAS f178!MTNUTOS, ;\.CTIAM-~F PRl'-

SENTF.S

0.~

SRS. SENADORES:

Alexandre Costa - Alfredo C.ampos - Almir Gabriel
- Arnazonino Mendes- Amir I .ando- Antonio Mariz- Aureo Mello - Bcni Veras - C.arlos Dc'Càrli - César Dias Chagas Rodrigues - Cid Sabóía de- Carvalho - · Coutinho
Jorge - Darcy Ribeiro - Dario Pereira -- Dirceu Carneiro
- Elcio Álvares - F..speridiao Amin - Epitácio C.afcteira Fernando Henrique Cardoso - Flaviano Melo - Francisco
Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson· Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão Humberto Lucena - Hydckcl Freitas -. Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho - Jono Calmon - João França João Rocha - Josaphat Marinho - José Eduardo - José
Fogaça -José Paulo Biso! - José Richa- José SarneyJúlio Campos - Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - l.evy Dias - l.ouremberg Nunes Rocha - I.ourival Baptista - Lucfdio Portclla - Mansueto de Lavor Mareio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Maurfcio
Corrêa - Mauro Bcnevides - Meira 'Filho - Nabor Júnior
- Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhao Odacir Soares - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi Raimundo !..ira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy
Bacelar - Valmir C.ampelo - Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 68 Sr. Senadores. Havendo número regimental, d·~claro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iiliciamos os nossos "trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1' Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 541, DE 1992
Requeremos urgência, nos tenrios do art. 336, alínea c,
do Regime·nto Interno, ·pata a'Mensagem n" 269, de 1992
(n' 360, de 1992, na origem), pela qual o Presidente da República solicita autorização para a contratação, com garantia
da União, de operação de crédito externo, no valor equiva~
lente a até Y6.500.000.000,00 (seis bilhões e quinhentos milhões de yene:s. japoneses), entre Q :Sanco Nacional de Desen~
volvimento Económico e Social- BNDES e o Import Export
Bank of J apan-Eximbank, destinadà ao financianiento do Pro~
grama Nacional de Controle da Poluição Industrial.
Sala das Sessões, 3 de julho de 1992. -.., Marco Maeiel
- Humberto Lucena - José Eduardo - Fernando Henrique
Cardoso - Esperidião Am.in.
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REQUERIMENTO N• 542, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, ·alínea c,
do Regimento Int~rg._o,_ ear_a o Projeto de Lei da Câmara
n• 65, de 1992 (n• 11/91, na Casa de origem), que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relatiw
vos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII,
da Constituição Federal.
_
Sala das Sessões, 30 c:le julho de 1992. -Marco Maciel
- Humberto Lucena- José Eduardo- Fernando Henrique
Cardoso - Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Os requerimentos
lidos serão votados_ após a Ordem do Dia, na forma do art.
340, II, do Regimento Interno. ·
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento ri'' 537,
de 1992, de autoria do Senador Irapuan Costa Júnior,
solicitando, nos termos regimentais, que sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 65, de 1992, que dispõe sobre
a regulamentação dos _dispositivos constitucioilâiS_(elativos à refornia agrária, previstos nO Capítulo III, Título
VII, da Constituição Federal, além da Comissão conStante do despacho inicial, seja ouvida também a Comissão de Assuntos Ecopômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Nada mais h a vendo
a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando
pani a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 58, DE 1992- Complementar
(Em regime de urgência, nos termos de 353, parágrafo
úniCC?! do Regilllento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 58, de 1992-Complementar (n• 73/91, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que institui a Lei
Orgânica da Advocacia-Geral da União, e dá outras providCnci~s. tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Cid Sabóia de Carvalho, favorável ao Projeto e às Emendas
ade n911 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37,44 e 52; na forma do Substitutivo,
que apresenta; contrário às de n9s 11, 14, 16, 22, 24, 31, 32,
34, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55 e 58; pela
prejudicialidade das de n'' 1, 6, 21, 23, 35, 36, 38, 49, 56
~57, na forma do Substitutivo que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) a sessão.
--

Está encerrada
·
" -

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 20minutos.)
- - ATO DO PRESIDENTE N• 308, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compeEm votação.
_
.
_ _
tência
regimental e regulamentar, em conformidade com a
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
delegação de competência que lhe foi outogada pelo Ato da
sentados. (Pausa.}
Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
Aprovado.
no artigo 243, § 2', da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
Comissão- Diietora n~ 1, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n~ 009--:-197/92-3, resOlve exonerar Rubens
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Passa-se agora à
Procópio de Abreu, do cargo, em comissão, de Secretário
apreciação do RequeriinentO ri" 541/92 de urgência, lido no
Parlamentar, Código AS-I, do Quadro de Pessoal do Senado
Expediente, para a Mensagem n' 269, de 1992.
Federal, do Gabinete do Líder dO PDC, S_en.adut: Amazonino
Em votação.
Mendes, a partir de 31 de julho de 1992.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Senado Federal, em 30 de julho de 1992. - Senador
sentados. (Pausa.)
- Mauro ~eneyid~s,_P~esidente.
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere fíguATO DO PRESIDENTE N• 309, DE 1992
rará na Ordem do Dia_ da segunda sessãq ordinária S!J.bsePresídente"
do Senado Federal, no uso de suas atribuiqüente.
ções regimentais e·canf<irmidade com a delegação de comeptência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Passa-se agora,
à apreciação do Requerimento n'i-542192-_de_ urgência, lido
n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto no artigo 243, §
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n• 65, de
2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão Diretora
1992..
n9 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do processo
Em .votação.
n 9 009.196/92-7, resolve nomear Gilvandro Viann_a Gon_çalves
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram permanecer
para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar,
sentados. (Pausa.)
Código AS-I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com
lotação e exercício no Gabinete do Líder do PDC, Senador
Aprovado.
·
Aprovado o requerimento, a matéría a que se refere figu- - Ainazonino Mendes.
Senado Federal, 30 de julho de 1992.- Senador Mauro
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
Benevides, Presidente
ATO DQJ'RESIDENTE N• 310, DE 1992
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Há orador inscrito.
O sr. Presidente do Senãdo Fideáil, no UsO de suas atriConcedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello.· (Paubuições regimentais e regulamentares, em conformidade com~-.
sa.) S. EX' declina da palavra.

--o
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a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n" 000.343/88M9, resolve nomear Antônio
José de Sousa para o cargo de Especialista em Informática
Legislativa/Análise da informação, Classes~, PL S21, do Qua-

dro de Pessoal do Centro de Informática e Processamento
de Dados do Senado Federal - Prodasen, em virtude da
aprovação em concurso público homologado em 7-12-1989,
pelo Ato n• 37, de 1989 e prorrogado pelo Ato n• 40, de
1991, ambos da Comissão Diretora do Senado Federal.
Senado Federal, 30 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 311, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n~' PD 000.343/88-9, reSolve nomear Ricardo de Oliveira Murta para o cargo de Especialista em Informática Legislativa/Análise da informação, Classe 5•, PL S21, do
Quadro de Pessoal do Centro de Informática e Processamento
de Dados do Senado Federal - Prodasen, em virtude da
aprovação em concurso público homologado em 7-12-1989,
pelo n• 37, de 198• e prorrogado pelo Ato n• 40, de 1991,
ambos da ComissãO Diretorà do Senado Federal.
Senado Federal, 30 de julho de 1992. ~ Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 312, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em cq_nformídãde com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Direiora n9 2,- de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n' PD 000.343/88-9, resolve nomear Newman Neder Stolet para o cargo de Especialista em Informática
Legislativa/Análise da informação, Classe 5', PL 821, do Quadro de Pessoal do Centro de Informática e Processamento
de Dados do Senado Federei --Prodasen, em virtude da
aprovação em concurso público homologado em 7-12-1989,
pelo Ato n' 37, de 1989 e prorrogado pelo Ato n' 40, de
1991, ambos da Comissão Diretora do Senado Federal.
Senado Federal, em 30 de julho de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 313, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no us_o de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n"' 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n"' PD 000.343/88-9, resolve nomear Maximilian FrancoiS Ciqueira para o cargo de Especialista em Informática Legislativaffécnicas, de teleprocessamento, Classe s•,
PL 08, do Quadro de Pessoal do Centro de Informática e
Processamento de Dados do Senado Federal - Prodasen,
em virtude da aprovação em concurso pUblico homologado
em 7-12-1989, pelo Ato n' 37, de 1989 e prorrogado pelo
Ato no 40, de 1991, ambos da Comissão Diretora do ,Senado
Federal.
Senado Federal, em 30 de julho de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
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CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
ATA DA 127• REUNIÃO
Aos dezessete dias do mês de junho de um mil novecentos
e noventa e dois, às onze horas, na sala de reuniões da Primeira-Secretaria, reúne-se o Conselho de Supervisão do PRODASEN, sob a Presidência do Exm'-' Sr. Senador Dirceu Carneiro.
Comparecem à reunião os s-enhores Conselheiros Dr. Manoel
Vilela de Magalhães, Vice-Presidente, Dr. Fernando Arruda
Moura, Dr. Yamil e Sousa Outra e a Dr~ Regina Célia Peres
Borges, Diretora-Executiva do PRODASEN. Presente, também, a convite do Senhor Presidente, o Dr. Marcus Vinicius
Goulart Gonzagã, Assessor da Diretoria-Executiva daquele
órgão. Iniciando a reunião o Senhor Presidente coloca em
apreciação a Ata da 126~. _(centésima 'vigésima Sexta) reunião,
a qual é aprovada e assinada pelos Senhores membros deste
conselho. O segundo item da pauta, processo PD-0529/91-5,
refere-se à solicitação do servidor HEITOR LEDUR que diz
respeito à contagem de tempo de serviço prestado ãs Forças
Armadas para efeito de pagamento--de anuênio. O Senhor
Presidente designa o Conselheiro Fernando Arruda Moura
para emitir parecer sobre o assunto. O terceiro iteni, processo
PD-0289192-2, trata da Prestação de Contas do PRODASEN
e do FUNDASEN relativa ao exercício financeiro de 1991.
Com a palavra o relator da matéria, Conselheiro Manoel Vilela de Magalhães, lê o seu parecer, manifestando-se favorável
à aprovação da referida Prestação de Contas. Após a exposição do Senhor relator, a matéria é aprovada por unanimidade. Passa-se à apreciação do processo PD-0808/91-1-quar- , o qual trata de proposta da Sf1' Diretora-Executiva no
sentido de converter em vantagem pessoal a Diferença Salarial
paga aos servidores ANTONIO PEDRO DA SILVA, SÍLVIO FERREIRA ALBERNÃZ e MARIA CÉLIA DA. S1L:
VA. A palavra é concedida ao relator da matéria, Conselheiro
Fernando Arruda Moura, que diz que a Constituição Federal,
em seu artigos~, inciso XXXVI, "protege o direito adquirido"
e que a Lei n'-' 8.112, de 1990, ''não poderia alterar as situações
de fato, decorrentes de ato jurídico perfeito, inclusive aqueles
decorrentes de permissões dadas pelo antigo regime celetista.
"Finalmente, manifesta-se favorável à continuidade do pagamento da referida Diferença sa1arial, "cõmO vantagem pessoal
nominalmente identificada, incidindo-se sobre ela os reajustes
gerais de salário concedidos aos demais servidores da Casa."
A matéria é analisada e o parecer obtém aprovação-por unanimidade. O quinto e último item da pauta, processo
PD-0797/91-0, trata de proposta da Sr• Diretora-Executiva
do PRODASEN relativa à progressão funcional da servidora
LÚCIA BATISTA. O relator da matéria, Conselheiro Yamil
e Sousa Dutra, emite parecer favorável à proposta daquela
_titular, mas, por sugestão do Senhor Presidente, o processo
deverá ser submetido à apreciação da Consultoria-Geral do
Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a presente reunião. E, para constar, eu, ANA
MARIA MERLO MARENGO, Secretária do Conselho de
Supervisão, lavrei a presente Ata que subscrevo e, após lida
e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais
membros do Conselho. Brasüia, 17 de junho de 1992. Senador Dirceu Carneiro, Presidente- Manoel Vilela de Magalhães, Conselheiro - Yamil e Sousa Dutra, Conselheiro
Fernando Arruda Moura, Conselheiro- Yantil e Sousa Dutra,
Conselheiro-Reginá Célia Peres Borges, Diretora-Executiva
do Prodasen.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 27• SESSÃO, EM 31 DE DE JULHO
DE 1992
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Fala da Presidência
Relação das matérias ~provadas durante a c_onvocação
extraordinária do CongressO Nacional.

1.2.2- Discnrsos do J;;xpediente
SENADOR JARBAS PASSARINHO- Adesão dos
funcionários dÔ MinistériO da Justiça ao sistema da Patronal. Satisfação pelo solução encontrada, através de equiparação por gratifiCações, para a efetivação da_ison.omia entre
os Três Poderes. Extensão aos mili~res na inativa da gratificação de atividade de exercício militar.

SENADOR NEY MARANHÃO, Como Líder- Recebimento de telex do Presidente do _Sindicato de Produ-

tores de Aç~car d9 Pernambuco_, denunciando intenção
da Petrobrás de sabotar o Proálco-ol. O uso do l!lcool
combustível e a contenção da poluição_. Protoc_oJo assinado
pelo Governador de Pernambuco com a China continental
para desenvolver projetos agrícolas naquele Estado brasi~
Ieiro.

1.2.2- Requerimentos
-N9 543/92, de. autoria do Senador Esperidião Amin,
solicitando autorização para ausentar~se dos trabalhos dá
Casa no dia 3 de agosto próximo.
-N9 544/92, de autoria do Senador Antônio Mariz,
solicitando do Sr. Ministro da Educação informações que
menciona.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n• 58192--Complementar
(n" 73/91, na Casa de origem), que institui a Lei Orgânica
da Advocacia~Geral da União, e dá_ outras providências.
Apreciação sobrestada, em virtude da inexistência de quorum para o p~osseguimento da sessão.

1.3.1- DesignaçãO da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
4- COM,POSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA;NENTES

Ata da 27a Sessão, em 31 de julho de 1992
4a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência das Srs. Mauro Benevídes e Esperidião Amin
ÀS 9 HORAS, ACHAM,ÇT? PRT?ST?NTFS OS SRS.
SENADORES:

Beni Veras- Esperidia.o Amin- Jarbas Passarinho Joao França- Josaphat Marinho- Maurício Correa- Mauro Benevides- Odacir Soares- Pedro Simon-Valrnir Campelo.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Havendo número regimenta,I, declaro aberta a sessão.
S.oh a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senadores, chegamos no dia de hoje ao termo da convocação ext:raor-
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dinária do Congresso Nacional processada em ra,zão de uma
Além disso, foi aprovada Mensagem do Senhor Presimensagem do Presidente da República e de ato convoca_tório
den'te da República quanto à delegação de poderes para viabiassinado pelo Presidente da Cãrnara dos Deputados e por
lizar o dispositivo constitucional referente à isonomia dos sermim.
vidores civis e militares da União.
Se ontem, ocupando a tribuna da Casa, pretendi fazer
O Congresso Nacional acompanhou também o funcionaum relato dos trab-ªlhos dp Congresso Nacional, de forma
mento das <?Omissões parlamentares de inquérito e das mistas
particular do Senado Federal, neste instante cabe-me formalespeciais, -que, e-struturadas, fOrniãlmente, têm funciOnado
mente anunciar, para conhecimento da Casa, aquelas matérias
praticamente todos os dias nas dependências do Senado Fedeque foram aprovadas durante a convocação extraordinária:
ral.
Eram essas as comunica_ções que· desejava fazer neste
-Projeto de Lei da Câmara n• 60, de 1992 - altera
instante, saudando s9bretudo a Bancada do PDS, que, por
a estrutura do MinistériO daS Relações ExteriÕi:-es;
-Projeto de Lei da Câmara n' 61, de 1992- organizáção quase todos os seus integrantes, prestigia esta sessão, que
sinaliza o términO aa:convocáção extraordip.ápa do Çongresso
da seguridade social;
brasileiro, que desde o dia 19 de julho, até hoje, tem funcio-Projeto de Lei da Câmara n' 62, de 1992 - vencinado ininterruptamente.
mentos 4os doce:ntes de 1"' ~2"' graus;
·
-Projeto de Lei da Câmara n"' 68, de-1992- Ísonomia·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores
-Projeto Oe Resolução n 9 47,, de 1992 - empréstim~
inscritoS. Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas PasSaexterno (CBTU);
riilho.
-Projeto de Resolução n 9 48, de 1992 - empréstimo
externo (Polubrás);
O SR. JAlUIAS PASSAIUNHO (PDS - P A. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
-Projeto de Resolução n' 50, de 1992 - empréstimo
para cc-financiamento do PNMA;
Srs. Senadores, nesta manhã, com este plenário repleto de cadeiras vazias-, a presença- de três quartos da Bancada
-Ofício s/18, de 1992-prorrogação do prazo da Resolução n 9 88/91;
do PDS é sintomática .. :
·
··
Inscrevi-me p3ra· t3tar algo que cabe como- elogio ao meu
-Mensagem n' 235, de 1992--, escolha de Embaixador
sucessor, o nobre Ministro Celio Borja.
do Bra~il junto ao Re~o Hachemira d~ _ Jordânia;
Ontenl, S. Ex~ concretizou uma aspiração muito impor-Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei
tante para os funcionários do Ministério da Justiça: a ·ade_são
do Seriado n' 193, de 1986- Código Eleitoral; ·
ao sistem·a- da Patron-al. Corno -se sabe, os funcionários perde-Proposta de Emenda à ConstituiÇãC) fiçr·-g, de 1992,
ram a oportunidade, inclusive, de ter a condução que antigaem r turno- plebiscito._
mente. se havia considerado:-como parte do salário do futicio_~_ Pedidos de urgência para:
n~rio. Essa condução desapareceu, e foi crüida, em conse-o Projeto de Lei da Cãrnara n' 65, de 1992- reforma
agrária;
-·
-qüência, OU c'omo uma eSpécie de compensação, aquela senha
para poder ter o direito ao vale-transporte.
.-Empréstimo -extemc::rpara o fimiD.ciarileiito -do PrograMas os funcionários n_ão tinham possibilidade de ser atenma Na,cjqnal 4.e Col)._trole da fol~ção Industrial;
didos nos seus problemas de saúde. Isso não é crítica nenhuma
-Empréstimo externo para o financiamento -de Projeto
a antecessor, pOrque i ã. me ãCoStlimei com aquela frase de
Polidutos e Estação de Hidrotratamento; e
que só não se queixou do seu antecessor ho Brasil Tomé
-Empréstimo externo para--o financiainento parcial do
de Sousa e, assim_mesioo, parece que não gostava do. cacique
Programa de Modernização do Setor de Saneamento, a ser
exe.cutado pelo Ministério da Ação Social.
·
da Bahia.
Relativamente a esse problema, de fato, quando lá cheNo que diz respeito ao Col18resso Nacional, durante a
guei, não havia atendimento médico_sequer de maneira medíosessão extraordinária que hoje se encerra, foram aprOvados
cre. Isso levou a fazermos uma tentativa de incorporaç_ão a
10 projetas de lei. Além deles, o Plano Plurianual, a Lei
algu_m_a área_ que_ permitisse os convênios. Agora ultimou-se
de Diretrizes OrÇam-entárias, créditos adiciOnais e alterações
da LDO de 1992.
. ~sse quadro. Quando fiz o discu~o de despedida, a única
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coisa que pedi ao Ministro Célia Borja foi que S. EX' insiStisse
na necessidade de estabelecer o convênio com a Patronal,
para permitit qtie toda aquela série de diferentes tipos de
clínicas pudessem ser objeto de acesso por parte' dos funcio-

nários da Casa. Sei CJ.ue Ontem.- eles fiCarài:n

eXtrem~e'nte

satisfeitos com isso e recebi algunS telefonemas de cumprimentos pela semente plantada, que felizmente frutificou.
Mas o segundo ponto impOrtante, Sr. Presidente, V. EX'
acabou de mostrar, entre o elenco de matérias aprovadas,
que é o problema da isonomia. Devo. confessar a V. Ex' que
fracassei riessa missão, quando o ]'residente da República
me atribuiu, porque procurei aqui o Presidente do Congresso,
que era então o nosso ilustre colega Senador Nelson Carneiro.
Depois procurei o então Pi'eSidente do Supremo Tribunal Federal, MiniStro Neri da Silveira, e outro Ministro daquela
Corte, parente do Presidente da República. Contudo, perdemos a esperança de fazer a isonomia.
Eu citava sempre -este exemplo: quando saí daqui para
assuníir o Ministério" da Justiçá, o meu motorista, naquele
mês de outubro do ano de 1990, ganhava da ordem de Cr$100
mil por mês e não era dos mais bem p3gos. Três dias depois,
vim agradecer a presença do Presidente do Congresso na minha posse, e o motorista que me trouxe, como Ministro da
Justiça, ganhava Cr$28 mil.
Esse mesm..o motorista, Duma oportUnidade que teve de
pleitear a sua transferência para a Procuradoria-Geral do Trabalho, qu,e, aliás, era nOssa hóspede no Anexo do Ministério
da Justiça, ao ser transferido, atravessar a rua e se apresentar,
ganhava mais 170% comq gratificaçã\H$pecial.
Essa desordem da remuneração que se fez no País provo~
cou praticamente o meu fracasSo, na m"edidci que eu entendia
haver só três hipóteses, sendo duas absolutamente inviáveis.
A primeira, que seria à' redução dos salários mais altos
para se equalizar' era absoluta~nte inconstitucional.
A segunda, a ideal, seria trazer: os que estão embaixo
e fazê-los nivelar com oS que estão no patamar mais alto.
O Tesouro Nacional não respondia por isso, tal o tamanho
da despesa.
A terceira hipótese, (J:ue deixei pronta no Ministério, er:i
fazer com que, através de uma modificação da ConstituiçãO,
se permitisse que o reajuste, ·que, pela- Carta Magna, deve
ser efetuado na mesma data para todos as categorias, com
o· mesmo índice, pudesse ser com índices diferenciados.
Quer dizer, os que estavam ganhando mais teriam índices
de au~ento, digamos, de 20%, enquanto __os outros poderianl
ter 80%. A$sim, nuril.determiriado tempo, .essa equalização
· ··
se faria.
Mas o Ministro Célio Borja feli~mente teve uma participação bem mais interessante, porqUe, junto co~ o Presidente
Mauro Benevides, o Presidente da Câmai'a dos Deputados
e o Presidente do Supremo Tribunal Federai, reunidos, trabalharam nessa solução que acabamos de aprovar quando da
votação da Let Delegada. Sem ela seria impossível, ou, pelo
menos, extremamente difícil.
. É preciso- aplicá-Ia muito bem, pois receio haver uma
expectativa que possa st:r frustrada, .o que seria muito pior
do que ficar na situação atual. Qual .é, então, essa nóva forma?
Trabalhar nas gratificações. Assim como essa gratificação do
motorista a que me referi, que, ao -atravessar a rua, já tinha
170% a mais, também era preciso verifiCar se essa~ g!atifica~
ções deveriam ser pri~égios apenas de uma ou outra categoria
ou subcategoria no Executivo.
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Eu mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fui resPonsável por gratificações espec(fiCas. Quàndo pássei-pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, no Governo do Presi~
dente João Figueiredo, criei uma gratificação de ativid3de
· previdenciária. Portanto, essa gratificação não poderia ser
estendida a outros MinistériOs, pois, se previdenciária era,
apenas se aplicava ao Ministério da Previdência e Assistência
Social. Com isso, melhorei a sitUação dos meus, mas tâmbém
contribui para a diferenciação que ·existe até O momento.
Hoje vejo a possibilidade inclusive de atender à pressão
dos militares, uma pressão justificada. pois os oficiais estão
ganhando muito mal e os subordinados menos ainda - os
chamados praças de pré, os sargentos e cabos. Ao ler uma
notícia que pode ser um início de caminho - fala~se na possibilidade de uma criação,- a partir da Lei 'Delegada. de uma
gi'atíficação de exercício de atividade militar.
Resta saber, Sr. Presidente Mauro Benevides, V. Ex•
que foi um dos artífices dessà· decisão, se_ essa Lei Delegada
- como prerrogativa constitucional, pode ser retirada pelo
Congresso Nacional a qualquer momento -, será utilizada
para atender apenas à ativa, ou ao pessoal na atividade no
campo do Executivo. Porque, quando se fala em gratificação
de atividade de exercício militar, é evidente que não se abran~
geu os aposentados, os que estão na inatividade.
Tenho até um caso particular que, ao citá-lo, causa um
certo efeito. Passei para a reserva. que corresponde ao termo
aposentadoria no civil, como Coronel, o fuU, como se chamava, e não Tenente-Coronel, em 1966, porque me impus passar
a reserva antes de ir às umas como candidato. Hoje o meu
vencimento na reserva, na iriat1Vidade, é entre Çapitão e Major da ativa; se eu durar mais alguns anos, acho que chego
a Sargento.
--Então, uma bela carreira- ao reverso. isso mostra Como
o pessoal da inatividade se sente obrigado a procurar empregos~ competindo, às vezes, de uma maneira não digo desleal,
mas· injusta, OOm aquele que procura o primeiro emprego.
. De modo que a delegação de poderes dada ao Presidente
da República, sendo utilizada, por exemplo, em termos de
qi.Ie s-ua Excelência Criasse Uriia; gratificação para -todo o universo ...
O Sr. Esperidião Amin - Nobre S.enador Jarbas Passarinho, oportunamente V. Ex• me concede um apartê?
O SR. JARDAS PASSARINHO --Com prazer, meu LI-_ __
Se isso fosse dado para todos, indistintamente, no Poder
Executivo, já seria uni Cami·n~o. porque elevaria o vencimento
do funcioriário pUblico do Poder Executivo em relação ao
grande gap, ao fosso que existe entre ele e o servidor do
Legislativo e do Judiciário. De modo geral, na irnpiensa, o
que parece muito é com relação ao Congresso Nacional. :Apare·ce.o Congresso Nacional como altamente beneficiado, e
não se pensa no Judiciário. E não se pensa também de outra
maneira em relação aos Srs. Deputados e Senadores, o que
significa, por exemplo, a constante presença, em nossos gabinetes, do que chamo "a nossa parcela de ação social", porque
temos que fazer ação social permanentemente, quando vamos
às bases, muito mais do que isso.
No campo do Judiciário, por exemplo, isso acOntece muito; os delegados de Polícia Federal- quando eu era Ministro
da Justiça, e ainda agora eles gozam desse benefício -tinham
vencimento muito superiores aos de Ministro de Estado, por~
que eles conseguiram a isonomia com os Procuradores. Então,
der.
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quem puxou o_ problema para cima foi exatam.-ente a área
do Judiciário ou do_ Ministério Público.
Com muito p·razer, ouço o meu nobre Líder, Senador
Esperidião Amin.
O Sr. Esperidião Amin -

Senador Jarbas Passarinho,
qe V. Ex~
Eu atalho o raciocínio que V. Ex~ está a fazer a respeito
dessa complexa questão da _ison_omia, porque eu queria me
reportar inclusive à parte inidil de seu pronunciamento, quanw
do V. Ex~ faz uma referência elogiosa ao seu sucessor, o
Ministro Célia Bórja, e ao a tingimento de tini- objetivo que
era acalentado pelo corpo de servidores da pasta. Quero salientar a minha satisfação, coino seu admirador e como seu
companheiro de Partido, pela demonstração de grandeza que
está contida nessa _observação. Ela não é uma_ demonstração
inédita, mas nem por isto é UriJ.ã demonstração que deve ser
encarada com monotonia. Pelo contrário, ela deve ser realçada, e é o que pretendo fazer com este aparte, até para qUe
ela não fique sem seguidores como exemplo que é. Então,
gostaria, primeirO,- -de me ater a esse gesto, muitO menos
do que ao conteúdo. Esse gesto faz bem à vida pública, fará
bem ao Ministro Célio Borjã., -aos-se-r-Vidores .do .Ministério
da Justiça, mas faz bem principalmente a n6s seus amigos
e admiradores.
é sempre uma alegria ouvir um pronunciamentó

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado.
O Sr. EsperidJão Amin- Quanto à questão da isonomia,
não concordo com a expressão que- V; Ex~ empregou acerca
do malogro, usando um sinónimo que cónsiÇI.ücY~lé- pior,
por isto não vou repeti-lo.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Se não me engano,
falei em fracasso.
O Sr. Esperidião Amin - Não houve fracasso.· O que
não houve foi o tempo" para- colher - aliás, nem agora fói
colhido. O processo da isonomia ~V. Ex~ está tecendo considerações, fazendo uma digressãb sobre ele e não quero atalhar
mais do que já atalhei - é muito complexo para se imaginar
que ele possa ser comparável a uma safra de verão ou de
inverno. Conseguir achar o caminho para chegar à isonomia
é um trabalho de ourives, muito mais do que de engenharia.
E esse trabalho foi conseguido graças às iniciativas do GOverno
como um todo, mas em especial pelas iniciativas que V. Ex•
liderou enquanto esteve no Ministéfío: Sou testemunha disso,
porque não foram poucas as oportunidades em que o Governo
colocou essa questãO aqui, e V. Ex~ sempre defendeu a isonomia, mesmo quando o Governo estava dela desistindo. Porque
a Secretaria de Administração chegou a jogar a tOalha, e
participei da reunião em que atiraram a toalha, qUase- que
desistindo da isonomia entre os Poderes, onde esse gesto foi
tornado público. A lei que aprovamos, que suponho já tenha
sido sancionada, ou esteja por ser sancionada, mas da qual
nenhum efeito ainda emergiu, não é a is0nonii3.; ela é uma
das etapas, talvez a mais importante para que se trace o percurso da iso_nomia sem previsibilidade de termo. Por quê?
Porque vaidepender da inflação. Infelizmente temos que dizer
que a inflação é amiga do processo de isonornia. Sem inflação
seria mais difícil. Segundo, o comportamento da receita. Neste
ponto, também, a própria recessão, a dolorosa recessão nos
traz esperança, porque é irllpossíVel que a receita Caia em
termos reais em relação ao que está acontecendo agora. Ela
vai ser recuperada e vai se recuperar largamente, dando ao
Governo aqueles espaços, aquela capacidade de manobra que,
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Cofio V. Ex~ há pouco nos dizia, ele não tinha e em absoluto
n-ão tem nem para uma operação, a concretização de isonomia
a curto ou a médio prazo. Então, qUero, respeitósa e fraternalmente, divergir da expressão utilizada, porque essa questão
não pode ser aferida com base no prazo de Uma safra, Essa
questão se assemelha à cultura permanente: começa a dar
frutos depois de 4 ou 5 anos. Não_ sou tão pessimista, mas
é mais ou menos nessa faixa de te~po que vamos começar
a colher frutos deste procedimento, do qual V, Ex~ participou
com dignidade e lucidez.
O SR. JARBAS PASSARINHO~- Muito grato, Senador
ESpet1dião Amin, meu prezado· Líder, pe1as éxpressõeS de
V. Ex~, sobretudo pela generosidade com que faz a maquiagerit
da minha expressão para melhorá-la.
·
Quando falei no malogro, no fracasso, foi exatamente
porque não chegamos a concretizar o nosso objetivo e porque
eu .suponho que ainda é oportuno lembrar, e talvez o nosso
ilustre Presidente Mauro Beneyides, que participou diretamente do problelll:a, ainda possa atentar pa.rà isso: ParqUé,
no plano geral, ainda, não basta a questãó do Executivo,
é preciso, também, que o Legislativo e o Judiciário sejam
parte nesse processo global.
O que havíamos pretendido- lá eiã eXatanlen-te propor
ao Legislativo dois projetas de res~lução: um na Câmara dos
Deputados e outro no Senado Federal. Em a_mbos dir-se-ia
que os titulares, isto é, "Senadores e Deputados, seriam o
teta de remuneração. Ninguém poderia, em nenhuma das
duas Casas, perceber mais d9 que esse_ teto. E SU:geriiíiunoS
ao Judiciário que enviasse um projeto de lei no mesmo tom,
isto é, ninguém ganharia mais no Judiciário do que o Ministro
do Supremo Tribunal Federal. Aí já teríamos estabelecido
os tetas, que poderiam corresponder à terceira_ fase, que era:
_ningUéni ganhará mais do que o :Ministro de Estado no Execu~
tivo. Com isso, começaríamos por fazer, realinente, um início
de tentatiya de igualização.
O meu Líder, Senador Esperidião Amin, diz muito bem
que o Problema não é de imediatismo. Ouço dizer - não
sei se a Casa foi informada a esse respeito na ocasião -:_que os Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado
. Federal~ do Supremo Tribunal Federal e o Ministro Célio
BOrja~ reunidos, teriam chegado à conclusão de que, em quatorze meses 1 se faria esSa igualização ou isonomia. O nobre
Líder -Espeiídiâo Amin abriu· uma possibilidade de quatro
a cinco- anos. Se"i que haverá um tempo "t" e que não será
imediato, isso sim. Agora, quanto tempo será necessário para
que se alcance esse desiderato, suponho que também não
será em curto prazo; em curtíssimo prazo não. Em compensação, preciso falar também em relação à grande massa de
inativos brasileiros.
Tive ocasiões de constrangimento enorme no Ministério
da Justiça, ao receber viúvas de militares. E em um determinado grupo havia uma senhora - jã nãO era da idade que
Balzac tanto proclamou, mas um pouco além - viúva de
um capitão-de-corveta da Marinha; que se empregava, Sr.
Presidente e Srs. Se.nadores, como faxineira do Teatro Scala
do Rio de Janeiro para sustentar seus cinco filhos.
Essa é a posição das pensionistas, viúvaS de_militcires
que, na atividade, haviam chegado a um determinado posto.
Aumentamos essa pensão, graças ao Senado e à Câmara
que aprovaram uma primifi'a ritódificação, mas fiCou muito
longe daquilo que poderia ser a garantia de uma viúva sobreviver com seus filhos, a partir do momento em que perdesse
o seu marido. Porque, em regra, nós, na vida militar, por_
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exemplo,,no sistema de estatuto a que eu fui submetido, quan-

do passávamos para reserva perdíamos cerca ·cte _30%, ficávamos com 70% do original e, quando da morte do titular,
ficava apenas 30% para os áej)endentes.
Então, neste Caso, outra vez, o talento do meu querido
.amigo, Ministro Célio Borja, deverá ser muito importante
nessa ocasião, porque se o Presidente da República utilizar,
por exemplo, determinada gratificação de natureza muito especial e não generalizada, não uniformizada no Executivo,
é preciso pensar ·na reação que poderá haver:- "Ah, -criou
100% para os militares. E os civis?". E isso vai dar aumento
OlJ. possibilidade desse exame.

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço o nobre Lider
Chagas Rodrigues.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Jarbas Passa·
rinho, quero, inicialmente, cumprimentá-lo p~a maneira superior com que V. Ex~ trata deste assunto. O wue, aliáS, nãO
constitui surpresa, já que o seu espírito público não p-oderia
levá-lo a outro comportamento. V._ Ex• sabe que o art. 3~
da Constituição diz: .
"Art. 39 Constituem objetivos fundament3is da
República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;"
Então, V. Ex~ está tratando de um assunto de ]Ustiçã;
precisamos combater todas essas desigualdades, essas discriminações, essas distorçõ~s para que possamos ter uma sociedade
justa, no mais lato sentido da palavra. Quanto à Outra observação, V. Ex~ sabe que votamos duas leis importantes recentemente. Uma que estabelece o teto e o-piso das remunerações.
Diz, inclusive, que os servidores não poderão ter remuneração
superior a do Ministro de Estado, do Congressista e do Ministro do Supremo Tribunal Superior, abrindo algumas exceções,
por exemplo, em caso de férias e determinadas gratifiCações.
Quanto .à outra lei que delega ·poderes ao Presidente na área
de vantagens, a delegação está limitada, mas prevalece até
dezembro. Há um prazo razoável. O Presidente da República
poderá criar e aumentar vantagens. Tanto Sua Excelência
pode aumentar 3s vantagens, as gratificaçõe"s 3.tualmente exisK
tentes, corno pode criar novas. No que tange à repercussão
da lei na área dos inativos, permita-me V. Ex• invocar o §
4 9 do art. 40, que dentro de uma interpretação de justiça
e de rigorosa analogia tem que ser adotado para civis e militares._ Esse § 49 do art. 40, da ConstituiçãO diz:
'' § 4~ Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre
que s'e modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores cm atividade, inclusive quando decorrentes
da transformação ou reclassificaÇãO do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria, na forma da lei."
Portanto, veja V. Ex~ que, nos estritos termos desse §
49, do art. 40, os inativos deverão também ser favorecidos
com esses re:ajustes, gratificações e aumentos que venham
a ser dados aos servidores ativos.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito grato, Senador
Chagas Rodrigues, pelo aparte, corno sempre, muito judicioso, mas eu ousaria fazer um comentário e pediria a sua reflexãO
sobre ele.
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No art. 40, da Constituição, em qUe se fala eXatarileilte
nessa necessidade de manter os proventos - que é o tetmo
que se dá ao aposentado -igualados aos membros da ativa,
de qualquer tipo de categoria, a referência se faz claramente
no momento em que se dá aquele aumento, ou seja, o reajuste
-como é chamado---:- na mesma data, para todas as categorias
e no mesmo índice.. O que me parece é que o objetivo nosso,
como Constituintes, e nós o fomos, era exatamente garantir
que não houvesse uma discrepância maior entre a ativa e
inativa, ou atividade e inatividade. Mas, no m-om-e-nto em
qui?- se pode criar uma gratificação pertiriente apenas à atividade que está sendo exercida, o risco -é que exatamente isso
_não se__tr_ansfira para a inatividade. Por exemplo, há determinadas gratificações na vida militar que só são compatíveis
cOm a vida da ativ~ .. Um _ofiçi.il que é assistente, secretário
__ _de um general, assistente secretádo de um dos Ministros das
Forças Armadas, ele tem uma gratificação. É claro que essa
gratificação não _se _incorpora a sua vida quando ele passa
para a aposentadoria, ou seja, o que chamamos de reserva·
ou, no meu caso, reforma.
Daí a minha preocupação em saber, no momento em
que essa lei delegada for utilizada, se ela for utilizada apenas
com a caracterização de proporcionar uma gratificação espedfica ao exercfcio- da atividade profissio,nal, se ela- se aplica,
como V. EXf salienta que deveria ser, ao inativo. Pelo texto,
permita a um jurista do Realengo admitir que não se 3plica.
Daí a preocupação que eu tenho.
Por outro lado, o limite que foi dado no tempo. Essa
lei delegada, se não me engano, extingue-se no fim -deste
ano.
O Sr. Chagas Roilrigues - Para-delegação.
O SR. JARRAS PASSARINHO - Porque a delegação
é que é importànte para que o Presidente possa fazer essa
variação de gratificações, porque o problema está exatamente
- e foi aí q\)e- cOnsiderei notável o trabalho do Ministro
Célia Borja, jUittiÍneDte COm o Presid~nt~ do Sen3do, MaUici
Benevides·, o Presidente da Câmara e outra autoridade.
O _Sr. Mauro Benevides- E Ministro do_ Supremo Tribu.
. .
.

n~l Federal.

O SR. JARBAS PASSARINHO - E o Presidente do
Supremo Tribunal Federal. Foi notável partir para a tentativa
da isonomi~_ no te~po "t", insisto, que não seiá imediato,
mas, a modificação das _gr_atificações, porque se formos ·analisar vencimentos, eles são isonómicos. Se analisarmos os veD.ci. rnentos nos três Poderes_, eles praticamente são iguais o que
há é a remuneração modificada, é} partir do exercício da atividade com gratificação específicas.
O Sr. Mauro Benevides- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Mas, melhor do que
_eu, naturalmente, fala o nosso querido Presidente, que me
deu a _honra de deixar a Pr_esidênciá para vir ao plenário me
apartear. Ouço V. Ex'
O Sr. Mauro Benevides - Perfeitamente, nobre Senador
Jarbás Passarinho, deixei a cadeira da Presidência para poder
participar dO debate no qual já intervieram ilustres colegas;
trazendo subsídios ao debate processado a nível dos três Poderes da República. Eu me permitiria aquele brilho, com aquela
clarividência, com aquele espírito público inexcedível, ...
O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado.
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da burocracia, dos amigos e supostos amigos do Ministro que
criam ?bstáculos .. E, nessa altura, eu proporcionava muito,
com a remuneração que se situava aquém da colaboração eu abna oporturudade para· que eles falassem e mostrassem
por eles emprestada às instituições brasileiras. Relembraria, os seus·pleitos. E isso foi feito com a presença da associação,
neste momento, que o próprio Presidente da República convi- que eu sempre fortaleci, e do Sindicato da CUT. Foi quando
comecei a tomar.conhecimento, inclusive, de extremas dificuldou o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente
dades de manter o nosso próprio pessoal no Ministério. E
do Supremo Tribunal Federal e. ~im, para que participássemÇJs de uma reunião no Palácio da Alvorada, quando, bus- lutei pelo chamado horário corrido de 6 horas. Já havia consecando cores autênticas para um relato que nos fez, o Primeiro guido fazer isso, quando Ministro do Presidente João Figuei-Mandatário do País encareceu'o nOsso. empenho firme e deci- redo, no· Ministério da Previdência Social com um êxito extraordinário e vantajoso, porque senhoras e joVens que eram
dido para tornar eficaz o dispositivo constituCiOnal pertinente
à isonomia. Saímos daquela reunião, Senador Jarbas Passa- estudantes universítários tinham que estudar à noite. Vinham
rinho, absolUtamente convictos de que estava implícito, pelo para o Ministério cedo, pela manhã. As mães já preparavam
debate de que participamos e pela nossa aquiescência à expo~ o almoço- naquela hora em que saíam para poder, depois,
sição do Presidente no que tange ao estabeleciméhto da isono~ chegar em sua casa e voltar para o expediente da tarde para,
mia, e tanto o Presidente da Câmara dos Deputados como somente-, sair à noite. A partir do momento em que o horário
eu, transmitimos aquele virtual compromisso que assumiria~ foi corrido, o. que conseguimos? Beneficiar o público, porque
em vez de mto horas de atendimento ao público, passamos
~os à~ Lideranças e a numerosos outros Parlamentares; quana dar 12 horas. Esse horário ia de sete da manhã às sete
to a nnm em relação ao Senado e ao Presidente Ibsen Pinheiro
à Câmara dos Deputados. Por isso, quando V. Ex• destaca - -da noite. O primeiro turno trabalhav'a de 7 às 13h c o segundo
que a isonomia decorreu para a viabilização--de um compro~ de 13 às 19h. Isso facilitou inuito _.a vida do servidor e a vida
misso dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos do usuário dos serviços, que passava a ter um prazo muito
maior.
Deputados, desejo exatamente c;onfirmar e enaltecer, nobre
Esse é um ponto, Senador Mauro Benevides. O outro
S_enador Jarbas Passarinho, o espírito público dos CongreSSistas que, naquelá reunião conjunta, enteriâeram chancelar é relacionado com a própria vida militar. Há poucos dias,
aquele compromisso que havíamos assumido diante do Presi- estive com um exRaluno meu, que hoje é oficial quatro estrelas
e está no alto comando. Um general de quatro estrelas para
dente da República,., no primeiro momentO, mas, sobretudo,
chegar até lá, ele está, no mínimO, há 35 ou 40 anos servindo
?iante da opinião pública brasileira e das partes diretamente
e com todos os cursos feitos. Ele ganha Cr$6.000.000 00 bruto
~teressadas, que passaram a aguardar, com imensa expectaque, deduzido o Imposto de Renda, deixa~lhe ~enos de
tiva, a decisão do Congresso Nacional. Digo mais a V. Ex•:
Cr$5.000.000,00, Cr$4.600.000,00.~ Isso é o que causa o prono mesmo dia em que aprovávamos a resolução, no plenário
blema.
do Congresso_ Nacional, fiz questão de promulgá-la, a fim
Entrei para o Exército por vocaçãO i!r6siStível e isolada,
de que ela pudesse surtir - como dizem os juristas - os
nunca tive ninguém na minha vida em hierarquia militar.
devidos e legais efeitos. .
__ -_
- -- Aliás, erro, porque tive um -irmão mais velho que foi aluno
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito grato, nobre do Tiro de Guerra-232, isso jã era uma: autoridade.
Senador Mauro Ben~vides. Aliás; eu havia insistido, durante
1v!as en~rei para essa atividade e verifiquei -que temos
a exposição que estou fazendo a esse respeito, na participação vocaçao de v1verespartanamente. Agora, o que não aceitamõS
de V. Ex• E quando aqui cheguei, como eu já não tinha é comp~rar uma situação em que se impõe a vida espartana
informação direta dó Executivo, fui ão gabinete de V. Ex•, a um ~ncionário enquanto a outro funcionário, de ou tia catee perguntei como se poderia chegar a resolver essa ·equaçao. goria, às vezes com muito menos formação acadêm.ica, uma
E percebi, exatamente pelo texto que votamos, que não tínha- remuneração infinitamente maior.
mos a garantia tranqüila disso, a não Ser eXafamenfé a partir
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex~ um aparte?
do momento em que delegássemos autoridade ao Presidente
da República pa-,;a fazer agora aquilo que V. Ex• chamo~
O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o aparte do nobre
Senador Mauro .Benevides.
.
_
de engenharia social, se não me engano. ·
Ora, eu chamaria atenção apenas para o seguinte, nobre
O Sr. Mauro Benevides - Apenas quero apartear novaSenador Mauro Benevides, a grande queixa estava centrada mente~v. Ex• para, no texto ao seu discurso inserido o meu
n.o Executivo quando comparada com o Legislativo e o JUdiciá~ ~paite, ~egistrar-se a notícia auspiciosa de qu~ o Diário Oficial
:r:o: Por e~emplo, C?~ re~~ção aos ~AS~ as gratificaçõeS- espe.; já publicou a resolução por mim promulgada, garantindo,
C1a1s, eu tmha no Mm1sténo da Justiça uma Diretora de Biblio- portanto, as gratificações solicitadas e reivindicadas pelos Serteca, que era DAS-3, que, por sinal, depois prestou concúrso
vidores Civis e Militares da União.
_
para esta Casa e hoje está integrando o quadro do Senado
O SR. JA!l.BAS PASSA!UNHO- Muito obrigado nobre
Federal. Ela recebia, no mês de outubro do ano de 1990,
'
menos de 150 mil cruzeiros por mês. E _um DAS-3, que era Presidente.
E ãqbi fica, portanto, o proble~a na mão agora do Presio mesmo número no Legislativo e no Judiciário passaVa de
1 milhão. Sinceramente, nem sei por que o DAS deveria dente da República.
Daí, justamente, volto a elogiar o trabalho do meu ilustre
ter sido uniformizad_o nos três Poderes. Isso é uma prova,
Eü recebia, e é sempre Uni velho princípio meu desde sucessor, Ministro Célia Boija. na medida em que participou
junto com as autoridades a que me referi. TOdos eles têm
o primeiro comando que exerci, eu sempre recebia todo fim
de semana os aniversariantes, para uma Conversa inteiramente o mérito d~ss,a de"ci~ão. Agora, entre a delegação dada e a
execução da delegação é preciso que o Excelentíssímo Senhor
informal.
Não é fácil, sobretudo no Ministério, um servidOr chegar Presidente da República tenha ainda a assessoria muito cauteR
até o Ministro para falar, pois ele encontra muitaS barreiras losa, muito criteriosa e muito competente, para poder, num
O Sr. Mauro Benevides- ... já lhe chegavam as postulações de servidores militares, inconformados, naturalmente,
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tempo razoável, fazer com que essa discrepância de gratificações nos três Poâeres seja eliminada e, conseqüentemente,
se faça a igualização.

O

sr~

Ney MaranhãO ...:.... Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o aparte do nobre
Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador Jarbas Passarinho, V. Ex~,-como sempre, quando OcUpa :a tribuna do Senado, trata de assuntos de importância para o País.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) -Nobre Sena·
dor Ney Maranhão, gostaria de ponderar a V. Ex'" que o
art. 21 do Regimento Interno, impede que V. Ex• fale de
costas para a Mesa;
O Sr-. Ney MaraD.Iiiro:_-peço desculpas, Sr. Presidente.
Nobre Senador Jarbas Passarinho, esse assunto trouxe muita
discussão ao Congresso, mas com a experiência, com o sexto
Sentido que tem a classe política, nas pessoas do Presidente
do Senado, do Presidente da Câmara dos DeputadoS e do
l'vfinistro da Justiça, Célio Borjã - que, coiiicídei:ttemente,
também foi Deputado, é um político, hoje Ministro da Justiça
- , temos esse pro jeío que foi aprova-do na Câmara, emendado
no Senado e, hoje, está nas mãos do Presidente da República,
como acaba de citar o Presidente Mauro Benevides. Uma
lei que irá promover o equihbrió entre os Poderes. Mas sabemos, nobre Senador Jarbas Passarinho, a posição dos militares, e concordo com V. Ex~ em número e grau. Os Militares
têm passado po-r situações mtiito delicadas. Tive a oportunidade de falar com o Senhor Presidente da República. Tenho
um afilhado tenente-coronel do Exército, que comanda uma
guarnição na Bahia. Certã vez, esteve ele no meu ga~inete,
pedindo uma passagem de Salvador a Pernambu~o, para visitar os pais; ele não tinha condições de comprar uma passagem
de avião. Como eu Já- tive oportunidade de dizer- V. Ex•
aparteou-me -,há oficiais nfazendo bico", o que é proibido
pelo regulamento, até como motorista de táxi. ComO V. Ex•
acaba de citar, há esposas de oficüü:::r trabalhando em empresas
que talvez não -s_ejam dignas do trabalho dessas senhoras.
Tenho certeza absoluta de que o Presidente da República
será correto com os militares, uma vez que eles têm sido
injustiçados. Congratulo-me com V. Ex~ por estai' na· tribuna
do Senado, neste momento, alertando para que seja feita,
o mais rápido possível, justiça a· essa classe, que é_ espinha
dorsal de uma nação.

O S-...1{. JARBAS PASS,AR!NHO- Muito obrigado, Sena=
dor Ney Maranhão. Aliás, devo pedir desculpas a V. Ex•
em relação à advertência feita pelo PreSide"rite Espúidiâo
Amin há pouco.
O erro, tenho notado, é nosso. É uma surpresa para
mim. Desde que voltei ao Senado, já antes de terminar esta
Legislatura, vi essa modificação aqui. Outrora, usávamos sempre, como oradores,- a tribuna, c o aparte era dado pelos
Senadores, evidentemente, através dos seus microfOnes. Ninguém ficava de costas para a Mesa. Mas aqui adotamos este
processo. Por modéstia ou por inibição, o fato é tjue todo"S.
agora fazemos questão absoluta de falar das nossas bancadas.
O Sr. Ney Maranhão- Mas, Senador Jarbas Passarinho,
o meu amigo em exercício na Presidência devia estar meio
enviezado. Eu não estava completamente de costas para o
meu Presidente. mas meio de costas. Como tenho o hábito ·
de respeitar o Regimento, não podia deixar de aceitar· essa
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reclamação da Presidência. Eu não estava" completamente de
costas, eu estava meio de costas. O Presidente devia estar
meio enviezado comigo, hoje. Aceito a- reclamação do meu
amigo, o Senador EspeTidião Amin.
O SR. JARBAS PASSARINHO - É que as costas de
V. _Ex~ são largas. De maneira- que quando V. Ex+ tomou
o microfone da bancada atrás da sua, deu exatamente a impressão de que estava transgredindo o art. 21. E o--Piesidente.
mesmo em exercídio, é um escravo do Regimento. Agora,
não; V. E~ ficOu de ilharga.O Sr. Elcio Álvares --Senador Jarbas Passarinho, permite-me V. Ex~ 1,1m aparte?
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin)- Senador Jarbas Passarinho, eu gostaria de elucidar a questão.
O Sr. Elcio Álvares- A Presidência tem preferêncía.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amiri)- Desejo dizer
que fiquei muito satisfeito quando o nobre Senador Ney Maranh_ão lançou mão do segundo microfone e passou a ficar de
perfi.l .. Repito: ficar de costas sempre é muito perigoso, e
o Senador Ney Maranhão sabe disso:
O Sr. Elcio Álvares- Senador Jarbas Passarinho, a única
coisa que não podemos admitir é que seja um gesto de oposição
do Presidente em exercfciO para com o Senador Ney Maranhão, mesmo porque o Senador Esperidião Amin tem .tomado
umas atitudes, em termos de governo, muito sérias, -e quem
sabe se não representa essa advertência já uma ponta de oposição em relação ao Senador Ney Maranh~o.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente, ainda
bem que um assunto dessa natureza t_ermina nesta manhã
de maneira jovial.
Encerro e agradeço os apartes que recebi. E, como dizia
o Senador Mauro Benevides ao abrir esta sessão, fico muito
orgulhoso de estar, nesta manhã - quando, neste plenário
repleto, fiz uma pausa e disse: de cadeiras vazias- em que
estejam presentes três quartos da Bancada do PDS. Esta é
uma representação -de que me orgulho.
E concluo justamente caracterizando que nesse prazo,
que me parece um pouco limitado - limitamos esse ·prazo
da delegação de poderes ao Presidente - , mas que nesse
prazo S. Ex\ com os Msessore_s de que dispõe, possa conduzir
não apenas a solução dos militares, mas também o fosso,
o gap, a discrepância que há entre os salários nos três Poderes,
pois abrange os civis do_Executivo; então a questão é para
os-servidores públic-os dê um müdü gemi.
M11ito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Jarbas Passarinho, o
Sr. Mauro Benevides,. Presidenie, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Esperidião Amin.
O Sr. Ney Maranhão - Sr. Presidente, peço a palavra,
como Líder, para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, como Líder para
uma breve comunicação, mesmo havendo previamente a inscrição dos Senadores Ronaldo Aragão e Aureo Mello.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para uma comunicação. Sem revisão do orãdor.)- Sr. PreSidente, Srs. Senadores, recebi do Presidente do Sindicato do Açúcar de Pernambuco, um fax que lerei para os meus pares:
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"Os produtores de álcool do B_rasil estão tendo
por parte da Petrobrás um tratamento injusto pelos
seguintes motivos:
a) a produção_ de álcool representa -hoje 220 inii
barris de álcool por dia, o que significa-65% do mercado
do Brasil de combustíveis, álcool e gasolina;
b) desde de 16 de julho, a Petrobrás suspendeu
o pagamento aos produtores de álcool fornecidos_ e
atrasou as faturas por mais de l:S dias;
c) agora continua atraSando as faturas;
d) não tem comprado álcool em quantidade suficiente e deseja retirar os produtores do mercado.
Afirmou o Sr. Ministro Ângelo Calmon de Sá que
não consegue que a Petrobrás pague os_ produtores
no p'razo anteriormente combinado ·que era de sete
dias;
e) na forma fiscal, a Petrobrás deseja liquidar de
vez o Proálcool do Brasil e está contra a política do
Governo. Hoje, a Petrobrásconvoca uma reunião para
as 16 horas, conforme cópia de telex em anexo que
aqui chegou às 21h15min,- com o intuito de provocar
o não comparecimento dos produtores.
O que realmente a Petrobrás deseja é inviabilizar
a produção de álcool nacional. responsável pelo emprego hoje de mais de um_ mi~hão de pessoas e que já
economizou para o País mais de US$ _quatro bilhões
de divisas por ano.
·
Em anexo, estamos enviando a sua análise da edição 0023.
_
"
Dr. Gustavo Queiróz. ••
Peço seja transcrito nos. Anais do Sel\a.dQ_que a reunião
dos produtores de álcool qUe seria realizada às 16h do dia
30, na Avenida da República do Chile, n" 65, coincidentemente no mesmo horário em que a Presidência da Petrobrás
pediu que os produtores, juntamente com esses Líderes, tratassem desse assunto, ou seja, hoúve uma tentativa de inviabilizar a reunião.
Sr. Presidente, lanço o .meu protesto contra, no roeu entender, essa sabotagem da Petrobrás a uma indústria de alta
tecnologia que se firmou internaciôrialmente. Basta dizer que
a Volkswagem do Brasil mostrou os investimentos quanto
à capacidade tecnológica nacional dos nossos empresáriOs,
no que concerne ao controle de poluição dos motores. Nesse
tipo de motor a álcool, só nessa área, o Brasil economizou
mais de US$ 4 bilhões.

O_Sf_._Gerson Camata- Permite-me V. E:.é' um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre
Senador.
O Sr. Gerson Camata- Senador Ney Maranhão, esse
documento que V. Ex~ leu e o seu comentário levam a uma
necessidade de um estudo um pouco mais profundo do problema. Parece-me que o Senador Teotôhio Vilela, que preside
a Subcomissão de Energia, na Comissão de Infra-Estrutura.
já está promovendo trabalho a respeitO. Recentemente; o
Deputado Fábio Feldmann apresentou, na Câmara dos Deputados, um excelente projeto, com normas para Contenção da
poluição em território brasileiro. A Relatara desse projeto,
Deputada Rita Cathata, no substitutivo que fez, iilcluiu um
artigo _obrigando que toda gasolina automotiva vendida no
Brasil tenha 22% de álcool,_ devendo estabelecer isso em lei.
Está no substitutivo. Essa é a melhQr _rna.oeira de se evitar
a poluição, principalmente nas grandes cidades. E é uma ma-
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neira que só está disponível num País do mundo, o Brasil.
V. Er não pode imaginar a pressão que os lobbies da Petrobrás, que são fortes aqui dentro do Congresso, estão fazendo
·
para derrubar esse artigo.
O SR. NEY MARANHÃO- Exatamente, Senador Ger'
son Camata.
O Sr. Gersoo Camata - Há outro processo. Como o
álcool não rende dinheiro .na il;nportação, a Petrobrás quer
elimfuar o Programa do_ Álcool.
O SR. NEY MARANHÃO- Sabotá-lo, fechá·lo, ~
O Sr. Gerson Camata - E a profundidade seria maior.
P~imeii"O-, iles·sa CPI, que é chamada de CPI do PP, cujo
objetivo é inVestigar irregularidades na Petrobrás, estamos
percebendo que, pelo menos, tem que se quebrar o monopólio
da importação de petróleo. Do contrário, a Petrobrás continua
importando, vai até regrar o mercado. Mas- observa-se que
todos os escândalos nascem na hora de se importar o petróleo.
Importando petr~:Heo durante um dia, um operador pode ganhar milhões de dólares nas oscil(lções de. preços que são
provocadas. Essa empresa provoca isso no .mundo inteiro,
porque é a maior compradora individual de petróleo do planeta. Então, nós, Congressistas, precisamos estudar o assunto.
A Petrobrás cumpriu e continuará cumprindo bem o seu papel
como monopolista, prosseguirá na competição. Na distribuição, ela já o faz muito bem. Então, há necessidade urgente
de, pelo menos na importação, se quebrar o monopólio. Tam))ém vej9 ago_ra qf.!.e essa ojeriza da Petrobrás ao Proálcool
é em decorrência de os corporativistas da Petrobrás entenderam aquilo como uma ameaça ao monopólio. A distribuição
já está provocando a quebra no monopólio. Quanto ao contrabando de álcool, o que _está tendo desse produto diretamente
da refinaria para os postos é algo de grande porte, pois não
se paga nenhum tributo. O produtor não consegue vender
o álcool para a Petrobrás, e como não tem tanque para guardá-lo, precisa jogá-lo no lixo. Como custa muito, ele não
faz isso. Então, ele atravessa esse álcool, que vaí para os
postos sem passar pela Petrobrás, sem passar pelo ICMs e
sem pagar os tributos obrigatórios dos combustíveis. Essa ma-_
quinação está provocando um descumprimento da legislação.
A.Petrobr~s, ao descumprir a lei, faz com que o usineiro,
ou o produtor de álcool, ou o_ vendedor de álcool também
descumpra a lei. Então. a empresa estatal, que é um órgão
do governo, devia dar o ·exemplo. Não poÇ.cria fazer o que
está fazendo; não pode descumprir a legislação.
--- ~O.SR.CNEY MARANHÃO~~Asabotagem está visível,
nobre Senador Gei"S:on Camat_a.
O Sr. Gerson Camata- Então, há necessidade de que
esse sub-grupo de energia chegue. Ele é presidido pelo Sena-dorTeotônio Vilela, que está fazendo uma anális~ maravilhosa
do modelo energético brasileiro. ~recisamos tomar decisões
no Congresso Nacional nesse sentido. Embora, na área dos
direitos individuais, a nossa Constituição talvez seja um dos
melhores documentos do mundo, nesSe sentido, ela é retrógrada, atrasada economiC(lmente. Por isso precisa ser mudada
urgentemente. :rodos nós entendemos que ela tem de ser
mudada nesses aspectos_ ()uando entendemos que isso deve
ocorrer e nada fazemos, vamosretardando o crescimeiito, o
progresso e o desenvolvimento do Brasil. .Não deveríamos
sequer esperar a revisão do ano que vem. Já deveríamos estar
fazendo essas mudanças urgentes. Há um outro aspecto interessante, Senador Ney- Maranhão. Fico vendo, naquela CPI,
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que a Petrobrás mantém, na reunião, uma média de uns 30
lobistas observadores que tentam dirigir a investigação pata
onde eles querem. Ora, se uma Shell chegasse aqui, colocasse

10 Iobistas dentro de uma CPI, tenho certeza de que eles
seriam postos para fora. Então, há esse domínio-que ela tenta
manter no Congresso, através da maneira como_ela ten,ta quebrar uma emenda que o Congr~so pretende por necessária
e que alguns estados e prefeituraS estão adotando. Se a Petrobrás continuar agindo dessa forma dentro do CongresSo, daqui
um pouco ela será mais forte do que o próprio Congresso
Nacional. A melhor maneira de se moralizar isso é quebrar-se
o monopólio: quem quiser retiiar petróleo do solo vai retirá-lo;
quem quiser refinar· petróleo e distribuí-lo vai refiná-lo. Só
assim teremos gasolina, gás e derivados do petróleo mais baratos, com uma distribuição mais -eficiente, com um refino melhor. Em decorrência disso, bencficia-&e·o cOnsumidor. Há
necessidade que nós, Congressistas e o Go-vei"rtõ - somOs
o Governo - entendamos que, antes de ser um cidadão,
o indivíduo é um consumidor. No ventre da mãe, já Consome
medicamentos, alimentos e remédios especiaís que a mãe tem
de ingerir em conseqüência -da gravidez. Por conseguinte, temos de exigir sempre o melhor pelo menor preço. Não importa
quem seja o fabricante. O patriotismo na defesa da má qualidade do produto é impatriotismo. Temós que brigar pelo melhor, pelo menor preço. Se o brasileiro não sabe fazer, vai
aprender; senão o estrangeiro faZ e vende para nós. Cumprimento V. Ex~ pela leitura da nota, mas ela exige ·reflexões
mais profundas.
O SR. NEY MARANHÃO --Senador Gerson--Camata.
V. Ex~ traz, nesse aparte, mafores subsídíóS- para alertar o
Senado e q Congresso sobre esse loJ>by maléfico, em parte,
que a Petrobrás está fazendo.
Veja o seguinte: se prevalecer esse imposto ecológico
para o ano 2000 - o Brasil hoje substitui 200 inil barris de
petróleo e álcool -se mantiver os atuais níveis de Consumo,
vamos deixar de pagar US$ 2 milhões por dia.
Quando estive com o Ministro da Infra-Estrutura que,
naquele tempo, era o Coronel Ozires, trazendo dois empresários de relevo de Pernambuco, na área de produção de
álcool, o empresário Ricardo Brenan, se não me engano,
e o Dr. Virgílio Tavares, tivemos uma longa _conversa. A
idéia que. tivemOs, sobre a qual os empresários saírain Convictos, foi a de que o réquiem do álcool estava selado _naquela
época, graças à Guerra do Golfo. Por incrível que pareça,
o Saddam Hussein foi o nosso Padre Cícero do P_roálcool.
Portanto, o meu pensamento é de que a Petrobrás deve ser
preservada.
Nobre. Senador, com respeito à CPI, faço aquela comparação que o Governador Leonel Brizola está fazendo sobre
o problema do Presif:iente Collor. Quando Getúlio Vargas
criou a Petrobr~ e a CSN, surgiu o Relatório Link, famoso
no Brasil por assegurar que aqui não existia petróleo. Eram
as multinacionais ___:_ ífa época não havia cartéis- que ganhavam 500 mil por centO ao ano e não queriam perder esse
peito da vaca mococa, que era a exploração.do povo brasileiro.
Getúlio criou a CSN e a Petrobrás e montaram aquele esquema
do ''mar de lama", até culminar no sufcidio do então Presidente com aquele tiro no peito.
Como o Governador Leonel Brizola, portanto, faço essa
comparação quanto à CPI que deseja envolver o PreSidente
da República de toda maneira. O Proálcool, Senador Gerson
Camata, tem ·uma tecnologia nacional e, agora, os Estados
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Uriidos estão criando problemas para o desenvolvime1;1to de
um combustível que náo polui. Não podemos aceitar que essa
tecnologia morra.
Essa Comissão veio a bom tempo pata dirigir, enxugar
e prestigiar o Proálcool.
A meu ver, a Petrobrás precisa existir. O Governo deve
prestigiá-la na idéia em que foi criada pelo Dr. Getúlio yargas;
ou seja, fazer prosperar a exploração do petróleo. Nao.mte~
ressa à Petrobrás, como está sendo feito, aumento de impm:tação por "intermédio de várias subsidiárias. O que concerne
à nossa .independência económiCa e precisa ser protegido é
a extração do petróleo do nosso solo.
__ Pfecisamos enxugar a Pettobrás. Devemos privatizá-la,
para que a distribuição do petróleo seja feita por empresas
que possam- Cõmpetir e viabilizar a entrada de capital de risco.
para retirar o petróleo, a fim de competir com a Petrobrás.
Essa a minha posição.
-Agradeço a V. Ex~ esse importante aparte em defesa
dessa indústria de tecnologia de ponta, o Proálcool, que por
trás de si, tem, como disse aqui, mais um milhão de trabalhadores não especializados, em sua maioria bóias-frias, principalmente na área do Nordeste.
Mais ainda, Senador,. há cinco anos defendo, aqui no
Senado, o investimento estrangeiro _dentro da linha de abe~
tura e competitividade traçada pelo Presidente da República.
Nesta semana, assinamos um protocolo com a República
Popular da China: Hoje estou levando a Pernambuco o Governador da Província mais populosa da China, com cem. milhões
de habitantes, que é também a de maior produção agrícola
daquele País. Fechamos um contrato de comodato de 12.000ha
de terra em Pernambuco, para um projeto integrado _que o
povo chinês, irmanado com o povo pernambucano, vai executar naquela região. Esse foi õ primeiro passo. Há um més
e pouco, o Governador de Per:nambuco, Joaquim-Francisco,
acordou com empresários da República da China (Formosa)
a doação de mais 12.00Qha, totalizando 24.000ha de. terra
para projetas integrados com as duas Chinas. Com isso, nobre
Senador, a produção de açúcar no N ardeste vai prosperar,
porque. es~e país, como a China Formosa, hoje é um dos
países mais adiantados do mundo no que concerne à prodUção
de açúcar. Eles querem investir no Nordeste, para que o excesso de açúcar abaste.ça a China Contínelltal. N~ssc sentido,
já estamos tendo fruto, viabilizando a que o Proálcool prospere.
Agradeço a V. Ex•
O Sr. Almir Gabriel -Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Ouço, com muita atenção,
o meu amigo, Senador Almir Gabriel.
O Sr. Almir Gabriel- Senador Ney Maranhão, em priM
meiro lugar, quero dlzer a V. Ex~ que" sou rriuito feliz por
ter iniciado a minha vida profissiomi.l como médico da Petrobrás, num" poSto de perfuração dê petróleo, em Conceição
do Ramã, no rio Madeira. Acompanho com muito ent1,1siasmo
e muita preocupação o caminho da Petrobrás ao longo dos
anos. Qualquer brasileiro de consciência política mínima não
poderá negar à Petrobrás ó seu extraordinário papel na busca
da independéncia económica do País e, por via de conseqüência, da sua independência política. Creio que, nessas dé~
cadaS de crescimento da Petrobrás e de alteração quer da
política mundial, quer da política económica brasileira, o p:ojeto inicial dela teve que vir se ajustando às novas contm-
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gências, especialmente_deste final de século, nesse_ novo rearranjo da economia mundial. Isso me leva a crer que a Petrobrás, no seu início, não pode e nem deve seLa Petrobrás
de agora, nem deve ser a Petrobrás dQ futuro. Mas me ~eixa
claro, em primeirO lugar, que se trata de uma im~tituiç§o da
maior importância e continuará sendo da maior significação
para independência económica e política deste País.

O SR; NEY MARANHÃO- Concordo com V. Ex•
o Sr. Almir Gabriel - Ela tem distorções; o corporativismo levou-a a vários eiros, CreiO sinceramenfe" que- hoje
a questão do monopólio'_c::statal do petr?Ieo podé ser uma
tese perfeitamente discutível, mas a-condição de a P_etro?rás

continuar sendo estatal, no ·meu entender, nem é _discutlvel,
por ser absolutamente indispensável para o BrasiL Dentro
disso, o que queria colocar é que é impossfvel disc_ut~r Petrobrás sem antes discutir o modelo energético brasileiro, que
é um modelo cheio de defeüos, absolutamente perdulário,
um modelo que não utiliza os bens naturais que temos e não
respeita, de forma alguma, as condições da ecologia, as condições que se busca de crescimento ,sustentado da nossa economia. Então~ nesse sentido, o repensar da Petro~_rás é também
o repensar do nosso modelo energético. O_ segundo ponto:
essa guerra que existe entre usineiros e Petrobrás faz parte
de uma outra guerra também, de maneira mais ampla, que
é a utilização da Petrobrás como um instrumento de política
económica no País. Todas as_ vezes que o GoVerno pretende
reduzir ou desacelerar a recessão, o Governo trata de reduzir
tarifas, trata de reduzir preço de combustível, trata ~e frear
determinados custos aparentemente apenas, à medida que
ele, de um lado, reduz isso, mas, de outro, cria obrigações
fiscais que aCabam alimentando a própria inflação. É inegável,
portanto, que a Petrobrás, hoje, produz a gasolina, o cdiesel
e outros por custos maiores do que aqueles. que e!a ~-o_nse~ue
para a venda e, com isso, ela absorve um preJuízo smgificatJvo.
Em segundo lugar, no meu_ entender, o programa d~ álcool
é, sem dúvida, extraordinário; mas, mesmo tendo s1do um
programa de valorização dos nossos campos, de i~corporaç~o
de camponeses e de uma série de outros benefícios, ele nao
pode vir eivado de erros, pois a produtividade alcançada pela
maioria dos nossos usineiros é ridícula. Em outros termos,
também não se pode transferir- para a população em geral
o custeio da ineficiência~ da incompetência, da falta de seriedade na gestão das usinas. Neste sentido, se reconhecermos,
os erros de cada um dos setores e buscarmos uma solução
conjunta, certamente fazendo melhor do que acusar a_ ~etro
brás de ser a engendradora dessa situação que está sendo
vivida pelos usineiro"s. Sabe bem V. Ex~ que há usinas com
produtividade "x" e outras com produtividade 10 "x" dent_ro
deste País. Por quê? Porque a ·cana não é uma cana selecwnada~ porque a terra não é uma terra corrigida; os insumos
que são utilizados para fertilização da terra esgotam-na num
prazo de quatro ou cinco anos, ao invés de proporcionarem
a ela boas condições nutricionais, favoráveís, inclusive, à própria cana. Enfim, a produtividade desses canaviais é ~aixa;
a produtividade das usinas também é redícula, além da meficiência e fueficácia da forma da distribuição e comercialização
desse produto. A posição sensata que o Congresso Nacional
pode tomar neste momento é de rediscussão do nosso modelo
energético. Que se entre de maneira séria também na questão
do petróleo e do álcool, mas buscando-se sempre o benefício
geral da Nação, e·não o benefício do usineiro, dos ~uncionários
da Petrobrás, desse ou daquele grupo. Na medtda em que
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tivermos maturidade para isso, aí, sim, estaremos nos pr~pa
rando para o extraordinário salto que daremos no próx1mo
século, e que tenho repetidamente colocado aqui. No ano
2010 seremos 192 milhões de habitantes; seremos a melhor
de t~das as Repúblicas d() mundo em termos de distribuição
da sua população por idade. Teremos 13~ milhões de pessoas
economicamente ativas para alguma ·cOisa em torno de 62
milh9es de pessoas dependentçs socialme~te dessa~ q_ue são
economicamente ativas. Isto significa d)zer que o nosso modelo económico passará necessariamente pela revisão do nosso
modelo energético. Se isso não for compatibilizado agora,
vamos assistir a um desastre cada vez maior, na medida em
que sabemos que energia é fundamental para a pr?dução econôínica e logicamente para o controle da Humamdade.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Almir Gabriel,
é um estudioso desta matéria, mas principalmente
começou a sua vida na Petrobrás. Concordo com V. Ex~ no
que tange a essa empresa que orgulha o Brasil. Todos sabemos
que, em termos de _tecnologia para prospecção de petróleo
em plataformas submarinas, _estamos dando quinau, como dizem os professores, nos países do Primeiro Mundo. É por
intermédio de noSsa tecnologia que estamos conseguindo extrair petróleo de áreas mais profundas e, com isto, fazendo-nos
respeitados internacionalmente.
-Concordo com V. Ex~: no que tange ao monopó1io, a
Pet!-obrás é intocável; mas, como V. Ex~ acaba de dizer .em
seu aparte, temos que redimensionar, enxugar. Tenho certeza
de que, se vierem outras empresas para o Brasil, a Petrobrás
não sofrerá nenhum impacto, graças à ·rua alta tecnologia
à conscientização de seus_ membros, que. sabem que essa
empresa é uma bandeira que foi criada com o sangue, suor
e lágrimas do povo brasileiro.
Quanto ao açúcar, sempre bati forte nos cartéis, citando,
muitas vezes, os chefes desse tipo de coisas que são o- cancro
deste País, pois prejudicam tremendamente o nosso desenvolvimento e o combate à inflação. Tive ocasião de dar nomes
aos bois em relação a três ou quatro empresas nacionais e
multinacionais que, juntas, dominam o setor económico, da
agricultura à pecuária, da indústria leve ~ indústria pesada.
V. Ex~ há de concordar COJDigo que a Petrobrás é combatida poi muitos que vêm com palavras de anjo, mas que;na verdade, querem tirar dela o monopólio da produção de
petróleo; ~a empresa que, de acordo com a opinião da maio~
ria do povo ..brasileiro, é um orgulho para nós.
No problema do açúcar produzido no Brasil para o mercado interno é talvez o mais barato do mundo. Se não me
engano, nos países do Caribe, o custo de uma tonelada de
cana equivale e mais ou menos a US$280 hoje. No Brasil,
isso vai para menos de US$200. ConCOrdo com V. Ex•: não
houve aumento de produtividade na área de- produção de
açúcar. Não tenho dúvida de que uma- grande parte desses
usineiros - e conheço uma boa parte deles lá no Nordeste
- na época das vacas gordas, desviou dinheiro para outros
empreendimêntos e não para melhorar o seu parque industrial.
O Sr. Amir Gabriel- _Senador Ney :Maranhão, comple·
mentando essa colocação de V. Ex•, eu só Queria alguns fatOs_
interessantes na ecOnomiâ brasileíra:-Por exemplo, um litro
de água mineral é mais caro do cjue o litro de soro produzido.
Quer dizer, a água mineral colhida, filtrada, esterilizada lá,
da maneira como ela o é, acaba send() vendida por um preço
muito maior do que a produção de soro, que e~ge condições
especialíssimas de coleta, depuração, esterilização e transport~
V.

e

Ex~
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da água. Enfim, esta perplexidade que tenho em relação à
água mineral é a mesma que tenho em relação ao álcool.
O SR. NEY MARANHÃO- Veja V. Ex• o contra'senso.
O Sr. Almir Gabriel- Para se extrair petróleo, o equipamento, a tecnologia, o capital indispensável para a produção
de mil litros não é nem um pouco, -comparável àquilo que
é necessário pa-ra a produção de mil litros de água. No entanto,
o preço do álcool é maior do que o preço da gasolina, o
que é um absurdo, em termo da sua produção.

Sábado 1' 62:f1

Sr. Presidente Esperidião Amin, peço desculpas a V.
Ex•, porque está tendo paciência de Jó.
Termino meu pronunciamentO, pedindo que sejam enca. · minhados à taquigrafia os telegramas do Presidente do Sindi·
cato da Indústria e do Açúcar do Estado de Pernambuco,
onde fica demonstrada~ a má fé da Diretoria da Petrobrás,
quando passa um telegrama, em clma da hora, para que não
se realize essa reunião anterior com os empresários, tratando
de assunto de grande interesse da economia nacional, que
é o álcool. E mostrando também os dados de perfil da energia
para o ano 2010, citando uma série de vantagens que o Proálcool trará à Nação brasileira.
, Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.

O SR. NEY MARANHÃO - Perfeito. Dentro dessa li·
nha, Senador Almir Gabriel, com, essa política errada do Governo de não atualizar os preços em relação ao mercado mundial, o Brasil está produzindo o açúcar mais barato do mundo.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
Por conta de quê? Do sucateamento das nossas indústrias.
NEY MARANHÃO EM SEU PRONUNCIA·
É por isso que a situação fica pior a ca:cta dia. Mas temos
MENTO:
que dar um paradeiro nisso; temos que atualizar e dar condições a quem pode trabalhar e a quem pode competir. O ProálSINDAÇÚCAR
cool é um programa instituído pelo Governo Federal e não
pode, de maneira nenhuma, ser extinto; ele tem que caminhar
Recife, 30 de julho de 1992
CARTA N' fJ78/92
com os seus próprios pés. Podemos triplicar a produção de
Exmt? Sr.
álcool neste País, Senador Almir Gabriel. O Brasil tem um
clima que não há em nenhum país do mundo. No caso do
Senador Ney Maranhão
Nordeste, de setembro a janeiro, é época de moagem da
Senado Federal
mandioca e da maniva; de março em diante, começam as
BrasOia -DF
chuvas no litoral. Então, por que não produzirmos a farinha,
Senhor Senador,
que constitui a base altmentar da maioria dos trabalhadores
1. Os produtores de álcool do Brasil, estão tendo por
daquela região? O subproduto oriundo da mandioca e da
parte da Petrobrás um tratamento injusto, pelos seguintes
maniva é "rico na produção de combustível para o funcionamotivos:
mento das indústrias, ao passo que as usinas alcOoleíras podem
a) A produção de álcool representa hoje 220.000 barris
trabalhar consecutivamente no sertão, na mesma época, sem
de álcool por dia representando 65% do mercado do Brasil,
comprometer o desenvolvimento regional.
de combustíveis álcool gasolina;
Há uma série de coisas erradas em relação às mudanças
b) desde 16 de julho p.p. a Petrobrás suspendeu o paga·
que ocorem hoje no mundo, com a competitividade que existe.
mento aos produtores do: álcool fornecido e atrasando as fatoEu disse, inclusive, ao Presidente do Senado Federal Mauro
ras mais de 15 dias;
Benevides, e ao Presiderite da Câmara dos Deputados Ibsen
c) agora continua atrasando as faturas;
Pinheiro: nós, Senadores e Deputados, temos que visitar paíd) não tem compfãdo -álcool em quilritidade suficiente
ses que têm problemas muito piores do que o· nossos_ e os
e deseja retirar os produtores do mercado;
estão resolvendo.
e) afirmou o Senhor Ministro Ângelo Calmon de Sá que
Há um exemplo que sempre cito aqui- alguns vão dizer
não consegue que a Petrobrás pague os produtores o prazo
que vou acabar sendo nomeado Comissário do Povo pelo
anteriormente combinado que era de 7 dias;
Sr. Jiang Zemin, ou Senador pela República de Formosa.
C) na reforma fiscã.l a Petrobrás deseja liquidar de vez
Mas eu conheci, assim como os companheiros que vão à China
com o Proálcool no Brasil e está contra a política de combushoje. um país que s0freu invasões estrangeiras e uma grande
tível do governo.
Hoje, a Petrobrás convoca uma reunião às 16:00 horas,
revolução. Tenho certeza que será um país do" terceiro milênio,
pela capacidade que tem de enfrentar as dificuldades por que
conforme cópia do telex em anexo, que aqui chegou às 21:15
passou, onde somente 18% das suas terras são agricultáveiS:
horas, com o intuito de provocar o náo comparecimento dos
e o resto não presta para nada; cultiva 16%_ dessas terras,
produ'tores, o que realmente a Petrobrás deseja é inviabilizar
sendo que 65% do trabalho é braçal e 35% m6c3.niZádo; tem
aproQuçáo de álcool i:tacíonal, responsável pelo emprego hoje
uma população dez vezes maior do que a do Brasil e abastec..e _ de mais de 1.000.000 milhão de pessoas e que Já economiza
com alimentos 22% da população da terra. E nós temos um
para o País mais de 4 bilhões de dólares de divisas por ano.
país sem vulcão, sem terremoto, com um clima extraordináro
Em anexo, estamos enviando Sugar Análise, edição 0023
e o seu povo passa fome.
e carta n' DSUP/092/91 da Sopra!.
Precisamos nos conscientizar de que o Congresso NacioPeço a V. Ex~ as providêri.Cias que esta tribuna -aa Petronal tem de empunhar essa bandeira, mudar o sistema políticobrás requer.
administrativo para que possamos entrar no próximo milêriio
Cordialmente, Sindicato da Indústria do Açúcar e do
como um dos grandes' países do mundo.
Álcool, no Estado de Pernambuco.- Gustavo Pérez Queiroz,
Agradeço a V. Ex~ o aparte, Senador Almir Gabriel.
Presidente.
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PRODUÇÃO DB ÁLCOOL B A HATRXZ KNERGÉTXCA

O BRASIL É
UNOVÁVEL

LfDER

EM

I!:N!!:RGIA

Aproximadamente 2/3 do balanço
.. nargáti oo nacional prov6m do
fontes renováv~is de energia
(hidroelétrica, cana-de-açúcar,
lenha). É o melhor perfil Qe
energia renovável do_ mundo.
A oferta interna total de
energia
(renov~vel
+
não
renovÁvel) no Brasil divida-se,
basicamente:
... combustiveis
fósseis
(37%),
energia
hidráulica (37%), produtos da
cana (9,9%), lenha (14,9%),
outros produtos (l,O%).

PERFIL ENERGÉTICO 00 BRASIL

PERFIL DA ENERGIA RENOVÁVEL

Os produtos da cana participam

com aproximadamttnte 16% matriz
..narg4tio'< r•movl\vol.
PERFIL ENEAGêTICO REnOVÁVEL

CXl

·HIOIIÁ!JLU:.<

58

PROilOTOS DA CANA

16
24

OUTRAS

Banco de ()&dos: Da tmNet

2

Fonte: RHX&M: da Mlltriz Energât;ca Nacional 11991

h::nr-IL t:rtt:tt<.:i~ 11<..:u Hl:rtuv Avt;L
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA

APROVA O RELATÓRIO DA MATRIZ ENERGÉTICA

novflmhrn/'11 n f'rP.Fl1r11!'nl:P. r.ta lleptlbl~ca aprovou o R"' I at.ôrio d:t
Comissão que Reexaminou a Matriz Energética Nacional', inclusive o
papel do ~1coo1 combust1ve1.
~m

RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DA MATRU EIIERGÉ'J:ICA

Manter o mesmo percentual de adição de álcool anidro a gasolina
automotiva em todo o território nacional, c'onsiderando-oe além
dos aspectos de emissões, o desempenho,adequado do motor 0 a
disponibilidade de álcool para .garantir o suprimento a longo
prazo e de forma continuáda;
P.~.umuvol<.r.

uuu.LÜ.,ua..,au

<.;<.>lU

a iadllstria automooil1s>:ica, para que

u f.l.!'Oli.ueãs à~ veieule.! 1'1111Vi.!!MI ~ Al~.!..!.l .!:.!..~'tl:.t .... L.,, ,..,j"'
adequada para consumir a produção esperada de álcool hidratado;

Promover o aproveitamento econOmicô do bagaço de cana-dn
açúcar, visando aumentar a competitividade do álcool;.
- Manter politica de preços adequados para a cana-de-açClcur e
para. o álcool, que além de ser compativel com os custos de
produção, seja indutora do plantio de cana-de-açúcar, com o fim
de atingir plena utilização da Cllpacidade
de álcool,

iu~tolndn

de produçll.o
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PERFIL DA ENERGIA PARA O ANO 2010

comissão que estudou a Matriz Energética
relatório final projetou o ttl';{llli ntl'l r:flnlíri o.

A

OFE~TA

lNTERNA BRUTA OE ENERGlA HÃO

PElRÓUO

GAS NATURAL

CARVÃO H!N(~,
NUCLEAR
OUTMtl

TOTAL

Nacional

RENC\VÁVEL(~)

1990

2000

2010

3~,0
,2,0

30,2

·5,0

·s,a

q,.3

1,2
0,4
42,3

30,S
6,0
6,3
1,4

o
37,3

<óltl

4,7

o,~

44,4

OFERTA INtERNA BRUlA DE ENERGIA RENOVÁV.El(1.)

36,9

=
3.2;8

9,9

10,0

2010
32,8
10,0

.LENHA

14,9

13,5

1·1,4

OUTRAS

1,0
62,7

1,4
57,7

55,6

1990

HIDRÃULICA
PRODUTOS 0A CANA

,TOTAL

1,4

d• Dados: Et•taNwt
Fonte: Raex• .. de Matriz Energtttc• Nae1onal /1991

Bw\CXt

SugarAnálise é uma análise elaborada pela M & S Consultores
Associados a partir do Banco de Dados da DataNet.
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ÁLCOOL REDUZ NÍVEIS DE CHUMBO NO AR
Pefrquisas_ d~1

CF.TESB,

em

S~:ió

Paulo,

d~o

r-:-•)111 ot

d.:.t

teorerJ -de e,hutubo na a+-.rnry.r;f,_,r·:.,
a partir do u~o int."""lvo de {\).<;:oo~ anidro nrn rPi,;tura à qaBol i na. Se(lunda nr.:r:Afi p~nqn]".-;';i-~, f."'!ll 1 '~7n,
os niveis de r:humbo ua ~i.truosfeca eBtAtvrun h".~tn prr~ ·
ximos dos li.mites máximos reconhecidos pel '' ()ç'J''nizu<;ão Hundial Je· Suúu" (OHS). Cinco MJOs <-kp··,j "•
quando já >~o tinha gasolina com ~0% de àlc•.>ol '.IIIi.
dro, os ní.veis de chumbo haviam caiào pçn-.~ menos
de um quinto dos de 1978.,. Atualment.,, o cllumbo l"tra-etila esta pràticamenle "liminado courn aditivo
da gasolil~a brasilei r·a, . s.,ndo substi t.uid•.> por 2/.~
de álcool é\l1l'dro. lsLO slgniilt:a que so n~ cí.d>Jd"<
de Silo PaLtlo, o~J · vr~Jf!lllo:J d1·ixaram df.! emiti r· (,(J(J
quilos diários de chumbo tetra-etila.
grande reduç,l\o do_s

BRASIL ECONOMIZA BIUlÕES DE DÓLARES COM O ÁLCOOL
Estimativas d<l Volkowayen êlo Brasil indicam q•Je o
nosso pais economizou quase 4 bilhões d~: dólore<J
(que devet·üuu sc;·r <jOSl..c"; "III invest.:imenr.o~: p:Jr ,,;
cont.rule da poluiç:âo) gr~t~·w.s .c') uti11znr;/~(..J-d 1 l dl•.:ool carburante.

O IMPOSTO ECOLÓGICO NO BRASIL! MAIS ECONOMIA COM O ÁLCOOl,
No Brasil, o álcool substitui 21)0 roil bt~r ,-h, d0
petróleo por.dia. Considerando a poooibilldade d~
vigorpr o ."imposto ecológico", no ano 2000, rn"""'')
mantendo-so os iltuait. nh·eis d<O consumo do ülcool
no palu, o PROALCOOI.· to:;t.oria evitando ;rma <it".'l"''"·'
odl.:io1·~a1 du.2-Jui.llJU~:::> U.t: UUlaLett ptH d.i.CI., ~H) (;nrn
o pagamento do .imposto.

Sugal'An.!i.lise é uma análise cl.!lbor·,,da peln t~ & S Consul Lo r <>R
Associados a p~trtir do Banco de Dlldos da Data!J(lt.
OataNet- ll.ua 1''el-nündo S.i111üns Bnrlmr,;a, 22- Conj. 1315/1316
Galeria Sto. Arttcmio- Boa Vi•HJ<!In
5102l .. Rcciff·/PR
Ji'one: (01) 326.4'192 - Fax:. (OUJ) :!2!>. 3~0,1
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sociedade de produtores de açúcar e de 61cool

~O p r\(Q\ \

São Pnulo, 16 de Julho de 1992
DSUI?/ 092/91
Prezados Companheiros (de infortúnio)

Patróloa lJ:NJ.Dilai~ô G/A., :ju!!l!!l..Ci~<.lt<!l.C.. ""'-' f>.<L.u.mltu c;<.>~
porativisrno, aspero\i passar o cli!ll.n ecológico da EC0-92
para retornar com toda sua 'capacidade de pressão no sentido de obter aprov.<~.ç5.o 'ae'.. sua proposta de lançamento de
uma nova " super-gasolina "

A implementação da proposta retrobrás, representará
dia prazo a definitiva desestabilização do Programa
ciOnal do ~lcool.

! necessário que o Setor Sucro-Alcooleiro se faça

ouvir
em todas as áreas da decisão governamental, no Congresso,
no Senado e prJ.ncipalmcmte junto aos Órgãos de comunicação.
Estamos enviando, em anexo,· uma ampla anii.lisa do as,;,unto
que preparamos por, soli.citacEío do Ministro Angelo Calmon
de Sá, que acr-e di tarno!< pc,ssa fon~ecer subsl:dios para
a
atuação esclarecedora dos Produtores.

1\nAxamos sómente a Última carta da Cetesb, eor P!tL.,ndr;t
·que os demais anexos enviados a S.D.R. já sao de conllCC.!.
mento de todos.
·Atenciosamente,

-{au •4~:2~t-~ o<~a..-·----'a-5
Lamartine Navarro Jr.
Vice-Presidente

lb

sad•t:telefone
rua ca""ont6nlo rosa 376 7• andar jord p 11 r
1 1
(011) 280·331 j. tel~x (011) 37.260
sano esc<reg ona :rua sete de >el .. mbro, 5S. 20? ande r. •olas ?C.•><.
014 3 sã ' 1
b ·.
soa· r
centro, tetl. (021) 222·4183, tolex (021) 32804, •ool-br
4 ,

o pau o, sp,

r'OSI 1

escr. regional: !ot:n 2{;...1, 1? povir't'H~:nto,bloco "c", sola 218
telefone (061) 224·2663
70.842, brosllio, di, brosil

20050, ri~de.~aneiro, rj, brosil

'"'or

et.c.rl16rlo rttglonal· ruo?, n~ 1'59,
o;,t>~!r!o
1elefone (062) 223-665S, telex (062) 62111 S r,rys 1

74.320, 90i,ônio. go. brosil

~·,
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa - Alfredo Campos - Almir Gabriel
- Amazonino Mendes - Amir Lando - António Mariz
-César Dias- Chagas Rodrigl'es- Cid Sabóia de Carvalho
- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira
- Garibaldi Alves- Gerson Camata--'- üUilherme Palmeira

-Humberto Lucena- Hydekel Freitas --João RochaJosé Paulo Biso! -Lavoisier Maia- Levy Dias -Marco
Maciel --Mário Covas - Meir:a Filho - Nabor Júnior Nelson Carneiro - Ney Maranhão -Raimundo Lira- Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin}~ Sobre a mesa,
requerimento· que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 543, DE 1992
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 40, letra a do Regimento
Interno do Senado Federal, autorização para me afastar dos
trabalhos da Casa no dia 3 de agosto próximo, opórfünidade
em que por designação de V. Ex~ estarei proferindo-palestra
sobre "Os Grupos de Pressão na Sociedade" no Ciclo de
Conferências, promovído pela Escola de Guerra Naval, no
Rio de Janeiro, conforme cópias anexas.
Sala das Sessões, 31 de julho de 1992. -Senador Esperi·
dião Amin.
Of. n' 327/92-GP
Brasfiia, 24de junho de 1992

Exmo:> Sr.
Almirante~de~Esquadra Mário César Flores
Digníssimo Ministro de Estado da Marinha
Nesta
Senhor Ministro,
Em resposta ao Ofício no:> 146~MM. de 18 de maio próximo
passado, tendo a honra de comunicar a V. Ex~ que designei
o eminente Senador Esperidião Amin para proferir palestra
sobre "Os Grupos de Pressão na Sociedade", no Ciclo de
Conferências, promovido pela Escola de Guerra Naval, a rea~
lizar-se no dia 3 de agosto do ano em curso.
Agradecendo a gentileza do convite formulado, ãprOvdtO
a oportunidade para- apresentai ã V. Ex~ protestos de alta
estima I! consideração. - Senador Mauro Benevides, Presi~
dente do Senado Federal.
A VISO N• 146/MM
Brasfiia, 18 de maio de 1992

A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Mauro Cabral Benevides
Presidente do Congresso Nacional
Senhor P.reside.nte,
A Escola ~e Guerra Naval, objetivando proporcionar
aos Oficiais~ Alunos do Curso de Política e Estratégia Marítimas uma visão global da conjuntura político~econômica do
País, realiza anualmente um ciclo de conferências em que
são apresentados e debatidos, em alto nível, os assuntos específicos dos vários setores da administração federal.
2. Assim, seria, sem dúvida, do maior interesse para
a Marinha poder contar com a esclarecida participação de
Vossa Excelência, ou de um representante do CongressO Nacional, para proferir um painel sobre o .tema: "Os Grupos
de Pressão na Sociedade ...
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3. T<::q4o em vista o _cu_IrÍ~l!_lQ j~ aprovado e o próprio
desenvolvimento do curso, seria recomendável que fosse observado, na medida do possível, o calendário sugerido por
aquela escola, razão pela qual submeto a Vossa Exc'eléncia
a data de 3 de agosto do corrente ano, no horário de 13h30min
às 17horas.
4. A título de orientação, transmito a Vossa Excelêncía
os dados anexos, encarecendo o preenchimento e oportuna
devolu,ção àquela escola da "Ficha Informativa sobre ConferencisÜt", Anexo B.
5. Agradecendo, _antecipadamente, a acolhida que Vossa Excelência possa dispensar a este convite, peço vênia para
credenciar o Capitão-de-Mar-e-Guerra Ralph Rabello de V as~
concelos Rosa, telefone (021) 295·7882, ramal 157, para ultimar os pormenores· sobre o mencionado painel.
Respeitosamente, - Mário César Flores, Ministro de
Estado da Marinha.
NORMAS PARA PAINÉIS MA EGN
1. A EGN aceitariã, cOniOvaliosa cooperação, a entrega
do texto escrito da exposição", mesmo que em forma de minuta,
para posterior impressão, distribuição aos oficiais-afunos e
arquivamento na Biblioteca (de publicações sigilosas ou ostensivas, como couber).
2. Quinze minutos-antes.do _iníc_io do painel, o convidado é aguardado à entrada da sede da escola pelo oficial
para isso designado.
É reservada vaga para o estacionamento.
3. A EGN. esçá aparelhada para a projeção ou exposição
de filmes, transparências, niã.pas, desenhos e quadros sinóticos, c-omo previamente indicado pelo expositor. Mediante en~
tendimentos, feitos com antecédência, poderão ser confeccionados, na própria escola, quaisquer dos recursos instrucionais
citados, em apoio à exposiÇão.
--- - FICHA INFORMATIVA PARA CONFERENCISTA (PAINEL)
Tema: "Os Grupos de Pressão na Sociedade"
Data e horário: 3-8-92 -das 13h30min às 17horas
Participantes:
-Alunos do Curso de Política e Estratégia Marítimas
(C-PEM)
.
-vinte e nove Oficiais da Marinha
- um Oficial do Exército
-um Oficial da Aeronáutica
-um funcionário civil do Ministério da Marinha
Nível do Auditório:
- Capitão~de~Mar~e~Guerra/Capitão-de~Frag3fa -cóffi
CUrso-de Comando e Estado.:Maior, ou equivalerite
Finalidade do Painel:
- Identificar e debater temas relevantes da atualidade
brasileira.
Participantes do Painel:
-Representante do Congresso Nacional
-Dr. Sayd Farah
____;Prof\' Carlos Moacir Gomes de Almeida
-Prof·~ Paulo Kromer
-Prof' Alexandre Barros
Condução do Painel:
Os trabalhos compreenderão urna fase expositiva e outra
de debates. Inicialmente, cada participante disporá de_ cerca
de 30 minutos para uma exposição sucinta de seus pontos
de vista. Após as apresentações, ·seguir~se~á um período de
45 minutos de debates, quando os participantes ampliarão
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suas opiniões sobre os pontos· leVantados pelos oficiais-alunos.
Tópicos de especial interesse para a EGN (C-PEM):

-os interesses envolvidos;
- a legitimidade das pressões;
-formas e instrumentos utilizados;
-trato das controvérsiaS; e
.....:.. os resultados alcançados.
(Â Comissão <ie Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - De acordo
com o art. 40, § 4"' do ReW:mento- Interno, o requerimento
lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa

Nacional, devendo ser subm.etic!o à deli~erãÇãO dC? Plenário"
após a Ordem do Dia, em virtude ~'?- que se acha previsto
no art. 40, § 3"' do RegimentO InternO.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1~' Secretário.
·

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N•.544, DE 1992
Nos term_os: do ar_t. 5.0, §" 2?, da ConstituiÇão Federal,
e dos arts. 215, I, e 216, I, do Regimento Interno do Senado
Federal e no Ato da_Comis_são Diretora n11 l4, de 1990, requeiro sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Educação as seguintes
informações:
_
1. id_entificação dos convênios fiqnados entre o M.inis-térió da Educação e Estados e MunícípiOs da: região Nordeste,
de maneira geral, e da Paraíba, em particular, durante~o exercido de 1992;
2. _programação detalhada dos termos da celebração e
cronogramas de desembolso no período compreendido entre
19 de janeiro e 3 de outubro de 1992- (data de assinatura,
tipo de convênio, valor conyeniado, fonte de recursos e cronograma de desembolso). Idem para 1991;
3~ critérios utiliZados para a escolha dos municlpios beneficiados.
J ustiflcação
A atual conjuntura econômica tem oferecido crescentes
limitações objetivas-aós· irivestiri:if:ritOs- institucionais no setor
Educação, tornando ainda mais crítica a questão no âmbito
da participação do Estado em serviços essenciais, inerentes
à sua natureza.
Exatamente em função dessas restrições, decorrentes da
escassez de fontes de financiamento, a ativldade fiscalizadora
desta Casa, nos termos do disposto na Carta Constitucional,
pressupõe o acesso às_ informações geradas pelo Poder Executivo, como forma· de sub<:icliar a tramitação de matérias de
interesse social,
Em ano eleitoral, as pressões originadas de demandas
políticas tendem a comprometer o desempenho equilibrado
da repartição dos benefícios, cumprindo pois ao Congresso
aprimorar os mecariismos de controle utilizados no exercício
da sua competência fiscalizadora, razão por que as informações requeridas adquirem conotação indispensável.
Sala das Sessões, 31 de julho de 1992. ~Senador Antonio
Mariz.
(Ao exame da Mesa.)
O SR. PRESIDENTE (Esperidião. Amin) - o· requerimento lido será publicado e submetido ao exame da Comissão
Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin)- Passa-se à
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 58, DE 1992- COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regiinento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 58, de 1992 -Complementar (n' 73/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que institui a Lei Orgânica da AdvocaciaGeral da União, e dá outras providências, tendo
PARECER, proferido em Plenári0, Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho, favorável ao Projeto
e às Emendas de n,..., 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12; 13,
15, 17, 18, 19. 20. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 44
e 52; na forma do Substitutivo que apresenta; contrário
às de n•' 11, 14, 16, 22, 24, 31, 32, 34, 39, 40, 41,
42, 43, 46, 47, 48. so; 51, 53, 54,55 e 58; pela prejudicia·Iidade das de n•' 1, 6, 21, 23, 35, 36, 38, 49,56 e
57, na forma do_Substitutivo que apresenta.
Não há quorum sequer para o prossegu1mento da sessão,
nestas _condições, a matéria deixa de ser submetida_ ao Pie-:
ní~O.

-

-

-- -

- - ------ ---

0 SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) -Nos termos
do art. 155 do Regimento Interno, a Presidência vai encerrar os trabalh?s, designa:r;td_o para a sessão ordinária 'da próxima
segunda-feira_ a seguinte
-

ORPEMDODIA
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA .
N• 58, DE 1992- COMPLEMENTAR
- -(Em regime de urgência, nos terfuos. dO art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em tuino único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 58, de 1992- Complementar (n'73/91, na Casa de origem),
de iniciliva do Presidente da República, que institui a Lei
Orgânic da Advocacia-Geral da União, e dá outras providências, ten o
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Cid Sabóia de Carvalho, favorável ao Projeto e às Emendas
de n• 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 44 e 52; na forma do substitutivo
que apresenta; contrário às de n9 ~ 11, 14, 16, 22, 24, 31, 32,
34, 3;, '", 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55 e 58;
pela prejudici3.lidade das de n9s 1, 6, 21, 23, 35, 36, 38, 49,
56 e 57.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 57, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
~- __ piscussão, em turno único, do Proje.to de Decreto Legislativo n• 57, de 1992 (n• 91/91, na Câmara dos Deputados),
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que renova a permissão outorgada à RBC - Rede Bahiana
de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiofusão
sonora em freqüêricia mOdulada na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
-3PROJETODE LEI DO SENADO
N' 121, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, do
Regimento Interno.)
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Discussão, em turno único) do Projeto de Lei do Senado
n9 121, de 1991, de autoria: dO-Senador Marco Maciel, que

determina a contagem como tempo de serviço no exterior,
para todos os fins, o tempo de licença de diplomata cônjuge
de diplomata em exercício no _exterior, tendo
PARECER de Plenário, Relator: Senador Áureo Mello,
fav~rável ao Projeto, ~os termos de SubstitutivO que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a s_essão às 1O horas e 44 minutos.)

