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DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

SENADO FEDERAL
SÚMÁRIÓ
1- ATA DA 21• SESSÃO, EM 16 DE MARÇO DE
1.2.3- Comunicações da Presidência
1992
-Abertura de praw de cinco dias para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa, para
1.1 --ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
ctue o~ Proj~tos !le LJ:i do_ Senado n".54 e 192, de 1991,
1.2.1- Pareceres
sejam apreciados pelo Plenário.
Referentes às seguJntes matérias:
--Abertura de prazo durante cinco sessões ordinárias
-Projeto de Lei do Senado n~' 54,de 1991 que inStitui para apresentação de emendas aos Projetes de Lei da Câa obrigatoriedade de elaboração de demonstração do valor mara n• 42, de 1991 e de Resolução n• 5, de 1992.
adicional e dá outras providências.
1.2.4- Oficio do !!_residente da C-Amara dos Depu~
-Projeto de Lei do Senado Federal n• 192, de 1991, fados.
que dá nova redação aos ·ctispositiVós que me-riCiOna do
___- N!_~_lS/92~ com_t~ni~ndo a interposição de Embargo
Código de Processo Civil.
--- deDeclaraçãocontradecisãodoSupremoTribunalFederal
-Projeto de Lei da Câmara n• 42, de 1991 (Projeto adotada no julgamento do Mandado de 1njunção n• 284-3,
de Lei n• 1.371-C, de 1988, na Casa de origem), que proíbe impetrado por Sérgio Cavallari e _outros, -a propósito do
a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou ven- § 3•, do art. 8'. do Ato das Disposições Constitucionais
da foi interditada no país de origem.
Transitórias.
- Anteprojeto de Resolução do Senado, ·que- estabe1.2.5- Comunicação
Ieee alíquota máxima para o Imposto sobre Transmissão
-_Do Sena.dpr Esperidião Amin, encaminhando ao
Causa Mortls e Doaçiio, de que tratar ãlínea a inCisO IV - S~. Pr~~iden_t~ do Senadq relatório sqbre sua viagem ao
do art. 155 da Constituição Federal. (Projeto de Resoiução Eq""-dor. _
_
_
_ _
n• 5, de 1992.)
-1.2.6- Comunicação da Presidência
1.2.2- Ofícios
--Visita ao Se-nado da Primeíi3.-Ministra da Noru_ega,
- N~' 2192-, da Comissão de Assuntos Econômicos, co- Sr' Gro Harlem Brundtland.
municando a aprovação do Projeto de Lei do-senado n~>
1.2._7 _I>~ do ~~pecl,ieDte
54/92, de autoria do Senador Valmir Campelo, que institui
SENADOR' JUT AHY- MAG ALHÁES -Análise
a obrigatoriedade de elaboração de demonstração do valor
adicionado e dá outras providências.
crltica 'dOs -doi~ anos do Gqvemo Collor.
N• 3/92, da Comissão de Constituição, Justiça e CidaSENADOR .JOSAPHAT MA\_l.INHO -Homenadania, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do gem de pesar pelo falecimento de Irmã Dulce.
1.2.8- Requerimento
Senado n~ 192191, de autoria do Senador Divaldo Suruagy,
que dá nova redação_ aos dispositivos que menciona do
-- N~' 57/92, de autoria do Senador Josaphat Marinho _
Código de Processo Civil com as Emendas de_ n? 1 a_6-CCJ. _ e ·outros·;-solicitando homenagem de pesar pela morte, em
7
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EXPEDmNTE
CIIIITIIO OIIAPico DO SBNADO PBDBRAL
PASSOS PORTO

Dlrek>r-Genal do Seudo Pederol
AGACJEL DA SILVA MAIA
Direaor Elriealdvo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Dirc:IOr Acbliaillrativo
LUIZ CARLOS DB IIASfOS
Diresor Jad.mial
I'I.DIUAN AUGUSTO <XltmNHO MADRUGA
Dire&or Adjuto

DIÁIUD DO CCIIOIII!S.'IO NACIONAL
l•pra10 sob rapouabilid&de da Meu do Sendo Feden.l

ASSINATIJRAS

Semeslnol ------------

Salvador? na Bahia, de Irmã Dulce. Aprovado, tendo o
Senhor Presidente se;: associado às homenagens solicitadas.
1.2.9- Discursos do Expediente (Continuação)
SENADOR VALMIR CAMPELO-Sugestões objetivando o combate à violência. em nõss"q País.
SENADOR MAURÍCIO CORRJ::A- Encaminhando à Mesa requerimento de informações sobre telefones
celulares em uso por autoridades governamentais.
SENADOR MARCO MACIEL- Ação do Goverrió
Collor nos dois anos de geStão.
1.2.10- Requerimentos
- N~ 58/92, de autoria do Senador Maurício Corrêa,
solicitando ao Sr. João Santana, Minlstfo da Infra-Estrutura, as informações que menciona.
-N' 59192, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
solcitiando ao Sr. Ministro da Ação- Socíal as informações
que menciona.
- N• 60192, de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho, solicitando oficiar ao Sr. Ministro da Agricultura
no sentido de fornecer ao Senado as infciimaçóes qUe menciona.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legisl!tivo n' 24, de 1983 .(n'
6/83, na Câmara dos Deputados), que aprova a correção

- - - - - - - - - - - .Q$ 3SI9,6S

do art. XV, alinea b, do Acordo Relativo à Organização
Internacional de Telecomunicações_ por Satélite (INTELSAT), assinado pelo Brasil em Washington, a 2(Jde agosto
de 1971, aprovado pelo Decreto Legislativo n' 87, de 5
de dezembro de 1972, e promulgado pelo Decreto n'
74.130, de 28 de maio de 1974. Discussão encerrada, ficando a votação adiada nos termos do art. 168 do Regimento
_ .
__
_
Interno.
- PrOposta--de Eme-nda à Constituição n"' 21, de 1991,
de autoria do Senador Ronan Tito e outros Senhores Senadores, que suprime do art. 155, item X, da Constituição
da República Federativa do Brasil alínea b. Em fase de
discussão (3;o sessão).
1.3.1- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
- N" 78 a 86, de 1992
3- ATA DE COMISSÃO
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES.

Ata da 21a Sessão, em 16 de março de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Meira FI1ho e Esperidião Amin
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.

Affonso Camargo - Alexandre Costa - Carlos PatrocfDio - Elcio Álvares - Esperidil!o Amin - Flaviano Melo Gerson Camata - Guilherme Palmeira __;Jonas Pinheiro - Josapbat Marinho -José Ricba -José Sarney - Mauro Benevides - Oducir Soares - Ozlel Carneiro - Valmir Gampelo.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o· compare-cimento de 16 Srs. Se"nadores. HaH
vendo número regimentãl, 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

PARECERES
PARECER N• 26, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Econ&mi.cos, sobre o PLS
o• 54/91, que "Institui a obrigatoriedade de elaboração
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de demonstração do valor adicionado e dá outras providências".
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ele assinado". Esclarece o projeto. introduzindo um parágrafo
único ao presente artigo, que "as custas da citação, quando
devidas, corresponderão ao valor dos selos postais".

Relator: Senador Onofre Quinan
5. Amplia o projeto, pela modificação proposta -ao att.
1. O Senador Valmir Camp"elo, atraVés do- iiicluso Pro- Q38 do_ CPC, o mecanismo previsto para as citaç6es, aplicanjeto de lei, cria a obrigatoriedade às empresas sujeitaS à escri- do-o as intimações às partes, aos seus representantes legais
turação contábil de elaborar a demonstração- de valor adicio- e aos advogad_o~, que deverão ser feitas -"na forma prevista
nado, constituído pelos dispêndios que tenha com pagamento nos arts. 222"é-223 deste código".
de mão~de-obra, juros, aluguel e tributos, bem como 0 resul6. Com relação à testemunha, especifica o projeto qu-e
tado_líquido apurado em balanço.
é ela ''intimada a comparecer à audiência mediante carta subs2._-o~Deigualforma,obrigaaomesrnoprocedimentotodas crita pelo escrivão e registrada, com aviso de recepção", do
as demais sociedades, inclusive firmas individuais, que tenham qual cons~arão to~os _os_ ele~entos previstos ~o art. 412 do
mais de 500_ empregados ou património líquido superior a ~PC, mats a constg~ação expressa .das penah~a~es ~m que
Cr$20.000.000,00 (vinte milhõeS-âC-CruzeiroS.J -- ----------- --mcorre pe~a ausénci~ de compa~ec1mento, nao J~stlfica.do~
3-c Essas demonstrações deverão ser publicadas, con- R~ssalta, amda, que a advertencra quanto às sa;nçoes aphc~templando os três últimos exercícios.
v:lS} testemunha faltosa constará da carta subscnta pelo escn4. Com tais providênciaS pretende-se coriferir maior vao ·
transparência à atividade empresarial, inclusive quanto à ava7. As modificações propostas aos §§ 1• e 2• do art. 412
Iiação de seu papel no contexto social do País.
resumem-se, no primeiro caso, à reintrodução da palavra "par5. Por tão relevantes razões, sou _pela aprovação do te"quehaviasidoretiradadaredaçãooriginariamente-prevista
____________ ___:__
pela Lei n"' 5.869, de 11-1-73, quando da alteração estabelecida
Projeto.
Sala das Comissões, 12 de março de 1992. _ Raim~~d~ -na Lei n'? 5.925, de 1 9 -10~73; e, no_ segundo caso, com a introdu~
Lil;a, Presidente _ Onofre Quinan, Relator __ José Richa ção da expressão enfática "erit- qUalquer hipótese•• ~
. - Beni Vargas _ Espiridião Amin _ Pedro Simon_ Alfredo
8. Na justificação, o autor invOca a necessidade de sim~
Campos_ Valmir Campelo (sem voto)_ Eduardo Suplicy plificaçãó da fOrma de-chamamento do réu -em juízo pafa
_ João Rocba _ Maurício Corrêa _ Moisés Abrão _ Couti~ se defender bem como das intimações em geral feitas às partes,
nho Jorge_ Elcio Alvares.
propondo a adoção. na esfera cível, do sistema que vem sendo
praticado com sucesso, há vários anos, pela Justiça do Trabalho. · ·
·
PARECER N• 27, DE 1992
9.
Frisa
que
a generalização da regra aplicável ao "co~
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o_Projeto de Lei do Senado n• 192, de 1991, que mericante ou industrial domiciliado no Brasil" (art. 222 CPC)
"dá nova redaçáo aos disposUivos que menciona do Có-- ~aria grandes vantagens em te~mos de simplificaçâ~rda tutela
jUI-íSdicional, celeridade no cumprimento das diligências e eco~
digo de Processo Civil".
nomia quanto às Custa:s prbC:essuais. Ademais, reveste~se o
serviço postal brasileiro da necessária efíCíênda· eCredibilidade
Relator: Senador Josapbat Marinho
para. o cumprimento da missão.
10. É o que cabe ressaltar no relatório, esclarecendo
Relatório
que a matéria foi distribuída a esta Comissão para "decisão
De iniciatiVa do ilustre Senador Divaldo Suruagy, O Pro~ terminativa".
jeto de Lei do Senado n"' 192, de 1991, propõe nova redação
aos arts. 222, 223; 224, 238 e 412 do.Código de Processo
Parecer
11. Como visto, preocupa-se o presente projeto-em saCivil (Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973).
2. -.Pela nova redação pr?po~~:;vetificã.-se que, enquan: nar,_ com algumas alternativas, o problema crónico de morosito a Le1 no 5.~69, de _11 ~e Ja,neJro '!e}273.(l:;PC),~~o-~"~- .~dee...llispêndio na prestação da tutela jurisdicionaL Revesart. 222, restnnge a_ c1taçao _feita p~lo corr~t?. a~~- cas:()s e~ _t.e_-se, portanto, da mais alta relevância a aplicaçãO generaque o réu for co~ercl3n~~~-u~n?ustnal. domiCiliado no :Sra~tl, Iizada do sistema de citação e intímãção por via postal, como
esta~elece o proJe"to a generahzação dessa forma de cttaçao,
vem sendo utilizado. com sucesso, pela Justiça do Trabalho.
verb•s:
No mesmo sentido, de uma utilização mais ampla da citação
"Art. 222. Faz-se a citação pelo correio, ressai~ postal, recebemos sugestão do experimentado advogado baia~
vadas as hipóteses em que-a lei dispuser de outro modo no, Dr. Raymundo Paraná Ferreira.
12. Além de largamente utilizada na justiç3. trabalhista
ou quando o_ réu residir em local não atendido pela
entrega domiciliar de correspondência!-••
e no executiyo fiscal (Lei n 9 6.830, de 22-9~80, art. 8"'; inCiSO
I); a citação poStal enc_ontra~se também dis_ciplinada no campo
3. Nesse intuitO. p'rópõe rióva--redãção-·taril&éin-ao art:- cível para as ações de alimentos (Lei n"' 5.478, de 25-7-68,
223~- segundo a qual, "deferida a citação pelo correio", proce59 § 2" -- ---- -derá o escrivão ou chefe da secretaria na conformidade do art_.- ' -- -"''-· já estabelecid.o no Código de Processo Civil, indicando, ex13-. . Entretanto, a ampliação de seu uso deve ser feita
pressamente, que "visa ao chamamento do réu ou interessado com cauú:la, em face da escassa regulamentação dada pelo
a fim de sP defender". Conserva o autor, entretanto, a· mesma CPC à matéria. Um primeiro problema emergente consiste
redação '-' :s §§ 19, 2~> e 3~ do CPC
ertifiXat:..sea-rtalü.tetajU.rfdicadafunçãoexercidapelo·carteiro
4.0 O art. 224 do CPC, que prevê a citação por "meio quando realiza este ato processual. Estaria ele investido das
de oficial de justiça, não dispOndo a lei de outro modo, passará mesmaS caracterlsticas do oficial de justiça?
__ 14. Obviamente, não está o carteiro, diferentemente
a ter caráter excepcional, apenas "quando _o carteiro não localif:ar o destinatário ou não estiver o:aviso de recepção por do oficial de justiça, sujeito à disciplina do juízo. É um estra-
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nho, pois, às leis de organização judiciária. O carteiro não
é submetido, quando procede com dolo, culpa ou quando
se recusa a· ·atender as determinações do jui_z, à respOnsa~
bilidade civil a que se refere o art. 144. Falta-lhe, também,
fé pública, da essência da atuação do oficial de justiça e que
repercute em todos os atas que este pratica.
15.. lnexiste, portanto, subordinação do carteiro à disciplina judiciária, não se podendo, assim, considerá-lo um auxiliar do juízo. Logo, quando se atribui ao carteirO a relevante
missão de proceder à citação de alguém, não deixa ele de

ser mero carteiro, desprovido dos atributos peculiares ao ofi~
cial de justiça, ao qual não se equip~ra ...
16. Os limites territoiiãiS das comarcas sãet outro aspecto a ser analisado. Pode o juiz de uma comarca ordenar que
se realize a citação pelo correio fora dos limites de sua juriSdição?~

17. Delimitam os arts. 200 e 201 do CPC o âmbito territorial de atuação do juiz. Cada juiz pode mandar que se pratiquem atos dentro de sua comarca, não podendo daí extravasar,
salvo numa única hipótese, prevista no aH. 230 do CPC: na
citação feita por·ofii::ial de justiça de uma comarca em outra
_ contígua à primeira e-de fácil comuniCação.
18. _Corretamente propõe o projeto, quantO _aO art. 223;
que seja a citação pOStai deferida, pois est~do o· seu requerimento dentro do poder de pedir do autor, poderá o juiz deferi-la ou não, caso_ não se configurem OS pressupoStos de sua
admissibilidade.
19. Uma vez deferida, os atos seguintes ficam a cargo
do escrivão ou chefe da secretaria que, de conformidade com
a nova redação do art. 223 do CPC, "porá a cõpia da petição
inici3l, despachada pelo jUiz, dentro de sobrescrito com timbre
impresso do juízo ou tribunal, bem como do cartório, indicando, expressamente, que visa ao chamamento do réu ou interessado a fim de se defender".
20. A carta, devidamente registrada e com aviso de recepção (A.R.), deverá ser entregue ao destinatário (art. 223,
§ 3'", que conserva a redação original). Este termo "destinatário" tem sido, reconhecidamente, fonte de dificuldade na
citação postal, mas é palavra consagrada no serviço do correio,
e cumpre mantê-la, na expectativa de que a prática sup-ere
os equívocos.
- - --- --- - 21. Considerando-se a citação como o atO iriais- impor.:
tante do processo, que representa um "direito impostergãvel
do réu, resultante de toda a evolução históriCa põi que paSSou
a humanidade", deve esse ato revestir-se da maior segurança
possível, "dando-se-lhe todo um aparato capaz de ~~~ ass~gu~
rar sua dignidade". (Cf. Arruda Alvim, CPC Comentado.
São Paulo, Ed. Rev. dos Tribunais, 1975, p. 1/57.)
22. -Numa interpretação sistêmici do_ CPC, analisado
como um todo harmónico, decorre a pessoalidade do ato citatório. Requer-se, como üm dos princípios fundaineDtãis dO processo, que a citação seja feita: na pessoa-do própriO réu ou;
em se tratando de pessoa jurídica, na figura de se~ represen~
tante legal. Não pode o simples emprego do termo destinatário
como sinónimo de réu ou citando derrogar a regra da individualidade da citação.
23-. Desta forma, ao considerarmos a Utilidade e eficiên-cia da citação postal, em termos de acessibilidade direta às
pessoas a que se dirige, deve atentar-se no fato de que não
detém o carteiro os mesmos poderes do oficial de justiça para,
por exemplo, penetrar num recinto, ou, no caso de recusa
de assinatura do aviso de recepção, não poderá ele certificar
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coiri fé pública, a negativa do citando. Limitar-se-á, portanto,
a devolver a carta pois não tem poderes para proceder de
forma diversa.
24. Para que o .procedimento citatório por via postal
contribua efetivamen~ para a celeridade do processo civil,
deve incluir-se um diSpOsitivo que limite o prazo de tal procedimento. Assim, recomenda-se a inclusão de uma norma expressa dispondo que, caso o_ aviso de recepção não retorne no
prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por oficial de justiça ou por edital.
25. _Nessa sistemática, a norma do art. 241, inciso V,
relativa à intimação por meio de carta postal, também se ·
aplica à citação pelo correio referentemente ao prazo para
a resposta, cuja fluência·será ã. partir da juntada aos autos
do aviso de recepção (AR) devidamente assinado.
26. Ocorrendo, portanto, o pressuposto da presumível
facilidade na localização do citando (independentemente da
qualificação de comerciante ou industrial), e considerando-se
que a citação pelo correio é real, não ficta, parece-nos plausível
sua aplicabilidade in genere, ressalvadas as hipóteses em que
a lei dispuser de outro modo.
27: Diante -do exposto, opinamos pela constituciona~
lidade e juridicidade do projeto, assim como por sua aprova~
ção, rom as seguintes emendas:
EMENDA N• 1 - CCL
1) No art. 19 , modifique-se a redação do art. 223 ln fine,
substituindo-se a expressão "a fim de se defender" por "argüir
o que for pertinente".
A nova redação do art. 223 será:
"Art. 223. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe da secretari~ porá- a-cópia da petição
inidãl, despachada pelo juiz, dentro de sobrescrito com
timbre impresso do juízo ou tribunal, bem como do
cartório, indicando, expressamente, que visa o chamaw
mento do réu ou interessado a fim de argüir o que
for pertinente."
EMENDA N' 2- CCJ
2) No art. 1•, na parte referente ao § 2• do art. 223 ln
fine, para maior clareza, substitua-se a expressão "será juntado
aos autos quando devolvido" por; "o qual se juntará aos autos,
quando devolvidos,..
EMENDA N• 3 - CCJ
3) Ainda com relação ao art. 223, inclua-se o § 4"', que
limitará o prazo de retomo do aviso de recepção (AR). Assim:
"§ 49 Se o aviso_ de recepção_ não retomar no
prazo_ de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência
postal, ~ citaç4o será feita por oficial de justiça ou
por edital."
EMENDA N• 4 - CCJ
4) No art. 1"', com relação às custas da citação feita poi
oficial de justiça, estipuladas no· parágrafo único do art. 224,
que "corresponderão ao valor dos selos postais", propõe-se
a substituição por um a proposição mais realista. Se a intimação---uu citação for realizada por meio de oficial de justiça,
eVidentemente que o ónus na sua efetivação Será bem maior
do que o de simples expedição de uma carta. Assim a redação
do parágrafo único do art. 224 será:
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§ 1~

"Parágrafo único. No caso deste a_rtigo·; as custas
devidas serão as estabelecidas na lei específica para
a citação ou intimação por oficial de justiça."

Se já não constar da c6pia da petição inicial,

·o ·despacho do juiz consignará a adverténcia de que,

não ~s_endo contestada a ação,. presumir-se-ão aceitos
_-~----:-pelo ré~,_ c::o_mo verdadeiros, os fatos articulados pelo

EMENDA N' 5- CCJ
5) No que se refere ao§ 1• do art. 412, propõe-se, para

autor ;·salvo se o litígio versar sobre direitos indisponíveis.
-~--§ -2$'- -A carta será registrada, com ã:visO de" recepção, o qual se juntará aos autores, quando devolvido.
.§ · 39 O carteiro fará a entrega da carta registrada
-, -ao ..destinatáriO, exigindo-lhe que assine o recibo.
§ 4<;> Se o aviso de recepça-o não relói"nái nO-práZo
de 15 (quinze) dias da entrega da caf!a à agência postal,
a citação será feita por oficial de justiça ou por edital.
Art. 224. Faz-se a citação por meiCJ de oficiai
de justiça quam;Io o carteiro não localizar o destinatário
~ou tlãó ·estiv~r o aviSO de recepção pot ele assinado.
Pã.rágia:fo i.ínic6." No caso_ deste artigo, as custas
devidas serão as estª"belecidas na lei específica ·para
a citação ou intimação por oficial de justiça.

maior· clareza, a modificação d~ red_~_çã_o _da_~~n_t~nça_jn_ (Qt~~-
.. 0 não comparecinieritO; Salvo Inotivo de força maior, estabelece a presunção de que a parte desistiU-de ouvi-Ia." Assim:

"Art. 412. .. ............................. ~-"--·-·- ·
"§ 19 A parte_ po9e cq.~p.prometer-se a levar à
audiência a testemunha, independentemente de intimação. Não comparecendo a testemunha, presume-se_, salvo motivO de força maior, que -a parte desistiu de ouvi-la."
-

EMENDA N• 6 - CCJ
6) Com relação a redação proposta para o § 2• do art.
412, deve suprimir-se~ por desnecessária, a expressão "em
qualquer hipótese.,, acrescentando-se, depois da palavra requisitará a cláusula "mediante carta". l)I inclusão j~stifica_-~_
por tornar perfeitamente clara a- forma de convocar ~como
testemunha o funcion~rló civil ou militar, e por estar errí ccmoordância com o capu\ do artigo. Assim:
"Art. 412. _._ __________ , _____ ~·----~-.., ....
"§ 2~> Qu,an-dó figurar no rol de teste:mun~as funcionário público ou militar, o juiz o- requisitará, mediante carta, ao chefe da repartição ou- ao Cóirtando
do corpo em qut: ·servir."

ArL .238. Não dispondo a lei de outro_ modo,
. as intimilções serão feitas às partes, a6s seus representantes legais e. ,aos_ advogados na forma prevista nos
arts. 222 e 223 oeste Código.
, :? ·: ,'

-

_~~::.""'r:;"~.~.~.·~.":i',~'õ'.~~>;~-4 ~~:~ ~-...;,;;.~:~"'•""""~';;.'..".o';ii~:j-';'f-."E.~J!_:-f-!H
....

ArC 412. ,· .f\ teste.QI_unha é intimada a compareee-r- à âUdíenCía mediante carta subscrita pelo escrivão
e registrada, com aviso de recepção, dela constando
dia, hora e local do comparecimentó, bein- cOmer os

É o parecer.
---~-- _
Sala das Comiss6es~·lf de mãrÇO--de 1992.- Nelson
Carneiro, Presidente- Josaphat .Marinho, Relator·- Carlos
Patrocínio - Elcio. Alvares - Oziel Carneiro - Mansueto
de Lavor - Jutahy Magalhães - (Com reserva) .:_ Ódacir
Soares - Magno Bacelar - Alfredo Campos - F:~~ncisco
Rollemberg - José Paulo Biso! (Com reserva)

- nomes das partes e a naturaza da causa.- Se a teStemu-nha deixar de comparecer, sem motivo justificado, será
conduzida, respondendo pelas despesas-do adiamento
além de processo penal por crime de desobediência.
A advertência quanto às sanções aplicáveis à testemunha faltosa constará da carta subscrita pelo escrivão.
§ 19 A p~rte pode comprometer-se a levar à audiência a testemunha, independentemente de intimação~ Não cmnparecengo a testemunh_;:t, presume-se, sal~vo m0t1vo de forçi maíor, que parte-desistiu de ouvi-la.
§ 2<;> Quando figUrar no roCde- testem-unhas funcionário_s públicos ou militar, o juiz o requisitará, me.,.._··-~--=,ifíélnte carta, aO chefe _da repartição ou ao comando

a

TEXTO FINAL
Aprovado pela Co~~Sã() -~e C_onstituição, Justiça
e Cidadania, em Sua ReUnião de 11 de março de 1992.

PROJETO DE LEI DO SÉNADÜNo 192, DET99r"~"-'
Dá [IOVa redação aos dispositivos que menciona do

Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decre-ta:
_
___
Art. 1• Os arts. 222, 223, 224, 238 e 412 dC> Çódigo
de Proce$0 Civil (Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973)
passam a vigorar com a Seguínte redação:

. 'D;rça,feirJI 17 9;)3

-

"Art. 222. F3z~se a citação -pelo cOrreio, reSsaf:
vadas as hipóteses em que a lei dispuser de outro modo _
ou quando o réu reSídir em local não atendido pela
entrega domiciliar de corre-spondência.
Art. 223. Deferida a citação pelo correio-, o es-;.
crivão ou chefe da secretaria porá a cópia da petição
inicial, despachada pelo juiz, dentro de sobrescrito com
timbre impresso rlo juízo ou tribunal, bem como do
cartório, indicando, expressamente, que visa ao chamamento do réu ou in~eressado a fim de argüir o que
for pertinente.
,

do corpo em que servir."

Sala das Comissões, 11 de março de 1992. -Senador
Nelson Carneiro, Presidente. _

- ------

---_);»~~EÇE_I!_N~_~,--D~

1922

Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 42, de 1991 (Projeto de Lei
n''1.371-C, de 1988, na Casa de origem), que "Prolbe
_____a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou
venda foi interdjtada no pafs de origem".
Relator: Senador Ronan Tito
De autoria do nobre Deputado Carlos Cardinal, o Projeto
de Lei em análise vis~ à proibfção da comercialização de medicaiD-entos interditados.no país de origem, pretendendo, dessa
maneira, resguardar a integridade da saúde da população brasileira. já tão abalada e carente de mecanismos reguladores
das ações assistenciais no setor, mormente n_o que diz respeito
à vigilância e fiscalização sanitária de medicamento.
No Brasil, segundo estudos do Mmisterio da Saúde, 80%
doS medicamentos produzidos e comercializados utilizam ma-

934 Terça-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

térias-primas importadas e, dos_ 6.000 prOdutos farmacêuticos
básicos fabricados, 85% são_ de responsabilidade de laboratórios multinacionais.
__ . _
Uma grande quantidade de medicamentos ,conçl~nados
nos Estados Unidos, ~glaterra e Alemanha coçtinuax:n a ser
comercializados livre~ente no Brasil, é o que atesta o D~_pu
tado Federal e Profe$or_ de Farmacologia da Universidade
Federal de Minas Geziis, Elias M~-rad. A dipiro:ôâ~' colocada
à disposição do público, é um desses exemplos. Apresentada

sob diversos nomes come_rciais, tã.is c·mn_o NoValgina, Anador,
Baralgin, Dorflex, Lisador e outros, pode acarretat ãgranulocitose (diminuição do número de glóbulos brancos do organismo) e agravar estados hemorrágicos.- Anti_diarré_icos à base
de clioquinol, apresentados nas especialidades farmacêuticas
Enterotox, Enterovitol e Enterobion, também contin_u_am a
ser livrementes comercializados no Brasil, enquanto sua proibição foi decretada no Japão, na década de 70, após a constatação de que seu uso pode provocar atrofia do nervo óptico,
seguida de cegueira parcial ou total.
Recentemente, a Food and Drug Administration FDA, órgão federal responsável pela fiscalização de medicamentos nos Estados Unidos, divulgou uma relação- de 223
substâncias utilizadas t;m 19 çlasses de produtos farmacêuticos.
consideradas inócuas, ~permanecendo algumas delas, como o
timol e a pespsina sob! livre comerqialização no Brasil.
É noss_o entendimento que a exposição desses exemplos
já constitui teSteniühho adequado à necessidade de se restringir e regulamentar, de !forma mais rigorosa~ a comercialização
de medicamentos no Ifaís, motívo pelo qual somos pela aprovação do presente PrOjeto de Lei, na forma e conteúdo em
que foi vazado.
.
- Sala das Comissões, 12 de março de 1992. - Raü;nundo
Lira, Presidente - Ronan Tito, Relator ---Alfredo Campos
- Onofre Quinan - Coutinho Jorge - Lavoisier Maia Élcio Álvares - José Richa - Pedro Simon - Beni Veras
- Valmir Campelo - Eduardo Suplicy - Moisés Abrão AJCredo Campos - José Ricba.
PARECER N• 29, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Anteprojeto de Resolução do Senado, que estabelece aliquota máxima para o Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação, de que trata a alínea a, Inciso I, e
§ 1', Inciso IV do art. 155 da Constituição Federal.
Relator: Senador Eduardo Suplicy
O presente Anteprojeto de Resóluç~. visa estabelecer
alíquota máxima para o Imposto Sobre Transmissão Causa
Mortis e Doações, de que trata a alíneaa, Inciso I, do Art.
155 da Constituição Federal, dando cumprimento ao que determina o § 1•, Inciso IV do mesmo artigo.
Os dispositivos deste Anteprojeto de Resolução tem como escopo cumprir orientação dada pelos Constitti1ntes no
texto do§ !•do art. 145, devendo o legislador ordinário alentar
para a capacidade contr.ibutiva das pessoas sujeitas a este
imposto, que uma vez sendo ele classificã.do como um tributo
direto e como tal, adequado ao sistema de alíquotas progres-sivas em função do acréscimo de riqueza havido por herança
ou doação. Textualmente:
"Art. 145. . .............................................. .
§ 1~' Sempre que possível, os impostos_ terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade
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económica_ do contribuinte, facultado à administração
_tributária, especialmente para conferir efetivamente a
esses objetivos, ídentificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o_ patrimôriiO, os rendimentos e as atividades económicas do contribuinte~"

O Antepro jeto atende estritamente ao mandattiento constitucional, que difere substancialmente da legislação anterior,
estando a última vigente e·m virtude de lacuna que ora se
propõe preencher. O Anteprojeto é simples e flexível, deixando aos Estados e ao Distrito Federal a devida liberdade de
estabelecimen_to de suas próprias alíquotas.
O limite máximb proposto, função cOristitüéio"iiãl desta
Casã, é modesto, mas apropriado à nossa época. avançando
adequadamente no estabelecimento da justiçiãti'ibutária. Cabe
lembrar o grande filósofo-economista liberal deste século,
Frank Knight, quando afirma-qüe a riqueza humana e material
do _in4iYidl,lo é função da her~nça, sorte e esforço! nesta ordem. São "estes fatores_que determinam, portanto, a contribuição produtiva de cada um. Só ao último é possível associar
o mérito individual. Logo, só ao último correspúnde ética
e universalmente um direito individual.
Cabe também lembrar, inspirado pelo mesmo pesquisador, que a herança se constitui ainda no elemento que mais
diret~mente qualifica a igUaldade de oportunidades, outra dimensão maior da justiça social. A redistribuição proposta é
assim de todo justa.
A lembrança do Senhor Pedro Simon, a oportunidade
e propriedade de sua matéria, é então de todo meietosa. É
neste ~~pírito que apresentamos nosso parecer favorável a
esta proposição, nos termos -do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 5, DE 1992
Estabelece alfquota mâxima para o Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação, de que trata a
alínea a, Inciso I, e§ 1', Inciso IV do art. 155 da Coosti- .
tuição FederaL
Art. 1' A alíquota máxima do Imposto de que trata
a alíneaa, inciso I, ·do art. 155 da Constituição Federal será
de 8%, a partir de I' de janeiro· de 1992.
Art. 2' As alíquotas do Imposto, fixadas em lei estadual, poderão ser progressiva em função do quinhão que cada
herdeiro efetivamente receber, nos termos da Constituição
Federal.
Art. 3.,- Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões·; 12 de março de 1992. -Raimundo
Lira, Presidente - Eduardo Suplicy, Relator - Levy Dias
- Onol're Quinao - Lavoisier Mofa - Coutinho Jorge Beoi Veras- João Rocha- Moisés Abrão- AICredo Campos
- José Riclta- Mauricio Corrêa- Valmir Campelo- Moisés Abrão- Pedro Simon (sem voto).

ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO A QUE SE
REFERE O RELATOR EM SEU PARECER:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENÁDO N' DE 1991
Estabelece alíquota máxima para o Imposto sobre
Transmissão Cansa Mortis e Doação, de que trata a
aUnea a, inciso I, e conforme determinação do § 1",
Inciso IV do art. 155 da Constituição Federlll-
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Art. 1' A aliquota máxima do Imposto de que teria
a 8%, a partir de I' de janeiro de 1992.
"
Art. 2' As aliquotas do Imposto, fixadas em lei esta-

lidade, deste imposto, com base_nesta Resolu_ção, somente
poderá •ser exercida a partir de 1' de janeiro de 1992, em
obediência ao princípio da anterioridade da lei (alínea b, inciso
dual, poderão ser progressiVa em fui1ção--do quinhão que cada III do àrt.-150·--:- CF). _ _ _
_
--- SaJá'<lai Sessões, 20 de agosto"d.e 1991.- Senador Pedro
herdeiro efetivamente receber, nos termos da Constituição
Simon.
' ·. ·. '
Federal.
-----------Art. 3~ Esta resolução entra em vigor n~- Cata de sUa OF. GPSIM N' 43/91
publicação.
Brasília, 6-de setembro de 1991
Art. 4<? Revogam-Se as disposições em coiitráriõ.
Exm~> Sr:
,,
Justificação

Senador Raimundo Lira
DD. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos
Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos da alíneaa do parágrafo único do art. 394
do Regimento Interno do Senado Federal, submeto a essa
Comissão de,Assuntos Económicos, sugestão de Projeto de
Resolução para a fixação de alíquota máxima do Imposto
sobre Transmissão Causa Mortis e Doações de quaisquer bens
.op direitos (art. 155, § 1', IV -Constituição Federal).
Renovo a Vossa Excelência, na oportunidade, meus protestes de elevadas consideração e estima.
Cordialmente, Senador Pedro Simon.

A aliquota máxima fixada por esta Resolução além de
cumprir dispositivo da ConstitUição Federal~· de 5-de outubro
de 1988, visa disciplinar as leis estaduais de instítuíÇãO--,do
Imposto com base no novo texto constituciona1, víndO- preencher uma lacuna legisl~tiva_ hoje ocupada de forma insâtísfatória pela Resolução do Senado n' 99, de 1981.
A Resolução n~ 99 estabelecia as aliquotas máximas para
o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, cõns\antes
da Constituição anterior cujà competêiicfa ~ii.á smfiflSfittiiÇãO'
e administração cabia aos Estados da Federação e ao Distrito
Federal. Pela nova Carta Magna aquele Imposto foi bipartido,
ficando os Estados e o Distrito Federal com a competência
na instituição do "Imposto sobre TransmiSsão Causa Mortis
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 0 Expee Doação, de quaisquer bens ou direitos" e _os Municípios diente lido vai ã publicação.
com a competência na instituição do "Imposto sobre TransSobre a mesa, ofícios que serão lidas pelo Sr. l_o Secremissão Intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens
imóveis, por natureza ou acessão física, e de-- direitos reais tário.
São lidos _os seguintes
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como sessão-direito
a sua aquisição".
- ---comuniCãÇõ~S
Vê-se, portanto, que os novos impostos não se cOnfundem
com o da Constituição anterior tanto ria ·sua CôiiipetêriCiiilégãl....
quanto na sua abrangência. Ocorre que o Poder Judiciário
tem pautado suas decisões a nível regional na ResoluçãO n"'
99, na falta de Resolução específica para os Impostos
vigor, especialmente o Estadual. Tal procedimento tem causa- ·
do problemas técnicos para alguns estados os quais estabeleceram alíquotas maiores que aquelas definidas na Resolução
supra citada, de forma a promover a seletividade apontada
·
no § 1'" do art. 145 da atual Constituição.

em

Ressalte-se por oportuno, a orientação dada pelos Constituintes no texto do § 19 do art. 145, no sentido de que o
legislador ordinário atentasse para a capacidade contributiva
das pessoas, uma vez que este imposto é caradetizãdo como
um tributo direto, e como tal, perfeitamente adequado ao
sistema de alíquotas progressivas em função do acréscimo
de riqueza havido por alguém através de herança, legado ou
doação.
Urge portanto a necessidade da feitura de Resolução que
seja específica e adequada de forma a contemplar as modificações introduzidas, fazendo desaparecer a lacuna legislativa
ao mesmo tempo que estabelece regra fundamental às leis
estaduais ao amparo do Sistema Tributário Nacional da Constituição de 5 de outubro de 1988.
Por fim, ressaltamos que embora o presente projeto de-.,
termine no seu art. 39 que esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação, fica evidente que os Estados e
o Distrito Federal estarão por ela autorizados a legis!ar localmente, implantado em suas leis a progressividade na co_brança
do tributo até o limite" fixado que é de 8%. Porém, a exigibí-

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECôNÓMICOS
. - . --,.
..
OF/CAE/002/92
Brasflia, 12 de março de 1992
Senhor Presi.Pente,
Nor_ termos do parágrafo 29 do art. 91 do Regimento
Interno, comunico a V. Ex~ que esta ComissãO aprovou o
PLS n~ 54 de 1991 de autoria çlo Senador Valmir Campelo
que "institui a obrígatoriOOade de elaboração de demonstrãção
do valor adicionado e dá outras providências".
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração.
Senador Raimundo Lira Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITOIÇÃO,'
JUSTIÇA E CIDADANIA
OF. N' 3/92 CC!
Brasília, 12 de março de 1991Senhor Presidente
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex~ qu~ _esta
ComiSSãO Aprovou, com as eniendas de -ri?s- 1 a 6 CCJ,- o
PLS n' 192, de 1991, de autoria do Senador Divaldo Suruagy,
que "Dá nova redação aos dispositivos que menciona do Código de Processo Civil", na reunião realizada em .11-3-92.
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus protestos de elevada estima e consideração.
Senador Nelson Carneiro,Presidente
~-

-~-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Com a refe:
rência aos expedientes que acabam de ser lidos, a Presidência
comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 3" a
5"', do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo _d_e cinco dias
úteis para interposição de recursos, por um décimo da compo-
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.~ão da Casa, para qUe os Projei:õs- de -t.eCdo- ·s-êõ.ado n.o;6
54 e 192, de 1991, Sejam apiedados pelo Plenário. · · · ·
Esgotado esse prazo, sem inteiposíçáo de recUrs;Q·, ~~ proposições serão remetidas à Câmara dos Deputados, .. . _, , .

Março de 1992

Na opO-riuriídacíe, re"itúo votOS-dC eleVad<i -est~a e distinta considera_ç_ão.
CO!dialmente, Senador Esperidião A!I_Jin.

BrasíFa-, 28 de fevereiro de 1992
RELATÓRIO
DE
VIAGEM
AO EQUADOR
nhado à publicação Parecer da Comissão de Assuntos Económicos, que conclui favoravelmente ao-projeto del.,efda câma- Finalidade: Representar o Corigress"o BrasÚe1~~ (SenadO
ra n' 42, de 1991.
e_ Câmara- dos Deputados) no "Tercer Encuentro InterparlaA matéria ficará sobre a Mesa, durante cinco s.essóes mentário Sobre Lavado de Narcodólares".
ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art.
Localidade: Quito/Equador
235, II, d, do Regimento Interno.
Data: 18 e 19 de fevereiro de 1992
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :..._Foi encamiPrograma de Actividades:
nhado à publicação Parecer da Comissão de AssuDtos EconôMartes, 18_de febrero de 1992
micos, que conclui pela apresentação do Projeto de R~s__olução
9h30min: Acto de Abertura
n9 5/92.
__
_
_
__ _ ___ ___ _ ___
1 -:- Ab. Fernando_ L3rrea Matinez, Presidente de La_
A matéria fiCará sobre a_ mesa pelo pr3Zo de cinco sessões . Comission EspeCial -qUe iÓvestiga "el laVado _-de doli:lres en el ·
ordináTiã.s Para iecebimento de emendas, conforme estabelece Pais.
.
o art. 235, inciso li, letra r, do RegimentO Interno.
·2_;Dr:-Fabián Alarc~n RíVefa,_Presidente del COngreso
Nacional
lOh: Tema I: Los iilstrumefltós· de política-iitOiiet.iriã y_ · O SR. PRESIDENTE (Mauro !ienevides) - Sobre a meellavado de dolares.
sa, ofício que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. ·,
Expositor: Ab. Rómulo López Sabando, dipuiado por
É lido o seguinte:
la provincia del guayas, miembro de la comission.
__ 3---:- facilidades-de .. Lay3:geln decorrein de-Resoluçoes
SGMIP N• 0315
BC/Equador
~
~
~ Brasflia, 27 de fevereiro de 1992
10h45min~: Foro: Moderador. Dr. Carlos Julio Emanuel
Senhor Presidente,
4 -Perguntas:
Sou grato pela gentileza e pela atenção de Vossa Excea)·
Presidente da Equacambio. Apreensão quanto às acu- ~
lência em comunicar-me, através do Ofício n• 001/92, de
sações
infundadas.
-174 pessoas operam 1 bilhão 200 milhões
7-1-92, a decisão do Supremo Tribunal Federal adotada no
julgamento do Mandado de lnjunção n• 284-3, ímpetrado por de dólares, metades _destas pessoas são testa de ferro (vivem
.
. ~
Sérgio Cavallari e outros, a propósito do § 3• do art. 8• do de economia de subsistência).
b) Vai adiantãi- promulgar leis par;:t coihir o Narcotráfico
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Por oportuno, informo a Vossa Excelência que, eln rela- e a Lavagem? superficialidade da legislação.
llh: Tema II: Legislacion Antidrogas. Marco Juridico
ção ao_ mesmo dispositivo constitucional, esta Casa interpôs
Embargos de Declaração, em 21-11-91, por desconforme com Nacional e Internacional
a decisão daquela Egrégia Corte, prolatada em 20-3-91, cujo
5- Penalidades estabelecidas pela lei de 1916. Descrição
acórdão foi publicado no Diário da Justiça da União de dos dispositivos legais produzidos ao longo do tempo. Muito
14-11-91, no julgamento do Mandado de Injunção n• 283-5, repressiva a Legislação. As penalidades de natureza financeira
impetrado por Alfredo Ribeiro Daudt.
eram fracas. Agora pela Lei de 7-3-91, há um grande conjunto
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de medidas e instrumentos_. Expositor: Dr. GustaVo Medina,
Procurador General Del Estado.
~
de apreço.
lbsen Pinheiro, Presidente.
6- Perguntas - Peru: 300.000 hectares de plantio de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O expedien- Coca (Senador Peruano) - "Campesinos na maior Miséria.
Apenas 1% do dinheiro gerado vai para o campesino" te lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1• Secre- Sigilo bancário- questionamento.
tário.
~
llh45min: Foro: Moderador: Ledo. Segundo Salinas,
Miembro de La Comission Especial que investiga el lavado
É lida a seguinte:
de dolares en el Pais.
Brasflia, 12 de março de 1992
7 - Exposição do Presidente da Suprema Corte de Justicia. A tramitação dos processos penais de Narcodólares, seSenhor Presidente,
Em aditamento a:o meü pronunciamento feitó ·no dia 21 gundo a lei, não é especial. Segue o Código Processo Penal.
Obs.: 91% dos processos ·penais- t?eni por prescrição
de fev~reiro próximo passado, da Tribuna do Senado Federal,
sobre minha viagem ao Equador, quando, juntamente com 09% (6% - são condenados; o resto é absolvido).
o Deputado Elias Murad, cumpri a honrosa incumbência de
Baixa- Tesolutivida:ae- dos Processos.
representar o Senado Federal no "Encontro Interparlamentar
Baixa credibilidade.
Sobre Lavagem de Narcodólares", realizado na capital daqueA mudança do sistema proposta é acabar-com o inquéritõ___ _
le País, nos dias 18 e 19 de fevereiro do corrente ano, faço es_crito: _"Se não há acusação do Promotor, não há juízo".
chegar às mãos de Vossa Excelência, em ailexo, relatório propõe-se Códigos Penal, Processual Penale Processual Civil
específiCo sobre o evento.
TIPO para a América Latina." ·
~ ~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bénevides)- Foienciuiii-
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mortos pelo Narcotráfico.
~- ;procuradoria sãq_ Q~essionadas 3:_ Hjogar" c_ontra _qs b_ancos
8- Perguntas- ''Seria melhor o capital fiçar_ ou ir pará -- (imt}o:f:)Uíafes). Nos EUA, a lei permite- apenas ao departao primeiro mundo?"
12h15min: Tema III: Deteccion yprevencion de Ias actitividades de Narcolavado de dinero.
13h: Foro: Moderador: Dr. Roberto Bartus
9- Exposição-300 à 500 bí ÜS$/ano -corno combater
(US$ marco) sem prejudicar o (?}? -:-Na Suíça:::- não há~~
mais- cohtas nu-meradas, abre (quebra) o sigilo em condições
- Inglaterra - protege o dent~nciante assegurando anoni-

mato da denúncia. Os princípios da Federação lnteramericana

menta. TesoUro- acesso a números de uma conta bancária.

-·o ji.fi_z ..::....: apenas· o- fúiz - poae detêmíiíiar ·que ~o-Horiõ da
conta bancária não deve ser notificado de que houve consulta
à sua éonta bancária.
14-Perguntas - O confisco é restrito ou amplo? É
restríto.A recompensa é compartida.
10h45min: Foro: Moderador: Sr. Jhnn Savage, Consejero
Economico de La Embajada de Los Estados de Norte Ame-

rica.

~ de Casas de Câmbio foram e estão sendo estabelecidos.

11h15niín: Tema VIII: Politicas sobre lavado de dolares.
Expositor: Dr. Walter Guerrero Vicanco, Presidente de
ExpOSiiof: Sr. Cãrlõs Correa,)efe Dei oepartainento
La Corte Suprema de Justícía.
~ ~
~
~
~
c
~ Dei Tesouro de Los Estados~ Unidos de Norte America.
10- Crime autôriomo --Necessidade de Universalizar~-- ~- ~~1:5 =Exposição- Carlos Correa -Tesouro -Etapas
a legislação.
da Lagagem: a) colocação- depositando/segurando o capital
14h 15min: Tema IV: Rol de Los Organismos-de -ínie~rme- - priiiélpalinente, Casas de Câmbio; b) Intercalação - sucesdiacion Financiera.
·
-- ~ - - _:.:.-Sãó de opefàções para diluir; Integraç3o, isto~. está ok.
Expositor: Sr. Sidney Wright, Presidente de La AsocíaO G-7 efetuou efetua estudospara uriifonnízarprocedicion de casas de Cambio Dei Ecuadoi.
- - -- mentos"j)3rà eVit3:f lavagem. Vide Convenção de Viena (88)
15h: Foro: Moderador: Sociólogo, Julio CéS3f Vizuete, ONU. AS-prinCipais piStá.ifpara íriv6StlgàTffderififiCai' fãVãgem,.
Redactor dei Diario_ H La Hora".
_qir~c~OIJa:m-se para a l~etapa. O Tesouro dos EUA está empe15h15min: Tema V: Sistema financeiro y Lavado de Di- nhado_e~ colab()rar par~ dificu!tar a·"la.vagem". ________ _
nero.
:16-J'erguntas - que controle existe nos EUA para
Expositor: Econ. Patrucui Avila Rivas, SuprlilteD.dente -os dólares que são "repatriados"? O FDA.
de Bancos;
-17 -Projetas de resoluções/recomendações
16h: Foro: Moderador: Econ. Rodrigo Espinosa B.
17.1-Projetpde autoria dos Dep. Elias Murad
17.2- Peru- Proposta- Concordou com 18.1
Miercoles, 19 de Febrero de 1992.
9h: Tema VI: Nuevas regulaciones para el sistema finan17.3-México- Concorda com 1S:1 - ~
cíero. Medidas de Autocontrol.
17.4- Colômbia- Aplaudiu 18.1. Pondera que a sobeExpositor: Sr. Eduardo Símón Pereira Cabral, Presidente rania~está "rompida" pela gravidade do problema.
de La Asociacíon de Bancos Privados.
17.5-:- Costa Rica- Respaldou a proposta 18.1
11- Exposição- medidas de auto controle dos Bancos
17.6 -Equador
-Relato de Bloqueio havido nos USA ~externou disposição
12h: Foro: Moderador: Dr. Mílton Jurado Castro Asesor
de La Comíssion Especial.
de colaboração/compromisso.
12-Pergunta: Por que não estabelece no ato do recibo
12h15mín: Lectura y aprobacíon de conclusíones y recode depósito a mesma exigência (cadastro) que se faz para ffiendaciones Ge"iiei'ales -- --- - quando se pede empréstimo? Isto é:a cadastro para depósito
13h: Clausura
..
= cadastro para empréstimos, discussão sobre 0 sigilo ban.Representantes: Senado Federal: Senador Espend1ão
·
~
~--~~~--~--Amm
cáno9h45min: Foro: Moderador: Ledo, Jorge Espinosa B.
_ Câmara dos Deputados: Deputado Elias Murad
10h: Tema VII: Corporaclorfy Asistencia ointànaCíónal
REPÚBLICA DEL ECUADOR
tratados y convenios pata prevenir el narcolavado.
"TERCER ENCUENTRO INTERPARLAMENTARIO
Expositor: Sr. Tom Rache, Procurador de Nueva York,
SOBRE LAVADO DE NARCODOLARES" __ _
~
··
··
· ~c
'Reiaiório: · ·
·· · ~·
Estados Unidos de Norte America

e

13- Exposição -Por que? 412:000.000 kg âe dinheiro, ~~ . A ''Çomissão que Investiga aLavadocle Rolares an el
ou seja, mais peso do que as drogas -11,3 kg = 1.000.000 J'a(s", do Çgngf<"§oN~çíonaldo J;;quador, re!llet~uco]lvítes
dólares (em notas de 100), 1,0 kg (de cocaína) = 200.000 ~ ao Congresso Brasileiro (Câmara e Senado) com o objetívo
dólares = 2,3 kg (em notas de cem)- isto é o ~pital produ- de serem indicados representantes para o "Tercer Encuentro
zido pela cocaína pesa mais que a própria.
- - -- - -Interparlamentario sobre Lavado de Narcodolares", que con3 formas- a) acUiriular capital, b) contrabandear capital traria com a participação de váriãs nações latino-americanas._
(15 bi/ano); c) 14.000 instituições finimceiras (bancos). Hoje, Fomos, então, indicados pelos Presidentes do Senado Federal
nos EEUU, qualquer operação de mais de 10.000 dólares. e da Câmara dos Deputados, Senador Mauro Benevides e
tem que serobjeto de infóririaçã"ó. Apôs a '"'lavagem", o capital Deputado Ibsen Pinheiro, para desempenho dessa honrosa
sai. Em 1990, foram capturados 600 milhões de dólares nos missão e este relatório é um resumo de nossa participação -EUA (pouco). Fatores a considerar (como suspeitos): a) ín- no impoitanie everifo.'
~
~-~~··~
~ ~ ~
dentídade falsa; b) uso de capital em espécie; c) transações
Foram dois dias de intensos trabalhos com a participação
episódicas; d) procurar o banco após a hora de encerramento; de delegações dos seguintes países: Equador, Brasil, México,
e) sucessão de operações com menos de 10.000 dólares.
Costa Rica, Cuba, Peru, Colombía, Venezuela e Bolfviá:
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A abertura do encontro foifeita pelo Dr. Fabián Alárcon autoridades da receita federal dos respectivos países, podendo
Rivera, Presidente Nacional do Equador, às 9 hor,as!la manhã ser liberados mediante decisão judiCial.
do dia 18-2-92. Logo a seguir, fàlou o Sr.Fernandoi''LarreiiO enContro encerrou-se à tarde do dia üf de fevereiro,
Martine-z, Presidente da ComissãO._
----- - ~ ~ __:_ .-- ficando decidido que as· resoluçOes aprovadas serão submeOs trabalhos se esterideram por-- -tOãã manhã, -tendo tidas aos representantes dos países Latino-Americanos no prósido apresentados e debatidos temas importantes relacionados ximo evento, possivelmente a ser realfzado em Lima, Peru.
com o assunto como, ''Los Instrumentos de Policiá Monetária
Finalizando este relatório, queremos salientar a boa acoy El Lavado de Dolares", "Legislaciori Antidrogas. Marco lhida que tivemos pelas autoridades do Equador e_ a ajuda
Jurídico Nacional e Internacional", ''Deteccion _y -Prevencian· e o apóio -que nos forani dados pelo Consulado Brasileiro
de Las Actividades de Narcolavado de_ Dirú!ró", entre outros. em Los Angeles - principalmente em relação ao problema
Durante os debates o Senador Esperidião Amin fez uma da data vencida do passaporte do Deputado Elias Murad,
oportuna intervenção, afirmando que a legislaçãO específica cujo cônsul prorrogou-o por mais um ano- e das Embaixadas
que alguns dos expositores sugeriram, só terá eficácia se for Brasileiras em QUito e em Lima, que deram todo o ·apoio
feita a nível internacionaL Caso contrário, se algum país não aos--dois representes do Brasil.
Agradecemos ao Exm9 Sr. Presid~nte do Senado Federal,
subscrevê-la, contrnuar-se-á corien~do o risco de que, através
Dr.
Mauro
Benevides e ao Exml' Sr. Presidente da Câmara
de seus bancos, o dinheiro sujo do narcotráfico continue a
dos
Deputados
Ibsen Pinheiro, por terem feito a nossa fndicaser lavado.
O Deputado Elias Muraá fez também uma intervenção, çãó para -representar o Brasil em tão importante _evento.
Esperando ter curriprindo à altura a missão que-Dos foi
após a apresentação do tema "Legislacion Antidrogas", salientando os_ avanços recentes do Brasil neste se to r, principal- confiada. apresentamos os nossos protestos de elevada estima
mente _o __art. 243 da nova Constituição Brasileira que dispõe e distina consideração.
Atenciosamente,
sobre o confisco dos bens dos traficanteS destinando-se aos
Senado Esperidião Amin - Deputado Elias Muradórgãos e entidades que tratam da prevenção. Falou também
sobre o Projeto de Lei nl'1.873._sobre o assu.nto de sua autoria,
REPUBLICA DEL EQUADOR
destinado a substituir a Lei n" 6.368, de 1975, distribuindo
cópia do mesmo às delegações Latino Americanas presentes.
CONGRESSO NACIONAL
COMISION ESPECIAL QUE INVESTIGA
As apresentações e os debates continuaram pela tarde,
EL LA V ADO DEDOLARES EN EL PAIS
terminando em torno de 17horas e reiniciando-se no dia se_''TERCER ENCUENTRO íNTERPARLAMENTARIO
guinte às- 9h0ras da manhã.
SOBRE LAV ADO DE NARCODOLARES"
No dia 19, destacaram~se- as --apresentações do Sr. Tom .
PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
Rache, Procurador da cidade de Nova York, que faloU sobre
REAUZADO
"Cooperacion y Asistericía InternacióTial, Tratados e Convenios para prevenir o Narcolavado", e também o -sr. Carlos
Martes, 18 de febero de 1992
Correa, Chefe do Departamento do Tesouro dos EStados Uni09:30hs. acto de abertura
dos que discorreu sobre o tema "Políticas sobre Lavado de
1 - Ab. Fernando Larrea Martinez, Presidente de La
Do lares".
Comision especial que investiga el lavado de dolares en el
Percebendo que a questão mais importante rieste proble- Pais
ma da lavagem dos narcodólares, é a ausência de urna legisla:2- Dr. Fabián Alarcón Ri vera~ Presidente dei Congresso
ção específica a fim de coibir esta atividade criminosa; o Depu- Nacional
tado Elias Murad e o Senador Esperidião Amin, apresentaram
10:00hs. Tema: Los instrumentos de política monetaria
um Projeto de Resolução, criando o GRILAPAD, Grupo y e! lavado de dolares
Interparlamentar Latino Americano para a Prevenção do
3 - Expositor: Ab. Rómulo López Sabando, Diputado
Abuso de Drogas, cujO te~to do inteiro teo_r se en~ontra anexo por la por provinda dei Guays, Miembro de la Comision
a este relatório. Tal grupO destína-se-principalmerite â elaborar
-Facilidades de Lavagem decorrem de Resoluções BCI
uma legislaÇão comum para a América Latina no setor de Equador.
prevenção do abuso de drogas.
10:45hs. Foro: Moderador. Dr. Carlos Julio Emanuel
A proposta foi aprovada por todas as delegações salien4 - Perguntas
tando-se apenas que as do México- e __Costa Rica, afirmarama) PreSidente da-EquãcambiO. Apresentação quanto às
que sua aprovação final dependerá da homologação dos ConM acusações infundadas, - 174 pessoas operam 1 bilhão 200
gressos dos respectivos países. _
- -- milhões -de dólares, metades estas pesSoas são testa de ferro
__
_
Outras resOluçõeS tambem foram--apreserit3das por outros _ (Viv_em de economia de subsistência)
b) vai adiantar promulgar leis para coibir o Narcotráfico
países,- destacandoMse a do Peru - hoje o maior produtor
de folha de coca do mundo- e do país anfitrião, o Equador, e a Lavagem? Superficialidade da legislação.
ll:OOhs. Tema II: Legislacion antidrogas. MarcoJuridico
que fez uma importante proposta: ·a de que todos os estabelecimentos bancários dos países da América Latina que traba- Nacional e iriternacional.
lham com moedas estrangeiras mant~nham u_m regist~o de_ _ 5 -ExpositOr": Dr. Gustavo Medina, ProcuradorG~!J.eral
todas as transações de envio de dólares para o exterior ,ou dei Estado.
-Penalidades estabelecidas pela Lei de 1916. Descrição
que venham a receber, superiores ·a US 2.000 (dois mil dólares). Tais fichas deverão conter os dados completos dos cml- dos dispositivos legais produzidos ao longo do tempo. Muito
tentes ou recebedores das quantias e fic3.rão à dispos1Çã6 das repressiva a Legislação. As penalidades de natureza financeira

a-
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eram fracas. Agora pela Lei de 7-3-91, há um grande conjunto
de medidas e instrumentos. Expositor: Dr. Gustavo Medina,

Procurador General dei Estado
6 - Perguntas - Peru: 300.000 hectares de plantio de
coca (Senador PeruanO) -·''CampesfnõS riiDiãíOt-Miséria.
Apenas 1% do dinheiro gerado vai para o ca·mp_es~~o" sigilo bancário-____;, ·questionamento.
11.45hs. Foro: Moderador: Ledo. Segundo Salinas,
miembro de la Comisíon Especial que .investiga er!avado de
dolares en el pais

--

12:15hs. Tema: IJI: Deteccioil y prevencion de las actividades de narcolavado de dinero.
7- Expositor: Dr. Walter Guerrero Vicanco, Presidente

de la Corte Suprema de Justiçia.
-Exposição do Presidente da Suprema Corte de Justiça.
A tramitação dos processos penais ·cte narcodólares, segundo
a lei, não é especial. Segue o Codigo Proc-esso Penal.
Obs.: 91% dos _processos penais- caem por prescrição

09% (6%- são condenados, o resto é absolvido).
Baixa resolutiv1dade dos processos.

Baixa credíbilíaade.
A mudança do sistema proposta é acabar com o_inquérito
escrito: "se não há acusação do Promotor, não há juízo".

Terça-feira
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quarido se pede empréstimo. Isto é: cadastro para -depósito
= cadastro para empréstimos --discUssão Sobre o sigilo ban_cátiQ~-

<

9:45. Foro: Moderador: Ledo, Jorge Espinosa B.
10:00hs. Tema VII: Cooperacirrn y asistencia internaCional tratados y convenios para prevenir e_l narcolav~do
14 -Expositor: Sr. Tom Roche, Procurador de Nueva
York, Estados Unidos de Norte America
-Exposição - por que? - 412.000.000l<g de.dínhetro,
_ou ·seja, mais peso do que as drogas- 11,3kg = 1.000.000
dólares (em notas de 100) -l,Okg (de cocaína) = 200,000
dólares = 2,3kg (em notas de l_Oül -;::- istoé:_ O $ produzido
pela cocaína pesa niais que -a própria.

3 fonna5 _-a) acumular$- b) contrabandear $ (15
bilano)- c) 14.000 instituições fmanceiras (bancos). Hoje,
nos EEUU, qualquer operação de + de 10.000 dólares tem
que ser objeto d~ informação. Após a "lavagem" -o$ sai.

Em 1990, foram capturados 600 milhões de dólares, nos EUA
(pouco). Fatores a considerar (como suspeitos)
a)__ ideiúidade falsa i_!)) usg _de_$ e!_ll_e_spécie; c) transações
epiSódiCas; d) procurar o banco apô-s-a hora de encerramentO;

e) sucessão de operações com ·menos de 10.000 dólares. -

_É_ preciso acompanhar a vida da instituição financeira.
Proc_~ra_dori~s gerais são _pressio_!lad~~-~-~'jogar" contra os
vil Tipo para América Latinà. ·-- _--~ _ -- liaocos Tiii:ij>opulares). !'!o sEU~, a Lei permite - apenas
Acusatório/oral- Cerca de 500 juízes colombianos foram àO n·epto. Tesouro__ __:_ acesso a nos" de um:;t conta ban~ria.
mortos pela narcotráfico
- ~-0 juiZ-~ apenãs o juiz- pode determina~_que o do_rio da
Propõem-se Códigos Penal, Proc~ssual Penal e Processual Ci-

8 - Perguntas -- "Seria melhor
o primeiro mundo!"

Q

$ ficar ou ir para

13:00hs. Foro: Moderador: Dr. Roberto Bartus
14-15hs. Tema IV:Rol de los organismos de_ intermediacion financeira

-

-

..

-

9 -Expositor: Sr. Sidney Wrigfil,-Presidentedeia Associon de casas de CambiO dei Equador

. _

_

.

-Exposição- 300 a 500 bi US$/ano- como combater
(US$ marco) sem prejudicar o (?) ? -Na Suiça- não há
mais contas numeradas, abre (quebra) o sigilo em condições
- Inglaterra - protege_o denunciante assegurando anonimato da denúncia. Os princípios da Federação Interamerican_a
de Casas de Câmbio formam e estão sendo estabelecidos.
10- Crime autónomo- Necessidade de Universal~zar

a legislação.
_
_
___ _
15:00hs. Foro: Moderador: Sociólogo, Julio CésàrVizuete, Redactor dei Diário La Hora

-

11- Exposição p/Chico Mendonça- "entendemos muito bem ... enquanto falou português".

_

.

15:15hs. Tema V: Sistema finanéíero y Lavado de Dinero
Expositor: Ecoo. Patrucui A vila Rivas, -Superinténdente

de Bancos
16:00hs. Foro: Moderador: Econ. Rodriguo Espinosà B.
Miercoles, 18 de febrero de 1992
9:00hs. Tema VI: Nuevas regulaciones para el sistema
finance1i:-o, medidas de autocontrol.

12- Expositor: Sr. Eduardo Simon Pereira Cabral, Presidente de la Asosacion de Bancos Privados
- .- '~':posição - medidas de auto-controle dos bancos

-relato de Bloqueio havido nos USA- externou disposição
de colaboração/compromisso.-

- - __

-~- -~

-~ ___

--o

-

13- Perguntas: Por que não estebeleoe no ato do recibo
de depósito a mesma exigência (cadastro) que se faz para

conta bancária não deve ser notificado de que houve consulta
à sua conta bancáiia.
- 15 - Perguntas - O confisco é restrito ou amplo? É restrito. ~A recompensa é compartida.
·
· 10:45hs. Foro: Moderador Sr. Jhonn Savage, Consejero
Economico de la Embajada de los Estados Unidos de Norte
Am.erica
-.. · · ·11:15hs. Tema VIII: Politicas sobre Lavado de dolares
16 -Expositor: Sr. Carlos Correi, Jéfe def Departamento dei Tesoro de los Estados Unidos de Norte America
- Exposição - Càr!os Correa - Tesotirõ '::.':Elapas
da Lavagem; a) Colocação ~depositando/segurando o$ prindpalmente, Cãsas de Câmbio; b) intercalaÇ-ão -SuCeSs3o
de operações para. diluir; integração, isto é, está _ok.
O G~7 efetóti e éfetua estUdeis -pãra uniformizar procedimentos para evitar lavagem. Vide Convenção de Viena (BB)
da ONU. As principais pistas para investigar/identificar lavagem, direcionam-se para a 1~ etapa. O Tesouro dos EUA
está empenhado em colaborar para dificultar a "lavagem".
-- 17 - Perguntas -que controle existe nos EUA para
_
·
os $ que são "repatriados"? O FED
18 - Projetos de resoluções/recomendações
· · ·18.1 -Projeto de autoria do Dep. Elias Murad
18.2- Peru -Proposta - Corcordou com 18.1
18.3 -México -Concorda com o 18.1
18.4- Colômbia- Aplaudiu 18.1 pondera que a sobe:
rania es!~ ''rompida'' pel~ grayidade do problema.
18.5 - Costa Rica - respaldou a proposta 18.1.
_
18.6 -Equador
12:00hs: Foro: Moderador: Dr. Milton Jurado Castro
Asesor de la Comision especial
__ 12: 15hs~ Lectura y aprobacion de conclusiones y tecomendaciones generales
· 13:00hs: Clausura.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O expediente lid_o _vai à publicação.
A Presidência comunica aos Srs. Seriadores qui às 16h30
min de hoje virá ao Senado Federal a Primeii'3.-Ministra da
Noruega, S~ Gro Harlem Brundtland, que neste exato momento visitã o nosso País, tendo _ sido recebida na manhã de
hoje pelo Senhor Presidente da República.
·
A tarde, às 16h30min, no Salão Nobre, S. Ex• receberá

os cumprimentos dos Srs. Senadores, na visita formal que
fará ao Parlamento biasileiro. Ã PreSidência, a:o·fazei·a comunicação, corívl.da os_ SiS: Se-naCJõres para~ na hOra aprazada,
deslocarem-se ao Salão Nobre, a fim de cumprimentarem S.
EX' a Primeira-Ministra da Noruega.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.
- -:-o~• - •
Concedo a palavra ao nobre Senador Beni V eras. (Pausa.)
S. E~ não está presente.
Concedo a -palavra ao nobre-Seõador J utah)r-Magalhães.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. sem·revisªó d6-9rador.) -_Sr. }?resiçiente,
Sr'' e Srs. Senadores, hoje, para nós, da Bahia, seria o dia
propíCiO para abordarmos aqui o falecimento da Irmã Dulce,
mas o Senador Josaphat Marinho já encaminhou à Mesa um
requerimento e -est:aiDOs aguardando para ver o que, na forma
regimental, é possível fazermos para homenageá-la. S. Ex~,
com a maior propíieâade e com a prioridade que deve ter,
irá discursar-, certamente, a respeito da_g~ela qUe, ria Bahia,
chamamos de "Santa Guerreira".
Por isso, Sr. Presidente, o meu pronunciamento será sobre algo, cuja data: também transcorreu ontem, que é o segundo aniversário do Governo do Presidente Fernando Collor
de Mello.
Em 1990, ao iniciar o governo, o Senhor Presidente da
República, Fernando Collqr de Mello, afirmava, nas Ditetrizes de Ação, que o seu governo recebia a tarefa de "combater três terríveis heranças dos governos milítares e da transição democrática: a-inflação, a corrupção e a miséria".
Seg~ndo a_s m~smas diretrizes, o modelo implantado pelo
regíme autoiitário _excluiu grande_ parte da população dos benefícios do crescimento económico, submeteu _os interesses
nacionais ao- sistema finilricefrO-inteina:Cíonal, não teVe competência para defiriii' uni projeto õ.aCíoÍlal, deStruiu os instrumentos de política económiCa, desmoralizou o Estado e o
seu servidor.
A partir desse quadro, a visá o do novo governo rechaçava
uma política de combate à inflação que pesasse ainda mais
sobre os deserdados. Portanto, as modalidades de política
económica e social a adotar estariam voltadas para a melhoria
da qualidade de vida da população, tarefa definida, então,
como compromisso H essencial do futuro governo".
Para atingir eSse objetivo, prefigurava o saneãine·nto do
Estado - considerado "pasto" dos interesses privados - ,
a renegociação __da dívida externa, a recuperação do- investimento, a expansão do PIB, a modernizaçãO tecnológica, cumprimento dos dispositivos constitucioriãis relacionados com
a questão da saúde e da educação, dirigindo esta para o desenvolvimento económico, científico e culturaL Tudo isso alicerçado sobre a .. credibilidade e a legitHnidade asseguradas pela
vontade popular expressa nas urnas".
Sr. Presidente e Srs. Senadores, demasiado longo seria
apresentar aqui outros comentárioS o-u eXCêftos das Diretrizes
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de Ação do âtual Governo. Por isso, não pretendo fazê-lo,
neste momento, para deter-me em análise da realidade brasileira, em comparação com as palavras e afirmações feitas
tanto nas Diretrizes de Ação quanto em entrevistas, discursos
e artigos posteriormente prC1duzidos.
Na verdade, o que salta aos olhos de todos.os brasileiros,
imediatamente, diante daS eloqüentes e peremptóriaS afirmações do Presidente, é o estertor da mitologia oficial das palavras usadas sem critériO de realidade, ao encontro da verdade
que inquieta -e perturba a todos os cidadãos.
O Brasil, com o Governo Collor, iõ.gressou na· última
década do século XX caracterizado pelas mais agudas taxas
tle disparidade do mundo.
De acordo com os índices económicos, seu Produto Interno Bruto (PIB) é o décimo do mundo, o terceiro em saldo
- resultante do comércjo iri!emacloná.T~ o primeiro ~em exportação de soja, café, e açúcar, o terceiro mais importante exportador de aço, o oitavo de material bélico, carros e manufaturas.
A esses dados favoráveis, podem ser acrescentados outros, tais coino a existência de um setor·moderno do empresariado, sem dúvida, na vanguarda em relação à América Latina.
Há em todos os setores profissionais, cientistas, intelectuais,
executivos_ e _téc_nict;>s competentes e representantes de classe
combativos e de elevado nível.
Eiil coittraste com esses dos, porém,_ o Brasil, do ponto
de vista social e educacional, ·ocupa posições compã.ráveis à
de alguns países mais pobres e menos desenvolvidos da Ásia
e da Africa. Nesse campo, per capita, o décimo PIB do mundo
toma-se o qüinquagésimo segundo, inferior ao da Malásia,
da Argélia, de Omã; âe- Trínidade T_obago. Isso é reflexo
da miséria de grandíssimo contingente de brasileiros......;.; aproximadamente_ 15% das famílias têm renda: igual ou inferior a
1/4 do salário mínirilo; 35% incluídas as anteriores, ganham
até meio salãrlo, e~65% dos brãsileiros têm uma renda igual
ou inferiOr a um salário mínimo.
Desse quadro, o perfil resultante é o de extrema concentração- de riqueza. Os 5{)% inais pobreS do Brasil ganham
o mesmo que_ ganha o 1% mais ricoS_(os maiS ricos são treze
por CentO). Enquanto os 10% rilaiS pobres detêri:t 1% do rendi~
menta do País; Os 10% MaiS fico" i'eC€:tie-m 46% e os 5%
do topo-da escala social se apoderam de 33% da renda do
Brasil.
- Tal realidade se traduz em um nível de vida do povo
extrem<imeilte baixo: moram em casa sem água potável 32%
das famílias; sem água encanada, 71%, sem escoamento sanitário, 52%; se~ filtro, 65%, sem geladeira, 79%; sem casa,
isto é_;vivendo em favelas, 23%.
Do ponto de vista educacional, a situação apresenta-se
ainda mais deprimente. Aproximadamente 20% da população
adulta é analfabeta. Dessa mesma população adulta, menos
de 10% completaram o 19 grau. Iss_o é. extremamente grave
se considex:armos que, em uma sociedade razoavelmente in- _dustrializa<}a Ct?mo. a ~ossa. to~ a ess<! população deveria estar
alfabetizada.
·
Esses dados revelam que o Brasil se encontra, ainda,
dentro da dualidade da época do senhor e do escravo. Enquanto 40% da população faz parte de uma sociedade moderna,
industrial e consumista, 60% Constituem. fciiinam, integrain
uma ·sociedade primitiva; no campo, sobrevivendo de uma
"miserável agricultura de subsistência"; na cidade. nessas
imensas e inumanas favelas das nossas metrópoles.
Enquantõ uma pequena parte Usufrui dOs _bens de consumó produZidos pela mais avançada tecnologia do mundo, a
. ,·.,
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grande maioria não sabe para que serve o Estado, não tem ter muito mais valor do que umã moradia para o que resta
consciência de cidadania, vive a regra irracional da sobr~vi _da classe média. E continua a subir, porque não há quem
vência~ gerando, abandonando, vendendo, prostituindo e elipossa ír contra os Cartéis das indústrias. Effi coritrapartida,
minando crianças e adolescent~s, desprezando e derespeitan- nunca os salários dos trabalhadores brasileiros estiveram tão
do os velhos.
baixos. Hoje, o trabalhador brasileiro encontra-se na seguinte
Ess_e, na verdade, _Sr. Presidente e Srs. Senadores, não situação: se comprá roupa-, não ·come;-se come, nãO compra
é o Brasil cri;:ado pelo Governo Collor; esse é o Brasil que roupa. E os cuidados com a saúde, com a educação, com
o atual Governo encontrou. O,que se questiona, partindo a !D_Oradia? O Brasil, hoje, tem um povo agredido pela Violênda sua proposta para administrar o País e fazê-fo crescer, cia e desnortcdo por falta de horizon~es.
é o que __está sendo feito concretamente pãra colocar a popuNão falemos dos _aposentados cuja melancólica imagem
lação - que é. o Brasil de fato - no caminho certo para _foi_ vista pelo--Brasil todo, por causa do problema do aumento
o progressO, para o desenvolvimento para, enfim, ingressar de 147% em seus proventos. A autoridade pública negou-se
na moderniPade."-a cumprir a ]US:tiç3 e ti:3tou-os a CáSsételé, aTfuúdirido a imp.res-Em uma primeira observação, faço minhas as afirmaçõessão de que os velhos são baderneiros, gravam~ eConômi,co
do Prof. HéliQ_Jaguaribe, feitas em um seminário interpa~ para a Nação, "são folhas de outono, que devem cair, para
cional. Afii'maVa o pfofessor: "É ne_ce_ssário reconhecer que dar lugar aos brotos da primavera".
a insólita vitória eleitoral de um candidato sem partido_,-_sem
Em termos de política ex_tei"na, repete-se -o que o México
equipes_ e sem apoios organiZadOs na sociedade civil teria,
necessariamente, de gerar, pelo menos inícíalmente, um presi~ já fez em 1983, à custa de_ uma brutal recessão, quer dizer,
dente isolado. destituído de base parlamentar e enfrentando adia-s_e _o ónus da dívida para 1994, expondo-se, assim, o
sérias dificuldades para integrar personalidades de alto nível flanco do próximo governo que, antes de governar, vai encon_trar-se na_des_confortável necessidade_de negociar com os Esta~
nos quadros de seu governo".
S.eril dúvida, este foi o primeiro erro_do -ãtual Governo: -dos Unidos. Estabelece_~se, desde já, uma tutela estr~mgeira
entregar o destino~~ econo!f1ia_ de_centq e c4Iqüenta milhões sobre os próximos governantes, Os mexicanos: fizeram isfo
de brasileiros a um g-rupo de "manc~bos ínexpertos'' que con- em T983: adiaram a negociação âa dívidà para ·1987. E não
ceberam, ou fizeram do Governo O. lugar para o '~exercício podemos nos iludir quanto à forma de tratamento dos Estados
arbitráiíO das próprias raiões". Com orgulho e prepotêncía, Unidos em relação ao Brasil. Mesmo por razões geopolíticas,
do alto do Parnaso onde moram as musas_da ii:tspiração (entre o Mé~i~() t~ye__ mai~ gentile~S âo q_ue re~e;berá q _Brª'sil. ;E_m
nós conhecido como Bolo de Noiva), foi concebido um plano relação a nós, as atitudes do governo americano serão, basicamente, determinadas pelo esforço ~m assegurar os 15 bilhões
para deixar "a esquerda perplexa e a direita enrãivecida".
de dólares investidos aqui pelas multinacionais e os.20 bilhões
O plano, na verdade, estava destinado a paraliSar a vid3, que _devemos aos bancos americano-s: E a forma escOlhida
a curar o doente a partir do laboratório, a tornar o-Brasil para garantir e controlar a utilização desses recursos é dimi~
um país impossível, "parado, desnorteado, nocauteado na nuir, ao máximo possível, a possibilidade de- o_ Brasil agir
esperança de que assim, tonto, possa entrar pela porta da S9beranamente. _Q que, na verdade, interessa aos Estados_
modernidade no terreno do Primeír_o Mundo_,_comq por acaso" ·Uni~~~-· não é o investimerit~ riqs~ pãíses da América
tini
(Humberto de Souza, in P. G~-~olume VII- número 71- e no Brasil em particular; o que de_sejam é o retorno fácil
1991).
dos recursos porque querem investir internamente, para pode_A história da luta contra a inflação tende a transformãr-se . rem competir com os japones-es e COmOS~'europeu=---s. EnlSeilln-em uma dolorosa e inútil recessão, marcada por muito sofri- do lugar, querem mudar as regras de liberalização ec0n6mica
mento _e desorganização. Essa é a -idéia que surge qua,ndo porque as que vigoraram durante os anos 70- e 80 a êTes nãó
~Governo vem a público afirmar que a inflaÇão, mesmo persis-- mais interessam~-Nesse contexto, o Brasil não deve enganar-se
tindo em nível superior a 25% fende a estabilizar~se.
-.COin -entUSiasmo-fáCéüf em' filctfde ações COfio "-Á iillciatiVã"
Como expressar regozijO-- após choques que ·exigil-am
para as Américas", ou no que se refere ao Mercosul, neste
enormes renúncias, especialmen~e dos descamisado_s, se a caso, uma divisão do trabalho dentro da América:- Latina,
questão do déficit público não foi resolvida, se o Gdvernci' mantendo aos Estados Unidos a hegemonia.
não tem crédito~ se a moeda não ·tem soberania, se a reforma
Eni rela-Ção à priva:HzaçãO =---iríiciativa iouvável ~peca
tributária não foi feita, se o Estado foi vis-ceralmente d-esorganizado?
__
------- Pt?la_ iipprovisação e pelo açodamento, correndo o risco de
Não há inflação que diminua e se estabilize dentro desse dilapidar o bem público e continuar mantendo o Estado coriio
''"Jia"Sto'' -de interesses particUlares, Conti-a o QUal se insurgem
panorama.
O plano foi uma iniciativa ao mesmo :teritpo iilgênua e -as DiretriZeS- de_ Ação.
A reforma da Administração Pública resultou _em uma
prepotente, porque não ctmsiderou a complexidade da econo~
mia e não-Ievou-·em conta oS-íliieresses-própriOS-dos agentes fenomenal conf_u~ão e atabalhoamento, _com prejuízo para
~n6micos, enfim .: :. . . . corilõ disse Mário Henrique Simonsen, o Estado e com desestimulo para os servidores_, a grande
Citando um velho provérbio espanhol - o plano malogrou maioria composta de pessoas honestas e trabalhadoras,_que,
porque foi concebido e implantado sem levar em conta as hoje, vivem desmotivadas, sem salários condignos e sem horivetustas artimanhas do diabo que é" esperto não por set diabo, zonte. E não houve melhora nem nos serviços, nem quanto
à dinamização da máquina burocrática.
mas porque é velho".
Quanto à abertura da economia, até este momento, brio~
__ No e&mpo da educação, temo que a grande prioridade
dou os_brasileiros com canivetes, lãnteffias e badulaques. _
educacional se tenha transformado em grande prioridade das
Os preços continuam Cresce-ndo de forma descontrolada. COnstruções'porque, no meu enteridirriento, a neCessidade fun-Cito, por eXemplo~ o caso.:::doS bens duráveis, como é o dos damental não está recebendo a devida atenção~- qual seja,
automóveis. Chegou-se, no Brasil, ao paradoxo de um carro uma revolução educacional que assegure continuídade de

La

942 Terça-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1992

escolarizaçãO para todas as crianças, dando-lhes oportunidade
para terminar pélo menos o primeiro grau. Sem uma educação
de qualidade, não há carilinhà para a ritàaernid"ade, pois, modernidade não é doação, é conquista-feitã-com trabalho, preparação_e__criatividade.

No dia 14, pela manhã, multidão, reunida em turno do
HOspital Santo António, de onde Irmã Di.Ilce 1 em verdade,
só sairia pela morte - seguiu- a uma funerá"d-a à BaSílica
da Conceição da Praia. ·
Foi uma cemi. impresSiémáritê. O povo, rio cofl}untC).dC ·
sua representação, homens, mufheres, criançaS, -de todas as
A grande revolução para a ·modernidade, a revolução classes sociais, entre lágrimas e cânticOs, desloC_ou-se até à
que nos colocará no Primeiro Mundo, não_ tenho dúvida, Sr. Basnica, onde seria recolhida, como fo"i, a: urn~ _funerária.
Presidente e Srs. Seiiadores, será--a revolUÇão" da" educação.
Desde a manhã de sábado até a· -tarde de ontem, domingo,
Infelizmente, nossas escolas públicas·e p3rticulai-es, cOnti- quando se efetuou 0 sepuitarhent'o, imensa 5·-mas, em toro
nuam escolas "preceptoras'-', como o eram na época da escraVi- do esquife, seguiram os liliiino's 'momentos de Irmã Dulce,
dão, isto é,- não 'en-siriam, apenas cObraõf oso·conlieCimeiltO-S em contato com 0 povo baiano.
·
adquiridosatravésdosdevcrcs. Oprofessordificilm-é:nteorienNovamente multidão se reuniu em derredor da Igreja,
ta. não· se -compromete com a ap-ren-dizagem e o prbgreso- Para Ouvir o Cardeal Primaz na celebraçã·o· da misSâ em homedos seus alunos. Sem salário digno e desn:totivado, é o mate ria- nagem à Freira querida, àq~_ela que ora se chamava "a mãe
lizador e o cultivador da repetência.
dos pbores", ora "a irmã dos pobres'\ para todos, enfim,
Hoje, ao· contrário do que se pensa, o açesso à escola a protetora de humildes e de sofredores, a homàrigem final.
Efa_comovente ver como velhos, mulher~· crianÇas
está praticamente universalizado. Cerca de 95% das cri3nÇas
entram na escola e freqüentam as séries do primeiro grau estendiam as rriãos, numa imensa tiisteza, deSpedindo-se de
durante, cm média, oito anos e cinco meSeS, tempo" suficie-iúe Irmã Dulce. O f<ito não denota vã um sentímento -rttomCnpara concluírem essa etapa. No entanto, por causa da evasão, tâneo, para quem conhecia e ãéompahou o trabalho dessa
da repetência, da constante renovação da matrícula, apenas notável prestadora de serviço à comuriídadi::. Senfia-se que
40% dos adolescentes terminam as~ série. ·
_ali se refletia _o juízO ttantjüilo_ cJa:conwD.idade, forniad-o ao
Se isSõ "aCOritece; porque fjcrsite; ain'CJa, a febre dã Cons-:.. longo de anos seguidos de serviços dedicados aos doentes
trução"? A meu ver, os reaiS problemas estão entre as quatro e às crianças-·desarnparadas.
paredes das escolas concretas, estão na deficiente pedagogia
Veildo o ·que ontem_ à tarde presenciei~ relambrava os
e no descompromisso com a aprcndizagé:m"e- a promoção-dos_ tempos em que, como Secretário-da FaZenda, tive opcirtualunos. Esse é o prOblema. E diãnte de Uffia situação assiin; nidade de receber, seguidamente.._ Ir111~ Dulce_, no gabinete.
sinceramente; _n.ão terii Sétitido fãlar erilPniúeüõ.Mundõ-, a· ~la -era _!nv~ri_çív~l! Fdsse- -qual fosse- a dificllldadé eni 'qUe
não sei para os 40% da pOpulação, aõs quãis- já mti' ieterl~' se encontrasse a Secretaria da Fazenda, diante de Irmâ Dulce,
relegando-se._os demais 60% àS trevas da ignorânciae da _misé- ·a verba que lhe" fosse destinada havia de ser-paga, ao· menos
ria, como. na éPoéa aó Biã.Sil~Colôniã ""'em' Ciú"e eia prOibido em parte.
·
~-- · · · A presença daquela mulher de ·corpo franzino, ·mas de
alfabet'izar o·s escraVos.
Si. Presidente, Srs. __ Senadores, maiS do que palavraS vigor de espírito. insuperável, não permitia a ninguém o direito
e voluntarismos, para enfrentar a inflação, a corrupção~ -a de resistência. Ela andava de secretaria em secretaria, de
miséria é--pn!ciS:o Compreender o que é democracia; é preciso escritóriO eili eSCritório de grandes empresas, ·ou de médio~
menos crença na irifabilidade de ações isoladas. É preciso comerciantes e industriais, a mostrar a todos ·a necessidade
muito mais coritp-i'if dõ--que inud3r a lei".·
·- · . ~o concurso que ajudasse a manutenção ode suas obras sociais.
Miséria: não" se enfrerita com altas c_ constantes taxas de_' A medida que-o tempo passava~- Irmã Dulce tornou~se uma
demissãO. Dados _da própria Fiesp atestam que as _demissões imagem da Bahia, c3.da dia mais franzii1a;-riáexpreSSãO físícã~
na indústria paulista têm sido superiores á vinte mil trabalha-- porém, a cada instante, mais respeitada no juízo de todas
dores po,r mês, atirigindo a cifra de vinte_ e d_ois mil em janeiro as pessoas. Quando a doença começou a perturbar-lhe a ativi~
deste ano.
-dade, empr~§ários e homeQS do povo ajudavam-na; quàndo
Par3 "marcar um go~erno com 0 -sigUo da modernidaode, a ela já não era possível pe:rcorrer as ruas da cidade. É que
é necessário que 0 - povo que elegeu participe das decisões Irmã Dulce já não era apenas a dirigente de obras soclais.
e seja beneficiário do emprego, da saúd~, da educação, -da Era, em verdade, uma grande missionária, em qüe se converprosperidade. Não se pode governar acima_dasforças políticas. teu à medida em que, vestido o há!Jito, dedicou-se por inteiro
acima do Congre~SO, acima do Judíciái:iq_. É PreCiSo-teiPe_~sPf-, ao serviço da re_ligião e_dos pobres, adulto~ e ~-~ançoa~~-cácia e h~mildade, para ser mais ínteligente, para vencer a
velha inteligência do diabo.
_- _ _
_ _, _
O Sr. Esperidião Amin- Senador Josaphat Marinho,
Era o que-tinha a dizer, Sr. Presidente. {MUito bem!)"
s-e a Mesa anuir, gostaria de me habilitar-pata um aparte.

e

o

O SR. JOSAPAH!n MARINHO--, Ouço V. EX'
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --:- Para uma
o Sr. EsperidJão :Amin- Desejo- apresentar, pelo alto
comunicação inadiável, -concedo a palavfã.-ao_ nobre Senador
· intermédio de V. Ex~, aos nossos iiniãos da Bahia não propriaJosapaht Marinho.
mente a expressão de const~_maçãri_~ sou católico apostólíco
O SR. JOSAPHAT MARINHO -(PFL ~ BA. Para uma rom·aii:o;·e, às vezes, esqueçó que~ acredito_ na ~ess~~eiÇão.
comunicação.) -Sr. Preslde.õte, Srs. Senadores, PreOcuPado- Mas, hoje, lucidamente, não psso deixar de me lembrar da
e comovido, o povo baiano, por seu governo -e ·por todos minha fé nessa creilça mas,-por ísso, apresentar condolências.
os_segmentos da sociedade, acompanhou a prolongada agonia Quero a·presehtàr minhá expressão de solidariedade e de júbide Maria Rita Lopes Pontes, ou melhor, de Irmã Dulce. Con- lo -pelo grande exemplo que a Bahia e a fé nos legam, ou
tristado., o povo baiano acompanhou a morte de Irmã Dulce, nos legaram a partir ·cte ontem. Quando o- ser humano sai
da sua vida terrena, passa a ter o seu termo de existência
que falceu na sexta-feira última, 13 de março.
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terrena estabeh~_Çidp. :Portanto,, a partir de ontem-. quando
deixou o convívio dps ,baiano.s .e o dos brasileiros, a _personagem Irmã Dulce passará a ser avaliada do início ao téi:mino·
físico da suas atividades. Co-meça, então;- a súi-gif 'a dimensão
e, certamente, vai crescer- a díniensão do éxemplo. Quero
apresentar mifiha sOlidariedade ao povO· baiano em sua dor
mas, acima de tu~O,, 'p ~eu júb)Jo.cO~o brasileiro, pelo grande
exemplo que Irmã Dulce encarnou: felizmente, ela não é uma
personagem isoh\da~ nem na Bahia; 'n€in no Br3.~i~,ne·m n~
hUmanidade; felizmente, muitas oUtras 'mulheres _e muitos outros homens têm pta'tiCado ta'ni6ém 'eSSe' apostolado do 'amor
que, como V. EX1' frisou, se niostra irresitível perante a objetividade das decisO~~ rn.ateriais, .aqui exemplificada por V. Ex~
nos despachos oq.·_audiências fia--secretaria da Fazenda.~- O
embate do mundo das idéias, ·dos ideais, ou o mundo _das
coisas de uma Se:crétàtia de Estado _da Fazenda, mostra que
podemos ter espera~9~ çle que eSte exemplo não seja _isolado
e que não há de ser isolado - há de frutificar, nesse embate
podemos ter esPerãTIÇa de qúe o mundo do ideal poderá seni-'
pre triunfar. QUero cuniprimenfá-lo e, por seU intermédio,
a gente baiana, a~tiva 1 gene'r?sa, c)ue, v. Ex• representa.
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V. Ex~ sabe das dificuldades que, no futuro_próxirilO, poderão
s~r enf~en_tadas para se conseguir mánter ·aquela obra; V.

Ex• sabe das despesas que envolvem a sua manutenção_;_e..
V. Ex•, como eu, sabe que sem aquela presença carismáticada Irmã Dulce quebra-se o principal elo da cadeia de compromissos com a sustentação de_sua obra, Portanto,quando rezamos pela sua alma, quando pedimos a Deus que a r_e_ceba __
com todas as bênçãos em seu reinó, t~mbéffi pedimos que
as pessoas que aqui ficaram, aquelas que podem continuar
ajudando, permaneçam solidárias por todo o tempo. Meu
temor se justifica, p-orqUe õS -que têm aS maiores re:spOnsabilidades com o compromisso de dar continuidade à_açã_o social
empreendid<i pOdrmã Dulce podem fraqUejar e n~o conseguir
acompanliá-la no exemplo de retidão_ moral e perseverança
ética. Agra9eço a oportunidade deste aparte, mas não tomarei
mais tempo do discurso de V. Ex~. porque arria-nhã me pronunciarei novamente sobre a morte da Irmã Dulce,

·o SR. JOSAPHAT MARINHO'- V:Ex• diz -0.-m, Sena·
dor Jutahy Magalhães. Irmã Dulce refletia, na sua conduta,
o sentimento do bém. Para ela, não havia.preonceito, sabe-se
rilesmo que, violando até as exigências re-gimentais da instituiO SR. JOSAPHAT MARINHO ~ Obrigado a V. E,x•, Ção, doente não havia que chegasse à porta do hospitalpara
Senador Esperidão A'nlih~ pela- sOlidariedade que transmite fora dele ficar. Se não- fiãvia Camà,elii O -re-Cõlhfa so:bre Um
à Bahia. Realmente, Irmã Dulce tornou-se, no plano da assis- colchão onde espaço se abrisse, mas não deixava ninguém
tência social na Bahia e, talvez, no Brasil, um símbolo; u·m desamparado. Era assi_rri o espírito- de Irmã Dulce.
símbolo pela disposiçáo, pela dedicação, pelo amor wm que ·
Diz bem ainda o Senador Jutahy Magalhães que as dificuldevotou grande parte de su'a- vida aos doentes e às crianças dades. serão g!andes para a manutenção da o_bra. De ~etto,_
desamparadas.
pela extensão do hospital, pela amplitude do orfanato, a.cono Sr. Jritahy MaitalbãeS-:.:... rerm~ta-rne umaparte, nobre' ~ervação desses serviços_ não será 'fãCii. -É de se esperar, enlre-.
Senador?
-· · -·
tanto. que o Governo F:ederal e o Es~~dual, assim como. os
detentores do poder económico, pOssam ir ao encontro deSsa· - ~
'11:1A-RINH:O - Concedo o .aparte
a notável instituição, Obras_ sociais Irmã Dulce, para: fa~:la' '
O SR~ JOSÀP,llÂ'f
.
....
sobreviver.
'

~~

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Josapaht Marinho,
V. Ex~.teria,_por todas as razões, a prioridade de falar sobre
a morte. de Irmã Dulce, que representa uma perda para o
Brasil, especialmente para nós, baianos. Nós, baianos, ·que
nos acostumamos a ver aquela figuia-pequena, frágil~ humilde,
andandp pelas ruas de Salvador .e, como já disse V. Ex•,
pelos gabientes de empresários, de Secretários· de Estado e
Go_v-ernadores, com a ajuda -cte Presidentes da República, buscando minorar um pouco o sofrimento de tantos_que precisam
receber o que lhes foi negado pelo destino e pela sociedade.
Para infelicidade deles, nasc.eram e vivem num país pobre
e que até hoje não consegiu resolver o problema _de- sua população abandonada e marginalizada. Mas a Irmã DUlce viveu.
para ensinar qae é possível, com tão pouco, resgatar alguma
parcela que seja dessa imensa dívida social. Por isSO, V. Ex'
viu no ent,erro~ -o-ntem, ~s.ci'ianaçs-chorando, porque tinham
perdido sua mãe; V. Ex• Viu os idosos que se sentiam órfãosde seu anjo bom, que era a Irmã Dulce. V. EX" viu os exepcíõ-=nais, de quem ela cuidou recentemente, como um último
exemplo de dedicação, conseguindo construir um lugar para
rigá-los e~ at_endê-los. Ninguém ~agimi cOm- qu-e pertitiáda
ela cons.e~u realizar aquela obra do Hospital Santo António.
Foi precisamente pela ostentação de suas virtudes humanitárias que ela recebeu durante toda a vida o apoio e_ a s_olidariedade de muitos, embora não tanto quanto necessitava. E_ago- _
ra, nós que aqui fiCamos, estamos preocupados com uma possível interrupção daquela obra. Sabemos que há hoje uma vontade de colaboração das autoridades, dos empresários, da
~omunidade, de fazer co~ que aquela obra não pereça, mas

O Sr. Oziel Carneiro- V. Ex~ me permite um aparte'Z
O SR. JOSAPHAT MARINHtr- Ouço V. Ex• nobre
Senador.
O s·r: Oziel Carneiro - Sen:idor Josaphat Marinho, a
Bahiaperdeu, sem dúvida, a maior assistehte social do nosso
mundo· contemporâneo aqui no BraSil e deve, com absoluta
Certeza, ter ganho uma santa no reino celestial. A obra social
de Irmã Dulce vai frutificar cada _vez _mais, não _apenas na
Bahia, mas iambém em todo o nosso País, pelo exemplo de
fé e _dedicação, porque só a fé e a dedicação podem explicar
o milagre _que vinha sendo gerado por aquel~ santa mu~~er.
ao manter ·a-quele orfanato e aquele hospital onde - como
disse V. Ex• - qualquer doente que ali chegasse não seria
recusado, era atendido e era medicado. Eu também, a exemplo do Senador Esperidião Amin, não aptesento à Bahia votos
de condolências, apresento, síin, tirita-eXãltação à Bahia por
ter tido naquela frágil mulher um e~ernplo de fotaleza na
condução e na solução_ de _nossos problemas_ sociais. -os meus
votOs sâo que a Bahia possa descobrir outra ·Irmã Dulce,
para que, com o apoio do Governo Estadual, do Governo
Federal e sobretudo do empresariado da Bahiã, possa continuar_tocando aquela obra notável.
O SR. JOSAPHATMARINHO- V. Ex•,_nob_re Senador
oziel Carneiro, assinalou com propriedade que, provavelmente, a Bahia perde, com a morte de Irmã Dulce, a mais notável
assistente social de que temos notícia.
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Sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o que ela era, da humanidade, sinto-me no dever de, em meu próprio nome
em verdade: singular assistente social, servidora da cornu- -- e no da Mesa, inclusive já com a aprovação do requerimento,
associar-m~ ao pesar que não é apenas do povo baiano, mas
nidade.
Justo é confiar agora,- -em que as hõritenagens -que Th-e
é, enfinl, da população brasileira.
são prestadas se traduzam, também, em auxílios para a manuA homenagem, portanto, do Senado Federal à extraor~
tenção dessas obras. A maior homenagem que a ela poderá
dinária mulh~r que foí Ir~ã Du!ce.
ser prestada reside exatamente na colaboração_ de quantos
O SR. PRESIDENTE. (Mauro Benevides) - Concedo
possam para que os serviços das Obras SociaiS de Irmã Dulce
a palavra ao nobre SenadOr .Màr-co Maciel. (Pausa.)
prossigam, com firmeza. Não sei, Sr. Presidente, se o Regi-s: Ex-.-rtão se encontra no plenário nêst~ ~xato mOmento.
mento permite. Se O-permitir, peço a v. E~ que manifeSte
oiador imediatamente inscritO é--c/ Senador Yalmir
à família de Irmã Dulce, na pessoa de D. Dulce Pontes, sua
Cainpeio,
a qUem ofereço a palavra.
irm~, à direção do Hospital Santo Antônio e ao Cardeal Primaz, D. Lucas Moreira Neves, os sentimentos de tristeza
O SR. VALMffi CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
e de justiÇa d9 SenaQo da República.
_ o seguinte discurso.) -Sr. ~residente, SrS. Senadores, Bra~
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O Sr. Sena- sília foi palco, na semana passada, de um crime que abalou
dor Josaphat Marinho encaminha à Mesa um requerimento
a opinião pública.
pelo desaparecimento da Irmã Dulce, ocorrido na última sex~.
Sem qualquer motivo_ aparente, um tãpaz de 18 anos,
ta-feira, na Bahia. A Mesa recebe o requerimento na excepcio~
estudante do 2~' grau, residente numa quadra de classe média,
nalidade de uma decisão que se sobrepõe à própria rigidez
matou a facadas a própria mãe.
·
da letra z:egimental, porque se trata, sem dúvida, de uma
Até agora não se tem qualquer idéia das razões que leva~
figura estelar da assistência social bfasileira, uma religiosa ram um indivíduo aparentemente sadio e· normal, de "~(ida
que granje_ou __a admira_ção e o respeito do povo brasileiro pacata e sem vícios, a cometer -um assassiiiato tão b-árbaro.
pela extraordinária obra realizada na Babia.
Os pOliciais da delegacia onde se ~ncontra recolhido o qimi~
' Nesse instante, ao aceitar o requerimento, a Mesa o sub~
- ~ nos_o_, qüe confessou o cri:rrie,_ mas
s-oube explicar os mo"timete à votação.
VOS-,- a exe~p!o _d~ t9~ a socie_4_a<!~ brasiliense, ~~tão perEm: vo-tação o requerimento~
__
plexos.Os .Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Psicólogos e especialistas do comportamento humano fosentados. (Pausa.)
·
ra~ -~o-~vocadps p~ra _~!!alisar ó caso_ e ·ainda não se pronun~
Aprovado.
ciara-ftl.
- Ê o seguinie ~ requerimento aprovado:
Os insondáveis mistériOs da mentê humana, especiainle.n~
te das_mentes que, ·sem qualquer explicação, pratiCani absurREQUERIMENTO N' 57, DE 1992 .
dos como este, permanecem desafiando a ciência e deixam-nos
Requeremos a insérção, na Ata dos trabalhos da sessão com a sensação de que coisas muito estranhas estão ocorrendo
de boje, de voto de profundo pesar pela morte, em Salvador, neste-final de milénio.
-Há cerca de um mês, o~ jóritais e as redes de televisão
na Bahia, de Irmã Dulce, idealizadora e devotada promotora
de notável obra de assistência social naquela capital, dando~se noticiaram o caso de outro rapaz, de vinte e poucos anos,
ciêri.ciâ da homenagem ã- família, na pessoa de don·a Dulce que violentou e matou 14 _ga_~otos _e_ntre ~_e 13 ano~-~- hO Rio
Pontes, à direção do Hospital Santo António e ao Cardeal de Janeiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: à parte os aspectos possi~
Primaz, Dom Lucas Moreira Neves.
Sala das Sessões, 16 de março de 1992_- Oziel Carneiro velmente doentio s e anormais destes dóiS crimes, a verdade
é que todos estamos alarmados com os altos índices de_crimina~
- Alexandre Costa - Nelson Carneiro - Meira Filho.
lidade que tomou_ conta do País. _
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:_Será cumDiariamente, somos bombirdeados com iiOtícias de se~
prido o que propõe o Regimento. - qüestros, aumento do tráfico de entorpecentes, assaltos à mão
A Mesa se associa, em norite da Casa, à homeriagem armada e extermínio de crianças, entre outros.
que se presta à Irmã Dulce, que realmente foi admirávél no
A ciranda da violência parece não ter fiml
-.
trabalho de assistir à comunidade baiafla. - -- --Na maioria destes casos, a açáo da polícia tem sido limitaEu próprio, na épOca --em que exercia a- Presidência d()
da. No mais das vezes, porque os órgãos de segurança não
Banco do Nordeste, ao visitar a capital baiana, tive à privilégio estão aparelhados para enfrentar a sofisticação do crime orga~
de recebê·la numa audiência especial, e pude realmente sentir
nizado.
a aura de bondade que emoldurava aquela santa criatura_que__
Particularmente, em relação aos seqüestros e ao tráfico
me impressionou desde o primeiro momento, pela forma obsti~
nada com que solicitava a participação ·do BNB em um em- de entorpecentes, estamos estarrecidos com o crescimento
preendimento de muita repercussão para a vida da Bahia. e com a impunidade destes crimes.
Juristas,
psicólogos,
assistentes
sociais,
policiais;
esPeciaA exposição que ela me fez comprometeu,_ sem dúvida, a
própria instituiÇão financeira cuja presidência exerci ao afere~ listas dos mais diversos ramos do conhecimento e políticos
cer, a exemplo do que fizera o meu antecessor Camilo Cala~ de todas as tendências têm detectado na ConstituiÇão Federal
zans de Magalhães, um suporte de apoiq às o_bras sob responsa~ alguns dispositiVos obstaculantes oú inibidores da prevenÇão
e do combate eficaz à criminalidade no Brasil.
bilidade da Irmã Dulce.
Afirmam estes especialistas que a Constituiç!fo'elíberai
Daí por que conhecendo~a, desde aquela- oportunid:ide, qemais e impede, em muitos cas_os, uma ação máiS _enérgica
e acompanhando a partir de então a sua trajetória em favor da polfcia.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso admitir,. com rança -pública dos Esta~<;JS.· Tenho a a ~mpressã.o d~:; que estatoda a honestidade que, pelo menos em parte, os_especialistas mos vivendo um momento adequadq para refletirmcJs sobr.e
tém razão.
essa situação a aprtir dos próprios dispostivos consfituC:íOnais. _
Quando elaboramos a Constituição de 1988, estávamos, De certo modo, hoje.as estruturas de segurança pública nos
todos nós Constituintes, imbuídos da necessidade de_ fazer Estados estão sujeitas -a uma íntervenção· do poder central,.·
uma Carta de Leis que devo,lvesse .ao, cidadão brasileiro os na m~dida ~Il1 que as polícias militares são·consdieradas forças .
seus plenos direitos _individuais e .aLé preciso admitir que auxiliares do Exército. É necessário, a meu ver, por exeiri.plO,
deixamos de observar alguns liJll'i\es_ab~olutamen,te .neces~á-_ que deixemos, já no Inoinerito adequado à reVíSâo-COilsfitu-rios para a proteção ~esses próprio~ ,ci4adãos, contra a ação cional, essa questão dos policiaís militares, competência dos
de criminosos e ;do c_nme organ~Zado. _
_
_
próprios Estados. Há unS três meses, pattidpeí de Uffia-feunúío
Eu não sena bastante competente para proceder a umé;} com os presidentes das ·AssociaçõeS 'das Polícias MilitareS· de·
análise pormenorizada de todos os dispositivOs que, de um todo o País e verifiquei que existe um sentimento muito·grande
modo ou de outro, têm funcionado co·mo fatores de inibição em favOr de uma autonomia·p~ena daS_ polícias militaies: istO
do combate à violência e à criminalidade,
é, existe um sentimentO de ··que 3s pOlíclá~ níilifãrés ·deíxém ·
Esta discuss~ç.. deixo-a aos juristas e ao:feSpeciaistas na de ser forças auxiliares.do. Exército Nacional e passem a ser
matéria. Entretanto, não posso fechar os olhos. à triste reali- instituições voltadas efetivamente para a ordem e para a segurança pública internaS. Nesse· sentido, inCluSive, apresentei
dade da violência que ~orna conta do País.
Recentemente, _rçalizou-se em Brasilia o 1<? Encontro Na- uma proposta de emenda constitucional deixando essa questão
clonai dos Delegados de Polícia para Repressão ao Séqüestro. _ da unifiCação das polícias ã atribuição de Cada Estado, porque, , '
Os homens que lidam diariamente no combate ao crime nessa reunião, verifiquei qüe-, em certOs Estados, as' próptia.S · ·
resolveram se encontrar para debater os aspectos de "indústria polícias rililitares desejàm continuar deSvihéuladas· da' :Pólíciá-T ~
do seqüestro", qu_e t9rnou-se um pesadelo para toda a sacie- civil. Em Outros Estados ·existe um· sentiirtehfó de unificação•
dade brasileira. .
,
·das polícias. De modo qtie o discuiso de V. Ex~ permite essa' 1
Há alguns anos, apenas homens de negócios, ·possuidores grande reflexão, a cômê:Çar pela pr6}Jria estrutura dà Políi::ia
de grandes fortun~s 1 eram seqüestrados no Brasil. Hoje, do- Federal. Vimos recentemente o ProCUrador-Gera:J da Repúnas-de-casa, crianças, cidadãos que possuem um pequeno co- .. blica_ sustentando a tese de que a Polícia judidáriàFedenll,
mércio ou qualquer pessoa que disponha do mínimo para exercida pela Polícia Federal, passasSe' 3. atríbuiÇão do Müiísa sobrevivência eStão ~endo seqüest(adas todos QS. dias.
tério Público Federal. A meu ver, essa discussãb tem o9-geiri. ' '
O crime de seqüestro no Brasil, Sr. PreSide-nte, Srs. Sena-:-- _exatameóte no fato d~ que a Polícia Federal não vein p"odeltdo
dores, atingiu as raias do absurdo! É absolutamente intoler~vel dar respsotas satisfatórias urgentes ou imediatas às questões
que a sociedade continue exposta à ação- dos grupos organi- dos inqueritos, às deligências de sua competêncía, atríbuições
zados que fizeram do s~qüestro um negó.cio rendoso_ em nosso _ que lhe foram cometiçl.p.~ pela Consti,t_,liç_ãa:- Feder_al. Isso só
País.
ocorre--porque· essas proVidências demoram um tempo, tãlvez
Diante disso, o encontro dos delegados de polícia brasi- superior àqueles previstos no Código de Processo Penal, exataleiros para discutir a questão foi um aCOntecimento da mais mente pela insuficiênCia' de meios e ·.d.é 'peSsoal. No Estado
alta relevância e que deve continuar se realizando, até que de ~ondõnta·, 'por exefi1plo - e vou.ciütr um fato do ~e~
se consiga equacionar e Solucionar o problema.
. ~tfldÇ>~ que se re~ete elh todo o Bras~l- ---;-_ ~ ?olíçi_a F:edet~l
Algumas conclusões e sugestões do Encontro de Dç::le~ . nao _~-r:n combustivel _para se locon_:tçyer, .não, tem _telefoJle
gados me foram trazid~s.Pelo Dr. Eurípedes BarbOsa~ o incan- para
COmUnicar e rie'm seqUe"! diárjasl par~_ pãgar- 365 seUS
sável e competente Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito agenl~~-;a fim-.de que esses possam- exe.rcer as atividades: cjl!-e
Federal, cujas cópias faço anexar a este pronucia~ento, parã lhes São próprias. ·TeffiOs-hoje parte 'do cOntingente_ da Pqlícja
que fiquem registrados nos Anais da Casa e sirvam de subsídios Federal de Rondônia voltada para a questão do contrabando
aos nossos trabalhos sobre a questão.
nas ái"eas garimpeiras. Esse pessoal vem recebendo recursos
o Sr. Odacir Soares_ Permite-me v. Ex• um aparte?
para se manter das próprias empresas âe mineração interes.. sadas na questão, evideittemente contra a existêricia do garimOSR. VALMIRCAMPELO-Commuitahonra,nobre · po em·áreas.coberta_s com oalvará dê'lavra. De modo que
Sena.dor Odacir Soare&.
. . -··. ___ .
cumprimento V. Ex•- perdoe-me por'este aparte tão loó$0
O Sr. Odacir Soares - Estava ouvindo o discl)rso de -por esse discurso, que trata de maté'ria oportt~na.;·sobre
V. Ex•, que aborda basicã.mente essa questão das estruturas. a qual o Congresso NaCíollal, como Umr to'do, no mPiriento
de segurança· pública no Brasil, e verifico que V. E~ ressalta próprio, deve se debruÇ'ar, já que é taritbém uma das causas
uma questão muito atual, porque, na realidade, todas essas do au~ento d_a criminalídade_. No momento·e~ que __a crim_il!~~
estruturas estão falidas, inclusive a da Polícia Federal. Temos lidade ~ão é=coptbatidàt rl~ mÇ)m~nto ~~que não temo_s estru-de considerar, no caso dos crimes sujeitos à investigação da turas próprias de segurança pública e· de ordem à altura de
Polícia Federal, que esse órgão hoje está vivendo uma crise combater o crime, obviamente o ciirile var àurilfiltar. semsem precedentes na sua história. De um contengente estimado considerar, inclusive, a· incapacidade da pOlícia d~- preridet
em cerca de dezoito mil homens., a Polícia Federal tem hoje os criminosos. Existem inilhares de mandadOs de ·prisão expecerca de cinco mil e trezentos funcionários, -dos quais parte didos pelos ju]zes e pelas varas· de execu-Ção···criminaís- que·
considerável se dedicam exclusivamente a atividades adminis- não são·;-inclusive, curripridos-·pela polícia. Mesmo quando
trativas. A Polícia Federal conta com muito poucos policiais sabe onde se encontram os criminosos; ou cOnâenados, as
efetivos. Temos de levar em conta ainda a questão da segu- autoridades competentes deixam de cumprir esses mandados,

se
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porque não têm onde "hospedar" aqueles que são objeto
desses mandados de prisão. Parabenizo V. Ex• pelo brilhante
e oportuno discurso.O SR~ -v ALMIR CAMPELO__: Muito obrigado, nobre
Senador Od3cir·-soa:res;v.- EX~ faz reã.lmiilte um rélato -que -só vem ilustrar o meu pronunciamento~ Cumpre ressaltar que
a preocupação_de V. Ex~ é a de toda a Nação brasileira.
Continuo-cOm o m:e-u-piotiund3ment0.
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Por outro lado, não se diga, também, que o Poder Legislativo está alheio ao problema.
- Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, muitos
companheiros estão empenhados em reverter esta realidade
-cruel da violência e da cririünafk.ade em nosso País.É fundamental, entretantO, que essas providências se desenvolvam com a mesma rapidez com que se prõcessa o crescimenta dessa onda de violência~
Neste particular, gostada çie faze_r um apelo aos CampaO Sr. Jutahy Magalhães-Permite-me V· Ex• um aparte?
nheiros Deputados para que apressem a tramitaç-ão de proje0 SR. VALMffi CAMPELO - Com prazer, ouço V.
tos importantíssimos íá apresentados àquela Casa do Con·
EX'
gresso Nacional, a exemplo do Projeto de Lei n• 3.516, de
1989, de autoria do nobre Deputado Michel Temer, que dispõe
O Sr. Jutahy Magalhães - Como]á foi ressaitado pelo
Senãdor Odacir Soar_e_s, 'V. Ex~ eStá'tr.ãtando de urD tema· ·sobre a utilização de meiós operacionais para a prevenção
e repressão ao crime organizado.
da maior importância- hoje no País: a violência, em todas
No Senado Federal, gostaria de solicitar aos meuS pares
as suas formas e faixas etárias, que vem ocorrendo cm todas
a
apreciarmos,
sem demora, ·a proposição do eminente Senaas classes sociais. Nos jornais, vê-se a denúncia de que estaria
dor e reconhecido jurista Maurício Corrêã, que está sugerindo,
ocorrendo, no Rio de Janeiro, uma limpeza, através de pessoas
através do Projeto de Lei n" 259, de 1991, a indisponibilidade
desconhecidas, retirando e fazendo desaparecer os menores
dos bens das vítimas de seqüestro e extorsão mediante seqüesdas ruas. Avalie V. Exa a complexicitdC do assunto; porque
temos que" defender a constituição, o direito, a garantia p":ira ·tro, bem como dos bens de seus cônjuges e_ de seus parentes.
Essas proposições, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são
·os menores; enquanto, por outro lado, temos os crimes conieimportantíssimas e necessárias para salvaguardar e facilitar
tidos também por menores. Temos, ainda, que evitar que
a ação da polícia, no combate a essa escalada da criminalidade
fiqueni impunes esses-~c!iiiies. Foi dito- iqui, em um apàrte
no Brasil, especialmente no que se refere aos seqüestros.
a V. Ex~, que, às vezes~ a polícia deixa de atuar, porque
Finalizando, convido todos os que realmente se preocunão tem um carro no momento. No meu Estado, por exemplo,
pam
e estão empenhados na solução desse gravíssimo quadro
uma turiSta estrangeira; ao ·viSitar o Pelourinho, fOi asSaltada
e - conforme publicaram os jornais .:....:. DUSCOu o ·apoio de· de violência a trabalharmos pelo aperfeiçoamento de nossas
policiãis da redondeza, que, segundo declarações _suais, ã tew leis, a fiin de possibilitarmos ã ·eliminação desse grande mal
riam recriminado e até usac;io termos jocosos. "Afinal, como que se abateu sobre a sociedade brasileira.
ela se atrevia a passear naquela área, uma área turística· do
O Sr. Maurício Corrêa- Nobre Senador Valmir Camnosso EstadoT' No_Rio-de Janeiro, protede-se_àqueles arrasw pelo, V. ExK me permite um aparte?
tões nas praias, mas eles tambérri ocorrem em vários lugares.
O SR. VALMIR CAMPELO- Com muito prazer, nobre
Citei o- Rio --de Janeiro, porque é- aoride vamos mais, fora
do nosso Estado. Em qualquer Estado do Brasír, furtãm·Se~ Senador M8uf[ciô" Corrêa.
tênis, que uma criança está usando no momento, e até_cabelps ,
O Sr. Maurício Corrêa - Acompanho~ atentamente, a
de mo_ças. De todas as formas estamoS vendo a_ violência. manifestação de V. EX\ nesta tarde, a respeito da violência.
Quaiido vem ª-.repressão, ·infelizmente v"erific3mos ·qu-e, muiw Creio que V. Ex\ aduzindo a esse fato tão desagradável e
tas e muitas vezes, é da própria polícia que partem taís assaltos, perverso, que foi o assassinato da mãe pelo próprio filho,
uma vez que alguns de seus membros compõem as quadrilhas_ ainda há pouco salientado por V. Ex~, traz, creio eu, as preocuorganizadas. Isso não tírã o respeito que devemos _ter pela pações do primeiro congresso realizado, em Brasília, pela
organização, pela luta que muitos enfrentam com__desigual- Polícia Civil do Distrito Federal, com _o toncurso de todas
dade, porque os criminoSos, hoje, dispõe de um armamento as delegaçias especializadas no Brasil a respeito da onda de
muito superiOr -ao das políciaís, que, en:l -Várias -ocasiõe"s, mor- seqüestros _e de extorsões mediante seqüestros. De sorte que
rem nos combates. Mas temos que chegar à realidade_ dos eu não poderia me furtar ao desejo de também colocar aqui
fatos. Leis existem muitas. É -preCiso --elaborar leis- que. digam rápidas considerações. A primeira delas, Senador Valmir
respeito ·aos menores,' para adequá-las ao momento atual, Campelo, é a de que acredito não haver solução, do ponto
mas, principalinente, criar as condições para evitar ésses fatos. de vista legal, para se conjurar a crise da-violência no Brasil
Temos que nos dar as mãos, todos nóS, ·sem partido político, e no mundo inteiro, porque já chegamos à exaustão em matépara encontrar soluções, aqui no Congresso, para o PaTs, a ria de concepções de normas punitivas para esses marginais
fim de evitar essa ontia de violência crescente, pois não temos que praticam delitos e-atormentam a sociedade. Nós temos
mais- condições de exercer o direito constitucional de ir e um concito histórico, que é a não admissão da pena de morte.
vir, prisibrttli-Osoque-ficãmos -dentro de nossas próprias casas. Ademais, há aquelas outras conceituações colocadas no texto
Parabéns a V. Ex• pelo tema que aborda.
constitucional, da impossibilidade da aplicação de serviço for·
O SR. VALMIR CAMPELO - Sô posso agradecer a çadO, de prisão Perpétu-a, de pena de banimento, etc. De
V. Ex~ pela clarividência com que expõe o assunto. Realmente, sorte que temos que nos limitar àquilo_cjUe realmente se conSestamos esperando que, até mesmo antes da revisão constitu- títui matéria de Direito Penal dentro da Constituição. E,. maís
cional, possamos encontrar alguns meios para, pelo menos, do que isso, atentarmos para o fato que a violência é resultado
diminuir esse mal tão grande, que hoje se está alastrando, das desigualdades sociais, do subemprego, da falta de empre·
.cada vez mais, pela nossa Nação, que é a violência.
go, do descompasso· existe.núi na sociedade em que ná iniqüi-

Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

dades, injustiças. Não são_só ess..es os fatores; se_fossem_,_as
cidades, os países adiantados, que vivem um clima mais con-

fortável dentro de sua economia, não enfrentavam a crise
da violência. Sabemos que Nova Iorque convive com a violên-

cia, Madri ·convive com ·a violência. Minha filha esteve nos
Estados Unidos, há duas ou três seman_as, e foi assaltada
em plena Los Angeles, quer dizer, é um fenômeno hoje mundial. O que temos que admitir é a necessidade de algumas
providências no campo da prevenção, para que o crime não

aumente, e a extinção das desigualdades, para·quea incidência
do delito diminua no-Brasil. No que tange ao aumento_ da
gradação da pena, o que foi possível fazer já foí feito. Há
uma lei aqui aprovada pnr nós, cujo projeto foi apresenlàdo
pelo Senador Odadr Soares, que define quais são os_ criffies
hediondo&, De sorte que, como o Código Penal não admite
que um cidadão cumpra pena acima de 30 anos, as condenações não podem ultrapassar esse patamar em matéría de
tempo prisional. Senador Valmir Cam[Jelo, também tenho
a inteilçâu de fazer um pronunciamentO aqui, no Senado,
a respeito das conclusões desse_ congresso, claro_ que me atendo mais à questão do seqüestro, à questão da extorsão fiediante seqüestro, o que acontece no mundo em matéria de
extirpação desses delitos. Quel:o dizer neste instante que V.
Ex~ traz um tema da maior importância. E eu acreScentaria
que, além desses dois projetas, que julgo impOrtantes Serem
votados e aprovados imediatamente, existe o projeto do Deputado Miro Teixeira que trata da disciplinação da escuta, gravação e interceptação telefônica, porque, hoje, quando se pratica
um delito, para que a autofídade policial solicite ao juiz, há
um mecanismo que demora muito. É preciso que seja disciplinado para que essas medidas possam ser colocadas em prática
e a polícia tenha_um instrumental imediato, para que intercepte, enfim, colha as informações que_são veiculadas e transmitidas através da sofistieação do telefone. Mas me reservo
hoje exclusivamente a parabenizar V. EX~ por ter trazido
ao. plenário um assunto de magna importância no mome-nto.
Parabéns.
O SR: VALMIR CAMPELO - Muito obrigado, nobre
Senador M_aurído Coriêa~ eStamos, inclUsive, pedindo_ que
façam parte: do_ nosso pronunciamento as conclusões desse
encontro a que V. Ex~ se refere e que fói de grande proveito
para toda a classe de delegados do nosso País. ·
Agradeço as palavras que V. Ex• acaba de aduzir ao
meu pronunciamento.
Quando formos revisar a Constituição de 1988, não podemos nos esquecer de corrigir exageros e criar condições reais
para uma ação verdadeiramente eficaz da políciã na preVenÇãoe combate à violência e à crimirlalidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente! (Muito bem!)
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
VALMIR CAMPELO EM SEU DISCURSO:)
GDF- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO_ FEDERAL .
I Encontro Nacional de Delegados de Policia
Repressão a Seqüestros
Discurso proferido pelo Exm• Sr. Dr. Euripedes
Alves Barbosa, Direfõr'Geral da Polícia Civil do Distrito Federal na solenidade de abertura ..
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. Senhoras _e Senhores, CO!Dpanheiros Delegados de Polícia
que vieram participar deSte EncontrO, a Polícia Civil dÕ Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública e o Governo
local sentem-se honrados em recebê~los no DF.
·
Tendo em vista o aumento cada vez mais crescente. Qos
crimes de extorsão ~ediante seqüestro, que. gu~rdam_, não __ _
raro, vinculações interestaduais, devem as polícias brasileiras.
estabelecer medidas de cooperação entre si.
Já se exigia Um evento_ conto este. A troca de exp~riências,
o intercâmbio de infOrmações, a discussão dos asp~ctos jurídicos e de métodos de investigação, o entrosamento entre às
polícias, são, certamente, os objetivos: da conclave: Em suma,_·
o que se quer é uma maior eficiênciã no combate aos seqüestros, procurando acabar com a impunidaâe e, conseqüentemente, objetivando inibir a ação dos delinqúentes que se dedi'
cama essa modalidade criminosa. Como se sabe~ nãO há maior
estímulo aos criminosos do que a iffipunidade.
Não temos, hoje, aqui no Brasil, os seqüestros por motivos_ político-ideológiCos. Surgiram e_ encontraram terreno propício para sua ex_pansão oS casos que VIsam pessoás de gt:andes
fortunas. EntretantO; m-édioS empresários e prOfiSsioriãiS-·de_.
classe média tambéin têm sfdo--viti~aaos; OU -ãiilda pessqas ..
de baixa renda, que são seqüestrados por engano ou por motivo pessoãl.
Não há dúvida de que os executiVos ou pessoas de grandes
fortunas são o alvo mais procurado pelos seqüeS:tradores. A
existência de uma lei que bloqueie imediatamente os bens
dos seqüestrados poderá inibir tais açõesr a exemplo do que
ocorre na Itália.
Os_casos em que se buscam o~resgate estão aumentando
consideravelmente, impondo-se, pois, providências por parte _
das autoridades. Alguma coisa tem que ser feita. E a Polícia
Civil do Distrito Federal não que se omitir, daí a realização
deste Encontro. Esperamos que daqui siiãm irilpOrtan·tes Suge~stões para a reforma da legislação vigente e que os demais
objetivos, já aSsiiiã.Iidos, sejam_alcãnÇactoS~ __-- - .-~- - - .0 jornalista Percival de Souza tem razão quando afirma
que "a extorsão mediante seqüestro é umá indústria ·camuw
fiada, muito em moda na Europa, onde a Clausura forçada
de alguém- autêntico roubo de personalidade, terrível pulve~
rização- psicológica - se- prolonga-ein negodações e- am·e-~ças'
sem fim".
Diz ainda que "os cativeiros são dolorosas experiênciaS
- ániquilam vítimas e familiares e geram aquilo que já foi
definido como síndrome de Estocolmo, isto é, a ligação quase
afetiva que passa a ser estabelecida entre se_qüestrador e se- -·
qüestrado, durante clausuras prolongadas. Tudo porque, nes-__
sa -situação, o seqüestrador se tranSforma em senhor_ da vida _ _
e da morte, no conta to com o mundo exterior, no- símbolo
concreto de qualquer esperança. Os seqUeStradores são cada
vez mais Sofisticados na escolha, do.s alyos . ..Resta-nos, 9e_J11~
neira pragmátiCa, saber enfrentáwlos - a qualquer tempo,
a qualquer hora".
.
.
_ É preciso· esclarecer que o Brasil já ocupa o lugar da
Colômbia e da Itália, outrora campeões mundiais
casos
d~ .~.~qüestros; na Colômbia, o siSteinátici:,-i::Ofilbate ao narcotráfico implÕdiu as organizações de tr3ficarites.iriternadón"àfS,
resultando daí a diminuiçãõ da ocorrêm;:ia deo seq-üestrOs naquele país que, em 1984, tegistrou 237 casos; em 1988, ocorr~p.ciª's e em 1989, a_penaS 43-,seqüestros, justameÍlt~ quan4~
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o Governo-- começou:. a-vencer a luta para erradicar o narcotráfiCo na. Colômbia.
Dó mesmo modo, o GOverhO"--da Itália, ao vivenêiar o
drástico crescimento dos casos de extorsão mediante seqüestro
entre 1975 e 1982, cuidou de endurecer a legislação, alterando,
ainda, a estratégia de combate ao crime. Afinal, em vinte
anos, 602 pessoas foram seqüesfradas ·na Itália e 145 milhões
de dólares foram pagos torno ·pre-ço de_ resgat_e das vítimas
de 61 pór cento-dos casos. No ápiée dos!nâíees de criminalidade naquele país, em 1977 foram praticados 75 seqüesttos.
Dentre as medidas adotadas pelas autoridades italianas,
além das alterações penais, a lei preve o seqUestro temporário
dos bens da famfiia da vítima e o cOnflsco, em favOr do Tesouro, das quantias pagas a título de resgate, quando apreendidas
pelas autoridades policiais: é crlfué pagar·re-sgate;-~mpréstar
dinheiro pãrá tal pagamento·_ e a ocultar da Polícia qualquer
informação a respeito de seqüestro; também é crime vender
seguro anti-seqüestro na Itália:- - -·- -- ---

Federal, formando uma verdadeira e inquebrantável corrente
de força legal para vencer o crime organizado e erradicar
de vez o fantasma do seqüestro, devolvendo, assim, à sociedade brasileira, a tranqüili~ade e a segu~ança coletiva de que
tanto precisa para promOveYOdesenvolvimento do País, rumo
----- -a um futuro melhor para todos.
É verdade que o Brasil vive uma das piores crises econô-mic_~s de sua História. NãÓ se pode, porém, assumir llnià
posição de passividade. Derrotaremos-a crise com muito trabalho, com criatividade e~ acima de túdo, com muito amor ao
BrasiL Que Sirva de. exempl'? õ trab~lh_o desenvolvido aqui
no coração verde da pátria pelo Governador Joaquim Roriz.
O.DiStrito Federal, apesar da crise, é um canteiro de obras.
Aqui e ali despontam inúmeras realizações. Competência,
seriedade, criatividade e honestidade; são armas deste Governo.
Para finalizar, agradecemos a todos que, direta ou indiretame-nte, colabOraram paia a realização deste-Encontro, desta0 iriais iiÍlporfànte·é qUe o GóVeróo ilivestiu rilacíÇainêrlte · cando-se o apoio oferecido pelo Senhor Secretário de Seguna Polícia Judiciária~ pfeparou nielhoi os Seus ·efe.tiVos e- forne- rança Pública, João Manoel Simch Brochado.
~" Deséjatnos· qUe-o EncOOtro ak:ance o mais absoluto suceu equipamento-s mais efidehles para "à inVeStigàçilO-criffii'riál,
cesso.·
·
além de alterar a legislação processual para púrriitir que a
Que Deus nos ilumine!
própria Autoridade Policial, nesses casos, expeça o mandado
Muito obrigado:
de busca domiciliar.
As medidas deram certo e, de 75 casos em 1977, ocorreGRUPOID
ram apenas 10 em 1989, sendo que entre 1985 e 1988 o numero
Dispôs-Se o GiUpo
a realizar esúidOs coletar as
de casos de seqüeStro~- infêrior· a ·víilfê; ~fuanteve.:se estável,
sugestões dos participantes- p"ãi-ã ap{esehtaçãO de prOpostas
despencando ainda mais a partir de 1989.
Enquanto isso, justamente a partir de 1989 ~ depois de alteraçãO da legislação vigente, sobre a destinaçãO de recurde acompanharmós, em 1986, o seqüestro de-Antônio Beltran sos orçamentários específicoS- para treinarilento·, -e-qúípagem
Martinez, do Grupo Bradesco, que passou 41 dias em cativeirO e despesas extraordinárias surgidas no curso das investigações;
e foi libertado mediante o pagamento de US$4 milhões de tudo tendo como desiderato instrumentalizar a Polícia Civil
dólares, caso -que, até agora, jamaiS foi esclarecido, posto com- os inefóS'IieCêossârioS a razer faCe- a Situações di críSe,
que realizado por profissionais__:.. âespeito do exemplo italia- espeCialmente decorrentes de crime de seqüestro.
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no, no Brasil iniciOu-se 6 !ecfildesciriiento dessa modalidade
criffiinosa, -qua-ndo encerramos 1989 com a triste- estatíStica
de 39-casos de seqUestro. Não ficou aí: em 1990 amargamos
um crescimento criminal da ordem de 133 por centO, alcançando o patamar-de 91 casos de extorsão mediante seqüestrb,
com o pagamento de US$30 milhões de dólares que foram·
embolsados pelos seqüestradores.
Lamentavelmente, no corrente ano, a quantidade de cri- mes de seqüestro já Ultrapassou o núrrie"ro de casos do ano
passado.
O pib61Cm-a, ilo=·Bi-3Sir, é- mliiiO-malsgiave~ estatíStica:
mente, do que na Itália, quando as autoridades agiram··com
iriteligênCiá~ e eficácHt·; p-ára --er"fadicar esse- crhile hedicilldo
no inter"iOfüe suas fronteiras.
É preciso despertar o Brasil para a·gravidade da situação.
É imperiOso' que o -assufifõ seja discutido em todos os segmentos de defesa da sociedade, espedalmente por parte do Poder
Judiciário e o-Ministério Público e, principalmente, pela Polícia Civil, para oferecer àqueles segmentos ~s sugestões necessárias voltadas para o aperfeiÇoamentO dos instrumentos de
in"\..-estígaçãõ policial, a estruturação de unídade orgâniCi es2~
cíficá- da Polícia Civil destinada a:o combate e à repressão
ao seqüeStfo de peSsoaS como Crime:..meio oU nãO:
Urge, ainda, estabelecermos u~ instrumento de colaboração, troca de experiências ene infõnTI.àçõe_s-entte essas uni-·
dades especializadas em todo o País,- iridusive com a POiíCíã

-Ao final d_o evento, fc;>ram aprovadas as seguint~s SJ.lgestões, com as justificativas de cada uma:
a) Bus"cit Domiciliar -Incluir no inciso XI do art. 59
ct"a.COn~tif:tiiÇão ~ederai cómpetê_ricüi excepcional parã a Â~to-.
ridad~ Policial expedir- mand3d0 -de busca domiciliar durante
as inyesti~ações de ~rimes-~~ ~xtqrsão me~~ant~ ~e_q~~stro.
Justificativa- A expansão crescente e incontrolável dos
casos de crimes de extorsão mediante seqüestro, em todo
o território nacional, conseqüência de fato_res di~erst;>s, socia:is,
econôJ?!iCOs e legais, t~~zendo insegurança e medo, a ponto
de causar instabilidade social, merece uma agilizaç_ão no seu
combate, pela Polícia Judiciária, competente pelã repressão
ao crime. Assim, cabe à autoridade policial responsável pela
chefia das investigações, urgentes providências que tal modalidade criminOsa exige, na busca pela lOcalização e libertaç-ãodo refém iridefeso e _de provas contra os criminosos cruéis,
não podendo ficar à mercê de providências para expedição
da ordem_ de bU:Sca judicial que, segundo e:x;igênçía _atu_!i_l_ da
CF, de modo geral é medida d~ relevante ~lcance de tespeito
ao direitoTndiVidual das pessoas, no entanto, de forma inequívoca, ata as mãos da Polícia na busca de provas. Com efeito,
na prática, diante das condições de dificuldades estruturais
e administrativas do POder Judiciárfo e da extensão territorial
das Cóinarcas, é do conhecimerito de todos Os obstáculos
que enCOntram Os delega.dôs _para obterem _esses niaridadàs
de busca, impedindo, tais dificuldadeS, a agiliiãção das investi~
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gações, com prejuíZOs para a JUstiça pela perda de provas
fundamentais à instrução criminal, trazendo como resultado
a impuriidade dos criminosos e ó _cpnseq_üente incentivo- ao
crime. A lei já prevê punições severaS pa·ra os caSóS_de abusos,
portanto dispõe a sociedade e a JIJS_tiça dos instrumentO_S}iécessários para responsabilizar o funC~onfiria· policial. Ao generalizar-se na Constitldição a exigêricia· de_ Orde_m judicial para

a busca domiciliar, abrangendo todos,os __tjpos de crimcis~-preju
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rentes do fato r tempo, de primeirís_simaimportãnciá em casos
que tais.
-Todavia, corno a revisão da Catta Magna somente_ ocorrerá a partir de 1993, é da maior ünportância qtie todos os
governos Estaduais instru-ãm Suas bancadas na Câmara Fede-rãr páfã viã.bilizarem, ó5in a niaior · Ui"gérii::iâ., O·exame"" dos
Projetos de Lei n" 3.514 e 3.516, ambos de 1989, respeCtivamente, dos Srs. Deputados Miro Teixeira (RJ) e Michel Temer
(SP), cujas cópias seguem em anexo. Esses projetos disciplinam e regulamentam a realização de diversas mod~liçlades
e recursos investigatóríoS, -incluSíve a'- realização de eScUta,
gravação, inteceptação, impedimento e interrupção de_ comunJcações _telefónicas. ~" _-· -~~c) Fafso Seqüestro -Tipificar no"Código Pimafo "falso
seqüestto", cuja redação sugere-se a seguinte:
·-- -:-"SimUlar seqü_estro_~orn_o fim_ de o_Q_ter qualquer vantaH
gem. Pena: recl~são, de 2 a 8 anos e múlta."
Ação penal: pública plena. ~ ~~~
Observação: As imunidades previstas no art. 181 do CPB
não poderão- ser invocadas para essa modalidade criminosa.
Justificativa - Com a divulgação, por meio da mídia,
dos ·casos de seqüêstro e das. elevadas quantias em dinheiro
obtidas pelos criminosos, a título de resgate, uma noVa mod~li
dade ilíciJ;a tem despontado com enonne velocidaQe,. qual
seja a da simulação de seqüestros. Aproveitando-se da divulgação do modus operandi utilizado pelos seqüestradore_s, por
wbição, em face da obtenção de lucros .fáceiS, elementos
~nescrupulosos- têm procuradO obter vanta'gens ilíCitas através
da-Simulação de seqüestrOs, seja próprio ou de familiares.
- Apesar da legislação penal contemplar tal procediJ:J!ento
como _crime, em seu art. 340, a pena prevista (detenção de
1 a 6 meses) é iriciplente- para inibir tal prática_ criminosa.
Além disso, a notícia chega ao público como novo seqüestro,
contribuindo para quebrar a tranqüilidade social e para que
outros grupos de aventureiros sintam-se éStimulàdos a alcahça~m o mesmo sucesso, enveredando pelo caminho da m~rgina, lidade.
Finalmente, impende destacar_ o prejuízo-financeiro que
sofre o Estado ao dispender recursos para investigação de
um seqüestro inexistente, quando poderiam tais meios, já
mil)guados, serem utilizados para proteção da comunid,a.de.

dicou-se indubitavelmente o prfncfPío
imediatismo õas ~in
vestigações polici3is: O legislador ·necessita· re~et:.Jàl mandamento constitucional, pelo menos para oferecer aos representantes da sociedade, em sua defesa, os instrumentos _necessários· para exercitarem suas atribuições ~om_ eficáCi_a_ e sg_b
o pálio da lei.
b) Escuta Telefônica - Regulamentar, com urgência,
a escuta técnica de linha telefónica para instruçãO de investi:gação policial e como meio de prova no caso de exotorsão
mediante siqüestr0 matéria preVista no inciso XII do art.
59 da Constituição, q:Ue -também necessita de revisão, para
permitir que, em tais casos, a ordem legal seja expedida pela
autoridade policial a qualquer hora do dia ou da noite, cabendo àquela autoridade apresentar relatório circuristatiC1ado à
Autoridade JQdiciária, justificando a urgência e a necessidade
da medida, sob pena de responsabilidade.
Justificativa - considerando que atualmente o delito
em questão é o que mais tem atorm_entado a sociedade brasileira, surgindo em praticamente todos os Estados da Federação, atingindo até mesmo -a,s ·camadas mepos privile_:giat;f_as,
foi observado que tal crime possui caracte_rísticas "J>rópti3:-S,
senão vejamos:
- imprevisibilidade: ocorre a _qualquer hora do dia ou
da noite, em dias úteis ou Dão, o que reSll.lta emdi_ficuldade
para obtenção de ordem judicial, porquanto, nem mesmo
nas capitais, foi possível estabelecer um plantão judicial de
24 horas, inclusive durante dias não útei~;
- localidade: elevado número de ocorrências tem se -ç•e_rificado em cidades do interior, o que dificulta urna ação rápida
de grupos policiais ·especializados e, ainda mais, a obtenção
de ordem judicial para escuta técnica, mesrrio porque·, bem
o· sabemos, é comum -apen-ãs- u-m juiz acumular maiS- de uma
comarca, principalmente no interior;
d) Bloqueio de Bens- Apoiar o projeto de lei do Senado
- negociação: normalmente, todas as negociaçõeS entre
seqüestradores e parentes_ da vítima acontecem por meio de n' 259, de 1991, do Senador Maurício Corrêa,, que dispõe
telefone, justificando-s_e a imediatª instalação da e~~uta técni- sobre a iridisponibílidade tempofária de bens da yítima de
seqüestrá e_ de -extoi'São mediantê ·seqüestró, OS de seu cônjuge
ca, tão logo se tenha t9nhecimento do crime.
-e de seus parentes.
Por outro lado, o reduzido número de juízes ·e =-pro mo-:.
Justificativa- AS' medidas previstas_ no Projeto de Lei
tores, além de não permitir a manutenção de plantões de
24 horas para atendimento às autoridades policiais (que, aliás, em apreço não são nQVidade' no mundo jurídicq, podendo
atuam em tal regime de trabalho), é comprovado pela existên- ser citado o exemplo da Itália, que foi sobressaltada pelo
cia de diversas Comarcas vagas, havendo casos de juízes e fantasma do seqüestro, em elevados índices de ocorrênçia,
promotores responderem por comarcas com sedes distantes áté-que implantou ho PaíS urna legislação mais severa, inclumais de lOOkm entfe sl:- Tudo isso dificulta a celeridade da siVe, tipificando como criine''o pagartléfito do resgate_:_-Dessa
investigação criminal, enfraquecendo a prova. Disso_ se apro- maneirà, foi" possível a redução dos seqüestros naquele país,
veitam os ciirrtint>sos; para contínua:rent iinpuhés e·a pfatica- que hoje apresenta o quantitativo médio de 6 (seis) sequestros
rem novos crimes. Ora, se tal fato é inegáVel, jamais_ a polícia por ano. O Projeto de Lei do Senador Maurício Corrêa inspipoderá oferecer um bom t~;>,balho se exewtll-!o depende de r~u-se na legislação italiana, vindo a suprir uma lacuna do
ordem judicial, que, na maiOria das vezes, está longe de seu direitO positiv'o brasileiro, dt~f vez que, no tocante ao autor
alcance obter ou os custos financeiros decorrente~. de viagens do delito, a legislação penal é bastante severa, no entanto,
e contatos por outros meios tornam inviável 9: trabalho policial, - -em relação ao controle da ação da vítima e de seuS fãiniliares,
com enormes prejuízos para a Justiça, sem cumputar os decor- 'yerifica-se a_ necessidade de se estabelecer. medidas que imPe4
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mesas, e grande parte disso está

~ndó

pago pelo Tesouro

do refém.
~acional, estou_ encaminhando à Mesa um requerimento de
Essa proVidênCia, a exemplo do que aconteceu na Itália, mformaçáo para saber ---claro que não quero saber quais
com toda certeza desestimulará a prática de seqüestros,-diante -são ?S ~ssinantes privados- quais são os assinantes públicos,
qua1s sao aqueles que detêm o_ telefone celular qu_e é pago,
da incapacidade financeira de pagamento de resgates, uma
vez que os bens da vítima e de seus-familiares estarão bloquea- mantido pela União ou pelo Distrito FederaL
dos temporariamente.
.
Em segundo_ lugar. estou querendo saber quem detém
A experiência tem demonstrado que, no trato com os
a_ssi~aturas em seus nomes, ·rrüls cu-jas corrias são debitadas
familiares do reféin, o fator emocio"nal torna bastante dífícil em telefones pagos pela União ou pelo Distrito Federal.
De sorte que eu espero não encontrar aquilo que a fumaça
o relacionamento polícia/famíli:i,.inibindo uma análise impar~
dal dos acontecimentos por parte daqueles, o que .contribui parece índicar. Espero que esses telefones não se constituam
para dificultar as investigaçõeS poliCiais~ Dessa· maneira, tem em mais uma sangria para o erário.
s~do basta~te comum que as exigências dos seqüestradores
Estou encari:linhando, portanto,_ Sr. Presidente,_ este re·
d à
querimento com essa solicitação.
· ·
seJam segui as risca por essas pessoas; inclusive, a realização
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A-Mesa acolhe
do pagamento do resgate sem qualquer exigência de prova
de vida. ca-da resgate pago, divulgado pelos meios de com uni- o_. encaminhamento de V. Ex~ e tomará as devidas providên.
cação, contribui para incentivar outros seqüestros~- ou seja, cias._
quando os c-riminosos alcançam sucessO"; outros grupos d~ _ _
Com a palavra o Ilustre Senador Marco Macie1, Líder
marginais- Sentem~se estimulaâoS a fazer;-em o mesmo, certos do PFL. -~ -- de que obterão o mesmo êxito.
~
~·· ~.~ ~ ~
O SR: MARCO MACIEL~~(PFL - PE. Pronuncia o seAo-considerar que o sucesso do seqüestro é· representado guinte discursoT) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, monteiro
pelo_ pagamento do preço _exigido para libertaçã() da ~ítif!la, Lobato, em seu livro América, diz com muita propriedade
a Itália fulminou definitivamente essa possibilidade, ao confi~ que governar hoje, mais do que nunca, -é prever ·e preVer
gurar tolho crime tal pagame~to, além de bloquear tempora- longe.
riamente os bens dos_ familiares da vítima, sém, no entafl.to, - -Essa afirmação, Sr. Presidente,J?-ÓS poderíamos adequá~
causar prejuízos financeiros oU-aoS rieg6dos -destes· durante la ao que_ se passa hoje em nosso País.
_
o bloqueio, pois a lei faCulta a movimentação do dinheiro,
--. O Presidente Fernando Collor de Mello, cujo 2" aniverde forma Controlada, para honrar compromissos assu~idC?s, sáno do_g?verno estamos come~orando, está executando a
prover a ·s~ubsistência·etc. Sem condições de pãgamento de s~a adm1m~tração, louvando, as~Im ~S:~Ou_ce~to, nesse princíresgate, nãu há seqüestro, desde que o objetivo seja, de fato, p~o, ~orque todos temos a consciência- mais ç:Jo_que a cons0 dinheiro.
CiênCia, a ~erteza ;:--de qu~ gove_rnar, nos dias de hoje, é
Desse modo, as providênCias in-dicadas no projeto de sobretudo v~~ • com muita ~Cl!idade, o futuro.
0 Prest~~J!te Collo~ • ao_ completar o seg~~~o ano de
lei em comento são bastante significativas·, considerando seu
aspecto inStrumental p-ara a repressão ao crime de seqüestro Govern?, pode ofer:cer ~ sociedade um acervo mutto grande
e, em especial, às investigações-polici:iiS, terido em vista a de medidas_ que _estao aJudando a transform~r o País e, de
obrigatoriedade da comunicaçãocdo fato à ·polícia e a prestação modo especial, aJudando a fazer com que a ~octedade também
.
_
.
.
mude a sua forma de ver e de enfrentar muitos desses problet
- -d · ·
das mformaçoes que contnbuam para o desenvolvimento das mas É por ·ss t bé
diligências.
-:
. 1 ~ am m que, em par e, a sua açao a mi~s.
.
. ,
trat1va amda nao está sendo adequadamente compreendida
. Espectai_ destaque deve ser at~Ibmdo ao caráter preven- por parcelas da sociedade, porque nem sempre é fácil se cons~
tivoá da mdencwtimnadla pàropáo~ta dde lei_, qued, se apro_vada,dr_esul- cientizar rapidamente de mudanças que precisam e· devem
tar em eses u o pr bca o cnme e extorsao me 13Dte ser feitas.
- ·
Certa feit~, Ein~tein disS~ qué" é ma{s-fá~iÍ--d~Sintegrar
seqüestro.
o átomo do que mudar a maneira de pensar das pessoas.
Durante o discUrso do Sr. Vàfmti-"":e"ãmpe!O}"o.Sr. E as reformas que a sociedade brasileira está exigindo hoje
Mauro Benevides, Presidente, deiXa a c"adeiia da presl- fazem com que o dirigente maior, o Presidente da República,
dênciã, qUe- é oCU[iiidd-jJf!lo -sr.- Meira Filho, Suplente ~e~e mudanças não apenas quantitativas, mas mudan_ças quade Secretário.
litativas, mas mudanças qualitativas na ação governamental.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Para uma comuni- E insisto: impõe, pOrtanto, que a sociedade tambéin, para
cação inadiável, a Presidência coricede_ a palavra ao ilustre quem se dirige a ação de governo, se con:scientize da necessidade dessas mudanças.
__ _ _ _ ___ _ _.
Senador Maurício Corrê3..
'-O Presidente Collor completa o seu segundo _ano com
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Para uma um Governo que é, ·a um só tempo, ope·roso, transfOrmador,
comunicação. Sem revisãO do_orador.)- Sr. Presidente, s~~ e ao mesmo tempo, por que não dizer, polêmico.
e .Srs. Senàâores, tenho andado preocupado com a telefonia
Na qualidade de Líder do PFL e do Governo, não poderia
celular, que é, na vefdade, um avanço extraordinário em ter~ deixar de reconhecer essa realidade. Mas nem por isso, Sr.
mos __ de _tecnologi~. Hoje, duas cidades I!O Brasil dispõem Presidente, podemos deixar de salientar que sua obra, se prode telefonia celular: Brasília e RiO de JaneirO. E não há dúvida voca polêmicã. de alguma parte, de outra parte, estou certo
nenhuma de que há muitas assinaturas que são pagas, Susten- será julgada co~ret!lmente pela História. O governarite é julga~
tadas pelo_dinheiro do povo.
do pelos resultados. E ninguém pode colher ante~ de semear.
Como se trata de um telefone caro e veríficamos que
Se fo; analisar, Sr. Presidente, a ação do-Presidente Ferem Brasília está sendo utilizado à farta, pois em recepÇõeS,
em todos os lugares, vemos telefones sendo colocados nas nando Collor, eu poderia fazê~ lo, neste instante. sob trés aso o---

-
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pectos, que, aliás, foram objeto de uma percuciente análise

da economia aos fluxos do comércio internãcional, o

que Sua Excelência fez durante a reunião do seu Minisi~rio
realizada na sexta-feira _da semana passada.
O primeiro aspecto, Sr. Presidente, seria o fortalecimento

fim das reservas de mercado, o desmonte dos cartórios,

a repressão ao abuso económico, o ·COmbate senl tréguas à corrupção, a prioridade da proteção e boa formação de nossas crianças e o resgate definitivo da dívida
da democracia. Ninguém pode deixar ctc·reconhecer que o
social."
País vive num clima de plena liberdade e respira, conseqüentemente, democracia. Certamente se dirá que a democracia
E~ compleineritãridO essa afirmação do Presidente, podeé- algo que começou a se consolidar em n_oss_o _País antes da mos lembrar uma afirmação do Ministro Jarbas Passarinho,
posse do Presidente Fernando Collor, mas também ninguém em artigo publicado ontem na Folha de S. Paulo:
poderá deixar de_salientar que b.'democracia no Brasil ainda
"Eleito, tem cumprido a sua pregação nesses dois
é, como disse certa feita Mangabeira, uma árvore tenra, 1.!-ma
anos: o combate aos cartórios, verdadeiros quiStoS- na
planta que ainda não deitou raízes muito fundas, e por isso
administração pública, onde certas estatais pareciam
mesmo o esforço que o Presidente Fernando Collo_r vem fazenSobrepor-se ao Estado, assim como na prática de- um
do no sentido de assegurar o fortaleciment9 da d~mocracia
capitalismo retrógrado dominado pelos oligopólios e
não deixa e nem pode deixar de merecer o nosso elogio,
a reserva de mercado; o enxugamento do- papei do
o_nosso reconhecimento.
Estado, r~tira:ndo-o_ de tutor da. economi~_, cuja desreO próprio Presidente da República, em discurso que progulamentação se impunha; as privatizações, que tivenunciou na reunião do Ministério, a qUe já fiz referencia,
ram no caso ·da Usiminas a prova dOlorosa da reação
disse, em determinado tre_cho:
anacrônica, raiVosa.. dos_ que se negam a ser contempo"O aperfeíÇCiaiTtento institucional do PaíS _é a prerâneos do presente e perseveram na vã tentativa de
missa maior que- cOmanda e liuiita a ação-:do Governo:
segujr ideologia sepultada, privatizações agora pleitea~
dele decorrem todas as. demais metas e instrumento~.''
das com o maior empenho pelos próprios trabalhaE acreSCentou:__ _
dores, o combate à hiperinflação, à taxa mensal de
S:5%, que inViabilizava os investimentos e a operacio"Peço aos brasileiros que façam uril exercício de
nalidade das empresas e infei"riizava a vida do assalaretrospectiva histórica e respondam: Quando houveriado; e a xeno_fobia irracional dos que viam na presença
um período de tal equilíbrio, autOnomiã- e independo capital estrangeiro um perigo de morte à soberania
dência entre os poderes?
nacional."
Qt.iaildo a imprensa operou com maior liberdade
Evidente, muitOs desses objetivos airida não se re3Hzaram
de informação para fazer críticas e denúncias de todo
- tofaTmerite_, porque São tarefas que,-peta sua extensão~ pela
o tipo?
-_
Qti.abdo os partidos políticos, sindicatos e o_utras sua importância, nãc,-se comple_t~m no átimo-do tempo, não
-·- organizaçõeS SOCiãís diSfmSerarri de maior autonomia se realizam num_ curto espaço da nossa história.
Mas o que importa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é
de ação?"
que há urna determinação em prosseguir nesse caminho, em
E concluiu o Presidente Collor:
fazer com que o País possa, realmente, por uma reflexão
"A resposta a ess_as perguntas é a seguinte: agora, interior, repensar rumos, e paitir de forma consistente e atticuem meu Governo r•
.lada para um processo correto e um justo desenvolvimento.
E isso não pode passar despercebido: a plena fruição
Sr. Presidente, o processo de des-envolvirne_nto _é, por
das liberdades públicas, a ampla liberdade da imprensa, que sua natureza, um processo_endógeno. Ninguém creSCe por
age sempre sem a menor restrição ou coação por ·parte do induçãO externa._E por isso, a agenda que o Presidente Collor
ExeCUtiVO, o-funciOO:arriCnto dos partidos políticos. Enfim, propõe ao País, dentro de sua tarefa de fortalecimento ínstituo País, como disse há pouco, respira liberdade.
cional e democrático, vai produzir efeitos. que vão pe'rrnitir
Aliás, Sr. Presidente, dentro desse plano da consolidação fazer com que a Nação brasileira venha, de fato, a repensar,
democrática, conviria lembrar também a agenda que o Presi- como disse, os caminhos e promover um processo de desenvoldente propôs à Nação, ternas que hoje se tornaram objeto vimento que seja compatível com as justas aspirações da sociede amplo debate _e_m todo o País e. que somente vieram ao dade brasileira.
debate público - faço questão de afirmar - gra_ças a uma
O Sr. Odacir Soares- Permite-me v;-EX1' um aparte?
agend~ que o Presidente ofereceu ao País, umá. agenda rnodernizadora, que fez com que a sociedade, não apenas o Governo,
O SR. MARCO MACIEL ~ Com .muita. honra, nobre
começasse a pensar novos_ caminhos e novos rumos para as Senador Odacir Soares·.
questões políticas e institucíoriais do País.
O Sr. Odacir Soares - Senador_ _Marco Maciel, nesse
O próprio Presidente Fernando Collor de M~llo declara aparte eu vou me ater a um ponto_ que considero essencial
no discurso a que me referi:
no governo do Presidente Collor. V. Ex~ está abord(lJldO aspec"Temas antes ignorados ou relegados a segundo _ tos )mportantfssimoS do governo neSses dois anos. Enfim,
plano na agenda polftica brasileira foram íllcOi"poradós está analisando de forma_ macro o governo do Presidente Cocomo prioridade por representantes de todo o espectro llor e as conquistas que a sociedade brasileira obteve nesse
polftico nacional. Mas é preciso ir adiante, --tornando período. Mas, eu acho, nobre Senador Marco Maciel-inclusive me aproveito de uma frase de V. Ex\ que o fato mais
mais ampla a participação nurii debate renovado e democrático sobre assuntos como a modernização. a pri- importante foi o Presidente Fernando Collor ter iniciado ul'll
vatização, a reforma e o enxugamen.to. do Estado, a processo de mudança no Brasil. principalmente num País coproteção ambiental, a política indigenista,_ a abertura ino o nosso, de diversidades regionais mUitO graíldes, de dife-
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renças sociais, pessoais e ec·onônüCas._ Iniciar um processo seus problemas e, mais do que isso, busque novos ca·minhos
de mudança num País qué tem regíões super e subdesenR para enfrentá-los e resolvê-los. Além do aperfeiçoamento insvo_lvida.s; vivendo pro~essos .d:_e de~~nvolviment~ a nível de titucional e realização democrática~ Sr'. PreSidente, gostaria
Priri:teíró Mundo e .outros a nível de Terceiro Mundo, com de destacar outrO dado que acho positivo no Governo do
_cama9.flS -muito gr~_ndes Po po_v·o .vi~endo em estado de miséria Presidente FerriandO Collor. É o esforço que se está fazendo
e. ,de P,Çl:breza aJ?s.olutn; iniciar um p_rocesso- de mudança é para o resgate da dívida socütl.
uma atitude cfetivamente corajosa e_ modernizadora. Como
Sem querer descer a muitos números e dados, quero chaconseqli.êricia dissO, nãÓ Pocteriil 'd€dXar de ocOrrer ser o GoR ma_r a atenção· de um qu·e-, para mim, e·muito significativo.
verno Collor extremamente polêmico,sendo_essa exatamente O orçameri.to deste ano, que -é produto basicamente de uma
uma das marcas desse Governo. Mas, iem-os que considerar, proposta que o Poder Executivo Federal encaminhou ao COnconforme V .. Ex~ ressaltou, que uma das conseqüências saluta- gresso Nacional, aloca .60% dos seus recursos para a ái"ea
res.de__tudo isso fóí"eXatainenú:.tei ()_Brasil inicjadÇ> um pro- social.
cesso_da sua histór'ia· de 'pleno funcionamento daS iQ.stitUições
~. mâ.ís·d:O que iSso, ~e ptCno fundOn~mento dos Três Poderes
Certamente se dirá que são recursos relativamente peque, da Repúblip. Achq, até, que os..Três -Poderes estão fundo- nos em relação à extensão da dívida social brasileira. Mas
p.~mdo exag~_rad.aJ!l~p,te.)~en:so, at~,,_qu_e essa plenit~ude demonós trabalhamos com escassez, a expressão do Orçamento
crática tem levado alguns setores institucionais a exagerarem público ainda é reduzida em relação às demandas nacionais.
no cump-rimentõ dos seus deveres. ~ nessa parte gostaria de Sabemos que a década de oitenta foi, sob o ponto de vista
ver, por exemplo, a polícia, o Ministério Público, o. Supremo económico, uma década perdida não s-omente para o Brasil,
Tribunal Fed~ral ~a}ando nos· autos Qos process.os. Outro dia mas para toda a América Latina. T~aduzinçlo isso em números,
estava ·conversandQcom um emine;ntc:;_jurista e eiéiin.e chamava significa ser um m:çamento ainda modesto em relação à dimena atenç'ãQ_ p~lo fafO ·qê QUe no. 'Qrasí_t~ -pessa fase,Çollo_r:, _:3té, são das questões sociais com as _quais se defronta o País.
o Presidcnte_._do S_uprelllo Tribunal Federal já se dá ap luxo _Mas,_ o que importa é que há uma decisão do Governo em
dé emítir hot3S-adminfstrativa"s p_ara aôàHsar e interpreta_!-deci- resgatar essa dívida social.
sões do seu PlenáriO. ·veja V. Er qUe tudo isso decorre de
0 Sr. Jutahy Magalhães_ Permite-me v. Ex~ um aparte,
um Governo, conforin'e V. Ex~ muitO bem acentuou, que nobre Senador?
não tem procurado intrometer-se ou imiscuir-se no funcionaO SR. MARCO MACIEL- -Ouvirei com muita satisfação
mento dos outros Poderes da Rcpúbliêã. E, a meu ver, nesse
instante em qUe se completam os dois anos do Governo.Co-!lor,. V. Ex~, mas gostaria de concluir o meu 1-~ciocínio.
além desses aspectos aós quais me Íéfeíl; e a õu"irOs aqS_.Qllais '-~" · b'fàto,"'s-r~ Piesidente ê SrS .. SenaÇ~r_e_s, é quejá _estamos
V. E_,:o se reporta, naturalmente, de certa forma, ç:Qmeça tam- com i;nvestimentos muito significatiVos_nessa área. NãQ fora
'bém O BraSil a~ c61Iier' frUtOs PromiSsores, espécifiCamente certamente a re_dução das ativÍdades _ge crescimento, o que
na área da execução da política fiscal, tributária e ecóri6mica. rCdui conseqüentemente-a re_Ceita do Estadt;>, certamente que
:Temos,- agora, frtdices ·al'-:issareiros,,_a'ínflação de março, por planos mais ambiciosos já. estariam em execução. É certo
exemplo, está deixando de ser superior' ã dos meses anteriores, que a taxa de crescimento não é mais significativa porque
temos no Brasil um PIB positivO. E- assim por ·diante. De o Presidente Collor não se arreceou em adotar providências,
modo que acho, sinceramente, que o Presidente Fernando duras muitas delas, que se afiguravam importantes para que
Collor de Mello pode comemorar os seus_dois anos de Gover-- o País jugulasse a inflação. Realmente, não há projeto de
no, p-orque, a fl:'felf ver, -teih ·uma mensagem muito grande , . deSenvolvimento saudável com infl,açãÇ>. Eu digo sempre que
que é-a de ter iniciado, efetivamente, no Brasil, um processo "cn:bscer_ co:rii_ infla.ção não· é se desenvolver, é inchar. Não
de mudanças. Portanto, parabéns a y. Ex~ por _estar consig- conheço nenhum país do mundo que tenha sido bem sucedido
n'ap.dq no seu discu--r:so. es.se momen~o em que o Presidente ou- que tenha conseguido crescer com altas taxas de iri.tlação .
Mello completa dois anos_ à frente do O ·presidente teve que adotar medidas, muitas ·delas, _duras,
. Ferriando CollOr
Governo da União Federal.
reconheçamos, mas que, de alguma forma, Jiveram como conseqüência uma redução da ativjdade_ ~conómic!l _e perdas da
O SR. MARCO MACIEL- Nobre· Senador Odacir Soa- .. rêceíia da União·, 0 que nãó enseja planos sodàis mãls ousa_ __
_ _ __
res, quero agradecer o aparte com qUe me honrou V. Ex• dos.
_Aliás, o Presidente ·_cta República não igno_ra_ isso. No
e dizer que tem razão o ilustre colega quando chama atenção
para aquilo que poderíamos denominar ''revolução cultural" ..~eu di~curs~ f~ito na última sexta-feira,_Sua Excelência disse:
que o Presidente Fernando Collor de Mello está operando
"'Não tive o receio de adotar medidas duras, porno Pais. Está mudando a forma da sociedade de reagir a
que sabia que eram necessárias e se tornariarii benéficas
detetminã.das questões e encarando, de outra forma também,
para o conjunto da população. Essas medidas foram
muitos dos seus problemas.
·
essenciais para dar continuídade ao com):)ate contra
o círculo vicioSo composto pela ameaça- de hiperinReitero: para que consigamos reãlinerite um prOjeto corflação, pela cartelização, pela baixa produtividade, por
reto ao desenvolvimento é necessário que o País busque novas
margens de lucros-abusivas, pela remuneração insufiformas de resolver velhos problemas. E a agenda que o Presiciente da mão-de-obra, pela produção que não busca
dente propós ao País está ensejando tudo isso. O que é muito
economia de escala, nem as condições de competiti~
positivo porque essas ídéias que ele propós à Nação estão
vidade internacional."
tendo uma reconhecida perfusão social; estão chegando a todos os brasileiros. É uma discussão que não ·está adstrita apeEm que pesem essas dificuldades que vem enfrentando,
nas· aos Poderes Executivo ou Legislativo. Mas é algo_ que a necessidade de pór a economia sobre controle, combater
já reVerberou para toda a sociedade, já chegou a todos e a inflação, i-eStauràr a credibilidade da moeda, essas duras
está faie'ndo corn que a Nação se conscientize melhor dos medidas que o Presidente teve que adotar, não podemos dei-
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xar de reconhecer que Sua Exceléncia está atento às questõ-es
sociais, e para esse .fim de forma concreta, fática, não retórica,
aloca recursos significativos para esse_ setor.
,
Antes de ouvir o senador J).ltahy ~ ~f!.galQ.ãe_s, gq~~!!!ia
apenas de ler dois pontos que o Presidente; Fernando Cçllor
de Mello considerou como prioritários: o problema da educação e a questão .àa.saúde. ,_, -, , . _ -.,--- .-.--,
Ouço, agora, o nobre Senadp)', para que possa desdobrar
esses dois aSpectoS da ação governamental.
0 ,

_

_

O Sr. Jutahy Magalhães --Sr. Lfde_r, Senador Marco
Maciel, talvez seja um pouco saudosista, por relembrar aqui
que, !Joje, seria um dia muito ap~op~iado p_ara um grande
debate entre Governo e Oposição. V. Ex~ como Lider do
Goverrió-InãnifestãndQ Q ponto âe vista e o que na opinião
do Governo -tem ·sido feito de benéfico para o_ País, neSses
dois anos de Governo Collor, e as lideranças de Oposição,
aqui falando sobre os seus pensamentos a respeito dos maleM
fícios óu então das falhas que ainda existem por parte da
execução de um plano administrativo do atual Governo. Mas,
infelizmente, V. Ex~ irá falar e não teremos aqui esse debate,
porque não me atreYQ a assumir papel nenhum de liderança
e, em segundo lugar, o meu ponto de vista já expus no proi1unM
ciamento_ que fiz logo no início desta_ sessão, a respeitO dos
dois anos do Governo. Mas, V. Ex~ aborda os_ a __questão
da dívida social, e fala exatamente em salÍde e. educa_çáQ;
exatamente, no momento em que V. Ex• me concedeu o aparM
te. Se V. Ex•- ouVhi o Minisli'o da Saúde çies_te Govento,
o atual MiriiStrci- Adib Jatene, V. Ex• terá oUvido que o_ Oi:_çaM
menta da União a respeito da saúde nada prevê de benefício
para o atendimento da saúde pública no País. O perfil do
Orçamento" é, exatã.mente, de constntçãõ de hospitais riovos.
A idéia não é atender, por-exemplo, à manutenção dos hOspiM
tais já existentes; ·socorrer as pessqas que vão_ buscar o at~ndiM
mente nos hospitais públicos. Não existe planejamento global
por parte do Orçamento da União, tanto que quando aqui
esteve, S. Ex• pediu, por parte dos Congressistas, a ajuda
necessária, o apoio neCessário para mOdificar aquilo que con~M
ta das verbas orçamentárias no setor de saúQe pública. Além
disso, _disse S. _Ex~ que o Finsocial, da maneira __çQrri_Q_ ~-s~á
hoje, com os empresários depositando em Juízo ·e·m.uítas vezes
negandoMse a pagar por uma falha do Governo, se esses recurM
sos não entrarem para o Ministério da Saúde, o Ministério
estará inviabilizado - palavras do_ Ministro Adib Jatene. Na
educação também, V. Ex~ há de convir que, até o_momento,
estamos_ sem uma ação que modifique o quadro atual, ou,
pelo menos, que não piore aquilo que foi encontrado no início
do Governo, como até agora·está acontecendo. O empobreM
cime-nto do País, ·v. Ex• sabe, é uma constante que está ocorrendo nesses dois anos_. Não podemos falar que há uma política
de atendimento social, neste País, até o momento. Como
se dizia antigaritente;_era preciso___ aurtien_tar o__ b_o1o para fazer
a sua posterior divisão, até agora esta divisão não foi _feita,
porque a concentração de renda _e_st~ _ç_ada vez pior, estamos
vendo a miséria do povo, a classe média empobrecendo e
os assalariados_sem ter .condições. Não gostaria de_ser cáustico
com.Q_Q_Dr. RaymundoFaoro o f9i.qu~nflo fez m~a análise
sucintã da atual administração: os menores estão roo:rreQ.do,
os jovem stão desempregados e os velhos estão sendo hurp.iM
lhados . .Então, veja V. Ex• que te-ríamos-muito a discutir sobre
essa questão. Respeito o seu ponto de vista, o que V. Ex•
está trazendo ao conhecimento do Senado e.dappinião pública
nacional, mas muita coiSa sobre o aperfeiçoamento institu-
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cional, liberdade de imprensa poderia ser discutida, mas não
serei eu no momento que irei fazê-lo.

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Jutahy ~a
galhães, gostaria, ao responder ao aparte de V. Ex\ de fazer
duas rápidas considerações. Em primeiro lugar, com relação
à área de saúde, -distinguiria que o Ministro Adib Jatene falou
aqui no Senado - e tem repetido isso com freqüência ·que realmente há uma parte significativa· de recursos do orçamento que contempla a construção de mais hQspitais. Acha
S. Ex~ que, neste momento, o ideal seria que em lugar de
ampliar o número de leitos da rede pública de hospitais, tratássemos de melhorar os hospitais já eXistentes, o que me parece
uma opção correta. E S. Ex~ tem autoridade para defender
essas correções de turito, Posto que- é Uril médico de nomeada,
e· alguém que,-ilas diferenteS--funçOes públicas que já éxeréeii,
- tem_ demon~trado pleno conhecimento da questão sanitária
- do nosso País.
De outra parte, reconheceS. E)S:~ o que o País está fazendo
no sentido do combate às endemias; reconhece também que
o País está fazendo o que pode dentro das suas limitações
para investir nesse campo. E, mais além, reconhece também
que muita coisa ainda pode ser feita dentro das previsões
orçamentárias. Prova do que afirmo é o lançamento em nosso
País, que ocorrerá, se não estou equivocado, em abril, talvez,
da maior campanha de combate ao sarampo que já houve
em todo o mundo.
Agora, como dizia, Sr:Presídente, o Governo entendeu.
que "democracia, ígilorância e doeriça são termos iilcompa. tfVeis", daí por que as grandes ênfases são questão saúde
e educação.
_O Presidente~_fema_nc;Io ÇoU9r_~ __em seu discurso, menM
clonou:
- -"As revoluções nas áreas de educação e de saúde
já começaram. Aí está o projeto de educação integral,
consubstanciado_ nos Ciac, que tiram as crianças das
ruas, alimentamMnas, educamMnas, tratam de sua saúde,
-ensinam-lhes a pensar, dando-lhes oportunidades
iguais àquelas das crianças de condição social mais eleM
vada."
-No -pla:rto da educação, gostaria também de mencionar
o esforÇo que o Ministro Goldenberg vem fazendo no sentido
de ampliar a rede de escolas técnicas e criar melhores condições para o funcionamento das universidades.
O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, gostaria de
dizer que não podemos pensar em cidadania sem investirmos
em educação, que nós não podemos pensar em desenvolvimento sem pensarmos em educação.
E nisso _o- PreSfdente realiza suã ação nas pegadas de
um outro conterrâneo seu, que fOi Tavares Bastos_._ grande
1ibera! que, a exemplo de Rui Barbosa, sempre· enterideu
que para a consolidação da democracia era fundamental inves.M
tir e investir maciçamente em educação, e que isto era dever
do Estado. E que o liberalismo, o liberalismo social, esse
moderno liberalismo que defendemos, entende que o Estado
não pode deixar de exercitar um papel destacado nesses cam~
pos fundamentais na vida do cidadão: educação e saúde.
Sr. Presidente, sem querer descer a maiores detalhes,
no que diz .respeito ao resgate da dívida social, além dos
que já tive ocasião de produzir, eu gostaria, também, de cha-
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mar a atençâo para outro ponto extremamente importailte
da agenda presidencial: diz respeito à mo-dernização da econo~

mia.

_
_ _
Primeiro, foi o combate ao vírus da inflação, eu disse
há pouco que sem moeda estável, Sem_ eCOJ:lom!a equilibrada
não se produz_ um_ corr:etO proje_to de d_es~nvolvimentq, e o
Governo que, -ao -se empOsSar,_e[JcOn~rou inflação em ~_çTnO

de 85%_ ao mês, pode _hoje - e r;;:~scs ..sãp dadqs ~~óneos
da fipe e dC outras instituições- põde dizer que essa mflação
está reduzida a 114, posto que ela não deve .ultrapassar, no
mês de fevereiro. de acordo com proj_e_ções de órgão~ içlón~os,
a21%.
-Antes de_ouvii O O.obre Senadoi' Ncy Maranhão, eu gostaria de fazer uma referência aqui a dois institutos que, habitualmente, projetam as taxas de inflação em -J?OSsa Pátria. Lerei
dados, incluSive, publicados pelo Jornal O Estado de S. Paulo
exatamente no dia 15 de março, quando o Governo completava o seu segundo ano de existência:
"Os dados divulgados nesse fim de semana pelos
diversos órgãos de pesquisa e institutos privados mostram que está havendo sinais nítidos da queda de inflação.-{) custo de vida da fipe, em fevereiro, subiu 51,57.
E agora o -dieese subiu 21,86, bem abaixo dos 29,37
levantados pelo mesmo órgão ení j~"Qeiro." E acrescenta o O Estado de S. Paulo: "É bom lembrar que
o dieese é um organismo Hgãdo ao Sindicato dos Trabalhadores, que faz um levantamento paralelo e isolado
com pesquisa pr6pfiã7'
Se me permitem, ainda, vou ler mais ___ um trC.Cho desta
notícia, porque ela traz uma declaração que acho muitp importante do Secretário Téci1.ico -do dieése-, Sr. José Maurício Soa:res, que afirma:
"O custo de vida ctcVe contiDU3r C3indo enl março." E acrescenta: "É muito irilportante observar o
comportamento das tarifas pú~l!~ e as mensalidades
escolares este mês... E coinplementa: "Não chego a
afirmar que estamos diante de uma desaceleração sustentável de preços, o que somente só confirm_aria depois
de três meses sucessivos de quedaS. Mas já se registrou
uma queda considerável em fevereiro em relação à
janeiro .. Para março sua previsão é ·de tendência de
queda."

O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente. eu pedi para
falar em nome da Liderança, aliás, eu uso, raramente, o horário da Liderança. Por iSSo, eu gostaria qUe V. Ex~ fOsse um
pouco mais- tolerante -cOmigo. Por issÇ gOstaria, tendo em
vista a relevância da matéria e o ínrere:sse âe colegas em
me apartear, que V. Ex~, como o é habitualmente, seja um
pouco mais tolerante, de tal sorte que eu possa ouvir a Opinião
dos colegas e possa, também, espender o meu ponto de vista
sobre o tema que estão tratando nesta tarde.

O SR.PRESWENTÊ (Meira Filho)'~ V. ·Ex'coontinua
com a Palavra e com os apartes também. A Mesa apenas
está-dando cumprimento à for~a ~egime~fal. · _
O SR. MARCO MACIEL- Agradeço a V. EX'

· O Sr. Ney Maranhão- Senador Marco Maciel, V. EX'
está na tribuna, hoje, mostrando ao País dois anos_de Governo
do Presidente Fernando Collor, Sendo _eu Q primeiro" Senador
a apoiá-I~, nãQ me arrependo em nenhum
mOmento sequer de ter dado o apoio, e; neste plenário, tendo
trabalhado, defendendo incansavelmente as suas posições neste País. V. ~ sabe que o Brasil vivia num marasmo das
administrações mornas, sóilolentaS, oom a vída sedentária de
quem se acostumava ao--que é- ruim e não desejava mudanças.
As indústrias brasileiras, Senador Marco Maciel, estavam no
caos, sucateadas, porque seus dirigentes, nã maioria, Preferiam- aplicar no open. De repente os portoS se abriram, as
exportações, qUe eram um tabu, no Brasil, ficaram mais fáceis.
No que concerne às dificuldades deste Governo, eu vou citar
aqui, para ser incorporado no seu discurso, uma posição de
construção de casas populares, que este Governo, que comemora dçis anos hoje, tomando posse no dia 15 de março,
de 1990. Até o dia 25 de novembro del991, foram constituídas
510 mil e 834 casas populares, ou seja,_l.243 casas por dia,
considerando-se~ nessa época, 411 dias úteis, só em São Paulo
foram construídas 138 mil e 59 casas, ou seja, três vezes o
total construído em quatro anos anteriores. V. Ex~ sabe que
o- problema da recessão nãõ é _só do ;Br~sil, mas do :mundo
inteirot O Presidente George Bush está em dificuldades na
sua reeleição, depois de chegar numa pesquisa de quase 90%,
nos Estados Unidos, com ã vitória dil Guerra do Golfo e,
hoje, sofre quedas com a recessão! Estive ag_ora, nobre Senador, em Noy~ Iorque, viSitei lojas conhecidas mundialinente
e vi poucas pessoas nessas lojas. Isto significa--recessão nos
Estados Unidos, Por outro lado, tive n orgulho de ver, nessa
Obviamente, Sr. P!esidente!_ esses são ·ratos muito posi- viagem com o Governador Joaquim Francisco e o Presidente
tivos e- que não dizem respeito, exdusiy~mente, ã queda mo- da Sudene- cheguei da Ásia ontem, visitei Ciri"gapurã, Maiámentânea de inflação: antes porque reflete uma tendência sia e Formosa - a credibilidade deste País. Queiram ou não
que, certamente, nos levará até julho -como· aSseverou o queiram os nossos adversári<?s_e_as av_es agourentas que" publiMinistro Marcüio Marques Moreira ___;.a estarmos· tbiii inflá- cam em jornais, porque acredito_ que 70% dessas publicações
ção de apenas um dígito em nosso País. I~so se.p1- choque, são inverdades e 30% SãO veidades, queiram ou não ·que~ram,
sem intervenções na economià, Cóm âs.livres forças de mer- lá fora melhorou cem p"ót cento-a:noSSa credi"bilidade. Tenho
_
_".
. _
cado em plena ope!"aç~o.
orgulho de dizer a V. E r que o Governador Joaquim ~rancisco
Ouço, coriú;atlsf3ção, o nobre Seriador Ney Maranhão. trouxe, de conversà Com empresários naquela área, principalO Sr. Eduardo Suplicy- Eu gostafia, também, de inscre- mente de Formosa, pela credibilidade deste Governo, quase
ver-me para ser honrado com um aparte ao nobre Senador 300 milhões de dólares, que estão vindo para Pernambuco,
Marco Maciel.
através de pequenas e_ médias empresas. Os esti'ang~if-OS·-qU.e
rem investir aqui. Agofa, precisamos qúebrar esse tabu, SenaO SR. PRESIDENTE (Meira Filho) ~ Antes do aparte dor Marco Maciel, que são o corporativismo, ós cartórios,
de V. EX', permita que a Mesa lembre ao ilustr~ Senador são, acima de tudo, os cartéis que estão sabotando a economia.
Marco Maciel, apesar do grande interesse no seu pronuncia- do País. Quero diZer· a V. Ex~ que tenho certeza absoluta
mento, que a foi-ma: regimental estipula o tempo que V. Ex~ de que esse Congresso Nacional será sensível à aprovação,
já "ultrapassou em mais de 35 niiriútOs~
o mais breve possível, desses projetbs, de importância: fund~-.
o
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não·é 0 finíem Si ·m.esmá:-mãS üi'n !hS:trUnténto iridispenmental para que o nosso Pa.fs tião c-ontinue n-o ter~el~q-:f'llurido,
-sável· pai"~ r~_cUper~rrri"os- a ·capilddãàe- para crescer~ e
pois, do contrário, estará no "Quarto Mun_do". TenJ,()_s que
atingir metas de justiça social."
----------realizar essa reforma fiscal, temos que ter ã abertura de investimentos ao capital estrangeiro, porque, como disse a V. Ex' Então, o que pretende o_Gove_mo_ ao lutar CQI(l d~~noç!o
ainda há pouco; provenienteS deFóinlóSa, são~quase 300 mipara pôr a inflação sob controle? É justamente para que possalhões de dólares, para Pernambuco. E falta o que vem ainda
mos produzir um desenvolvimento mais justo._ Sabemos gue,
para o País. Portanto, corig~ati.ll~~me com v~- E~' Tenho absocom inflação alta, as injustiças se a·mplíarn, porque a inflação
luta certeza de que os horn.eJlS ·que ·querem bem a esse País
terão que apoiar as propOStas ·deste Governo, porque, ao interessa sempre a quem vive no mercado financeiro, àqueles
final do seu mandato, o Presidente Fernando Collor de Mello que especulam com a moeda. Portanto, a inflação__t~rmiQ.a
será aplaudido nas ruas, por fáier, cOnSdéótéirlente, o Bem sendo um pesado tributo pago pelos assalariados, sobretudo
- os âe _baixa _renda. Um ti;i.buto in~isível, muitas vezes, mas
a esta Nação.
nem menos lesivo ao bolso do trabalhador.
Considero ímportarites a·s vitOrias que o Governo e_Sjá
O SR. MARCO MACIEL - Nobre Sepac!or Ney Mara- obtendo no çombate à inflação, na redução do défícit público,
nhão, o aparte de V. Ex•., além de trazer valiosos_su_bs(dios, no caminho da privatização, criando assim condiÇões para
enriquece, e muito; o meu discurso_, -porque-v. E~ traz dados que o País volte a crescer. Aliás, já voltou a crescer, porque,
e, além disso, informações. Por ·iss_o_, quero ·agrade_cer muito --como todos sabemos, excedendo as expectativas do próprio
a manifestação de V. E~
Governo, o -PIB do ano passado já teve um incremento de
.
Não tenho dúvida em afirmar _aquilo que V. Ex",. com 1.21%, o que não_ deixou de representar uma vitótia, posto
propriedade, acaba de asseverar. Certari:tente o Presídente que o que se esperava era que o ano de 1991 fosse de cresciFernando Collor, ao deixar o seu governo, vai ter ao seu mento zero, ou seja, um ano de não-crescimento, que não
lado_ a opinião pública brasileira. As mudanças às vezes provo- teríamos perda, mas que certamente _não teríamos crescimep~o
cam reações. E governar, como se sabe, disse certa feita Ke- do PIB. O que aconteceu foi já utit crescirnéfito ainda nã_o
nnedy, "é administrar pressões''. E é natural que o Governo ~grande, significat1vo, mas é um srntoma_de _que a economia
esteja se defrontando com as mais ·diferentes e variadas pressões e contrapressões. Isso, d~ alguma forma, dificulta uma começa a creséer confinfl~_ção sob rel~tivo contrçle. c •
Ouço, com prazer, o nobre Senador Eduardo Suplicy.
exata avaliação da obra de governo que realiza Sua Execelência. Mas tenho certeza de que o governante -como tç.dos
O Sr. Eduardo Suplicy- Prezado Senador Marco Maciel_._
sabemos----:- é avaliado pelos seus resultados e, ao final, ele é -importante ouvir com ex_trema ate_nção a ~_valia,ç_ão .que_ g..z
vai ter o reconhecimento ·da sociedade brasileira.
dos primeiros dois· anos do Gvvew.o do Pre$íc}e.flte t:ern~nq_o
Sr. Presidente, dando continuidade às__m_inhas palavras, Collor de Mello. Infelizmente, não posso partilhar do mesmo
após ouvir a manifestação do Senador Ney Mar~nhão, gostaria _otimist_p~_que V. Ex~ Quero no início res-sáltar que torço pata
de também fazer uma referência a palavras do Secretário de o Brasil caminhar na direção de um período de "vacas gordas",
Política Económica do- Ministério--da Ecoriorillà', 0 pfóf~sSor _i)ofqUe-aül.da estam-os viVellêlo ""ós Sete ariás prolOngados de
Roberto Macedo. O que diz ele sobre as finanças? Díi ele:
~'vacas·magras". Espero que logo haja reversão, porém esta"A dívida interna foi reduzida quase pela metade e o mos longe de encontrar isso. _
déficit das contas públicas caiu de 7.3 para 2,5% do PIB."
E acrescenta:
O SR. MARCO MACIEL- Mas não é só o Brasil. V.
"A ênfase na políticã--ffiõiletãrHl e reStritlv~~ deu bons Ex~ sãbe disso. A-AmériCa Lãtfria tOda encontra-se ne~sa sjty~
resultados, uma vez que permitiu manter o cOiitrble ·sobre _ çãO e, por qUe não dizer, uma grande parcela da comunid~de
a economia e o superávit de caixa dõ Governo-·enquanto não futernacional.
chegamos ao ajuste fiscal pretendido. Ajuste fiscal-~diga-se
-vai depender muito e substancialmente-do_ próprio ConO Sr. E<f_uardo Suplicy- Em pritneiro-iUgar, -gostaria
gresso Nacional."
de retificar um dado que V. Ex• há pouco mencionm~- ao
· · -diZer qi.ie 60%--d9.s ·recursóS,_da~_Upião __nQ Qr_çá'me.I!Jo..}!e
1992 são p-ara enfrentar os problemas da dívida social. Ressalto
evidente, ainda é alta. Está caindo, mas não õ suficiente. que os .encargos previde_nciários da U~iã?, segund.o o que
'"
•
foi· sanc1"onado
pelo Pres1dente da Republica e publicado no
~
É preciso lembrar, porém, que o objetivo d a poI1!Jca economica não é unicamente reduzir a inflaÇão. A política monetána Diário Oficial, de 4 de março de 1992, evidenciam que apenas
· -- ã - d
d ·
de encargos financeiros da União.._ portanto, encargos d~ d!vipor si só não. resolve. Mes~o assim, n. ? :P? emos. ~.Ixar da interna mais externa, iremos pagar este ano 218 tnlhoes
de reduzir os Juros porque a mflação subma amda ma1s.
d
de cruzeiros, para um orçamento total de 478 tril_hões e_ cruO Sr. Eduardo. Suplicy - Permite'nie V. Ex• tifn aparte, --zeiros, portanto, 46%, aproximadamente, do orçamento, em.
números redondos, serão destinados a enfrentar os encargos
nobre Senador Marco Maciel?
fihãnceirüs intentos· e externos -da União. Portanto, não é
O SR. MARCO MACIEL - Antes, Senador Eduardo ~ possível, matematicamente, que 60o/o sejam de~tinados_a enSuplicy, gostaria de diz~~ que, dentro. dessa mesma linh~, frentar a dívida interna, porque sobra 55% do total de recursos
o Presidente Fernando COllor, no seu d1scurso perante o Mt- da União para tudo mais. Então, essa é uma prirtleira retificartiStério, afirmou:, ção. A não ser que V. Ex• esteja querendo dizer do total
"É o primeiro desafio brasileiro o da estabilidade dos 55% dos recursos destinados ~ despesas, fora encargos
monetária, que, como tenho afirmado reiteradas vezes, disponíveis-; aí ·sim. :Mâs- eu gostaria até de...
0
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O SR. MARCO--MÁCIEL- É evidente que me refiro

à disponibilidade de gastos públicos, porque há coisas que
decorrem de compromissos _que o Governo teil_l_e terá que
honrá-los. Refiro-me, -:- e me louvo em dados do próprio
Ministério da Economia-, refiro-me específíca"inéritea disponibilidade que o Gbvei'iió__ tem_ _Rara ga~tOs públicos. Nissa
área O GOverno não está alocando recursos para obras faraónicãs, para investimentos no campo meramente da expansão
material de bens. Está alocando, basicamente"""":""" o que reputo
importante - para o resg~:úe dã dívida social.

Março de 1992

descamisados usado como instrumento para se enfrentar o
problema da infração e _o_ -da díVida externa. Infelizmente,
SenacJor M~rco Maj;:iel, gostaria de ver um outro caminho
para se resolver essa situaçãq .. Acredito seja possível o Congresso Nacion§!.l ~ar oola_Q_orando _ç;om o PQder Executivo,
chamando a atenç~o no sentido de que é chegada a hora
de se estabelecer uma política econômicã que deixe a sel_vageria; que ~eix~ os_ caminhos _de __continuidade da recessão
_como forma de combater a inflação; que deixe os caminhos
d~ se _dar prioridade primeira ao pagamento dos_ credores
internacionais antes se a_tender, ~g1,1_i:L aos_aposentados humilhados,_ como salientou o Senador Jutahy Magalhães na brilhante manifestação de Raymundo_ FaorÇ>; que deixe de per~
mitir um ambiente que levou Ministros- como António Rogério Magri e outros.....;.. a acharem- que ta~ltas pessoas estavam
ganhando um dinheirão- no Governo que lhes cabia também
o direitõ de fazer o m_esmo.- Sinto pelo Presidente Fernando
Collor de Mello, porque foi eleito pelos brasileiros. Realmente, foi fincada uma facad~ em seu coraç~n: -pr~çisa:se
dizer isSo. É preciso.que se acabe, no Congresso Nacional,
com quãlquer manifestação que não seja a de dizer ao Presi~
dente da República que é preciso acabar, sim, com o ambiente .
que não aconteceu, Simpl_esmente porque o Sr. Antônio ROgé-n-o Magrj._ era um indív_idio só, que se permitiu realizar esses
~tos. que, ora, estão sendo o,bjeto de; apuração tanto pelo
Congresso como pela Polícia Federal. Situações de corrupção
como essa ocotrem porque é criado ó ambiente, Senador Marco Maciel. Ainda o Sr. Robe~;to Pompeu de Toledo assinala,
"~ffi ,artigO na ~ltima página da Veja, sobre o "Mal Selvagem'':
"Um Magri não se faz sozinho; é produto de uma criação
coletiva". Um Magri, um Alceni ç:Juerra, uma Sr' -Margarida
Procópio e outras pessoas que estão sendo hoje objeto de
apuração decorrem de um ambiente que foi criado. E a respons~bilidade pela _escolha desses ministros é do Presidente..Queira Sua ~xcelên_cia estar_ sendo sinçe_ro_ n_Q seu propósito de
acabaJ com_ esse ambiente~ es~aremos atentos aqui para que,
efetivament~, s_e _torne um fato o fim da cor~pção. Mas há
mui_to_pó~· faZer, -Senador Jvlarco Maciel. Se( que V. E~ é
rigoroso no. que diz respeito- a este aSsunto, mas terá a oolabo,ração d_este S_enador para que não se permita a continuidade
_ge_ ações desta ç.atureza no J;3r_asil, não apenas neste Goverp.o
-_mas- ~:ro: qualquer outro.

O Sr. Eduard~ Suplicy-:- Primeiramente, gostada de
fazer essa retificaçãO. E, em segundo lugar, questionar a própria priorização-e ein que medida, efetivainente, está
se. atacando o problema ·da dívida social. Estive examinarido
a destinação de _recursos para São Paulo e observei que, do
total, há 260 bilhões para todo o Estado. Desse total, mais
da metade está destinado simplesmente para a área da telefonia, para a modernizaÇão dos telefones, sendo que 38 bilhões
são para a telefonia celula~. Será- isso _o indicador de grande
prioridade? Fico pensando nas palavras formuladas, há pouco-sdias, pelo Ministro Adib Jatene, segundo o qual a~ grandes
empresas parecem ser aquelas que definem o Orçameni<) da
União. É preciso que o CongrcSsQNacionai esteja ffiais .ã"tento_
a isso. As palavras do Ministro Adib Jatene foram da maior
importância:. Gostaria de salientar um outrç aspectO~- ainda,
da determinação mencionada por V. Ex~ de pôr cobro à corrupção. Infelizmente, n~sses dois anos, prezado_ S~nador Mªr_co Maciel o Governo não_ coriSeguiu atingir esse objetivo.
Quem sabe o fará daqui para frente. A mudança ministerial
talvez tenha sido benéfica, mas foi trágica a escolha de pelo
menos boa parte dos ministrõs nos primeiros· dois ano-s. De
um lado, há q~_e s~ reconhecer, siq~, a queda da t~xa_~e
inflação dos 83. a 84% de março para cerca de 24, talvez
21%, como alguns dos institutos salientaram. MáS há ainçl~,
pelas próprias palaVras dO MiniStfo -MãfCí1iO~- ãPOSSibHid3de
de repiques de agravamento da inflação. No que diz respeito
ao empobrecimento da população brasileira, a queda do nível
de salário real médio, o aumento do desemprego, o empobre~
cimento-visível po~_ todas a~ c;:~_dade,s ~.rasi~eiras, s~ja n~as grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, seja_ nas outras
capitais--como ReCifC e -outras, que Ora -iisis-te-m aó- dra-ma
do vibrião da cólera se espalhando pelo Brasil inteiro, Isso
é o outro lado ~a medalha de uma política e opção feita
O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Eduardo
pelo Presidente Fernando Collor, de um lado a_g;radando a
Suplicy,
gostaria de, a propósito das consideraçóes·de V. Ex',certos segmentos. Qbviam~nte, o Secretário.dOTêSoU.ro n:o'tte-americano, David Mutford, ao vir ao Brasil na semcina ler apenas uma pequena parte_ ~o discurso de ~ua Excelência
passada, expressou que as coisaS andam -muitO- bem. Três o Presidente Fernando Collor de M_ello, na última ~e}i:_ta-f~ira.
Dii, cóni propriedade:
··
quartos dos passos já forain dados na direção correta. Ora,
o País, durante um determinado período, cresceu apenas 1,2%
''Estamo_s quebrando o ciclo da impunidade do·
no PIB, decrescend_o em termos de renda per capita, e cons-esetor público· no País."
gui~ - em que pese a que o salário médio de dezembro
de 1991 tenha sido 17%-il:iff:riorao salário médio de dezembro
Trata-se de uma prova cabal da luta de Sua Excelência
de 90, segundo QIBGE,- no período de 90 para 91, aumentar contra a corrupção; conupção que se co~~ertera, infeJizmente,
o pagamento-aos credores internacionais de cinco bilhões e
num mal nacional. E foi máis aléin _Suá EXcelência:
meio de dólares, em 90, para quase onde bilhões de dólares
em 1991, um aumento de95%. Obviamente, os Credores inter~
-'~Mais uma vez reC<?mendo" (afirmou perante o
nacionais- do -Brasil estão- achã.D.do tudo muito positivo. Mas
Ministério)"áos
Ministros de Estado e Secretários de
eu gostaria de ressaltar que esses números estão muito distanGoverrio que obserVem, em suas áreas de atribuição,
tes daquelas proposições do então candidato Fernando Collor
estrita e a~solut~ vigilância na admini_stração do bem
de Mello. Sua Excelência disse aos brasileiros- muitos dos
~úl?l_ic?."
quais Corifiaram nele, o~ seja, trinta e _ çinco mUl}ões __- quejamais iria permitir fosse o sacrifício dos trabalhadores, dos
E concluiu:
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"É próprio dos regimes democráticos ver os desvios de conduta ganhar as manchetes. Fora da democracia; isSo"- Ilão aContec~ porque simplesmente as denúncias São manipuladas, ocultadas ou desencorajadas
por temor intrínseco aos regimes militares, fechados
e autoritários."

Então, veja V. Ex•, que o Presidente Fernando Collor
está agindo COIJ?.__ rigor, com veem~nd&: em ·relação a isso.
E a prova significifiVã SãO as--pfóVidêncüls que ele vem ado-

tando.
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plano quando se interpretava exatamente a exclusão das moe~
das podres da lei que autoriza as privatizações no -Brasil. O
congresso, por· esmagadora maioria, aprovou o plano de pri-

vatização do Governo Federal. Veja V.

Ex~

que essa não

é uma culpa exclusiva do Presidente da República. Estamos
Vendo o caso da Venezuela. O que está acontecendo naquele
país senão o desencanto da população da venezuela com relação ao ·plano de neoliberalismo que o gove-rno do Presidente
da República de lá está impondo ã Nação? Os próprios- 3contécimentos da União Soviética, 65-destroços da União Soviética,

a sua capitulação, tudo isso não se reduz ao insucesso em

Si-do socialismo, mas sobretudo à influência do capital externo,
os métodos adotados pelos grupos~-pelas multinacionais, no
denúncias de corrupção.· A Polícia Federal é um braço do ·sentido do esfaCelamento da União Soviética. Mas, Sen-idor
Marco Maciel, quero neste instante, salientar aspectos positiPoder Executivo e praticamente é ela que comanda, neste
vos, do meu ângulo, do Presidente Collor. O primeiro deles
ínS:t3.nte, as· aÇões-_.-que ·o GoV-erho Vem desenvolvendo no cominquestionavelmente _é a sua obstinação, a: sua capacidade
bate à corrupção.
--de enfrentar os contrários,- eilfrentá( aS manifestações~Uã. opiÉ impoitante-salientar a conduta do Presidente Fernando nião pública que não são favoráveis ão~seu pTojeto de governo.
Collor de Mello e, de alguma forma, os ·atos que ele está _Quero· dizer a V. Ex• que o Presidente da- República teril
adotando vão permitir fãzer com que, quem sabe, a iiiflação demonstrado uma pertinácia muito gri:\nàe, poique·Os outros
seja de fato expungida do nosso_ País, que ela desapareça -Presídentes da República não suportaram as manifeStações
sobretudo do ·setor público e, de modo espedal, do setor _populf.l.res, e o Presidente.: Collor tem -resistido a isso. -o Presidente Sarney não conseguiu fazer as privatizações. Nãc;:> estou
público federal.
dizendo_que o Presidente_ Collor esteja correto em muit3s
O Sr. Esperidião Amin -Permite V. Ex• um aparte?
das privatizações-;·porque·eu iiãó sou-uma pesso-a= que tem
idíossiricrasía a-piiV'átiZã.ções;''eU ·manifeStO api-ééits·õ·e-s~Cóíri
O SR: MARCO MACIEL - E mais, para concluir a relação a alguns setores que estão privafiz3dos. Mas ·o Presiresposta ao aparte de V. Ex\ quem sabe se graças à t_ranspa- dente Sarney, dizia eu, Senador Marco Maciel, não teve corarência qUe ·o Góvéfõ.O Federal vem adotando, a forma como gem, com o maf.or -respeito, ou nã_() teve c_qp.dições d~ leyar
ele vem agindo, fsso não_ venha a servir de exemplo para a cabo determinados projetas, porque ele foi atropelado pela
aqueles que não se comportam adequada e corretamente no manifestação popular, pela opinião pública. E o PreSidente
Çollor tem conseguido suportar esse índice contrário a ele
exercício das suas funÇões públicas.
·
e..está realmente desenvolvendo urna política que poderá dar
certo, inquetionavelmente nós ternos que· admitir isso, poderá
O Sr. Mauricio Corrêa - Permite V. Ex• um aparte?
.dar certo, ainda que seja com-esse--sa-crifício que nós estamOs
O SR. MARCO MACIEL - Ouço o 'riobre Senador Mau- -vivendo_ nos dias de hoje. Quero dizer a V. Ex!, por exemplo,
rício Corrêa e depois o nobre Senador EsperidiãO Airiiil: E no caso do Parque Ianomami, o Presidente da República togastaria de pedir a V. Ex•, Sr. Presidente, mais urna vez, mou uma decisão corajosa, e eu So-U iriteiramenté: f3.Vorável
um pouco mais de tolerância, porque aínda pretendo fazer àquela demarcação, enfrentou aquela questão com altivez e
~determinou a sua demarcação. Eu poderia discutir- Com V.
algumas considerações sobre a questão econôniica.
Ex~ aqui sobre o Gover!J-O CoHor, as questõe-s ec.oriômicas,
O Sr. Maurício Corrêa - Senador Marco Maciel, não o problema do seu desejo de promover a reforma constituvou fazer aqui o apaite .do Apocalipse, nem o ·aparte das cional no que tange -à eXtinção dos monopólios ass_egurados
vivandeiras. Vou manifestar uma terta ansiedade diante do na Constituição_ Fe_Qe~al. Mas me limito.aqui, boje, Senador
quadro que estamos vivendo. Eu poderia muito bem contra- Marco Maciel, a manifestar essa expectativa de que realmente
por-me ao que diz V. Ex\ analisando o ·que- ocorreu com O Presidente da República tem revistO-deterMinadas posições.
relação à apreensão dos cruzados, argumentar sobre o insu- Não é mais o Presidente que iniciou este Governo; está revencesso das escolhas ministeriaiS, enfim, -argumenta! com ·v. O oom·o-Congres~:;"O NaciOnal -o Partido:'de v:-Exr,~o·pp[,
Ex~ sobre esse clima ·cruel do descompasso da corrupção nos hoj_e, -q!J.e -dá umahasede sustentação aO-Presidente da Rep-Uórgãos da administração_ pública--ou sobre out[os ãngT.dos do óli~.a é-u-r:n. eXe~plo_-nítíd_o ~e gU(o. Presid~nte_ qu~e_i~ Õrganigoverno do Presidente Collor. Mas quero salfeDtar C}Ue, do- zar-se aqui em termos de suporte parlamentar. Eu diria a
ponto de vista do seu plano económico, temos pro"fundas diver- V- EX!', por conseguinte, qué Vislumbro essa situação como
gências. No que tange, por .exem-plo, ao projeto de priváti- extremamente saudável, embora o PFL tenha sido conternzação, não compartilhamos dessa euforia erri que vive o nobre piado praticamente com três ministérios. Mas isso é uma quesSenador Marco __ Maciel, porque, por exemplo, no ·caso da tão do Governo, é uma visão_~ele. Ma~ o _que quero dizer
Usiminas, o único resultadO do ponto de Vista prático em a V. Ex~ é-que examino· esse aspecto com··atguma euforia,
termos de cruzeiros, de dinheiro que entrou pata os cofres sobretudo essa visão, _esse new loo_k do Presidente da Repúda União, qual foi o mohfante? Apenas oitenta e três míf bliCa, piecisã.mente, Senador Marco· Maciel, _aquilo que ele
cruzeiros. Quero qu·estionar essas privatizações, mas quero êscreveu i1.a agenda do consenso, -e· que àS-Vê@ _a--opinião
dizer, Senador Marco Macie,I·, que a culpa não é do Presidente pública ainda não entendeu, ou· que determinados campada República exclusivamente, é Sobremaneira culpa do Con- nheiros, até nós, maniqueísfas=,-D.ãnlevaiiios mi devida conta.
g:esso Nacional, porque quem deu o aval para· o Presidente - E não quero questionar se aquelas ídéiâs Sâo_ do acadêmico
Pela primeira vez ilO País, -e-stamos Vendo o própriO Poder
Executivo diretamente .envolvido na- apuração de fraudes e
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lizamos o comércio, estamos incentivando programas
da República fazer essas privatizações foi o Co-ngresso_ Nacio~ ,
nal. _Q CongreSso Nac_ional teve oportunidade de rever .esse. ,
de qualidade e produtiviQade, demos novo impulso a
pesquisas na área das ciência e da t~çl).ologia."
José Guilherme Merqulor; não quero qu~tiona·r se aquelas
idéias Podem ou é:Sfâõ sendo copsubstaqc~ad;l~ no partido polí~
tico~ O que quero-dizer é que o Presidente as adotou;Ae ~s
E o fato é que o PaíS retoma aos poucos a confiança,
ad_otando, evidentemente que ele as end.ossa.. Sua Ex;celenc~a -sobretudo
a confiança: externa.· -·~ --- -..
- --' '
crê exatamente naquelas idéias. E é uma rev_isão importante.
Eu 'diria que é, sem -dúvida nenhuma, um dos documentos
Trago aquí-= -não v_ou ler toda a notícia, Sr. Presidente
mais bem articulados que vi em termos de exame da sihJ,ação - uma matéria que forpd(J:Iicada na Gazeta Mercantil, na
política brasileira. É dentr_o desse aspecto que quero sau~r edição de 14, 15, 16 de marçõ:' ' ' ·
os dois anos do Goyerno Co_llor. Cla_rq que _eu tenhQ• n,:t~I~a
· ''Captação de Recúi~os Externos chega à JlS$19,7
coisa a contestar no que tange a sua política econômiça, ....M'~~
bilhões. desde 1990."
·
isso_ será em um OutrQ momento. Hoje_ eu me li91ito a çli_zer
a V. Ex~ que vejo aspectos positivOS, Siin\ "no Go:Vérrio ·do
E.dCste total é importante-lembrar-, Sr. Presideflte, que
_1.92_5 bilh;lQ_ç},~ dQ1ares.__Q.COJrc;:t.L~Oh a forlJla de ipyestíiP~nto
Presidente Collor.
; . ___ d~p_s_co__e não apehas compra de ações, commerclal papers,
O SR_. MARCO M.;\CIEL:- _Nob~e_S~n~dor MaunctÇ> etc., ou outros títulos que, realmente, não- representam o
Cot(êa,-agradeço o aparte de V. EX1', sobre.tudo por se tratar ingresso definitivo de_sse capital em nosso País. Essa é-~ pi-ova
de Líder de um Partido que integra a Oposição nesta Casa.·: , de que a confiança está sendo retomada. E graças ao acordo
V. Ex• faz, pelo menOS em grande parte, justiça às_ açõ~. 'feito com o FMI .e ao recente- fechamento do .acordo com
que o Presidente Collor vem empreendendo no sentido. _de _o Clube de Paris, que são as Credores ofiCiais, e ao·pt-óximo
consolidar a democraCia, modernizar a·ecoilômia, e redefinir .acordo com os bancos privados, em,Noya .Iol'que, vamos,
o papel da adminiStração· pública no Cõh]unto da sociedade ,possivelnt;ente?-reCebe:r mais recursos estrangeiros.
1
brasileira.
·
''
- ----~~-----~-•-'
-E sem querer falar acltii por hipótese, gõsfaría de- cfar
V. Ex~, contudo, é crítiCo da privatização. Sobre esse alguns dados concretos. Graças ao fechamento do acordo com
assunto, gostaria-, _nobre Senador Maurício Corrêa, de dizer o Clube· de Paris, é possíveL que o Brasil receha já-recUrsos
que ainda não podemos avaliar adequadamente 0 _alcanCe (la de organizaçõ-es financeiras internaCionaiS que -realízaffi em~
privatização em nosso Pâ.ís, mesmo porqtíe ela ainda esta· préSHrrioS a jUros privilegiados para· ptogramas de inftae&em fase inicial. De. uni programa de 27 empresas que foram trutura.' A expe_ctativa é que possainOs receber algo em tomo
iniCÍalritente definidas, ape·nas oito foi"iuh' leiloadas, e saDd-Sé .de 4 bilhões· de dólares ainda este ano, oriundos, basicamente,
que às i? empresas são primeira etapa tle um progral)la. · do Banco Mundial, do G7, do BID e 'da OECD, óu seja,
do fundo de cooperação japonês. E esses recursOs vão' toâos,
E_ dessas oito empresas que foram leiloadas, praticamente basicamente, para a infraeStrUtUra físiCa e· eConómica e para
só d_ua:s têm maior expressão ecoilómicá e Cbhseqm~nteinerite a infraestrutura social. o que· mOStra, Sr. Presidente, que
podem oferecer já uin subsídio maior em-cfefesa desse progra- estamos caminhando, e bem, no rumo de retomarmos 0 pro~
ma, a Usiminas e a: Mafersa. Mas de toda maneira, não posso cesso ~e crescimento .económico, mas· fazendo-o de forma
deixar de reconhecer que o programa de. privatização tem consistente e artic'Ulada.
dois grandes resultados positivos. De um lado é a redução,
Ouço 1 Coi_llsatisfaÇão,onobreSenadorEsperidiãoA!IJ:~n;
da d:íVià~ plíblica. Não é nada, mas os oi~o_leilões realiz11~o~
.: o s;._Esperidião·Ã~~ ~Se'rlador Marco Maciel, desejo,
significapim reduçã0 de LS bilhões de dólares na dívida qr~si:
leira, o que sfgnifica Q,5%-_do PIB, o~ seja-, só o prógráíria com um- rápido- aparte, alguma contriPJJição ao pronunciade privatização deu uma contribuição na redução do déficit mento de V. EX'
' ~
de 0,,5% do PIB. Por outro lad_o, o programa de privatização
O Sr: EsJ)eiidião Amin- E o façci impressionado sinceratem um aspecto também invisíVel mas não _menos importante.
mente peta manifestação de sobriedade e de grandeza do aparEle restaura a confianÇa do investidor no Brasil, sobretudo
te do Senador Mauricio Corrêa .. Quase que faço eco, quase
do investidor estrangeiro; que vê que por este cãnl.inho esta- qué faço coro à maior parte das observações que o Senador
o uma clara opção pela economia de mercado, abrindo-se MauríciO Corrêa aqui fez~_Quero .me valer, principalmente,
contlições para que ó Estado saia de terntório que 'n·ão lhe do _recado __constante do aludido aparte quanto à ViSão do
perte'n:ce ·na economia;· a ·economia privá-da, e possa' agit de goverço do P.resid,e;I}_tç ,F~rn~ndo C<?llor neste momento~ Nã~
forffiã. mais conscientê e :articulada naquilo- que é tarefa sua: _é um afrol)ta à opm1ão.publica, que, neste momento, se posieducação, saúde, segurança,-previdêndá-e infra-estrutura.
ciona, segundo os institutOs-de pesquisa, desfavoravelmente
Por iSso, nobre Senador Maurício Corrêa, quero dizer ao goVerno do Presidente Fernando ccillor, mlo é uma afronta
que o aparte de V. Ex•, de alguma forma, traz um reconhe- dizer, como digo, que o_Govemo do Presidente C:ollor, neste
cimento à obra do Governo, mas que V. Ex•, naturalmente, momeilto, .está melhor equipado e melhor direcionado do
tem que compreender melhor o alcance e a significação do que quando assumiu. É a minha visãO: E ainda que isto não
se traduza em resultados que possam ser aferidos pelos instituprograma de privatização que estamos realizando. · Mas, Sr. Presidente, antes de ouvir o Senador Esperidião tos de opiitiáo pública, quero focalizar dois aspectOs, e sem
nenhum constrangimento, dentro da linha do aparte do SenaAmin, gostaria de dizei que o Presidente Cõllor tei:n razão
dor Maurício Corrêa. O Presidente Collor, até pelo fato de
quando afirma, no seu discurso:
ter sidn eleito_ numa eleição .solteira, portava dentro de si,
"Assistimos a uma reviravolta das espectativas com um entusiasmo que a ~ua idade tem obrigação de imprimír
económicas, modernizamos a política industrial, libera~ à sua conduta, um de_sejo que os críticos, podemos dizer.

a
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chamam de mes'siãnko de salvar o País. Só_nã_o s_e pode dizer
que ele tenha· sido o único político brasileiro a ter este matiz
na sua atitude~ a· influenciar SUa atitude~ Isso tem sido quase
uma constante na política brasileira. Hoje, à custa até de
sofrimentos pessoais, que ne.nbum_ de nó_s tem o direito de
ignõrai', 6- P-residente e o seu govemo_ podem se apresentar
perante a sociedade brasileira co'm 'o amadurecimento que
só o so(rimento político pode trazer a quem exerce essa atividade, esse mister, essa missão~. O~ sqfçiinentó Político E, sem

dúvida alguma, a única forma
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nobr~

.de enriquecer o político

e a sua missão. :É cl!i~O que podemos apreciar, neste momento,

os aspectos negativos·, -ds' erros,' os eqUívocos- tantas vezes
mencionados, correta ou incorretamente, por'todos nós, inclu~
sive por mim, aqui nesta ·casa. Mas niilguéin pode ígnorar
que o .Governo está mais amadurecido, mais sensível a captar
opiniões com as quais possa montar o sincretismo que a democracia; que -a legítíiria tr3nS:J.gência - não a capitúlàção -:impõe a_quem·temo tlever de governar um País cónfãs desígualdades e com a suCessão de equívocos que a nossa História
registra, aponta e airida estampa no nosso quadro S?cial.
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me honrou V. Ex~ e não-somente pelo conteúdo, pelo julgamen-to -qúe V_ Ex~. faz da obra do Governo do Pre'sidente
FernandO Collor de Mel_lo, mas como também, de modo espe- ·
cial, pelo 'reconhecimento do meu trabalho que realizo, aqui, ·
como líder do meu partido e como Líder do .Gov_em<t nesta
Casa. Realmente, o nosso objetivo_deve ser sempre conciliar
os interesses do Governo corri a _def~sa; .naturalmente c;los
interesses desta CaS.a, de tal sorte que haja Uii:ta certa sintonia
eritre·ã -áÇão da Casa e o_d_esenvolvi_mentO das açQes.<le Gp~~r
no. Mas, nem sempre ísso é fácil e nem sempre "isso é possível.
E terllio buscado no ex~rcfciO das minhas funções cu!}1prir,
deritró-de'ssa ótica, o-meu papel.
~O Sr~ Qziel cárrl~~ro ~ Permite.-oté.v.· Ex; um aparte?
O SR. MARCO MACIEL - Mas, já que V. Ex• feriu·
a questão da ~giicUltura - e se me ·permitir 6 -nobre Senador_
Oziel Carneiio- eu gostaria de fazer algumas colocações,
que·me- parecem oportunas, sbbre a .questão da agricultura
bras~leira.
··
'''I,

A·segunda· observação é frutO de uma viagem ·qu·e encetei
sexta, sábado e donlingo ao interior do meu Eshidci, "aO ·e'xtre~ .
mo~oeste do· meu. Est.ado, -se há um ponto em que fui um
crítico veemente,do gqverno do Presidente Collor foi na questão d~ ~gljçl.lltu.ra no seu primeiro ano de governo. Critiquei-à
aquj sob todos os aspectos. Já escrevi, inclusive, ao Presidente,
dizendo.que,era um qime o que tinha sido feito com a agriculturanoseuprimeiroajiodegovemo. Poisnestefimdesemana,
recolhi Urçt.<;t vjsão de; ptiroismo real- não é_ mjragem ....L-,
vi as pequena~ prOpriedades do meu Estado., a$ mesmas- que
assegqraram a. reconstrução de Santa Catarin'l depois das enche;ntes de 83 e 84, verdes e amarelas; verde a safra do tarde,
e já amarela a safra _do_ ce.do, como· dizemos -lá: Isso n-âoveio por acaso.. Veto embutido num amadurecimento do governo;_veio.porque as críticas não "foram lanç3.das, coinpã.iadas
às sementes, a um solo estéril e infenso às· cr(ticas e às suges- .
tóes •. Dãquela visão que me impressionoil profundamente,
eu quero extrair a contribuição final do meu aparte à manifestação de V. Ex~ Não sou um ótimista apenaS sOnhador; Procuro
ser um reali$ta que olha ·com otimismo e com ·muita fé o
seu país. Quero crer que com o nosso amaduredmentó, qUe
com o amadurecimento do Congresso também, que vai assum.indo aS funções de' parte do governo que é, pela-CónSUtriiÇâo
-temOs aqúi cltfibuições constitucionais de governar, 3.utori~
zar, negar atribuições solenemente fortes. creio que com isso,
nós ainda ·que convivamos 'cbm O cenário cruel do ponto de
vista social, difícil do ponto de viSt~ económico~ temos-o deve-r
de comemorar dois anos' qe um Govem·o-legítimo ao-·qu31
todOS estam'os vinculados pelo dever de tornâ~lo melhor com
crítica Sã nãO recalcada, com· o aplauso contido para D.ão
dar impressão de que jã -deu tudo certo, como já aconteceu
neste País há pouco tempo.-· Enfim, todos tivemos oportunidade, nas vicissitudes desses dois primeii"os anoS~ de amadurecer um pouco, creiO, ajudar não apenas ao Presidente Fernando Collor, mas que o seu Governo e o País melhor~m
durante o seu mandato e ap:ôs, também, sustentadamente.
Eu o cumprimento, finalmente, porque no exercício da Liderança V .. Ex• tem sido leal ao Governo e preservado sua lealdade para· com o País. Muito obrigado.

e

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Esperidião
t:\min, quero agradecer m1,1ito sensibilizado o aparte com que

Tem razão V. Ex~ q~~:mdo diz que realmente o PreSideQt.e, ,
.Fernando. Collor de ,t,-1ello está olhando para a agricultm:a,
bras1·1e1ra.
· Pode r·1a ate,
• numa a utocrí•'ca
u.
, ~d.ze
1 r q ue tal vez.n ão
fosse essa a orientação que marcou -0 seu Governo-ao se
empossar na Suprema Magistratura da Nação.
___ _._M~~,_:ho_je, !Jing~é-~ _p_o~~--d~ixar. d~ r~EO_t:I_he~er __que o
Presidente d~ __,República te~ feito um grande esfo_rç~
nesse sentido. E O resultado é qu~ v.amos ter, em termos
de- Pi-õCI~tiVidade, a In;"a)or safra da História-brasileiia,. D_e;v~-::
mos'- afcarl'.(ar 70 milhões de tonelàdàs' de ·grãos e, valem~.q , .
dest'a'car,, um aumeD.to ·de apenas 2% da área plantaQa, o
que 's~gnifica dizer que 9'aumento foi ba~(cám'ente de produti~
vidade; não fizemos u.I!la expansão muito significativa da li-oteit~fag_ffool~, o que,_póde_m~s fazer na _s_afra 92/~3. Mesmo
por que, entendo, ·que·o País tem grandes condições de ser
um grande produtor de grãos. Se os E~t~dos Unidos, que
têm um território semelhante ao nosso, poi~·a parte do Al3scá
é. insusceptível de manejo agrícola consegue produzir 600 "mi: - ·
lhões de toneladas de grãos e não prodúi mais pOr não haver
aecesSídade nem demandas do mercado interno ou externo,·
por que não podemoS pâssar para 20% "áesse percentual, 120
milhões de toneladas dé grãos? Essa uma meta factível e muito
maiS faétível é o que pretende o Presidente Fernando Cóllor
quando estima essa safra que agora começamos a colher possa
iiltrapassar os 70 milhões .de grãos.
Sen~o.r

qúe

É isso o quê certamente -irá aCOhtécef-este _-ano. O_
é signifiCãtivo basicamente, benefiCiãndo culturas que int~-:

grani a' chamada cesta básica, O qtié sefvíiá pãra riielho;rar
a dieta alimentar do D.Osso povo, visandç ,controlar e conter
a inflação, inclusive, nianobrasde especuladores, de atravessadores, como sabemos. A agricultura, cunhece muito bem V.
Ex• que é um Parlamentar competente, estudioso, de um Estado com forte vocação agrícola, a agricultura tem efeitos que
reverberam sobre a indústria, ServiçoS comercialização. Ela
ajuda a aT,unentar _as nqssas exportações o_ que cria condições
para um comércio internacional mais ativo.. E quem sabe,
um comércio internãcional que contribua para que o País
possa se suprir das suas necessidades mais essenciais: combustíveis fôsSeis, bens de capital, etc. além, o óbvio, do efeito
que a agricultura ense]ã sobre a distribuição de renda num
País tão desigual com tantas distâncias sociais.

e
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Agradeço o aparte de V. Ex• e ouço com muita satisfação
o nobre Líder do PDS, Senador _Ot.id Carneiro.

O Sr. Oziel Carneiro - Nobre Senador Marco Maciel,
Líder do PFL e do Governo nesta Cãsa~·e-com'gt'::\fide satisfa-

ção que ouço· V. Ex• referir--Se aó---oãnrVêfsãno- d6 segu-ndo
anO do Governo do Presidente Collo_r. Ao. fazer este aparte,
gostaria- de distinguir muito bem o aniversáfiO do segundo
ano de governo e não do segundo anO de mandato, exa~-~mêótê
porque, Uo meu ponto de Vista, O prifneiro·ano-de-Cfov_erno
do Presidente Collor foi eu diria; senãO perdido, pelo menos
muito atabalhoado. Sabemos que nenhuma administração é
capaz de satisfazer a todos os segmentos da sociedade, princí~
palmente quando se leva em conta que a conjuntura mundial
e a economia externa vêm influenciando fortemente no bemestar das populações não apenas do Brasil, mas da maioria
dos países do Terceiro Mundo e até de alguns do Primeiro
Mundo. Ao felicitá-lo pelo discurso da tarde de hoje, eu o
faço exatamente pelas realizações do segundo ano do Governo
do Presidente· Collor, quando Sua Excelência restabeleçeu
a credibilidade do País na comunidade fin3Dceiia interriàcionàl
quando reatamos oS nossos negócios cdm o muildo exterior,_
através de um ·comportamento como o de alguém que sai
do anonimato, de quem renuncia a bravata da moratória unilateral e se dispõe a" -cOnversar· abertamente- Com oS -credores
internacionais, diante das dificuldades de pagamento, para
ajustar os _nossos c_ompromissos, a nossa capacidade - até
por decisão do próprio~ Senado Federal - a duas premissas
de pagamento: primeíra, a capacidade ftscal, o que nos impede
de passarmos fome para pagarmos os nossos compromissos
externos; segunda, a capacidade de _gerar divisas para satiSfa.zei." esses compromisSos externos. Posso dizer a V. Ex• que,
no primeiro ano de Governo Collor~ não me animei ã. aplaudi-lo. A meu ver, a sua primeira equipe de Governo era inexua Excelência Chegou à conclusão de que muitos não estavam
aptos e passar no vestibular. Hoje, temos o Ministério do_
Govem6 com Outra fiSionomia, com outra atitude, ternos urna
economia se reordenando, estamos cdin os primeiros sinais
de reativação -da_ atividade económica no País. V. Ext disse
que 60% do· Orçamento da República estão voltados para~
atividades sociais, e disse muito bem, exatamente, de acordo
com os recursos .disponíV-eiS, porqtie~éVidentemente, o· Orçamento brasileiro está contingen:crado por uma série de compromissos assumidos no passado. Quero tainbém? nesta oportunidade, como Líder do PDS que, em vátiMopotfunidades,
tem apoiado o Governo em votações itriporlariteS nesta Casa,
de manifestar o -meu aplauso ao trabalho sereno, correto e
leal que V. Ex• desempenha aqui, no Senado Federal, como
Líder do Governo ~do Presidente FernandQ Collor. Parabéns
pelo pronunciamento da tarde de hoje.
O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Oziel Carne1rO agta.deço d~ forma muito especial a manifestação ·de
V. Ex•, o reconhecimento do trabalho que vem desenvolvendo, sobretudo, a partir desse segundo ano de trabalho,
o Presidente Fernando Collor de Mello e, de modo particular,
quero "também registrilr a manifestação de apreço que V. EX'
faz a respeito das ações que desenvolvo como Líder ao PFL
e Líder do Governo aqui no Senado Federal.
O aparte de V. Ex• é para mim muitO iniportãnte, não-somente pelos laços de amizade que nos ligam, mas, também
por saber toda a Casa ser V. Ex• um parlamentar operoso,
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Conhecedor dos problemas do País e que acumula uma larga
experiêricia nãO a pe-itaS no- ferrltório da politica mas, também,
·no campo da atividade empresarial. Por isso o aparte de_ V.
Ex• tein para mim urna signifiõação muito especial.
- --

0 Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Líder, Senador Marco
Maciel, V. Ex~ consente que eu participe do seu pronunciamento com um aparte?
~ O SR. MARC() MÁCIEL __:Com muito prazer, ouvirei
o Senador Jonas Pinheiro, apenaS; antes de fãzê-lo~ gostaria
de dizer que os resultados das ações do Presidente_ Fernando
Collor quer no c:ampo_ da atividade industrial, quer no campo
agríCqla, encontra~ Já uril reconhecímerito muito graitde na
sociedade brasileira e, por que não dizer, de modo especíal
nos segmentOS: que atuarn mais direÜtmente na seara cicofiómica. Sem qll~rer
demorar em depoimentos e CitaÇ-õeS. gOs~
taria, nobre Senador Jonas Pinheiro, antes de ouvi-lo, de
fa;zer referência e manifestações aqui feitas por empre"sáríõs,
como, por exemplo, AntóniO Ernesto Werna de Salvo, que
é o Presidente da Confederação Nacional de Agricultura, que
reconhecendo o trabalho que realiza o Presidente Fernando
Collor, disse c
~
·

me

"O MiniStrO âa Agricultura fe_z questãO de chamar
técnicOs -das entidades representativas dos produtores
rurais para ·acompanhar o último levantamento do campo. E a conclusão que chegamos é que ternos um impacto muitO positivo como Conseqüênciil"daquilo que ele
chamou o pacote agrícola do Goverõo."
E, poderia citar. em. -rapidas palaVras~ uma série de providências que constituem um conjunto de medidas· que o Governo adotou hb plano agrfcola e que estão produzindo resultados tão positivos-:
-- -Mas, não é diferente, nobre Senador Jonas Pinheiro, a
receptividade de segmentos do empresariado do setor secundário, ou seja, do setor industrial, são muitos e muitos_ depoimentos nessa linha_, _o que mostra_ n;:t.~uralmente q acerto da
posição do Governo. Entre eles, gqstaria de citar um que
acho extremamente eloqüente, o do Secretário Exec_ut_ivo do
O!EESE:
--~

.~

~.

~

~·

~~~~·.

~~·,

"O custo.de vida para as famílias com renda mensal
e trinta salários mín_imós caiu 7 ,5%-,_ em fev~
reiio.-ISSo -mostra que pai:a as- famílias cqm renda mensal menor já há uma red_ução das taxas de custo de
vida.••
Por isso, considero que esses depoimentos são extrema·
mente importantes_._
Mas ouço agora, com satisfação, o nobre Senador Jonas
Pinheiro.
O sr. Jori.as Pinheiro -Nobre S.enador Marco· Maciel,
há pouco mais- de um ano sou presença constante nesta Casa
e até hoje não me recordo, em nenhum momento, de haver
dito da tribuna desta Casa uma palavra· sequer em defesa
do Governo- do Presidente Collor; e não o fiz porque até
então não tinha motivos, não encontrava razões. Com_ecei,
recordo-me muito bem, mostrando uma c_erta reserva no meu
primeirO prOnunciamentO neSta- Casa, onde mostrava a minha
desconfiança na forma índividualizada como o Presidente Co~
llor queria conduzir os destinos do País. requerendo e recolhendo auxiliares extremamente_ jovens para uma tarefa tão
difícil. Parece até que fui profétiCo, Coincidindo com o meu
~ntre 1,1ffi
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nome, talvez isso tivesse me inspirado, -p-ara manifestar aquela
desconfiança que, na prátiCa; se co·ntreti:wu, pois a-g-oraic-nho

motivos para dizef algumas palavras e render homenagem
a este Go-Verno, ão Presidente especialmente, primeiro pela
sua obstinação, pertinácia c persjst~oci~. Para ilustl;ar vou
chamar à cena, lembranças de minha adoJeF.cência quando
vi a eclosão da revolução e o_President_e Ca_~tello.B,rapç9 çomeçar a governar o País. A cOisa que mais me impfessiônou
foi a renúncia à estjroa pOpular pois, se se recordam •. o·Presidente Castello Branco foi. extre1)1._am_ente impopular. mercê
das medidas duras, enérgicas, ·amargas, mas n:!OOssárias para
a recuperação do _País. Vejo agora o Governo do Prl!sidente
COllor mais Ou menoS nessa_mesma çlireção~ ~atnb~m renvn_cia:ndo à estima popular, pois, segundo sabemos _e bem- .P
disse o nobre_ Senado_r Esperidião Amjn, as estatísti~s _dos __
institUtos de pesqUiSa nãb favorecem à ihiagem d<i'PrésiQen_te
COllor neste momento, justamente por conseqüêricl.a- dessas
rnedidas amargas, difíceis que terri SUa Excelência tomado
obstinadame_nte np Q~sejo de reconduzir a_Nação para 0 caminho do desenvolvimento. Sa_b~l)los todos ~§s_,_ polític(ls,_como
é difícil, como é penoso_abrir-se mão da admiração-e_do_r~Speito da população. Vivemos a nos orientar piloS-institütos de
pesquisa, acompanhando, querendo saber quan_~Q a_ curva e_stá
ascendente ou descendente, fazendo oorreçües no comportamento, nas atitudes, nos gestos, buscando _rp.elhoria, melhorar
o conceito perante a opinião pública.-Esse é O primeiro ponto
que tem me chamado a atenção e conquistado a mmh:a credibi!idade, fé e confiança nQ Governo _do P.re~i9ente Collor~_ ~!~vem aparelhada de resultados práticos, pois, temos como resultante dessa política, primeiro a subordinaç;lJ_da inflação,
a metodologia aplicada começa a dedina.r.
É_ fato_que a __ c~usto de uma reces~~o_ mu.it•J:gr;l~ç, de
remédios amargose,lamentavelmente, não ~~o a.m;;tr.gos i,gualmente para todos~ A classe trabaUut.do.ra.. .teuu:;Qfri~h:u:nuito
mais do que um grupo bem rt:-duzido c!e fuv()rccldo.s pela
sociedade. Mas a supcrsafra -vai coritrittuir par~ acelerar o
declínio da inflação. Esse_ é Um reSultado - e me recordo
muito bem- em que nós, da Bancada dOJ P.TB ;:demo5_graude
contribuição. Cobramos medidas, apoiiriios~ -i·_ii:i\tíftdic:iriios
e tais medidas foram tornadas e ai cs.~á o re~u,ltad9J Se no
Goveni.o Collor tiv~inos proporcionalmenk a pkr sãfrã:-também estamos tendo a melhor. E me.!ho_: ainda será a safra
de 93, porque há muito tempo estão seHàO tomadas as medidas
para garantir a supersafrâ. de 93. Nobre -senador, o amadurecimento do_Go_vemo, a troca da e.quipe to;;:m ~id(:,.'[un-damentais,
porque a crise realmente era de credlbilidt.$de ~ de desconfianÇa. E o primeiro -sinal que me deu c.onfiatlÇa de. que o
Governo acertari-a-- e·é o que tOdOs ·queremos. para que
a sociedade não sofra -fOi aqueta·célebre te<ça-fdra, qua'ndo
o dólar disparou de 800 para 1.200 aproxíriui"dàmt.·dtC. E o
que aconteceu? Quando os empresários estavam acoSt!.nnados
a ouvir: "não vai haver choque! Não vai haver congelamento!"
- e tudo isso acontecia - , na-quele momeüto, as· indústrias,
o empresariado e os produtores de bens aue l!stavam preparados para um congelamento, veio a s•1bída do dólar e_ isso
não-aconteceu. Aí o_ Governo começoU: a co_nquistar a credibjlidade da sociedade. E daí para cá vem, pauJ.atmaml!nte, crescendo no conceito dos políticos e do povo e vai, se Deus
quiser, acertar para fazer a· redenç2o deste ?áís, _tãO bom,
tão-grande, tão generoso~ de expectativas asmr.~.isJonnidáveis.
TenhO-Certeza de que mao--de-obra abundante, (afta, a ~;~.d
versi:dade climática; a riqueza ae -sOTõ~ -&;:- sLlb~olo, _todo este
conjunto de variáveis vai_condu~lr. a- to.foS_. __ e~ta Nação e a
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nossa sociedade, para_ dias mais auspiciosos. Nobre. Senador,
V. Ex• tem muito bem desempenhado o seu papei de Líder
nesta Casa, tem sido um grande conciliador, um harmonizador
'e_ tefri conseg~idO resÚltados altamehte: favOi'áveis' Pára, q~e
=o G~õvérÍlo Pt>ssa·êonôuzir a sua.rhá4Uina, póssa adminiStrar
o País, com o reSultádo do trabalhO_ d_e Y. _Ex~_ Congratulo~ me
com..___;_V. _Ex\ neste: instaÍlt_e ~- piúabeni:Zo-0 coffio tainbém a·o
Governo Cóllor, este sim, pelo melhor ano de Governo.
O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Jonas PinheirO; agracle_ço o·apar~e de V. Ex", rico,_-sUbstancioso. com.9"l?servaçõe'S'e.reflexões que ajudam a fertilizar, -inclusive, o- meu
--dis'cu.rso. Qu_ero .tamb~m agrad~ce_r"é! 'l.. E_x~~ ~s referêri_Cias
. eCo.nomisastas que Y. :Ex~ fez da min-ha atuação como Líder.
+Mas quero, nobre .Sepador Jonas·_l?inh_eir9, dize~ a _y. Ex'
que concordo integra.Imente com as observações que fez ffi:Ormente quanto chama a atenção para a transcendência, a signifi.cação, que o desenvolvimento da agricu-ltura poderá ter para
.o desenvolvimento. do País como. um todo. Des.ejo, neste ino~~n~o, •. ~izer a V:' );:x~,que aquilo __que se passa no ,tet:Jitó~o
d<:!- ~gryc,u,ltura cerpJ.mente começa~a-se 'passar t agO~.:tflmPém,
'99 Ç{Iffipo-da indústria. Já há siriai~ muhp s·ignifica,tivo$ ne~Se
. sen.t~do. E den~ré outros, gost!l~itt Ae, çitar uma re_fe!~n:c.ia
feít~ peTa-Folha de' s:Paulo, edição çl~i: sábado p·assaaO: Oia
14 .de março, do_ empresário Luiz Bergarriine, i'espoitsável
pela identificação :CI'e tendências na FlESP, Ú!nâênc'ias" ecoitó_~
micas, -qu-e diz:
-·
·
·
..
"Não há dúvida que os .Prínc~pais números rela:ti·' ··~os ao mêS PhSsadó_e_stão-:siítaHzãndo um réãqUeCi.. ! , • -mento da econOmia."
'
-~

'

'.

... V"'> Ex~ sabe q~e p:Sr. Luiz B~rg~mipe se repofta: flêsie
~~q especificamente., _ao _se to r secun<;l~r_io, ap setor jodu_stri<}l,
_e_,_por extensã(), a9- setor de serviçoS., Çl_que mostra, de tim
mo~o geral, ao lado_do__combate à in,flaç~o, que o Presiderite
Fernando Collor ~-aJ11bém colhe frutoS positivos no: sentido
da retomada do cr~~cirn.ento, mas cres.cimento como tran~for~ roaçãq _eçonômico~S~clal que nos lev~-~ u.~ ~esenvo\vitllento
. Jl!~tq~e,-correto. , _; · ·
, , , ..
1

O Sr. Aureo MelÍo -- Permit~-;ne~ V.
um aparte? ·,
. ' 'O SR. MARCO MACIEL- Oúçb ·o nobre Senador ·Aureo Mello.

Ex•

O Sr. Aureo Mello - Ao apagar das luzes do_ discurso
brilhante, de V. Ex! sem dúvida alguma, credenciado_pela
·longa folha de serviços que V. Ex• tem prestado à adminis,traçãd pública deste_ País, qUero, desta. tr~buna, também associár· a minha palavra à de quantos já .se manifestaram •. em
regozijo pelos dois anos de admiriiSfraç_~o, do Senhór, J'rtysidente Fernando Collor. A pr-incípio, pãra mim, sé me afigurava Sua Excelênciã Orepresentante de um 'verdadeiro cbnflito
de gerações: Era a 'mÇcidade, talvez aídda imatura, tentando
_ realizar. através da velocidade, aquilo que a maturidade dos
homem; antigos, dos mais maduros não havia obtido. E como_
a mocidade erra muito, veriao eU erroS 'fundamentaiS na administração do Presidente Collor,_ ao ladO çle acertos_ indiscutíveis. Hoje em dia~ porém, Sua Excelência~ para_ mim -uma
manifestação de cidadão que atingiu uma' fnaturidade administrativa quase perfeita, e a prova disso é __o__ seu des.empenho
em setores como o setor agrícola - a que V. Ex~ tem feito
rP-ft'r~n ... i~ e no .setQr d~ apresentação da economia e da
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finança do País ao exterior. São pontos essenciais que- iTierC- co-ntinuamente, porqUe Só aSsim. ritini sistémá- Planejaâo, pocem ser sublinhados, pelo seu esforço, pela sua luta. Também derâ efetivar o de_senvolvi~ento geral do País.
a feliz escolha do Sr. Embaixador Marcílío Marqué.s:Móreira·
para ·a Pasta da Economia~ é do Planejamento, revela, ao
O SR, MARCO MACIEL - Nobre Senador Josaphat
mesmo tempo, um senso de compreensão e também de maturi- Marinho, o aparte de V. _Ex• soube ser conciso, foi -extremadade, em-obediência àqUilo que se faz lógico, que se faz sensa- mente profundo, denso, rico.de conceitos e observações. Queto. Desejo, sent dúvida _alguma, que a· administração do Se- ro agradecer inicialmente ao ~!ogio feito à forma como encanhor Presidente Collor siga as mesmas normas de países como minho a defesa do Governo riesta Casa e estender os meus
os Estados Unidos, citados por v. Ex"', que, ao apre~entâr~~- agradecimentos às referências._ que V. EX' faZ às ações que
uma produção de 6_00_ milhões _de grãos, revelam apenas um vem adotando o Presidente Collor, sobretudo .agora nessa
sistema económico em qUe cada Estado americano é aiJtd-sll~ fase em que Sua Excelência bus.ca agir e trabalhar mais articuficiente para a-produção de tudo aquilo de que necessita. lado _com o Congres~o _Nacional,_ adensando duas relações
Se O Bz:aSil de fato ob~decesse ao sistema do poliextrâfiVisrri.o com esta Casa, tomando possível, inclusive, que a atividade
e até da policultura, estáriá, Sem dúvida, numa sitúaçãó fie- de Governo seja compartilhada entre os diferentes- Podefes
Ihor. É este o_ objêt~vO gue temoS ao prOferir aqu1," córiiô · · da República. E devo dizer a V. EX' que, sem ser um otimista
uma simples observação, o desejo de que SUa Excelência en- exagerado, antes sendo um otimista realista, a_credito qUe cocampe, para a sua trajetória de ativídades, além de outras meçamos efetivamente uma nova fase da história do País.
medidas, como a do aumento de rodovias e de_ ferrovias-neSte
País, a necessidade também de que este seja um país de EstaTudo inçlica que, vencida a inflaçãtr ~espero -que veitha
dos auto-suficienteS," em que a poliCultura seja caracterfsiiCa a acontecer ainda este ano-, possamos retomar uin processo
de cadâ um, deixando que a interdependência, atraV.éS: de de crescimento mais justo, qtie COrrija· as·desigualdades sociais
produções singulares, elimióc;; a necesSidade fundamental de . e venha, assim, a propiciar a todos os braS:íleirOS, Sobretudo
transp:ortes, que gera défiCits e aurrieritOS de despesas cada os de menor renda, a participação na sociedade-em ·que vivem..
vez maiores-. Acho que·a·atito-suftciéncia de cada EStadO serã Por isso, agradeço o aparte de V. Ex•·e ao mesmo tempO
mais um caminho para que a administração do Presídente manifesto a certeza de que as previsões de V. EX' se confir~
Fernando Collor VenDa -a se tOrnar ·uma grande reafidade. marão, posto que a idéia do Presidente Fernando Collor,
como a bandeira de um cruzado ou_ o_ estandarte de um cavaleirq andante, tudo fazendo, apesar dos apodos e das invec- como, aliás, expressou no discurso que fez na reunião niinisterial, são no sentido de se realiZarem aqueles_objetivos apontivas-qUe coiitra SUa EXcelência se têm convergido, para dar tados
por V. Ex~
ao Brasil, finalme.nte:, umà situaçãO- de desafogo, ti~alléiÇ>MO~ ·
Senador
Meira FiOuço,
agora,
com
satisfação,
o
nobre
do estrangulamento e_ fa~~ndo com cJ.U:e ã. nossa m-Ç>eda e o_
capital decorrente d_o- _trabalho de cada um tenham _o valor lho. que, aqui nesta Casa, como integrante da Mesa, tem
que tanto merecein. Meus parabéns, em particular, ã atuação dado uma contribuição muito -importante ao bom desenvolde V. Ex• como Líder, qUe se tem destacado nesta CaSa ComO vimento dos nossos trabalhos.
um amigo fiel do Presidente Collor e um sincero defensor
O SR. PRESIDENTE (EsperidiãoAmin)- Nobre Senado Governo pela sua capacidade, sua luta ·e seu esforço.
dor Marco Maciel, no momento exato em que vamos ouvir
o aparte do nobre Senador Meira Filho, cujo posto momenta, O SR. MARCO MACIEL -Nobre Senador Áureo 'M:~ neamente· oCupO, a:quí, n3 Presidência, desejo asSín3Ia-i', por
llo, começo agradecend,o, a intervenção j:le V. EX' pela refe. determinação do próprio Senador Meira Filho, que vamos
rên.cia feita- ao trabalho que aqui de_senvolvo e, como não adentrar na terceira hora do ilustrado e prestigiadíssimo propoderia deixar de ser, à manifestação que V. Ex~ faz a respeito nunciamento de V. EX'
do desempenho do Presidente Fernando Collor de Mello,
O SR, MARCO MACIEL - Agradeço a advertência de
sobretudo na luta que enceta para fazer ·com que o· País já V. Ex~, advertência extremamente elegante como -Sói em partome o seu processo de crescimento.
tindo de V. Ex~, marcada, como disse o Senador Áureo Mello,
Gostaria, agora,-de ouvir, depois de ter recolhido a mani- por uma reconhecida habilidade, e por que não dizer, revestida
de uma forma extremamente diplomátiCa e- ouÇo, coilcfUirido
festação de V. Ex•, nobre Senador Aureo Mello, a manifes·
os
apartes, a manifestação do Senador Meira Filho.
tação do ilustre Colega de. Bancada, do nçbre Senador e jUrista, Josaphat Marinho.
·o Sr. Me'ira Filho- Inicialmente, agr3:de"ço· ·à gentileza
Senador Marco Maciel, concordo em gênero e númeda
Mesa.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Marco Maciel,
como sabe, tenho dado apoio a alguns atas _do Governo e ro com o reconhecimento que esta Casa faz hoje, especialdivergido de outros. ?,or isso mesmo desejo que o Governo mente os seus liderados, à competência de V. EX" Posso até
acerte, cada vez mais, para o bem do_ País. Neste instante, dizer que vivo hoje, neste mome-nto;-aqui no plenário, uma
o que quero assinalar é a compostura com que o Líder do tarde de uma satisfação política íntima mUito gr3nde, porque
meu Partido, falando como Líder do Governo, prefira a aná- fui inúmeras vezes censurado por opositores meus por apoiar
lise serena ao-elogio fácil. Essa ãtitude credencia V. Ex~ e o Presidente Fernando Collor de Mello, como o fui também,
em determinadas posições, por apoiár o Presidente José Saro Governo. O_ que Confio, sobretudo, é qw! daqui para di3.nte ney e o Governador José Aparecido. V. Ex• não imagina
e de acordo, aliás, com a expectativa qtie mariifestOu no prin- com que sofrimento atravessei aqueles instantes finais. Mas
cípio de seu discurso, é· que o Governo POsSa dar ao conjUnto é que tinha uma idéia; comO homem de rádio, eleito por
dos problemas do País a ordenação feliz que deu à agricultura, esta cidade. Oitenta pOi"cénto de Brasília depende do GovernO
ou seja, que possa traçar prioridades que sejam alcançadas Central e vinte porcento do Executivo local. Como.sei' contra?
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De mais a mais, espero também, Sr. Presidente, que
Por.que ser contra? Por que não se aproximar e não levar
tanto ao Executivo lQcal, como ao Governo Central as.aflições haj!l, ~mo ~<_?.n~eqüéncia dessas aç6es, uma maioi- _artiCuláçãO
e os problemas da cidade que me elegeu Senado_r?_ Então, entre ação do Governo, entendido não apenas o POder ExeCUeste caminho realmente não é de· in'uitas glórias, nem que tivo, mas compreendendo os outros Poderes. da República:
cause aosoutrosrnuitas_satisfações·, p"oi-que, às vezes, as nossas o-Legislativo e o Judiciário: Digo sempre que go_vemar é ·
posições sãO antàgônicas àqUela da posição popular. Mas man- ação solidária, ninguém governa sozinho. E princípio ·coiistifU~ ·
tive!e·ssa poSição. De infcfO, 'ãfligiam-m_e determinadas posi- cional que os Poderes d~vem ser harmônicõs e independentes.
ções do GovernO do Presidente Fernando Collor, m_ª-$_sempre A cada um cabe exercitar a sua faixa de_ autonomia - por
acreditei' que Sua Excelênda estava no caminho coi:reto~,Com que não dizer alguns casos de soberania_:-- _mas sempre a
as medidas· duras, essenciais e 'quem- vem pãra mudar e tirar presidir a ação dos Poderes, sobretudo os Poderes da Repúos acom?dados _ sempre há de enfrentar sérias oposiÇões. É blica, deve_ ter-se presente a necessidade de. qu_e haja har· ·
o qti_e tem- acontecido como Presidente. Mas acredito que, monia.
O que percebo,_ ao cabo do _segundo an_o do GOyér,no
a partii: de agora,. as coi'Sas começam a se aclarar e ~ se modificar. -Tenho'Convencimento pleno de que, a partir do segundo Qg __-~resic:Jent~_ Ferna~do C~llOi ~e _Me II~, em que pesem -as
semestre deste ano, iremos encontrar o nosso verdadeiro cami- -dificuldades por que passamos, já se estaDelece- rima boã intenho,.através de uma administração consciente, austera, capaz, ração e:riire os três Poderes da República Federatíva do Brasil.
que há·, ·S_em dúvida, de conduzir o nosso País à glória do Executivo, Legislativo e Judiciário estãO empenhados na busca
seu verdadeiro destino._ 0\lero apresentar os parabéns a V. dos mesmos objetiVos, na conquiSta dos IneSirioS prbpü_sifó_S,
quer no campo da consolidação democrática, da instituciOEx~ejuntar-me às. várias manifestaÇões de apoio aqui apresentadas nesta tarde. Parabéns pela sua competência- como o nalizaÇão do País, quer sobretudo na moralização do Estado. _
Ude_r que e1sc61hemoS unanini_eme:nte e parabéns ao Governo É isso o_que verificamos agOra,-quando ExecUtivo, Le-gislativO
Collor pela posição _que começa a se aclarar. Sua E~_celêncja e-- Judici~rlo se dão as mãos para fazer cOrri que a Adminiscer't4m(mte ·há, de readquirir a popularidade que o conduziu tração ?~blica não sóinente responda -às exigê-ncias da SoCie-dade,_ mas que se-_faça observando fielmente as regras éticas à ~r~i~~ncja_ da R~públ~ca. ·
.
.
de conduta, que devem marcar uma -sociedade que quer se
~SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Me1ra Ftlho,
desenvolver, mas, ao mesmo tempo, realizar o seu processo
o aparte de V. Ex~ é de quem conhece Brasília na sua..intimi=-~ de--cre~cimentb respeitando os princfpios da moralidade púdade: V. Ex• é um lídimo, um legítimo-representante do-povo
blica.
desta- éidade, aqui no Senado FederaL E. V. _E~ sabe quanto
Dãf por -qUe~-Sr~-Presidente, COnclU03S minhaS-pãlãvras:
é difícil para o governante vencer· desafios, sobretudo na fase agradec,endo as manifestações dos Colegas que tanto enriqueem que viVé ó País ainda-im:plantando uma nova Capital Fede- cer~m o meu_ pronunciamento, e cumprimentando o Presi·
ral, tendo pela frente, em conseqüência, muitas dificuldades dente Fernando Collor pela obra que realiza.
, __
a ultrapa!:.sar. Mas V. Ex• situou m-uito bem o esforço que
Concluo também as minhas palavras solicitando a V. EX~
vem fazendo o_ Presidente Fernando Col!or_de Me !lo para defira o apelo que ora lhe formulo; no sen6do de se fazer
muçl,ar a face do País. E para que esse esforço seja consiStente, constar, em apenso a este texto, o discurso -que o Presidente
algo çluradouro, é.f~nd"am~ntal que se inicie por unia mudança Fernando Collor profenu- na- reUnião rriiniskrial d_e 13_de_Illilr-:_.
de çonduta. Aprendi com. Milton Campos que à âemoá3cia ço" deste ano. Trata-se de um doçumento que merece ser lido
corn((.ça npJ~iflO das consciêncié!S. Se o_Govemo do PresicJ,ent_e e meditado por conter não somente linhas da ação que ele
Fernando Collor quer deixar, no País, plantado um novo· modo -realiza, mas também por ter regras e normas que se-rvem
de fazer política_, urna nova compreensão dos problemas nacio- -pata abalizar o futuro, que espero seja marcado por um crescinais, mister se f3z que sejam féifâs· ·m.-uaãnça"S de atiti!_des,- mente maior e, sobretudo, por uma busca de mais justiça
correções de conduta, sobretudo na forma de enfren_tar e resol- _ social, que constitui o objetivo maior de uma verdadeira política de desenvolvimento.
ver prob lemas que, há décadas, ou às vezes séculos, desafiam
no~so-_PaíS.
Agradeço
a
V.
Ex"
aparte.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
0
0
.
Palmas.)
,Sr_, Presidente, antes de concluir as minha$- palavras e
!DOCUMENTO O QUE SE REFERE O SR.
sem _querer me.alongaJ:" em_ consid~rações, desejo dizer que
MARCO MAÇIEL EM SEU DISCURSO:)
.
ainda muito teria~ que me reportar, nos mais variaclo& carppos
da atividade do Gove-rno do Presidente CQUor, iD;çlusive ~nali
sando_ melhor_ o disçu~:so que Sua Excelência ofereceu_ao PaíS
na últimasexta~feira·: Mas sei_que o illimigo "tempo nem sempre
AO SEGUND-O ANO DE GOVERNO
nos permite fazer com que tódas e.S$_as questões sejam devidamente analisadas e debatidas no momento oportuno.
Brasilia, 13 de março de 1992
Não queria deixar, SI-. Presidente, ao concluir as minhas
l:loje_~:tts vésperas de completarmos dois anos de Goverpalavras, _de dizer que o _Presidente Fernando Collor pode,
no segund~ ano de_ governo, someçar a colher alguns resulta- no, estamos reunidos não somente para avaliar o que já se
dos,.algQ.ns frutos-.;. não ine _refiro, nó caso, somente._à-política alcançou, mas prindpalrilente para reafirmar no"soS grandes
agrícola- da sua_obr:a. Ceitamerite, _com q 4esen~olvimento Qbj~t~vQ~, r~fletindç) -~~b~_e c_~~gu_i~tas, acertos e também pro·
.
-. _
das súas ações, com o- perpassar dos dias, com a evolução pondo aperfeiçoamento de rumos.- _ _ .
__Nesta reunião, acolhemos os novos membros da equipe
da sua obra adminiStrat_iva, ·sua Excelência obterá novas conquistas. Com certeza, o Pa'ís será diferente, será ritelhor ao ministerial, que ganha, assim, experiênCia eaensfdaâe-, reVigoconcluir o Presidente Fernahdo Collor de Mello a sua adminis- rando o sentido de unidade Qe direçã.o que tem.- norte?d_o
- a!:. ações do Governo._
- ·
tração no dia 31 de dezembro de 1994. · ·
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Um mil novecentos e noventa e dois é o ano decisivo
para fortalecer o processo de modernização do País e para
·definir estratégiaS-qUe -âSsegurem a retOmada do cresCimento
económico ·si.ist~mtado.
Devemos continuar a oferecer ao povo brasileiro realizações concretas para solucionar-os·proDiemas que eilfrenta no
dia a dia.
E o· pririleii'o desafio é o" da estabilidade monetária, que,
como tenho- afirmado reiteradas vezes, não- é um- fim eni Si
mesma, mas um instrurrieiito"indispensável para recuperarmos
a capacidade de crescer e atingir metas de justiça social.
Há dois anos lutamos para sanear a ec_onomia, coriigiiido
distorções que vêm-se acúmulando há décadas atrás: esse ajuste tem sido difícil p:ii-a· todos, mas a grande maíóiía dos brasileiros têm demonstrado paciência, pers'eV~rançã;-Otimisrrio. ·
Não tive receio de adotar medidas duras, porque sabia
que eram necessárias e se tornariam_benéficas para o conjunto
da população.
Essas medidas foram essenciais para dar continuidade
ao combate contra o círculo vicioso co_riiposto pela ameaça
da hiperinflaçãO, pela cartelização, pela baixa produtividade,
por margens ·deJuGro_ abusivas, pela remuneração insuficiente
da mão-de-obra, pela produção que não busca a economia
de escala nem as condições de competitividade internacionaL
Por isso-; Vale insíStir nurrl ponto:- o ajus"fêo económico
que estamos empreendendo não pode ser afrouxado agora.
Estamos muito próximos do porto segurO- para mUdar
o curso do timão.
-·
Já se vislumbra o horizonte claro: falta muito pouCo pata
recolocarmos o Brasil novamente na trilha do crescimento
saudável.
Retomemos o fôlego e vamos mobilizar todas as nossas forças páta esta arrancada final, com a casa arrumada.
É fundamental, nesta ·nora, eleger as p.riOridades corretas
e realistas, levando em conta as límitaçõeS existerifes-: a Verdadeira reconstrução nacional não_ se faz com metas de curto
prazo; com mecanismos pretensamente salVadores, Com realidades conjunturais e, sobretudo, não se_ filz Com -oporfunísl:no politico. _
·
o

-

-

-

-

-

_As mudanças estruturais que o País exige demandam visão al'npla e um engajamento de tQdos com projeto de longo
prazo.
·
Os resultados que vamos obtendo ·confirmam nosso compromisso com uma política económica: que visa ·a metas duradouras e irreversíveiS.
--Senhoras e Senhores,
Os dois anos de mandato que completamos mudaram
a História do Brasil: ninguém pode negar que um hovo eixo
orienta a agenda do debate nacional.
Temas antes ignorã.dos ou relegados a segundo plano
na agenda política brasileira foram incorporados como prioridade Por representantes de todo o espectro político nacional.
Mas é preciso ir adiante, tornando mais ampla a participação num debate renovado e democráticO sobre assuntos
como a modernização, a privatizaçãO, a refOmia e o enXUgamento do ES:tado, a proteção ambiental, a política indigenTsta,
a abertura da economia aos fluxos de comércio -internaCíonal,
o fim das reservas de mercado, o desmonte dos cartórios,
a repressão ao abuso económico, o combate sem tréguas à
corrupção, a prioridade da proteção e boa formaÇão de nossas
crianças e o resgate definitivo da dívida social.
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Não há como negar a iniciativa do rileu Governo em

todo~ esses temas e os progressos imporúmtes que vão sendo

alcançados.
Os êxitos - _e Sobretudo o-- projeto de um Brasil Novo
que eles assinalam- devem trazer maior mobilização e incentivo para todos os infegrantes da equipe de Governo-.~
-Há dois anos venho pedindo ao povo brasileiro um esforço
considerável, procurando,_como já disse, acabar com a Cl!-ltura
do autoritarismo paternalista e mostrandO que o únicO caminho para este Pafs é o do_ des_envolvimento com justiçã soCial,
é o da democracia participativa e respórisável. Liberdade, solidariedade, trabalho, justiça e_ verdade: estes são os alicerces sobre os quais estamos construindo um
novo País.
Senhoras e Senhores,
O Governo, ·ao longo desses 24 ffieses, procurou defimr
com transparência, equilíbrio e racionalidade os instrumentos
e os _rpmo_s para atingirmos, pelo caminho mais seguro, a
modernidade.
Sua re3.lizaÇão, porém, não -depende apenas da vontade
do Executivo: para concretizá-los é precis-o huscar a1:uãçã6
harmónica; solidária e âiligente dos Poderes constituídos; mais
ainda, é necessário uma mobilização conseqüente de todos:
cidadãos, organizaçõ-es -s-ociais, lideranças -políticas, autoridad_es_ públicas dos trê~ níveis d_e Goverpo. _

Foi co-ttr o ·es-pítíto de aperfeiçoar -o diálogo com ã. classe
política·, de buscar pernamentemente o entendimento e o consenso, que trouxe para o prinieiro eSCalão dO- Governo -Congressistas de larga _experi~ncia e homens de profundo conhecimento em suas respectiVas áreas de atuação.
A renovação da equipe rriinisteriaf -deve assegurar uma
relação ainda mais fluida e equilibrada com o CongreSso Nacional, pois julgo absolutamente prioritário que o Legislativo
reconheça a importância dos projeteS de modirnização sob
seu exame e acelere sua tramitação ainda no primeifó Semestre
deste ano~
-As propostas de iniciativa -do Execu_tivà que ·ali se encontram espelham uma cristalina e legítima vontade coletiva de
mudança.
- Entre elas, ressalta OConjunto de Emendá.s_à Cmistitllfção
fundamentais_ parã dar continuidade à reforma do Estado,
à"m_odern~z~ão e à est~bilização da __e~no~~a.
Além dessas Emendas, há váriOs projetes de lei, de-cuja
aprovação dependemos para dar um salto decisivo na retomada do crescimento, tais como _a reforma portuáría, a lei
--de prio-ridade industrial,_ a concessão de serviços e obras públicaS, os incentiVos fiscaiS para C:àpacifação tecnológica, ·a negociação coletiva de trabalho.
Quanto niais'rápida foi' nossa ação conjUnta pata debelar
os problemas, mais Cedo estaremos colhendo os frutos da
prosperidade, coin justiça--s-ocial.
-,
Senhoras e Senhores, o Governo fiXou, -no CUrso 'desses
dois- anos, algumas prioridades para construir uiria agenda
básica para o consenso~-plataforma de partida para o desenvolviment(_) de um verdadeiro projeto nacional.
A primeira centra-se no fortalecimento da democracia.
-o 3perfeiÇoaméilto iristitución3.1 dO Pa(S é- a premiS-sa
maior que conianda e limita a ação do Governa: dele decorrem
todas-'ã.s deinã.iS metaS e inStiuriientOS: --- ~ ~c
Peço aos brasileiros que faÇam um exercíciO de retrospectiVa históriCa -e- ieSpondam: quando houve um período de
tal equilíbriO, ·autonomia e independência entre os Poderes'?
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Quando a imprensa operou Com maior lib~n;lad~ de infor-

mação para fazer -crítiCas e denúnciaS de todo o tipo?
Quando os partidos políticos, sindicatos e outras organizações sociais dispus-eram de maior autonomia de ação?
_
A resposta a essas perguntas é a seguinte: agora, ~ein
meu Governo!
As forças sociais-ganharam tiril impUlso cteCisiY:O--na COndu-

ção dos destinos do País; todas as· medidas que adotamos
até aqui têm sido objeto do mais amplo debate_ legislativo
e do crivo permanente do Judicfário-.-- -_-_----:_--- ----_Coin isso, a--democracia está-se fortalecendo. ·se· fortalecendo a cada dia: é preciso que o ·cidadão se dê conta disso
e que particrpeconsCientemente âo proCesSo pOlítico.
A democratização do acesso de todos aos _bens. _so-çiais,
aos frutos do progresso e da riqueza é pré-condição para erguermos um país re~llmente desenvolvido; mas para unive_rsa>
lizarmos esse acesso- é -ImperatiVo consolidar a democracia
política.
__
Senhoras e Senhores, o segundo irande ob]etiyo' fi~ad~
é o da formação básica dos brasileiros, no rr~:arco j-p_ai~_amplodo resgate da dívida social.-__ _
O Governo 1 nesses_dois anos, definiu Ctaramenie_as·ITilha_s·
de atuação que norteiãm o projeto .de salvação d~_ Q.Ú$S_as
crianças, da parcela mais desassistida de nossa. população.
Democracia, ignoi"ância ·e doença são .incompatÍveis.
A verdadeira formação básica preza os-:..valores.-do humanismo, a ética e a solidariedade, gerando cidadãos conscientes
e saudáveis, capazes de entender de forma crítica seu lugar
no mundo e na História.
Os brasileiros têm de estar aptos a pensar melhor, a entender o que está passando a sua volta e a assimilfl.t as _rápidas
trans~ormaçõ:s qll:e estão õcorrendo no m~ndo. ___ ___
_.
Apesar das difiCuldades económicas da hora presente,
fizemos avanços na direção certa.
As revoluções nas áreas da educação ~ da saúde já com~
çaram: aí está o projeto de educação integral con~ubst~nciaqo
nos CIAC, que tiram as· crianças da rua, alimentam-nas. educam-nas, tratam de sua saúde, ensinam-lhes a pensar, dandolhes oportunidades iguais àquelas das crianças de condição
social mais elevada.
Semear CIACpelo Brasil afora e elevar o nível das demais
escolas da rede púbJica a esse padrão de atendimento não
será tarefa fácil e exige o envolvimento de toda a sociedade. _
A formação básica não se completa, como_ afirmei, sem
ações decisivas na-área da saúde-pública: vis:irrios ã.dotar soluw
ções efetivas e definitivas para· a superaçãO das enormes carências sanitárias qUe ainda afetam a população brasileira, sobre_
tudo nossas crianças mais pobres.
Nesses dois anos de Governo, obtivemos índices de vaciw
nação infantil nunca ant~s atingidos e melhoraremos ainda
mais essas marcas com a campanha qUe se iniciaYãdaqui a
_ _
algumas semanas. ___
São necessáriaS mais ·do- que medidas saneadoras nesSas
duas áreas: cumpre-nos promover profundas reformas estrutuw
rais tanto na saúde~ como__na_Erevidência, tarefa -que já foi
iniciada, mas que só poderá ser levada a bom termo com
a participação da classe polítiCa, e da sociedade como- um
todo.
Senhoras e Senhores, a terceira priOridade é a da moder_
nização económica.
Nesta áreã õs-reSültados que vamos.CÕthencÍo a cada mês
dão margem para otimismo; aí está _a safra" agrícola que promete quebrar todos _os recordes .d~_produtividade e alcançar -
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utna produção _que nos estimula a continUar pi"estigíando o
campo.
_ Os ·investimento_s estrangeiros estãO voltando ao _ B_rasil
em níveis ele_vadr:>-s, havendo ultrapassado em 1991, em termos
brutos, os 11 bilhões de dólares; os saldos externos recuperam
patamares seguros e continuarão á crescer.
_
O Brasil fechou acordos com_ o Fundo Monetário e cOm
o Clube de PariS, passos essenciaiS ·para- a nornüllização de
nossas relações com a comunidade financeira iiltemadonal
e a recuperação da credibilidade externa.
ASsiStimOs- a""-úma rev'iravôlta das_expectativas económic_as:·moçiernizamoS a política industrial,liberalizamos o comérciO, e~ta:!fl9S incentivando progr_amas de qualidade- e p"fõdutividade, demos novo _impulso a pesquisas na área ·da ciência
e -da tecnologia.
. A privatizaç_ãO é- um êxito confifmad_o pelos pióprios ·operános das estata1s que pedem "mais privàtízação já", porque
~_.deram conta ~e que só assim conseguirão-ginintiã de emprego, maior produtividade e, conseqüentemente melhores .salários.
'
O êxito desse progran1a demonstra à Nação como é certa
a determinação do Governo em retirar' tf Estado da esfera
produtiva para concenh u forças nos investimentOs de -infrã-estrutura, na correção das distorções_sociais, no aperfeíçoamen:.
to do sistema educacional, no planejamento urbano e habitacional.
----- -=-=--Adotamos recentemente medidas de incentivo às exportações, que devem trazer novo "iirtpulso ão riósso com:ercio_êXterno, gerando divisas para estiinular a reconversão ürgente de
nossa indústria e_ acelerar a retomada do crescimento económico·.
Estamos consolidando, também, projetas de apoio à pe_
.· quena, à média e à micrco-empresas.
Cabe à _livre iniciativa gerãr a iiqueza; aSsumindo o papel
central de agente da modernização do. parque produtivo do
País; cabe ao EstadQ garantir as condiÇõeS_ de produção, prow
movendo a justiça e O_acesso democráticO ao~ bens $O.c~ais~.
Não existe, porém, uma dicotomia e_ntre Estado e mercado: ambos devem buscar o diálogo construtivo e mutuamente
enriquecedor para potencializar o desenvolvimento- sustentável e não-inflaciOilário.
Senhoras e Senhore..s, a quarta meta e_ssencial do Governo
é- a moralizãção do Estado, uma bandeira_ que todos, sem
exceção, devem eriipunhar mas que foi levantaâa por rriinl,
com_ grande empenho, desde o _tempo da campanha presidencial.
Mais uma vez reafiinio meu compromiSSo rigoroso-, inâbaláv~l e inde~linável com a transparência, a lisura e a probidade
administrativa.
·- _:....
É uma eXigência ética.
·- ·. ·
·
É respeito ao ideal que nos conferiu a Oportunidade de
servir à Nação.
_
E é-indispensável à plena realizaçãO de noss_os Propósitos.
Meu Governo, fiel ao seu compromisso democrático, tem
estado na liderança desse processo de moralização do ~tado,
inclusive mediante o envio ao Congresso -Nacional de vários
projetas de lei que tratam desde punições rigorosas para os
casos_- de enriquecimento ilítico de ocupantes de funções públicas-~ a novas normas gerais para licitações e contratações.
Iniciamos um proCesso rigoroso de apuração das fraudes
na Pr~vidêf!.cia,_lega~o-~e décadas_ de um sistema obs9leto,
que sempre deu margem a manipulações, corrupção e injustiças.
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Nestes dois anus,-demiti,-por decretO:~maiS de-Ccm_seN,i_~

dores, por atas lesivos ao interesse púbHco; sem contar os
afastados por decisão de outras instâncias ·cto_ Governo, os
confiscos de bens e as várias prisões- já i!fetUiciãS:
-- .-Não tolerarei desvios, nem darei guarida, jamais, ao~
faltosos. _ . ::-- _____ ~ -~ ____ ~
___ -=
Os desvios ocorreram no pas_~ado sem qu_e providências
fóssem tomadaS:
.
:_ _ __
_
Se isso ocorieu no passado, no presente momento estão
sendo duramente combatidos e os resultados são _visíveiS~
Estamos quebrando o ciclo da impunidade no setor público deste País. _
-- Mais uma vez recomendo fortemente aos Ministros_ de
Es-tado e Secretários de Goverrio"-que observem, nas suas
áreas de atribuição, estrita e absoluta vigilância na adminis~
traçáo do bem público.
_
É própriO- dos regimes democráticos ver ·os desvios de
conduta ganharem as manchetes: fora cia democracia isso não
acontece, porque simplesmente as denúncias são manipuladas,
o_cultadas ou desencorajadas pelo temor intrínseco aos regimes
·
autoritários.
Devemo-nos precaver, porém, e agir com ise1fÇão, SObriedade e serenidade no julgamento das denúncias que têm vindo
à luz 1J.OS últimos meses. ____ _
É imperativo que as autoridades públicas busquem oe-quilibrio, não- prejulguem, agindo sempre nos limites de suas
funções. ______ -'--'-"'-A responsabilidade étic:a ·e política exige que a Justiça:
cumpra o seu cu!S"O-~itatliral, seus rituais: ningUém pode ser
considerado culpado até o trânSito em julgado de sentença
condenatória.
Mas se a ordem jurídica repele a pre"cipitaçáo e o açodamento, que não haja dúvidas, que não haja ilusões: em qualquer circunstância, estabelecida a verdade e definida a condenação de quem quet que seja, nenhum sentimento, nenhuma
motivação pessoal desviará este Chefe de Estado de dar cumprimento exemplar ao que mandar a sentença, tirando todas
as conseqüéncias que a-lei reclama~ o momento político e"xige
e a consciência nacional determina.
Senhoras e Sen-hores, tratei de quatro gra~des objeÍivós
do projeto de modernização do Brasil.
_
O-Governo, é·evídente, tem uma latitude de ação muito
mais ampla do que esses quatro objetivos, mas lhes dou especial destaque, porque eles compõem a rilóldura básica para
um projeto nacional de grande enve_rgadura, que assegure.
ao Brasil a posição que devemos merecer no cenário global.
A imPortãnciã nOSSa~cotiom:iã, d valor e a criativldilde
de nosso povo justificam plenamente nossa aspiração a sermos··
protagonistas das grandes transforma_çóes _que estão ocorrendo
no mundo.
A conquista de credibilidade internacioilal deverá colocar-nos entre as nações ·que estâo-definíndo os novqs pa_râmetros de desenvolvimento, que nos deverão "guiar no Terceiro
Milênio.
A Coilferência das Nações UOidas sobre Q_ Meio Ambiente e DesenVolVimento, a Rio-92, será Uriia oportuitidade
ímpar para pôr em prática noSso-espírito de liderança na definição de um novo modelo de desenvolvimento sustentável, em
que o ~ornem possa agir em harmonia com a Natureza.
A definiÇlo de nossa política na Rio-"92 é mais uma expiessão dos valores de uma diplomacia que, ao defender a paz,
o respeito ao direito, a busca permanente de soluções pacíficas,
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o deSe~volviom~ni:O e a justi-ça -~soci3I em todO _o IDüii~6~ tem
sido absolutamente fiel aos sentimentos e in.tetesseSn.adonaiS.
Pois anos ·são_ uffi iTia_rco í~_pOrta_IJt~_ de _tod<l_A.dDlinistração porqu~ poerm:Jf~m visluwbrar os_ ~certOs e __~~rfeiçoar
perspectivas.
- -_
_ -- _ -~'
__ Ds de$afioS só noS _(of(aleceram, até aqUi_.--· Por isso n·ão havefeinos de esmorecer.
_-- _É ctiegada ~ hor(l de aprofundarmos o de.bate naCional
e de consolidarmos o entendimento.
·
_
_
-- É com esse. propóSitO-. pãra que _t§tl ~e!Jate se faÇa tafl1bém
no nível das grande~ _idéias,_ que tenho apresentado as linhas
básicas do pensamento social-liberal que orienta· â$.açõ_e.s do
·- · · ··- ·-·
Governo.
É preciso mobilizar toda a socÍedaCfe pari a 'di~cussão
dos problemas reais que nos_ aflig~~. ~n~;re 9~ ·quais o· das
crianças é para mim o iriais 3.l;)Soluiamente priOritá_rto. ~:
o- - O!i brasileiros esperam ansiosos por réstl.ltados que se
traduzam em mais comida nas mesas, em nielhor· e.ducaç~o
para seus filhos, em mais em.pregos~ em lllelhore_s_ salários,
mais casas populares, saneamento básico e atendimento médico-:tJospitalar.
·
- '·· ,.,_ •
~
Estou profundamente otimistã 'quãlit-0- ~aoD6sS6~iláUro:
C"ó!Jlf:'artilhamo~_de ele~entos ~~_çr~tos para afiJ1!la~ qu~_-me;u
otlmismo não é apenas um estado de espfrito pessoal.
Sou, como Presidente da República, o portàdor máximo
dessa confi?nça de nossos-c-ompatriotaS)ll!in futufo melhor.
- Estare1 à altura ·dessas expectativas, _e p~ra__ t~n~o espero
po-der continuar a ·contar ·conr a dedicação iiite_ê-ãr _d~_ cada
um e de_ todos os m.embros_ de minha _equipe. _ - ''.-- _,
Espero continuar a contar também· com a Conipréensão
do Congressb Nacional e com -o·apóib das-baricadaS a cujos
líderes agradeço a presença nesta reunião. ·
Lembrem-se: as dificuldades ensinam e forfalece.m. enquanto as facilidades iludem e enfraquecem·:
Nenhuma dificuldade, nenhum desafio haverá de diminuir nossa esperança e deter:qliriaÇão de cOnstruirinos um futuro justo e_ próspero para nossa gente.
Afinal, o Brasil exige e merece!
E para isso Deus continuará a nos ajudar.
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel o Sr. Meira
Filho, Suplente de Secri!láfiO, âeixa a -cadeira da presidência, que é oçupada pelo Sr. Esperidião _Amin. Durante o discurso do Sr. Marco Mac~el o Sr. Espiridião Amin deixa a cadeira da presidência, que é ocupa·
da pelo Sr. Meira Filho, Suplente de Secretário.
---coMPARECEM MAIS OS SRS_ SENADORES:

Amazonioo Mendes - Áureo Mello - Carlos De'Carli
- Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Hydekel Freitas - Irapuan Costa Júnior - J oao França - J oao Rocha Jutahy Magalhães -- Levy Dias - Marco Maciel - Maurfcio
Correa- Meira Filho - Nelson Carneiro-- Ney Maranhão Raimundo Lira_
O SR- PRESIDENTE (Méira Filho) -Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 58, DE 1992
Nos termos do art. 50,§ 29, da Constituição Federal c/c
os arts. 216 do Regimento liltemo do Senado Federal, requei-
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ro sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro João , no il)çi!jo IV do Artigo 66 do Decreto n"' 99.684/90? Enviar
cópia dos mesmos.
seguin~s informa_2) A competência de análise técnica e de avaliaçãO dos
1) Quantos aparelhos da denominada ~'Telefonia Móvel projetas também foi expressamente deferida a esse Ministério
éeiuiar" do Serviço de Radiocomunicação Móvel Celular Ter- (inciso X do artigo 66 do Decreto n• 99,684190), no entanto,
restre ·Público - Restrito, vinculado à Secretaria_ Nacional essa tarefa vem sendo realizada pela Caixa Económica Federal
de Comunicações, já foram instalados no Distrito Federal, - CEF- Agent~ Operador~ assim sendo que normas, instruabrangendo assinantes particUlares e entidades públicas fede- ções e orientações foram traosmitidas à CEF: para-execução
_adequada dessas atribuições? Enviar cópia dos mesmos.
rais e do Distrito Feder~l? . . . . . .
___ 3}... Qu;Us oS ;;t~Qs legai~ ou inst_ruções normativas internas
2) Fornecer relação, por órgão público federal dos Três
Poderes da União, mencionando as respectivas quantidades e~~taQ.qs por esse_Ministéio :r::elativa.nieJlte às Su~s J,"esponsade aparelhos, dos_assinantes de "telefones móveis celularesn. bilidades de eleger as operações, projetos e suplementações
3) Fornecer relação, por órgão público do Distrito Fede- a_seJ;~m financiada~ cqm rec~rso~. 4~ .FGT~. ~~nfof111.e d~sposto
ral, mencionando as respectivas quantidades de aparelhos, no inciso VII do artig_o 66 do D~reto _n9 ~.684/907 Envia-r
cópia dos mesmos.
dos assinantes de "telefones móveis celulares".
.
4) Pode a CaiXa Económica _Federal assinar cotltrato
4) Quais os nomes de autoridades e de particulares,
detentores de "telefones móveis Celulares" no Distrito Fede- inclusive suplementação de recursos para contrato em execuralJ cujas cOntas- são custeadas pelo orçamento público da ção~ sem a prévia aprovação do MAS?
5) Quais os_critérios utilizados por esse Ministério para
União ou do Distrito Federal?
5) Qual a média_ mens~l dos valores custeados pela eleger ·e priorizar" Os -enipréstimos COm ·recursos dQ-FGTS.
União e pelo Distrito Federal, relativos a assinaturas e demaiS que foram concedidos em 1991 no âmbito das suas S~cretarias
_ - ··
serviços-telefónicos no que concerne à telefonia m<S_vel celular? l'[acionaiS de Habitação e deSeneameoto?
Sala das Sessões, 16 de março de 1992. -Senador Mau- - --- 6) Existem párâmetios que-IiiÍtiteril projetOs pelo seu
valor? Existem critériOs que induzarit uma âistP,buição geográrício Corrêa, Uder do PDT.
fica maiOi das aplicações, ou que--proponham percentuais de
(A Comissão Diretora.)
atendi~ento a municípios de grande, médio e pequeno portes
REQUERIMENTO N• 59, DE 1992
nos diversos Estados?
Requeiro, noS termos dOs artigos 50 e 49~ inciso X da
7) Tendo em vista o quadro abaixo onde cofl.stam as
Constituição Federal combinados com o artigo 216 do Regi- demandas por financiamentOS ·com recUrsos do FGTS pará
mento Interno do Senado Federal, ao Sr. Ministro da Ação as áreas de saneamento e infra-estrutura e os valores ·aprovaSocial sejam prestadas as seguintes informações:
dos, informar como foram eleitos e priOiizados às-_ pi'ojetos
1) Quais os-a tos legais ou instruções normativas internas apresentados pelos Estados e pelos Municípios dOS EStados
editados por esse Ministério destinados a cumprir o disposto listados no quadro abaixo?

Santana, da Pasta da lnfra-Estiutura, as
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Justificação
Q __artigo" 6" da Lei n~ 8.016/90 conferiu ao Mi.nlStério
da Ação Sodal a gestão das aplicações do FGTS, explicitando
um conjunto-de competências para o CXCrdcio dessa atribuição. O Decreto n" 99.68419(), que regu!aJl1entou a rclcrida
Lei, ampliou aquelas competencias nos_ vários incisos de seu
art. 66, dentre as quais destac..am-se~

"Art. 66

................. ·········--···--·--······-·-···--

-"'IV -est~belccercritérioS, p-rocedimentos e {ia rãmetros básicoS para ànálise e avaliação dos projetos
a serem fínàO.ciãdos com recursos do FGTS."
• • • • c~•-•

•-~· ~•·-• •~~

•• • • • ••-• • ~•• ..-.~

··~•~•f·_,~.,•~•· -~•Tn~ ·~-....,_

"VII- eleger as operações_, os projetas e as suplementaçõcs a serem financiadas com recursos_ do FGTS,
de modo __a_assegurar que a alocação seja feita de acordo
com a política nacíoinal de desenvolvimento urbano
e as políticas- setoriais de habitaçãô pOpular, san·ecãmento básicO e-irlfra:-eStfutura Ul'-bana_estabelecidas pe:
lo GOVerriõ- Federal."
'·
Tendo em vista a-s' átribuições diSpOsta~- na legislaçãO acima, bem como as inúmeras denúncias veiculadas na imprensa
de fa\"orecimerito na apíovaÇão- dOs- C_ontr.<ttos para obras de
saneamento e infra-estrutura em diverSos.-EStãdoS- e Municípios~ faz-se ·necessário dispormos das informações acima requeridas para que possamos efetivainente_cumprir Os preceitos
constituciónaiS--:-atríbuídos .ao Senado_Fe:çl~raJ.
_
Sala das_Sessõe's,-16 de março_ de 19921....,..., Senac;lor Eduardo Suplicy.
(À CotnisSao-D"ifáora.)
~ '·-1 .! '

o,'

t

Brasília, fde março de 1992.
REQUERIMENTO N• 60, DE~f992
Senhor President~.
O .senador abaixO asSinado, nos terrrios do art. 215 do
Regirne.ntó Intern~. r~CJ.ller a Vossa ~xcÇLêPcia oficia(-~o,
Minístro da Agricultura no sentido de fornecer a esta Casa
as- ~e~uintes infor_n1a,çQcrs.: __ .
. __ .-~--- - -~ -·_- -_· . · ' -·
-:--;-Cópias de reS9luções~ portarias, ed~t8.iS, pareceres ou
outros quaisquer a tos referentes a proibiçõCs, c6ricessües, autorizações, permissões ou qualquer tipo de. benefício para fabricação, importação, _manuseio, comerCíàl~ação ou embalagem de produtos químicos destinados à pecuária, à agricultura
ou a qualquer emprego no campo e que te:f!I sido expedidos
por aquele ministériO _Ou_ pelos organismos a ele ligados nos
··
últimos 6 (seis) anàs'a cOn.tar desta data.,-· .. -_·
Encareremos aiilda Seja pedida ao Exn1~· Sr. MinistrO~ resposta dentro do prazo constitucional de 30 días.
·
Ateciosam:e-nte. ~Cid Saboia de CarVãiho.
(À Comissão Diretôra.)

s·r:·

. O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Os requerimentos
lidos serão despachados à Mesa para deciSão, nos temias do
que estabelece o inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Esgotado o tempo
destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 36 Srs. Senadores.
Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item L
Discussão, em turllo úliicó, dó-P"iojetO ae Decrew
Legislativo n' 24, de 1983 (n' 6/83, na Câmara dos
_Deputaº-Qs), qUe aprOVa a: CõireÇão do art. XV, alíriea,
b, do ACõrdo RelatiVo -à ürgan.iiaçã0-1niernaêi0nal
de Teiccomumcaçõcs por Satélite (INTELSAT); assinado pelo Brasil em Washington, a20 de agosto de
1971, aprovado pelo Decreto Legislativo n' 87, de 5
- de dezembro de 1972, e promulgado pelo Decreto n'
74.130. de 28 de maio de 1974, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~ 7 e 8, de
1992. aas Comissões
~
~
- de Relações Exteriores; e
- de Constituição~ Justíça e Cid-aóania.
Em discussão o Projeto e a Erilenda n9 1 em turno únicO.
(Pausa.)
·
__N~_ÇI haveJ].dO quem peça a palavra, encerro a discussão.
-Encerrada a discussão, nos termos do dispo-sto no art.
168 do Regimerito Interno, a matéria sairá da Ordem do Día,
retornando na sessão de amanhã em fase _de vot8:Ç1Io:

O SH. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 2: ~
Discussão, em primeiro turno, da PropOsta de
-Emenda nn 21, de 1991, de autoria do Senador Ronan
Tito e oUtros Senhores Senadores, que suprime o art.
155, item X da Constituição da República Federativa
do Brasil, a alínea b (3• sessão de discussão.)
Em obediência ao disposto no art. 358, 2', do Regimento
Interno, transcorr~ hoje o terceiro dia de discussão da proposta
e apre~entação de emendas, assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
. Discussáo da proposta de emenda à Constituição n' 21191
em primeiro turno.
· _A discussão terá prosseguimento na próxima sessão.
_ O Sr. Eduardo Suplicy- Sr._ PresideÍlte, peço a palavra
-pela ordem.

.O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
ao Sr. Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -- Sr. Presidente, gostaria de me
pronunciar néste instante, fazendo uma análise sobre a forma
segundo a qc.a[ têm sido fiberados, aplicados, os recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em função de análise
de dados ohtidos através de resposta a requerimento de infor~ações que ~ormulei ao Ministério da Açàó Social e que enseJOu a necessidade de esclarecimentos adicionais.
.
Em ~unção d!s~o, dei entrada hoje a requerimento de
mformaçoes ao Mm1stro da Ação Social no sentido de serem
ohtida.., informações sobre quais oS critérios e proce-dimentos
segundo n~ quais são definidas as prioridades para liberar
recu:sos, cspet.:ialmeate do Fundo de Garantia do Tempo de
Servtço, pelo !~inistério da Ação Social e pela Caixa Económica FederaL
Em vista de estarmos ao fin8.I desta sessão e de ser o
primeiro orador no dia de am~_nh_~·- you_adiar o meu pronunciamento para a tarde de amanhã, umavez que não há número
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suficienfe de Srs. Senadores presentes neste plenário ao final
desta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -A Mesa agradece
a compreensão e o espírito públjco de V.

Ex~

.

.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar

os trabalhos, designando para a sessão ordinária· d~_amanhã

a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
W 24, DE 1983
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 24, de 1983 (n' 6/83, na Câmara dos Deputados),
que aprova a correção do art. XV, alínea b, do Acordo _Relativo à Organização InternaciOnal de 'Telecomunicações por
Satélite- INTELSAT, assinado pelo Brasil em Washington,
a 20 de agosto de 1971, aprovado pelo Decreto Legislativo

n' 87, de 5 de dezembro de 197:\, e promulgado pelo Decreto
n' 74.130, de 28 de maio de 1974, tendo
PARECERES, sob n~ 7 e 8, de 1992, das Comissões.
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional (ouvido o
Ministério das Relações Extedo_res), favorável, com Emenda
n~ 1, que apresenta; e
-- - - de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto e à Emenda n" 1-CRE.

-2REQUERIMENTO N'245, DE 1991
Votação, em turno úriiCó, do Requerimento ri~ ~45, d_e
1991, de autoria do Sen_adqr Jutahy Ma_galhães, sÇilicitando,
nos termos do art. 256, a do Regimentõ InterriO, ·ã retír3da
do Projeto de Lei do Senado n" 165, de 1991, que regulamenta
o art. 143, §§ I' e 2' da Constituição da República, que dispõe
sobre a prestação de Serviço Atterantivo ao Serviço Militar
Obrigatório. - -

-3-

Terça-feira 17 969

do Senado- Federal os mesmos benefícios assegtifã.dos pela
Resol~ção n9 59, de 1991.' aos serv_idores do Prodasen e Cegraf.

-5REQUERIMENTO N'43, DE.1992
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 43, de1992, de autoria do SenadorMansueto de Lavor, solicitando,'
nos Jermos regimentais, a convocaçãO do Minist:i-o de Estado
da Saúde, Dr. Adib Jatene, pilfa prestar, perante o Plenário
do Senado Federal, informações a respeito de epidemia de
cólera no País.
- 6-·
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 21, DE 1991
DiscusSã~ ;- em Primeiro tufno' dã ProPosta de Emenda
n~ 21, de 1991, de autoria do Senador Ronan Tito e outros
Senhores Senadores, que suprime o art. 155, item X, da Con~
tituição da República Federativa do Brasil, a alínea b, (4~
sessão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) - Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 14 minutos. r

ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N• 78, DE 1992
Aprova os Quadros de Detalhamento da Despesa
fixada nos OrçaMentos do Senado F~deral, CEG RAF,
PRODASEN e respectivos Fundos, para o exercício de
1992.
--o Presidente do Senado Federal, no uso das atriJ:mições
que lhe confere o Regimento Inferno, e tendo em vista o
disposto no artigo 49, § 3•, da Lei n' 8.211, de 22 de julho
de 1991, resolve:
Art. 19 Ficam aprovados_os Quadros de Detalharnento
da Despesa fixada nos Orçamentos das Unidades a seguix:_
relacionadas, qúe com este baixa:

REQUERJMENTO N' 1.016, DE 1991
02.101- Senado Federal
Votação, em turno único, do Requerime~to n9 1.016, 02.102- Centro Gráfico do Senado Federal
de 1991, de autoria do Senador João França, solicitando, nos 02.103 --Centro de InformátiCa e ProcesSamento de Dados
termos regimentais, a transcrição; nos Anais do Senado Fededo Senado Federal
ral, da matéria "Os Nazistas Estão de Volta", :pUblicada no _02.901- Fundo Especial do Senado Federal
Jornal A Gazeta de Roraima, de 7 de dezembro de 1991. - - 02.902 - Fundo do Centro Gráfico do Senado Federal
. 02.903 ~Fundo do Centro de Infonpáticae Processamento
-4de Dados do Senado Federlll
REQUERlMENTO N' 41, DE 1992
Art.
2~
Este Ato entra em vigor na- data de sua publicaVotação, em turno único, do Requerimento n~ 41, de
1992, de autoria do Senador Mauro Benevides, solicitando, ção, retroagindo os efeitos ao dia 19 de j~eífo de 1992.
Art. 39~ Revogam-se as disposições em contrário.
nos termos do art. 256 do Regimento Iriteino, a retirada do SenadoFederal,16
de março de 1992. -Senador Mauro
Projeto de Resolução n" 3, de 1992, t;le iniciativa da ComiSsãO
Diretora, que estende aos ex-celetistas do QuadY.o de PesSoal -Benevides, ~res{dente. -
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Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ATO DO PRESIDENTE N• 79, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de .sua competência regimental e regulamentar, e de conformic;la.çl_es com
a delegação de competência que lhe foi olito~r'gada pelo AtO
da Comissão Diretota n~ 2, de 1973,--e terido em vista o que
consta do processo n• 002.858192-4
. __
Resolve designar TERESO DE JESUS TORRES, Assessor Parlamentar, código SF-AS-3, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, para substituir o Consultor-Geral, nO período
de 9-3-92 a 8-4-92, durante o afastamento do titular_ em gozo
de férias.
Senado Federal, 16 de março de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 81f, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n\' 2, de 1973, de acordo com o disposto no_ artigo 243,
§ 29 , da Lei n 9 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Diretora
n~' 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo __
n• 002.876192-2 .
·
·
· · ·
Resolve exonerar SERAFIM LOPES "DQDINHO FILHO, do cargo, em comissão, de Assessor Técnico, CCõdigo
SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal, do Gabinete da Sena-_
dora Júnia Marise, a partir de 10 de março de 1992.
Senado Federal, 16 de ·março de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE N•.83, 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' 001.851/92-6
_
Resolve aposentar, voluntariamente, WILSON JOAO
DE CAMPOS, Técnico Legislativo, Àrea de Transportes,
Classe "Especial", Padrão III, dQ Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, in<_:iso III, alínea a, da
Çgnstituição da República Federativa do Brasil, combina_do
com os artigos 192, inciso II, 186, inciso III, alínea a, e 67,
da Lei n"8. 112, de 1990, bem assim_com Q ar_tigo 11_daResolu-.
ção (SF) n' 87, de 1989, observado o disposto nó artigo 37,
inciso XI, da Constituição Federal.
Senado f"e-deral, 17 de março d~ 1992. --Senador MaurQ
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE. N' 84,DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no .uso de sua competência regimental e regulamentar,'. de conformiçlade com a
delegação de competência que lb6 foi outorgada pelO ~Ato
da Comissão Diretor_a n~ 002:tJ02/92-2- ~
·
· -- Resolve aposentar, voluntariamente, DONALV A CAIXETA MARINHO, Assessor Legislativo, Parte Especíal
do Quadro Permanente do Senado 'F"ederal, nos termos do
artigo 40, inciso- III, alínea c, da CorÍstittii-çao da República
Federativa do Brasil, combinado com oS artigos 186~ inCisoIII, alinea 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
proporcibais ao terilpo de serviço;-Observ'ado disposto no artí--go 37, in'cíSo XI, da Constituição Feder~L
Senado Federal, 17 de março de 1992-.-"Senador Mauro
Benevides, Presidente.
-·

ATO DO PRESIDENTE N• 81, DE 1992 .
O_Presidente do Senado Federal, no uso de sua-competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação_ de competência que lhe foi outorgadã pelo Ato
ATO DO PRESIDENTE N• 85, DE 1992
da Comissão Diretora n~' 2, de_1973, e tendo em vista a decisão
da Comissão Diretriiiem sua 3~ Reunião Ordinária, realizada
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe-em 25 de fevereiro de 1992 e o que con-sta do processo -n~' tência fe,gimenial_ e regulamentar,. de .conformidade com a
002.663191-0
-·
--df:legaÇãO de Competência que ihe fÔi oufõrgadà ·pelo Ato~
Resolve demitir o servidor RENATO JANIQUES, do da Comissão Ditetora n'-'- 2-, de 4 d~ abril de 1973, e tendo
cargo de Técnico Legislativo, Área de Segurança, Classe "Es- em vista o que consta do ProcesSO n 9 001.697/92-7
pecial", Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senàdo Federá!. ·
. Resolve aposentar~ voluntariamente ACYR MAURO
Senado Federal, 16 de março de 1992. -SenadorMauro PAIVA DA SILVA, Analista Legislativo, àrea de Processo
Benevides, Presidente.
Legislativo, Classe "P", Padrão III, do-Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos d_o artigO 40, incísO UI, alinea
ATO DO PRESIDENTE N• 82, DE 1992
c, da ConstituiçãO da República Federativa do Brasil, combiO Presidente do Senado_ Federal, no uso de sua compe- nado com os artigos 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a n"' 8.112, de 1990, bem assim com o artig9 11 da Resolução_
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato (SF). n• 87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo
da Comissão Diretora n'-' 2, -de 4 de abril de 1973, e tendo de serviço observado o disposto no artigo 37, inciso· XI, da
'em vista o que consta do Processo n~ 001.858/92-0
ConStituição FederaL
__ :~-~-Resolve aposentar~ voluntariamente, JORGE ~SARAI
Senado Federal, 17 de março-de 1992~~SenadorMauro
V A DE CASTRO",-Analista Legislativo, Área de Orçamento Benevides, Presidente.
Público, Classe "Especial", Padrão III, do Quadto de Pessoal
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciSó-III, alínea
ATO DO PRESIDENTE N• 86, De 1992
c, da Constituição" da República Federativa du Brasil, combiO Presidente do Senado Federal, no uso de suas atr;bui-_
nado com os artigos 186, incis""ó III, alínea c, e 67, da Lei
n• 8.112, de 1990, bem assim o artigo 11 da Resolução (SF) ções regimentais e regulamentares, de c~nfqrmidade_ com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
n~' 87, de 1989, com proventos proporcionaiS ão témpo- de
serviço, observado o disposto no artigo 37, incisó XI, da Cons~ da Comissão Diretora n.., 2; de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da
tituição Federal.
Senado Federal, 17 de março de 1992. -=-SenadQr Mauro Comissão Diretora n9 1, de 1991, e tendo_ em vista o que
consta do orocesso 002.%1192,0
· - ·
-·
·
Benevides, Presidente
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DIARlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Resoive nomear CARLOS RENATO VARGAS DE
ABREU para exercer o caq~o, em com~:,si=io~ de Secretário
Parlamentar, Código SF-DAS-LOZ.J,-âo Quadro de Pessoal
do Senado Federal, com lotação e exefc~cio ilO Gabinete do
Senador Pedro Sirrion.
--- - - Senado Federal, em 18 de março rlt- !'J92. ~-Senador
Mauro Benevides, President~.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
3• Reunião, reaUzada em 10 de março de 1991

Às dez horas e trinta minutOS do dia. dez de março de_
mil novecentos e noventa e_um, m;. sc:r.la de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, ~ob a Presidêncía do_ Senador Raimundo Lira, com a presenç:::- dos Senhores Senadores:
Esperidiâo Arilin, João Rocha, Meira Filho, Elcio Alvares,
Oziel Carneiro, Eduardo Suplicy, Ronan Tiw,-carlos Patro. cínio, Fernando Henrique Cardoso, Cii:l Sabóiã de Carvalho,
Maurício Có_rrêa, Henrique Almeida, Má•·io Covas, Valmir
Camp.:.:lo, Lavoisier Maia, Dario ?•~'=eira, José Eduar(io e Nelson Wedekin, reúne-se a Comlss{c-·àe ASSl1fl.tos Econômicos.DeixaiiH~e comparecer os Senhore_s SC:ladu~~s: Alfredo Campos, Aluízio Bezerra, César Dias, -COUtinho Jorge, Nabor
Júnior, .José Fogaça, Ruy Bacelar, Gu_ilheotme _Palme!r-a_. Marco Maciel, José Richa, Beni V eras, Levy Dias, Júnin- Mafise,
Albano FrancO e Moisés Abrão. Havendo nUmero regimental,
o Senhor Presidente declara abertos os_ trabalhos, dispenSa rido
a leitura da Ata da_reunião anterior, que é dada por aprovada.
A seguir Sua 1-..::.xcelênda comunica __que a presente r'euriiãô
destina-se à e:{posição" do Doutor FranciscO_ Roberto André
Grós, Presi~e·ntedo Banco Central do Brasil, sobre o "acoido
firmado entre o Brasil e o Clube de Paris, referente à dívida
externa brasile_ira ·~_e, em se~uida, ·convida os Doutores ~rmí
nio Fraga Neto, I •1re~or da Area Internacional ~o Ban~o Central, e Pedro Mn 1.Jn, negociador da Dívida Externa, para comporem a Mesa. _Su_?. Excelência convida ainda o Senador Rona;n_
Tito' para~ nt._qU..ilidarl·~ de vi ce-presidente, am.iiiá-lo na presiCc!ncia dos trahi:llhos. Em seguida, o Senhor PreSidente passa
a palavra ao Dont.::H· Francisco Roberto And_r_é_Gros que esclarece os termos do acordo firmado com o CluLe __de._ Paris,
colocando os Senht~.re~ Senadores e demais pre.::entes a par
d·:.~ negociações i!_~P;tu&Qas entre as duas partes. Encerfã:da
~ cxpo!'ição, o S<..tlhor Presidente franqueia a pàiavra aos Se:r:h:n•;;s Senadore~ -4_ue queiram interpelar o DoutOr Frarcisco
Ro~erto_ André Gi:'Os. ~articipam dos debates os SénàdoJ;."es:
Edt.Jardo_.Suplicy, Esperidião _Arriín, Ronan Tité.i," Feiriándo
Henrique Cardoso, Mário Covas e José Eduardo. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra para discutir, o
en;a dos Doutores Francisco Roberto André Gros_, Armínio
Fr~.~,a Neto e Pedro Malin e, nada mais havendo a tratar,
dec!ar.:.~ cumprida a fínalidade da reunião, encerrando-a às
treze horas t~ quarenta minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira
Machado Filho, a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinad~, pei0 Senhor Presidente. -Senador Raimundo Lira,
Presjdente.

ÍNTEGRA DO APANHAMENTOtAQUIGRAFTCO

__ _

Anexo i: Ata da_3~ Reunião da Comissdo-de Assuntos EcOiiJ'i,.júrr"M, realiztir}a cm 10 de março de 1991,

_ _ Março de, !99<._

às dez horas, referente à exposição do Doutor Francisco
Roberto André Gros, Presidente do Banco Central do
Brasil, sobre o acordá firmado entre a Brasil e o-Clube
de Paris, referente á divida externa braSiléira, -qúe se
pUblica devidaii-z-inte aútoi'iiada Pilo Senhor Preside1Jte,
Senádor Raimundo Lira.
-

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Convido o
Senador Ronan Tito para fazer parte da mesa, na condição
de Vice.:-Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Quero infOrmar aos Senhores presentes que a c_omissão
de Assuntos Econômicos se reuniu extraordinariamente duas
vezes- no mês de janeiro. Portanto, esta é a terceira reunião
do ano desta Comissão. Daremos início" aos nossos trabalhos_
anuncian-do a presença do Dr. Francisco- GtoS", ·Presidente
do Banco Central, que está aqui na condição de Chefe da
Delegação dos Negociadores junto ao Clube d_e Paris. O Dr.
Francisco Gros fará uma eXplanação a respeito do trabalho
desenvolvido, quando do procedimento das negociações para
fechamento do acordo do Brasil com o Clube de _Paris.
Com ·a -palavra o Dr. Francisco Gros .
O DR. FRANCISCO GROS (Presidente do Banco Central)_-: Exm'! Sr. Presidente d~ Comissão de Assuntos EcOlJ._Ômicos, Senador Rairllundo Lira, Exm\' Sr. Vice-Presidente,
Senador Ronan Tí"to, deinais Senadores prescnies, SenhOras
e Senhores, eu gostaria- de utilizar alguns minutos do tempo
dos Senhore$ para lhesdar o pano de fundo das negociações
Que o.cÕrrei-am em Paris na última semana do mês de fevereiro.
Essa nossa negociação com o Clube de Paris -havia_sido marcada com alguma antecedência pOrque fOi cercada de muita
expectativa. O Brasil n~o v~~h~ ~on_r~ndo 9s seus compromissos com os credores do Clube de Paris já desde meados
de 1989 e a razão principal para isso foi a exig-ê"ilCiã, pór
parte dele~. credores, de que qualquer negociação- com o Clube fosse precedida por um acordo com o Fundo Monetário.
Então_, a idéia era, prlmeiro_Lfªzer-se 9 acordq c;.ol!} _Q_f_unc!_o
Monetário ·e logo em seguida deslan_c;:h3r-se a ~~gocii{;ã<?. co~ _
os credores do Clube de Paris, o que_ foi feito. Tão logo ficou
marcada a expectativa de aprovação, dos entendimenros brasileiroS com o Fundo, imediatam·enté, marcOli~se·a reühíão com
o Clube de Paris e, portanto, houve um tempo curto -de -preparo do encaminhamento de nossas negociaÇões. O acordo com
o Fundo foi aprovado, pelo board do Fundo do final do mês
de janeiro e já, no dia 24 de fevereiro. formarCãâã. aretinião
em Paris. _ _ _
__ _
_ __ ~ Quais 'São os eventos qUe_ iliflucnciã:ranl ou precederam
essa conversa em Paris? Desde que nós estamos no Governo
começamos- a receber sinais-e-recados sobre a negociação
que deveria ocorrer em Paris, Quando estive no Japão, em
julho do ano passado, já havia uina manifestação por parte
doS credofes-oficiais, cjUe-\lisitãrnos na época, de preocupação
com o fato de que o Brasil já se havia acertado com os seus
çredores privados e não ~e havia ácertad,~ com os seus credo:es :
oficiais. Então, a preoc~~pação veio-multo-no sentiao de que
estaríamos, sUpostamente, privilegiando os nõssós credores
privados e, ao longo dos meses, temos tentado desfazer essa
impressão. Na mesma linha de tentar captar qual era-o universo de_ preocupação de nossos_ credores oficiai!( do Clube
de Paris, o Ministro fez -ama viagem à Europa, em ·janeíro
deste ano, e visitou indiVidualmente todos os países ·europeus
ou os principais-países europeus que são ·credOres brasileiros
no âmbito.do ClUbe de Pari~ e, logo em seguida, o Dr. R_obert9
Macedo fez uma viaget11 a_ Washington e ao Canadá. Eu mes-
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mo estive no Japão em meados de janeiro basicamente com
a intenção de dizer aos nossos credores o qoe estávamos fazendo, qual era o programa brasileiro e, ao mesmo tempo, ouvir
deles quais eram as suas principais preocupações nessa nego-..:ciação~
E o que é que ouviinos,- ao longo -desse perfodo, nessas
conversas?
O primeiro recado básico foi a resPeitO de um assuntoque já vinha sendo discutido pelo Brasil, há algum tempo,
que era o precedente da Polónia, especialmente, ou seja,
do desconto sobre dívidas oficiais. Então, logo que foi feita
essa negociaçãoc).a Polônía, em que Q Brasil, inclusive, participou como ·credor do outro lado da mesa, o Governo brasileiro começou a colocar a sua pretensão de ter um tratamento
nesse sentido. E, ao longo de tOd<!s as nossas_conversas, fomos
foltemente desencorajados a perseguir esse tipô de saída para
a nossa negociação. As razões básicas que nOs foram colocadas
foram no sentido de que esse era um tratariiento especial
dado'a países sem nenhuma perspectiva ou condição de retamada de processo de ivestimento externo. Os japoneses colocaram esse fato da maneira mais clara possível: eles disseram
que não conco-rdavam com essa política, que tinham acampanhado outros credores, no caso da Polónia, -no caso-do Egito,
mas que muito claramente qualquer país que merecesse ou
buscasse descontos na sua dívida poderia ter a Certeza de
nunca mais obter financiamentos ·por -párfà do Japão. Esse
mesmo tipo de recado ou mensagem foi recebido pelos vários
interlocutores brasileiros_ ao longo das suas conversas, ou seja,
"se os senhores pretendem nonnalizar suas relações com a
comunidade finanCeira internacióii.al, se os senhores pretendem restabelecer um fluxo de recursos nonnais para finã.Dciar
o crescimento brasileiro, não e·con-veniente que-os senhores
embarquem numa solução extrema, que foi estendida a países
que não-pretendem isso, porque têm plena cons-ciência de
que isso não seria uma alternativa para eles". Esse foi o primei:.
ro recado.
O segundo recado básíco; sObre o qUal já Ine referi, cori-cerne à questão do paralelismo, ou seja, "os senhores vêm
dando um tratamento privilegiado aos credores privados e
os senhores estão discriminando os credo~es oficiais".

disso, os outros 5.2 bilhões de dólares, ou seja, 25% da dívid1
global, venciam n 1J período de 92 e 93, que é ·exatamente
- ó -períodO em que estávamos buscando um alívio de nossa
dívida, ou seja, 2/3, .cerca de 66% de nosso endividamento
global ou já estavam vencidqs ou venceriam no período do
ajuste em que estávamos buscandO um alívio. O desafio, en_tão, era o de buscarmos uma maneira de renegociar essa dívída
de modo que pudéssemos ter algum alívioT
O que nós fizemos?
-Em primeiro lugar, buscamos o reescalonamento do máximo possível. Tínhamos um total de cerca de 14 bilhões de
dólares que poderia ser reescalonado e pedimos que esse total
fosse reescalonado.
Em segundo lugar, dissemOs claramente que aquele recado que n·os era dado de que "reescalonar dívida previamente
reescalonada era algo que não deveria ser solicitado" era algo
-absolutamente impossível no caso brasileiro, porque não havia
a menor possibilidade. Os números eram de tal ordem que
não havia a menor possibilidde de encontrarmos qualquer
solução que não- envolvesse, necessariamente -o reescalonamenta de dívidas que já haviam sido reescalonadas. Essa era
uma regra que infelizmente, no nosso caso, não fazia nenhum
sentido.
Enfatizamos também a necessidade e a importância de
obtermos um alívio impOrtante nOs nossos pagamentos, nos
nossos fluxos ao Clube de __Paris _ao longo de dois anos, de
92 e-93, que é o período de ajuste do nosso programa econów
mico. E, finalmente, fizemos uriia proposta tentando colocar,
em termos objetivos, a maneira de tratar equilibradamente
os credores públicos e privados. O_ que fizemos foi verificar
o total do endividamento para com os credores públicos, que
é-da ordem de 21 bilhões de dólares ao Clube de Paris, e
para os credores dos bancos piivados, que é da ordem de
59 bilhões de dólares. FizemOs uma ProporÇão, isso dá miiiSOu' menos umà regra- de tiril pãr3 dois. PropUst:mos um fluxO
de recursos que, ao longo desse período, equilibrasse esses
·pã:garitentos éntre-credoieS"f,i"lVados e público$.
Em cima dessa mensagem do Ministro Marcílio, colocando esses conceitos básicos, fomos para Paris chefiando
uma delegação de membros do GovernO brasileiro.

O terceiro ·palitO que nbs COlocaram fOi, tâ'm.bém, maiS
uma vez- especialmente os nossos interlocutores japoneses,
que são. particularmente, conservadores, conservadores- nessas tratativas de dívida oficial -de que "o Brasil não deveria
buscar reescalonar dívidas previamente já :ie"eSCãlonadas,_ que
essa é um·a atitude que só pode ser adotada uma vez, que
não deve haver urna tentativa no sentido de aplicá-la.
Com esses mapeamentos, essas indicações, nós, num esw
paço de tempo muito restrito, mOntamos uma proposta inicfa~
. ·
M areíli_o
que- tomou uma forma d e um~ carta_ do M tmstrõ
encaminhada ao Secretário-ExecutiVO do Clube de Paris, o
Sr. Trichet. Essa carta foi enviada na sexta;.feira;Uin:fsemana
antes do início das negoCiações, ou seja, os credores tiveram
uma semana para tomar conhecimento de uma proposta indi~
catiVa do Brasil.
_
E qual era a essência do nosso problema? Era no sentido
de que em negociações passadas haviam reescalonado a nossa
dívida de uma maneira tal que os vencimentos ficaram extremamente concentrados. Nós fomos para a- negociação do Clube de Paris com ·cerca de 86 bilhões de dólares - o que
representa 40% do nosso endividamento global - na forma
de atrasados, ou seja, juros e prlil.Cipá.l já vencidos. E, além

Quero J)'oSiciori3.t V. Ex~ contando um pouco como é
que funciona eSsa negociação. Chegamos nn segunda-feira
de manhã no prédio do TesOuro no Ministério das FiilanÇ3s,
em Paris, e no primeiro momento _o BrasiL fez uma apresenw
tação, que durou cerca de 30 rriinutoS; Colocando CS_ pontos
principais do programa económico brasileiro. as limitações
que enxergávamos, defendendo os pontos bási.cos de nossa
proposta, porque achávamos que ela fazia sentido em todo_s
esses pontos que nos havia sido coloca-dos.
Na-o estávamos ped1"ndo desconto, porque que nãc só
achávamos que aquela proposta atendia e era C!lmpatív.::l com
a capacidade de pagamento brasileira, come:- ela era equitativa
entre credores privados _e credores oficiaiS. - Em segutda foram feitas as apresentaçõis dos representantes do fuodoM_onetário InJeroacion~l, do Banç:Q Interamericano de Desenvolvimento, inclusive .foi o Presidente do BID,
Dr. Henrique lglezias, que fez um depoimento extremame.11te
positivo a favor do preito brasileiro. Falaram representantes
do Banco Mundia!< e, finalmente, da UNCT AD -:- Houve
uma sessão de per$untas e respostas e a maioria ·dos Chefes
de delegações me encaminhou perguntas, eu respondi algomas. e pedi aos Drs. Armfnio_e-Pedro Malam respondessem
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a outras. Essa cerimónia ocupou a maidi" "'parte da nianhã
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ou seja, a janela voltando até o início de 9i. E a razão básica
_
-- para isso é aquele "calombo" que citei, quéi" diZer, os bancos
Em seguida, coloco como funciona essa negociação: nós privados já haviam renegociado as suas dív~das e_, po_rtanto,
somos encaminhados a uma sala reservada - a delegação o seu estoque de _dívidas já estava escalonado ao longo do
brasileira-.- onde ficamos, e o Secretário Executívo do Clube tempo. Ao passo que os credores oficiais não haviam ãinda
de Paris. ó Sr. _T_(i_ç_ht, fica fazendo um processo de ida e rees_calonado as suas dívidas e, portanto, havia uma fortíssima
viilda. Ele vai, conferêncía com Os credores e, depois de um concentração -conforme eu disse de 66%- do_ seu endividacerto tempo, volta e nos traz as posições adotadas por eles. menta, que vencia no período de 91 até o final de 93_.
Nós as debatemos colocamos as nossas, ele volta para lá e
Aí gastou-se mais horas a_té_estabelecermos uma divisão
dessa forma o processo vai caminhando de_ maneira longa, equitativa enire os pagamentos-=dados aos ·credores oficiais
cansativa. Nós começamos às 9 horas da manhã segunda-feira, e aos credores privados. Certaiherite sobre esse tema terei
terminamo_s às_2 horas e 30_ minutos_ da madrugada _de _terça- ocasião de me aprofundar, esclarecendo como foi feito~ Basta
feíra. Foi~ nos solicitado que lá ·estívessemos de volta às 8 c!izer o seguinte: os credores ofíciãiS colócaràm d3.i"amente
horas e 30 minutos _da manhã seguinte~ e aSsim O fizemos; o seu entendimento de que o- acordo, do jeito qUe ele está
negociamos das 8 e 30 -da manhã de terça-feira até às 9 e encaminhado, representa uma divisãO eqtiítatíVa dessa dívida.
meia da manhã de quarta-feira, sem interrupção. Ao Sairmos Na medida em que eles assim entendem, acho que "isso é
nos pediram que voltássemos antes do meio~dia e continuamos um fato extremamente importante na condução das negociaaté à meia-noite- de quarta para quinta- qUando, finalmente, ções cOm os nossos credores privados.
conseguimos chegar à última minuta de acordo que é _que
cstá_sendo submetido à dCcisão do Senado Fe_d_eral_.
O terceiro grande ponto, eu diria, é da própria natureza
O que foi discutido, ·qual a essência dessa conversa que da negociação. E bom que se lembre que estamos negociando
ocorreu? São basicamente trê_s grandes questões que estavam ou conduzimos negociaÇões com rep"tese-n:tantes dos respeccolocadas na mesa. Do nosso lado discutimos_ qual a capaci- ti Vos Tesouros dos paíSes credores.
dade de pagamento estimada para o Brasil, e compatível com
Eu estava brincando há pouco com 0 Senador Rairtmndo
o programa económico- brasileiro, nos aqQs de 92 e 93. EsSe Lira, que dizia que negociar com _banqueiro é difícil. Eu dizia:
·
·
·
, N"ao estavamos
·
· do
Programa foi. on·g,·nalment.e montado
cmsas
pwres.
negoctan·
- em. novembro do an_.o- - ,'o lh a, existem
passado e indicava uma capacidade de pagamento da ordem -com banqueiros; estállamos negociando-com os "Pedro Paren~
de 11,5 bilhões de dólares ao longo desse período de dois tes" de cada um deles." E garan!o aos Srs~ que 0 Dr. Pedro
anos;-cram 11,5 bilhões de dólares para pagamentos ao Clube Parente é muito mais difícil, como negociador, do que qualde Paris e aos credores privados.
quer banqueiro que a gente possa imaginar~- porque, do lado
Gasfamos·-praticarn.ente o pritneiiO dia inteiro na õego- deJá, cada um deles defendia o Tesouro do seu país, defendia
dação sobre_esse número_. Os creCiores d1ziaiii que esse número questões fiscais do seu país. São__questões que têm a ver -com
estava subestimado e nos apresentaram uma estimativa de pontos de vista dos contribuintes. E nesses._ países os conteipagamento da ordem de 16,8 bilhões de_dólares ao longo buintes são levados_ extremamente a sério.
desses dois anos. E_ nóS,- do nosso lado, dizíamos que, se
Então, o primeirO peritO- é de que isso impõe limitàÇôes
havia alguma dúvida a respeito do múmero 11,5, qu_e era
um número de outubro do ano passado, em nosso entender, bastante claras ao processo-de negociação.
ele estava ligeiramente superestima-do, porque, -de lá para
Segundo um co~entário na m~sma Jinha, é que __ a ~~_go
cá, o Brasil tiri.ha indicado que aceleraria o seu programa ciát;ão-é conduzida por funcionários relativamente pouco grade liberalização tle importaçõés c que essa liberação certa~ duados, ou seja, não tem il.enhum Ministro da Fazenda, nem
mente se traduziria em importações ma"iores e que, então, Presidente do Banco Central sentado à mesa do lado de lá.
seria uma iri"espon.Sabilidade, por parte de todos nós; imaginar São fUricionários- sem nenhum desmerecimento; de segundo_, t_erceir_o ou quarto escalão- que vão para a negociação
quc a capacidade _de pagamento brasileíro_ teria crescido._
A negociação foi" e voltou e, finalmente, cons-eguimos cominstruçõesmuitoclarasemuitolimitadas. Essas instruções
convencer os nome-s credores de que 0 número correto deveria são baseadas em regras; em paradigmas extremamente "bizanser de 11 bilhões de dólares. Firmou-se, então, n- bilhões tinos", ou seja, o_ Clu_be d_e_Paris é um negócio feito de um
de dólares· como se-n-do a ·capacidade teórica, porqoe obvia- lado por cerca de vinte credotes oficiais- no nosso caso
mente esse número é dinâmicO-, a capacidade teórica de paga- eram treze, mas há outras negociações em que existem Outros
menta brasileiro ao longo desse perío=do de dois anos - 92 credores; o próPrio Brasil é'_às veies credor- e, de outro,
e 93 ._
negocia com c_inqüenta a sessenta países devedores. Então,
A segunda grande questão é _no -~~n!ido ~~se _sa~er CC!:mo para se conseguir essa negociação, eles aclotam_regr(ls extre:é que se dividiria essa capaCidade de pagamento entre credores mamente firmes e tentam negociar de acordo ~om es~~s regras.
oficiais_ e c{edores_ privados. Tínhamos uma proposta e dizfa- Por exemplo: dívidas pré-reescalonadas não podem ser reescamos que essa dívisão deveria ocorrer proporcionalmente ao lonadas novamente. Então, essa é um regra! Os Srs. têm
estoque total da dívida. A grosso-modo_,__confo~_e-~u disse que pagar os Vencimentos de juros atrasados; seg~nda regra!
aos Srs., dois para um,-ou- s-eja, 21 bilhões de um lado, cerca E assim por diante! Eles tentara~ fazer__uma amarração que
de 60 bilhões do outro lado. Aproximadamente, a divisão respeitasse todas essas regras formais que o Clube de Paris
deveria ser-66~33~
·
·· ·
--- -- ----- u_tiliza nas suas negociações com os ·países devedores. E mais:
Os no~s-os credores oficiais defendiam u'rri ·ponto de vista eles têm uma preocupação muito grande com o precedente
diferente e que melhor atendia oS intereSses deles. Eles defen- criado, ou seja, se se faZ-ãlgunüi- Coisa para o país a vàí ter
diam o conceito básiCo de que c:q:rfbporcionalidade deveria que fazer para o país- b e vai ter que fazer para O país c.
~~r aos ve::-tcimcTitos ocorrídos no períOdo de 91, 9Z e 93,
Então, -isso introduz uma infleXibilidade muito grande nanede

segunda~feira~
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gociação. _E- todo o esforço da negocíaÇko foi nó sentido de
tentar convencê~los de que para nós não interessava muito
se íamos pagar o item a-ou o item b áGi!egra foti-_qye quer
que seja! Tínhamos que diseutir a capacidacfe de pagamento
brasileiro. Depois, a locação desses recursos, nos vários itens,
era um problema exclusivamente do Clube de Paris~~yão

(seÇão II)

Concedo apalavra ao Senador EduardoSuplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY.,-Sr. Presidente, Senador
Raimundo Lira; Sr. Presidente dO Banco Centrai, Francisco
Gros. Gostada, em primeiro lugar, de fazer uma pergunta
em termos da organização de nossos trabalhos, vez que ·estamos recebendo a minuta acordada pelo Governo junto ao
nos dizia respeito; se iam álocar o pagam_ento brasileiro contra Clube de Paris. É um entendimento pelo qual o Governo
juros de 88ou conta principal de 83 ou do jeito qúe sé q-uisesse! brasileiro faz compromissos de pagamento-s aos ·ç-redores e,
Confesso aos.Srs: que essa fottalvez a parte mais difícil tipicamente, conforme a Constituição da República Federade todo _o processo de negociação, quando se tem, dos dois ~iv~ do Brasil?_ deve -~er:apreciado pelo Congresso e especiallados da mesa, pessoas falando Ifnguas diferentes_." Eles volta- - rnen~e pelo Sen~do. Então, eu perguntaria que procedimento
vam sempre com a insistência de que se tinha que pagar o regimentar ãdotaremos. Será hoje discutido e examinado para
principal de 83, os j-Utos de 87, tem ·que se fazer isso, tem depois ser encaminhado ao Plenário e votado?
que se fazer aquilo e tentávamos traduzir em números de
-É a pergun,!a prelimin!3-r, Sr. Pfesidente. -capacidade de pagamento braSileiro, ou seja, ~l. compatibi0 SR, PRESIDENTE (Raimundo Lira)- É uma perlização, nessas duas linguagens de negociação, éque foi, eu
g~fl:~a muito bo~ qu~ dá margem a que possamos esclarecer
diria, o grande de~afio cfa negociação conduzid~.
Eu não queria me alongar demais. Certariierite teremos o .assunto com relação aos procedimentos que teremos aqui
tempo de explorar esses detalhes da negociação, na· medida na Comissão de Assuntos Económicos.
- Esse documento que está sendo distribuído e_ que recebeem que interessar especifiCamente aoS Srs. Senador-es._ Mãs
mos do Dr. Francisco Gros alguns minutos antes da reunião
eu gostaria de terminar com alguns comentários de ordem
_é-apenas um subsídio a mais para V. Ex~s, porque o_Ministto
geral.
.
da Economia deverá estar, entre hoje e amanhã, encamiEm primeiro lugar, trata-se de um ponto qo.e já foi enfatinhando oficialmente a minuta, nos seus termos definitivos,
zado em diversas perguntas e comentários sobre o acordo.
Inclusive, na primeira entrevista de-irriPrens~a·-fuí pergi.miado ·ao Presidente do Senado Federal que, imediatamente, despachará a esta Comissão; a partir daí, faremos a designação
se o acordo era ótimo, era bom ou ruiffi! Coloquei --e eu
de um Relator, e possivelmente, em função da importância
gostaria de recolocar- que foi um acordo possível! BrincjUei
do
assunto, de alguns sub-relatores, para que, a partir de
na hora, mas acho que qualquer acordo, para poder qualifientão, possamos discutir o assunto de forma oficial do ponto
cá-lo como bom, tem que o credor dizer: --"olha, o Sr.
não me deve mais nada H Eu consideraria que à acordo foi de vista da aprovação ou não do referido acordo.
A reunião que estamos realizando faz parte desse trabamuito bom, o que, obviamente, não foi o caso! E-se o acOrdo
fosse ruim, certamente não o- teríamos assinado e encami- lho, mas é uma reunião de esclarecimento, onde os Srs. Senadores estarão recebendo, em primeira mão, as informações
nhado ao Senado Federal. Então, se assumimos esse cOmprodo Chefe da comissão de negociadores. Nesta reunião, logicamisso inicial de assinar aquele aco-rdo foi porque entendemos
mente, já poderemos debater todos os assuntos que serão
que ele é bom. É bom por diversas razões: ele tniz benefícios
para o País, ele melhora o clima de investimentos·; ele melhora objeto do acordo com o Clube de Paris.
Portanto, Senador Eduardo Suplicy, os procedimentos
o nível de segurança do programa económico brasileiro, reduz
- e muito- o grau de incerteza. -A- única CoiSa-·cõttra-qiial regimentais correrão dessa forma: após recebermos o docudevemos tomar um certo cuidado é de não imaginarmo·s qüe mento do Presidente do Senado, faremos a distribuição para
esse acordo seja uma questão qu-e-resolva todos os problemas um Relator e aí inicl3renioS ófiCíalmente a disCussão-do-Tetebrasileiros, porque certamente isso não aconfece! Ele simple- rido documento. A discussão de hoje é para alargar os conhecimente é mais Um pedaçO-de um amplo mosaico, que iepresenta mentos, discutir com o Presidente do Banco Central todas
as informações, todas_as indagações que os Srs. Senadores
o esforço do Brasil de recolocar a economia nos trilhos, de
consideram importantes para ó a-Ssunto:
-reconhecer as suas obrigações com a comunidade financeira,
O SR. ESPERIDIÃO AMlN - Sr. Presidente, peço
de restabelecer um clima de confiança; de estabilidade de
previsibilidade. Não estamos buscando soluções defil:iitiva:s, a palavra para Uma queStão de -õrdem.
soluções mágicas, soluções absolutas! E~tamos busc~ndo espeO SR. PRESIDENTE. (Raimundo Lira) -- Corrcedo a
cificar,- esclarecer um caffiinho, uma trajetória previsível, de palavra ao nobre Senador Esperidião Amin~--modo a que as pessoas possam saber a que o Brasil está
se propondo fazer e que se possa ter clareza certeza de
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Gostaria de saber, já
que o Brasil terá condições de honrar os compromissos assuque foi esClarecido que esta é uma reuniã'?_ preliminar, _Se
midos.
-V.-Ex~ irá adotar Uma regia para as inquiriÇões, duração das
Sr. Presidente, eu diitã -C:fUe esSeS sáiã.iri 65 -coineD.tâfios respostas - pelo menos estimada, ou prescrita por V: Ex~
iniciais que f3rüi;-colociirido-rrie- à disposiç3o p-ar-ã aptofundar -para as intervenções que se-sucederão durante este debate?
·qualquer ponto que eu não tenha esclarecido suficientemente, Quais as regras que V. Ex~ nos anuncia?
bem como qualquer outro assunto do interesse de V. Ex•s
.
O SR.PRES!t>ENTE (Raimundo Lira) ~O que normalMuito obrigado.
- mente temos adotado aqui é à semelhança, como· falou o
o SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -.:vámos iniciar Sei'fador _Ronan Tito, do que acontece no Plenário. Temos
uma lista de inscrições, o Sr. Senador faz a pergunta e, em
o debate.

e
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seguida, poderá haver esclarecimentos complementares a essa
ou outras pergutltas que fizer. Mas pedimos se·mpre:a ·com~

de 2% do PIB, portanto 2 bilhões. Se fosse crescer apenas
1,2%, estaríamos multo longe, mas isso seria,_ t~mbém, Ser
pree'Jsão, a colaboração do senador que es-tfôiscU.tiri~o, no -monetarista demais. se· fôsSemos mais otiriiiSfaS~ prevendo
sentido de que dê margP.m a que os outroS senádores_também um crescimento da base monetáríã de 10% para um crescipossam falar. Jamais estabeleci, na COmíssão·, limitação d~ i:nento do PIB ideal de 10% ao ano, af então a base monetária
tempo, porque este é um Pl:nário a~tamente q_~alí!icado ~· deveria crescer de dez bilhões para 11 bilhões de dólares,
r,ortanto, ent'!ndemos que nao_ cabena ·essa hn:ntaçao. Pe.dt:- ~111 bilhão de dólares. Mas informou-nos o Ministro Marcílio
rnos :::.colaboração e, normalmente, a recebemos.
Marques Moreira que a emissãô de moeda foi quase dez vezes
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
superior a este montante: foi de 9,7 bilhões de dólares. Por
jssO pergunto, e é até importante para conhecermos o assunto
O SR. EDUARDO SUPLICY -Dr. Fràncisco Gros, e nele nos aprofundarmos como membros do Congr~sso ~a
'3.Credito que, para examinarmos_bem o entendimento que clonai: até onde vai este limite? Pois o MinistrO Marcflio Marora o Governo
conclui com ·o Clube
Paris,--é
ques Moreira nos disse do rigor do Governo em não gastar
importanie- tãmbém avaliarmos cerno fOi cumprida a nego:~ mais do que arrecada. Então, o governo cumpriu essa meta
dação que o GO-ve-rno brasileiro estã.beleceu com os credores rigorosamente. Em 1990 gastou menos do que arrecadou,
e cc.m o pró!1rio senado Federal ao long~ do ano passado.
pois o superávit foi da ordem de 4,6% em termos primários.
Cómeco -por indagar ao Presidente do B3.n.c0. _Cerit~31, Pm 1991, um superávit de 1,4% e manteve-se a disciplina
comü autoridade monetária principal que tem a responsa~ de não _se gastar mais do que se arrecada.
- Pergurito: De que adianta tanta disciplina nesse campo,
bil;dlde de controlar os agregados monetários do Pâís, j~rita
mente com o Ministro da Economia,·como=-avalia a emissão s~ depois se resolve emitir irioeda? Com que limite? Para
de moeda em termos de proporç·ão quanto_ ao· estoqUe- de quê? Para adquiri! divisas estrangeiras para pagar os credores
moeda, ou 3. base monetáiià do ano ante.-ior; e erir propoição internacionais porque, desta maneira, fica muito elástico o
ac PlB, levando em conta o movimento de cresciin"ento do co~ceito de capacidade interna de pagamento. Eu gostaria
PIE ..: da base mone~ária que cOnsideraria coillo adequados de saber_ qual o limite, primeiro em relação ao que aconteceu
e, principalmente, ..:ondizente com ·o que 'eStá. estabelecido "QO ano passado para que, à luz disto, possamos_ examinar.
na Resol~Jção 82/90, do Senado, que especifiCa:" A Capacidade Eu perguntaria .:.__ quando o Governo brasileiro estimou que
interna ól! pagariieritoS é. defmida cOmo· d_if<~~ença _entre a a capacidade interna de pagamento para os anos 1992 e 1993,
receita e a despesa do Governo, incluindo ·a ac;lministr3ção SOmados, vão totalizar 11 bilhões e meio - qual é a parte
indireta", e que os compromissos de pagamentos do Brasil que inclui o superávit primário e qual é a parte que inclui
com os credores internacionais podem levar em conta a càpaci· emissão de moeda? Qual é a parte que inclui eventual ingresso
dade interna de pagamento, assim definida: '_'Ressalvada~· as de_ recursos, para termos isto bem claro?
necessidades de financiamento, não inflacionáriá:S7 do cresci·
No que diz respeito ao ingresso de recursos, há um oUtro
mento económico''.
·
~tor que gostaria de abordar. Sini; o Governo_ conseguiu
Gostaria
perguntar o que~ ·no seu ente~dime~t·o, deVe Cfue' houvesse um ingresso de rec-ursos, especialmente nos últio Goveino br_aSjl:e:iro, o Congresso Nacional, ~onsiderar como. mos meses. De um lado até as taxas internacionais decresceram; o País, líder em termos de poder econômico, os Estados
adequado?
·
·
Por que razão formulo esta pergunta?
. Unidos., tiveram uma política de rebaixamento das taxas de
Quando, em junho úl~i111o. estiveram aqui o_ Presidente juros para tentar aliviar o processo recessivo. Isso até poderia
do Banco CéDtt~ll, o Embaixador Jórfo Dauster e" o St: CarloS ser visto _conio um fator que certamente ajudou o Governo
Eduardo de Freitas, fomos- iriformados que _séria tentado um brasileiro e a nossa economia. Mas em que pese esse decrésentendimento com os credores que levariam em conta a Reso· cimo de taxas, referindo·se aí à Libor, o Brasil pagou taxas
lução 82/90 e aquela capacidade. Do poriio de vista da càpaci- de juros, considerados os spreads relativamente altos, porque
dade interna de pagamento receita meqos qespesa, de 1990 o spread que ao final do Governo Sarney, em torno de 2%,
para 1991, houve uma redução. Ein 1990a éapâcidade receita era considerado alto, passou a 5,6%. E isto representa o quê?
menos despesa, superávit primário, foi" 4,6% do PIB, cerca A entrada de recursos emprestados há um. dois anos, recursos
de 22, 23 bilhões de dólares, segundo os númei"os e estiniativaS às vezeS também denominados hot money, mas com um preço
relativamente alto.
apresentadas pelo próprio Governo. ·
·
· · ·· ·
Ora, se nós 'rios basearmos tanto para fazer frellte aos
Em 1991, informouHnos o MinistrO M'arCüiOMa·iq~ie-S Mo~
reira, em sua última visita ao Seitãdo, q~e·o Superávit primário cqmpromissos de um lado, e na emissão de moeda de outro,
decresceu para 7 bilhões de dólares, cerca de 1,4% do PIB. no. ingresso estimulado de recursos pagando taxas de juros
~tas, spreads altos, que implicam taxas de juros altas_no mer·
Então decresceu a capacidade de pagamentO; de um lado
cadO interno, há aqui uri:Ia combinação de fatores que, de
houve outros fatores: o ingreSso de recurs~ de agênçlas· gove·~.:.
um lado, implicam dificuldade para conter a inflação e difiCUI~
n•mentais, pelo que compreendi, da ordeiii'-d~ 2,~ bilhões d3.Q~ para acélerar o -crescimento da economia.
ae dólares.
·
·
·
·
·.c.· Ein sUma, Presidente GrOs, ressaltO que para 1,03% de
Qua_l se_ria a emissãO que V. S• cón~i'deraria, cOino adequa~ crescimento da economia em 1991, o crescimento do pagada para que o crescimento do financiamento nâ:.O!Osse irifladà- mento aos credores internacionais foi nada menos do qUe
náfió? Vou·me permitir uma ligeira'digressão iéóiic3:-fôSsé~ 95%, e em grande ·parte, parece-me, iSsO levou em conta
mos teóricos monetarisfãs eStritos, iría"ffiOS·a~ze~- <jUe_ a ~~~~ ~ma emissão de dinheiro não consistente corri a disciplina
monetária· deveria crescer em proporção ao creséimento do que- o ·próprio Governo apregoa de não gastar mais do que
PIB. Tiv~.!~e-isto Ocõrrido, qual seria a base mom!táriã? Cerca ariecada.
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Dr. Francisco -aros.
O SR. FRANCISCO GROS- Para esclarecer esse assunto junto -ao Senado_ Federal, csto.1,1 hoje aqui atendendo
a um convite do Senado e a um entendimento com o Ministro
da Ecoriomià, Fazenda e.. Planejarnento de que hoje seria o
momento mais adequado para prestar esclarecimentos iniciais
sobre negociação oco i-rida po ,Cfluhe de Paris.
Será encaminhada oficialmente pelo Presidente da Repú-

blica_uma exposição de_motiv_os ao Senado, propondO a apro-
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mente, ou seja. conduzir os acordos que o Governo está submetendo nesse momento com os credores oficiais a c:.na Casa
e posteriormente,cespero, com os credores privados, sem desrespeitar as limitações do programa económico que está sendo
implementado.
O Senhor tocou também na questão do ingresso de recursos no País. Obviamente eu préferiría que o Brasil conseguisse
recursos no mercado internacional em condições muito difc~
_rentes. Eu adoraria que conseguíssemos recursos de prazos,
em 10, 15, 20 anos, a taxas de juroS menores do que aqUelas
que estamos conseguindo no momento. Mas essa é a realidade
do mercado. ü.' Brâsil tCm bus<1a.do os recursos que estão
disponíveis no mercado. Esses. recursos têm sido trazidos .não
só para o setor ofiCial, inas eSpeCi~lmente para-o setor privado,
ou seja, aparent~l'f!<::~te são recurSOs que atendem às nCcessidades dos tomadores brasileiros.
Creio que isSo faz parte de toda uma política econômica
· do Governo que vem sendo conduzida dentro de parâmetros
de transparência e previsibilidade.
- --o ponto háSícC> que- está ·p~or~tiás-diSso é o que V. Ex'
_ colocou sobre ~- P<:!rcentagem- de'_crescimento dos nossos pagamentos a credores internâcionars: Realmente,_~ porcentagem
~de crescimento .foi muito grande, mas foi muito grã.nde em
cima de uma base que era pratiCamente- de zero.
_ S6posso fnterpretar essa· crítica comp uma proposta de
que o Brasil continue não pagando os seus compromissos.
e gOstaria de colocar claramente_ a minha não concordâncüt
_ COI!l esse ponto ·cte vista. O Brã.Sil tem_ limitações claras. Ele
precisa negociai dentro dessaS limitações, e foi por isso que
·se: passou duãS -rioües em daro, em Paris, tentando obter
· um acordo dentro das limitaçõeS existentes. O- Br-aSil poOe
não conseguir pa:gar tudo o que de-ve, mas não conseguiremos
encontrar um caminho de saída par3 este País enquanto não
assumirmos aqueles compromissos 1ue podemos assumir. E
o que tentamos faZer aqui, e espero fOder _convencer os senhores ao longo das próximas semanas, quando esse documento
for esmiuçado e apreciado pelo Senado Federal, é que assumi"mos o compromisSo absolutanie"rite-Compatível com a nossa
capacidade de pagamento e é nossa -iõ.tenção honrar os nossos
comprOmissos", -tãiito externa· qua·n-tó internamente, porque
se- hão estiverriú;l~ 'dispostos a· fa~~i_isso,- não ericOntraremos
uma Saída para os problemas que· nos afligem.
É um engaJ.lO buscarmos comparar porcentagens, que
podem provar qualquer coisa em cima de dados de uma base
que certamente..fi~O é típica, porque há anoS o Brasil estava
em moratória d~ciarada. Continuainos buscando o equacionamento das nossás' responsabilidades t3.nto interna quanto ex~
ternamente, apesar das sérias limitações que continuamos enfrentando.

vação do acordo com todos os anexos, de modo que os Srs.
Senadores possam apreciar formalmente esta proposta dç entendimento, mas esclareço duas coisas. Primeiro, não assumimos compromisso de pagamento aos credores. O que houve
foi um protocolo inicial que tem como característica ser um
protocolo guarda-chuva. Esse protocolo, se aprovado pelo
Senado, nos dará orientação para assinaritibS, dentro dessa
orientação, protocolos, acordos, aí sim, Compromissos de pagamento, aí sim, bilã.tenüs corri-Cada-um dos_13 países credores, a rigor 11, porque dois aquí são- eXCepciõnados numa
cláusula de valor mínimo. Teríamos de assinar, depoii da
aprovação-do Senado, 11 acordos bilaterais _antes qu~ !=J_Ualquer
coisa que está sendo discutida aqui se transforme cril um compromisso de pagamento a qualquer credor.
Em segundo I~:~ga~ •. tentando _responder à_ pergunta do
Senador Eduardo Suplicy, qual seja, qual é a emissão _de
moeda que consideraria adequada. Temos cOlocado s_empre
que entendemos que não deve haver emissão de moeda e
que, portanto, emissão de moeda não é adequada s_eja p~ra
este fim, seja para qualquer outro.
·
A política econôriliCá.que ·vem sênd'o itdotad8. _pelO Governo é absolutamente transparentt!. Não tem havido nenhum
crescimento_ extraordinário de agregados monetários. Ao longo_ do ano de 1991, para lhes dar um número, a taxa de
inflação foi da ordem de 420% c a expansão da base foi
de ordem de 290 e V. EX" sabe disto, Senador. Não é_ nosso
propósito emitir. riloeda para pagar dívida. ex_tcr~a ~u. qU;~l9.1::cr
outro compromisso do Governo. Posso garantir-lhe que pessoas não estão indo para cadeia porqUe estc__ Goveino ·nao
pretende levar a sério os seus compromissos de austeridade
·
·
monetária.
Para responder tecnicamente sua pergunta, nossas previsões são muito claras. Esse acordo é absolutamente cOmpatível
com três pontos. Primeiro, a capacidade fiscal do Governo,
conforme explicitada no seu programa económiCo, segundo,
as restrições do balanço de pagamentos, e foi isso o cerne
da discussão ocorrida cm Paris e, terceiro, a possibilidade
de, dentro disso, fazer-se um acordo adequado com os nossos
credores privados; ou seja: é ahsolutamcntc compatível com
todos os números que estão embutidos no programa econô~·
O SR. EDIJARDO SUPLIÇY -,-Sr. Presidente, eu pedimico brasileiro.
ria para ser inscrito como último ínterpelantc para um acrésPara 1992 temos, como o Senhor sabe.• ~ma previsão cimo de esclarecjrnento, sem prejuízo da exposição.
de superávit primário da ordem de 3% dO-PIB, uma expectativa de financiamento externo da ordem de 0,9% do PIB,
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Pois não.
uma expectativa de financiamento intcrn·o dit Ordem de 1;S%
Com a palavra o Senador Esperidiãá Amin.
do PIB. E se estamos falando sobre o tema da senhoriagem,
temos certamente uma expectativa de que, com a queda d~s
O SR. ESPERIDIÃO AMIN..:. Sr. Presidente, Srs. Seíndíces inflacionários,- haja um aumerito da demandã por moe- nadores. Sr. Presidente do Banco Central, Sr. Diretor. Sr.
da e que, portanto, deve-se poder contar com um aumento Embaixador: eu desejo, resumidamente, obter dois escl8rccide senhoriagem da ordem de 1,5% d9 PIBJ em 1992.
mentos dos negociadores dest~ ç~apa do processo d~_regulari
Em termos agregados, isso nos permitiria honrãr todos zação que o Brasil busca junto à comunidade financeira interos compromissos assumidos, tanto interna quanto externa- nacional.
·
o
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Como aqui foi reportado, é e.vidente que esta etapa se
insere no •..;.bjctivo de fazer com que o Brasil volte a ter relações

non11ais

c;~.,'"}m

o sistema fin3.nceitõ inte-rnacional.

P..;;.ssoalmcnte. considero qnf' esta etapa é a menos discu~
tível do pnnto t':f:' vista ético e moral quanto às finanças, e
a mais Jis.cutívd do ponto de vista ético e moral quanto à
polít::ca. Por quê?
Dds dív:das com os Bancos privados já emergiram cente~
nas dt" _diívidas al~m das dívidas. Já se montou, a própria
Constituiç1o ptr!C·>njzou, já foi feita uina verdadeira oU uma

supost<t

::-rdito~ ~a

quanto a sua

ori~cm.

Qo':lnto d. e5t:a parCela da nos.;a cl!'l.·ida, assim cOmo aquela
dívida junh) ão F\11 e junto ao!i organis~I~:OS multilater~is,

dívida esta últirr.r:t co\..., a qual o Brasil esteve sempre em dia,
quanto a esta nãv h~ dúvida de natureza ética e moral quanto
ao seu conteúdo, ninguém disse que houve pagamento em
excesso de (.Omiss:io, ni"nguém duvidou da legitimidade moral
da dívida con~tit•· :a. Agora, do ponto de vista político, e
qí é que acho relevante a participação do Senado nos termos
que a CVnstituiçãv preconiza. Esta dívida, mais do que nunca,
preci~~ ser administrada, a negociação tem -que ser administrad: pelo Brasil, com todos os instrumentos de que o nosso
Paí::; dispõe: o ExecutiVo, o BanCO Cenfral, ainda não integralme .1te autônomo, mas em processo, eu considero, de autonom .:1., as restrições quanto à emissão de moeda, que vão-se
C<";Dsolidando, a.publicidade e a transparência dos___ compro. 1issos que o Brasil assume junto à comunidade financeíia
1,1ternacional, coisa que nem sempre existiU-; haja viSta- que
logo depois da independência do nosso País, em 1825- nós
já firm_amo.s um acQtdO assUmindo ,dívida eir:. aco-rdo secreto,
e ficani.os até l83l -seln conseguir aprovar· o orçamento do
País, quer dizer, ternos -urna tradição de _obSCuridade nesse
particular.
A minha indagação é a seguinte: reperíndo O qlle já perguntei ao Ministro Marcilío Mai"ques Moreira, na quinta-feira
em que esteve aqui, e que tenho inSistidO -seinprc qUe tenho
oportunidade, até mesmo no texto da resolução que aprovou
o acordo dos juros atrasados, esta ComiSsãO e o Plenário
aprovaram um itein que-foi aproveitado pelo então Relator,
Senador Ronan Tito, que ê utria esp-écie de pf0clam·3çáo política em Qúe o senãâo diz que aprova aquilo, mas adverte
aos credores que o tratamento não pode apenas ser contábil.
Neste caso·em que a negociação ocorreu com um representante do Governo, eu pergunto ao Presidente do Banco
Central, que representa aqui os negociadores·: S. S\ acha que
o Senado ou outras instituições políticaS ·braSileiras podem
colabo.-ar, sob a forma de pressão junto aos governos que
integram o Clube d'C Paris, para acertar os termos do entendimento oU não?
Segunda iridagação: se esta etapa de compromisso que
nés estamos, não assumindo, mas estamos apenas consolidando, vai poder receber como camada superposta a próxima
negociaç-ão,_.quc Vai ser a rilais pesada, pefo menos em termOs
financeiros, que é com ·o-s bancos privados, não sei se no
valor :ie 40, 50 ou de 52 bilhões de dólares? Objetivamente
são ess.;.s ~duas perguntas.
Jnstz;lmentação política e se está na conta do devedor
o pró::inlo acordo, esSa última apenas como·advertência parã
o Gc-'..:!roo. É bom que os Srs. conversem não- s-6-com· o
Sr. Pedro Parente~ mas -conf o Professor Roberto Macedo,
que .já es~eve a(Jui nO Senado e noS apresentõu um bichopapãü. Gue tn':lsttóti que o País nãõ pode pagar. Seria conve-

niente conciliar a conferência do Professo-r :Roberto Macedo
- j á disse isso a ele, não estou sendo desleal, alinda que

os públícos sejam diferentes, claro, uma conversa com banqu.eiro, com gerente de banco, às vezes temos de dizer que
temos condições, que denomino, de bicho-papão, a palestra
não ele~ com os dados que V. Ex~ apreSenta e nã.S qu-ais acredito.
O SR. FRANCISCO GROS ~São absolutamente compatíveis mas, vamos aos pedaços.
Gostaria de reiterar o que já terihO dito aqui e pessoalmente ao Senador quanto ao meu entendimento da extraordinária importância da participaçâo -do Semi.do_em todo esse
ptt1t:esso de negociação. Primeiro pela necessidade de transparência, ou seja, acabar com essa tradição de .obscuridade a
que V. Ex~ se refere, porque já Se foram os dias em que
algum grupo da sociedade poderia presumir, falar em nome
do País e assumir compromissos individuais em nome do Brasil. Qualquer compromisso que seja assumido terá de o ser
após o crivo do Senado Federal. Acho que a participação
é da maior irnportânda.
-

A sua pergunta foi. mais espedficamente, se -Caberia pressão junto aos governos para afetar os termos do entendimento? Aí, permitir-me-ia fazer ulna certa distinção. Esses
entendimentos são, conforme tentei relatar extremamente técnicos, formais, diria quase bizantinos na sua elaboração, mas
refletem todo um clima anterior. Então, o seDado tentar influenciar o detalhe da negociação da cláusula A, B, C -ou
D acho que as chances são muito pequenas. Ago-ra o Senado
pode e deve ter uma atuação constante, permanente sObre
a questão_ global e aí sinto difi'culdades gran_des.
O que enfrentamos nessa conversa em Paris e que dificultou muito a negOciação. Em primeiro lugar um passado
visto por eles como sendo de um país que não pagava, assumia
compromissos e não os honrava e não ·pagava não porque
não pudesse, mas porque não queria.
Fiz uma brincadeira antes de viajar dizendo que o problema não era o Brasil sef sirnplesrnerite um devedor relapso,
mas é que nós éramos relapsos e orgulhosos de sê-lo e isso
diria que faz parte de tOdo- uni clima que atrapalha riiuito
as negociações específicas, porque leva o credor a embutir
uma margem de segurança na medida em que ele parte do
princípio de que os acordos não serão cumpridos, por alguma
razão.
Acho que certamente essa é uma questão eminentemente
política e sobre a qual o Senado deveria ter um papel da
maior irriportãncia.
A segunda questão que também influencia muito. diria
que é uma outrã. manifestação dessa esquizofrenia a que V.
Ex~ se referiu no caso de apresentação e acho que não ·cabe,
mas cabe quando se olha o _Brasil. O Brasil de um lado é
um País com um potencial extraordinário, que tem a pretensão
extremamente correta e justa de obter taxas de crescimento
diferenciadas, que tem a pretensão de sentar no Primeiro
Mundo, que tem a pretensão de concorrer com aquele_s países
nas _suas operações comerciais, ou seja, somos um país qile
tem (uturo, perspectivas, garra, gana e várias outras qualidades. Diria que algumas veZes esSa nossa imagem prevalece
sobre a outra que é o tamanho dos problemas que ainda
enfrentamos no Brasil.
Em uma conversa privada, no meio da negociação, com
o Sr. Jean Claude Trichet, dizia-me S. s~ que não entendia
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por que eu estava negociando tanto por urna questão de 100 da direita. O Bf3.Sil-quer buscar uma reinserção nã comunid-ade
ou 200 milhões _de dólares, porque isso não era náda vis-à-vis ,financeira iriterri3.cion3.1, quer·se acertar, quer elimiriar as ina potencialidade do B_rasil, isso é uma bobagem.
certezas. Então, não basta fazer um 'entendimento com o FunTeoricamente S. s~ tem toda razão, -o problema é que
do ou um acordo com o Clube de Paris, o entendimento
na margem os 100 ou 200 milhões de dólares podem ser a _cqm os ban~os é u~a parcela essencial desse processo.

gota que entorna o copo-d'água. O fUturO, o Sucesso-do Brasil
não é uma ineVitabilidade, temos que lutar por ela constantemente. Por quê? Porque ternos ~grave-S' Iíffiítaçik:S- e graves

problemas não resolvidos. Então, diria que a segunda questão
é ajudar. de alguma maneira, -a trabalJlar ~ssa imag~m de
que o País não tem problemas, se ele não paga é porque
tem limita-ções-. e acabam com a imagem de que não paga
porque não quer, não paga porque-n-ãõ-leva a sério, não
paga porque não_ honra os seus compromissos.
Essas são questões políticas da maior importância em
torno das quais todos nós temos de nos conscientizar, _especialmente V. Ex~~ como representantes eleitos e trabalhar sobre
eles. Agora, são processos. Acho que dificilmente isso influencia a questão da negoci3ç_ão específica que reflete um momento, que reflete um estágio_ de negoci~_ções co.m "n~' países;
saímos da mesa de negociações, no dia seguinte entrOu Marrocos, dois dias depois a Jordânia, quatro dias depois a Nigéria
e do ponto de vista deles somos mais um devedor nesse universo_de 50 Ou 60 devedores do Clube de Paris.
·
Espero ter esclarecido, acho que a nível macro é muito
-impórtãilte-, a nível da CláüSula B ou C o eipci.çO ae manobra
do Senado é limitado, com toda a sinceridade.
Quanto à negoCiação com os_ bancos privados, nossa posição sobre isso é muito simpleS: achamoS que os bãncos privados tinham mais flexibilidade para negociar conosco porque
não condicionavam, pelo menos, a priori, a negociação conOsco a qualquer tipo de acordo com o Fundo Monetário. Portanto, em 21 de agosto do ano passado, submetemos ao·s nossos
credores privados uma proposta de negociação que foi unanimemente reconhecida como uma proposta realista e que permitia a obtenção de um acordo a curto prazo com os nossos
credores privados.
Eles entenderam, depois de urna primeira reaçáo positiva,
que não era aqu-ele o momento de fazer um acurdo com o
Brasil. O nível de incerteza era-muito grande e _que eles preferiam esperar para ver o que ia acontecer. TUd-o bem! Acho
que foi urna opção perfeita-merite consciente por parte dos
credores privados e, ao esperar, o que·é que eles conseguiram?
Um nível de segurança muito maior. De agosto para cá o
País se submeteu a· um programa e<::mrômico que foi" referendado pelo Fundo Monetário~ teve uma linha de crédito importante do Fundo Monetário ou teve, depois de àrduas negodações, um acordo _com o Clube de_ Paris e o entendimento
dos credores oficiais de qual é a nossa capacidade de,pagamento e quanto daquilo deveria ser alocado aos bancos comerciais, ou seja; hoje a quantidade é mais conhecida,· menos
incerta, mais segura do que era naquele momento.
Isso, portanto, no meu entender deve facilit~r a negociação com os bancos privados. O prodUto custà- mais caro,
sim, mas é urit prnduto melhor. Tenho colocado isso e as
conversas que o Ministro Marcilio teVe, em New York, ao
longo·des~a úl~ima se_~ana, indicam _qú~, reafffient~, a negociação com o Clube -de Paris foi um passo importante no
encaminhamento da negociação com os bancqs.
Para concluir esse ponto reenfatizaria ó cjue todos dissemos em Paris: não a,haui.a fazer acordOs parciais; nãO adianta
~certar com o vizinho da esquerda e não acertar com o viZinho

Portanto, essa proposta de acordo que está sendo submetida ao Senado é perfeitamente compatível e deixa um espaço
que entendemos ser adequado para se fa1:ec, também, o entendimento com os bancos-privados. É uma negociação e como
toda negociação é_ complicada V. Ex•s ouvirão manifestações
públicas dos credores privados dizendo: "N:\o, isc;o não está
Correto, pagãfãrri deimifs-- ao Clube de Paris,_ deveriam ter
pago mais a nós::." Queria que iSsO foSSe· enú~ridiao como
parte de- Uin j>i"óCessn de--negociação e gOstariJ de afiqnar
--que, no nosso entendimento e no __entendimeuto dús países
credores, ~sse acordo é perfeit~_qnent~ compati\'el com as
margens nece_s_sáriaS para que façamos urr, acordo com os
bancoS privados, respeitando a capacidade de pagamento e
a capat:idade fiscal do nosso País.
·Isso me dá o gancho para falar sobre o Dr. R •..)berto
Macedo.
O progtaniã do Dr. Roberto Macedo- as paiestra() dele
e todo o programa e·conômicci brasileiro ,;_,- tem colocado
muito claramente, tem tentado conscientizar e-sta Casa t>: a
sociedade brasileira daquele ponto, ·que citava há roU<·..o. ou
seja, as limitações que enfrentamos no P·aís. Absolutamente,
não _resolvemos ~odos os nossos problemas. Ternos graves
limitações. TemOs -tainbéni a consCiência de que os re-:ur:ms
_são limitados e unos. Dentro do programa brasileiro se },revê
uma capacidade de pagamento, conforme disse_~ a ser_ alocada
eQtte "Clube- de "Paris_,- credores of!cia_is e_ cred6r~s Privados,
da ârdem de 11 bilhõe-s de dólar_es, ao longo dos próxifnos
dois anos. Esse é _uin riúril_ero diilâm~co~_ mas ql!~ achamos
- que não e_stá mudando ~uito: Achamos que é por aí que
esse número deve se_ co_rnportar, ao Jongo· dos próximos dois
anos. Ele prevê o que o- programa brasileiro prevê, é compa··
tível com pagamentos dessa ordem. Não é comp-atível com
pagamentos maior~s. Então, den!_ro das nossas lim_itaçõ~s t!
das nossas restrições, entendemos que o equacionamento das
nossas pendências externas,_ o acerto com os nossos credor~s
~ internos, é um fator suficientemente J)oshlvo para o piocessu
ssa busca de um entendimento com os credores, volumes de
-recursos dessa-ordem. Isso está-embutido no progra1na brasileiro. É perfeitaineri:te cOmpatível. E-é perfdtarileflte campa.:
tível, no nosso entender, com a obtenção de um acordo com
os bancos.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Só gostaria de fazer
um muito- rápido comentário a respeito das suas observações,
que me esclareceram integralmente: É apenas um comentário.
E quase que concordando com a autoridade, o Sr. TriChet,
quase que concordando com o que ele disse, eu diria o seguinte: só a alteração dos nossos números, na a-gricultura, uma
ImportaçãO .... Não se sabe berri ao certo, não é, Senador
Ronan-TílO? Dois, três bilhões de dólares o ano passado?
O SR. RONAN-1TTO- E, -por aí.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN-'-- Umafalta de outro tanto
_
aqui dentro, no merCado interno e a inversão desses números,
no ano_ seguinte já mostra que ele t~m razão._ A verdade
é essa. (Risos..) Então, agora v_olto para o nome dele, que
já existia_ Com Luís XIV. Se não me epgano, já estava com
Luís XIV.
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Então, os nossos números, além de dinâmicos, conlo cisetor primáriO póde _demonstrar, recomendam que a gente
procure apertar, estreitar, diminuir a pressão, principalmente

nos primeii"óS- ãrióS--desses _acordos, mas que temos _que pagar
um preço para saii da clandestinidade. Afin3.l, todo mundo
está saíndo. Na área econó_mica, na- á!'ea politiCá; na área
partidária, está todo mundo saindo da clandestinidade_. Por
que nós_ não vamos pagar esse. preço?
E colno firiã.l do comentário, para que nãó tenhamos
que usar esse- nome, seja o ·senado, seja a opiniaó-pública
- e existe lobby sobre a opinião públiça também nesses países
desenvolvidos. Mas acho que temos_ que alargar o campo de
atuação, não_~obre_ a cláusUla "a" o_u cláusula "b", mas junto
aos governçs_. Porque eles virão aqui, através das suas próprias
entidades governamentais ou_ das não governamentais, para
nos pressio"nar em jUllhõ, na EC0-92. Eles virão aqui. E
nós ficamos disparãndo torpedo dentro da nossa própria trincheira - para encerrar - como ocorreu cOm o Presidente
do Banco Central, quando participoU S. s~ de uma negociação,
em feverefro de 87, em companhia do então. Ministro Dilson
Funaro. Costumamos pensar que ·a trave que_estã _atrás_ de
nós é mais fácil de acertar; por isso, somos induzidos pela
facilidade, até da notoriedade que disso decOrre, a fazer gol
c_ontra. É mais fácil quando já s~ coiili.ece o goleiro.
Esse o cOmeritái"io, que eu queria fazer para concluir.
Muito obrigado.

OSR- PRESIDENTE (Raimundo Lirà}-.:::Corh ã·paTavra
o Senador Ronan Tito.
O SR:.RONAN TITO -Sr.J'residente, Srs. Senadores;
Dr. Francisco GrOs; PreSidente do Banc_o Central; Professor
Arrnínio Fraga, DiietOi da Cart~ira- Internacional_do B~cen;
Professor Pedro Malan, Diretor do Banco Interamericano e
negociador ofícial da d(v_ida extenia bra§ileira, o J)r. tancredo
Neves costumava dizer~_que o Brasil eStá na cõn.tramão da
história há muitos ahos: Fez, durante décadas, o discurso
"não vamos pagar", e pagava; quando entendia que deveríamos fazer o discurso "vamos pagarn e não pagava.
Fiz questão de denunciar ao PreSidente dos Estados Unidos da América do Norte esse grande furto_ da remessa para
fora durante a década de 80, de mais de 92 bilhões de dólares,
quando o discursO heróico-do Brasil era dizer: "Não vamos
pagar". Hoje o que me interesSa é reverte-r esse. fluxO. Como?
Vamos tentar. Porqúe, enquanto estamos fazendo o nosso
discurso heróico, há fome, desemprego, inchaço das cidades
etc. Mas um dia seremos cobrados pelo nosso dis.curso heróico_~
As minhas perguntas são três, Sr. Presidente.
Com os credores privados, a inadimplência do Brasil foi
negociada aprioristicamente para, num segU.rido momento,
tentar-se negociar O piincipal ou o estoque d3 dívida. NÓ
caso da dívida com o Clube de Paris, o que Se eS)~ negociando?
S.6 a inadimplência, rieste momento, ou tamtiém o estOque?
V. s~--e seus as_seSsOi'eS levaram em conta nessa proposta
de acordo o_s termos da Res_olução 82/90, que altlda vige?
Que dia poderemos receber os dados ofiCfaiS da proposta
de acordo?
É só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -'Com a palavra
o Dr. Frã.ncis-Co Gros;
- -- -- -- O SR. FRANCISCO GROS ~Obrigado, Senador Ro"!1-an Tito, em prlmeirõlU:gãr, por manifestar a ·minha total
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cOncordância com os_·seus comentáriOs. Acho.:os ri:tUítO bem
colocados.
A questão da renegociação abrange tanto a inadimplência
quanto o principal. Quer dizer, conforme dísse, tentamos tirar
a _çor do~ dinheiro, deixando claro que o nosso problema era
de capacidade de pagamento, nos estabelecia certos limites
muito claros. Para respeitar esSêS linlitci_S~-tefí3ri:ioS que renego-dar o pririéipal e óSjurOs. --- -Essa renegociação ocorreu eni algumas etapas, que poderia lhes esclarecer. Quer dizer, Uma ·parcela. da ordem de
4,1 bilhões de dólares, será paga ao longo dos próximos dois
anos~ Mas, desses 4,1, cerca de 2,5 é a parte quê:dóí"reê:SüUtúrada. Então, diria que um pedaço da dívida existC::nte será
paga ao longo de dois anos, apesar de já estar vencida. Depois,
uma segunda parte, da ordem de um bilhão e 300 milhões
de dólares, será paga ao longo de um período de cinco anos.
Finalmente, há um saldo da ordem de 11 bilhões de dólares,
que_ foi reestrutUrado e será pago ao longo de um período,
formalmente, de onze anos de pagamento; com mais dois
-de carência. Na realidade, são quase quatro anos de carência,
que, com mais os onze de pagamento, se estende até o ano
2006_
.
. .
.
Utjlizamos os volumes_que e_s_tavam em cima da niesa,
parte deles princip;:tl. parte deles i!ir~s, e reesCalonamos, levando sempre em conta a capacidade de pagamento do País.
QU.â.nto à sua segunda pergunta, os termos da Resolução
n~ "82 são respeitados, não só diretamente numa negociação,
mas, mais impOrtante do que isso, mas também são respeitados
na elaboração do programa económico do Governo. Ou seja,
qUando se fala em capacidade de pagamento brasileiro no
programa económico, estão einbutidas lá todas as restrições
impostas pela Resolução n" 82, que aliás já tiVe- a--oca-Sião
d_e colocar aqui; entendo _que são restrições inteiramente saudáveis:
·
- - Quanto aos dadosuficiais-,Optocessó formã1 é- o Seglúrite·:
ri.óS os encaminharii-oS ao MirlTStro da Irconomia, O MinistrO
da Economia o submeteu à sua assessoria, ou seja, à Procuradorüi-Geral, que deve estar terminando o seu parecer até
o final do dia de hoje, quando o_ assunto setá encaminhado
ao Presidente_ da República, para que assine uma exposição
de motivos e a encaminhe oficialmente a esta Casa.
Além dos dados oficiais, tanto eu quanto toda a minha
equipe no Banco Central estamos inteiramente à disposiçãO
dos senhores para prestar esclarecimentos adicionais.
- São, conforme disse, negociações complexas, pela sua ·
própria itatureza. Temos, a rigor, formalmente, nove categorias diferentes de dívidas para copt o Grupo d_e Paris, e dentro
dessas nove macrocategorias há subcategorias_.
Então, é realmente uma coisa absolutamente bisantina
tentarmos esclarecer numa apresentação desse tipo o que foi
e o que não fOi, e na -i:irôpriâ negociação, porqütn~rã-·pot
aí que eles queriam ir, e diziam: "A categoria três não pode
renegociar". E disse-mos: "Não estou muito.interessado. Quero saber quanto é que tenho que pagar, e o que vou ter
que pagar, ao longo desses anos, e isso tem que ser compatível
com·a nossa capa_cidade de paga!Jlento".
Mas como é uma coisa extremamente complexa, acho
que é-irri.poftante- esclarecer que além dos dados oficiais, tanto
el! quanto a minha equipe_estaremos à disposição para destrinchar, digamos, essas pecUliaridades de uma negociação, que
é complexa pela sua natureza e pelo passado de reestruturações que qcorreram.
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Não.-pqs_S_õ_asSiimlrcomptõntiSSõs-ern~n?fiie da -p~e~idê!'
A se·gunda tentativa_ ~ a de se dizer: uvamos sair do
cia da República e, obviamente, o n~sso p~dtdo de sohc1t~çao -=-impasse eh1 que ~starnos, pagando, m-M não nos stiJoca-ndo".
é que isso seja enc·amin1iado o ma1s r;ap1da~ente poss1vel, E nisso estamos.
~- ·
e não vejo nenhuma razão para que ISSO nao ocorra num
_O cohcéltó~cliave-=fo1 a d_e-cipacidaéle"'di pagat~en-fO.-IsSo. _
espaço de tempo muito Curto. Ac~o _que ~sse_ ~~~u!lto- ~stá foi uma mudança essencial em todo_ o processo dess~ questão
colocado na. Mesa, a minha própna presença aqm hoJe o da dívida, porque ele é que permite dar o limite -airsbaiicos coloca_ como .o assuntQ..do nlPmento, e acho que não de.ve e aos credores estrangeiros de até que ponto podemos ir,
esfriar, até- pofq ue ao longO dessa Semana o Dr. Pedro -~a~an e não aceitar a definição- desse limite pelo excedente do balanestará aqui conosco para trocarmos idéias sobr~_ os próxtmos ço de pagamentos, porque aí ficaiDos suf6c-ãdos internamente.
passos nas n,egociações_- co_m ~s bancos, e •.. obviamente?. p~ra
A Resolução n9 82 acho que foi um- momento em que
que possamos sentar, condu:z:tr e prosse_gm~ na~ negoc1a~oes se colheu o fruto de muitos anos de briga. Ali estJo os parâmecom o.s bancos privados, preCisamos ter mdtcaço_es e _mamfe~ tros disso.
-tações claras do Senado.de que esse passo anterior será refeFoi feita-·por· nós, não contra o Governo, mas c·om o-rendado. .
_
..
Governo, porque estávamos em sair de um problema nacional.
É essa a cronologia e a importância que damos ao assunto.
Sobre a Resolução n9 82, quanta discussão houve aqui
para a definírni.OS~ Nós a definimos e pusemos como-resoluÇão
O SR. RONAN TITO --"- Bá umll coiSa que não ficou do Senado, não há como escapar disso.
bastante clara. É o seguinte: v. s~ disse num dete_rminado
Os nossos negociadores vão lá para fora e têm um limite
momento que a parte brasileira pretendia negociar 11 bilhões também, e têm que apresentá-lo lá fora.
e meio e que --eles falaram que o débito seria superior a -15
Então, todo o-nosso pt<rcesso aqUI é-saber: estamcrs dentro
ou 16.
desse-limite ou-não-?
A que número finalmente se chegou?
É essa, hoje, a nossa tarefa, e foi nesse-sentido que entendi as perguntas do Senador Eduardo Sup!icy e as respostas
O SR_ FRANCISCQ-GROS -São duas coisas: nós, d9 Presidente do Banco Central, que diz cJ.ue esta-nlos dentro
num primeiro -momento, queríamos negociar14 bilhões para
desses limites.
o prazo final, e só conseguimos ne_go~~~ 11 bilhões pa~a aquele
Agora,_os dados da equação estão postos e falta simplesprazo de 11 anos, mais três. O saldo, nós negociamos, mas
mente verifiCar se Isso está ocorrendo.
em-prazos menores._
' É claro que não se-· trata de uma aritmética, e há uma
Iss-o é uma coisa.
A segunda é a nossa capacidade de pagamento, que são -aposta. Qual é a aposta? A aposta que, feitas certa"s negociaos 11 bilhões, que a gente dispõe, ao longo dos próximos ções, com urna econ-omia dinâmica haverá re_cursos de outro
tipo e haverá, então, -aqui um movimento- que_ vai petiTlitir __
__ .
dois ·anos.
Achamos_que poderíamos dispor, mantidas as previsões uma certa flexibilidade nessa nossa manobra toda.
Então, acho que, dado que o Presidente do Banço Central
do programa económico- brasileiro, ao longo dos próximos
dois anos, para honrar os nossos compromissos com o Clube -noS-disse que a capacidade de pagamento é de 11,5 bilhões
_de dól~res,_ matéria que já foi examinada por nós, porque
de Paris-e córii Os bancos privados.
deveremos- estar o tempo todo com Jupa em cima dela, para
Os 11 são" Coincidentes, mas por acaso~ _-O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra saber quais são as variáveis :que eStãO Ocotfendo _aí._ _ Se estivermos--dentro disso, não-há dúvida nenhuma que
o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso..
o -caminho está aplainado.
O SR. FERNANDO HENR.IQUE CARDOSO - Sr_
-Há d_úvidas, pelo menos houve num primeiro momento,
Presidente, Srs. Senadores, Sr. Presidente do Banco Central e aCho que o Presidente do Banco Central nos fe_z urn.al~~ta
e demais autoridades_ presentes, na verdade, estamos che· importante, que é o seguinte: os bal).qu~eiros privados ag9ra
gando aqui nêssa já longa experiência-de_ relação entre o Sena- vão utilizar o argumento_de que a negociação foi mlJ.ito nega-_
du_e a negociaÇão da dívida a um ponto tal que as perguntas tiva, porque deu uma parcela mu~t~ gran9~ para o seioroftcial,
quase que se fazein desnecessárias, porque o mais importante e corno há um limite~ que é a cap.lcidade de endividamento,
acho que conseguimos.
_
vai diminuir a parcela do setor privado.
O que é o mais iritport3nte?
- - Ê Uni problema que.não é nosso. O nosso problema é
saber se as_ duas: juntas batem nos 11 bilhões. S_e_ as duas
O Brasil ter uma política com relação à sua dívida.
juntas baterem nos 11 bilhões, acho que nada há a_acresc_entar,
Essa dívida, como todo mundo sabe, vem de outras déca- partindo do pressuposto de que e_stamos endossando uma polídas. O Senador _Ronan Tito- aCabou de fornecer um dado ticade pagamentos que têm que ser feitos sem matar a "galinha
que é impressionante e sab-enlos que é verdadeiro: na década dos ovos ·de ouro", que é a economia nacional.
de 80, pagamos 92 bilhões de dólaresEssa foi a nossa definição.
Com esse dinheiro ·ctá para pagar e continuar o proCesso
Não aumentou e nem ·diminuiu a dívida. Ficamos aí com
u~ estoque muito elevado.
de desenvolvimento do Brasil.
Então isso" inostía que o País tornou consciêncià""-de que
De forma que as minhas observações são essas: já temos
tem um "pepino", para usar -uma palavra popular, e que ele uma política~temos agora ·apenas que acompanhar~ monitorar
essa política corri muitO CU.ídado. - -- - tem que "descascar" esse "abacaxi".
· A primeira: tentativa,· que foi é:ndossada por muitos de
Quero receber os relatórios para ler e verificãf ·se com
nós, foi a famosa tentatíva de não-pagar! e vimos o resultado esses 11,5 bilhões, a capacidade de pagamento está sendo
dessa tentativa, acompanhamos esse processo.- · ·
- --- · · atendiâa ou nãO.
- -- -=-
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Fiquei aqufurri pou·co·, hãõ·preO"cupado. mas me chamou
a atenção _um dado que o Senador Eduardo Suplicy levantou
a partir de informações do Ministro que levaria_noss.o l'lB
para SOO bilhões de dólares, porque 1.4 de superávit primário
dá para 7 bilhões e isso implicaria um PIB de 500 bilhões
de dólares.
O SR. RONAN TITO -'-·Não só isso, Senador, mas
também que a base monetária estaria em 12%, e seria 10.

Marçu_de 1992

adicionais e fazer apostas a-dicionais, porque elas, inexoravelmente, _vão ser cumpridas pela própria melhoria do clima.
V,;;ja o que aconteceu no México, e é sempre assim'',
Eu diria que esse é_o tipo de aposta que nós não queremOs
fazer. E é ex<,ltamente daí que decorre a dificuldade çlas negociações. O _1~ích~t sempre dizia: --"Está todO -mundo_ lOUCO
para fazer aéordos com os senhores, e se os senhOreS assinarem _
isso. vai haver uma entrada grande de recursos no Brasil".
· ~or:it, eu lhes confesso que tenho um certo cetfcisnioquanO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.- En- to a ISSO. A·cho que certame-nte o· acordo é b_enéfico para
tão, ·gostaria de saber se isso_ procede, porque existem muitas o Bras~l. Acho que, certamente, na medida em qae nós-formos
implicações a respeito de outros_tipos de consideração _e gastos cumpnndo a nossa trajetória de ajuste de retomada, o desemdo Governo, o que nos levaria a uma renda per capita de pedimento desses canais de financiaméntó é muito iMportante,
eu acho que a mudança de clima é importante,· mas tentar
mais de 3.000 d_ólares, de 3.200-a 3.30Q dólares. _
imaginar
que essa -'mudança de clima· vai~se traduzir, a curto
Gosta_fia·, então, de checar esses dados.
prazo, numa entrada adicional de recursos e que nós já podeE quanto ao restante, como o Presidente jã rios 'informou_
mo.s sacar_a descoberto, imaginando que segunda-feira alg!lém
as condif.ões da negociação, como fOfam feitas, a ·mirri me vai lá cobrir o nosso cheque, seria um grave err'o. Então,
parece 1l, num primeirO mrimerito_, que os 4 bilhões dos dois sempre digo que não dá para o Brasil bancar essa apo-sta
anos seriam alguma coisa que superaria a nossa capaCidade.
sozinho. É muito importante que os nOssOS-_cre:dores tambêm
Não posso afirniarlsso, tenho que olhar os dados. Espero façam apostas; façam umã- aposta de que o Brasil vai dar
os dados para fazer comentários adicionaís, mas acho que __ certo, façam uma aposta d~ que as coisas vão melhorar. Eles
estaiD;os ~eguindo urna política que já foi previamerite de.termi- _ também têm um grande interesse em que esses acordos saiam,
nada. e,_ no meu modo de entender, não há por que mudá-la. porque a qualidade das suas dívidas melhorarão na medida
em que ~-qualidade ci_~ Sf.!_U_ dev~~_2r_ m_~lhorar. Então, diria
O SR. FRANCISCO GROS- Senador, concordo intei- que a questãO que está por trá~-desse cOTICeil:-o da-- aPosta
ramente com seus comentários. Acho que é exatamente isso é uma questão muíto ímportante. que estamos fazendo, ou tentando fazer: apresentar uma políA questão, só para esclarecimento, do número do PIB~
tica ·e tentai"_segui-la. Acho que cabe discutir a política e_ ontem nós :estávamos fazendo contas e o Dr. Carlos Eduardo
verificar se ela efetivamente está sendo seguida.
nos esclareceu que em junho do ano pass_ado a taxa de câmbio
Acl1o Llmbém que a questão do conceito de capacidade se tr~duzia_ num PIB de 5.00 milhões de dólares. Os riúmeros
de pagamento foi rnúito discutido e rejeitado num primeiro que estão embutidOs no- programa brasileiro, que-fÕi ·feito
momentO p·~l<,s_ nossos credores. _Hoje, já é perfeTtamente em _outubro do ano passado, já representam uma estiinativa
entendido, d•!ix:=mdo claro que não é só_ uma capacidade _de de PIB de 427 bilhões de dólares em 1992 e de 452 .bilhões
pagamento Je ba!anço, mas uma capacidade de pagamento de dólar~ em 1993. Então, são necessários ajustC$ de~número_s
fiscal. Ou seja, s~mpre as duas amarrações.
para nós estarmos falando exatamente a mesma lingu':lgem .
. N1sso, o Senador Eduardo Suplicy tem tOda a razão. Tem
Concluindo, o que nós entendemos_ é__que os quatro- bique haver am~u. ração extei'na e tem que haver amarração
interna. Não de\'cmos nunca nos esquecer disso. lhões são absolutamente _compatíveis com a nossa capacidade
e é exatamente isso_ que se espera que· o Senado verifique
Diria ç,ue a ·~uita:ri'ação· interna; <fiD3iS iinj:iOrtante qUe e endosse ou nã.Q~ c;lependendo das coudusões_ .e da nossa
a amarração exkr.á•. para nós. porqUe a eXterna é Ihá.is fácil habilidade em lhes__dar os números necessários_ para esse julgade resolver. Qu-;:·: diz~r, como ·o Senador indicou, por questões mento.
absolutamente a:-;.·atódas de taxas de ji,!_ros inteiilas ou-alterna-_
tivas de cresCimento, (:,Brasil, de repente 1 pode ter uinir injeO- SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO~- Sr ..
ção extraordinána -de _recursos, mas sãO recursos _com os quais - Presidente, uma breve observação. Lógico que nós sãbemos
não se pode contar :J. longo prazo, e niSSõ o ·seD.ãdoi' tambéin que a ·uma certa altura_houve a socialização das dívid~s. quer
tem razão e ncJS nãO estam_os contando com isSo~ EQtão, não dizer, a estatização daS dívidas. E_, graças a ess_e mecanismO,
devemos nos iludia que a nossa principal restriçãO-é areStriÇão - -tradiCional no Brasil, isso se transformou num grande probleda capacidade Je pagamento externa. Nossa maio-r restrição, - ma de todo o País. As dívidas eram basicamente privadas.
porque essa é firine, é a da nossa capacidade fiscal. E sobre
Pois bem, nós agora estamos entrando em um novo ciclo
de dívida privada e com taxas de juros que são as_ de mercado.
isso nós devemos nos concentrar e não devemos esqUecer.
Eu só aproveitaria Um gancho seu para poder falar sobre Por causa 'da desconfiança existente ern relação ·ao Brasil,
um ponto, que é a questão _d_a aposta que está sendo feita, são taxas elevadas. bastante elevadas. Então, queria saber
porque isso é urna questão· muito impórfãnte. Freqüelifemente duas coisas: primeiro, acho que nós precísarlamo"s desenvolver
nos é dito, e nos 'foi dito em uma negociação com o Clube algumas linhas de políticas que impedissem uma futura estatide Paris, e ncis é dito pelos bancos privados, que o fechamento zação de dívidas, porque senão nós váro.os recriar esse mesmo
desses acordos mudarão substancialmente a posição brasileira ciclo daqui a 15 ou 20 ·anos.
e que, portanto, os nossos números_ são muito conservadores... ____ -Segun_do, gostaria de__s.~be~ .se é .~erd~de q~e hou~e um
Se nós fizermos um acordo, de repente, a situação brasileira lançamento mais recente de papéis -creio que do citicorp
vai melhorar substancialmente. Isso_ é__ sempre afirmado pelo - brasileiros na Europa 1 cem milhões de dólares, com uma
outro lado. Aí vem aqUela colocação:~ "Os_seilhores estão taxa mais baixa, mais realista, Então, são essas_ duas. Uma
sendo muito conservadores, podem assumir compiOffiiSsos -pergunta ger3.1 e a Outri nia~ espeCíficã.
---
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O SR. FRANCISCO GROS - O alerta é perfeito e,
francamente, o ris-co nãó é ei:n 20 anos. O riSco é que isso

ocorra em 20 meses. Então nós estamos, a nível dó Banco
Central, acompanhando muito claramente o fluxo desses recursos e o impacto disso sobre a balança de pagamento, de
modo que não haja concentrações de_ pagamentos inadequados

e que não possam ser suportados.
Quanto à trajetória-de custo_s, ela vem caindo claramente.
Os primeiros lançãmentos brasileiros de custo -externo, antes
numa faiiã de 14,5%, já e·stâ.O abaixo de Itr Então, a tendência
é de queda, um fenômeno perfeitamente esperado. Temos
que tomar um certo cuidado para não ir·--a esse mercado com
muita sede, de modo a permitir que esse processo de queda
paulatina da taxa de juros ocorra.
O que não começou a ocorrer ainda, na medida em que
gostaria, é, em contrapartida, o alongamento do prazo. O
importante para nós é reduzir a taxa, por um lado, e alongar
o prazo, por outro. Imagino que, com a remoção das incertezas
que ainda permanecem, ou seja, atingindo o entendimento
co~ _o Clube de. Paris e, subseqüentemente, coln os bancos
privados, permitirá que, naturalmente, esses prazos se alonguem, a exemplo do_ que _já ocorre~u no Mé~iç9 __e do que
está ocorrendo na Argentina e nos demais países da América
Latina.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) palavra ao nobre Senador Mário Covas.

Concedo a
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credores oficiais é de 21 milhões de ~ólares; e o f~"-1.r..hJ. J..! da
dívida com os credores privados é de 59._ En-.\ s~~gvid", fula
numa relação de 1 para 2. Não_ sei ~e e.s&a rel-lç.to se refere
ao vencido ou ao estoque total. Se st: rf'fcre áo e~tocr.~·~ ÚJtal.
ela não me parece ser de 1 para 2, in~'.:i <!i;. 1 pâia J." E isso,
certamente, será cobrado pelos credor-:::!. privados n:1 i".•ora
da discussão com eles. Ora, se se pag::; qnatro bilht5e ... de
dólares nesse período, certamente os r.reLu.:es privado~. fa.:~n
do estes cálculos elevarão a algo rnai::. d(• que oit:·,. Cc mo
não sei sobre o quê este cálculo foi ;cito n:.~sce a minha pergunta~_

Vejo a discuSs3.0 sobre o problema da dívida eJCterna.
ao longo do tempo, embassar~se fundament:llmente _em três
aspectos siniultân_eos. Há quem analise 'll:erameóte ~ob o ângU~
lo financeiro. Existe__ urna dívida contraída sol:- deternünadas
condições e não há mais o que-discutir: há que pagá-la. ·
Há quem analise no O".ltro extremo. sob o :ingulo moral.
Há quem diga que il dívida não é válida por vários aspecto:;
ou pelo menos nãc -é vdlkl~ ~a sua integridade_.. Acho que
no- ângulo moral, ac.1 l::-do dos credores, há até quem perfile
dessa tese; o plano prático deve t~r nastido c1:" algo._çomo
isso~Seria mor~Jmet~W _c.orreto restringir a çlívida r.:eramente
a seus aspectos fin:l!IICt"iros. Finalmente, há até quf!111 sustente
que a discussão !leve :!nc:uninharMse ou deve-~e situar-se no
terreno jurídico._ 0 Q11t- me parece que o Senado- Federal
tentou fazer foi comp<ttibiiizar essas três pos~ções. Em nenhum
ins_tante o Senado FeL 0~_&.1_•Jis_s_e ·~não pagar". Pelo rontrário,
.acho até que implidt:tmente admitiu pagar; ele só fixou como
pagar. E criou esta geneliJadç que é o conceito de capacidade
çle pagamento.
1

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente do Banco
Central, Srs. reiJrCseriúintCS do BaitCo t:eritrãf Oegociadorcs
da dívida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria ·cte, em
primeiro lugar, fazer algumas colocações que me pudessem
Portanto é um poi.i.co "\:haver no molhadO" disd.ttir'rilàs ·
aferir os dados que aqui foram citados.
v. s~ afirmou durante a exposiÇão que a posição' dos o procedimento em rCtaç:lo à ·dívida; se a regra for mantida.
credores apresentava um certo grau de inflexibilidade cm rela- Tenho dúvidas que tenh<:i. sido. É evidente que aí entra ·um·
pouco de futurologia. E nesse aspecto, quando se trata de
ção a alguns parâmetros -íiliciais: primeiro, nãO -rene-goci3r
o já anteriormente renegocíado; segundo, levar em conta não cenários econó~iéos. me l~mbrO-sempre de um exemplo basapenas a situação económica do País como o fato de que tante recente. E.que o cenário ecori.ôlnico fazendo o Goverri')
dizer que precisava de alguns trllhões de cruzeiros para pagar
o País devia aqui aos governos. aos bancos oficiãls e-aos-bancos
os
147% dos aposentados foi contraposto a um cenário econóprivados.
Por essa ordem de idéiãs, rãciocinando como credor, gos- mico do Tribunal de Contas da Uní.ão qUe dizia-: ''Não são
taria- de saber qual era_ o estoque da dívida no instante da -onze, vão sobrar quatro••. Corno os -dois cenários nasceram '
dentro do Ministério da Eeonomía. às vezes fico até p1e perrenegociação. Creio- que esse dado é conhecídõ: 21 milhões
guntando se não são cenáriõS âiferenciados, tendo em vista
de dólares. Desse total, quanto já havia sido- rCnegociado
anteriormente? Qual era o .quadro de rejeição dos credores? os objetivos a que se destinavam, nias de qualquer maneira
·
Quanto de juros havia venciOo -sobre esse total? Dentro da acabaram gerando este problema.
renegociãção feita, hOuve alguma renegociação do valor de
Qualquer projeção em relação ã.o que v31 acontecer em
juros? O hegocia"dor salientou que ao Brasil não interessava 1992 e 1993 que permíta análise do balanço, em outras pala- e essa foi a sua colocação durante a renegociação, saber vras, qUe perrõita- s-aber se a regra foi ou não cumprida, depeno destino dado àquele montante de recursos destinado a ser de um pouco de especulação. Todavia, quando analiso se
direcionado p'ara a dívida. O que interessava~ na realidade, entendi corretamente os números apresentados pelO Presimantida a capacidade de pagamentos. era indiferente: qual dente do Banco Central e os CO:'TIJ)aiõ Com aque]e's-ofàe.cido_s
era a área sobre a qual incidiria essa amortização? Certamente, aqui quando da renegociação dos juros com os credores privafoi negociada ao final. Então. gostaria- de saber como serí~ dos, eles me parecem extremamente otirriistas. o-superávit
a nova posição? Qual o estoque? Quanto dos_ juros ficOu e primário, que paia o ·ano de 1991 estava previstO em torno
quanto foi pago? Quanto d_Q renegociado foi pago?
de 2.9% do PIB, está previsto agora para 3%. Mas os 2,9%.
Eu gostaria também de saber se não era forte a posição previstos naquela época, somavam: superávit primário e sebrasileira no sentido de manter igualmente algum tipo de nhoragem. Agora prevêem-se 3% p;:tra 0- superávit primário
inflexibilidade em relação a determinadas regras. Como cre- e 1,5.% para senhoragem, o que significa 4,5% para uma
dor, o Brasil aceitou uma redução de dívida. Não era razoável projeção anterior de 2,9% o que signifícaria uma melhora
que e'te sustentasse, pela mesma lógica da sustentação dos substancial na economia.
credores, a redução da dívida enquanto devedor?
Por outro lado, naquela projeção ad;;;;;:~a-;:,c par<:~ o ano
Não entendi bem a relação exposta pelo Pre_sidente do passado o ingresso líquido de recur!:. , externos da ordem
B~nco Central. S. S• -fala que o estoQue- da dívida com os
de 0,3% do PIB. Agora preconiza-seu n financiamento ext"'r-

e
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no-- se anotei corretamente -de 0,9%. Ó9 .PIB, ou s~ja,
O SR, FRANCISCO GROS ~Os juros vencidos sobre
três vezes ·superlOr àquele. '
- · .- ' ·
_ .
os renegociados é de L bil~ão e 600. ·
· -·
Não entendi bem a equação mo~tada p~lo Presidente,
O SR. MÁRIO COVAS- J:lão .é 2 e 6001
o Presidente fala cin 1,5% do PIB de.financiarnento interno.
O SR FRANCISCO GROS ·...,..-Não, 2 e 600 é o total
de vencimentos do previainente renegociado, que ocorreriam
Está correto isso? Pu sej~. neste: pert6~o. ~ã.O, apenas o Govemo não paga_ nad.a_ da sua d(vjcj.a in~ern;1 n;t'i\S também v~~ em 92. Sim, perdão. tem outros 2 e 600 os nU.iné~ós acabam
recolher recursos de 1,5%. No ano passado, quando essa mes- me confundindo. Existem outros 2 e 600 que -é a somatóría
ma projeção foi feita, preconfzãv"a-se um pagamento da dívida
dos j.uros ·do já renegociado vencidos, mais os que venciam
interna da ordem de 1,7%. Esses dados todo~.mostram ~a 'em 92, mais oS que venciãm'etnr93. ISSO tãinbém dá 2 e
âiscrepãncia muito grande eo.tre ·a. prqjéção· feita aqtii ~ a · · 600; 1 e 600 mais 580, mais 440. Conforme eu· lhe disse é_
projeção fêita lá. ~. a:final, no meu .rr:odp de entender ,,essa, · ·muito difícilfalar sobre esses números sem os quadros, porque
é a base ela conversa, o fulcro da dectsao. Isso é, afinal, saJ:>er
l·r·
se aquilO que pre'siQ.iu:iníci~t~énte, cén;n.O;paf~metro,.a !leg.~tem 10 maneiras de entrar nessa matriz e de qua 1 tear essas
questões. Eu lhe confesso que até hoje eu tenho cjue pedir
ciação está 'oU nãõ-cOifCl:a. Pc [Qrrna. que muito maís para quadrinhos para entender exatamente em que pedaço desse
minha infOrmação~ para saber se a minha análise preliminar
universo nós estamos funcionando.
está correta, gost'aria de ver o Presidente faz:e.r~algurnas con~iderações sobre esses números, sobre esses a~pectos e sobre .
A questão da nossa negociação. Sim, é verdade, porque
os dados aqu_i _referidos.
da mesma forma .que.um lado se posiciona de uma maneira ...

OSR. FRANCISCO GROS:_Muitoobrigado, Sen~dot. __ .
0 SR. MÁRlO COVAs:--:: Jâ ~ue V. S• _m~rrguntou,
E~ pri.me.il:o·.lugar, a que,s~ão da numerol?gta da d1v~da., .·~ pag~~ento.co_nvenctOnado mcJdira,sobre o q,ue.
O SR. FRANCISCO GROS ...,..-Será concentrado sobre
O est<Yque da d,ív1da - estávaillos falando, no global, q<; ?1
bilhõ"es àe dólares o quej"á havia sJ:do previame-nte-renegociado 0 prindpãl e juros vencidos no período em qu.e nada foi pago,
era númerõ da oidem d:C: 9 bilhões de dólares -sendo ou seja, de janeiro de 1990 a dezembro de 1991, sobre a
que o senhor esclareceu o que Já estava venctdo - desses parte que já havia sido renegociada em 1987 -:- i~so é uma
9 bilhões de dólares de dívida que já havia sid9 .ree~calonada . parcela. Há outra parcela que é sõbr-e o que- já havia sido
6 bilhõe: C: 400 r-eferia-s~ ~o principal e 2 bil~õcs e 600 .r~fe-,, renegociado em 1.988,.chamado Clube de Paris três. Tem uma
ria-se a Ju-r:os: Mas 1 _es.to~ f~la~dó ~c;J.,.e _u~,P~~odo até o. -~~~al ... conc~~tr~ção _de p~g~~cn~os sobre o que havia-~ido renego~
de 1993, ou SeJa~. o_·qu~ Jà ,esta~ a venct~o? ? ,que veneta .7'P. .c.iadQ ~m, 1,9.83~ \ll).la cpnc~ntração gra~~e. Basic~mente tive92 e o que veoc1a em' 93. Al;mndo de um~. o.utra mane1r~, ,mos três renegociações: Clube de J?aris um, que é de 1983,
desses 9 bilhões de dólares 5 ·e 800 já estavam vencidos.,.~, ·dois de 1987 três de.l988. Houve urna concentração maior
--· - -- e 600' vence em"92 e 620' Venc'ia em 93. En'tão, tem duas no Clube de PariS u'm.
maneiras ct"e s~mar": ?a· ~Or'i7;o'ntai' ~ na ve:dical: M~s era o
O compromisso nosso foi o de liinpar esse pedaço aomontante que Já havia stdo renegociado c queJ __ob~mmc~te,_ longo dos próximos cinco anos. Então, houve um privilégio,
representava do total de 21, 40% ou um poucO ·mats 4e 40% digainos, Urna concentração maior de pagamento sobre a divido total e que, J?Ortanto, me~rno _sem cont?r g~alque~ oUtra, , da renegoda9a _eJ111~~3. .
_
consideração te na que ser .d~ alguma man_etr~lenegoci~do1 . , , ,
Além ·disso, se tão_ pago~. ao _l<))fgo desse período dos
A sua ~utra pcrgu~ta ~~bre essa parte -~.ra se os -juros dois .an?S, 'os)uro~ ~o:atórios, _ou s~ja~. os juros s~_bre jUros
foram negociados; e a resposta é não, porque 0 Clube de venCidos, s~~r~ o.pnnc:pa) v.enc1do e O~_Juros_corrent~s S"?b~e
Paris, como Clube, não rencgocia os juros, pois eles são trata- o estoq_ue co~sohdado. Basicamente sao essas as pnnctpats
.
. .
dos nos bilaterais, e é muito simples: o custo de captáção categonas. de Juros. _
Tem~ que eu nao cons1ga <:xphct~ar, com toda clareza,
da agência, ou seja, do respectivo Eximbank, mais uma taxa
de administração ~da ordem de 0,3%. Eiiláo, cada país tem o que csta_sendo pago e o que nao esta.
um custo de capt8ção diferente, e isso é refletiAdo nas negociaM
O SR,.. MÁRIQ COVAS- Podia perguntar de urna forções bilaterais, nunca é na conversa tio Clube ae-París .. Até ma mais simples. O estoque da dívida, hoje, é de 21 bilhões,,
para lhe dar um exemplo de passagem, nós tínhamos feito ísso envÇtJve, inc;l!J:Sivc, juros vel}cidos. O que acontecerá no
uma proposta ao Clube de Paris de que os juros tivessem final de' i993? Qual será o estoque da dívida, tendo em viSta
um teta, que o juro tivcssc_um conc-eito de teto. E nos foi que daqui-ité lá serão pagos 4,1 bilhõçs de dólares?_
SR. FRANCISCO GROS..,..: Quanto de principal está
dito que perfeitamente, ma'i que isso é uma co~ver~a que
... ?
tena que ocorrer bilateralmente. O Cluhc de..Pans nao tem
d0
.
·
d
·
E
sen
o
paoo
mand ato para negoc1ar as taxas e. Juros .. -.U pergunto se
_ o na ,Jane, 1a, e ISSO.
•
.
sobre essa parte numérica, ficou faltando algum ponto?
O SR. MARIO COVAS- O pressuposto e que o JUro
0 SR. MÁRlO COVAS _ 0 que estava vencido de desse período ou é incorporado no principal. ..
juros?
..... ·- .. .
---- ..
O SR. FRANCISCO GROS- Não tenho a projeÇão·
da dívida, francamente, para o final da janela. Não tenho
O SR. FRANCISCO GROS- Foi o seguinte: de juros _(.1. evolução do estoque. Tenho a evolução do fluxo de pagade um bilhão e 600 de TRD, e mais ou menos 800 adicionais. mentos, mas não tenho a evolução dinâmica do estoque. PodeIsso é o que já estava vencido.
remoS lhe encaminhar isso, nobre Senador.
Passando parã o seguhdo pontO:- a questão da inflexibiO SR MÁRIO COVAS - Claro que está incluído nos
lidade. Sim, é verdade que a qualquer momento possa se
juros vencidos sobre o renegociado.

o
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büh~es_q_ú:e ~-o- di~~eirO'novo de_8~ que_ certa~e.h{e· ctevt'rá
ter um tratamento· çiif~re_nte, e os bônus da r<.·negc.daçií:o tlos
juro·s a:tra~ado~. Quando :se retira isso a proporção é da .Jr-d.:::m
de 2 para 1, nãó é muito diferente.
,
.·
_ _ Há umaquestão qUe eu diria central, ~: não gvstalia de
âefx~ ·sem respOsta. ·NóS não somos obviãmente uni.- d oVernü
uno, o GOverno ·tem·· idUnietás repartiçCes, -aepartameritnSe_ eles nem sempre' falam a mesma língua. V. _r.:-.:'· colocou
ves dessa negociação, e __ cri_~r um paiJO de fuildo__ para que isso inuito Clat'àmtnt~ aO citar o exemplo dos 1479;) dos apopudesse haver um entendimento em Paris.
_ s~n_tados, f~i bo~ .h::111br~•.r que aquele não foi Um númr.ru
Fomos a Paris para busç:ar um enteridimento, põrque ofiCial do Go~_erno,· .não .fOi um_ númeio que veio de dcmw
entendíamos que o acordo era importante, era extremamente do Gove_rno,_ri:ü~~ ·da'Oatapr~v. Não ·nos sentíim.'..is r:OníproMinlpbitante chegarmos a esse acordo. No meu -e-P.i<!ridimerito m~~idos com c~f"., o ·Qur P:Jde ser interpretado de_ 11ualquer
só chegaríamos a um impasse se os números üvessein extraPo~ maneira,_ Mas posso· conf~ssar qt.:e não temos- a pretenSão
lado. Mas, no nosso entender, os números não extrapolaram. de conseguir_~o..ontrolar as_ m!lnifestaÇões de todos m- órgã,os
Foi possível se chegar a um acordo dentro dos números globais ~o GovernO._ Isso não qu_er diz~r que os númer s co·m \~-s
quais ·n6S·"trabalh:imo!:: ::sejani n,úmeros sqltos no espaço, o
que nós havíamos· proposto.
. -- ·
.~
A questão central sobre a qual poderia ter havido uril que é extrem3mE- ;J(e '\mportante Pol-que temos que- ãVãliar
impasse, uma inflexibilidade maior;nãó chegou a ser discutjda s~ as questões que Z:qui estão seildo colocadas, se as afirrnativaf
em Paris, porque previamente entendemos que não devíamos- ·que estão sendo feüas são C'Jrretãs. "Mas não podem pairar
solicitar, que é a questão da redução do estoque da dívida. dúvidas_ sobre a ma~éria-prlma com a qual nós trabalhJ.mos
Isso, certamente,_ não adiantava colocar na mesa em Parj.s; que. sãO-os númcro·~ .. O que_ 'o Governo fez? V. Ex~ colocou
é uma coisa que ou-se combina e se encaminha, previamente, a questão_ ~os n~M.ei"o~_r-.:qu~ tro1Jdos em Junho do an~ passado.
e se cria as condições para que iSso-se oCOrrã, oU iião-é nunla Nós não estamos efc::iya~eilte falando_ desses números, dC
discussão- com técnicos que essa questãó. poderia ser equa- junho par~ cá, o __9i5Vêrilo _setitou e montou um progtamâ
cionada.
- _--- -- - .e~COf!ÔW.jCQ que:é.a nC"sSa'9íbliã, não é uma ciência ·precisa~
Mas, eu chamaria a sua atenção paTa alguns pontos que hão são previsões ~x~té!:<, mas aão são_ também especulações~
balizaram nosso pensamento: Em primeiro lugar, com os ban- Cada um daquel\!s números está ancorado em cima de uma
cos privados estamos pedindo um desconto da díviâa e um série de prertlisS:is que podem ser questionadas, elas podem
desconto pesado. Reconhecemos que dos bancos privados rtão até e'star erradas, mas este é o arcabouço com o qual1~stamos
haverá um tostã<? de dinheiro novo- ao longo dos próximoS- comprometidos, ê o an:abouço que balizou as nossas conversas
anos. Eles certamente não serão fonte de recursos para· o com q Fundo- ~1onetário 7 que balizou as nossas conversas
em Paris, que rem ~alizado todos os esforços de polítiea econóPaís.
riticá ·do Govenio.' Se· e::.se·.; núnú:ros estão errados. ou se
Dos credores_ oficiais"' temos a firme eXpectativa
que
as_ premissas_ estão erradas é e:-;se o universo em que a· nossa
venham recursos novos_ para o País. Nos foi dito, e como
conversa, as nossas discussões e os nossos desacordos devam
credor entendo isso, que não dá ao mesmo tempo para pedir ocorrer, ou seja, é o p~ogram:,\ e,.....onómico do GovernO. E
uma re-duç~o de dívida e pedir d~nheiro novo ~ar~ O_}~l~sm~ por_ trás desse, com os aj.•lSte;).dinâmicos que ele merece,
credor - ISso é uma questão básica. Ou o credor -é bom
e cons_egue, de alguma maneira, com prazo novo,·Com'nbVils nós nos comprometemos.
condições, honrar a dívida existente, ou se ele reconhece qlle
O SR..MÁRIO COVAS- EL'l nenhum instante eu afirnão tem condições de honrar essa dívida existente, ele tem mei que o que-veio_aqui em Juitho do ano passado tinha
que abrir mão da contrapartida de dinheiro novo. Acho_que compatibilidade com isso-, até- pOrque o que -·veiO ·em junho
isso é uma condição básica e, no noss-o enten-dimento, e·iinpor~ do ano passado valia para a ano de 1991, esta proibição aqui
tante para nós a retomada do fluxo de recursos dos credores foi. fei)a para 1992. Só estou achando que esta projeção feita
do Clube de Paris. E absolutamente essencial, inclusive, para está ião substancialmente diferente daquela ...
que se faça uma negociação eom os bancos privados. Quer
dizer, os recursos que dispormos para oferecer garai11:ias a·os
bancos privados virão da~ fontes oficiais. - ' ··· ~ · ·-· · .,.., _-, :oSR. FRANCISCO GROS ---,Não está não, naquela
épocã_ nó~ falamos em 1992, em 1991 , e fa,lamos numa expecNós achamos que essa é uma Co!ldição absolutamente t~tiva de déficit da ordem de 2,5. os·. ri~meros finais não.
essencial. Portanto, a discussão de posições de inflexibilidade estâo:~í~- irias ~chamo~ que o déficit devc_tér ficado um poUco
- ~
tem que ocorrer previamente na mesa de negociação, e lá inferioi a isso, maS não·.~rmito difereLte._ ·~.
· - :Estamos falàndo pára 1992 mai> ~tlla V~z num superávit
os espaços de negociação são razoavelmente pré-definidOs
e préMlirnitados.
---=- '
prim,ãffo·p~ pr;d~l1,1. de 1; !'fl~S nu..'l:défícíf dpedcional da ordem
A questão da proporcionalidade da dívida entre o Clube de_ 2_.5. E ~spe~mos que ess-a situação· só se reverta em 1993,
de Paris e os bancos privados, a rigor, requer dívida totai a:té esse mOmentq ri6S: .não- temos nenilU:TI~ lúdicação de que
para os bancos privados, e nós utilizamos esse núritdo "de esses- n~merQs n~ó se}am;· razoáveiS., Contin.ú!,!{nôs batalhaDdõ
59. Mas o que está sendo negociado em Nova Iorque é mimeis; p_arúumprir -essas previilões de 1992 e 1993 _F~u há embutido
porque desses 59 se tiram os 7 a 8 bilhões devidos aos bancOs ~~~~-~!--:~C?n_hum gra~. de otimisino e·xce:.:~~1~ó- não-. isso- possoasJ!jegurar~ Nossas_ con~ersas. com .o F"undo for~m extremab_ras~leiros no exterior, que rião fazem parte daqUefa ·negO~
Ciaçao em Nova Iorque. Além disso, é retirado cerea de 4 ~ente ~_ur~~' eXáta~en_te.porque·c-ad~.-um~ (;t:ssas preniissas
chegar numa posição de inflexibilidade. Tentamos f~er a
nosso nível de alçada, aquilo que o Senador Espeiidião Ãn;.iÍl
suge#u, que o Senado devería, no seu nível, ou -s_eja,·encami..
nhar uma negociação política naquelas viagens e cOntatOs que,
especialmente, o Ministro-Marcílio e nós outros membros
da equipe também tivermos· antes de ir a Paris. _TentamOs,
em conversas lá e aqui com os embaixadores do jet set, em
várias reuniões coloCar os pOntos que entendíainoS- eram cha~
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foram discutidas, até agora, a coisa está razoavdmep.te nos
trilhos, mas eu concordo que a discussão tem qUe se dar em
torno desses núm~ros, _e· m~ preocupo um pouco em deixar
parar no at qualquer possibilidade de que nós, aqui, não estejamos falando com a mesma língua - que os números _do
Sr. Roberto Macedo sejam diferentes dos_nos_sos. Realmente,
não são. o· nos_so__ e:sforço, se há essa impréS'sãá,--é fruto de
mal-entendidos, porque o nosso roteiro é O-programa econQ-

e

mico- do Governo - ê O roteirO" quê riós usariioS aqUr lá,
é o únicO que nós temoS. Então, na medida em que as conclusões estiverem erradas, nós. t~m.os que .questionar as preni.issas·-
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BCCI no Brasil. A imprensa informou que os seus acionistas
resolveram se apresentar ao Banco _Central, se re_sponsabilizando por qualquer impropriedade ou eventual prejuízo que
tivesse sido constatado - perguntaria se o Banco- Central
chegqu a ~veriguar ~_concluir se__h~~y~_ irreg~l?rid3:4e __I.lo qu~
diz respe"ito às operações do BCCI no Brasil, corno, por exem·
plo, a ocorrência de depósitos irregulareS ou obriga_ções para
COfll_ 9 Tesourá- Nacional eventua_tm.~nte__não p:ag~s e_se houve
qualquer tipo de operação iiregular~ seja de ci-édito oii_-de
câmbio e se constatavacalguma-irfegulaQdad~ 1 se::. o_ Banco
deixou de pagar algum do~_ s"eús COinpr6missoi e- se houve
qualquer ato lesivo, digamos, aos- iilteresses naciórtais e qUe
providências foram tomadas, compreendendo-se que se trata
de assunto extrapauta, Sr. Presidente, e, se não pudesse ser
respondida, agora, tenho certeza de que é de "importância
para o Senado.
·

que estão por trás daqueles números. Eu acho que, no fundo,
é istó que nós teremos--que--fazer para lhe convencer - se
assim _cons_egui.rmo__$- de q1,1~ Ç>S pagamentOS:, aqui embutidos.
são absolutamente compatíveis com a caPacidade de pagamento bra!>ileira, conforme--prevista e -seíri embutir nenhum
ufanismo quantO as -melhorias no -coriiporta"mento de fluxos
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Inicialmente,
e recursos exte,rnos, porque nós não achamos que essas melhoeu gostaria de passar a palavra ao nobre Senador José Eduarrias sejam osUfiCí~-ntemente estªYeis 'iiffiã pOdermos conta.r so- . do, porque S. Ex~_quer fazer uma pergunta a respeito, ainda,
bre elas. ou seja, que o-s nosSos _números. nãó_:___riiu_daram e,
do acordo_ do Clube .de París e; erri seguida, b Presidente
como eu lhe d,isse, passaritos um dia inteifo eril Paris, tentando
do Banco Central ficará à vontade para responder a indagação
conyencer os nossos credores de que se mudarem estariam
do Sr. Senador Eduardo Suplicy.
mudando, talvez, um pouco para pior, porque a tendênCia
Com a palavra o Sr. SenadorJosé Eduardo.
que nós ésp.eramOS, hoje, é de um aumento do fluxo_ de iinportações ao longo do _ano de 195~3, niediª'nte a_ant_e~ipação da
O SR. JOSÉ EDUARDO- Obrigado, Sr. Presidente.
redução de alíquotas. Fora "istO~ nós riãO VeriíoS-rienhuma indiO Dr. Francisco Gros, Embaixador e Díretor do_B_anco
caçál de incremento na nossa capacidade de pagamento, apeCentral, a minha questão não é tanto com o· Clube' de Paris,
sar da óbvia melhoria dos n:úmeros de reservas e balanço
maS com- a _próxima etapa da negociação com os bancos privade pagamentos brasileiros que têm ocorriC!q c;Jesde noveinbro -dOS. :Hãvia a·exp-edativa de uma pafticipação dos bancos privi:ldo a~o passa~o até agora.
·
dos.n_o programa de privatizaçãó, o que itãO "ãcoriteêeil: Crêib
que aquela sua preocupação com respeito a flu'xos de recursos
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Concedo a
pagos ao Brasil tem muito a v_er com essa não-participação
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, considerando que
dos bancos ainda no processo de privatizaçãó, motivado pela
é o último, encerrando, aqui, a relação dos inscritos, afófa
falta de confiança principalmente no programa de estabilio Presidente. Em seguida, concederei a palavra ao nobre Senazação económica. __Então, eu pergun;taria ·se está previsto para
dor José Eduardo.
esta próXima etapa: algum estímulo, algum atrativo, para uma
participaç;lo maior" do sistema bancário nO programa de privaO SR. EDUARDO SUl'LICY- Sr. Presidente, farei:
tiZação-de interesse· para o rápido andamentO: desse progi'am*
inicialmente, uma breve observação.
traze:Odo conseqüente alívio dos pagamentos a serem efetua·A primeira seria se nós pudéssemos ter eventuais tabelas
dos, dando uma margem maior nesta_Iimita_ção com respeito
e demonstrativos, porque uma coisa é a revelação oral de
aos pagamentos dentro da condicionante eStabelecida p"elo
dados e, às vezes, seria impi:fttante--nós::-podermos ter, para
Senado. É esta a minha questão.
_ .
_.
_
melhor precisar as informações sobre os ·diversos dados _que
aqui foram relatados, principalmente nas diversas perguntas,
O SR. FRANCISCO GROS- Eu me permifir1a tentar
até para que, depois, não- incorrariios eri'l 'erro âe análise,
_lhe dar uma resposta a mais detalhada possível sobre esse
pior, imprecisão de informação.
ponto, nobre Senador, porque é muito importante. Efet~va
mente, está se verificando ou verificou-se nas últimas prjvati~
Sr. Presidente, eu gostaria de formular uma pergunta
que sei que é do interesse do Senado e do Congresso Nacional zações um grau de utilização_de títulos da dívida externa pequeno nas priv-atizações ocorridas até agora·. Isso tem ·sido"
e gostaria de deixá-lo à vont~de, senão fo_r possível responder,
agora, porque trata-se de ou"tro assunto, mas tenho certeza fruto de preocupações, por parte do Governo, manifestadas,
de que é do interesse de todos - se o Presidente Francisco indusive, freqüentemente, pelo PreSidente do BNDES, prinGrõs não pude~ responder, agora, eu gost:;tria de ·receber a cipal responsável pela condução do processo de privatização.
--~Entendo que-~ participaÇão d9 investidor estrangeiro nO
informação posteriormente-. - - " -processo de privatização é muito importante, pelo que deNo ano passado, ·o mercado firiaticeiro internacional foi
monstraria, em geral, do interesse de investidores estrangeiros
sacudido pelo problema do BCCI, que tem uma filial no Brasil.
A if.nprensa ínformoU que O Banco- Central se preocuPOu com em- investirem no País em ativos tea1s,-ou--scja,'-assuníiieril
um compromisso de investimento perinanerite e correrem -os
esta questãO que o Diretor-Geial da Polícia Federal, Dr. Romeu Tuma, desloco:u-_se aos Estados Unidos para saber ares- riscos do País, o que nem sempre ocorre quando se compra
um título de 12 meses no mercad.o internacional. Sim~ é ril.ü1topeito disto_ e eu perguntaria ao Presidente FranciscO Gros
se houve alguma conclusão-por parte das autoridades do_ Banco _importante que haja uma efetiva participaÇão-de investidores
estrangeiros no processo de privatização, mas também é im· Centrai; relativamente ·a re·gtilari~ade das açõe~ do Banco
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portante que não façamos uma equação dire_ta entre a utiliza~
ção de títulos da:divida ~xterna no_ processo de priva'tização
com o investimento esti'arigeiró. Nada imp~~e que o inveS:fídOr _
estrangeiro utilize títulos .da Sid~!brás _op." -tít_~lçs _da,_J:i(vi~agrária ou qualquer oUfro-ocrprócesso-de privatização.
A prirnefrâ. 'Pergunta é =queilf várSer 0 inVestidor estran=
geiro? A meu \'~r. dificilmente~ na atu_al confígu-raç_ão-do nosso
programa de privatização, os-D.ãt.lCóS detentor:es,.de dívid_a ex~
terna serão <?~-inVeStidores naturais. Por quê?. Porque_ são
setores que, em pr}Qcípio, nãO nbs interessam. Etes ftão _têffi
investido no setor petroquúriicO -neril no setor siderúrgiCo,
pois são setores p~sâdOs, forte.inente ~oncentrados _e~-=-capítãl.com prazos de retomo,muito _longo. Os bancos têm dem6i1S-__
trado preferên.cia por atiVidades corri mã.is flu-XO de ciiixa·-em telefonia~ ce:rtainerite; poaeríarrios_cnntãr cOni um iri_vestimento maior dos bailcos detentores da _dívida. ~_xte_TJJ~,__-Por
isso, não vamos, necessariamente,--cóhfundir um investimento
estrangeiro com um investimérlfo~estrangeiro 'do b~nciueiro
dentento.r da dívida. Não é, ne-cessariamente, a mesma coisa.
Do nosso J?ónt?_ ~e vista fiscal, tanto fa.z elimin-'armo~
uma -dívida da SiderPr~s. ou .agrár_ia Du qualquer: outra do
GovernoFederalcomournadNidarcpresentadaporu'ni.DFPi.,
um título da dívida externa. A graD.de razão; a g'ráride_l9gic~
de se aceitarem essas rnoed8.s n6 ·programa de privatização
é porque queremQs a,cabar. com essa dívida, começar a redu~
zi-la até atingir um ponto em_ que ela possa ser honrada e,
desse ponto de .vista,. tanto faz ser usado um DFA corn_o_ ~:!IP.
TDA ou corno qualquer outro H A,.
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priVatizaçã_O,_utiliza_f!_dO, inclusiv~, as metas _disponíveis. É por
esse_ caminho HUe a conversa vai fluir.
Eu Qavia citado que o dinheiro noyo, _de 1988, deveria_
t~.r _u~_ v~~-$1-rv~n!O' 4i~e_r~nci~dq.' N~.' Ule_sa-.•9~--~PegõCi_a_çõe~~
levamos a tde.ta de __ que o tratame_nto difererictadp devena
ser a permissão para que esses re_cursos sejam_ ut_iljza"Q.g_so na
privatização, sem que lhes seja aplicado um de_s_á_gio_._,._para
reco~~ecer que ~e tr~ata de um dinheiro apartado ao Brasil
em condições diferericiadas, E_u __ não ç_hª!ll},t._ria ~ai atitude de
estímulo; chamaria de reconhecimento d_e__ !.l_ma s\tuaçãô-diferenciada, assim como vamos ter de reconhecer o caso dos
bancos' brasileiros, que, também:se cOnstitueni numa situaçãÓ
difer_ericiada.
--- -tenho muito medo de fala,r_erit eStímulo~ neste fn9It].ent9.
-Não creio -que devéríámos entr.ar Por essa linha. Temõs algumas questões compleXas a serem resolvida~, mas não_é o caso
de se d_ar mais estfmulp.,Crei_o._como já disse, que_ ó estfrr,ulo_
principal é a estabilizaçào_ da e_çonomia_. Se não dermos esse~
.os oUtros pouco adiantam. Essa é a _mi_nha visã-Õ soQn! a ques::tão, Senador.
Se V. ·Ex~~ concOrdarem~ posso, cao·respondei' a pergtintã
.do Senador Suplicy, ·prestar algunS ·e·sClareciffie_ntOs sobrt! a
questãO dó BCCL ''
·' ·
- ·
O caso do BCCI, s'enador, é pú. blico e notório. E(e e.nvo· 1.·-

ve diversos aspectos que, às vezes, se confundem. Certamente,
tratava~se, no exterior, de operações de evidente_ fraude leva~
gem d~ .dinheiro, em prejuízo, claro e evidente, para depositantes do banco. Sã"o. gue.stões que fi:>r3:m tratadas .e aprofun~
dadas p~la~ autoridades ,monet~itjas çlo& diversos países em
CreiO, éntão, qu~ a questão da diferenci~ç&Q e~~r~: q .. que o BCCI funcionava e pelas autoridades policiais. EsSe
aspeCto fiscal e o aspecto do ~nvestlmento e_strange.iro também é um depattamento. O segundo departamento que surgiu na
é múito irnporiaríte.
'imprensa etn diversas ocasiõeS é·-- ·eU diria - a questão·
V. Ex~ me pergunta se deveria ser dado um estÍ!TIUI9 do pecado originai na formação do banco· aqui, no Brasil,
maior'. Eu -diria que o riláiof 'estímulo que pod(:!fíamos dar ou seja, se os atos de formação do banco foram~ legais ou
a qualquer tipo :de InVestidor estran-geiro é a estabilização não. O terceitó' departamento é o funciOriamento do banco,
da no?sa economia, a· reintrodução do_ Brasil na comunidade· aqui no Brasil. Em algUns momentos foi questionado que
financeira interna:cion·at, o estab_cj_eçirriento de reg.ras Claras banco seria esse que em todos os lugares -dQ mundo só armou
do jogo:Creió que é esse o estimulo que está'faltando. Nesses. ·confusão. causando_ prejuízos a todos. E poi que seria 'difeúltimÇ~S ~eses terfiOs, feito ~ól grallde esforço para eliminar ·rente só no Brasil? E uma pergunta que exíste. V. Ex~ cOlocou
uma Série de penduricalho.s, burocracias, discrimi'ria~õ~s' que esse aspecto em termos da regularidade das operações cJo
atrapalhavam o investidor estrangeiro. Acredito que isso já · · BCCI. ·
está equacionadO. Não creio que devamos _dá! uin estiffiulo
O :Sanço Centf.ai tem feito {nsPe.ções -no BCCI, ou memaior para o investidor estrangeiro, neste momento, _que não lhor,_no banco brasil.eiro ligad~ ~o ~CC~. ~ão foi identificada
seja a efetiva melhoria da estabilização da nossa eConomia. nenhuma irregularid~de. É um banco que possui um Universo
Esse é o melhor estímulo que podemos dar.
de clientes pequeno; é um banco pequeno, que sempre operou
Urit;:t 'outra disCussãO é se. precisamos dar algum estíthulo: no atacado. Não foi identificada nenhu~a operação fora dos
maior para a convers·ão· de dívida externa, pàr_a que p~ssa- padrões, não foi ide)ltificada nenhuma operação irregular.
ser usada na privatizaçãO. ESsa· é üma questão de mercado. Portanto, no nosso e_ntender, é um banco que vem funcio~
EstamoS, inclusive, -conVersando muito com_ 0 - B:NDES, e, nando normalmente no País, sem nenh_uma indicação de irre~
como· v~ Ex~ deve estar sentindo, a discussão é complexa, gularidade. Há regularj.dade nas operações do banco, até onde
uma vez que, a rigor, o que estamos falando, em essência; apuramos.
é se o Valor pelo qual esse título está-s-endo usado na_privati~
Não me sinto em condições de dar um certificado de
zação fa.dequado para a sua utilização. A experiêncja está regulãridade absoluta, porque não é isso que fazemos. Verifi~
demon1itrando que não. Aparentemente é melhor negócio usar camas todas as operações do bancO, e não observamos nenhum
Siderbrás, usar TDA do que uSar DFA. Essa -é-uma Q!!CStão indício de nenhuma irregularidade. O banco _çumpre·com s~us
que está inserida no âmbito da noss_a negociação com Qs credo~ compromissos, paga seus fmpostoS-; honra seus CDB, honra
res e"xternos. Isso tem a ver com o valor efetivõ dO -título -seus compromissos no m~rcado. Não foi identifkado, até agõque ele tem na mão, que, talvez, hoje, não seja adequado. ra, nada de errado, nem operações de lavagem de dinheiro,
A meu ver, não tem necessariame-nte ã ver ·com -o incentivo d_e aliciament(:J de depositantes brasileiros, nada disso. Tra~
ao iri.VeStidor estrangeiro_ para que ele venha a invest~r_ na ta_~se cte um -banco péqueno, que ópera normalmente, que
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enfrenta as dificuldades que a publicidade lhe d~u ao longo
desses _últimos meses. Tanto que vem- reduzindo paulatinamente suas operações. -

Quanto à- qu-':~~ão do "pecado original", que tem sido
muito discutida, também áí nãc identificliínõ's ríenhum.a irregularidade foirn.al. Revi, aihda recentemente, todos os documentos e atas .de duetork.s pelas quais o banco forformado.
Ele cumpriu- fõ-rffiãlmentt: todas as exigências do Governo
brasileiro, em tem·.o:-, de aportes de recursos, das existências
de acionistas_ haci0n1ír~~ _da apr~sentaç3o de documentos que
refletissem as relaçõe:• enttc i!Sse.s acionistas niciori.ais.
PossO dizer que, em nível de Banco Central, não foT
identificada, nein-riil-fOrmação do banco, nem nas suas· opeta~
ções, ·nenhum ato que- fosse merecedor de sanção. Isso não
quer dizer que não exi!Üem ('.ntms questões__ a serem investT.:gadas. o neregadO Ror.lcU Tuina tem-- buscado UJlla série
de outras infofrnaçõc.--s e inVeStigado-quêstões da s"ua alçada.
ExiStem, prOvavelmente, questões de ordem fiscal para verifi.:-
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car se os acionistas que aportarãm os- recursOs- ao banco ti~
nham, efetiVamente, capacidade-de pagam~nto daqueles recursos. Eu diria qUe essas questões- estão seti.dú averigUadas
adequadamente nos locais adequados do Governo. O BanCo
Central pode contribuir dizendo que, na nossa área de atuação, fomos a fundo e não identificamos nenhum~ irr<;:gularidade nas operações desse banco, no Brasil.

O SR. EDUARDO SlJPÜCY mações.

Agradeço as infór-.
-

O SR. -PRESIDENTE (Raimundo Lira) - EncerramQs
apresente reunião, agradeCendo a pres6riç3. dos_ Srs._ Sena·
aofeS e das autoridades- aqui presentes~ ConvOcamos_os__Srs .. -.
Senadores para uma reunião Ordináriã da Cornis_são de AsslJ._ntos Econômicos na próxima quinta.:-reira, neste local, às lOhoras.
Está" enCerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às.l3hllmin.)

República Federativa do Brasil
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SEÇÃO 11
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:.:.AN=O:...X:.::L:::.V.:..;l::I_.
___:_:N...:'3:.:0_'------""QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 1992

..------CONGRESSO NACIONAL--____,
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 1, DE 1992
Aprova os textos dos Protocolos I e II de 1977, adicionais às Convenções de Genebra
de 1949, adotados em 10 de junho de 1977 pela Conferência Diplomática sobre a Reafirmação
e o Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário aplicável aos Conflitos Armados.

O Congresso Nacional decreta:
.
Art. 1• São aprovados os textos dos Protocolos I e II de 1977, aâicion.ais às Convenções de
Genebra de 1949, adotados em 10 de junho de 1977 pela Conferência Diplomática sobre a Reafirmação
e o Desenvolvimento do Direito Internacio_rial HumanitáriO aplicável aos Conflitos Armados.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de março de 1992.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

PROTOCOLO I
PROTOCOLO ADICIONAL ÀS CONVENÇQ!"S DE
GENEBRA DE 12 DE .AGOSTO DE 1949,
RELATIVO À PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS
DOS CONFLITOS ARMADOS SEM ..
CARÁTER INTERNACIONAL (PROTOCOLO I)
Preâmbulo
As Altas Partes Contratantes
.
Proclamando seu ardente desejo de que a paz reine entre
os povos;
Relembrando que, em conformidade corri a· Carta das
Nações Un_idas, todo Estado tem o .d~ver de abster-s~, em
suas relações internacionais, de recorrer à ameaça ou ~o uso
da força· contra a soberania, a integridade territorial ou a
independência política de qualquer Est~do, ou de qualqu~r
outra forma incompatível com os propósitos das Naçoes. Umdas),
Considerando que é nec_es~rio;~:porém, reafm;nar
e desenvolver disposições que proteJam as vtttmas dos conDitos
armados, assim como completar as medidas para reforçar a
aplicação d< "as disposições,

Expressando sua convicção de que nenhuma disposição
do presente Protocolo nem das Convenções de Genebra de
12 de agosto de 1949 pode ser interpretada no sentido de
__leg!_t~mar q_u_ autçri~~r qualquer ato de ,agressão ou qualquer
outro uso da força incompa-tível com a Carta das Nações Uni~as,

Reafirmando, ademais, que as disposições das Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949 e do presente Protocolo devem aplicar-se plenãmente em todas aS circunstâncias
a todas as_pessoas protegidas por esses instrumentos, sem
distinçãO alguma de caráter desfavorável baseada na natureza
ou na origem do conflitO armado ou nas causas invocadas
pelas Partes ou a elas atribuídas,
Convieram no seguinte:
TÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO I
Princípios Gerais e Campo de Aplicação
1. As Altas Partes Contratantes se comprometem a respeitar e fazer respeitar o presente ProtOcolo em todas as circunstâncias.
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EXPEDIENTE
CllNTRO GRÁFICO DO SBNADO PBDERAL
PASSOS PORTO
Diretor-Oeral do Sendo Federal
AOACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Adminiltn.tivo

LUIZ C'..ARLOS DB BASTOS
Diretor JadUJtrial

..
'

PWRIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjanto

DIÁIIJO DO CONOJU!&ÇO IIACIONAL
Iapreao sob respouabilidade da Meu do Seaado Federal

ASSINATURAS
Semestral ......................................................................................_ C<$ 3.519,65
Twagem 2.200 exemplarea.

2. Nos casos não previstos no presente Protocolo ou em atribuídas à Potência Protetora pelas Convenções e pelo preoutros acordos internacionais, as peSSoas civiS e os COmba- sente Protocolo;
tentes permane-c-err.-s-ob a proteção e o domínio doS prinCípioS -- d) Entende-se por "substituto" uma organização que
do Direito Internacional derivado dos costumes estabelecidos, -atua em lugar da Potência Protetora _e em conformidade com
dos princípios de humanidade e dos ditames da consciência o disposto no Artigo 5.
pública.
ARTIG03
3. O presente--Profõcolo,--que cõmpleta as--ConvençõeS
Princípio e fim da Aplicação
de Genebra de 12 de agosto de 1949 para proteção das Vítimas
Sem prejutzo das disposições aplicáveis a todo momento:
da Guerra, aplica.:.se-á nas situações prevlst"âS- no artigo 2 cOa) As Convenções e o preSente Protocolo aplicar-se-ão
mum às Convenções.
·
--- -desde
o início de qualquer das situações a que se refere o
. 4. As Situações a que 'Se refere o-paragrafo pn!ceôentecompreendem os conflitOs armados nos quais os povos lutam Artigo I do presente Protocolo;
b) A aplicação das Convenções e do presente Protocolo
cQntra a dominaÇãq colo~ial e a ocupação estrangeira e contra
cessará
no território das Partes em conflito, ao término geral
os regimes racistas, no ·exercício do direito de livre determidas operações militares e~ em caso de territórios ocupados,
nação dos 'povos, consagrado na Carta das Nações Unidas
ao término de ocupação, exceto, em _ambas circunstâncias,
e r1:a Declaração sobre os Princípios de Direito"-lnternacional
para as pessoas cuja liberação definitiva, repatriação ou restareferente às Relações de Amizade e CoOperaçãO entre os
belecimento tenha lugar posteriormente. Tais pessoas contiEstados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas.
nuarão a se beneficiar das disposições pertinentes das Conven__ ções e do presente Protocolo até sua liberação definitiva, repaARTIG02
triação ou restabelecimento.
Definições
ARTIGO 4
Para os efeitos do presente Proiocolo:
Estatuto Jurídico
a) Entende-se por "Primeira Corive-hção", "Segunda
- das Partes em Conflitos
Conve~ção", "Terceira Convenção"-~ "Quitrta Co~~~n~_áo'',
A
aplicação
das Cõrivençõe"s e do presente Protocolo,
respectivamente, a Convenção de Genebra para melhoria da
sorte dos feridos e enfermos dos Exércitos ein carripanha, assim como a celebração dos acordos previstos nesses instrude 12 de agosto de 1949; a Convenção de Genebra para melho- mentos, não afetarão o estatuto jurídico das Partes em confliria· .da sorte .dos feridos, enfermos e náufragos das Fo"rças to. A· ocu-pação de um território e a aplicação das Convenções
Armadas no Mar, de 12 de agosto de 1949; a Convenção e od.o presente Protocolo não afetarão o estã.tuto jurídico do
.-. .
.
de Genebra relativa ao tratamento dos priS.iOneitoS de guerra, mesmo" território.
de 12,de agosto de 1949; e a Conven,;áo cie Genebra relativa
ARTIGOS
à proteção dos civis em tempo de guerra, de 12 de agosto
Designação das Potências Protetoras
de 1949;-entende-se por "Convenções'' as quatro Convenções
e dos Substitutos
de Genebra de 12 de agosto de 1949 para proteçáo das Vítimas
1. É dever das ParteS em conflito, desde o início do conflida Guerra; . ·
b) Entende-se por"norma_s ~e DireitO Internacional apli- -to, assegurar a supervisão e a execução das Convenções e
do presente Protocolo mediante a aplicação do sistema de
~veis aos_conflitos armados'' as contidas nos acordos internaPotência Protetora, que inclui inter alia, a designação _e a
cionais dos quais são Parte as Partes em conflito, assim como
os princípios -e normas geralmente reconhecidos de Direito aceitação_ dessas Potências conforme as disposiç6~_s -cios pará~
internacional aplicáveis aos ConflitoS amiados;
grafos que se seguem. As Potências Protetoras serão encarre-c) Entende-se por "Potência Protetora" um Estado neu- gadas de salvaguardar os interesses das Partes em conflito.
2. Desde o início de uma das situações a que se refere
tro ou outro_Estado que não s-eja Parte no conflito e que,
o Artigo_l, cada uma das Partes .em conflito designará sem
havendo sido designado por uma Parte no conflito e aceito
demora uma Potência Protetora com a frnalidade de aplicar
pela Parte ad~ersa, esteja disposto a desempenhar as funções
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as Convenções e o presente Protocolo, e autorizará, também
sem demora e conr a mesma finalidade, a atividade de uma
Potência Protetora que-, designada pela Parte adversa, tenha
sido aceita como tal por aquela.
3. Se não houver designação ou aceitação da Pottncia
Protetora desde o início de uma das situações a q-ue se-refere
o Artigo 1, o Comitê- Internacional na Cfuz Vermelha, sem
prejuízo-do direito de qualquer outra organizaçãó humanitária
imparcial fazê-lo igualmente, oferecerá seus bons ofícios às
Partes em conflito, tendO porobjetivo a designação sem demo-

3. O Comitê Internácional da Cruz Vernielha terá à disposição das Altas Partes Contratantes as listas das pessoas
assim for:madas que as Altas Partes Contratap.t~_s houverem
preparado e tiverem comunicado com esta finalidade. _
4. As condições para utilização do serviço desse pessoal
fora do território nacional serão, em cada caso, objeto de
acordos especiais entre as Partes Interessadas.
·

ra de uma Potência Protetora que tenha o consentimento
das Partes em conflitO. Para isto, o COmftê Poderá, inter

O depositário do presente Protocolo, a pedido de uma
ou várias Altas Partes Contratantes e com aprovação da maioria delas, convocará uma reunião das Altas Partes Contratantes para estudar os problemas gerais relativos ã aplicação
das Convenções e do presente Protocolo.

alia, pedir a cada Parte que lhe remeta uma lista de pelo

,,ARTIGO?

Reuniões

menos cinco Es~dos-que essa Parte considere aceitáveis para
agir em seu nome cOfio Potência Protetora ante uma Paite
adversa, e pedir a cada uma das Partes adversas que lhes
TíTULO II
remeta uma lista de pelo menos cinco Estados, os quais elas
estariam dispostas a aceitar para desempenhar a função de
Feridos, Enfermos e Ná_ufragos
Potência Protetora da outra Parte: tais listas serão remetidas
SEÇÃO I
ao Comitê dentro das duas semanas s~guihtt~s ao reCebimento
Proteção Geral
da petição; o Comitê as cOmparará -e Solicitará o assentlffiento
de qualquer Estado cujo nome figure nas duas listaS. ARTIGOS
4. Se, apesar do que precede, não houver Potência ProteTenninologia
tora, as Partes em conflito- aceítárão' SeJ:ri dé-mora o oférecimento que possa fazer o Comitê Internacional da Cruz VermePara os fins do presente Protocolo:
lha ou qualquer outra org-anização _que apresente todas as
1. Entende-se por "feridos'_~ e "enfermos" as pessoas,
garantias de imparcialidade c eficácia, após as devidas consul- sejam militares ou civis, que devido a um traumatismo, ou
tas com aquelas Partes _e tendo em conta os resultados dessas uma enfermidade e outros distúrbios ou jncapaciqade de orconsultas, para -atuar na qualidade de substituto. O exercício dem físiCa ou mental, tenham necesSidade de assistência ou
das funções de tal substituto estará subordinado ao consenti- cu-idados inédicos, e que se abstenháffi de todo ato de· hostilimento das Partes em conflito; as Partes em conflito colocarão dade. Esses termos são também aplicados às parturientes,
todo seu empenho para facilitar o trabalho do substituto no aos reçém-nascidos e a outras pessoas que-possam estar necescumprimento de sua missão, conforme as Convenções_ e· o Sit'adás de assistência _õu -cuidad9~ médicos imediatos, como
presente Protocolo.
os iQ.v-ális.Ios as_ mulheres grávidas, e que se abstenham de
5. Em conformidade com o art. 4, a designação e a ac~ita to.do ato de hostilidade.
ção -das Potências Protêtoras cOm ·a finalidade de aplicar as
2. -Elltende-se por "náufragos'' _as pessoas, sejam militaConvenções e o presente Protocolo não afetarão o es_ta_tu_to :r~s c;>u civiS, que se encontrem em situaç_ão de perigo no mãr
jurídico das Partes em conflito nem de qualquer territóriO, ou eln outras -águas em cOnseqüência de um infortúnio que
inclusive de um território ocupado.
as afe_te ou que afete a nave ou aeronave-que as transportava,·
6. A manutenção de relações diplomáticas entre as Partes e que se abstenham de todo ato de hostilidade.)3ssas pessoas,
em conflito ou o fato de se_ confiar a um terceiro Estado sempre qu~ prossigam abstendo-se de todo ato de hostilidade,
a proteção dos interesses de uma Péirte e de seUs naciCrO:ais çõhlffiuãrão consideradas como náufragoS- durante seu salva~
conforme as normas de Direito Internacional relativas às rela- ine"il:t:~?; ·até que adquiram outra condição em conformidade
ções diplomáticas, não constituirá obstáculo para designação com as Convenções ou com o presente Protocolo.
_
de Potências Protetorã:s com a finalidade de aplicar as Conven_ 3:- ~iliende-se por ''pessoal sanitário'' as pessoas ·desigções e o presente Protocolo.
__
__ _
- nadas por· uma Parte em co-nflito ex~lusivaÍnente para as finali7. Toda menção que adiante se faça no presente Proto:' dades sanitárias relac~~!!adªs n_q p~ágt1lfO 5, ()!.! para·adminiScolo de uma Potência Protetora incluirá _igualmente O sUbs- f~aÇ~o _d~s unid-ãdes sanitárias,- fUncionamentO ou adnlinistituto.
'
tração dos meios de transporte sanitários. Essas designações
poderão ter caráter permanente ou temporário. A expresSão
compreende:
_ ,~--- _______
---~--0----0------.
ARTIGO 6
a)_ o Pessoal Sanitário, sejã In~Iitar-oll civil, de uma Parte
Pessoal Qualificado
em_ conflitO, incluídos aqueles mencionados na P~eira e Se~
1. As Altas Partes Contratantes procurarão, já em tempo gU1Ioda CoriVei1Çõ_es. assim como a.queleS designa-dos para as
de paz, com a assistência das Sociedades nacionais da CrUZ organizações de defesa civil;
Vermelha (Crescente Vermelho, Leão e Sol Vem1elhos), for:
b) o pessoal sanitário das Sociedades Nacionais <la Cruz
mar pessoal qualificado para facilitar a aplicação das Conven~? Vermelha (Crescente Vermelho, Leão e Sol Vermelhos) e
ções e do presente Protocolo e, em especial, as atividades outras sociedades nado·nais voluntárias de socorro devidadas Potências Protetoras.
mente reconhecidas e autorizadas por uma Parte em coliflito;
2. O recrUútmento e a formação desse pessoal estão sob
c) o pessoal sanitário das unídades ou os· meios de transjurisdição nacional.
porte sanitários mencionaidos no. parágrafo 2 do Artigo 9.
'

e
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4. Entende-se por "pessoal religioSo" as pessoas, sejam
militares ou civis, tais cOmo os capelães, dedicadas exclusivamente ao· exercício de seu ministério e adstritas:
a) às Forças Armadas de uma Parte em conflito;
b) às unidades sanitárias ou aos meios de _transporte sanjtário de uma Parte em conflito;
c) às unidades ou meios de transporte sanitáriO meneio~
nados no parágrafo 2 do Artigo 9; ou
d) aos organismos de defesa civil de uma Parte em con· flito.
A adstrição do pes·soal religioso pode ter caráter permanente ou temporário, e a esse pessoal são aplicáveis as disposições pertinentes do parágrafo 11.

5. Entende-se por "unidades sanitárias" os estabelecimentos e outras formações,-~militares ou civis, organizadas
com finalidade sanitári"as, a saber: a busca, o recolhimento,
o transporte, o diagnóstico oU trafuriü!ntci (incluídos os primeiros socorros) dos feridos, enfermos e náufragos, assim como
a prevenção de enfermidades. A expressão compreende, entre
outros, os hospitais e outras unidades similares, os centros

Março de 1992

ARTIGO 9
Campo de Aplicação
1. O presente Título, cujas disposições têm como finalidade melhorar a condição dos feridos, enfermos e náufragos,
aplicar-se-á a todos os atingidos por uma situação prevista
no Artigo 1, sem nenhuma distinção de caráter desfavorável
motivada por raça, cor, sexo, idioma, religião ou crença, opiniões políticas ou de outra índole, origem nacional ou social,
fortUna, nascimento ou-OUtra condição ou qualquer outro critério análogo.
.
2 .. As disposições pertinentes dos Artigos 27 32 da Primeira Convenção áplicar-se-ão às unidãdes sanitárias e aos
meios de transporte_sanitârios permanentes (exceto os navioshospitais, aos quais se aplica o Artigo 25 da Segunda Convenção), assim como ao pessoal dessas Unidades ou desses.meios
de transporte, colocados à disposição de uma Parte em conflito
·
-·
com propósitos humanitários:
a) por um Estado neutro·ou outro_ Estado que não seja
Parte nesse conflito;
b) por uma sociedade de socorro reconhecida e autori~
zada de tal Estado;
c) por uma organização internacional huin-anitária e imparcial.

e

de transfusão de sangue, os centros e institUtos de medicina
preventiva e os depósitos de material sanitários, asSim como
os paióis de material sanitário e de produtos farmacêuticos
dessas unidades. As unidades sanitárias podem ser fixas ou
móveis, permanentes ou temporárias.
- ARTIGO 10
6. Entende-se por ''transporte sanitário"' o transporte por.
Proteção e Assistência
terra, por água ou por ar dos feridos, enfermoS náufragos,
1. Todos os feridos, enfermos e náufragos, qualquer que
do pessoal sanitário ou-religioSo ou do equipamento e material
sanitários protegidos pelas Convenções e pelo presente Proto- seja a Parte a _que pertençam, serão respeitados e protegidos.
2. EIP. todas as circunstâncias serão humanamente trata·
colo.
-7.- Entende-se por "meio de transporte sanitã"riQ··· todo dos_ e receberão, na medida do possível e no mais curto prazo,
meio de transporte militar ou civil permanente ou temporário, os cuidados médicos exígidos por seu estado. Não se fará
-destinado exclusivamente ao transporte sanitáilo, -sob a dire- entre eles nenhuma distinção que não seja baseada em critérios
ção de uma ~utoridade competente de uma Parte em conflito. médicos.
8. Entende-se por "veículo sanitário'~ tOdo meio de trãnsARTIGO 11
porte sanitário- por terra.
·
Proteção das Pessoas
9. Enteride~se por "navios e embarcações sanitárias" to·
-- ' 1. Não se ·colocará em perigo; por meio de qualquer"
do meio de transporte sanitário por água.·
10. Entende-se por "aeronave sanitáriã." todo meio de ação ou omissão injustificada, a saúde ou a integridade física
transporte sanitáriO- por ar.
ou mental das peSsoas em poder da Parte adversa ou que
11. São "pennanentes" o pessoal sanitáiiO, as unidades estejam internadas, detidas ou privadas 4e IilJeid3de como
sanitárias e ós meios de transporte sanitários· que se destinam resultado de uma situação prevista no Artigo 1. Conseqüenexclusivamente a finalidade s_anitárias por-Um período irideter- temente se proíbe submeter as pessoas· a-que se refere o preminado. São "temporãiíOs" _o pessoal sankário, as unidades sente Artigo ·a qualquer ato médico que não seja indicado
· sanitárias e os meios de transporte sanitários que se dedicam por seu estado de saúde, e que não- esteja de acordo com
exclusivamente a fihalidades sanitárias pór p-eríodos limitados as no-nnas médicas geralmente reconhecidas que·se aplicariam
e durante a totalidade de tais períodos. A menos que de emcircunstância:smédicasanálogasaosnacionaisnãopriva:dos
outra forma seja especificado, as expressões "·pessoal sanitá- ·de liberdade da Parte que realiza tal ato.
rio"', "unidade sanitáiiã." e "meio de transporte sanitário"
2. São especialmente proibidos, mesmo com o cOnSeD.ti~brangem o pessoal, as unidades e os meios de transporte menta das referidas pessoas:. sanitários tanto permarientes como temporários·.
a) as mutilações físicas;
12. Entende-se por "emblema distintivo" a Cruz Vel;llleb) as experiências médicas ou científicas;
lha, o Crescente Vermelho ou o Leão e Sol Vermelhos sobre
c) as remoções de tecidos ou órgãos para transplantes,
fundo branco, quando se utilizem para a proteção das unidades exceto se estes atas são justificados pelas condições previstas
e meios-de transporte sanitários e· do pessoal sanitário e religio~ no parágrafo 1.
so, seu equipamento e material.
3. Somente poderão_ excetuar~se da proibição prevista
13. Entende-se por "sinal distintiVo" qualquer sinal ou na alínea c do parágrafo 2 as doações de sangue para transfumensagem especificados no Capítulo III do Anexo I do pre- sões ou de pele para enxerto, sob a condição de que se façam
sente Protocolo e destinados exclusivamente à identificação voluntariamente e sem coa_ção .ou pressão alguma, e unicamente para fins, terapêuticos, nas· condições que correspondas unidades e dos meios de transporte sanitários ..

e
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dam às normas médicas geralmente reconhecidas e aos controles realizados cm beneficio tanto do doador como do receptor.
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b) a guarda da unidade por um piquete, por sentinelas
ou por urna escolta;
c) o fato de que na unidade se encontrarem armas portáteis e munição recolhidas dos feridos e enfermos, ainda não
entregues ao serviço competente;
d) a presença em tal unidade, por razões médicas, de
membros das Forças Armadas ou outros combatentes.

4. _Constituirá infràÇã"à graVe"'"aO- Presente.ProtoCOloo toda
ação ou omissão deliberada que ponha grª'vemente em perigo
a saúde ou a integridade física ou mental d~_ qualquer pessoa
em poder de uma Parte distinta daquela da qual depende,
que viole qualquer das proibições assinaladas nos parágrafos
1 e 2 ou que não cumpra as exigências prescritas no parágrafo
_ARTIG014
3.
·Limitações à Requisição de Unidades
5. As pessoas a que se refere o parágrafo 1 têm o díreito de recusar qualquer intervenção cirúrgica. No caso Q_e recusa,_
Sanitárias Civis
o pessoal sanitário procurará obter uma declaração escrita
1. A Potência ocupante tem a obrigaÇão de llSSegurar
neste sentido, assinada ou recophecida pelo paciente_.
6. Toda Parte em conflito efetuará um registro médico _que_ as nece?sidade_~ médicas da população civil em um territódas doações 'de sangue para transfusões ou de pele para enxer- rio ocupado continuem a ser atendidas.
2. A Potência ocupante não pOd~rá, pof!anio_, requisitar
to, feita para as pessoas a que se refere o parágrafo 1. Se
essas doações se ef~tuam sob a responsabilidade daquela Par- as unidades sanitárias civis, sem equipamerito, seu matf!ilal
te._ Além do que, toda Parte em conflito procurará efetuar e os serviços de seu pessoal, desde que_ est~s r_ecç_r_sos seja~
um registro de todo ato Il).édico realizado a :r,-espeito das pessoas necessários para prestar os serviços fnédicos, reque-ridos para
a população civil e para continuar a assistência médica dos
internadas, detidas ou de qualquer outra forma privada de
liberdade por causa de uma situação prevista no Artigo 1. feridos ou enfermos que já estejam sob tratamento. ·
3. A Potência ocupante poderá requisitar os mencionaEsses registros_estarão a todo momento à dispos~ção da Potên,dos
recursos
sempre qU.é coritiri~e- Ob~~ry~ndo ~ regra geral
cia Protetora·para 'inspeção.
prevista no parágrafo 2 e sçb as, cond~ções particulares- seARTIGO 12
. · gnirites:
. , .·
. .
.
a) que os recursos sejam necessários para o tratamento
Proteção das Unidades Sanitárias
1. As unidades sanitárías serãO respeitadas e protegidas médic<? imediato e ãpr_opriado dos ferídos e- enfermos das
F:orças Armadas da Potência ocupa-nte ou dos prisioneiros
a todo momento e não serão objeto de ataque.
'--de
guerra;
'
·
2.' O parágrafo 1 aplica-se· .às. unidades sanitárias Civis
· -· --b) que a requisição se mantenha unii:ãmente- enqu'anto
desde qne satisfaçam àsseguintes condições: .
exista aqUela necessidade; e
.
- -a) per'tencerâm a uma das Partes em conflito;
~)
_que
se
ado
tem
disposições
inledúttas
pàra'que
se
éontib) estarem reconheci,das e. autorizadas pela autoridade
nue,m atendendo as necessidades médicas da população civil,
- - - - --:competente de uma·das Partes em .conflito;
c) estarem autorizadas em conformidade com o pará- assim como as dos feridos e enfermos sob tratamento, atingi· .
..
grafo 2 do Artigo9 do presente Protocolo ou do Artigo 27 ' dos pela requisição,
da Primeira Cohvençãó:
.... -_ - ·
· ·
ARTIGO 15
3. As Partes· em _c-crnflíto podem notificar-se eilire si -dá
Proteção
do Pe'ssoal Civil
localização de suas. unidades sanitárias fixas. J?-.._ ausência de .

Sanitário e R"eligioso
talll{>tifi~ação nã9 e~i.n:lirá ã:):~ó.Ç~ip.~ ~S--P~rtes d~Ob~ervar ..
o pispostp no parágrafo 1. .
.· . ~ . .
.
1. O pessoal sanitário civil será respeitado· e protegido.
41 As unidades,sanitárias-não_serão utilizadas em nenhu· ~ · 2. Se necessário será proporcionado ao pessoal sanitário
ma circunstância na tentâtiva de colocar objetivo-s~ rriilitâres ~
civil toda a ajuda possível naquelas zonas nas quais os serviços ·
a coberto dos ataques. Sempre que seja possível; as Partes sanitários civis se encontrem desorganizados por razão_ da ativiem conflito se assegurarãO- de que as unidades_ sanitáriaS não dade bélica.
estejam situadas deAal forma que os "ataques contra obietí_vo~ -_ . -3. Nos territórios ocupitdos, a Potência ocupante ptopormilitares as ponh_am,_ ~111- perigo.
"cionatá ao pessoal-sanitário civil toda espécie de ajuda para
· ARTIGQ13

''

Cessação da Proteção d!ls Unidades

Sanitárias Civis
1. A proteção devida às unidades sanitárias civis' somente
poderá cessar quan1io se faça uso delas, à margem de suas
finalidades sanitárias, com o propósito de realizar atos prejudidãiS ·ao itiiriiigo. -Todavia, a proteção cessará unicamente
após uma intimação qUe, tendo fixado um praZÕ_limite razoável, não tenha surtido efeito.
2.' Não se considerarão a tos prejudicjais ao inimigo:
·a) o fato de que o pessoal da unidade seja portador de
armas leves individuais para sua própria _defesa ou dos feridos
e enféinios a seu cargo;

_que possa desempenhar sua missão humanitária da melhor
forma. A Potênciao_cupante não poderá exigir que, no cumprimento de sua missão"esse pessoal dê prioridade de tratamento
a qualquer pessoa, excetó-por razões de ·oxdem. mé.djca. Não
se obrigará. a q~e rpaliz_em .tare_fas _que ~ão- sejam compatíveis
-com sua mtssão hurnanttána.
- -- 4. 0 pessoal sanitário- civil pO"derá ter acesSO a lug~res
onde sep.s serv~Ç"O$'sejam indispensãVeis, sem p-rejuízo Oas
m~didas (I e controle .e segurança_ que a Parte em cOnflito interessada julgue necessária.
- 5.
pessoal fl'ligioso civll será respeitado e protegido.
São aplicáveis a essas pessoas as disposições' das Convenções
_~ do pre~ente Pr~t9co'q relati_Vas a proteção e a _identificação
do pessoal sanitário.
. ..
.

o
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ARTIGO 16
Proteção Geral da MisSão-Médica

1. Ninguém será punido por haver exercido uma atividade médica de acordo com a ética, independemente das circunstâncias ou dos beneficiários daquela atividade.
2.-_ Não se poderá obrigar as pessoas que exerçam uma
atividade médica a realizar atas nem a efetuar trabalhos contrários à ética oU outras riormas riiédicas destinadas a proteger
os feridos e os enfermos, ou às disposições da:s Convenções

e do presente Protocolo, nem a abster-se de realizar atos
exigidos por aquelas normas ou disposições.
3. Nenhuma pessoa que exerça uma atividade médica
poderá ser obrigada a dar a alguém que pertença a uma Parte
adversa, ou à sua própria Parte. salvo o qoe disponha a lei
desta última Parte, qUalquer informação Sobre os- feridos e
enfermos que estejam sendo ou tenham_ sido assistidos por
essa pessoa quando, em sua opiníãó-, essa infOrmação poderia
ser prejudicial aos interessados ou a seus familiares._ Entretanto, dever-se-ão respeitar as prescrições sobre declaraç~o
obrigatória de enfermidades transmissíveís---:ARTIGO 17Deveres da População Civil e d.S
Sociedades de Socorro

1. A população civil respeitará os feridos, enfermos e
náufragos, airida que_ pertençam à Parte adversa, e não exercerá nenhum ato de violência contra eles. Autorizar-se-á a
população civil e as sociedades de socorro, tais como asSociedades Nacionais da Cruz Vermelha (Crescente Vermelho,
Leão e Sol Vermelhos), inclusive por iniciativa própria, a
recolhê-los e prest3r-lhes cuidados, ainda que em regiões invadidas ou ocupadas. Ninguém será prejudicado, processado,
condenado nem castigado por tais atos humanitários.
2. As Partes em conflito poderão fazer um apelo a população civil ou às sociedades de socorro mencionados no parágrafo 1, para recolher e prestar cuidados aos feridos, enfermos
e náufragos, e para a procura dos mortos e a comu-nicação
de onde se encontram; essas Partes garantirão a proteção
e as facilidades necessárias àqueles que respondam a tal apelo.
Se a Parte adversa adquire ou recupera o -controle da região
continuará outorgando esta proteção e as facilidades mencionadas enquanto sejam necessárias.
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Coin o emblema distintivo. Os- navios e embarcações a que
se refere o Artigo 22 do presente Protocolo serão marcados
de acordo com as disposições da Segunda Convenção. 5. Além do emblema distintivo e de acordo com o disposto no Capítulo III do Anexo r ao presente Protocolo, uma
Parte em conflito poderá empregar sinais distintivos para iaentificar as unidades e os meiós de transporte S3lJ,itários. A título
excepcional, nos casos particulares previstos no Capítulo III
do Anexo I, os meios de transporte sanitários poderão -utilizar
os sinais distintivos sem 'eXibir o emblema distintivo.
6. A aplicação das disposições dos parágrafos 1 a 5 será
- regida pelos Capítulos I a III do Anexo I ao presente Protocolo. Os sinais designados, conforme o Capítulo III do Anexo
mencionado, para o uso exclusivo das unidades e dos-meios
de transporte sanitários, som:ente serão utilizados, exceto como previsto nesse Capítulo, para a identificação das unidades
e dos meios de transporte sanitários ali especificados.
7. Este Artigo não autoriza a dar O emblema distintivo,
em tempo de paz, um uso mais amplo que o detenninado
no-Artigo 44 da Primeira Convenção.
·
"' 8. As disposições das Conveções e do presente Protocolo
relativas ao controle do uSO do emblema distinti'\l'Oe à prevenção e repressão ·do seu uso ab_~_sivo são aplicáveis aos Siilais
distintivos.
ARTIG019.
Estados Neutros e Outros Estados
que não Sejam Partes em Conflito
Os Estados neutros e outros Estados que não sejam Partes
em conflito observarão a~ c;Jisposições pertinentes do presente
Protocolo a respeito das pessoas protegidas por esse Título
que possam ser recebidas ou internadas em seus territórios,
a~sim como dos mortos das Partes em conflitO qi.ú~ eles tiverem
recolhido.
ARTIG020
Proibição de _Represálias _
_ __ _ _
. -S-ãO proibidas-as- represálias- contra as pessoas e os bens
protegidos pelo presente Título.

SEÇÃO II
Transportes Sanitários
ARTIG021

ARTIGO 18

Veículos Saniiários

Identificação

Os veículos sanitárícis serão respeitados e proteW,dos da
mesnia fOrma prevista nas ConvençõeS e no presente. Protocolo para as unidades sanitárias -móv_eiS:.
·-

1. Cada Parte em conflito procurará assegurar que tanlo
o pessoal sanitário e religioso quanto as un~dades_ e_ os IQ.eios
de transporte sanitários possam seridentlficados.
._ _
2. Cada Parte em conflito procufá,rá t~mbém adotar e
aplicar métodos e procedimentos que -permitam identificar
as unidades e os meios_ de transporte sanitários q-u~ utilizem
o emblema distintivo e os sinais distintivos.
3. Em territórios oCupados e nas zonas ll:i!S quaiS Se deSenvolvem ou é provável que se desenvolvam combates, o pessoal
sanitário civil e o pessoal religioso -civil se dará a conhecer,
em regra geral, através do emblema distiritivõ-e de- uma-carteira de identidade que autentique sua condição.
4. As unidades e os meios de transportes sanitários serão
·marcados, com o consentimento: da autoridade competente,

.ARTIG022
Navios-hospitais e Embarcações
Costeira de Salvamento

1. As disposições das Convenções relativas:
a) aos navios descritos nos Artigos 22, 24, 25 e 27 daSegunda Convenção;
- b) às suas lanchas de salvamento e pequenas e~barca
ções;
c) ao seu pessoal e suas tripulações; ·e
d) aos feridos, enfermos e náufragos que se encontram
a bordo;
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serão também aplicados nos casos em que esses navios, lanchas
ou embarcações transportem feridos, enfermos e náufragos
civis que não pertençam a nenhuma das categorias mencio-

nadas no Artigo 13 da Segunda Convenção. Essas pessoas
civis, entretanto, não poderão ser entregues a uma Parte-em
confito que não seja a própria, e nem capturadas no mar.
Caso se achem em poder de uma Parte em conflito que não
seja a própria, ser-lhe-ão aplicadas as disposições da Quarta
Conve11ç~o e do presente Protocolo.
2. -A proteção prevista nas Convenções· para os navios
descritos no Artigo 25 da Segunda Convenção será etendida
é!-OS navios-hospitais colocadás à disposição de um~ Parte em
conflit_Q co-m fipalidade humanitárias;
- ·
·
a) por um Estado neutro ou outro Estado que não seja
Parte nesse conflito;
b) por uma organização internacional humanitária e imparcial; e
sempre que se cumpram em ambos os casos os_ requisitos
estabelecidos no citado Artigo.
3. As embarcações descritas no Artigo 27 da Segunda
Convenção serão protegidas ainda que não se faça a _notificação prevista pelo mesmo. Não obstante, as Partes em conflito são .convidadas a se informarem mutuamente de todos
os detalhes que facilitem a identificação e o reconhecimento
de tais embarcações.
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bruia, e poderá prover qualquer outra informação que facilite
sua identificação e reconhecimento. A Parte adversa acusará
o recebimento de tal informação.
5. As disposições do Artigo 37 da Segunda Convenção
aplicar-se-ão ao pessoal sanitário e religioso desses navios
e embarcações.
6. As disposições pertinentes da Segunda Convenção serão aplicáveis aos feridos, enfermos e náufragos pertencentes
às categorias a que se refere o Artigo 13 da Segunda Convenção e ao Artigo 44 do presente Protocolo, que se encontram
a bordo desses navios e embarcações sanitárias. Os feridos,
enfermos e náufragos civis que não pertençam as categorias
mencionadas no Artigo 13 Ua Segunda Convenção, não poderão ser entregUes, se se encôhtram no mar, a uma Parte que
não seja a própria nem obrigados a abandonar tais navios
oii embarcações; se, no entanto, se encontram em poder de
uma Parte em conflito que não Seja a própria, estarão amparados pela Quarta Convenção- e pelo presente Protocolo.

ARTIG024
Proteção das Aeronaves Sanitárias
As aeronaves sanitárias serão respeitadas e protegidas
em conformidade com as disposições do presente Título.

ARTIG023

ARTIG025.

Outros Navios e Embarcações Sanitárias
1. Os navios e embarcações sanitáiiaS-dlfer·enteS Çtaqueles mencibnados no Artigo 22 dó presente J>rotocolo e do .Artigo
38 da Seguitda CónveilçãO, quer sé encontrem no mar ou
em outras águas, sera:o respeitados e protegidos da mesma
foima-prevista nas Convenções e no presente Prótocolo para
as Unidades sanitárias móveis. Conw_~ssa proteção somente
pode ser eficaz se é possíVel identificá-los e reconhecê-los
como navios e embarcações sanitárias, tais naviós devem levar
o emblema distintiVO~ e, na thedida do pOssívef, cumprir o
disposto 'no segundo parágrafo do Artigo 43 da Segunda Convenção.
2. Os navios e embarcações-a ·que se refre o parágrafo
1 permanecerão sujeitos às leis dague~ra. Qualquer navio
de guerra que navega na superfície e que esteja em condições
de fazer cumprir imediatamente sua ordem poderá ordenarlhes que se detenham, que se afastem ou que tomem um
determinado rumo,_ e toda ordem dessa _natureza deverá ser
obedecidé!-. _Esses n3.vio~ e ~mbarca_ções não poderão serdesviados de nenhum outro modo de sua missão sanitária eriQUanto sejam necessáriOs- -i~iãra os feridos, enfermos e náufragos
que se encontram a bordo~ ' ·
'
3. A proteção oulorgada no parágrafo 1 cessará somente
nas condições estab.e!ecidas. nos Artigos 34 e 35 da Segunda
Convenção. Toda negativa iileCjuívoca de obedecer a Uma
ordem dada de acordo com o disposto no parágrafo 2 constituirá ulll ato prejudicial ao inimigo conforme o Artigo 34
da Segunda Convenção.
4. Toda Parte em conflito poderá notificar a qualquer
Parte adversa, com a maior antecipação possível, antes da
viagem, o nome, a descrição_, a hora prevista de saída, a rota
e a velocidade estimada do navio ou embarcações sanitárias,
em particular no caso de navios de mais de duas mil toneladas

Aeronaves Sanitárias em Áreas lião
Controladas por uma Parte Adversa
Nas áreas terrestres dominadas efetivamente por forças
amigas ou nas áreas marítimas não dominadas efetivamente
por uma Parte adversa, assim como em seus espaços aéreos,
o respeito e a proteção das aeronaves sanitárias de uma Parte
em conflitO não dependerá de nenhum acordo com a Parte
adversa. Entretanto, para maior segurança, a Parte em conflito que utilize suas aero'naves sanitárias eni tais Zonas poderá
dar a qualquer Parte adversa a notificação prevista no Artigo
29, especialmente quando essas aeronaves efetuem vôos que
as ponham ao alcance dos sistemas de armas superfície-ar
da Parte adversa.

ARTIG02ó
Aeronaves Sanitárias em Zonas de
Contato ou ZonaS S~Jnelhantes
1. Nas partes da--zona de 'c0iti3tó Que·eStâ() dOmiD.'àdas
efetivamente por" forças amigas e nas áreaS cujo domíriiO efetívo não está claramente estabelecido, assim como em seus
espaços aéreos, a proteção das aeronaves_ sanitáriàs só, poderá
ser plenamente efiCãz através de um acordo prévio entre as
autoridades militares competentes das Partes em conflito~ cO-nforme o previsto nci Artigo 29. As-aeronaves SanitáriaS ·que,
na ausência de tal acordo, operem por sua conta- e risco,
deverão contudo ser respeitadas quando tenham sido reconhecidas como tais.
2. Entende-se por "zona de contato"' qualquer área terrestre na qual os elementos avançados das forças opostas estão
em contato uns com os outros, em particular quando estão
expostos a fogo direto de terra.

1012

Quart.a-fei<a 18

--J5fÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1992

cações e solicitações serão interpretados como significando
ARTIGO 27
que os vôos serão efetuados conforme as disposições do Artigo
Aeronaves Sanitárias em Áreas
28.
2. A Parte que receba uma notificação feita em virtude
Dominadas por uma Parte Adversa
do Artigo 25 acusará sem demora seu recebimento.
1. As aeronaves sãnitárias de uma Parte em conflító" con. 3. A_P_arte_que rec~ba uma solicitação de acordo prévio
tinuarão protegidas enquanto sobrevoem áreàs tnarítimãS ou
feita em vtr~u.de do previste: nos Artigos 26, 2'J, 28 par~grafos
terrestres dominadas efetivamente por uma Parte adversa
4 e 31, notificará tão rapidamente quanto possfvel à Parte
com a condição de que para tais vóos se tenha obtido previa~
que tenha feito essa sõlícitação:
mente o acordo da autoridade competente daquela Parte ad- ·
a) que a solicitação foiàceita;-·
versa.
- ---- b) que a solicitação não foí ace-ita; ou
2. A aeronave sanitária que sobrevoe uma área dominada
_c)_ !liDa proposta alternativa razoável para a solicitação.
efetivamente por uma Parte adversa sem o acordo previsto
Poderá também propor uma proibição ou resttiçãõ de
no parágrafo 1, ou desviando-se além do previsto nos termos
outros vôos naquela área durante o período considerado. Se
deste acordo, devido a um erro de navegação ou a uma situação de emergê9-cia que comprometa a segurança do vôo, deve- a Parte que houver apresentado a solicitação aceita essas conrá fazer todo possível para identificar-se e informar a Parte tra-propostas, notificará a sua aceitaçãO à -o"Utia P3rte.
4. As Pa~es tomarão_ as· medidas necesSárias pãra que
adversa acerca das circunstâncias em que se encontra. Logo
possam ser fettas essas notificações e acordo rapidamente.
que a Parte adversa haja re:conheci9o tal aer_o_na_ve sanitária,
5. As Partes tomarão tambéi.n as medidas necessárias
fará todo o esforço possível par dar a ordem de aterrisar
par~ que a essência de tais notificações e acordos seja difUndida
ou ~merissar ~-~e acordo com o disposto no parágrado 1 d~
Artigo 30, ou para adotar outras disposições com o propósitO rapidamente entre as unidades militares interessadas as quais
de salvaguardar os seus próprios interesses, e, em ambos os se~o instruídas sobre os meios de identifícação q'ue súão
casos, antes de recorrer a um ataque contra a aeronave, dar-lhe utilizadas pelas aeronaves sanitárias em questão.tempo de obedecer.
ARTIGO 30
ARTIGO 28
Aterrissagem e Inspeção de
Restrições Relativas ao Uso
Aeronaves Sanitárias
das Aeronaves Sanitárias
1. As aeronaves sanitárias que sobrevoem áreas domi~
1. As Partes em conflito são proibid<~:s de utilizar suas nadas efetivamente por uma Parte adversa ou áreas cujo domía~r~:maves sanitárias como tentativã de -obter uma vantagem nio não estão claramente estabelecidos pOderão ser irlti-madas
nulitar sobre uma Parte adversa. A presen-ça de aeronaves a aterrissar Ou amerissar", emito aprOpriado, a fini de que
sanitárias não poderá ser utilizada como uma tentativa de se proceda à inspeção" pievista nos parágrafo~ seguintes. As
colocar objetivos militares a coberto de um a~_aque.
aetonaves Sanitárias obedecerão a tal intimação.
2. se essas aerOnaVes aterrissam~-ou--amerissanl, obede2. As aeronaves sanitárias não serão utilizadas pará recolher nem transmitir informações militares e rião transportarão -- cendo a uma intimação ou -po-r qualquer outra circunStância,
nenhum equipamento destinado a este~ fins. SãO- prOibidas somente poderão ser objeto ·de inspeção para determinar o
de transportar pessoas ou carga não compreendidas na defini- -constante dos parágrafos 3 e 4 deste Artigo. A inspeção será
ção contida no parágrafo 6 do Artigo 8. Não_ se -cOnsiderará iniciada sem demora e rapidamente efetuada. A Parte que
proibido o transporte a bordo dos _objetos de uso pessoàl procede à inspeção não exigirá que sejam desembarcados da
dos ocupantes ou do equipamento destinado exclusivamente aeronave os feridos e enfermos, a menos que isto seja indispena facilitar a navegação·, as comunicações ou id~fliifiC::içã9. - - sáVel para a inspeção. Em todos os casos, essa Parte se assegu3. As aeronaves sanitárias não transpOrtarãO netihuiTI ar- rará de que essa inSpeção ou esse desembarque não agrave
mamento exceto as armas portáteis e as munições que tenham o estado dos feridos e enfermos.
.
sido recolhidas dos feridos, enfermos e náufragos que se en3: Se a ínspeçãó revela que a aeronave:
cont!am a· ~ordo e que ainda não tenham sido entregues ao
a) é uma aeronave sanitária no sentido do parágrafo 10
serviço competente, e as armas leves individuais que sejam do art. 8;
necessárias para qtie o pessoal sanitário que se encontre a
b) não contraria as condições prescritaS nO Artíg_o 28;
bordo possa defender-se e defender aos feridos enfermos e
,- c) não efetua o vóo _se~ ·acordo· prévio ou em violação
e náufi"agoS cfue eSfâo sob -sua responsabilidade-. '
4. Ao~_efetuar os vôos a que se referem os Artigos 26 do mesmo quando tal acordo é requerido,
e 27, as aeronaves s·anitárias não poderão ser utilizadas para a aeronave e os ocupantes da mesma que pertençam a uma
·a busca de feri~os, enfermos e náufragos, exceto por acordo Parte adversa ou a um Estado neutro ou a Outro Estado que
não seja a Parte em conflito serão autorizadoS a prosseguir
prévio com-a Parte adversa.
o vóo sem demora.
ARTIG029
4. Se a inspeção revela que a aeronave:
a) não é aeronave sanitária no Seritido dO parágrafo 10
Notificações e Acordo Relativos às
do Artigo 8;
Aeronaves Sanitárias
b) contraria as condições precritas no art. 28; ou
1. As notifiCiiÇõé.s--a qUe se refere o Artígo 25 e as solicitac) efet~a o_ vôo sem acordo prévio ou em violação de
ções de acordo prévio mencionadas noS Artigos 26, 27, 28 um acordo prévio quando tal acordo é requerido,
parágrafos 4 e 31, deverão indicar o número previsto de aero- a aeronave, poderá ser apresada. Seus ocupantes serão tratanaves, seus planos de vóos e meios de identificação; tais notifi- dos conforme as disposições pertinentes das Conveçóes e do
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presente Protocolo. Toda aeronave apresada que tanha sido
destinada a servir de aeronave sanitária permanente-, somente

poderá ser utilizada futuramente como aero:nave sanitária.
ARTIG031
Estados neutros ou outros Estados
que não são Partes eni. Conflito

1. As aeronaves sanitárias não poderão sobrevoar o território de um Estado neutro ou de outro Estado que não seja
Parte em conflito, nem nesses aterrissar ou _amerissar, exceto
e virtude de acordo prévio. Entretanto, existindo tal acordo,-

essas aeronaves serão respeitadas enquanto dure o vóo e durante as eventuais escalas em tãl território._ Contudo,__ deverão
obedecer a toda intimação de aterrissar amerissar como apropriado.
__
2. A aeronave sanitáila qtie;-serii acOrdo prévio ou afastando-se do estipulado em um acordo, sobrevoe o território
de um Estado neutro ou de outro Estado que não"_seja Parte
em confHto, por erro de navegação, ou por causa de uma
situação de- emergêriciã que afete ·a segurança do vóo, fará
todo possível para notifiCar seu vôo e fazer-se identificar.
Logo que este Estado haja reconhecido tal aeronªve sanitári~,
fará todo o esforçci possível para dar a ord_ero de aterrissar
ou amerissar a que se refere 6 parágrafo 1 do Artigo 30 ou
para adotar outras disposiÇõeS cóffi o propõSitó de salvaguardar os seus interesses, e, em ambos os casos, antes de recorrer
a um ataque contra a aeronave, dar-lhe tempo de obedecer.
3. Se uma aeronave-sanitária, seja por' acordo prévio
ou nas circunstâncias mencionadas no parágrafO 2, aterrissa
ou amerissa no território de um Estado neutro ou de outro
Estado que não seja Parte em conflito, obedecendo a uma
intimação ou por qualquer outra circunstância, ficará sujeita
a inspeção para determinar se se trata de uma aereonave
sanitária. A inspeção será iniciada sem demora e rapidamente
efetuada. A Parte que proceda a inspeção não exigirá que
sejam desembarcados da aeronave os feridos e enfermos que
dependem da Parte que utilize a aeronave, a menos que isto
seja indispensável para a inspeção. Em todos os casos, essa
Parte se assegurará de que tal inspeção ou desembarque não
agrave o estado dos feridos e enfermos. Se a i~peção revela
que a aeronave é efetiVamente uma a_eronave sailitãria, .e~sa
aeronave com seus ocupantes, exceto aqueles que devam ser
retidos em conformidade com as normas de Qireito internacional aplicáveis aos conflitos armados, será autofiZada a prosseguir em seu vóo e receberá as facilidades apropriadas para
isso. Se a inspeção revela que essa aeronave não é uma aeronave sanitária, a aeronave será apresada e seus ocupantes
serão tratados conforme o disposto no parágrafo 4.
4. Caril eXCe-Ção dos que sejam desembarcados temporariamente, os fefidos, enfermos e náufragos desembarcados
de urna aeronave sanitária com o consentimento da autoridade
local do território de um Estado neutro ou de_ Outro Estado
que não seja Parte em conflito--deverão, a me~os qUe este
Estado e a Parte em conflito tenham estabelecido diferentemente, ficar sob a custódia daque-la autoridade quando as
normas de Direito Internacional aplicáveis aos cOnflitos armados assim o exigam de forma que não possam voltar a participar das hostilidades. Os gastos de hospitalização e internação
ficarão a cargo do Estado a que pertençam tais pessoas.
5. Os Estados neu_tr_os e outros Estados que não sejam
Parte em conflito aplicarão igualmente a todas as Partes em
conflito as condições e restrições ev~ntuais relativas a_ sobrevôo
ou aterrissagem de aeronaves sanitárias em seus teidtórioS.
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SEÇÃO III
Pessoas Desaparecidas e Falecidas

. .. -ARTIGO 32
Princípio Geral

Na aplicação da presente Sessão, as atividades das, Altas
Partes,Contrantes, das Partes em e:onflito e das organizações
humanitárias internacionais mencionadas_ nas ConvenÇões e
no _presente_ Protocolo deverão estar motivadas primordialmente pelo direito que têm as famílias de conhecer a sorte
de seus membros.

ARTIGO 33
- Desaparecidos

1. Tão -logo quanto permítido pelas circunStâncias,· no
mais tardar desde o fim das hostilidades ativas;~da Parte
em conflito efetuará a busca das pessoas cujo desaparecimento
tenha sido noticiado por uma Parte adversa. A fim de facilifaftal busca, essa Parte adversa transmitirá todas as informações
pertinentes sobre tais pessoas.
2-. Com o propósito de facilitar a obtenlão da informação
---:_ eln conformidade com· o disposto no parágrafo anteriOr,
cada Parte em c~nflito deverá, relativamente- às pessoas que
não se beneficiem âe condições mais favotáveK em. Virttl:de
das Convenções ou do presente Protocolo:
a) registrar na forma dispoSta no -Artigo 138 da Quarta
Convenção a informação sobre tais pessoas, quando tenham
sido detidas, encarceradas ou mantidas em quàlquer outra
fofiila de cativeiro dtirãD.te maiS de duas semanas como conseqüência das hostilidades ou da ocupação, ou que tiverem falecido durante um período de detenção;
b) em toda a medida do possível. facilitar e caso seja
necessário, efetuar a b~sca e o registro da informação relativa
a tais pessoas se elas tiverem falecido em outras circunstãilcias
como conseqüência das hostilidades ou da ocupação.
3. As informações sobre as pessoas cujo desaparecimento
tenha sido notificado em conformidade com o parágrafo 1,
e as requisições de tais informações, serão transmitidas di retamente, ou através da Potência Protetora ou da Agência Central de Busca do Comitê Internacional da Cruz Vermelha,
ou das Sociedades Nacionais da Cruz Verm.elha (Crescente
Vermelho, Leão ·e Sol Vermelhos). Quando a· Informação
não for transmitida através- do Corilítê Internacional da Cruz
Vermelha e de sua Agência Central de busca, cada Parte
em conflito assegurar-se-á que tal informação seja também_
fornecida a essa Agência.
4. As Partes em conflito se esforçarão para: colocar-se
de acordo sobre disposições que permitam que grupos constituídos com a finalidade de busca identifiquem- e·- recuperem
os mortos nas áreas do campo de batalha; essas disposições
poderão prever, quando aproprfado, que tais grupos sejam
acompanhados de pessoal da Parte adversa quando no cumprimento dessas missões nas áreas por ela controladas. O pessoal
de _tais grupos deverá ser respeitado e protegido enquanto
se dedique exclusivamente a tais missões.
ARTIG034
Despojos das Pessoas Falecidas
1. _Os despojos das pessoas falecidas em consequencia
da. ocupação ou enquanto se achavam detidas por causa da
ocupação ou das hostilidades, e os das pessoas que não forem
nacionais do país onde tenham falecido em conseqüência das
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~~~-----~----~--hostilidades, devem ser respeitados e as sepulturas de todas
3. É proibido o emprego de métodos ou meios de comessas pessoas serão respeitadas, conservadas e .marcadas se- bate que tenham sido concebidos para causar, ou dos quais
gundo o previsto no Artigo 130da_Quarta éoriV.enção, quando se pode prever que causem~ danos extensos, duradouros e
tais restos moi'tais e sepulturas não se benefiCiem de condições
graves ao meio ambiente natural.
mais favoráveis em virtude das Convenções e do presente
Protocolo.
ARTIG036
2. Tão logo quanto· permitido pelas circunstâncias e relaNovas Armas
ções entre as "'Partes adversas, as_ Altas Partes Co:nnatantes
· Quando uma Alta Parte Contratante estude, desenvolva,
em cujo terr:ifório se éilcontrem Os restos ·mortais' das- pêSSoasadquira
ou adote uma nova arma, ou novos meios ou métodos
falecidas em conseqüência das hostilidades, durante a ocupação ou enquanto se achavam detidas, celebrarão acordos com de combate, terá a obrigação de verifiCar- se seu emprego,
em certas condições em todas as circunstâncias, estaria proio propósito de:
bido pelo presente Protocolo ou por qualquer outra norma
a) facilitar aos membros das famílias dos falecidos e aos
representantes dos serviços oficiaiS, ei determinai as disPo- de Direito Internacional aplicável a essa Alta Parte Contra~
tante.
sições de ordem prática para tal acesso;
b) assegurar a próteção e_ a: nieriutenção permanente de
ARTIG037
tais sepulturas;
Proibição da Perfídia
c) facilitar a repatriação dos restos mortais das pessoas
1. É proibido matar, ferir ou capturar um adversário
falecidas e a devolução dos objetos de uso pessoal ao país
valendo-se de meios perfídias. Constituii:"ão perfídia os atos
de origem por solicitação desse país ou, exceto quando esse
qUe, apelando para a boa fé de um adversário e com a intenção
país se oponha a isto, por solicitação do parente mais próximo.
de atraiçOá-lo, ~êem a entender a este _que tem direito à prote~
3. Na ausência dos acordos previstos nas alíneas b)_ Ou
ção, ou que está obrigado a concedê-la, em conformidade
c) do parágrafo 2 e se _o pafs de origem dessas pessoas falecidas
com as narinas de Di:Ceito Internacional aplicá veis nos ·conflitos
não está disposto a arcar
os gasto·s correspondentes à
manutenção de tais sepulturas, a Alta Parte Co_ntr'!tnte em. armados,. São exemplos de perfídia os seguinte~ a_tos:
cujo território se encontrem tais sepulturas poderá oferecer
a) simular a intenção de negociar sob uma bandeira de
facilidades_ para a devolução dos restos ao país de origem.
armistício ou de rendição;
CasO tal ofe-recimento não seja aceito, a A_lta Parte_ Contrab) simular incapacidade por ferimentos_ou enfermidades;
tante, decorridos cinco anos após a data do oferecimento e
c) simular a condição de pessoa civil, não combatente;
com a devida notificação prévia ao- país de origem, poderá .e
aplicar as disposições previstas em sua legislação em matéria
d) simular que possui condição de proteção, pelo uso
de cemitérios e sepulturas.
de sinais, emblemas ou uniformes das Nações Unidas ou de
4. A Alta Parte Contratante em cujo território Se enCon- Estados neutros ou de outros Estados que não sejam Partes
trem as sepulturas a que· se refere o presente Artigo somente
em conflito~
poderá exumar os restos mortais:
• 2. Os estratagemas não são proibidos. São estratagemas
a) quando em virtude do disposto na alínea c) do paráos atos que têm por ·objeto induzir a erro um adversário ou
grafo 2 e no parágrafo 3, ou _
fazer com que este cometa imprudências, porém que não inb) quando a exumação constitua uma necessidade inlpefrinJam nenbuma- nohna -de D!reito Inter!J.acioi:tal ~plic~ável
riosâ de interesse público, incluídOs os casos de necessidade
sanitária ou de investigação· administrativa ou judiciai, caso aos conflitos armados, nem sejam perfídias já que -nâô_ãpelam
para a boa fé de um adversáriO c6m respeito à proteção preno qual a Alta Parte Contratante deverá guardar a todo movista nesse direito. São exemplos de estratagemas os seguintes
mento o devido respeito aos restos mortais e comunicar ao
atas·: a camuflagem, oS engm:~os, as operações simuladas e
pais de origem sua intenção de exumá-los, transmitindo-lhe
detalhes sobre o lugar em que se propõe dar-lhes nova repul- as informações falsas.
tura.
ARTIG038
Emblemas Reconhecidos
TÍTULO III
1. É proibido fazer uso indevido do emblema distintivo
Métodos e Meios de Combate - Estatuto do
da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho ou do Leão e
Sol Vermelhos ou de outros emblemas, símbolos ou _sinais
Combatente e do Prisioneiro de Guerra
estabelecidos nas Convenções e no presente Proto_colo.É proiSEÇÃO I
.bido também abusar deliberadamente, em um conflito a'fmaMétodos e Meios de Combate
do, de outros emblemas, símbolos ou sinais protetores interna~
cionalmente reconhecidos, incluídos a bandeira de armistício
ARTIG035
e o emblema protetor dos bens culturais. _
_.
Normas Fundamentais
2. É proibido fazer uso do emblema distintivo âas Na1. Em todo conflito armado, o _díreíto das Partes em ções Unidas, exceto nos casos ~m que essa Organização o
conflito à escolha dos métodos ou meios de combate não autorize.é ilimitado.
ARTIG039
Súnbolo de Nacionalidade
2. É proibido o emprego de armas, projéteis, -materiais
e métodos de combate de tal índole que causem males supér1. É proibido fazer uso em um conflito armado das
fluos ou sofrimentos desnecessários.
bandeiras ou dos emblemas, insígnias ou uniformes militares
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de Estados neutros ou de outros Estados que não sejam Partes
em conflito.
2. É proibido fazer uso das bandeiras ou dos emblemas.
insígnias ou uniformes militares de Partes adversas durante
os ataques, ou para cobrir, favorecer, proteger ou impedir
operações militares.
_
1. Nenhuma das disposições do presente Artigo ou do
art. 37, § 1, alínea d), afetará as normas existentes de Direito
Internacional geralmente reconhecidas, que sejam aplicáveis
à espionagem ou ao uso de bandeiras· no desenvolvimento

dos conflitos armados no mar.
ARTIG040
Guarida
É proibido ordenar que não haj3. sobreviventes_, ameaçar
com isto o adversáriO ou condiliif as hostilidades em função
de tal decisão.
ARTIG0-41
Salvaguarda de um Inimigo
fora de Combate
L Nenhuma pessoa poderá ser objeto de ataque quando

se reconheça ou, atendidas as circunstâncias, se deva--recon-he~
cer que está fora de combate.
2. Uma pessoa está fora de combate:
a) quando está em poder de uma Parte adversa;
b) quando expressa claramente sua intenção de render-se;
ou
c) quando está inconsciente ou de qualquer outra forma
incapacitada em virtude de ferimentos ou doença e é, por
conseguinte, incapaz de defender-se; e sempre que, em qualquer desses casos, abstém-se de todo ato hostil e não tenw.
evadir-se.
3. Quando as pessoas que têm o direito à proteção de
que gozam os prisioneiros -de guerra tenham caído_em poder
de uma Parte adversa em condições incoffiuns de combate
e que impeçam sua- evacuaÇão na forma prevista da Seção
I do Título III d_a Tetc_e_ira Convenção, serão liberadas, devendo adotar-se todas as precauções possíveis para garantir sua
segurança.
ARTIG042
Ocupantes de Aeronaves
L Nenhuma pessoa que salte em pára-quedas de uma
aeronave em perigo será atacada durante sua descida.
2. Ao chegar ao solo em território controlado por uma
Parte adversa, a pessoa que tenha saltado em pára-quedas
de uma aeronave em perigo deverá ter a oportunidade de
render-se antes de ser atacadó, a menos que seja manifesto
que está realizando um ato hostil.
.
3. As tropas aerotransportadas não são protegidas por
este artigo.
SEÇÃO II
Estatuto do Combate e do Prisioneiro de Guerra
ARTIG043
Forças Armadas
L As Forças Armadas de uma Parte em conflito compõem-se de todas as forças, grupos e unidades armados e
organizados, colocados sob um comando responsável pela conduta de seus subordinados perante essa Parte, mesmo quando
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esta está representada por um governo ou por uma autoridade
não reconhecidos por uma Parte adversa. Tais Forças Armadas deverão estar submetidas a um regime de disciplina interna
que as faça cumprir, inter alia, as normas de Díreito IntemaciOriãl aplicáVeis aos conflitOs atroados.
2. Os membros das Forças Armadas de uma Parte em
conflito (~xceto aqueles que são· parte do pessoal sanitário
e religioSO-a que- se refere o art. -33 da Terceira Convenção)
são combatentes, isto é, têm direito a participar diretamente
das hostilidades.
3. Seri:Ipre que uma Parte em coiúlito incorporé: às suas
Forças Armadas um organismo paramilitar ou um serviço armado encarregado de velar pela ordem pública, deverá notificá-lo às outras partes em conflito.
- - - --

ARTIG044
Combatentes e Prisioneiros de Guerra

L

Todo combatente, tal como está definido no art. 43,
que caia em poder de uma Parte adversa será prisioneirO
de guerra.
2. Conquanto todos os combatentes sejam obrigados
a observar as normas de Direitó Internacional aplicáveis aosconflitos armados, a violação de tais normas não privará um
combatente de seu direito_ de ser considerado como tal ou,
se- cai em poder de uma Parte adversa. de seu direito de
ser considerado prisioneiro de guerra, exceto como disposto
nos§§ 3 e 4.
·
3. Com o propósito de promover a proteção da população civil cóntra os. efeitos ds hostilidades, os combatentes
sãó obrigados a distinguir-se da população- civil no curso de
Uiri àtãi:jue ou de uma operação militar preparatória de um
ataque. Contudo, reconhecendo-se que nos conflitos armados
existem situaÇões- rias quãis, -devido à índole das hostilidades,
um combatente armado não pode distinguir-se da população
ciVil, este coinbateilte conservará Sua cODdição como tal, sempre que, -nessas circunstâncias', pOrte Suas armas abertamente:
· a) durante cada engajamento militar, e
b) durante o tempo em que seja visível para o inimigo
enquanto está tomando parte em um deslocamento militar
que antecede ao lançamento de
um ataque do qual irá participar.
Não se considerarão como atos perfídias, no sentido da
alínea c do § ll' do art. 37 os atos que reúnem as condições
enunciadas no presente parágrafo.
-- · ·4. O combatente que caia em poder de uma Parte adversa e não reúna as _condições enunciadas na segunda"sentença
do § _3 peidúá o direito de ser considerado como prisiOneírO
de guerra, porém, não obstante, receberá proteção _eqUivalente, em todos os sentidos, à outo:r:gada aos_ prisioneiros de
guerra pela Terceira'- Conve_nção e pelo presente protocolo.
Essa proteção inclui as proteções equíva.J.entes às outorgadas
aos prisioneiros de guerra pela Terteira-convenção no caso
em que tal pessoa seja julgada e punida por qualquer infração
que tenha cometido.
5. O combatente que cai em poder de uma Parte adversa
enquanto n:Io participa de um ataque nem de uma operação
militar preparatória- de um ataque, não perderá, em consequência de suas atividades anteriores, o direito de ser considerado como combatente e prisioneiro de guerra.
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6. O presente artigo não privará uma pessoa do direito
de ser considerada como priSioneiro -de guerra c~:mforme o
art. 4" da Terceira Convenção.
·
·
·
·
7. O propósito- do presente artigo não é modifica_r_ a
prática geralmente aceita pelos Estados no que diz respeito
ao uso de uniformes dos combatentes pertencentes às unidades
armadas regulares e uniformizadas de uma Parte em conflito.
8~ Além das categorias de pessoas mencionadas ao art.
13 da Primeira e Segunda Copvenções,_:toQQs Os..memb_ros
das Forças Armadas de uma Parte em conflito como definido
no art. 43 deste. Protocolo terão direito à proí:eção concedid"a
em virtude dessas Convenções se estão feridos ou enfermos
ou, no caso_ da Segunda ConvençãO, Se são nátifr?-&_~s:nO mai
ou em outras águas.
-ARTIG045
Proteção de Péssoas que tenham
Tomado Parte nas Hostilidades
1. Uma pessoa que tome parte nas hostilidades e caia
em poder de uma Parte adversa será presumida priSiOneirode guerra e, consequentemente estará protegida pela Terceira
Convenção se ela reivindica o estatutO de prisioneiro -de guerra, ou se aparentemente é intitulada a ter direito ao mesmo,
ou quando a Parte de qu·e dependa reivindic_a essa condição
em seu favor através de uma notificaçãO à Potência De-tentora
ou à Potência Protetora. Havendo alguma dúvida a respeito
do seu direito ·ao estatuto do prisioneiro de guerra, tal pessoa
continuará protegida pela Terceira COiivenção e pelo presente
protocolo, até que um trib'-'"nal competente tenha decidido
a esse respeito.
2. . Se uma pessoa que, havendo caído em poder de uma
Parte adversa, não está detida como prisioneiro de guerra
e vai ser julgada por essa Parte por motivo de uma infraÇão
que guarde relação com as hostilidades, poderá fazer valer
seu direito ao--estãtuto de prisioneiro de guerra ante u~Jribu
nal judicial -para que-se decida esta questão. Sempre que não
seja contráriO ao proCedimento_aplicável, essa questão se decidirá antes do pronunciamento do tribunal sobre a infraçãg.
Os repfesentiintes da Potência Protetora terão direit_~ a assistir·
as audiênciois_em que se deva diiirilír a- questão, a menos
que, excepcionalmente e no interesse da segurança do Estado,
tais audiências sejam realizadas em caráter sigiloso. Nesse
caso, a Potência em cujo poder se encontre a pessoa iiúonnará
a respeito à Potência Proteloi"ã.---3. Qualquer pessoa que tenha tomado parte nas hostilidades e não tenha direito ao estatuto de prisioneiro de g11erra
e nem se beneficie de um tratamento mais favorável em conformidade com o disposto na QU3.rta Coiwenção,_ terá sempre
direito à proteção do art. 75 deste protocolo. Em territórios
ocupados e sempre que não se encontré -detida como e_spiã,
tal pessoa se beneficiará também, não obstante o estabelecido
no art. 5 da Quarta Corivenção, dos direitõs de comunicação
"
-- previsto-s naquela Convenção.

ARTIG046
Espiões
1. Não obstante qualquer outra disposição das Convenções ou do presente Protocolo, qualquer membro das Forças
Armadas de uma Parte em conflito que -caia em poder de
uma Parte adversa enquanto realize atividades de espionagem
não terá direito ao estatuto de prisioneiro-de guerra e poderá
s_er tratado como espião.
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2. _.Não se conSiderará que realiza a:tividades de espiOnagem o membro das forças Armadas de uma Parte em conflito
que, em favor dessa Parte, recolha ou tente recolher informações dentro de um território controlado por uma Parte adversa
sempre que, ao fazê-lo, envergue o uniforme das Forças A:nnadas a que pertence.
- - -3. Não se considerará que realiza atividades de espionagem o membro das Forças Armadas de uma Parte em conflito
que seja residente em território ocupado por uma Parte adversa e que, em favor dessa Parte de que depende, recolha ou
tente recolher informação de interesse militar dentro desse
território, exceto se o fizer m~diante falSos pre-teXtOs ou proceder de modo deliberamente clandestino. Além do que, esse
residente não perderá seu direito ao estãtuto de presioneiro
de guerra e nem poderá ser tratado como espião a menos
que seja capturado enquanto realize atividades de espionagem.
4. Um membro das Forças Al'filadas de uma Parte em
conflito que não seja residente em_ ter·r~tóriQ qeupado- Por
uma Parte adversa e qu_e teWtareali2;ado atividades de espionagem n_ess~_ terri_tór~9, n4Q perderá sel! _Qireito__ao estatuto de
prisioneirO de guerra e nem _poderá ser tratado como esp_ião
a mesnos qué Seja -capturado antes de reinteg_rai_'-Se às Forças
Armadas a que pertence.
ARTIG047
Mercenários
1. Os mercenáriOS não terão direitO~ aO·e.StátutO de comQatepte ou· de prisiorieirõ -de _guerra.
2. · Entimde-se por mercenário toda pessoa:
a) que tenha sido _esped~lmente recrutada, no lqcal ou
no estrangeiro, a fim de -cciinbater em· um conflito armado;
b) que, de fato, tome parte direta nas hostilidades;
c) que_ tome parte nas hostilidades motivada essencialménfe pelo desejo de obter um ganho pessoal, e de fato lhe
tenha sido efetivamente feita a-promessã, por uin3 Parte em
coiiflitó -ou em ifome -âela, de uma retribuição material consideravelmente superior à prometida ou paga aos coffibaientes
dó" mesmo pontO e_ funções semelhantes nas Forças Árin:adas
dessa Parte;
- '- ~
d) que não seja naciblral de uma Parte em conflito nem
reSidente em um território controladO_pOr uma Parie
-conMo;
·
.
.
e) que não seja membro das Forças Amuidàs de_ uma
Parte em Conflito; e - ·
··
_ - -- -- · · ·
I) que não tenha sido enviado em missão oficial como
membro de suas Forças Armadas por_ um ESf_ª-9_º (iue_- não
é Parte em conflito.
- ·- - · ·
- ··

em

TÍTULO IV
. População Civil
SESSÃO I
Proteção Geral Contra os Efeitos
das Hostilidades
CAPÍTULO I
Norma Fundamental e Campo de Aplicação
ARTIG048.
Norma Fundamental
A fim de garantir respeito e proteção à população civil
e aos bens de caráter civil, as Partes em conflito deve~ão
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4. São proibidos os ataques indiscriminados. São atasempre fazer distinção entre a população civil e .os_ combatentes, entre os bens de caráter civil e os objetivos militares ques indiscriminados:
a) aqueles que não dirigidos contra um objetivo militar
e~ em conseqüência, dirigirão suas operações unicamente c_onespecífiCo;
- -tra os objetivos militares.
b) aqueles que empregam métodos ou meios de combate
ARTIG049
que não se podem dirigir COntra Uin objetivo militar específico;
Definição de Ataques e
ou
Campo de Aplicação
c)__ aqueles que empregam métodos ou_ meios de combate
1. Entende-se por "ataques" os atos_ de violência contra . cujo"s efeitos não seja possível limitar conforme o exigido pelo
o adversário, sejam ofepsivos_ ou defensivos.
presente Protocolo; e que, em conseqüência, em qualquer
2. As disposições do presente Protocolo relativas aos de tais casos, possam atingir indistintamente a objetivãs militaataques serão aplicáVeis a todos CfS' ataqu:esent"qualquer terri- res e as pessoas civis Ou a bens de caráter civil.
5. Considerar-se-ão indiscriminados, entre outros, os.
tório onde se realizem, iilclusive no território nacional que
pCrtença a uma Parte em conflito, mas qUe se acha sob o seguintes tipos de_ataque:
a) os ataques por bombardeio, quaisquer que sejam os
controle de uma Parte adversa.
3. As disposições desta Seção aplicar-se-ão a qualquer métodos ou meios utilizados, e que consíderem como um
operação de guerra terrestre, naval ou aérea que possa afetar único objetivo militar vários objetivbs militares precisos, claraem terra à população civil, às pessoas civis e aos bens de mente separados. situados em uma cidade, um povoado, uma
caráter civil. Aplicar-se-ão também a todos os ataques provin- aldeia ou outra área em que haja concentração análoga de
dos do mar ou do ar contra objetivos em terra, porém não pessoas civis ou bens de caráter civil;
b) os ataques quando se pode prever que causarão inciafetarão de qualquer outra forma as normas de Direito Interdentalment~ mortos_ e ferimentos entre ã pOpUlaÇão civil, ou
nacional aplicáveis nos conflitos airiiados_no mar ·ou no ar.4. As disposições desta Seção completam as normas re- danos a bens de caráter civil, ou ambas as coisaS; e qúéSeriam
lativas a proteção humanitária contidas na Quarta Convenção, excessivos e·m relação a vantagem militar ç:oncreta e direta:__
__
__
_ ___ _
particularmente em seu Título II, e nos demais acordos inter- mente prevista.
- 6~ São proibidos os ataques dirigidos_ como represália
nacionais a que são obrigadas as Altas Partes_ Contratantes.
--Assim como a outras normas de Direito Internaci_Qnal que contra a população civil ou pessoas civis.
7. A presença da -população civil ou de pessoas civis
se referem à proteção das pessoas civis e dos bens de caráter
civil contra os efeitos das hostiJidades em terra, no mar ou ou seus movimentos não poderão ser utilizados para colocar
certos pontos.ou áreas a coberto d_e __operações militares, em
no ar.
especial na tentativa de colocar a coberto de ataques os objeCAPÍTULO II
tivos militares para resguardar, favorecer. otdropedir operaPessoas Civis e População
ções militares. As Partes em conflito não poderão dirigir movimentos da população civil ou de pessoas ciViS ii~.\" tentativa
ARTIG0 50
de colocar objetos militares.
Definição de pessoas civis e de
8. Nenhuma violação dessas proibições dispensará as
população civil
1. É pessmr civil qualquer pesso~a que não pertença a Partes em conflito de suas obrigações jurídicas relativas à
população-civil e às pessoas civiS, íD:clusive da obrigação de
uma das categorias de pessoas a que se refere o Artigo 4,
adotar as medidas de precaução previstas no Artigo 57.
letra A, itens 1), 2), 3) e 6) da Terceira Convenção, e o
Artigo 43 do presente Protocolo. Em caso de. dúvida a respeito
CAPÍTULO III
da condição de uma pessoa, ela será considerada como civil.
Bens
de Caráter Civil
2. A população civil compreende todas as pessoas civis.
3. A presença entre a população civil de pessoas cuja
condição não corresponda à definiÇão de pessoa civil não priva
ARTIG0 52
Proteção geral dos bens
essa população de sua qualidade de civil.
de caráter civil
ARTIGO 51
1. Os bens de caráter civil não serão objeto de ataques
Proteção da população civil
nem de represália. São- bens de caráter civil_ todos os bens
1. A população civil e as pessoas civis gozarãO de prote- que não são objetivos· militares como definido no parágrafo
ção geral contra os perigos provindos de operações militares. 2.
Para tornar efetiva esta proteção, além das outras normas
2. Os ataques limitar-se-ão estritãrilerite aos objetivos
aplicáveis de Direito Internacional, nbservar-se-ão em todas militares. No ·que concerne aos bens, os objetivos militares
se limitam àqueles objetos que por sua natureza, localização,
as circunstâncias as ilormàs seguintes:
2. Não serão objeto de ataque a população civil como finalidade ou utilização contribuam eficazmente para a açãO
tal e nem as pessoas civis. São proibidos os atas ou ameaças militar ou cuja de_struição total Qu parcial, captura ou neutralide violên,.1a cuja finalidade principal seja aterrorizar a popu- zação, ofereça nas circunstâncias do caso presente uma vanta~
lação civil.
gem militar definida.
3. As pessos civis goZarão da proteção outorgada por
3. Em caso de dúvida a respeito de um bem que normalesta Seção, exceto se participam diretamente das hostilidades mente se presta a fins civis, tal como um lugar de culto, uma
e enquanto dure tal participação.
casa Ou outra moradia, ou uma escola, estar sendo utilizada
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para contribuir eficazmente para a aÇão· militar, será presu~
mido que não está sendo utilizado com tal propósito.
ARTIG0 53
Proteção dos bens culturais e dos
lugares de culto
Sem prejuízo das disposições da Convenção de Haia de
14 de maio de 1954 para a Proteção~ dos Bens Culturais em
caso de Conflito Armado e de outros instrumento-s internacionais aplicáveis, é proibido:
a) cometer quaisquer a tos de hostilidade dirigidos contra
os monumentos históricos, obras de arte ou lugares de culto
que constituem o património cultural ou espiritual dos povos;
b) utilizar tais bens em apoio ao esforço militar;
c) fazer de tais bens objeto de represália.
Preâmbulo
As Altas Partes Contratantes,
Proclamando seu mais determinado desejo de que a paz
reine entre os povos,
-Relembrando que, em conformidade com a Carta das
Nações Unidas, todo Estado tem o dever de abster-se em
suas relações internacionaiS -de recorrer à ameaça ou ao uso
de força contra a soberania, a integridade territorial ou a
independência política de qualquer Estado, ou em qualquer
outra forma incompatível com os pro~ósitos~ das Nações Unidas,
Considerando que é necessário, todavia, reafirmar e desenvolver as disposições que- protegem as-Vítiriias dos conflitos
armados, assim como complementar as medidas para reforÇar
a aplicação de tais disposições,
-~--- --- Expressando sua convicção- de que nenhuma disposição
do presente Protocolo nem das Convenções de Genebra de
12 de agosto de 1949 possa interpretar-se no sentido de que
legitime ou autorize· qualquer ato de agressão, ou:_oiitro uso
de força inconipatível com a Carta das Nações Unidas,
. :Reafirmando, ainda, que as disposiçõeS das Convençõe3
de Genebra de 12 de agosto de 1949 e do presente Protocolo
devem aplicar-se plenamente em todas as circunstâncias a
todas as pessoas protegidas por esses instrumentos, sem distinção alguma de caráter desfavorável baseada na natureza ou
origem do conflito armado ou nas causas invocadas pelas Par~
tes em conflito ou a elas atribuídas,
Convieram no seguinte:- -

ARTIG0 54
Proteção dos bens indispensáveis à
sobrevivência da população civil
1. É proibido, como método de combate, fazer padecer
·
de fome às pessoas civis.
2. -É proibido atacar, destruir, remover _ou inutilizar os
bens indispensáveis à sobrevivência da população civil, tais
como os gêneros alimentícióS_e ~zonas agrícolas que os produzem, as colheitas, o gado, as instalações e reservas de água
potável e as obras de irrigação, com a deliberada intenção
de privar desses bens, por seu valor como meios para assegurar
a subsistência à população civil ou à Parte adversa, seja qual
for o motivo, quer sej"ã pata fazer p3decer de fome às pessoas
civis ou pará provocar seu deslocamento, ou com qualquer
outro propósito.
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3. As proibições estabelecidas no parágrafo 2 lião se
aplicarão aos bens nele mencionados quando uma Parte adversa:
a) utilize tais bens exclusivamente como meios de subsistência para os membros de suas Forças Armadas; ou
b) os utilize em apoio d~reto a uma ação militar, com
a condição, contudo, d~ que e_m nenhum caso se tomem contra
tais bens medidas cujo resultado previsível seja deixar desprovidas de víveres ou de água a população civil, de tal forma
que esta se veja reduzida a padecer de fome ou obrigada
a desclocar-se.
_
4. ~stes_ bens não serão objeto de represálias.
5. ReconheCerido-se as ex1genc1às vitals ae qualquer·
Parte em conflito na defesa de seu território nacional contra
invasão, uma Parte em ·conflito pbderá deixar-de observar
as proibições contidas no parágrafo 2 dentro desse teriítório
que se encontre sob seu controle quando o exija uma necessidade militar imperiosa.
ARTIGO 55
Proteção do meio ambiente natural
1. Na realização da guerra se cuidará da p:roteção do
meio ambiente natural contra danos extensos, de longa duraçáo e graves:· Essa proteção inclui a proibição de empregar
métodos ou meios de combate que tenham sido concebidos
para causa-r, ou dos qu3is se pode prever que causem tais
danos -ao meio ambiente natural, comprometendo assim a
saUde ou a sobrevivêncía da população.
2. São-proíbidos -os--ãfaqUes aO--meio ambiente natural
como represália.

ARTIG0 56
Proteção de obras e instalações
contendo forças perigosas
1. - As obras e ins_~alações gue cnritêm forças perigOsas,
a saber, os diques, as represas e as centrais nucleares de energia
elétrica, não serão objeto de ataques, mesmo que sejam objetivos militares, quando tais ataques possam produzir a liberação de forças perigosas e causar, em consequência, -perdas
severas na população civil. Outros_ QbjetívoS-rililitares localizados nessas obras ou instalações, ou em suas_ proximidades,
não serão objeto de ataque quando tais ataques possam produzir a liberação de forças perigosas e causar; em conseqüência,
-sev~ras·perdas na população civil.
2. A proteç-ão especiar COilti"a todos os-ataques prevista
no parágrafo 1 cessará:
a) para os diques ou represas, somente se utilizados para
funções distintas daquelas a que normalmente estão destinados e em apoio regular, sígnificãtívo e direto às_ opérações
__militares_, e se tais ataques são o único meio víável de pôr
fim a tal apoio;
b) para as centrais nucleares de energia elétrica, somente
se tais centrais provêem energia elétrica em- apoio regu13r
significativo e direto de operações mili!a:res, e se tais ataques
são o_ dnico meio viável de pór fim a tà.l apoio;
c) para outros objetivos militares localizados nessas obras
ou instalações, ou em suas proximidades, somente se utilizados
em apoio regular, signifiCà.t~vo e- direto de operaçõeS militares,
e se tais ataques são o úriico meio viável ôe pór fim a tal
apoio.
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3. Em todos os casos, a população civil e as pessoas
civiS conservarão seU direito a toda a proteção que lhes é
conferida pelo DifeitO Trite-rnacional, incluídas as medidas de
precaução previstas rio ArtigO 57. Se a proteção cessa e quaisquer das obras, instalações ou objetivos militares mencionados
no parágrafo 1 são_ atacados, todas as precauções práticas
possíve-is devem ser tomadas com o propósito de evitar a
liberação das forças perigóS>iS.
· ··
4. É proibido tornar objeto de represália qualquer
das obras e instalações ou aos objetiVOs militares mencionados
no parágrafo 1.
5. As Partes em coiiflito esforçar-se-ão· para não localizar objetivos militares nas proximidades das obras ou instalações mencionadas no parágrafo 1. Não obstante, são autorizadas as instalações construídas com o único propósito de
defender contra os ataques as obras ou instalações protegidas.
Tais instalações não serão objeto de ataque, com a condição
de que não sejam utilizadas nas hostilidades, exceto nas_ações _
defensivas necessárias para responder aos ataques contra as
obras ou instalações protegidas, e de que seu armamento seja
liniitado a armas que somente possam servir para repelir aÇões
hostis contra -as obras ou_ instalações protegidas.
6. As Altas Partes Contratantes e as Partes em conflito
são proclamadas a concluir entre si outros acordos que provejam proteção adicional aos bens que contenham forças perigosas.
7. Para facilitar a identificação dos bens protegido!ipelo
presente Artigo, as Partes em conflito poderão marcá-los com
um sinal especial consistindo em um grupo de trés círculo;s
cor laranja brilhante_ colocad<_:>s a9 longo de u:m mesmo eixo,
como se indica no Artigo 16 do Anexo I ao presente Protocolo.
A ausência de tal sinalização não dispensará -de nenhuma
forma as Partes em conflito das obrigações que emanam do
presente Artigo.
-

a

CAPITuLO IV .
Medidas de Precaução
ARTIG0 57
Precauções no ataque
1. Na conduta das operações militares um cuidado constante deve ser tomado para preservar a população civil~ as
pessoas civiS e os beQ~ de caráter civil.
2. Com respeito aos ataques, as seguintes precauções
deverão ser tomadas:
a) aqueles que planejem ou decidam um ataque deverão:
I) fazer tudo que seja possível para verificar que os objetivos que se planeja atacar não são- pessoas civis fiem bens
de caráter civil, nem gozam proteção especial, que se trata
de objetivos mUitares no sentido do parágrafo 2 do Artigo
52 e que não é proibido atacá-los pelas disposições do presente
Protocolo;
II) tomar todas as precauções possíveis na seleção dos
meios e métodos de ataque para evitar ou, ao menos, reduzir
de toda forma possível o número de mortos ou feridos que
possam ocorrer incidentalmente entre a população civil, assim
como os danos aos bens de caráter civil;
I!I) abster-se de decidir de efetuar um ataque quando
seja previslVel que causará incidentalmente mortos ou feridos
na população civil, danos a bens de caráter civil, ou ambas
as coisas, que seriam excessivos em relação com a vantagem
militar concreta e diretamente prevista;
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b) um ataque será cancelado ou suspenso se se. torna
aparente que o objetivo não é militar ou que goza de proteção
especial, ou se é previsível que o ataque causará incidentalmente mortos ou feridos entre a população civil, danos a
bem de caráter civil, ou ambas as coisas, que seriam excessivos
em relação com a vantagem militar concreta e diretamente
prevista;
d) dar-se-á aviso com a devida antecipação e por meios
eficazes, de qualquer ataque que possa afetar a população
ciyil, exceto se as circunstâncias não o permitem.
3. Quando é possível eleger entre vários objetivos militares para se obter uma vantagem militar equivalente, optarse-á pelo objetivo cujo ataque, segundo seja de prever, apreR
sente menor perigo para as pessoas civis e os bens de Caráter
civil.
4. Nas operações militares no mar ou no ~r, cada Parte
em conflito deverá adotar. em conformidade com os direitos
e deveres que lhe correspondem em virtude das normas do
Direito Internacional aplicáveis aos conflítos armados, todas
as precauções razoáveis para evitar perda de vidas na população civil e danos a bens de caráter civil.
5. Nenhuma das disposições desse Artigo poderá ser
-interpretada no sentido de autorizar qualquer ataque contra
a população civil, às pessoas ciVis ou aos -oens de caráter
civil.
ARTIGOS&
Precauções contra os efeitos dos ataquesAs Partes em conflito. até onde seja possível:
a) esforçarRseRão sem prejuízO dõ disposfó Dó Artigo 49
da Quarta ConvenÇão, em remover das proximidades de objetivos militares a população civil, as pessos civis e o·s· bens
de caráter civil que se encontrem sob seu controle;
b) evita_rão situar objetivos militares nO interior ou nas
proximidades de zonas densamente povoadas;
·c) tomarão todas as demais precauções necessárias para
proteger contra os perigos resultantes de operações militares
a população civil, as pessoas civis e os bens de caráter civil
que se enContram sob seu controle.
CAPÍTULO V
Localidades e Zonas sob Proteção Especial
ARTIG0 59
Localidades não defendidas
1. É proibido às Partes em conflitó ataCai, por quaisquer
meios, localidades não defendidas.
2. As autoridades competentes de uma Parte em con:
flito podem declarar localidade não defendida qualquer lugar
habitado que se encontre nas proximidades ou no interior
de uma zona onde as Forças Armadas estão em contato e
que está aberta ã ocupação por uma Parte adversa. Tal localidade terá de reunir as seguintes condições:
__
a) todos os combatentes, assim como as armas e o material militar' móveis deverão ter sido evacuados;
b) não se fará uso hostil das instalações ou dos estabelecimentos militares fixos;
c)_ nem as autoridades nem a população cometerão atos
de hostilidades;
d) não se empreenderá nenhuma atividade em apoio .de
operações militares.
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3. -A presença nessa localidade de pessoas especialmente protegidas pelas Convenções e pelo presente Protocolo,
assmt como a de forças policiais retidas com a única finalidade
de manter a ordem pública, não contraria as condições mencionadas no parágrafo 2.
4. A declaração que se faça em virtude do parágrafo
2 será dirigida à Parte adversa e definirá e- indicará, tom
a maior precisãO- p-ossíVer, OS-limites da localidade não defendida. A Parte em conflito que receba a declaração acusará
seu recebimento e tratará essa localidade como localidade
não de_fendida, a menos que as condições mencionadas no
parágrafo 2 nãO sejam efetivamente prei!chid3S- e nesse caso
o comunicará imediatamente à Parte que tenha feiü:S" a decliuação. Mesmo que as condições mencionadas no parágrafo 2
nã9 sejam preenchidas, a localidade continuará gozando da
proteção prevista·· nas demais disposições do presente Pio tocolo e nas· outras normas de Direito internaCíOnal aplicáveis
aos conflitos armados.
5~ As Partes em conflito poderão efetuar ·acordo para
o estabelecimento de localidades não defendidas, mesmo se
tais localidades não reúnem as condiçõeS rrieri:Clónadas no- parágrafo 2. O acoi'do definirá e indicará, com ã rháior-pr-eds~o
possível, os limiteS-da localidade não defendida; caso necessáriO, -poder-se-ão fixar as iriOdalidades de supervisão.
6. A Parte em cujo poder se encontra uma localidade
objeto de tal acordo a demarcará, na medida do possfvel,
com os sinais que convenha com a outra Parte, os quais serão
colocados em lugares_onde sejam ~laramente visíveis, especialmente no perímetro e nos limites da localidade e nas estradas.
7. Uma localidade perderá sua condição de localidade
não defendida, quando deixe de reunir as condições mendOnadas no parágrafo 2 ou no acordocitado no parágrafo 5.
Nesse caso, a localidade continuará gozan-do da proteção prevista pelas demais disposiÇões do presente Protocolo e outras
normas de Diieitõ lriterna:cional aplicáveiS-àós cOrifliioS armados.
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As Partes em conflito colocar-se-ão de acordo sobre a
interpretação que deva ser dada à condição assinalada na
alínea d} e sobre as pessoas que, além das mencionadas no
parágrafo 4, possam ser admitidas na zona desmilitaiízada.
4. A presença nessa zona de pessoas especialmente protegidas pelas Convenções e pelo presente Protocolo, assim
como a de forças policiais retidas com a única finalidade de
manter a ·ordem pública, não contraria as condições dispostas
pelo parágrafo 3.
5. A Parte em cujo poder se encontre tal zona a demarcará, na medida do possível, com os sinais cjue convenha
com a outra Parte, os quais serão colocados em lugares onde
sejam claramente visíveis, especialmente perímetro e nos limites das localidades e nas estradas.
6. Se os combatentes se aproximam de uma zona desmilitarizada, e se as Partes em conflito assim o têm convencionado, nenhuma delas poderá utilizar a zona para fins relacionado~ _com a realização d_e operações militares, nem revogar
de maneira unilateral sua condição.
7. A violação grave por uma das Partes_ em conflito
das disposições dos parágrafos 3 ou 6 liberará a outra Parte
das obrigações ~que- emanam do acordo pelo qual se confere
à 2;ona a condição, po~ém, continuará gozando da proteção
prevista pelas demais disposições do presente Protocolo e por
outras normas de Direito internacional aplicáVeis aos conflitos
armados.
CAPÍTULO VI
Deresa Civil

ARTIGO 61
Dermições e campo de aplicação
P~ra

os efeitos elo presente Protocolo:
Entende-se por "defesa civil" o cumprimento de algumas ou de todas as tarefas humanitárias abaixo mencionadas,
destinadas a proteger a população civil contra os perigos das
hostilidades e das catástrofes e a ajudá-la a recuperar-se de
seus efeitos imediatos, bem como a facilitar as condições necesARTIGO 60
sárias para a sua sobrevivência. Essas tarefas são as seguintes:
Zonas desmilitarizadas
a) alarme;
b) evacuação;
1. É proibido às Partes em conflito estender suas operações militares às Zonas-às quais tenham conferido, mediante
c) organização de abrigos;
acordo, a condição de zonas desmilitarizadas, se tal extensão
d) aplicação das medidas de obscurecimento (black-out);
é contrária ao estipulado nesse acordo.
e)salvamento;
2. O acordo será expreSSo, poderá ser concluído verbal~
() serviços sanitáriOs, incluídos primeiros socofros e as_sismente ou por escrito, diretamente ou através de uma Potência tência religiosa;
g) combate a incêndios;
Protetora ou de uma organização humanitária e imparcial,
h) detecção e sinalização de zonas perigosas;
e poderá consistir enl declarações recíprocas e concordantes.
i) descontaminação e medidas semelhantes de proteção;
O acordo poderá concluir-se em tempo de paz, ou ·uma vez
inlciaâas as hostilidades, definindo e indicando, Com a maior
j) provisão de alojamento e abastecimento de urgência;
precisão possfVel, os limites da zona desmilitarizada; caso-mr--.. k) ajuda em caso de urgência para o restabelecimento
cessário, poder-se-ão fixar- as modalidades de supervisão.
e a manutenção da ordem nas zonas danificadas;
3. Normalmente, será objeto de tal acordo uma zona
- I) medidas de urgência para o restabelecimento de servique reúna as seguintes condições:
çOs públicos indispensáveis;
m) serviços funerários de urgência;
a) todos os combatentes, assim como as armas e o material
. n) assistência na preservação dos bens ess-enciais à sobremilitar móveis· deverão ter sido evacuados;
b) não se fará uso hostil das instalações ou dos estabele- vivência;
o) atividades complementares necessárias para o desemcimentos militares fixos;
c) nem as autoridades, nem a população cometerão atas penho de qualquer das tarefas mencionadas incluindo, mas
não limitando, o planejamento e a organização.
de hostilidades;
2. Entende-se por "organizações de defesa civil" os esd) toda a atividade relacionada com O" esforço militar
deverá ter cessado;
-----ro.beleo..mentos e outras unidades criados ou autorizados pela

1.
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autoridade competente de uma Parte em conflito para realizar
qualquer das tarefas mencionadas no parágrafo 1 e destinados
exclusivamente ao desempenho dessas tarefas.
3. Entende-se por "pessoal" das organizações de defesa
civil as pessoas designadas por uma Parte em conflito para
desempenhar exclusivamente as tarefas mencionadas no parágrafo 1, incluindo o pessoal designado exclusivamente para
a administração dessas organizações pela autoridade competente da Parte mencionada.
4. Entende-se por "material" das organizações de defesa civil, o equipamento, os suprimentos e Qs meios de transportes utilizados por essas organizações no desempenho das
tarefas mencionadas no parágrafo 1.
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b) que a requisição ou o destino a outras finalidades
continuem somente enquanto exista tal necessidade;
6. A Potência ocupante não destinará a outros fins nem
requisitará os abrigos previstos para o uso da população civil
ou ã ela necessários. -ARTIG064
Organizações civis de defesa civil
dos Estados neutros ou outros
Estados que não sejam Partes
em conflito e organizações
internacionais de defesa civil

1. Os Artigos 62, 63, 65, e 66 aplicar-se-ão também ao
pessoal e material das organizações civis de defesa civil dos
Estados neutros ou outros Estados que não sejam Partes em
conflíto e que executem aS tarefaS de defesa civil mencionadas
L As organizações civis de defesa civil e seu pessoal no Artigo 61 no território de uma Parte em conflito, com
serão respeitados e protegid9s, cm conformidade _com as dis- 0 consentimento e sob 0 controle dessa Parte. Esta assistência
posições do presente Protocolo, e em particular da presente será notificada 3 cada Parte adversa interessada 0 mais ·cedo
Seção. Essas organiZaç6_es e seu pessoal terãO diieifo a desem- possível. Em nenhuma circunstância se considerará essa ativipenhar suas tarefas de defesa civil, exceto no caso de impera- dade como uma ingerência no conflito. Essa atividade deverá,
tiva necessidade militar.
contudo, realizar-se levados em conta os interesses em matéria
2. As disposições do parágrafo 1 aplicar-se-ão também de segurança das Partes em conflito afetadas.
às pessoas civis que sem pertencer às organizações civis de
2. As Partes em conflito que recebam a assistência ni.etldefesa civil, respondam ao apelo das autoridades competentes clonada no parágrafo 1 e as Altas Partes Có-iltrãtailtes que
e executem sob seu controle tarefas de defesa civiL
a concedam deverão facilitar, quando apropriado, a coorde3. Os edifíCiOS ê ó-material utilizadOs pata fins de defesa nação internacional de tais atiVidades de defesa civil. Em tais
civil assim como os abrigos destinados à popufação civil estarão casos. as disposições do presente capítulo aplicar-se-ão aos
cobertos pelo di~p.ost~ no Arti~o 52. Os bens utilizados para organismos internacionais competentes.
fins de defesa CIVIl nao poderao ser destruídos nem usados
3 . _Nos territórios ocupados, a Potência ocupante somenpara outros propósítos exceto pela Parte a que pertencem. -· te poderá excluir ou restringir as atividades das organizações
civis ou de defesa civil de Estados neutros- ou outros Estados
ARTIG063
que n-ão sejam Partes em coriflitô -e de org_al_!_i~II}_Os_interna
Defesa civil nos territórios ocupados
ciop_~is _de coordenação. se está em condições _de assegurar
1. Nos territórios ocupados, as organizações _c;:_ivis- de o .cumprimento adequado das tarefas de defesa civil através
defesa civil receberão das autoridades todas as facilidades de seu~ próprios recursos ou dos recursos dos territórios ocunecessárias ao ctimprifficnto de suas tarefas. Em nellhuma pados.
circunstância obrigar-se-á seu pessoal a executar atiVid-ades
ARTIGO 65
que dificultem o cabal cumprimento de suas tarefas. A PotênCessação
da proteção
cia ocupante não poderá introduzir na estrutura ou nO Pessoal
dessas organizações qualquer mudança que possa prejudicar
1. A proteção a qual têm direito as organizações civis
o cumprimento eficaz de sua missão. Essas organizações não de defesa civil, ou pessoal, edifícios, abrigos e material poderá
serão obrigadas a atuar com prioridade em favor dos nacionais cessar unicamente caso cometam ou sejam ufilizados para
ou dos interesses da Potência ocupante.
come_ter. à margem de suas legítimas tarefas. atas prejudiciais
2. A Potência ocupante não obrigará, não coagirá, nem ao'inimígo. Todavia, a proteção cessará unicainente ap6s ulna
induzirá as organizações civis de defesa civil a deSeffipenhar intín].3ção que, tendo fixado um prazo limite razoável, não
suas tarefas de qualquer forma que seja prejudicial aos inte- te-nha surtido efeito.
resses da população civil.
2. Não se considerarão atos prejudiciais ao inimigo:
3. A Potência ocupante poderá, por razões de segua) o fato de que as tarefas de defesa civil se realizem
rança, desarmar o ]Jesso·at de defesa civil.
sob a direção ou o controle das autoridades militares;
4. A Potência Ocupante não destinará a fins diferentes
b) o fato de que o pessoal civil dos serviços de defesa
dos previstos os edifícios e o material pertencentes às organi- civil coopere com o pessoal militar no cumprlmentó de_ suas
zações de defesa civil ou por elas utilizadas, nem procederá tarefas ou de que se agreguem alguris militares às OrganizaÇóes
à sua requisição, se a destinação a outros propósifos ou a de defesa civil;
requisição prejudicar a proteção da população civiL
c) o fato de que se realizem tarefas de defesa civil que
5. A Potência- Ocupante Podeiá -requisitar ou destinar possam beneficiar inCidentalmente aS- vítimas· :ffiilitares, em
a outra finalidade os mencionados recursos sempre que conti- particular as que se encontrem fora de combate.
nue observando a regra geral prevista no parágrafo 4, desde
3. Não se considerará ato prejudicial ao inirriigo õ latO
que sob as seguintes condições particulares:
9~ _qu~ o__~ssoal_civil dos serviços de_ dcefesa civil porte armas
a) que os edifícios e o material sejam necessários para -leves individuais para os fins de manutenção da ordem ou
'>atisfazer a outras necessidades da população civil; e
pã.ra sua própria- defesa. Entretanto. nas zonas onde se deseil'
~

ARTIG062
Proteção geral
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volva ou possa desenvolver-se um combate terrestre, as Partes
em conflito adotarão as medidas apropriadas para que essas
armas sejam somente ãrinaS-pO-rta~ tais cóiriO pistolas ou
revólveres, a fim de facilitar a distin-ção" entre o pessoal do
serviço de defesa civl e os combatentes. Ainda que porte

outras armas leves individuais nessas zonas, o pessoal dos
strrviços de defesa civil será, não obstante, respeitado e protegido tão logo seja reconhecida essa sua condição.
_
4. Analogamente, não se privará as organizações civis
de defesa civil da proteção conferida por este capítulo pelo
fato _de estarem organizadas segundo um modelo militar ou
de seu pessoal ser objeto de recrutamento obrigatório.

ARTIG066
Identificação

Março de 1992

a) que este pessoal e unidades estejam designados de
modo permanente e dedicados exclusivamente ao desempenho de quaisquer das tare_fas mencionada no Artigo 61;
b) que o pessoal assim designado não desempenhe nenhuma outra função militar durante o conflito;
c) que esse pessoal se possa distingu!r claramente dos
outros-membros das Forças Armadas exibindo ostensivamev.te_
o emblema distintivo internacional de defesa civil em dirri.ensões adequadas, e seja portador da carteíra de identidade
mencionada no Capítulo V do Anexo I ao presente Protocolo,
que certifique sua condição;
d) que esse pessoal e essas unidades estejam dotados
somente de armas individuais leves com o propósito de rrianter
a ordem ou para sua própria defesa. As disposições do parágrafo 3 do Artigo 65 aplicar-se-ão também nesse caso;
e) que esse pessoal não participe diretamente das hostilidades, e que não cometa nem seja utilizado para cometer,
à margem de suas tarefas de defesa civil, atos prejudiciais
à Parte adversa;
- f) que esse pessoal e essas unidades desempenhem suas
tarefas de defesa civil somente dentro do território nacional
de sua Parte.

1. Cadi Pãrte em conflito procurará--assegura-r que tanto
as orgariízações-de defesa civil, como seu--pessoal, edifícios
e material, quanto estejam afetos exclusivamente ao cumpriR
menta de tarefas de defesa civil, possam ser identificados.
Os Artigqs· destihã.dos à população civil devem ser identificados da mesma forma.
2. Cada uma das Partes em conflito procurará também
adotar e aplicar métodos e procedimentos que permitam iden2. É proibida a inobservânCia das condições estabelecidas
tificar os abrigos civis, assim como OpCssoal, edifícios e mate- na alínea e por parte de qualquer mem?ro d<~:sForç~s_ Armadas
rial de defesa civil.
.
que cumpra os requisitos e-stã~ele~_idos nas alín~~s a e _b.
3. Em territórios ocupados e em zonas nas quais se desen3. Se o pessoal militar que presta serviço nas oranizações
volvem ou é provável qúC se desenvoivaffi-Combates, o pessoal de defesa civil cair em poder de uma Parte ac!versa. será
se dará a conhecer, em t:egra gera1 1 pÇ)r !Tieio do emblema considerado prisioneiro de guerra. Em território ocupado esse
distintivo e por uma carteira de identidade que certifique sua pessoal poder~serempregad.o_, mas .se~pr~ que seja exclusivacondição.
·
mente no interesse da população civil desse te~~itório, para
4. O emblema distiiltivO iriternacional de defesa ci_yil con- tarefas de defesa_civil na medida em que seja necessário,
siste em um trlâilgulo e"quilátero aZul sobre fQ.ndo de cor laran- com a condição, entretanto de que, se estas tarefas são perigoja, quando utilizado par;1 proteção das organizações de defesa sas, para elas se ofereça voluntariament~.
_
civil, de seu pessoal, seus edifícios e seu material, ou para
4. Os edifícios e Os priri:cipais elementos do equipamento
proteção dop ,abrigos civís:
.....
-e· doS meios dê transporte das _unidade_s militares a fetos às
, , 5 .. Além ,do emble!lla distintivo as Partes em conflito po· organizações de defesa civ"il estarão claramente marcados ~o~
derão colocar-se de acordo sobre o uso -de sinais distintivos
o emblema distintivo internacional de defea civil. Esse emblea "fím--de -identíficar os se-rviÇOs de defesa civil.
ma distintivo será tão grande quanto seja" nêce$S_ário. . __
· · ' 6. A 'a'plicáÇão das di~posiçóes previ~t~s nos parágrafos
5. O material e os edifícios das unidades militares afctos
1 a 4 reger-se-á pelo Capítulo V do Anexo I ao presente permanente às organizações de defesa civil e exclusivamente
Protocolo.
destinados ao desempenho das tarefas de d~fesa civil conti7. Em tempo de paz, o emblema descrito no parágrafo
nuarão sujeitos às leis de guerra s~ caem em_ poder de uma
.4 poderá u1ilizar-se com o consentimento das autoridades na~
Parte adversa. Exceto em caso de imperativa necessidade mili.danais- competentes, para identificar Os serviços de defesa
tar, não poderão ser destinados, contudo, a fiit.s distintos da
-civil.
defesa civil enquanto sejam necessários para o desempenho
8. As A!tas Partes Contratantes e as Partes em conflito
de tarefas de defesa civil, a não _ser que se tenham adotado
tomar~o as medidas necessáriaS paracontrolar o uso do emble- - previamente as disposições adequadas para atender às necessiR
ma: distintivo,1nternacihn·a1 de defesa civil~ assim como para dades da população civil.
prevenir e :r;-epriri:tir O-uSCdndevido do mêsmo.
9. A identificação do- pessoal sanitário e religioso, das
unidades sanitárias e dos_ meios de transporte sanitário de
SEÇÃO II
defesa civil reger-se-á n_os termos do Artigo 18.
Socorros em favor da população

ARTIG068

ARTIGO 67
Membros das Forças Armadas e unidades
militares afetos às ..
· ' ' orga~izaÇões de defesa civil.
1. Os membros das Forças Armadas e as unidades militares afetos às organizações de defesa civil serão respeitadOs
e protegidos com a condição de:

Campo de aplicação
As disposiçôes-desta seção aplicam-se à população civil,
como definida neste protocolo, e complementam os arts. 23,
55, 59, 60, 61e 6Z demais disposições pertinentes da Quarta
convenção.

e
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Necessidades essenciais
em territórios ocupados
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ARTIG071
Pessoal que· participa
nas ações de socorro

1. O pessoal de socorro, quando seja necessário, poderá
Além das obrigações especificadas no art. 55 da Quar- tomar parte na assistência prestada em_qualquer ação de socorta Convenção no que concerne a vívereS e prod!JtOs m~dicos,
ro, eni ·espeCial para o transporte e distribuição de remessas
a potência ocupante assegutatá também, na em dida de seus
de socorro; a participação de tal pessoal ficará submetida
recursos e sem nenhuma distinção de caráter desfavorável,
à aprovação da parte_ em cujo território- venha a prestar seus
cama,- a16jã.ment0s de · serviços... .
a provisão de vestimeritas e roupã
.
urgência e outros suprimentos que sejam essenciaiS pata ·a
2. :Esse pess<ral será respeitado e protegido.
sobrevivência da pOpulação civil em território ocupaâo, assim
3, A- parte que receba a remeSsa de socorro assistirá,
como dos objetos necessários para os serviços religiosos_.
em toda a medida do possível, ao pessoal de socorro a_ que
2. As ações de socoiro em binefíc.io ~a- P?P.ulação _~vil se refere o_§ 1" no desempenho de sua missão._As ati~idaQes
dos territórios ocupados são regidas pelos arts. 59, 60, 61, do pessoal dê socorro somente pOderão ser limitadas ou ter
62, 108, 109, 110 e 111 da Quarta Convenção, assim c~mo seus movimentos temporariamente restringic;los em caso de
pelo disposto no a(!. 71 deste protocolo, e serão executados imperativa n~cessidade militar.
--sem demora.
_4. O -pessoal de SOc_orr_O uão poderá, em nenhuma circUnstância, eXceder Os liinites de sua missão, de acordo com
Q disposto neste protocolo. Levará em conta, ellcp~rticular,
ARTIG070
as exigências de seglirãnça da parte em cujo território presta
Ações de socorro
seus serviços. Poderá dar-se por terminaâa a missão de qual1. Quando a população civil de qualquer território que, quer membro do pessoal de socorro que não respeite _essas
sem ser território ocupado, se encontre_ so~ _o_ controle de condições.
uma parte em conflito e esteja insuficientemente dot_ads> dos
SEÇÃO lli
suprimentos mencionados no art. 69, -sei"ão executadas, meTratamento das pessoas em poder
diante acordo das partes interessadas, ações de soco~ro que
de uma parte em conflito
tenham caráter humanitário e imparcial e sejam realizadas
CAPITULO!
sem nenhuma distinção de caráter desfavorável. O ofereciCampo de aplicação e proteção
mento de tais socorros não será considerado como ingerência
. ~~s pessoas e dos bens
no conflito armado e nem como ato __ ho.stil. Nã ·distribuição
das remessas de socorro, dar-se-á pri~rid~de àqueias pessoas
ARTIG072
que, como as crianças, as mulheres grávidãs, as paiturien~es
Campo dé aplicação
e as mães lactentes, gozam de tratam.ento privilegiado ou
· As disposições desta seção completam as normas relativas
de especial proteção de acordo com a Quarta Convenção ou
à
proteção
humanitária dãs pessoas civiS e-dos bens de caráter
çom o presente protocolo.
..
, "
.
.
2. As partes em conflito e as altas partes contratantes civil em poder de uma parte em conflitO, enunciadas riâ Quarta
permitirão e facilítarão a passagem rápida e desimpedida de Convenção, em particular em seus TítUlos I e III, assim como
todas as remessas~· materiais _e pessoal de socorro_ providos as-- demais norma~ aplicáveiS de Direito Inteniadonal refe~
de acordo com o dispoStO nessa S~ç~Ç>, inclusive TI<? ~so em rentes à proteção~dos direitos humanos fundamentai~_ dl!_r_~nte
que tal assistência seja destinada, à população civil d~ parte óS Conflitos armados de caráter internacional.
adversa.
ARTIG073
·Refugiados e apátridas
3~ As partes em co~flito e as .altãs. partes. c.Onir~tatitês
que permitam a passagem das remessas, matena1s e pessoal
As pessoas que, antes do início das hostilidades, foram
de socorro de acordo com o § 29 :
consideradas como apátridas ou refugiadas no sentido dos

1.

-ae

instrumentos internacionaiS pertinentes e aceitos· pelas partes
a) terão direito a fixar--as condições_ técnJcã~. ln~luída _ intere,ssadas ou da legisla~ão nacio~al do Estado que ~s tenha
·
t"
- . ·ob as ai·s se permitirá essa passagem·
acolh1do ou no qual restdam, serao pessoas protegtda~ em
a mves 1gaçao, s r~ ~ qu
.• _
d
·
â ·
h
d" · - d • d 1
b) poderão estabelecer q_Ue a conce~são dessa pernuss~o to as as c1rcunst nc1~s e sem ?en uma ls!mçao e m ~ e
seja feita com a eondição de que a distribuiç~o-da assistência desfavorável, no sentido dos Titulas I e III da Quarta COilc
se faça sob a supervisão local de uma potência protelara;
venção.
c) não poderão, de nenhuma forma, ?esvtar. as remessas
de socorro do propósito que lhes houver s1do d~stgnado, nem
demorar seu trânsito, exc_eto nos casos de necesSldade urgente,
no interesse da população civil afetada.

ARTIG074
Reunião de famílias dispersas

As altas parteS contratantes e as partes em conflito facilitarão em toda a ·medida do pOssíVel a reunião das famílias
4. As partes em conflito protegerão as remessas de so- que estejam dispersas em conseqüência: de conflitos armados
corro e facilitarão sua rápida distribuição.
e estimularão em particular o trabalho das organizações huma5. As parfe~n:~mconflito e as altas partes contratantes nitárias que se dediquem a essas t~refas conforme as dispointeressadas promoverão e facilitarão a coordenação interna- . sições das Convenções e do presente protocolo e em conforcional efetiva das ações de socorrp_a que se refere o~_§ 1"
. _n:tidad~ com suas respectivas nOrmas de segurança.
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ARTIG075
Garantias fundamentais
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d) qualquei pessoa acusada de uma infração será presumida inocente enquanto não se prove sua culpabilidade conforme a lei;
e) qualquer pessoa acusada de uma infração terá direito
. _
_
de estar presente ao ser julgada~
f) ninguém poçleêá ser compelido a testemunhar contra
si próprio nem a confessar-se culpado;
__ g) qualquer pessoa acusada de u~}l infrB.çã.o_ terá_ di~~ito
a inquirir oU fazer i~quiiif às testemunhas de acusação, a
obter o comparecimento das testemunhas de defesa, e a que
es~as sejam interrogadas nas mesmas cqndições que as testemunhas de acusação;
__
h) ninguém poderá ser julgado nem condenado pela mesma parte, em conf~rmi4ade c:om a me$1DaJegisl_fição e com
O mesmo procedimento Judicial, por um -delito a respeito do
- q~aljá_ se tep:ha J?r'eviamente proferido uma sentença finãl,
co-nden-atória ou absolutória;
i) qualquer pessoa julgada por uma infração terá dir~ito
a que a sentença seja proferida publicamente; e
j) qualquer pessoa condenada será informada, no momento de sua condenação, de seus direitos de interpor recurso
judicial ou de qualquer outra fonna, assim c9~0 dos prazos
para·exetçer e~~es direitos.
-_- 5. Ás mulheres privadas de liberdade por razões relacionadas com o conflito armado serão custodiadas em locais separados ocupados pelos homens. Sua vigilância imediata ficará
a Cargo de mulheres. Entretanto, as famílias detidas Ou internadas serão alojã.das, sempre que seja possível, em um mesmo
li.Jgrir, como unidade familiar.
- 6. As pessoas- detidas, pr-esas ou internadas- por razões
relacionadas ·com o conflito ar-mado desfrutarão da proteç3.o
oº"torga~a pelo presente artigo", inclusive após· o término do
con~ito armado e até o momento de sua liberação defliütiva,
repatriação ou restabelecimento.
7. A fim de evitar toda dúvida concernente ao processo
e julgamento de pessoas acusadas por crimes de guerra ou
crimes contra a humanidade, serão aplicados os seguintes princípios:
a) as pessoas acusadas e julgac,las,em o::onformidade com
as normas aplicáveis do Direito Inteinacional; e
b) qualquer dessas pessoas que não ~esfrutc de um t~ata
mento mais favorável ein virtude das convenções ou do presente protocolo, receberá o tratamento previsto no presente
artigo, independentemente da _questão de saber se os crimes
dos quais é acusada constitUem-ou não infraçõcs graves àsconvenções ou_ ao presente protocolo.
8. Nenhuma das disposições do presente_artigo poderá
interpretar-se de forma que passá limitar O'! infringir qualquer
outra disposição-mais favorável e que ofereça às pessoas compreendidas no§ 1<? maiorproteção _em virtude de outras norma?
aplicáveis do Di_!eito InternaciOnaL
CAPÍTULO II
Medidas em favor das Mulheres e das Crianças

1. Quando se encontrem ~_rp.__uma das situações a que
faz referência -o-iirt. 1~ do presente protocolo, as pessoas que
estejam em poder de uma parte em conflito, e que não desfru~
tem de um tratamento mais favorável em virtude das convenções ou do presente protocolo, serão t1:atadas em todas as
circunstâncias com humanidade e se beneficiaiâo, no míP_imo,
da proteção pr~~_ista no presente artigo; sem- distinção alguma
de caráter desfavorável baseada na raça, cor; sexo, idioma,
religião ou cidlça,:opiriiões políticaS-OU de olltro_gênero, origem nacional ou_ soCial, fortuna, nascimento- ou contra condição ou qualquer outro critério análogo. Cada parte respeitará
a integridade fíSica, a honra, as convicções e as. práticas religio~
sas de todas essas pessoas.
-~-- _ _ __
-2. Estão e permanecerão proibidOs em qualquer tempo
e luga_r os seguintes atas, quer sejam realizadoS por agentes
civis ou militares:
·
-=
-a) os at~ntad~~ contra a vida, a s~úde ~ a integrfdade
fíSíCã-Oti~infiltal das pessoas, enl particUlar;
I) o homicídio;
·
II) a tortura de qualquer classe, tanto física como mental;
III) as penas corporais; e
IV) as mutilações;
b) os atentados __ contra a dignidade pessoal, em especial
os tratos humilhantes e degradantes, a prostituição forçada
e qualquer forma de atentado ao pudor;
c) a tomada de reféns;
d) as penas coletivas; e
e) as ameaças de realizar os atas mencionados.
3. Qualquer pessoa- detida-, presa Ou internada P9~ atas
relacionados com o conflito armado será informada sem demo~
ra, em um idioma que compreenda, das razões que teD.ham
motivado essas medidas. Excet() nos casos de detenção ou
prisão por uma infração penal, essa pessoa será liberada o
quanto antes possível e, em qualquer caso, tão logo desapareçam as circunstâncias que tenham justificado a cletenção,
a prisão ou o internamento..
4. Nenhuma sentença _será proferida _e nenhuma pena
será executada em relação_ a um~ pessoa declarada culpada
de uma infração penal relacionada com o conflito armado,
a não ser em virtude de seniença- de Um tribunal imparcial.
legalmente constituído e que respeite os princípios geralmente
reconhecidos para o pro-ce·dimento comum 'jUdicial, em particular os seguintes:
a) o procedimento proverá a que o acUsado seja infOrmado sem demora dos detalhes da infraÇão que se lhe atribui
e garantirá ao_ acusado, nos atas que se proceda em juízo
e no curso do processo, todos os direitos e meios de defesa
necessários;
·
~
b) ninguém poderá ~er condenado por uma -inffação a
não ser sobre a base de sua responsabilidade penal individual;
c) ninguém- serã-3Ctisado ou-condenado por ato ou omis-ARTIGO 76
são que não constitua uma ofensa criminal Segundo o Direito
Proteção
daS Mulheres
Nacional ou Internacional que lhe seja aplicável no momento
em que é cometido. Também não se imporá perta mais grave1. As mUlheres serão Übjeto_ de ~m respeito especial
que a aplicável no momento em_ que a infração é cometida. e protegidas em particular contra a violação, a prostitUiç·ão
Se posteriormente a essa infração, ·a lei dispõe sobre a aplica- forçada ou qualquer outra forma de atentado ao pudor.
ção de uma pena mais leve, o infrajor -S"e beneficiará dessa __
2. Serão atendidos com prioriDade absoluta os casos
disposição;
-- de mulheres grávidas e de mães com filhos de baixa idade
7
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sob sua dependência, que sejam presas, detidas ou internadas
por razões relacionadas com o_ cinflito armado.
3. Não se executará a pena de morte imposta a mulheres
grávidas ou mães com filhos de baixa_idade sob sua depen: ·
dência, por delitos relacionados co_m o _cojj~íto:~arma~o. As
Partes em conflito farão todo o possível para evitar o pràriUnciamento da pena de morte contra essas mulher~._:_ARTIG077
Proteção das Crianças
1. As crianças serão objeto de um ,respeito especial e
serão protegidas contas qualquer forma de atentado ao pudor.
As Partes em conflito lhes_proporcionarão os cuidados e a
ajuda que necessitem, por suá idade ou por qualquer outra
razão.
2. As Partes em cÕnftito tarDarão todãs is inCdidas possíveis para que as crianças menores de quinze anos rião participem diretamente nas hostilidades, especialmente abstendo-se
de recrutá-las para as suas Forças Armadas. A9 recrutar" pessoas de mais de quinze anos, porém menores de dezoito anos,
as Partes em conflito esforça-se-:ão para dar prioridade aos·
de maior idade.
~ _
3. Se, em casos excepcionais, não obstante as dispo·
sições do parágrafo 2, participarem diretamente das hostili·
dades crianças menores de quinze anos e .caírem em poder
da Parte adversa, continuarão gozando da proteção especial
concedida pelo presente Artigo, sejam ou não pfisioneiros
de guerra.
4.. Se forem presas-, detidas ou_ interp;1das por razões
relacionadas coro o conflito armado, as crianças serão mantidas em lugares distintos dos destinadqs ao~ ag.!,lltos, exceto
nos casos deJanu1ias alojad:,ls em unid_aç)~s famiHares na forma
prevista no parágrafo- 5 do art. 75.
~
.
.
5. Não se executará a pena de morte imposta por uma
infração cometida em relação com um conflfto itmado a pessoas que, no mome_nto da inJração, forel!l menÇ)réS".q.e d~~oito
anos.
ARTIG078
Evacuação das Criaoças

1. Nenhuma Parte em conflito estabelecerá a evacuação
para um país estrangeiro de crianças que não sejam-seus nacionais, exceto em caso de evacuação temporária, qua.ndo assim
O- requeiram razões imperativas -relacionadas com a saúde da
criança, seu tratamento médico ou, exceto em território ocupado, sua segurança. Quando os pais ou tutores possam ser
encontrados, requerer-se-á destes o consent_irnento esçrito para a evacuação. Se não é possível encontrá-los requerer-se-á
para essa evacuação o -consentimento escrito das pessoas que
conforme a lei ou o costume sejam os principáis tespOnsáveis
pela guarda da criança. Toda evacuação dessa natureza será
controlada pela Potência Protetora de acordo com as Partes
interessadas, isto é, a Parte que organiza a evacuação, a Parte
que acolha as crianças e as Partes cujos nacion~iS são evacuados. Em todos os casos, todas as Partes em conflito tomarão
as máximas precauções possíveis para não pôr em perigo a
evacuação.
2. QuaQ.do se re_alize uma evacuação em conformidade
com o parágrafo 1, a educação da criança, inc_lulda a educaÇão
religiosa e moral, que seus pais desejam, será prosseguida

com a maior continuidade possível, enquanto se ache no país
para onde tenha sido evacuada.
.
3. Com o" propósito de facilitar o regresso ao seio de
suas famílias e ao seus pais, das crianças evacuadas em conformidade com este áftigo, as autoridades da Parte que promove
a evacuação e, se assim apropriado, as autoridades do país
qi.Ie as_ tenha acolhido, farão para cada criança uma ficha
que enviarão, acOmpanhada de fotografias, à Agência Central
de Busca do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Essa
ficha conterá, sempre que seja possível e que não enVolva nenhum risco de prejuízo para a Criança, õs seguintes dados:
a) sobrenome (s) da cnança;
b) nome (s) da criança;
c) sexo da criança;
d) lugar e data de nascimento (ou se a data é <!esçonhe·
cida, a idade aproximada);
-- - e) nome completo d_o pai;
t) nome completo da_ mãe e eventualmente seu ~obrenome de solteira;·
g) parentes mais prõX:irilOs da criança;
h) nacionalidade da criança;
i) idioma de nascimento e quaisquer Outros idiomas da
criança;
j) endereço da famflia da criança;
k) qualquer número que permita a identifiCã.Ção da crian-

ça;
I) estado de saú<le da criança;

~.

m) grupo sangüíneo da criança·; n) sinais particulares;
o) data e lugar em que_a criança foi encontrada;

p) data e lugar de saída da criança de seu país;
q) religião da: ctiá'Iiça, se ã

tem;

r) endereço atual da criança no país em que a tenha

acolhido;
-s) caso_ a criança faleça antes de seu regresso; data, lugar
e circunstâncias dO falecimento e local onde está sepultada.
CAPÍTULO!Il
Jornalistas
ARTIGQ79
Medidas de Proteçãode Jornalistas~
1. Os jornalistas que realizem missões profissionais peri~
gosas nas zonas de conflito armado s~_rão consid~radas pessoas
civis no sentido do § 1' do art. 50,
· ..
2. Serãq protegidos como t;;liS em COJ.l:fonp.Ídade com
as Convenções e com o presente protocolo, com a condição
de que se abstenham de todo ato que afete _a_ sua_ condição
de pessoa_ civil, e .sem prejuíZo dos direitos~que asSiStem-aos
correspondentes de guerra acreditados ante as Forças Armadas nas condiçõ~s-CJ.ue lhes são reconhecidas pelo art. 49, letra
A subitem 4 da Terceira Convenção. .
__ - . _
3. Poderão obter uma carteira de identi<!ade segundo
o modelo do anexo II do presente protocolo. Essa· carteira
atestará a condição de jornalista ao seu titular e será ~xpedid.a
pelo Governo· do Es~do do qual sejam nacionais ou em. cujO
território residam, ou no qual se encontre_a agência de imprensa ou órgão informativo que emprega seus serviços.

~
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TíTULO V

ARTIG083
Difusão
_ t As Altas Partes Coriliãtãilfe~;-secõrn.prometem a difundir o mais amplamente possível, tanto em tempo de paz
SEÇÁO I
como em tempo de conflito an.1ado, as ConvenÇões e o preDisposições Gerais
sente Protocolo em s_eus respectivos países e, especialmente,
ARTIGO 80
a incorporar seu estudo nos programas de instrução militar
Medidas de Execução
e encorajar seu estudo por parte da população civil, de forma
· que esses instrumentos possam· ser cofihecidos pelas Forças
1. As Altas Partes Contratantes e-;iSPaitiSem conflito Armadas e pela população civil.
adotarão sem demora todas as medidas necessárias para cl.iriiw
2.- " As autoridades miHtares ou civis que, em tempo de
prir as obrigações que lhes incumbem ém virtude das convenw conflito_a_nnado, assumam responsabilidades quanto~ aplicações e do presente protocolo.
ção das Co.nven.çõ~s e do presente Protocolo deverão estar
2. As Altas Partes Contratantes e as· partes em conflito plenamente inteirados de seu texto.
Execução das Convenções e
do Presente Protocolo

darão as ordens e instruções oportunas para garantir o respeito
às convenções e ao pre·sente protocolo e v~l~rão por sua execução.
·

ARTIGO 81
Atividades da Cruz Vermelha e de outras
organizações humanitárias
1. As Partes em conflito dã.rão ao ·comitê intemacionai
da Cruz Vermelha todas as facilidades que lhes seja possível
outorgar para que possa desempenhar as tarefas humanitárias
que lhes são atribuídas pelas convenções--e pelo presente protocolo, a fim de proporcionar proteção _e_: assistência à vítimas
do conflito; o Coinitê Internacional da Cruz Vermelha poderá
exercer também qualquer outra atividade humanitária em favor dessas vítimas, com o-consentimentO prévio das partes
_
__
.
em conflito interessadaS.2. As Partes em conflito darão às suas respectivas organizações da Cruz Vermelha (Crescente Vermelho, Leão e
Sol Vermelhos)_ as facilidades necessárias para o exercício
de suas atividades humanitárias em favor das vítimas--do-Conflito, de acordo com as disposições das Convenções e do presente
Protocolo e com os princípios fundamentaiS da Cruz Vermelha
formulados nas Conferências Internacionais da Cruz Vermelha.
3. --As AltãS Pãrtes -Contratantes e ·as Partes eni cOnflito
facilitarão toda a medida do possível a assistência que as o'iganizações da Cruz Vermelha (Crescente Vermelho, Leão e
Sol Vermelhos) e a Liga de Sociedade da Cruz Vermelha
prestem às vítimãs dos conflitos de acordo com as disposições
das Convenções e do presente Protocolo e com os--princípios
fundamentais da Cruz Vermelha.
4. As Altas Partes Contratantes e as ParteS em conflito
darão~ na medida do possível, facilidades análogas às mencionadas nos §§ 2• e 3• às demais organizaçé)es humanitárias
a que se referem as Convenções e ó presente pi'Otõcólo, que
se encontrem devidamente _autof!~adas pelas partes em conflito e que ·exerçam suas atividades humanitárias de acordo
com as disposições das convenções e do presente protocolo.
ARTIGO 82
Assessores Jurídicos nas Forças ~adas
As Altas Partes Contratantes em qualquer tempo, e as
Partes em conflito armado, assegurar-se-ão·âe que, quando
necessário se disponha de assessores jurídicos que assessorem
aos comandantes militares, ao nível adequado, sobre a aplicação das Convenções e do presente Protocolo e da instrução
apropriada que deva ser dada às Forças Armadas.

ARTIG084
Normas de Aplicação
As Altas Partes _C~:mtratantes intercambiarão entre si~
o mais cedo possível, através do de{>ositário e quando _apropriado através das potências protetoras, suas traduções oficiais
do presente Protocolo, assim Como as leis e regulamento que
adorem para garantir sua aplicação.
SEÇÃO II
Repressão das Infrações às Convenções
e ao Presente Protocolo
ARTIG085
Repressão das Infrações
ao Presente Protocolo
1. As disposições das Convenções relativas à repressão
das infrações e das infrações graves, complementadas pela
presente Seção, são aplicáveis à repressão das infrações e
d~~ infrações grav-es ao presente Protocolo._
__ ___
2_ Ei.ttende~se por infrações graves ao presente Protocolo os atas descritos como infrações graves- nas Convenções
caso sejam cometidos contra pessoas em poder de uma parte
adversa protegidas pelos arts. 44, 45 e 73 do presente Protocoio, ou contra feridOS~ en.rermõS-0~-DãUfiã.gos da parte adversa protegidos pelo prE;lsente Protocolo, ou contra o pessoal
sanitário ou religioso, as unidades sanitárias ou os meios de
transporte sanitários que se achem sOb o controle da parte
adversa e estejam protegidos pelo-presente Protocolo.
- - ·3: -- Além das infrações graves definidas no art. 11~ constituem infrações graves ao presente Protocolo os atos que se
segueni, C(iiarido cometidos intencionalmente, em violação às
disposições pertinentes do presente Protocolo, e causem a
morte ou atente:Q.l gravemente cont;I'a a fntegridade físlCã oU
á Saúde:
a) fazer objeto de ataque a população civil ou as pessoas
civis;
b) lançar um ataque indiscriminado Ci_Ue afete a poPulação civil ou bens de caráter ciVil com o conhecimento de
que tal ataque causÍuá mortos ou feridos entre a população
civil ou danos a bens de caráter civil, que sejam excessivos
no sentido do art. 57,§ 29, alíne-a a, (subitem iii);
- -c) lançar um ataque co~tra obras e inst3lé!ções que contenham forças perigosas com o conhecimento de que esse ataque
causará mõrtos ou feridos entre a população civil ou danos
a bens de caráter civil, que sejam excessivos no sentidO do
·- - · · ·
art. 57,§ 2•, alínea a (subitem ili);
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d) fazer objeto de ataque as localidades não defendidas
e zonas desmilitarizadas;
e) fazer objeto de ataque uma pessoa com õ- conheci~
menta de que está fora de combate;
_
l) fazer uso pérfido, em violação ao art. 37, do _ emblema
distintivo da Cruz Vermelha, do Crescente-vermelho ou do
Leão e Sol Vermelhos, ou de outros emblemas protetOresreconhecidos pelas Convenções ou pelo presente Protocolo.
4. Além das infrações graves definidas nos parágrafos
procedentes e nas Convenções, constituirão infrações graves
ao presente Protocolo os atas que se seguem, quando cometidos intencionalmente e em violação às Convenções e ao
Protocolo:
a) a transferência pela Potência ocupante de parte de
sua própria população civil ao territóriO que-ocupa-, ou a deportação ou transferência, no interior ou fora do território ocupado, da totalidade _ou parte da população desse territófió, ein
violação ao art. 49 da Quarta Convenção;
b) a demora injustificável na repatriação de- Prisioneiros
de guerra ou de pessoas civis;
c) as práticas de apartheid e outras práticas desumanas
e degradantes, baseadas na discriminação i'acial, que envolvam ultraje contra a dignidade pessoal~
d) fazer objeto de_ ataque monumentos históricos, obras
de arte ou lugares de culto claramente conhecidÇJs que constituem o patrimônio cultural ou espiritual dos povos e aos_quais
se tenha conferido -pi'bteção- especial em virtude- de acordos
especiais celebrados, por exemplo, dentro do marco de uma
organização internacional_competentc, causando como conseqúêilcia extensas destruições dos mesmos, quando não haja
prova de ·violação pela parte adversa ao art. 53-alínea d e
quando tais monumentos históriCOs, lugares de culto ou obras
de arte não estejam situadoS na itnediata proXinlidade de objetivos militares;
e) 0 fato de priVar uma pessoa, protegida pelas Convenções ou referida no § 29 do presente artigo, de seu direito
de ser julgada normal e imparcialmente._
5 __ Sem prejuíZo-dá aplicação_ das Con_vençõ~~- -~ _çl 9 _p~esente Protocolo,- as infrações graves a esses instrumentos se_
consider~rão como crimes -de guerra.
ARTIG086
Omissões
1. As Altas Partes Contratantes e as Partes em conflito
deverão reprimir -as infrãções· gr-aves e adoiar a-s me<:Hdiis necessárias para fazer coro que 'cessem todas as demais-ínfraÇões
às Conyen_çóes ou ao presente Protocolo que sejam resultado
do não cumprimento de um dever de agir.
2. O fato de que a infração às Convenções ou ao presente Protocolo tenha sido cometida por um subordinado não
exime de responsabilidade penal ou disciplinar, conforme o
caso, seus superiores, se estes sabiam ou possuíam informações_ que lhes permitissem conCluir, nas circunstâncias do momento, que esse subordinado estava comete~~9 ou iria cometer tal infração e_ se não tomaram todas as medidas visíveis
que estiveram a ~~u alcance para impedir ou reprimir essa
infração.
ARTIGOS?
Deveres dos Comandantes
1. As Altas Partes Contratantes e as Partes em conflito
exigirão que os· comandantes militares, no que conce·me 3os
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membros das Forças Armadas que estão sob suas ordens e
demais pessoas que se ericontrelil sobre sua autoridade,
impeçam as infrações às Convenções e ao presente Protocolo
e, caso necessário, as repriniam e as denunciem às autoridades
competentes.
2. -Com o propósito de impedir e reprimir as infrações,
as Altas Partes Contratantes e as Yaites em conflito e~igirão
que os comandantes, segundo o seu grau de responsabilidade,
tomem medidas para que os membros das Forças Armadas
sob suas _ordens tenham conhecimento das obrigaç_~_es que
lhes incumbem eJp. virtude q.o disposto nas Convenções e no
presente Protocolo.
3. As Altas Partes Contratantes e as Partes em conflitO
obrigarão todo Comandante que tenha conhecimento de que
seus subordinados ou putras pessoas sob sua autoridade irão
cometer ou cometeram uma infração _contra as Convenções
ou"contra o presente Protocolo a tomar as medidas necessárias
para impedir tais violações às Convenções ou ao presente
PrOtocolo e, caso necessário a proinóver uma ação disciplinar
ou penal contra os autores das violaÇÕes.
ARTIGÓ 88~
Assistência Mútua em Matéria Judicial

as

1. As Altas Partes Contratantes se proporcionarão a
-ffiaior assistência possível no que diz respeito a qualquer processo penal relativo às infrações graves contra as Convenções
ou contra o presente Protocolo. __
_
.
- 2. Na conformidade do? _direitos e ob.rigações estabeleciclos pelas convenções e pelo § 1" do art. 8_5 Po presente
Protocolo, e quando as circunstâncias o-permitam, as Altas
Partes Contratantes cooperarão em matéria dc; _extradição.
Tomarão devidamente em conside,rÇJ.ção_a solicitação do Estado em cujo território se tenha cometido a infração alegada.
3. Em todos os_ casos, será aplicável a lei da Alta Parte
Contratante requerida. Entretaiüó, ·as disposições dos parágr~os precedentes não afetarão ,a,s_.oQrigaçõ~s que emanem
das disposições contidas em qualquer outro tratado de caráter
bilateral ou multilateral que disponha ou venha a dispor, total
ou patciaimente, sobre ã ãssistênçia. mútuajt;Idi~_al :::m matérià
- pellal. ·
ARTIG089
êoope6çã0
_

•

0

Nos casos de violações graves às convenções e ao presente
protocolo, as Altas Partes Contratantes se Corp.profiletem a
atuar, conjurtta ou--separadamente, em cooperação com as
Nações Unidas e em confórmid_adé' cq_~_ a Carta das Nações
~
Unidas.
Comi~s-ão

ARTIG090
Internacional d~ InvestigaçãO

1. a) Será constituída uma Comíssâo Internacional de
Investigação, adiante chamada ''a Comissão'', integrada por
quinze membros de alta reputação_ moral e de reconhecida
·· ~
imparcialidade. .
~ b) No momento em que vinte Alias Paries Contratantes,
pelo menos, tenham acordado em aceitar a competência da
Comissão em conformidade com o disposto no § 2', o depositário convocará então, e posteriorníênte a intervalos de cinco
anos, uma reuniád de representantes dessas Alt3.s Partes Contratantes cq_m a finalidade de eleger os membros da Comissão.
Nessa reunião; ·os reptesentãnte·s elegerãO os membros da
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dentro do prazo limite, o Presidente designará imediatamente
os que sejam necessários para completar a composição da
Câmara.
propor um nome_.
c) Os membros da Comissão atuarão a título pessoal e
4. a) A Câmara, constituída conforme o disposto no paráexercerão seu mandato até a eleição de nqvo~ memJ:>ros p.a .grafo 3 para proceder a uma investigação, convidará as Partes
reunião seguinte·.
-_em conflito a comparecer e a apresentar provas. A Câmara
d) Ao ptoceder à eleição, as Altas Partes Contratantes procurará além disso obter as demais provas que estime convese assegurarão de que cada candidato possua as -qualificações nientes e a efetuar uma investigação in loco da situação.
necessárias e de que, em seu conjunto, a comissão ofereça
b) T9das as provas serão dadas a conhecer integralmente
uma representação geográfica eqüitatiVa. _
às Partes interessadas, as quais terão direito.~ f~ze_r .Sl!~S ob&ere) Caso se produza uma vacância, a própria Comissão
vações a respeito à Comissão.
elegerá um novo membro tomando devidamente em conta
c) Cada Parte terá o direito de questionar tais provas.
as disposições das alíneas procedentes.
5. a) A Comissão apresentará às Partes interessadas um
f) O depositário proporcionará à- Comissão os serviços
relatório sobre as conc)usões a que tenha chegado a Câmara
administrativos necessários para u cumprimento de suas fun- sobre os fatos, acompanhado das recomendações que consictene: oportunas.
ções.
2. a) No momento de assinar, ratificar ou aderit: ao
b) Caso a Câmara se depare com a impossibilidade de
protocolo, ou posteriormente em qualquer outra época, as obter provas suficientes para che_gar a conclusões objetivas
Altas Partes Contratantes poderão de_clarar que reconhecem e imparciais, a Comissão dará a conhecer as razões de tal
ipso facto e sem acordo especial, com relação a qualquer outra impossibilidade.
Parte Contratante que aceite a mesm-a obrigação, a compec) A Comissão não tornará públicas suas conclusões, a
tência da Comissão para prõcedú a uma investigação acerca menos que assim o requeiram todas as Partes em conflito.
6. A Comissão estabelecerá seu próprio regulamento,
das denúncias-formuladas por essa outta Parte, tal como auto_incluídas as normas relativas à Presidência da Comissão e
riza o presente artigo.
b) As declarações antes mencionadas serão apresentadas da Câmara._ Essas normas assegurarão que as funções de Presiao depositário, que enviará cópias das mesmas às Altas Partes _dente da Comissão sejam exercidas em todos os momentos
ContratanteS.~ qu~, em _caso_ de investigaç~o, se ex~rç~ram po-r Jiessoa gue
não seja nãcional das Partes em conflito.
c) A Comissão terá competência para:
7. Os gastos administrativos--da: ComissãO serão custeai) proceder a uma investigação sobre q~lquer fato que
tenha sido alegado como infração grave, tal como de_finido dos mediante contribuição das Altas Partes Contratantes que
nas convenções ou no presente Protocolo, ou como qualquer tenham feito declarações etn conformidade com o parágrafo
outra viola~ão grave às convenções ou ãO presente Prot6Có1o; 2, e mediante cont~ibuições voluntárias .. A Parte ou as Pa;rtes
ii) facilitar, mediante seus bons ofícios, a restauração enl conflito que soli~itam que se proCeda a uma investigação
de uma atitude de respeito às convenções e ao presente Proto- anteciparão os fundos necessários para cobrir os gastos ocasiooo~.
~
~
nados por uma Câmara e serão reembolsadas pela Parte ou
d) Em outras situações, a Comissão- procederá a uma Partes_ que tenham sido objeto das denúncias até cinqüenta
investigação por solicitação de urna Parte em conflito unica- por cento de tais gastos. Caso sejam apresentadas denúncias
mente com o consentimento da outra ou das outras partes recíprocas à Câmara_,_ _guJ~ u!Ila das _F_artes antecipará os cininteressadas.
qüenta dos fundos necessários_
e) Sem prejuízo dos precedentes das disposições deste
~ARTIGO 91
parágrafo, as disposições do art. 52 da Primeira COnvenção,
Responsabilidade
53 da Segunda Convenção, 132 da Terceira Convenção e 149
A Parte em conflito que violar as disposições das Convenda Quarta Convenção continuarão sendo aplicadas a qualquer
suposta violação às convenções ·e se estenderão a qualquer ções ou do presente Protocolo estará obrigad_~ a pagar indenização se o caso o justific"aOa. Será a Parte responsável por
suposta violação ao presente Protocolo.
3. a) A menos que as Partes interessadas convenham todos os atas cometidos pelas pessoas que integrem suas Forde outra forma, todas as investigações serão efetuadas por ças Armadas.
uma Câmara integrada por sete membros designados da seTÍTULO VI
guinte forma:
·
Disposições Finais
Comissão por votação secreta, de uma lista de pessoas para
a qual cada uma dessas Altas Partes Contratantes poderá

i) cinco membros da Comissão 1 que não sejam nacionais
das Partes em conflito, nomeados pelo Presidente da Comissão
à base de uma representaçã~ equítativã dc:ts regi~es geográficas, após prévia consulta com as Partes em conflito;
ii) dois membros ad· hoc que não sejam nacionais da~
Partes em conflito, nomeados -cada um respectivamente por
cada uma delas.
b) Ao receber uma solicitação para que se proceda a
uma investigação, o Presidente da Comissão fixará um prazo
limite apropriado para a constituição de uma Câmara. Se
:um ou os dois membros ad hoc não tiverem sidos nomeados--

ARTIG092
Assinatura
O preSente Protocolo estará aberto à aSsinatura das P-~~tes
nas Convenções seis meses após a assinatura da Ata Final
e permanecerá aberto durante um período de Coze meses.
ARTIGO 93
Ratificação
O presente Protocolo será ratificado o mais cedo possível.
O.i instrumentos de ratificação serão depositados em poder
do Conselho Federal Suíço, depositário das Convenções._
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ARTIG094
Adesão

ARTIG098
- Revisáo -do Anexo I

O presente Protocolo ficará ab.erto à adesão de qualquer
Parte nas Convenções não signatária deste Protocolo. Os instrumentos de Adesão serão depositados em poder do depositário.
_

.. L No prazo máximo de quatro anos, a partir da entrada
vigor do presente protocolo e, sucessivamente, pelo menos
a mtervalos de quatro anos, o Comitê Internacional da Cruz
-vermelha consultará as Altas Partes Contratantes r.elativamente ao Anexo. I do presente do Pr_o~pc.Qlo. e, se o considerar
necessário, poderá propor a celebração de uma reunião de
peritos técnicos para que reviserri o Anexo I e proponham
as emendas ao mesmo que pareçam convenientes. A não ser
que, dentro dos seis meses seguintes- à comunicação às Altas
Partes Contratantes de uma proposta para celebrar tal reunião, a esta se Oponha um terço delas, o Comitê Internacio-nal
da Cruz Vermelha convocará a reunião, convidará também
para ela os observadores das organizações internacionaiS-pertinentes. O Comitê lnternacional da Cruz Vermelha convocará
também tal reunião a qualquer momento por solicitaçãO de
um terço das Altas Partes Contratantes.
2. O depositário convocará uma Conferência das Altas
Partes Contratantes e das Partes~ nas Convenções para examinar as emendas propostas pela reunião de peritos_ técnicos,
caso após essa reunião assim o solicitem o Comitê Internacional da Cruz Vermelha ou um terço das Altas Partes Contratantes.
3. As emendas ao Anexo I poderão Ser adotadas -em
tal Conferência por maioria de dois terços d~s Altas Partes
Contratantes presentes e votantes.
_
4. O depositário comunicará às Altas Partes Contratantes e as Partes nas Con_ye_nçóeS qualquer emenda assim
adotada. A emenda será considerada como aceita, traoscorrido o período de um ano após ter sido assim comunicado,
a não ser que dentro esse período um terço pelo menos das
Altas Partes Contratantes tenh~ enviado ao depositário uma
declaração de não aceitação da emenda.
5. Qualquer emenda que se considere aceita em conformidade com o parágrafo 4 entrará em vigor três meses após
sua aceitação para todas_ as Altas Partes Contratantes, a exceção daquelas que tenham feito a declaração poderá retirá-ia
a qualquer momento, e_ neste caso a emenda entrará em vigor
para aquela Parte três ~~ses ap6s a retirada de sua declaração.
6. O _depositário nOtificará às Yai"tes Contratantes e às
Partes nas Convenções a entrada em vigor de qualquer emenda, as Partes por ele obrigadas, a data de sua entrada em
vigor para cada Uma das Partes, as declarações de não _açeit~_
ção feitas de acordo com o parágrafo 4, assim como as retiradas
de tais declarações.

ARTIG095
Entrada em vigor

1. O preSente Protocolo entrará em vígór seiS meses
após terem sido depositados dois instrumentoS de ratifiCação
ou de adesão.
2. Para cada Parte nas Convenções que o ratifiq-ue- OU
que a ele adira posteriormente, o presente Protocolo entrará
em vigor seis ineses após ter sido depositado o instrumento
de ratificação ou de adesão por esta Parte.
ARTIG096
Relações convencionais a partir da
entrada em vigor do presente Protocolo
1. Quando as Partes nas Convenções sejam também
Partes no presente Protocolo, as Convenções s-erão 'âplicadas
tal como por ele complementadas.
·
2. Quando uma das Partes em conflito não está obrigada
pelo presente Protocolo, as Partes do presente Protocolo continuarão, entretanto, por ele obrigadas em suas relações recíprocas. Ficarão também obrigadas pelo presente Protocolo em
suas relações com aquela Parte se ele aceita-e aplica suas
disposições.
_
.
3. A autoridade que represente um povo engajado contra uma Alta Parte Contratante em um conflito armado do
tipo mencionado no parágrafo 4 do Artigo 1 poderá comprometer-se a aplicar as Convenções e o presente Protocolo em
relação com esse conflito por meio de uma declaração unilateral dirigida ao depositário. Essa declaração, quando tenha
sido recebida pelo depositário, surtirá em relação com tal
conflito os seguintes efeitos:
a) as Convenções e o ·presente Protocolo entrarão em
vigor no que cuncerne _à mencionada autoridade como Parte
em conflito, com efeito imediado;
b) a mencionada autoridade exercerá o& rne_smos Ç.jreitos
e assumirá as mesmas obrigações das Ãltas Partes Colltratantes nas Convenções e no presente Protocol~; e_ _ __ ·
c) as Convenções e o ptesente ProtQcolo obrigarão por
igual a todas as Partes em conflito.

ARTIG097
Emendas
1. Qualquer Alta Parte Contratante poderá propor uma
ou várias emendas ao presente Protocolo. O texto de qualquer
emenda proposta será comuniGada ao depositário, o qual,
após celebrar consultas com todas as _Altas Partes Contratantes
e com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha decidirá
se convém convocar ~ma CooferênCia pafa·examina/â emerida
proposta.
·
2. O depositário cohvidará para essa Con_fÚê:ncla as
Altas Partes Contrat8.nfes e as Partes nas Convehçôes;sejam
ou não signatárias do presente Protocolo.
--

e~

ARTIG099
Denúncia
1. No caso de uma_ Alta Parte Contratãnte denunciar
o presente Protocolo, tal denúncia somente surtirá efeito um
ano após haver-se recebido o instn~merlto de denúncia. Entretanto, se ao expirar esse ano a Parte,denunciante se encontrar
em uma das situações previstãs riO Artigo 1, os efeitos da
denúncia ficarão em suSpenso até o final do conflito annaQo
ou da ocupação e, em qualquer caso, enquanto não terminarem as operações de liberação definitiva, repatriaÇãO ou
res_:t.abelecimento das pessoas protegidas pelas Convenções ou
- -- pelo presente Protocolo.
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2. - A denúncia será notificada por oscrito ao -depositário.Este último a comunicará a todas as Altas Partes Contratantes.
3. A denúncia somente surtirá efeito no que concerne
à Parte denunciante.
4. Nenhuma- denúncia apresentada em conformidade
oom o parágrafo 1 afetará as obrigações já contraídas como
consequ-ência do conflito armado em virtude do presente Protocolo por tal parte denunciante, em relação com qualquer
ato cometido antes de que esta den'úncia se torne efetiva.
ARTIGO 100
Notificações
O depositário informará as Altas Partes Contratantes e
as Partes nas Convenções, sejarh ou não sigtiatários do presente Protocolo, sobre:
a) as assinaturas que constem no- presente Protocolo e
o depósito dos instrumentos de ratificação e de adesão, em
··· ·
conformidade com os Artigos 93 e 94;b) a data em que o presente Protocolo entre em vigor,
em conformidade com o Artigo 95;
c) as comunicações e declarações recebidas, em conformidade com os Artigos84, 90 e 97;
·
·
d) as declarações recebidas em conformidade com o pará'
grafo 3 do Artigo 96, que serão comunicadas pelo método
mais rápido possível;
e) as denúncias notificadas em conformidade com o Artigo
99.
ARTIGO 101
Registro
1. Após a entrada em vigor do presente Protocolo, o
depositário o tranSmitirá à Secretaria das Nações Unidas com
o propósito de que se proceda a seu registro e publicação,
em conformidade com o Artigo 102 da Carta das Nações
Unidas.
2. O depositário informará igualmente à Secretaria das
Nações Unidas de todas as ratificações, adesões e denúncias
que receba em relação ao--presente Protocolo.
ARTIGO 102
Textos autênticos
O original do presente Protocolo, cujOs tex-tos et;n á!abe,
chinês, espanhol, francês, inglês e russo são igualmente autênticos, será depositado em poder_~o deRQ§itário, o qual enviará
cópias autenticadas a todos as Partes nas Convenções.
ANEXO!
Regulamento Relativo à Identificação
CAPÍTULO I
Carteira de Identidade
ARTIGO!
Carteira de identidade do pessoal
sanitário ou religioso
civil pennanente
1. A carteira de identidade do pessoal sanitário Ou religioso Civil permanente, a que se refere o parágrafo 3 do Artigo
13 deverá:
a) ter o emblema distintivo e dimensõeS tais que permitam
levá-Ia em um bolso;

b) ser de material tão durável quanto possível;
c) estar redigida no idioma nacional ou oficial (poderão
~bém

adicionar-se

ou~ros

idiomas);

d _mencionar o nome, a data do nascimento do titular

(ou na falta desta, sua idade na data de expedição) e número
de identidade, se existente;
e) indicar em que qualidade o titular tem direito à proteção das Convenções e do Protocolo;
I) portar a fotografia do titllfãr, assim como sua assinatura
ou sua impressão digital do polegar, ou ambas,
- g) estar timbrada e assinada pela autoridade competente;
h) indicar as datas de expedição e de expiração da carteira.
2~ A carteira de identidade será uniforme em todo o
território de cada uma das Altas Partes Contratantes e, na
medida do possível, do mesmo tipo_ para todas_ as Partes em
conflito. As Partes em conflito--põdein seg~jr__ o I_llOdelo que,
em um único idioma, é mostrado na figura 1. No iníCio d3s
hostilidades, as Partes em conflito se intercambiarão exemplares da carteira de identidade que utilizam, se tal carteira
difere do modelo da figura. A carteira de identidade será
editada, caso possível, em duplicata, devendo ficar uma das
cópias em pcider da autoridade q1:1e a expeça, a qual deverá
manter um controle das carteiras expedidas.
3. · Em nenhuma circunstância se poderá privar da _carteira de identidade ao pessoal sanitário ou religioSo -civil -permanente. Em caso de perda de uma carteira, o titular terá direito
a obter uma duplicata.
ARTIG02
Carteira de identidade do pessoal
sanitário ou religioso civil temporário
1. A carteira de identidade para o pessoal sanitário ou
religioso civil temporário, deverá ser, sempre que possível,
semelhante à prevista no Artigo 1 do presente Regulamento.
AS Partes em conflito podem seguir o-modelo da figura 1.
2. Quando as circunStânciás impeçam eXpedir ao pessoal sanitário ou religioso civil temporário carteira de identidade semelhante à descrita no Artigo 1 do presente Regulaniento, poderá prover-se a esse pessoal de um certificado
assinado pela autoridade competente, no qual conste que a
pessoa para o qual está sendo expedido tal certificado está
adstrita a um serviço na quaiidade de pessoal temporário,
indicando, caso possível, o tempo que estará adstrita ao serviço
e o direito do titular a usar o emblema distintivo. Esse certificado deve indicar o nome e a data de nascimento do titular
(ou à falta dessa data, sua idade na data da expedição do
certificado),. a fuõção do titular e o número de identidade,
se existente. Portará a assinatura do interessado ou sua impressão digital do polegar, ou a11;1bas.

CAPÍTULO II
Emblema Distintivo
ARTIGO 3 '_
Forma e natureza
1. O emblema distintivo (vermelho sobre o fundo branco) será tão grande quanto as circunstâncias o juStifiquem.
As Altas Partes Contratantes podem basear,se para forma
da Cruz, do Crescente e do Leão e do Sol nos modelos que
aprecem na figura 2.
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2. A nÕite ou quando a visibilidade seja reduzida, o
emblema distintivo poderá ser luminoso ou_i.hnninado; poderá

ser _também confeccion~do. com m~teriais que-petmlfártl seu reconhecimento por meios técnicos de detecção.

fl

c··:J

L""'.r--

Fig.

2

branca

Emb-1_emas d1stindVos em cor vermelha sobre fundo

ARTIG04
Uso
~

1.

O emblema disti_n~ivo-=-será colOcaao,_Sempre que pos-

stvel, sobre uma superflcte plana ou em bandeiras visíveis
de todas as direç~e~ e ~a J!!~ior dist~ncia pOsSível.
2.

Sem prejufz_o ~as instru~ões da autoridade compe·

tente_, o pessoal samtáno e reltgtoso que desempenhe suas
funçoes no- ~p~_ de ~-~talha, usará, na _!lledida ~o possível,
o emblema dtstlnttvo ná cobertura e na vestimenta.
CAPÍTULO IIL _
Sinais Distintivos
ARTIGOS
Uso opcional

1. Na conformidade do disposto no art. 6 do presente
Regulamento, os sinais previstos neste. Capítulo para o uso
exclusivo das unidades e dos meios de_ transporte sanitários
não se empregarão para nenhum outro fim. O uso de todos
os sinais a que se refere o. presente Capítulo é opcional.
2. As aeronaves sanitárias temporárias qüe, quer seja
por falta de tempo ou por razões de suas caracte.ristica_s, _não
possam ser marcadas com o em_b_Iem~ distintivq .~ :Qoderão us~r
os sinais distintivos autoriZados neste capítulo. O método de
sinalização mais eficaz_ ae uma aeronave sanitária para sua
identificação e reconhecimento é, entretanto, o uso de um
sinal visual, seja o emblema distintivO ou- siilalluminoso descrito no artigo 6, ou ambos·, complementados pelos demais
sinais a que se referem os-arts·. 7 e 8 do presente Protocolo.
ARTIG06
Sinal luminoso
1. E estabelecido como_ sinal distintivO _ijas_ aeronaves
sanitárias o sinal_lu_m_i_n.oso_consistiõ.do em uma luz azul com
lampejas. Nenhuma outra aeronave utiliZará éste sinal. A
cor azul recomendada é obtida pela utilização das seguintes
coordenadas tricromáticas:
limete verde, y = 0,065 + 0,805 x;
limite branco, y = 0,400 - x;
limite púrpura, x = 0,600 y.
_ _
A freqüência de lampejas recomendada para a luz azul
é de 60 a 100 lampejas por minuto.

2. As aeronaves sanitárias deverão estar equipadas com
as luzes necessárias para que os sinais sejam visíveis em todas
as direções possíveis.
3. Na ausência de um acordo especial entre as Partes
em conflito que reserve o uso da luz azul com lampejas para
a identificação de veículos, navios e embarcações sanitárias.
o uso de tais sinais para outros veículos ou embarcações não
é proíbido.
ARTIGO?
Rádio sinal
- ---1. O rádio _sinal consistirá em- unia mensagem radiotelefónica ou radiotelegráfica precedida de um sinal distintivo
de prioridade designado e aprovado por uma Conferência
Administrativa Mun-dial de Radiocomunicações da União ln~
ternacional de Telecomunicações. Esse sinal será transmitido
três vezes antes do di$~intivo de chamada do transporte sanitário concernente. Esta mensagero será transmitida em inglês,
a interva~os apropriados em uma freqüência ou freqüências
determinadas em conformidade com o disposto no § 3• do
presente artigo. O emprego do sinal de prioridade estará exclu~
siv.am~~te reservado às unidades e aos meios de transporte
· ·
··
sanitários.
2. A mensagem rádio precedid.a do sinal distintivo de
prioridade que se menscioria no paragrafo 1 fncluirá qs seguintes elementos:
a) distintiVo· de chamada do meio de transporte sanitário;
b) posição-do meio de transporte sanitário;·
c) número e tipo dos meios de transporte sanitários;
d) itinerário preVisto~
. ... e) duração da viagem e horas de saída e de chegada pre~
vistas, quando apropriado;
t) oUtros dados, tais como altitude e vôo, radiofreqüência
d~ escuta, linguagens _convencionais, modalidades e códigos .
dp sistema_de radar secundário _ff~ vigilância.
_3. A-fim de- facilitar as coiriunlciíções mencimiàdas nos
parágrafos 1 e 2, assim como aS côni.unicações a que se refere
os Arts. 22, 23, 25. 26, 27, 28, 29, 30 e 31 do Protocolo,
as Altas Partes Contratantes, as Partes em conflito ou uma
destas, em comum acordo separadamente podem designar
e publicar as freqüênciás nacionais em conformidade com o
Quaârode Distribuição de Freqüências que figura no Regula~
ment~ __de__ Radiocomunicações, anexo à Conveção Interna-
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cional de Telecomunicaç-ões e selccionadas para o uso de tais
comunicações. Essas ficqüências- se-ráo notífiêadas à União
Internacional de Telecomunicações em conformidade com o
procedimento a ser aprovado por uma Conferência Administrativa de Radiocomunicações.
ARTIGOSIdentificação eletrônica
1. Para identificar e seguir o curso das aeronaves sanitárias poderá ser utilizado o sistema de radar secundário de
vigilância (SSR), tal como espe~ificado no Anexo 10 da Con-_
venção de Chicago sobre Aviação Civil Internacional, de 7
de dezembro de 1944, com suas modificaÇões posteriores.
A modalidade e o código de SSR a serem reservados para
uso exclusivo das aeronaves sanitárias serao estabelecidos pelas Altas Partes Contratantes, pelas Partes em conflito ou
por uma das partes em conflito, de comum acordo ou separadamente, em consonância com oS procedimentos que sejam
recomendados pela Organização de A viação Civil Internacional.
2. As Partes em conflito, por ·acOrdo especial, poderão
estabelecer para uso entre elas um sistema eletrônico semelhante para identifiCação de vC:!ículOs sanitários- e de navios
e embarcações sanitárias..
CAPÍTULO IV
Comunicações
ARTIG09
Cmiuiriicação rádio
O sinal de prioridade previsto no Artigo 7 do presente
Regulamento poderá preceder às correspondentes comunicações por râdio das unidades sanitárias e dOs meios _de_transporte sanitários para a aplicação dos procedimento que se
ponham em prática em conformidade com os arts. 22, 23,
25, 26, 27,-28; 29,-30 e 31 do Protocolo.
ARTIGO 10
Uso de códigos internacionais
As unidades sanitárias e os meios de transportes sanitários
poderão-usar- também os códigos-· e sinais estabelecidos_ pela
União Internacional de Telecomunicações, pela Organização
de Aviação O~vil Internacional e pela OrganizaÇão Consultiva
Marítima Intergovernamental. Esses códigos e sinais serão
usados em conformidade com as normas, práticas e procedimentos estabelecidos pelas mencionadas organizações.
'
ARTIGO 11
Outros meios de coniunicição
Quando não Sejã j:ioSsível estahel~Cê·r-U~a cóffiunicação
bilateral por rádio, poderão ser utilizados os sinais previstos
no Código Internacional de Sinais adotados pela Organização
ConSultiva Marítima Intergovernamêntal ou rio Anexo correspondente da Convenção de Chicago sobre Aviação Civi!Jnternacional, de 7 de dezef11._bro-de 1944, com suas modificações
posteriores.
- _
·
· - ··
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mentes estabelecidÕs pela organização de Aviação CiVil Internacional.
ARTIGO 13
Sinais e procedimentos para
intercep~ação de a~ronaves sanitárias
Caso seja utilizada:-uma-aei--onave de interceptação para
comprovar a identidade de uma aeronave sanitária em vóo
"ou para ordenar sua aterrissagem em conformidade com os
Artigos 30 e 31 do Protocolo, t~:g_to a aeronave sanitária-Como
a interceptadora deverão usar qs procedimentos padrões de
interceptação visual e- por rádio prescritos no Anexo II da
Convenção de Chicago sobre Aviação Civil Internacional, de
7 de dezembro de 1944, com suas modificações posteriores.
CAPÍTULO V
Defesa Civil
ARTIGO 14
Carteira de Identidade
1. A Carteira de Identi~ade do pessoal dos serviços
de Defesa Civil prevista no § z~ do Artigo 66 do Protocolo,
é regida pelas normas pertinentes do Artigo 1' deste Regulamento._
___
2_ A Carteira de Identidade do pessoal
Defe.,; Civil
pode ajustar-se ao modelo indicado na.figura 3.
3. -o pessoal de Defesa Civil está autorizado a portar
armas leves individuais; a isto se deverá fazer menção na
Carteira de Identidade.

de

.ARTIGO 15
Sinal distintivo internacional
1. O Sinal DistintiVo IOternacional de Defesa Civil previsto no § 49 do Artigo 66 do Protocolo será um triângulo
equilátero azul sobre fundo laranja- O modelo é mostrado
na figura 4.

.A. .)\
L
.

..·.·t"•.:.... .
.

-

.

<,,.:,-·\À

Fig. 4 - Triângulo azul sobre fundo laranja

2.

Recomenda-se:

- ·a:) que caso o·triângUlo azul_~eja utilizado e01 uma bandei-

ra, braçadeira ou capote, estes constitua~ seu·rundo;
b) que um dos ângulos do triângulo aponte para cima
.
verticalmente;
_
ARTIG012
c) que nenhum dos três ângulos toque a borda do fundo.
··
Planos de vôo
3. O sinal distintivO internacional será tão grande como
Os acordos e notificações relativos aos planos de vôo apropriado às circunstânciaS. Sempre que seja possível, o sinal
a que se refere o Artigo- 29- do Protocolo serão formulados, deverá colocar-se sobre uma superfície plana ou em bandeiras
em toda medida do possível, em conformidade com os procedi- _ visíveiS em todas as diréções e da maior distância possível.
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Subordinado às instr:uções da autoridade cqmpetente, o pes-

soal de defesa civil deverá usar, na medida do~possível, o
sinal distintivo na. cobertura e na vestimenta. A noite, 01,1
quando a visibilidade seja reduzida, o sinal poderá ser luminoso ou iluminado; poderá ser também confeccionado com_
materiais que permitam seu reconhecimento graças a meios
técnicos de detecção.
CAPÍTULO VI
Obras e instalações que contêm forças perigosas
ARTIGO 16
Sinal Internacional Especial
1. O sinal internacional especial para obras e instalações
que contêm forças perigosas, previsto no § 7• do Artigo 56
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sinal poderá ser repetido tantas vezes quanto seja oportuno,
segundo as circunstâncias. Sempre que seja possível, será coloCado sobre_ uma superfície plana ou em bandeiras visíveis de
todas as direções possíveis e da mai()r distância possível.
3. Em uma bandeira, a distância entre os limites exteriore-çdo sinal e os lados contíguos da bandeira Será equivalente
ao raió de um círCulo. A bandeira será retangular e seu fundo
-branco.
4. À noite ou quando a visibilidade seja reduzida, o
sinal poderá ser luminoso ou iluminado. Poderá ser _também
confeccionado com materiais que -o toniem reconhecível por
meios técnicos de detecção.

do Protocolu, ~f)nsistirã em-li:rii grupo de três círculos do mesmo tamanho de cor i ... ::::ja brilhante ao longo de um 01esmo _
eixo, devendo ser a distância entre Os- CírCulos_ equivalente
_ ___
a seu raio, como indica a· figura 5.
2. Q sinal será tão grande como as circunstâncias o justi--·
fiquem. Quando colocado sobre uma superfíci~ _extensa, o ·

Fig. 5 - Sinal internacional especial para obras e instala~ões que contêm forçaS
perigosas
-

Reverso da carteira

ANEXO II
Carteira de Identidade para
jornalistas em missões perigosas
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PROTOCOLO II
PROTOCOLO ADICIONAL ÀS CONVENÇOES
DE GENEBRA DE 12 DE AGOSTO DE 1949,
RELATIVO À PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS
DOS CONFLITOS ARMADOS SEM
CARÁ TER INTERNACIONAL (PROCO LO II)
Preâmbulo
As Altas Partes Contratantes,
. ..
.
.
Relembrando que os_ princípios hurriariitários referendados pelo Artigo 3 comum à.s Con.venções de Genebra de 12
de agosto de 1949 constitue-m o fundamento dq respei~O à

pessoa humana em caso de conflito arma dó s-em- cã.ráter internacionaL
Relembrando, ainda, que os instrumentos tnternacion,ais
relativos aos direitos humanos oferecem à pessoa humana
uma proteção fundamental.
.
.
Sublinhando a necessidade de garantir uma melhor prote~
ção às vítimas de tais conflítos armados.
Relembrando que, nos casos não previstos pelo direito
vigente, a pessoa humana permanece sob a salvaguarda dos
princípios de humanidade e das exigências da consciência pública.
Convém no seguinte:
TÍTULO 1
Campo do Presente Protocolo
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o conflito pelos mesmos motivos, gozarão da proteção prevista
nos Artigos 5 e 6 até o té_rmipo dessa privaç_ão ou restrição
de liberdade.
ARTIG03
Não-Intervenção

L Nenhuma disposição do presente Protocolo poderá
ser invocada com o objeffvo--de atitl.gir a: soberania de um
Estado ou a responsabilidade do Governo de manter ou restabelecer a Lei e a ordem no Estado ou -de defender a unidade
nacional e integridade territorial do Estado por todos os meios
· legítimos.
2·. Nenhuma disposição do presente Protocolo poderá
ser inVocada cbi:no justificatiVa para intervir, di reta ou indiretameilte, seja qual for a razão, no conflito armado ou nos
aSsuritos- internos ou-·exfeinos da Alta Parte contratante em
cujo território ocorra esse Conflito.
TíTULO II
Tratamento Humano
ARTIG04
Garantias Fundamentais

1. Todas as pessoas que não--participem dirétamente
das hostilidades, ou que tenham deixado de participar delas,
estejam ou não privadas de liberdade, têm direito a que se
respeitem sua pessoa, sua honra, suas co_nyicções e _suas prátiARTIGO I
cas religiosas. Serão tratadas_ com humanidade ern. todas _as
Campo de Aplicação Material
circunstâncias, sem qualquer distinção de caráter desfavorá- ·
1. O presente Protocolo, que desenvolve e completa
vel. É proibido ordenar que não haja sobrevivente.
.~
o Artigo 3 comum às Convenções de Genebra de 12 de agosto
2. - Sem prejuízo do caráter geral das disposições precede 1949, sem modificar suas condições de aplicação aluais,
dentes são e permanecerão proibidos em qualquer tempo ou
se aplica a todos os conflitos arinados qUe não estiverem coberlugar, a respeito das pessoas a que se refere o parágrafo 1:
tos pelo Artigo 1 do Protocolo Adicional às Convenç,ões de
a) os atentados contra a vida, a saúde e a integridade
Genebra de 12 de agosto de 1949, relativo a proteção das
física ou mental das pessoaS, ·em particular homicídio e os
vítimas dos conflitos annados internacíOnãis (Protocolo I) e
tratamentos cruéis, tais -como a- tortura e as mutilações ou
que ocorram no território de uma Alta Parte Contratante
toda_a forma de punição corporal;
entre suas forças armadas e forças armadas dissidentes ou
b) os castigos coletivos;
grupos armados organizados que, sob _ a_ direção um comando
c) tomada de reféns;
responsável, exerçam sobre uma parte desse território um
d) os atos de terrorismo;
controle tal que lhes permita realizar operações militares contíe) os atentados contra a digriidade pessoal, em especial
nuas e concertadas e ;:tplicar o presente Protocolo.
os tratamentos humilhantes e degradantes, a violação, a prosti2. O presente Protocolo não se aplica às situações de
tuição forçada e qualquer forma de atentado ao pudor;
tensões internas e distúrbios internos, tais como os motins,
f) escravidão e o tráfico de escravos _em todas as_ suas
os atas esporádicos e isolados de violência e outros âtos análoformas;
gos, que não são considerados conflitos a~ados.
g) a pilhagem;
_ _ Jt) as ll:m~aças de. realiza~ os ã.tos mencionados.
ARTIG02
3. Serão proporcfonados às crianças os cuidados e a
Campo de Aplicação Pessoal
ajuda de que elas necessitam e, em particular:
a) receberão uma educação, incluída a educação religiosa
1. O presente Protocolo se aplica sem qualquer distinção de caráter desfavorável por motivos de raça, cor, sexo, - e moral, conforme aos desejos dos pais ou na falta desses,
idioma, religião ou credo, opiniões políticas ou de outra natu- das pessoas que tenham a sua guarda;
reza, origem nacional ou social, fortuna,_ nascimento ou outra
b) serão tomadas as medidas. apropriadas para facilitai
condição ou qualquer outro critério a-nálogo (denominada a a reunião das faii_lílias temporariamente separadas;
. ç) as cri.anças menore:·s de qUinze anos não serão recruseguir por "distiil.ção de .caráter desfavoráv~I':1L.a todas .~s
pessoas afetadas por um conflito armado no s~ntido do Artigo tá~~s p~~a serViÇO nas forç-as ou -grupoS 3rmad0s, e não se
permitirá que participem das hostilidades;
L
d) a proteção especial prevista neste Artigo para as cnan2. Ao término do conflito armado, todas- as pessoaS
que tenham sido objeto de uma privação ou de uma res~ri~~o ças 111eno~es _de quínze anos contin,uará a ser-lhes aplicável
de liberdade por motivos relacionados com aquele conflito, se, não obstante as disposições da altlea c, tiverem participado
bem como aquelas que seriam objeto de tais medidas após diretamen_te das hostilidades e sido ~pturadas;
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e) se necessário~ e sempre que seja poSsíVel com o coDhecimento dos pais ou das pessoas que, em virtude da lei ou
do costume, tenham prioritariamente a sua guarda, serão tomadas medidas para trasladar temporariamente as crianças
da zona que ocorram as hostilidades para uma zona do país
mais segura, e para as fazer acompanhar 9e pes~oas _responsáveis por sua segurança e bem-estar.

ARTIGOSPessoas Privadas de Liberdade
1.

Ademais das disposições do Artigo 4, deverão ser

Março del ~92,

e) toda pessoa acusada de uma infração terá direito a
estar presente ao seu julgamento;
?f) ninguém poderá ser obrigado a declarar contra si próprio nem a se confessar culpado.
3. Toda pessoa condenada será informada , no momento de sua condenação, de seus direitos a interpor recurso
judicial ou de outro tipo, assim_ como dos prazos para exercer
esses direitos.
4. Não será pronunciada pena de morte contra as pessoas que tiverem menos de dezoito anos de idade no momento
da infração, nem se executarão mulheres grávidas ou mães

respeitadas pelo menos, no que se refere ·às pessoas privadas

de crianças de pouca idade.

de liberdade por motivos re~a~ion;;ados.com.o confJ~tO armado,

5~ Ao cessarem as hostilidades, as autoridades no poder
procurarão conceder a anistia mais ampla possível às pessoas
que tenham tomado parte no conflito armado ou que se encontrem privadas de liberdade, internadas ou detidas por motivos
relacionados com o conflito armado.

quer estejam i.nternada"s oU detidas, as seguintes disposições:
a) os feridos e enfermos serão tratados de conformidade
com o Artigo 7;
b) não se colocarão em perigo ·sua saúde nem sua integridade física Ou J:!lehtal, mediante qualquer ação ou omissão
injustificada. Por conseguinte 15- pro1bido _submeter as pessoas
a que se refere o presente Artigo a qualquer intervenção
médica que não seja indicada p<)r seu estado de saúde e de
acordo com as normas médicas geralmente conhecidas que
se aplicariam em análogas circunstâncias médicas às pessoas

não privadas de liberdade.
3. As pessoas que não estejam compreendidas nas disposições do parágrafo 1, mas cuja liberdade se encontre restringida, em qualquer forma que seja, por motivos relacionados com o conflito anDado, serão tratadas -humanamente

de acordo com o disposto no Artigo 4 e nos parãgrafos 1
a, c e d) e 2 b) do presente Artigo.
4. Se for decidido liberar as pessoas que-estejam privadas de liberdade os responsáVeis deverão tomar as medidas
necessárias para garãntir a segurança dessas pessoas;

ARTIG06
Investigações Penais

1. O presente Artigo se aplica ao processo e às sanções
das infrações penais có.metidas em relação com o conflito

armado.
·
2. Nenhuma condenação será p:fonunciada nem se executará qualquer penalidade a respeito de uma pessoa declarada culpada de uma infração, senão em virtude de sentença
de um tribunal que ofereça as garantias essenciaiS de independência e parcialidade. Fm -particular: a) o processo disporá que o acusado seja informado sem
demora dos pormenores da infração que lhe é atribuípa e
garantirá ao acusado, nos trâmites que precedam ao juízo
e no curso deste, todos os direitos e meios de defesa necessários;
b) ninguém poderá ser condenado por urna infraçãO senão com base em sua respünsabilidade penal individual;
c) ninguém será condenado por atos e omissões que no

momento de sua ocorrência não fossem de_lituosos segundo
o direito; tam-pouco será imposta periãlidade fiais grave do
que a aplicável no momento em que foi cometida a infração;
se~ posteriormente a essa infraçãó, ã: lei vier a p-rever a: aplicação de penalidade maís leve~ o delinqüente-deve beneficiar-se
dela;

d) toda pessoa acusada de infração será considerada inocente enquanto não se provar sua culpabilidade conforme
a lei;

TÍTULO III
Feridos, Enfermos e Náufragos

ARTIG07
Proteção e Assistência
1. Todos os feridos, enfermos e náufragos, tenham ou
não tomado parte do conflito armado, serão respeitados e

protegidos.
_
2. Em todas aS cirCunstâncias s-erão tratados humanamente e receberão em toda a medida do possível e no prazo·
mais breve, os cuidados médicos que exija-- Seú estado. Não
se fará entre eles qualquer distinção que não esteja baseada
em critérios médicos.

ARTIGO 8
Busca
Sempre qUe as circunstâncias o permitam, e em particuiar
depois de um combate, serão tomadas sem demora todas as medidas possíveis para buscar e re_colher os feridos, enfermos
e náufragos, a fim de os proteger contra a pilhagem e os
maus tratos e assegurar-lhes a assistência necessáriã, e para
buscar os mortos, impedir que sejam despojados e dar destino
de..:oroso aos seus restos.
-

ARTIGO 9
Proteção do Pessoal Sanitário
e R~ligios<!
-1._ O pessoal sanitário e religioso será respeitado e prOtegido. Ser-lhes-á proporcionada toda a ajuda disponível ao
desempenho de suas funções e não se lhes obrigará a realizar
tarefas que não sejam compatíveis com sua missão huma. _
,
nitária.
2. Não se poderá exigir que o pessoal sanitário, no cumprimento de sua missão; dê prioridade ao tratamento de qual~
quer pessoa salvo por razões de ordem médica.

ARTIGO 10
Proteção Geral da Missão Médica

1. Ninguém será castigado por ter exercido uma atividade médica conforme com a deontologia, quaisquer que tenham sido as circunstâncias ou os beneficiáriós-dessa atividade.
2. Não se poderá obrigar as pessoas que exerçam uma
atividade médica a realizar atas nem ·a efetuar trabalhos con~
trários à deontologia ou outras normas médicas destinadas
a proteger os feridos e os enfermos, ou as disposições do
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exigido~_

ARTIG015.
Proteção das Obras e Instalações que
3. _ Observada a legislação nacional, serão. respeitadas
_ Contenham Forças Perigosas
as obrigações profissioilais das pessoas que exe-rçam uma ativiAs obras ou instalações que contenham forças perigosas,
dade médica a respeito de informações que possam àdquirir ·
a saber, represas, diques e centrais nucleares de energia elétrisobre os feridos e os enfermos por-elas assistidos.
ca, não serão objeto de ataques, mesmo que sejam objetivos
4. Observada a legislação _nacionc:tl, ;:t pesSoa -que- exe_J;"ça
militares, quando tais ataques possam aca-fr'etar a liberação
uma atividade médica não poderá ser sancionada de modo
daquelas forças e causar,· por via de conseqüência, perdas
algum pelo fato de não proporcionar ou de se negar a proporimportantes na população civil.
cionar infonnações sobre os feridos e os enfennos a quem
assista ou tenha assistido.
ARTIGO 11
ARTIG016
Proteção de Unidades e Meios
Proteção dos Bens Culturais
de Transporte Sanitários
e dos Lugares de Culto

por tais normas ou disposições.

1.

-

As unidades sanitárias e os meios de transporte sani-

tários serão respeitados e protegidos em todos os momentos
e não serão objeto de ataques.
2: A proteçãd devida às unidades e aos metas de transporte sanitários poderá cessar·apenas quando se faça uso deles
com o objetivo de realizar atas hostis à margem de suas tarefas
humanitárias. Entretanto, a:·proteção ·cessará unicamente àpós
uma intimãçâo" quê-determine, quando apropriado, um prazo
razoável, não surta efeito.
ARTIGO 12
Emblema Distintivo

Sob o controle da autoridade competente apropriada,
o emblema distintivo da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho ou do Leão e Sol Vermelhos sobre fundo branco será
ostentado tanto pelo pessoal sanitário quantõ pelas unidades
e meios de transportes sanitários. Esse emblema deverá ser
respeitado em todas as circunstâncias. Não deverá ser utilizado
indevidamente.
TITULO IV
População Cívil
ARTIG013
Proteção da População Civil

Sem prejuízo do disposto na Convenção de Haia de 14
de maio de 1954 para Proteção dos Bens Culturais em caso
de Conflito Armado, fica proibido cometer atas de hostilidade
dirigido contra os monumentos históricos, as obras de arte
ou lugares de culto que constituem o patrimônio cultural ou
espiritual dos povos, e utilizá-los como apoio de esforço militar.
ARTIGO 17
- Proibição dos Deslocamentos
Forçados de Civis

1. Não"' poderá ordenar o deslocamento da população
civil por razões relacionadas com o conflito, a não ser-que
assim o exijam a- segurança dos civis ou razões militares imperiosas. Caso esse deslocamento deva s__er _efetuado serãp tomadas todas as medidas possíveis para que a população civil
seja acolhida em condições satísfatótias de alojamento, salubridade, higiene, segurança e ~limen.t~ção.
_
2. Os civis nãó- pOderão -ser forçados a abandonar seu
próprio território por taZõeS relacionadas com o conflito.
ARTIGO 18
Sociedade de Socorro e Ações de Socorro

1. A população civil e os indivíduos civis gozarão de
1. As sociedades de socorro estabelecidas no território
profeção geral contra os perigos procedentes de operações da Alta Parte Contratante tais como-aS -organizaçOes da Cruz
militares: Para tornar efetiVa essa pro_teção, serão- observadas Vermelha (Crescente Vermelho, Leão e Sol Vermelhos), poem todas as_ circunstâncias as normas seguintes~ · -- --derãO oferecer seus serviços parã -o desempenho de suas fun2. Nem a população civil como tal nem os civis serão ções tradicionais em relação_ às vítiiriils do conflito armado.
objeto de ataque. Ficam proibidos os atas ou ameaças de A população civil pode, inclusive por inid3.Hva própria afere-violência cuja finalidade prinCipal seja aterrorizar a população cer-se para recolher e cuidar dos feridos, enfermos e náucivil.
fragos.
3. _ Individualmente, os civis gozarão da proteção que
_ 2. Quando a população civil estiver padecendo de privaconfere este TítUlo, salvo se_ participarem difetamente das ções extremas por falta de_ abastecimentos indispensáveis à
hostilidades e enquanto dure essa participação.
-- ·sua--sobrevivência, tã.is como víveres e medicamentos, serão
organizadas, com o consentimento da Alta Parte CQD,tiatante
ARTIGO 14
interessada, ações de socorro em favor da população civil
Proteção -dos Bens Indispensáveis
_de cará~er _exclusivamente humanitário e imparcial e realizadas ·
à Sobrevivência
sem distinção alguma de caráter desf~vorá_vel.
da População Civil
É proibido utilizar contra os_ civis a fóme cÜinC)_método
TíTuLo v·
de combate. É~ pOrtanto, proibido atacar, âeStfUü·, SUbtrair
DisposiçOes Finais
ou inutilizar com esse fim os bens indispensáveiS- à sobrevi. ARTIGO 19
vência da população civil, tais como gêneros alimentjcios e
Difusão
as zonas agrícolas 'que os produzem, as colheitas, o- gado,
as instalações e reservas de água potável e as obras de irrigaO presente Protocolo deverá ser divulgado o mais ampla·
ção.
inente possível.
-
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ARTIGQ25

ARTIG020
Assinatura

Denúncia

O presente Protocolo es_tará abç:rto_à assinatura das Pa~t_es
nas Convenções seis meses_ após a assinatura da Ata Final

1. No caso de uma Alta Parte Contratante denunciar
o· pí:éSente-P!Otocolo, tal denúncia some_n:te surtirá efeito Seis

e permanecerá aberto durante um período de doze m_eses.

ARTIG021
Ratificação
O presente Protocolo será ratificado o mais cedo possível.

Os instrumentos de ratifi~ção serão depositados em poder
do Conselho Federal S_ufço depositário das Convenções.

ARTIG022

meses após haver~se recebido instrumento de denúncia. Entr~
tanto, se ao expirar esses "seis -meses ·a Part~ d~nU!J.Ciante se
encontrar na situação prevista no Artigo 1, a denúncia não
surtirá ·efeito antes do ténnino do conflito armado. Os indivíduos que tiverem sido objeto de uma privação ou· de uma
restrição de liberdade por motivo -relacionado com esse con~
flito continuarão, entretanto, beneficiando-se do disposto no
presente Protocolo_até sua Jibe_ração· _9efinitiva.
2. A denúncia será notificada por escrito ao depositário.
Este-últimO a comuniCará a todas-as Altas Partes Contratantes.

ARTIG026

Adesão

Notificações

O presente Protocolo ficará aberto à adesão. de qualquer
Parte nas Conven·ç6es não _signafária deste Protocolo. Os ins-

trumentos de adesão serão depositados em poder do depositário.
· · · - - -· · · · ·· --~- ·• • · -,
ARTIG023
Entrada em Vigor
1.

O presente Protocolo entrará _em vigor seis -meses

após terem sido depositados dois instrumentos _de ratificação
ou ·de adesão.

2. Para cada Parte nas Convenções que ·o ·ratifique ou
que a ele adir3: posterionilente, o presente_ Protocolo enlrará
epl, yigÇ>r 'sei~ mes-es após ter sido depositado o instrumento'
_
- · .
de ,ra~iV.cqção ou de adesão pOr essa Parte~ ·
. .
' .
..
ARTIG0_24
Emendas

1. Qualquer Alta Parte Contratante poderá propor uma
ou várias ·emendas ao pre·sente Piotocolo. o· texto de qualquer
e~enda p~óposta será ~lil~nicadó ao depositáriO~- ó _qual,

após çelebrar consultas cbin todas as Part~s Contratantes e.
com· o Cótnitê Inten\acional da Cruz Verirleiiiá, decidirá.se
convém cõnvocar uma·_conferência pãrã ej<â~~rtàí' a·em~n~a

proposta.

__

_ __ _ _ _

_ . ___ . •

.--~

_

2. O depositário convidará para essa COnfer_encta as
Atlas Partes Contratantes e as Partes nas Col}venções,_ sejam
bu não sfgnatârias do presente ProtoColo.
···' - --- '

O depositário informàfá as Altas Partes. contratantes e
as· Partes nas Convenções, sejam oU- não signatárias do pre___
_
sente Protocolo, sobre:
a) o presente Protocolo e o depósito dos instnu_peptqs
de ratüicação e de adesão, em conformidade com os Artigos

21 e 22;
b) a data em que o presente Protoloco entre em vigor,
em conformidade com o Artigo,.2.3; e
_c) as comunicações e declarações recebidas eni confor*

midade com o artigo 24.
ARTIG027

·

··

Registro
· 1. Após a entrada em vigàr do presellte Protocolo, o
depositário O transniiti[ã à Secretaria daS Nações Unidas com

o propósito de que se proceda seu registro e publicação, em
conformidade com o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas.
2. O depositário informará,--igU.almente, à Sec_r_etaria
daS Nações Unidas, de todas as.ratificações.e -adesõ~s que
receba em relação ao presente Protocolo.

--. f'\RTIG028.
- -Textos Autênticos

- O original do presente Protocolo, cujos textos em árabe,
chinês, eSpanhol, frâncês, inglês e rusScY~fãó igualmente autênticos, será depositado em poder do depositário, o qual enviará
cópiaS aufenticadas a todas as Partes das Convenções.

Faço s~aber que o Congres-so Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado _
Federàl, nos termo·s· do art. 48, item ·zs, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLAT!\'0 N• 2, DÉ l992
Aprova o texto da Convenção n• 155, da Organização Internacional do Trabalho
- OIT, sobre a segurança e saúde do• trabalhadores e o meio ambiente de trabalho, adotada
em Genebra, em 1981, durante a 67• Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
o Cóngiessó Nacional deciéta: _
•
_
_
_ _
_
_
_
Art. 1• É aprovado o texto d!!- Cmivenção n' tSS, adotadana 67• Sessão da Cónferência-In;ern"-'
dona! do Trab:ll):w, realizada em Genebra, no ano de 1981, que dispõe ·sobre a segui:in-ça e saúde dos
trabalhadores e .o meio ambiente de. trabalho. •..
,__
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de .sua pl!blicação.
Senado Federal, 17 de março de 1992. -Senador Mauro Beneyid,es, Presidente.
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CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO
Convenção 155
CONVENÇÃO SQ~RE SEGURANÇA E SAÚDE
DOS TRABALHADORES EO
MEIO AMBIENTE DE TRABALHO
A Conferência Geral aa Organização Internacional do
Trabalho:
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração
da Repartição Internacional do Trabalho, ·e reunida nessa
cidade em 3 de junho de 1981, na sua sexagésima sétima
sessão;
Após ter decidido adotar diversas proposiçóes- relativas
à segurança, à higiene e ao nieio-ambiente de trabalho, questão que constituí ó 'seXto item da agenda da--reunião, e
Após ter decidido que tais proposições tomariam a forma
de uma convenção internacional, adotada, na data de 22 de
junho de mil novecentos e oitenta e um, a presente corivenção,
que poderá ser citado como a Convenção sobre segurança
e saúde dos trabalhadores, 1981:
- --- -PARTE I
Área de ApHeação e Definições
ARTIG0-1
1. A presente Convenção aplica-se a todas as áreas de
atividade económica.
.
2. Todo Membro que ratificar a presente Convenção'
poderá, mediante consulta prévia, tão cedo quanto possível,
às organizações representativas de empregadores e de trabalhadores interessadas, excluir total ou parcialmente da sua
aplicação determiQ.adas áreas de atividade económica~ tais
como o transporte marítimo ou a pesca; Das-quais esSã aplicação apresentasse problemas especiais de uma certa importância.
- 3_. Todo Membro que ratificar a preSente Converiç~o
deverá enumerar, no primeiro relatório sobre a apli~çã.o_da
Convenção que submeter, em virtude do artigo 22 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, as áreas
de atividade económica ·que tiverem sido excluídas em virtude
do parágrafo 2 deste artigo, explicando os motivos dessa exclusão e descrevendo as medidas adotadas para assegurar a proteção sufiCiente dos trabalhadores nas áreas excluídas, e deverá
indicar nos relatórios subseqüentes todo progresso que for
realizado no sentido de uma aplicação mais abrangente.
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e deverá itldicar nos relatórios sub.seqüentes todos os progressos realizados no sentido de uma aplicação mais abrangente.
ARTIG03
-Para os fins da presente Convenção
a) a expressão_"áreas de atividade económica" .abrange
todas as áreas em _que existam trabalhadores empregados,
inclusive a administração pública;
_ b) 9 termo "trabalhadore~" a_b_range todas as pessoas em-.
pregadas, incluindo os fu:Q.cionários públicos;
- c) a expressão "'local de trabalho"_ abrange todos Q$, lugares onde os trabalhadores devem permanecer ou onde têm
-que comparecer, e que estejam sob o conJrole, direto ou
_indireto, do empregador;
d) o termo ''regulamentos" abrange todas as disposições
às quais a autoridade ou as autoridades competentes tiverem
dado força de lei;
e) o termo "saúde". com relação ao trabalho, abrange
não 's6 ·a ausência de afecções ou de doenças, mas també~
os elementos físicos __e meritais que afetam a saúde e estão
diretamente relacionados com a segurança e a higiene no trabalho.
PARTE II
Princípios de uma Política Nacional
ARTIGO 4

' :r. ·

Todo MerribrO deverá; enr consulta com as organizações maís representatiVas de e-mpregadores e de· ~abalfia
dores, e levando em conta as condiÇõ'eS e a·piátic3. nacióriâiS;
fomlular, por em p-rática ·e ieexamii:Iar periodicamente uma
política nacional coerente em matéria de segurança e saúde
dos trabalhadores e o meio-ambiente de trabalho.
_--2. Essa política terá como objetivo prevenir os acidentes
e o~ danos à saú_d_e_ que forem conseqüência do trabalho, tenh~ffi ielação com. a atividade de trabalho, ou se apresentarem
durante_ o trabal110, red,uzindo ao mínimo_, na._irlefiida' que
for r~(!ável e poss~vel, as causas dos risCos ineiemes aO meiç.ãmbie_nte de trab.alho.

ARTIGO 5.
A política à qual se iaz referência no artigo 4 da presente
Convenção deverá levar em consideração as grandes esferas·
de ação que se seguem, na medida em que possam atetar
a segurança e a saúde dos trabalhadores e o _meio-ambiente
ARTIG02
de trabalho:
1. A presente Convenção âplica-se a UJctOs os trábalh~a) projeto, teste, escolha, substjt,Uição·;-instalação, arranjo, ~tiliz:;tção e .mi!nutenção dos componentes materiais do
dores das áreas de atividade ero~~~ca_ ~~r.an~idas.
2. Todo Membro que rat1f1car a presente Convenção trabalho (locais de traball10, meio-ambiente de trabalho, ferrapoderá, mediante consulta prévia, tão cedo quanto possível, mentas, maquinário e equipamentos; substâncias e agentes
às organizaçõeS representativas de empregadores e de traba- químicos, biológics:>s ~ físicos;- operações e processos);
lhadores interessadas, excluir parcial ou totalmente da sua
b) relações existentes entre os componentes materiais do
aplicação categorias_lirnit9.das de trabalhadores que apresen- trabalho e as pessoas que o executam ou supervisionam, e
tariam problemas particulares para sua aplicação.
adaptação do máquinário, dos eqUipamentos, do tempo de
3. Todo Membro que ratificar a presente Convenção - íràbalho, da organização do trabalho e das operações e prodeverá enumerar, no primeiro tel'at6rio sobi-e a aplicaçãO 'que' céssos às capacidádes físicas e mentaiS tlbs trabalhadores; submeter, em virtude do artigo 22 d~ Constituição da OrganiR
c) treinamentO,· incluindo o trei~arilento complementar
zação Internacional do Trabalho, as Categorias -limitadas de necessário, qualificações e motivação àas pessoas que intervetrabalhadores que tiverem sido e'Xcluídas em virtude do pará- nham, de uma ou· outra maneira, para que sejam atingidos
grafo 2 deste artigo, explicando os motivo_s dessa exclusão, níveis adequados_ de segurança e higiene;
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d) comunicação e cooperação --a níveis de grupo de .. aba~
lho e de empresa e em todos os níveis apropriados, inclusive
até o nível nacional;
e) a proteção dos trabalhadores e de seus representantes
contra toda medida disciplinar por eles justificadamente empreendida de acordo com a política referida no artigo 4 da
presente ConvençãO.

- -

'~

ARTIG06
A forniulação da política reffiida no artigo 4 da presente
Convenção deveria determinar-as fUnções e responsabilidades
respectivas, em matéria de segurariça e saúde dos trabalhadores e meio-ambiente de trabalho, das autoridades públicas,
dos empregadores, dos trabalhadores e de outraspessoas interessadas, levando em conta o carátei" co_m-plernentar dessas
responsabilidades, assim como -as-condições e a prática nacionais.
-=A situação em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e meto-ambiente de trabalho deverá ser examinada,
a iritervalos adequados, globalmente ou com relação a setores
determinados, com a finalidade de se identificar- os principais
problemas, elaborar meios-efiCazes p3ra resolvê-los, definir
a ordem de prioridade das medidas que for necessário adotar,
e avaliar os resultados.
PARTE III
Ação a Nível Nacional

ARTIGOS
Todo Membro deverá adotar, por via legislativa ou regulamentar ou por_ qualquer outro método de aco_r_do _com as
condições e a prática nacionais, e em consulta com as organizações representativas de emprega_dores e de trabalh_adore.s
interessadas, as_medidas necessárias para tornar efetivo o artigo 4 da presente Convenção ..
ARTIG09
1. O controle da aplicação das leis e dos regu_lamentOs
relativos à segurança, a-hig_i~ne·e-o meio-airi.biente de trabalho
deverá estar as-segUrado por um sisteina ·ae inspeção das leis
ou dos regulamentos.
ARTIGO lO
Deverão ser adotadas medidas para orientar os empregadores e_ os trabalhadores com o objetivo de ajudá-los a cumprirem com suas _obrigações legais.
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da autoridade ou autoridades compett'mes. F.ssim cOmo a determinação das substâncias e agentes aOs quaís estará proibida
a exposição no trabalho, ou bem limitada ou sujeita à autorização ou ao controle da autoridade ou autorid;:tdes competentes; deverão ser levados em consideração os riscos para
a saúde decorrentes da exposiç-ão simultânea a diversas substâncias ou agente_s; __ _ . __
.
.... . . __ ~
c) o estabelecimento e a_aplicação de procedimentos para
a declaração de acidentes do trabalho _e doenças profissionais
por parte dos empregado_res e, quando for pertinente, das
instituições seguradoras ou outros organismos ou pessoas dire- _
tamente interessados, e a elaboração de estatísticas anuais
sobre acidentes do_ trabalho e doenças profissionais;
d) a realização de sindicâncias cada _vez que um_acideote
do trabalho, um ca~o de doença profissional ou qualquer outro
dano à saúde ocorrido durante o trabalho_ ou com relação
com o mesmo possa iTIOicar umã SitUa-Ção grave-~
e) a publicação anual de informações. sobre as medidas
adotadas para a aplicação da política referida no artigo 4
da presente Convenção e sobre os ~cidentes de tra~~lho,_ os
casos de doenças profissionais ou outros danos à saúde ocorri- dos durante o trabalho ou com relação com o mesmo;
f) levando em consideração a~ condições e possibilidade:::.
nacianais, a introdução ou_ desenvolvimento de sistemas de
pesquisa d_os agentes químicos, físícos ou biológicos no que
diz respeitO aos riStes que eles representaram para a saúde
dos trabalhadores.
ARTIGO 12
Deverão ser adotadas medidas em conformidade com
a legislação e a prática riacionais a-fim de cuidar de que aquelas
pessoas que projetam. fibricam, importam, fornecem ou cedem, sob qualquer título, maquinário, equipamentos ou substâncias para uso profissional:
a) tenham certeza, na medida do razoável e passivei,
de que o maquinário, oS eqdipameritos ou as substânCias em
questão não implicarão pe"rigo· algum para a _segUrança e a
saúde das pessoas que fizerem uso correto dos- mesmOs-~- --b) facilitem in-formações_ sobre a instalação e utilização
corretas do maquinário e dos equipamentos e sobre· o uso
çorreto de substâncias, sobre os riscos apresentados pelas máquinas e os_ materiais, e sobre as c_aracterísticas perigosas das
substâncias químicas, dos agente_s ou dos produtos físicos ou
biológicos~ assim como instruções sobre a forma de prevenir
os riscos_conhecidos;
_
_
- c) -raçahl estudos e pesquisas, ou se__ mantenham a- parde quaiCiõerotitra fofffia, da evolução doSCàllheciffientos científicos e técnicos necessários pa:ra cumprir com aS Obrigações
expostas nos itens a e b d.o presente artigo.

ARTIGO 11
Com a finalidade de tomar efetiva a política referida
no artigo 4 da presente Convenção, a autoridade ou as autoridades competentes deverão garantir a realização progressiva
ARTIGQI3
das seguintes tarefaS:
·
Em
-confonllídade
com
a prática e aS condições nacionais,
a) a determinação, quando a natureza e o grau de risco
assitn o requererem, das condições que regem a- concepção, deverá ser protegido, de conseqüências injusfifieadas, todo
a construção e o acondicionamento das empresas, ~a coloca- trabalhador que julgar necessário interromper uma situação
ção em funcionamento,--as tranSform.ações~mai$ imp·ortarites de trabalho por considerar; pOr motivos razoáveis; -que· elaque forein :iieCeSsá"ríaS e tõda modi{içação dos seus fins iriiciãis, en~Ç>l_v_e um _perigo iritineilte e grave -pata·-sua- Vida ou sua
assim c-omo a segurança do equipamento- técnico Utilizado- saúde.
no trabalho e a aplicação de procedimentos definidos pelas
·ARTIGO 14
autoridades competentes;
Medidas deverão ser-adotadas n_o sentido de promover,
b) a determinação das operações e processos que ~eráo
proibidos, limitados ou sujeitos ã autOrizaÇão ou ao controle de maneira conforme à prática e às condições nacionais, a-
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inclusão das questões de segurança, hig~ene e meiq~p.inbiente_ _ _ c) os representantes dos trabalhadores na empresa recede_ trabalho em todos OS- níveis de ensino e- de treinamento, bam informação adequada acerca das medidas tomadas pelo
incluídos aqueles do ensino superior técnico, médico e profis- empregador para garantir a segural_lç_a ~-a ?aúd~-~-e possam
sional, com o objetivo de satisfazer as necessidades de treina- cOnSultar as suas organizações repreSéntativãs sobre essa infor~
mação, sob condição de n_ão divulgar~l_ll· segredOS comerciaiS;
mento de todos os trabalhadores.
d) os trabalhadores _e _seus representantes na empresaARTIGQ 15-recebam trêinamento apropriado no âmbito da segurança e
1. A fim de se··assegurar a coerência da_ política referida da higiene do trabalho;
e) os trabalhadores ou seus representantes e, quando for
no artigo 4 da presente Converição e da~ medidas adotadas
o--caso,
suas organizaçõés représenta'tívaS mi. em:piesa estejam
para aplicá-la, todo Membro deverá implementar, mediante
consulta préVia-~ tão ceao quaril:O pOssíVel, com as organizações habilitados, em conformidade. com a legislação e a prática
naciOnaiS, pai"à examinarem to-dos os aspectos da segurança
~ais representativas de empregadores e de trabalhadores e,
quando for apropriado. com outros orga_nismos, disposições e a Sai.íde relacionados com seu trabalho, e sejam consultados
de acordo com a prática e as condições nacionais a fim de nesse -se-ntido pelo empregador; com essa finalidade, e em
corimm âcórdo, poder-se-á recorrer a conselheiros técnicos
conseguir a necessáríá.OCóoi"denação entre as diversas _autori~ alheios
à empresa;----- --dades e os diversos-organismoS encarregadOs de tornar efetivas
0 o trabalhador infornlará imediatamente o seu superior
as Partes II e Ili da presente Convenção.
~~
2. Qua'ndo ·as circunstâncias requeférêtri a prática ·e as· hierárquiCO direto sobre qualquer situação de trabalho que,
condições nacionaiS permitirem, essã.s"-disPósições deveriam a seu ver e por motivOs- razoáveis, envolva um perigo iminente
e gr'!l_ve para sua vida ou sua saúde; enquanto o empregador
incluii o estabelecimento de um organismo central.
nãcY tiver tomado medidas corretivas, se forem necessárias;
não poderá exigir dos trabalhadores a sua volta a uma situação
PARTE IV
de trabalho onde exista, em caráter COntínuo, um perigo graVe- Ação a nível de empresa
ou iminente para suã Vida ou sua saúde.
ARTIG0l6
ARTIG0201. Deverá ser exigido dos empregadores que, na medida
A coopera1.1ão entre os empregadores e os trabalhadores
que for razoável e possível, garantam que os locais de trabalho,
o maquinárío, os- equipamentos e as operações _e processos ou seus representantes na_ empresa deverá ser um elemento
essencíal das medidas em matéria de organização, e de outro
que estiverem sob seu controle são seguros e_ não envolvem
tipo, que forem adotadas para a aplicação dos artigos 16 a
risco algum para a segurança e a saúde dos trabalhadores.
19 da presente Convenção.
2. Deverá ser exigido dos empregadores que, na medida
que for razoável_ _e possível, garantam que os agentes e as
ARTIGO 21
substâncias químiCas, físicas e biológicas que estiverem- sob
seu controle, não envolvem ricos para a saúde quando são
As medidas de segurança e higiene do trabalho não devetomadas medidas de_ proteção adequadas. _
-rão implicar nenhum ônus financeíro para os trabalhadores.
3. Quando for necessário;- os empregadores deveriam
f_ornecer roupas e equiparrientos- de proteção adequados a
PARTE V
f4n de prevenir, na medida que for razoável e possível, os
Disposições F!~a~ _
riscos de acidentes ou de efeitos prejudiciais parã a saúde.
ARTIG022
ARTIG017

Setripre que duas ou mais empresas desenvolverem simul~
taneamente atividades num mesmo local de trabalho, as mes~
mas tento o dever de colaborar na aplicação das medidas
previstas na presente CoriVençâo.
---·
ARTIGO 18
Os empregadores deverão prever, quando for necessário,
medidas para lídar com situações de urgêndã ecom acidentes,
incluindo meios adequados para a administração âe primeiros
s_ocorros.
ARTIGO 19
Deverão ser adotadas disposiçõe_s, em nível de empresa,
em virtude das quais:
a) os trabalhadores, ao executarem seu_ trabalho, coope~
rem com o cumprimento das obrigações que correspondem
ao empregador;
b). os representantes dos_trabalhadores na empresa coo~
perem com o empregador no âmbito da segurança e higiene __
do trabalho;·

A presente Convenção não revisa nenhuma das Convenções ou recomendações internacion.ais dO trabalho existentes.

ARTIGO
23
- -

- ---

As ratifiCações fornlafS- dã presente Convenção serão comuilkadas, para seu registro, ao Díretor~Geral da Repartição
Internacional do Trabalho.
ARTIG024
1. Esta Convenção obrigará exclusivamente àqueles
Membros da Organização Internacional do Trabalho cujas
ratificações tiverem _sido registradas pelo Diretor~Geral.
_
2. Entrará em Vigor_ dpze -meses após a data em que
as ratifícações de dois Membros tiverero_sido registradas pelo
Diretor~Geral.
3~ A partir desse momento, a Convenção entrará -eni
vigõr, para Cada_ M_embro, doze meses_ após a data na qual.
a sua ratificação tiver sído regi_stta~a.
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ARTIG025
1. Todo Membro que tiver ratificado estã Convenção
poderá denunciá-Ia ao fim do período de dez anos, a contar
da data em que tiver entrada iniCialmente em vigor. através
de um ato comunicado ao Diretor-Geral da-Repartição Internacional do Trabalho e por ele registrado. A denúncia não
terá efeito senãO ·um ano depois da data em que tiver sido
registrada.
__ ,.
.
2. Todo Membro que, tendo ratificado esta ConvenÇão
e que no prazo de
um ano após a expiração do per(odo de dez anos mencionado
no parágrafo precedente, não fizer us_o da faculdade denúncia
prevista no presente artigo, permanecerá obrigado durante
um novo período de dez anos e,·sucessivamente, poderá denunciar esta Convenção no- fim de cada período de dez anos,_
nas condições previstas neste artigo.
ARTIG026
.c..

-

,_

_

L O Diretoi-Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará úodos os Membros~àa Organização Interna-~
cio-nal do Trabalho o regís~ro de ~adas as ratificaçQes, declara~
ções e denúncias-'ãCele comunicadas pelos Membros da_Orga~
nização:- - ·
2. Ao notificar aós Membros da Organização, o registro
da segunda ratificação que lhe tiver sido comunicada, o Dire~
tor-Geral fará notar aos Membros da Organização a data em
que a presente COnvençãà enfrarã ein vfgor. ..
ARTIG027
O Diretor-Geral da Repartiçãu Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário Geral das Nações Unidas, para'
efeito do registro da segunda ratificação e em conformidade
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com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas,· um relatório
completo sobre todas as ratificações, declarações e atas de
denúncia que ele tiver registrado, de acordo com os artigos
precedentes.
- ARTIC028
Sempre que o considerar necessário, o Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho apresentará à Conferência um relatório sobre a aplicação dá Convenção e -considera.rá a conveniência de incluir na. agenda d~
Conferência a questão de sua total ou parcial revisão.
ARTIG029
1. No caso dã. Conferêndà adotar uma nova ConvençãO
que implique a revisão total ou parcial do presente, e a não
ser que a nova Convenção contenha disposições em contr_ário:
a) a ratificação, por um Membro, da nova Conve_nção
revisora implicará, ipso jure, a denúnciâ i~~diata da preSerite
COnvenção nãO-o.\>stante aS disposiçõeS cóntidas no artigo
25, sempre qUe a nova Convenção revisora t:ivefentrãdo em
vigor;
b) a partir da data de entrada em vigor da nova Co~~en
ção revisora, a presente Convenção deixar~ de estar aberta
para ratificação por parte dos Membros. _ _
2. A- presente Convenção permanecerá em vig~r ein
todos os casos, em smrforma e conteúdo atuais, para aqueles
Memb.ros que a tiverem ratificado__e que não ratificarem a_
Convenção revisora.
~ARTIG030

As versões· inglesa e francesa do texto desta C_Qll_venção
são igualmente autênticas.
-
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l-ATA DA 22• SESSÃO, EM 17 DE MARÇO DE

1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presid'ente da República
-N• 158/92 (n' 85192, na origem), comunican4o o
adiamento da viagem do Vice-Presidente da· República,
Sr. Itamar Fra:nctf à República da Coréfa~para data:-a ser
futuramente acoidada coin o Governo tlacj,uele País. 1.2.2 - Ofícios do Sr. 1' Secretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafos dos seguintes projetas:
_-Projeto de Lei da Câmara n' 4192 (n' 5.464185,_ na
Casa de origem), que acrescenta §§ ao Decreto-Le1 n~
1.392, de 19 de fevereiro de 1975, que fixa os valores de
salários do Grupo~Defesa Aérea e Controle de 'Tráfego
Aéreo, e dá outras providências.

-Projeto· de Decreto Legíslativo n' 12192 (n• 134191,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação Cultural, celebrado _entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polónia, em 29 de julho de 1991,_
-Projeto de Decreto Legislativo n' 13192 (n' 379190,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Prato-colo Adicional ao Convênio de Assistência Recíproca para
a Repressão· do Tráfico Ilícito de Drogas que produzem
Dependência, celebrado- entre o Governb- da_ República
Federativa-do Brasil e o Góve:rno dã Rep"ública da Bolívia,
em La Paz, em 2 de agosto de 1988.
1.2.3- Comunicação da Presidência
Prazo para apresentação de emendas aos Projetas de
Decreto Legislativo n9s 12 _e ~J, de 1992:,· lidos antériorm:en-te.
1.2.4- Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado n" 16/92, de autoria do Senador João Fiançã, que posSibilita o apfoveit~irten_to, no"s=
Quadros de Pessoái da PolíCia Federal, de policiais ciViS,

Março de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

dos ex-TerritórioS Federais de Roraima, Amapá e Rondônia.
Projeto de Lei do Senado n"17/92, de autoria do Senador Iram Saraiva, que veda a dispensa de empregados de
empresas estatais, nas condições que menciona.
1.2.5 - Requerimentos
-N• 61, de 1992, de autoria do Senador Mauricio
Corrêa, solidtaD.do ao Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento, informações que menciona.
·
- N 9 62, de 1992, de autoria do Senador Humberto
Lucena, solicitando a transcrição nos. Anais, da "Carta
de Canela", aprovada pelos Juízes Federais brasileiros,
em seu VII Encontro Nacional, realizado naquela cidade
gaúcha, no final do ano passado.
1.2.6- Ofício
- N' 6/92, do Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária, encainTnhando ao Presidente do Senado
Federal, cópia da Proposta de Regras Básicas _para o Programa de Priva.tizaçâõ do Sistema Pe_rtitenêiãrio do Brasil.
1.2. 7- Comunicação da Presidência

Recebimento da Mensagem n9 159, de 1992 (n9 82/92,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
solicita autoriZação para que a República Federativa 4o
Brasil possa celebrar contrato de assunção de dívida con~r~~ki~. Empre~as Nucleares l}rasileiras S.A.

=-!::IY·

1.2.8 - Oficio
Das Lideranças do PMDB, PT e PSB, de substituiç6es
de membros_ em comissões permanentes.
1.2.9- Discursos do Expediente
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-Requerimento n(> 245, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 256,
a do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei do
Senado n• 165, de 1991, que regulamenta o art. 143, §§
1» e 29 da Constituição da República, que dispõe sobre
a prestação de Serviço Alternativo ao SerViço Militar obrigatório. Aprovado.
-Requerimento n' 1.016, de 1991, de autoria do Senador João França, solicitando, nos termos regimentais,
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da matériã
"'Os Nazistas estão de Volta", publicada no Jornal A Gazeta
de Roraima, de 7 de dezembro de 1991. Aprovado.
-Requerimento n"' 41, de 1992, de autoria do Senador
Mauro BeneVides, solicitando, nos termos do art. 256 do
Regiinento Interno, a retirada do Projeto de .Resolução
n"' 3, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora,- que
estende aos ex-celetistas do Quadro de Pesspa_l do Senado
Federal os mesmos benefícios assegurados pela Resolução
n~" 59, de 1991, aos ~erviços do Prodas_en_ e Cegraf. Aprovado.
- -Requerimento n~" 43, de 1992, de autoria do Senador
Mansueto de Lavor, solicitando, nos termos regimentais,
a convocação do MiniStro de Estado da Saúde, Dr. Adib
Jatene, para prestar, perante o Plenário do Senado Federal,
informações a respeito de epidemia de cólera no País. Aprovado.
_Proposta de Emenda n9 21, de 1991, de autoria
do Senador Ronan Tito e outros Senhores Senadores, que
:_suprime do art. 155, item X, da Constituição da República
Federativa do Brasil, a alínea b. Em fase de discussão (4•
sessão).

1.3.1- comunicação da Presidência
Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, às
19 horas, com Ordem do Dia que designa.
-

SENADOR EDUARDO SUPLICY ~ Rede de in1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
fluência e lobismo ilac destinação de recursos do FGTS SENADOR ANTÓNIO MARIZ - Encaminhando
e do Orçamento-. Considerações sobre requerimento de
sua autoria, solicitando inforniãções ao Ministro da Ação à)~fesa projeto de decreto legislativo sustando atos norma.Social na questão de abusos e irregularidades na prioridade tivos do Poder ExecutiVo"qÚe- menCiona.
e destinação dos recursos do FGTS.
SENADOR JÚLIO CAMPOS...,... R~.a.Iização, nas de-_
SENADOR HUMBERTO LUCENA -7• E~ncontro pendências do Senado, do 1~" Seminário da Infra-Estrutura
Nacional dos Magistrados, realizado em dezembro de 1991, Nacional.
SENADOR ÉLCIO ÁLVARES- De(~ada copcre:
consubstanciado na "Carta: de Canela".
tiZaçãb do Corredor de Transporte, ligando a região do
SENADOR NELSDN WEDEKIN, como Líder - ~ cerrado aos portos do Espírito -Santo. - Atraso no pagamento dos créditos educativos da Caixa
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Económica Federal no Estado de Santa C3t3.rina.
-ConSiderações sobre a integração propiciada pelo Mer1.3~0RDEM DO DIA
cosul, ã propósito do 1~ aniversário do Tratado de Assun..
.
.
. ~
-Projeto de Decreto Legislativo-n• 24, de 1983 (n• ~o.
~~ SENADOR CID SABÓIADECARVALHO-'--Au6/83, na Câmara -dos Deputados), que aprova a correção
do art. XV, alínea b, do Acordo Relativo à Organização mento exorbitante das prestações da casa própria finanInternacional de Telecomunicações por Satélite- INTEL- ciada pelo Brades~o.
• SAT, assinado pelo Brasil em Washington, a 20 de agosto
SENADOR ÁUREO MELLO- Regozijo de S. Ex•
-de 1971, aprovado pelo Decreto-Legislativo n~" 87, de 5 com a conclusão da Rodovia BR-364, no trecho Porto Vede dezembro de 1972, e promulgado pelo Decreto n• lho - Rió Branco. Interdição, por absoluta impratica74.130, de 28 de maio de 1974. Aprovado com emenda. bilidade de tráfego, da Rodovia BR-319, no trecho Manaus
À Comissão DiritOra- para redação finaL
-Porto Velho.
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SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Papel
e atuaçãu da Universidade de Brasília- UnB, por aumentar seu espaço nas atividades comunitárias.
-

2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA.
N• 43, de 1991 (republicação)

SENADOR JUTAHY MAGALHAES-,- Homenagem póstuma à Irmã Dulce.

N~

SENADOR JOSÉ SAR~EY - Desenvolvimento
que advirá da criação da Zoria de Livre ComérciO do Am_apá.
SENADOR RUY BACELAR - Homenagem à memória de Irmã Dulce.
SENADORA JÚNIA MARISE- Encaminhando à
Mesa requerimento de informações junto ao Banco Central
sobre o mon_taote de recur$os res!J..ltantes P.e tí~l}.lps _?o portador, congelados em março de 1990 e aínd~ retidos naquele banco.
1.3.3--- Designação da Ordem do Dia da próxima sessáo

lA-ENCERRAMENTO

Março de 1992

3 - ATOS DO PRESIDENTE

18, (apostila), 798, 816 e 821, de 1991 (republicações)
N' 19, de 1992 (publicado no Boletim de jan/92)
4- SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS

Portaria n• 1, de 1992.

· .· 5- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECOMPRAS, CONTRATAÇÕES E ALIENAÇÕES
.
Portaria n• 1, de 1992
6- ATAS DE COMISSÕES
.. 7- MESA DIRETORA

8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS .
9- COMPOSIÇAO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 22a Sessão, em 17 de março de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevídes, Alexandre Costa,
Márcio Lace-rda e Lucídio Porte lia
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
...

É lido o seguinte:
ÉXPEDIENTE

MENSAGEM
Affonso Camargo ~Alfredo campos - Almir Gabriel
- Amazonino Mendes -Antonio Mariz - Beni V eras - CarDO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
los Patrocfnio- Cid Sabóia de carvalho- Coutinho Jorge N''.l58, de 1992 (n' 85/92, ·na origem), de 16 do corrente,
Dario Pereira - Eduardo Suplicy - Elcio Álvar!'s., Esperidiâo Amin - Francisco Rollemberg - Guilherme Palmeira - comumcando que, em razão do agravamento do estado de
Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Hydékel Freitas -lra- saúde de sua mãe, o Vice-Presidente Itamar Franco adiou
puan Costa Júnior- João Calmon- João França- Joa,o Ro- sua projetaâa visita oficial à Repú-blica da Coréíá p3ra-Oata
cha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho ~José Fogaça- -a ser futuramente acordada com o Governo-daquele pafs.
José Ricba- José Sarney- Julio Campos ~Júnia Mar;ise_OFÍCiOS
Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- LI'V)'Dias- LouremDo Sr. i~ Secretário da Câmara dos Deputados, encamibcrg Nunes Rocha - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor
- Marco Maciel - Maurício Corrêa - Mauro Benevides - --;!hando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
Meira Filho - Moisés Abra.o - Nelson carneiro - Nelson
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 4, DE 1992
Wedekin - Ney Maranhão - -Odacir SOares - Oziel carnei(N9 5.464/85, na Casa de origem)
ro - Rachid Saldanha Derzi - Rafmundo Lira -- Ronan Tito
(De iniciativa do_Senhor Presidente da República)
- Ruy Bacelar - Valmir C.mpelo.
Acrescenta parágrafos ao Decreto-Lei n9 1.392, de
19 de fevereiro de 1975, que fixa os valores de salá_rios
do Grupo-Defesa Aérea e Controle d_~ _Tráfego Aéreo,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de
e dá outras providências.
presença acusa o comparecimento de 50 srs: Se_nadores. Havendo número regimental, declaro_ aberta a .sessão... ~O Congresso_ ~açiort_~l decreta~
Art. 1\' FiCam -acres-cidos~ ao ãrt. 2~ do Decreto~ Lei n9
Sob a proteção de Deus, iniciarrtõ:s--noss_o_s_fr_abalhos.
O Sr. 1~ SecretáriO-proCe-derá à leitura do Expediente.
1.392, de 19 de fevereiro de 1975, os seguintes parágrafos:
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"LEGISLAÇÃO CITADA
DEcREfó-LEI-N~·i.39"i,'

§ 4 Ao curso ou estágio de capacitação~seleção
somente será indicado candidato que fírmar o compromisso de permanecer no emprego pelo prazo mínimo
de dois anos, a partir da data de admissão._
§ 5~- O Servidor fica obrigado a indenizar, integralmente, as despesas que corresponderem à sua participação no curso ou estágio de capacitação-seleção,
9

,. ;

DE 19 DE FEVEREIRO DE 1975
Fixa os valores de salários do Grupo-Defesa Aérea
_e Controle de Tráfego Aéreo, e dá ~)Utras providências.
O Presidente da República. no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, itens I e III, da Constituição, decreta:
Art. 19 Aos níveis de classifiCãção dos empregos integrantes do orupá-Defesa Aéi:ea eCcintrole Oõ TráfegO Aereo.
criado com fundamento na art. 4' da Lei n' 5.645, de 10
_de dezembro de 1970, corresponderão os seguintes valores
de salário:

citado no caput deste artigo, se, antes de- decorridos

dois anos de investidura, solicitar rescisão do contrato
de trabalho, ou incorrer em abandono de emprego."
Art. 29 ESta lei entra em -Vigor na data- de sUa publicação.
·· ····
·· ·
·
~-Ni~i·-.----,v:-cai~-,_•"'Sãi,
Art. 39 Revogam-se as disposições 'em- c9iitl-ário. ·
(Cr$)
MENSAGEM N' 257, DE 1985
6__ S62 ._oo.~.
D.ACU, 7
Excelentíssimos Senhores Membros do Coligi"eSso NacioOACTA 5
6 200.0-0
nal:
5 100.00
OACTA ~
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
[JA(TA A
• oel5.oo
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex-celên[JACTA 3
:J ~lll~OO
-cias, acompanhado de expoSição de motivos do Senhor MiniSOACTA :2
J 4:,:25.00
tro de Estado da Aeronáutica, o anexo projeto de lei que
_ OACTA t
2 !!JOO.OO
"acrescenta pará-grafos-ao Decreto-Lei n" 1.392, de 19 de fevereiro de 1975, que fixa os valores de saláriOs do Grupo-Defesa
Aérea e Controle de Tráfego -Kéreo~---e -âá Oütp~sproVidên
Art. 2~ O ingresso nas Categorias Funcióriai.S do_ Grupocias".
De.f~s_a A.érea e Çontrol~ çlç_ Trá{c;:go Aéreo far-se-á em virtude
Brasília; 13 de IDJlÍO de 1985: ~ josé-SarõiY.
de habilitaÇão em concurso públiCo de_ provas ou de provas
e títulos e em curso _ou estágio de capacitação-seleção, que
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 28/GMI, DE 8 DE MAIO con-Stifui" parte integrante· dO cóncúrsó.
- DE 1985, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA
§ 1~ Somente poderão inscrever-se no concurso brasiAERONÁUTICA
leiros Com a idade máxima de 35 anos, qu_e_póssuam:
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblíca:a) diplmDa de curso superior, ou habilitação legal equival.Tenho a honra de dirigir-me a V. Ext-, a propósito de lente, na forma estabelecida em regulamento, para a Categoria
i.t.tserção no art, 29 do Decreto-Lei n9 1.392, de 19 de fevereiro Funcional de TécniCo de Defesa Aérea e Controle do-Tráfego
de 1975, que fixa Os valores de salários do Grupo-Defesa Aéreo;
Aérea e Controle de Tráfego e- dá outras providências, de
b) certificado de conclusão do 2~ grau de _ensino médio,
mais dois paTági"afos, com vistas à regulamentação do ressarci- ou equivalente, l'arª' demais Categorias Fun~onais do <J:r~PE·
mento das despesas realizadas pelo Ministériõ da Aeronáutica
§ 2~ O concurso_ e o curso ou estágio capacitação-secom cursos_de capacitação-seleção a· que estão -sujeitos os IeÇão, previstOs_ neste~3.rtigó; serão disciplinados Pelo Poder
candidatos a ingresso nas diversas Categorias Funcionais do E$_eGUtivo.
__ ,
__ _ _ ~_
referido Grupo Ocupacional.
§ 3"' OS candidatos habilitados nas provas do concurso
2~ --0 assuntO foi exaustivamente estudado e analisado
e indicados ao cúrso ou estágio de capacitação-seleção percenão só pelos órgãos técnicos deste ministério,-COmo também -berãO, durante o curso_ ou estágio, a título de bolsa, imporpelo Departamento Administrativo do Serviço Público e pela tâ_ncia mensal cq_rrespondente a 70% (set~nt:a por cento) do
Subchefia de Estudos_ e Projetes da Presidência da República, valor de salário estabelecido para o nível iriicial da Categoría
que à fl~57, é de parecer que a proposta em cau:sa só poderá FUnciOnal.
ser feita ineâiante a alteração do Decreta--Lei n" 1.392~ de
Art. 3~_ As Categorias Funcionais integi"ari.tes-_ d9 Gni1975, acima--citado.
po-Defesa Aérea e Controle de TráfegO Aéi'eo ·serão, inicial3. Assim sendo e considerando as novas orientações mente, constituídas mediante á admissão, nos empregos de
governamentais, no caso, -salvo melhor juízo, caberá subme- cada classe, d~ ca,ndidatos JI_abilit~dos _QQ. primeiro curs_o ou
ter-se o assunto à apreci"ação do Congresso Nacional, a fim _estágio de capacitação-seleção realizado pelo Miriisterio da
de ser viabilizada a expedição de lei específka, para:_-o _ajusta- Aeronáutica.
mento daquele diploma legal, de modo aga,rantir a'?. Mj,histério
Parágrafo ú~ico. A admissão obedecerá, rigorosamenda Aeronáutica, o retorno dos custos investidos_e .n~9 aprovei- te, à ordem de classificação dos habilitados no cUrsO õU e-stágio
~-,___
--tados naqueles servidores que se afastam do exercíciO~-ae suas a que se refere este·artigo.
atividades, antes da prestação de serviço por um p_:ràzcUnínimo
Art. 49 Poderá haver contoratação, por prazo determinecessário à'cobertura da despesa com a sua for.11_1açãO.
nado, na forma da legislação_trabalhijta, de especialistas, naEm f3.ce do acima exposto submeto à elevada apreciação -Ci.Oriã.is ou estrangeirOs, pa:ra o desempenho de funções de
-_ ·
de V. Ex~ o incluso anteprojeto de leL
consultaria técnica em atividades· do Grupo-Defesa A.éreã e
Aproveito a oportunidade para renovar a V. E~ Qs riieus Controle do Tráfego Aéreo.
- -protestos_4_e elevada estima e distinta cOrisideração!_.-::- Octávio
__ , Art. s~ O reajustamerito-dos Vãlor_e.Sestabelecidos nesJúlio Moreira Lima.
te decreto-lei é d~ competência do Presidente da República,
o

-

-

. .>.

•

••

•

1046 Quarta-feira 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

observada a sistemática de retribuição vigente para o Plano

de ClassificaÇão de Cargos de que trata a Lei n9 5.645, de
10 de dezembro de 1970.
Art. 6"' _Os valores fixados no art. 1"' deste decreto-lei
vigorarão a partir de P de março de 1975. Art. 7" As despesas decorrentes da aplicação deste de-

creto-lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Aeronáutica.
Art. 8"' Este decreto-lei entrará i::ni vigor na data de
sua publicação revogadas as disposiÇões-em éontráriO:-

Brasnia,

de 1975; 154' da Independência e 87• daRe-

pública. -Ernesto Geisel.
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

2. O Acordo em apreço visa a reger as atividades de
caráter cultural, esportivo e educacional, levadas a efeito pelas
instituições governamentais e não govema.Inentais de uma das
Partes Contratantes no território 4a outra. Com esse objetivo,
contempla promover a cooperação bilateral mediante modalidades como intercâmbio de escritores; artistas, grupos artísticos e professores; a tradução e a publicação de obras literárias
.dos dois países; troca de visitas de pesquisadores, com vistas
à preservação dos lugares e objetos históricos; à colaboraÇão
·- na área dO cinema; o incentivo à cooperação no domínio
da educação; e a organização de manifestações culturais e
esportivas.
3. Os Ministérios das Relações Exteriores dos dois países
são designados pelo Acordo como coordenadores para efeitos
de implementação de suas cláusulaS:. ____ __ __ ,
__
_
4. ·Permito-me erléarecer a Vossa Excelência a conveniência- de o Governo brasileiro r3Í.ifícar o presente Acordo,
para o que será necessário a autorização prêvia do-Congresso
Nacional, conforme os termos do art. 49, inciso I. da Constituição Federal.
5. Nessas condições, submeto à elevada consideração de
Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem Presidincial
a_o Congresso Nacional, acompanhado do texto do Acordo
sobre CooperaÇão CultU:rar entre o Governo da Repllblica
Federativa do Brasil e o Governo da República da Polónia.
Aproveito a oportunidade para renovar a Voss_a Excelência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo
respeito. -Francisco Rezek.

PROJETO DE-DECRETO-LEGISLATIVON•I2, i>E 1992
(n' 134/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o GOverno da República da -Polónia, em
29 de julho de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
__
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o GOverno -da República da Polónia, em
29 de julho de 1991.
Parágrafo único~ Ficam sujeitos -à·-aproVãÇãõ._dO-Côrigresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
do referido Acordo, bem como quaisquer ajUstes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gr_a_vosos _ao
património nacióríal.
.
.
. ...
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
--- MENSAGEM N• 481, DE 1991
- acioExcelentíssimos Senhores Membros -do Congresso
N
nal:
De conformidade com_ 0 disp~st~__:g~ ~T~: _49, iD:ciso r,
da ConStifuiçãO-Federal, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Expo-.
sição de Motivos do Senhor MinistrO de Estado das Relações
Exteriores; o teXtó- do Acordo sObre Cooperação CUltural,
celebrado entre 0 GoVerno da República Federativa do Brasil
e Governo da República da Polónia em 29 de julho de 1991.
2. 0 referido Acordo visa a reger as atividades de caráter
cultural, esportiva e educacional entre os dois países.
Brasília, 9 de setembro de 1991. __:_ItaMar Franco.

EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS, DCINT/DAJ/DE-lli416/
PAIN-L00-JU7, DE 30 DE AGOSTO DE 1991, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÓES
EXTERIORES
...
À Sua Excelência o Senhor
Doutor Fernando Collor,
Presidente da República
Senhor Presidente,
Tenho a honra ~e submeter a elevada _consideração de
Vossa Excelência o anexo texto do_Acqrdo_sobre Cooperação
Cultural entre o Governo da República Federativa do BraSil
e o Governo da República da Polónia, assinado- em Brasília
·
em 29 de julho de 1991.

Março de 1992

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLiéA
FEDERAJ"IVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA DA POLÓNIA SOBRE
.. C_OOPERAÇÁO CULTUR;\.L
O Governo· da República Federativa do Brasil e o aovemo da República da Polónia (doravante denominados "Partes"),
Desejosos de desenvolver e fortalecer as relações de amizade entre ambos os países, baseadas nos princípios do respeito mútuo, da igualdade soberana e da não-interferência nos
·assuntos internos da outra Parte;
Guiados pela aspiraçãO de facilitar e de desenvolver a
cooperação nos domínios da cultural educação e esportes;
Cientes das vantagens recíprocas oriundas dessa cooperação;
Convencidos de que a cooperação no domínio da cultura,
educação e esportes contribuirá para o melhor co~hecimento
e entendimento entre as duas nações;
Acordam o seguinte:
Artigo I
O preseitte. ACOTd.o rege. as_ -iniciativãs- e_ atiV'idades de
caráter cultural, educativo e esportivo levadas. a _efeito pelo
Governo e pelas- instituições g9veman1entaís e naó-governamentais de uma das Partes no território da outra Parte, observadas as respectivas legislações e normas vigentes.
Artigo II
1. As Partes desenvolverão a cooperação nos campos
da cultura e das artes, a saber: literatura, música, te~~ro cinematogf3.fia, belas artes, museologia e preservação do Património, arquitetura, publicações, biblioteconomia e arquivologia.

',"-.
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2. Esta cooperação será implementada mediante apoio

Artigo IV
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e incentivo a:·
Na medida de suas disponibilidades, as Partes concedea) co_operação entre as instituições e org-áriizações _culturão, com base no princípio da reciprocidade, vagas em cUrsO
rais e contatos entre artistas e personalidades da cultura;
de gradução e vagas e bolsas de estudo em cursos de pós-grab) visitas de escritores, compositores, artistas, cineastas duação de suas instituições -de ensino superior.
e outras pessoas engajadas em atividades culturais e criativas
Artigo V .
com a finalidade de troca de idéias e experiên-Cia!!Ç
c) visitas e ap-resentações de grupos teatrais, musicais,
A~_ partes prOn:!~verão a!llpla participação das instituiç-ões
conjuntos de dança e outros conjuntos artísticos, assim comO govern~menta.is e_ não-govemam~ntais aos_programa.~ e atiVisolistas, maestros e diretores.de_cena;
dades compreendidos neste Acordo, procurando ao mesmo
d} organização de exposições de arte, ou_referente à cul- tempo estabelecer contatos entre individues e organizações
tura e à herança histórica do outro· País;
governamentais e não-govern~mentais.
e) tradução e publicação de obras de literatura, inclusive
Artigo VI
'literatura infantil e juveriil;
f) visitas, cOm a finalidade de troca de informações, de
As partes facilitarão a participação dos representantes
pesquisa e de coleta de dados na área da preservação ·e revalo~ da outra Parte em congressos, festivais, concursos, conferên~
rização dos objetos artísticos e histól'icos, assim como da pre- cias, simpósios e eiléontros organizados em seu tetritóliá;
servação dos lugares e_ objetos históficOS;~O _ãbrigo do presente Acordo.
g) inclusão das obras musicais e teatrais dos autores__da
.~
Artigo VII
outra Parte nos repertórios dos artistas e conjuntOs musicais
· Cada uma das Partes _facilitará aos cidadãOS- da out.ra
e teatrais;
h) desenvolvimento da cooperação -na-áre-a- do cinema, Parte o acesso a bibliotecas, arquivos, coleções dé museus,
inclusive com contatos entre cineastas, do intercâmbio de m~ laboratórios e O_utraS instituiÇões
mes de curta e longa~rnetragem e desenhos animados; de co~
Artigo VIII
produções cinematográficas e de participaçâ-o em fesffVais;
i) organização de manifestaçóei{Cultur3is e artísticãs pár
1. Para a eXecução do presente Acordo as Partes acorda~
ocasião dos aniversários culturais e outros acontecirilêntos sig~ rão, por via diplomática, os programas periódicos intergOvernificativos; e.
-- -namentais-de cooperação e intercâmbio. Estes programas defij) intercâmbio de livros, publicações, artigos e informa~
riiiãó~ entre outras; ã.S formas de cooperação, as disposições
ç6es entre os museus, casas editoriais, bibliotecas, sociedades financeiras e outras ligadas à sua_execução.
e _outras instituíções culturais.
- :.:I-~2:: As Partés procurarão levar em conta, na-orga-rilzaç~ao
dos programas de cooperação ·e intercâmbio, a riecessidade
Artigo III
As Partes promoverão também o· désenvolvimentó da de facilitar a admissão e saída de material artísticO~ obras
cooperação no âmbito das ciênciaS humanas, ensino superíor de arte, mEtt~!"Íal didátiCO e eqõipamento"Cultura( e e~ucativo~
e educação, meios de comunic.ação de massa, esporte e inter~
Artigo IX
câmbio juvenis, mediante:
.
-.
a) promoção do apoio aos contatos c ao intercâmbio en. As Partes manifestam sua intenção de proceder ã assinatre as instituições de pesquisa, escolas superiores e centros tura de Acordo específico sobre o reconhecimento recíproco
de educação, incluíndo o intercâmbio de estudantes e d_e..mis_- de. c;liplomas, títulos e graus concedidos pelas instituições desões educacionais:.
.
;~n.$ip.? :superior.~~ ambos ?s países.
b) apoio a viSitas- de professores uriiverSitátios, instruArtigo X
tores e especialistas em geral, para proferir aulas, para realização de conferênciás e _tiabalbos_ çl.e pesq~isa e participação
As Partes estimularão a cooperação no âmbito das conem congressos e seminários, assiin Com-õ_ para rcali~ar trocas venções internacionais em vigor· para ambas as Partes, bem
de experiências;
·
__
-_,corno das organizações -internaCioriais das quais sJja:m memc) criação e_ desenvolyimcnto de curs.os de língu~,. Jitera- bros, no que respeita aos domínios abrangidos pelo presente
tura e cultura polonesa_em_ Universidad~s da República Fede- Acordo.
\
rativa do Brasil e curso.s de língua portuguesa,-literatu.ra .e
Artigo XI
\
cultura brasileira nas Universidades da E.epüblica da Polônia·;
d) permuta de inforrilaçOes e dpç_lJmenta_ç_ão__refeifmtes
1. A parte bras_Ileira desigilará o Ministério das ~elações
à história, economia e cultura, bem como de outros materia-iS EXteriores comü".coordenador de sua participação na éxecução
necessários para a elaboração de manuais e outras publicações, do presente Acordo. e a Parte polonesa designará, para o
referentes à outrã Parte;
·
mesmo fim,' o Ministério do_s Negócios Estrangeiros:
e) apoío à cOoperação entre oS meios de comunicação
-2. Todas as questões relativ~s à e~ecu_ç_ã2_ dos progr~mas
de massa, como rádio, televiSão, órgão de iinprensa;·redàç-ões- in-tergovernamentais de cooperação e 'intercâmbio aprOvados
e associações-de jornalistas de ambo_s_ os países, além de .apoio e outros projetas de domínio da cultura, ensino superior,
ao intercâmbio de programas de rádio e tele\iíSãO, principal- educação, meioS de comunicação- de massa, esport~ _e_ i_nter~
mente programas culturais e educativos;
câmbio juvenil ~n~re as Partes, serão tratadas com 9s órgão~
i) incentivo à cooperação entre as organizações despor- coordenadores, por intermédio das respectivas Miss6es Diplotivas, à participação nas competições e ao intercâmbio de máticas.
treinadores, técnicos-. esportistas e_.árbitros;
3. As Partes cornpr2_meter-se-áo a' submeter à sisteril.ática
g) apoio ao intercâmbio entre jOVeris,e A coõperação en- do presente Acordo todaS as atividades enunciadas nos Artigos
tre as organizações juvenis de ambos os países~
acima, qu~rido realizadas no terrítório da outra.
c-

-

-
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Artigo XII

O Acordo Cultural entre o_:Brasif e a Polônia assinado
em Brasília aos 19 de outubro de 1%1 fica revogada a partir
da data de entrada em vigor do presente Acordo~
Artigo XIII
As Partes poderão celebrar, por via diplomática, Acordos
Adicionais ao presente Acordo, que visem à cooperação no
domínio dos meios de comunicação e à crição de programas
de trabalho entre Universidades c ínstituiçõesôe ensino superior, culturais e desportivas, de ambos os países, que desejem
cooperar nos campos da cultura, educação e esportes em conformidade com os princípios e dispositivos deste Acordo.

Artigo XIV
Qualquer modificação nos dispositivos- do presente Acordo deverá ser prop-osta por troca de notas, e entrará em vigor
depois de aprovada por ambas as Partes.

Artigo XV
1. O presente Acordo estafá sujeitO-à aprovação conforme a legislação de cada Parte. Cada Farte notificará a outra
sobre o cumprimento das respectivas formalidades legais internas para a vigência do Acordo, o qual entrará em vigor 30
dias após a data da segunda notifíciç-ão.
2. _O Acordo terá validade de cin-co anos, após os quais
será automatiCamente ren-ovãdo por iguais períodos. Contudo,
qualquer das Partes poderá, a qualquer tempo, notificar a
outra, por via tliplomátieii e Com uma antecedência de seis
meses, de sua intenção de denunciá-lo.
3. O término do presente acordo não afetará as atividades
e programas em execução, a menos que as Partes disponham
de outro_ modo.
Feito em Brast1ia, aos dias do mês de julho de 1991,
em dois exemplares originais, nas línguas portuguesas e polonesas, sendo ambos os texto_s igualmente autênticoS.
Governo da República Federativa do-Brasil; Governo
da República da Polónia.
· · ·· · -·

LEGISLAÇÃO CITADA.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLiCA
FEDERATIVA-DO BRASIL
O O O O O O O o o o o o o

O O •• •-• o o o

OA o

••••••+0~....__0

o •+OOO

~·•••

• • , : . . . . . ~. . . ·.--;·; • •

••"'·-~ ~·.;.o

o

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 13 DE 1992
(N' 379/90, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Convênio
- de Assistência Reciproca para à Repressão do Tráfico

Ilícito de Drogas que produzem Dependência, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Bolívia, em La Paz, em
2 de agosto de 1988.
o-congresso Nacional-decreta:
Art. 1 Fica aprovãdo o texto do Protocoio Adicionar
ao Convênio de Assistência Recíproca Para a RepreSsão do
<;>

Tráfico Ilícito de Drogas que produzem Dependêcia, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Bolívia, em La Paz, em 2 de

agosto de 1988.
Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor-na-data

de sua publicação.

·

.

- -

-~

.

...

MENSAGEM N• 631, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacion~:
.
Em conformidade_ com .o disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de -submeter à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto do Protocolo Adicional ao Convê-riio de
Assistência Recíproca para a Repressão do TráfiCo llicíto deDrogas que Produzem Dependência, clelebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil- e o GôveinO da
República da Bolívia, em La Paz, a 2 de agosto de 1988.

· , Brasília, 29 de agosto de 1990. -Fernando CoUor
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DEA/DAM:II/DAIISRC!225SARS - LOO- FOI, DE 24 DE AGOSTO DET9!i0,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕEs EXTERIOR.ES .
A Sua Excelêncho Senhor
Fernando Collor
Presidente da República
-.---. senhor Pnisi4_ente~ _ _ _
-_ ~ _
...
·· Cciino ·é do COnhecirninto de Vossa Excelência 1 o Brasil
assinou com a Bolívia, em Brasilia,- em 17 de agosto de 1977,
o "Convênio de _Assistência ~ecípr6ca para a RepressãO dó
Tráfico Ilícito de D_rogas que Produzem Dependência".

CAPÍTULO!
Do Poder Legislativo

2.

Onze· anos mais tarde, conscientes da necessidade

de ampliar o acordo, a fim de contemplar as conclusões e
·················-~---·······-~·~···•"'-"u···~u ..... --....~------~--:.- re-coiheridações da Declaração Política e do Plano Amplo e
Multidisciplinar de Ativídades Futuras, aprovadas na ConfeSEÇÃO II
rência Internacional sobre o Uso Indevido _e TráficO Ilícito
Das Atribuições do Congresso NacioÕal
de Drogas (Viena, 16 a 27 de junho de 1987), assim como
a Programa Interamericano de Ação do Rio çl_e Janeiro, adotaâo na Conferência Especializada Interamericana sobre o Tráfico de Drogas (Rio de Janeiro -,- 1986), foi assinado em
I - resolver definitivamente sobre _tratados____ acordos ou La Paz, em 2 de agosto de_ 1988, o "Protocolo Adicional
atos internacionais que acarreúml ellcarg_us-ou-cc~mpi-bffiiSsOs aO COnvênio de Assistência R.ecfproca·para a Repressão do
gravosos ao património nacional;
Tráfico Ilícito de Drogas que Produzem Dependência".
_3. __ o--protocolO-adicional contempla, inter alia, a realiza............ ...
........................... .....-.;.-..;:. ....... .-: . ... -..
~-~..- - -- --- ~---- ·
- :_ção d~ programas coordenados para a redação, substituição
··~·

··---.-

~. ~

~~-

......... - --iA- c~;;.j;;;i;· de R;i;Ç/;~;-'i;;i~~~~re;~·o~j~;;N;dona/.)

e/ou erradicação de culturas das quais se possam extrair subs- ·
tâncias psicotrópiCas e entorpecentes,-preVenÇ-ão do uso inde:-~
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vido, repressão do tráfico ilícito e controle 9os precursores
Artigo II
químicos.
_
.Pa-ra_ oS efê"HÓS' do preS~nt~-p!?tÕcotO; e~t~nde~-S~:~r
4. Tenho a honra de submeter à alta consideração de
serviços competentes os organiSrilos Oficiâis e·ncaiTegados no
Vossa Excelência o anexo· texto do __Prot_ocolo Adicio.nal aQ
territ?rio de cada um~ das Partes Contratantes, dos progra:Uas
Convênio de Assistência_Recíproca para a Repressão do TrámenciOnados no Artigo I do presente Protocolo, a saber:
fico_ Ilícito de Drogas_que Produzem Dependência, bem como
-a) redução, substituição e/ou elTadicâ.çã() de cultivos dos
minuta da mensagem ao Congresso, com vistas à rátificaçáõ
quais se possam extrair substâncias psicotrópicas e entorpedcsse_importante instrumento para a co-Operação bilateral en- centes;
tre_ _o Brasil e a Bolívia_ no combate às drogas.
b) prevenção do uso indevido, reabilitação do farmacoAproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce- dependente e sua reintegração social;
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo
- - c) repressão _da el~boraç~o ~do tr~fi~ -nícito de entorp~~
respeito. -Francisco Rezek.
centes e substânctas pstcotr6p1cas;
--~
d) controle de precursores imediatos e sUbstância-s químicas essenciais que podem ser utilizadas na elaboração de entorPROTOCOLO ADICIONAL AO CON%NJO DE
pecentes e substâncias psicotrópicas.
ASSISTÊNCIA
RECÍPROCA PARA A REPRESSÃO DO TRÁFICO .
Artigo III
ILÍCITO
DE DROGAS QUE PRODUZEM DEPENDÊNCIA,
Para o êxito do que se propõe, as autoridades designadas,
FIRMADO . • .. sujeitas_ ao dispostO-em Suas respectiv-as legislações com obserENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 'lância _d_o_s __din~itos in_e_~ntés à sQ_ber_an_i_a nacioõ.ãl de cada
país: ·
·
·
.- ·
DO BRASIL E O GOVERNO
a) desenvolverão políticas e estratégiaSCoõrdenadas para
DA REPÚBLICA DA BOLÍVIA
os_ programas ·mencionados no Artigo II, levando em conta
as recomendações da ConferênCia Internacional sobre o_ Uso,
O Governo da República Federativa do Brasil
Indevido e Tráfico Ilícito_ d~- Dr9gas, realizaçla em Viena/
e
em junho de 1987;
O Goveriiô-da Replf61ica da BofívTá
b)_ prestar_:~se-ão colaboraçãÇ> técniço-cieJ1tíficâ. para de(doravante denominados "Partes COOfrã:tanies").
Coincidentes em desenvolver acooperã:ção--recfproca para- tectar, controlar, substituir e/ou erradicar cultivos dos CpiiiS
a prevenção do uso indeVIdo e repressão do tráfico ilícito se possam extrair sUbstâncias consideradas entorpecentes e
- - ·
de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, mediante a har- psicotrópicas;
c)
prestar-se-ão
cooperação
técnica
mútua
em
ações
de
monização de políticas--e a execução de_ programas concretos;
Conscientes de que üiis ativídãdes- COnstituem Uni pr-õbte-- desenVolvimentO rurar que permitam a incorporação produma que afeta suas respectivas populações e re_percute negativa- tiVã-da população que poderia dedicar-se ao cultivo de plantas
--- - - us_adas_na elaboraçffi_q_ de entq_rpe:c~ntes_ e psicotrópícos. ~~t_a
mente em ambos os países~ e-Considerando a necessidade de ratificar as con-clusões cooperação estará dirigida ao ~írifeCCâm~io de tec-nolqgi:3:s em:e recomendações da Declaração Política e do Plano Amplo pregadas no desenVOlvimento de alternativas produtivas;
d) _inte_rcambiarão informações sobre produtores, procese Multidisciplinar de Atividades Futuras ajJrovadas na Conferência Internacional sobre o_ Uso Indevido e Tráfico Ilícito sadores, comercializadore_s de_ precursores imediatos _e subsde Drogas, realizado cm Viena; Áustríã~âe 16 a 27 _ele j1,!nho tâncias química_s_ eSse-nCiais, sobre pessoas envolvidas no tráfico
de 1987, assim como o Pro~rama Interamericano de Ação de drogas, assim como sobre- experiências obtidas em suas
do Rio de Janeiro-, aprovado na ConferenCllt" Es:peciãlizad-a respectivas legislações -e- programas de prevenção em matéria
Intcramericana- sobre o Trá_fíCo de Drõg"as, efetuada nO J3.io de entorpecentes e substâncias psicotrópicas;
f) promoverão ações de investigação e assistência judicial
de Janeiro efn 1986, e ·as reiiomendações do Acordo-Sul-Amerecíproca
sobre lavagem de dinheiro e bens provenientes do
ricano de Entorpecentes e Psicotrópicos (ASEP).
Concordam que sejam consideradaS coino parte integran- tráfico ilícito de_ entorpecentes e_ substâncias psicotrópicas,
te do Convênio de AssistériCül Recíproca para a· Repressão- buscando compartir os recursos confiscados de ac_ordo com
do Tráfico Ilícito de Drogas que-Produzem Dependência; fir- - as normas que se _estabeleçam;
g) adotando medidas administrativas contra a facilitação,
mado em 17 de agosto de 1977, os segúintes"Krtigoo deste
otgatiiZá.çãô é fíiiandamento de atividades rei3cionadas com
Protocolo Adicional:
.
o tráficO ílíCifO de eritorpecerites S-iifiStâncias psicoir6pic3s. ~
Artigo I
lgu_~,mente, r~lizarão u~a fiscalização rigoro~a~ um controle
1. As Partes Contratantes realizarãO prOgramas-Ccr<Yrde-· estrito sObre a produção, importação, exportáÇ:ão, possé~ dis-nados para a redu_ção, substituição e!ou erradicação de cultivos tribuição e venda de matérías-piifnas, incluídos os precursores
dos quais se possam extrair substâncias psicotrópicas-e entor- e as substâncias químicas-es~renciais;-utirizadas na fabricação
pecentesT ·· prevenção do uso indevido e repres-são do tráfico e transformação de tais produtos-; levando em conta as quantidades necessárias para satisfazer o consumo int6fhó ·pata fins
ilícito de ·ogas, assim como _a reabilitação- dO farmacOde~
pendente e sua reíntegração social.
- medicas~- científiCos, industriais e cdhiercials;·
h) apreenderão e confiscarãO, em conforii.J.Idaae Com
2. As politicas _c·_ programas_ mencionados levarão- em
suas respectivas legislações nacionais~ós Vefclllos de transporte
consideração as legislações vigerites em- cada uma das Partes
aéreo, terrestre ou fl.uvíal empregados no tráfico, distribuição,
Contratantes.
_____ --··-- _,__ ,

e
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armazenamento ou transporie ilícitos de entorpecentes e de
substâncias psiCotrópicas, íiicluídos os precursores imediatos
e substâncias químicaS essenciais utilíiadas na fabricação e
transfOrmação desses produtos;

i) programarão a capacit3Ção de p~ssoal t~~~co para as
diferentes áreas mencionadas no Artigo II do presente Protocolo, incluindo _o intercâmbio de técnicos de ambos os Países.
Artigo IV
Com vistas à conseCução dos Objetivos contidos no
presente Protocolo, as Partes Contratantes decidem encarregar a Subcomissão ·de Cooperação no Combate ao Txáfico
ilícito de Drogas;·cta Comissão Mista Permanente de Coõrdenação, das seguintes atribuições:
a) recomendar aos respectivos_Governos as ações pertinentes, as quais se desenvolverão por meio de_ uma estreita
cooperação entre os serviços competentes de cada Parte Contratante;
b) avaliar o cumprimento de tais ações e elaborar~planos
para a prevenção, substituiçãO e/ot:reiTadíCaÇW de cultivos
dos quais se possam extrair entorpecentes ou-substância_s psicotrópicãs, assiin- cOmo para --a- represSão" Cóordenada de seu
tráfico ilícito;
c) formular às Partes. COntratantes recome-n-dações que
considerem pertinentes p-ara a melbor ·execUção do presente
protocolo.
2. A SUbcomissão Mista será coordenada pelos_Ministérios das Relações Exteriores das Partes CóiltrataiJ.fes e se
reunirá--alternadamente no Brasil e na BofíVia pelÕ. riieríos
uma vez por ano, podendo ser convocadas reuniões extraordináiiaspór via diplomática.
~~
3. A Subcomissão Mista poderá designar grupos de trabalho para o desenvolvimento das ações específicas contempladas no presente Protocolo e para analisar e estudar te!Das
específicos. -os grupos de ira6ãlho poderfo forniular recomendações o propor -medidas que julguem nece_ssárias e ·submetê-las à consideração da Subcomissão Mista. . . ~ ___ ~ . ~~
· 4. O resultado dos trabalhos da SuhcoirllSsão Mista será
apresentado às Partes Contratantes, pot intermédio- de ~e'us
respe-ctivos Ministérios daS Relações Exteriores. ·- · ·
1.

Artigo V
O presente Protocolo Adicional entrará em vigor provisoriamente a partir da sua assinatura, e em vigênciâ permanente
na -data em que ambos os Governos se comú.Dicarem, por
troca de Notas Diplomáticas, do cumprimento dos requisitos
internos necessáriOs à aprovação do presente PrOtocolo.
Artigo VI
Cada uma das Partes Contratantes póderá denunciar o
presente Protocolo a qualquer momento, mediante notificação
à outra, por via diplomática. A denúncia produzirá efeito
noventa dias após o recebimento da respectiva notificaçãO.
Feito em La Paz, aos 2 dias do mês de agosto de 1988,
em dois originais; tiOs 1dionias português e espanhol, sendo
ambos os textos_ igualmente autêntiCos. - '- --,- -"-:c'
Pelo Governo da RepúbliCa Federativa do Brasil: Roberto
~
de Abreu Sodré
Pelo Governo âa República da BOiíva: ·Gunenno Bedregat
Gutierrez

(A Comissão de Relações ExterioreS e~Defesa /11ªciona/.)

MarçO de 1992

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Do expediente lido, constam os Projetes de Decreto Legislativo n~
12 e 13, de 1992, que por tratarem de matérias referentes
a Ato Internacional, em obediência ao art. 376, "c", do Regimento Interno, terão, perante a Córitissão de Relações Exte- ·
riores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento de emendas, após o que a referida Comissão tertquinze
dias, prorrogáveis- por igual período, para opinar sobre as
matérias. Findo esse prazo, sem parecer, as proposições entrarão em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, "c", do
Regimento Interno.

a

OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Sobre mesa,
projetas que serão lidos pelo Sr. 1' Secretário.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N'16, DE1992
PossibiUta o apr_Ól'eitamento, nos Quadros de Pessoal da Policia Federal, de policiais civis dos ex-Territórios Federais de Roralma, Amapá e Rondônia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os policiais civis dos ex-Territórios Federais de
Roraima, Amapá e Rondônia poderão, a critério do Ministro
da Justiça, ser aproveitados nos Quadros de Pessoal da Polícia
Federal.
Art. '1J São condições á.o aproveitamen-to:
I - estar o Servidor em atividade na polícia estadual;
e
II -aprovação do curriculum do servidor pela Polícia
Federal.
Art. 3' A Polícia Federal reservará, percentual de vagas
destinadas ao aproveitamento de servidores de que trata esta
lei.
Parágrafo único. O percentual a que se refere este artigo não pode ser superior a 3% (três por cento) do efetivo da
ati~idade-fim.

Art. 4• A lotação dos servidores aproveitados atenderá
à c_onveniêncía-da Polícia Federal.
Art. _59 São garantidos aos servidores aproveitados os
mesmos direitos e vantagens, exceto de natureza pessoal, reservados aos servidores da Polícia Federal de mesmo níveL
Art. 6" Concluído o aproveitamento, não podÚá o servidor retornar ao quadro de pessoal a que pertencia.
Art. 79 O -P_oder Executivo regulamentará esta lei em
180 (cento e oitenta dias), a contar da data de publicação.
Art. 89 Esta lei entra em vígor na data de sua publiM
cação.
Ait. 99' RevogamMse as disposições em contrário.
Justificação
Os ex-Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e
de Roraima, elevados à condição de Estados, exigiram grande
mobilização de servidores, restando os respectivos quadros
de pessoal compostos de celetistas, estatutários federais e estatutários estaduais.
· Esses quadros de pessoal acabaram por se cristalizar sem
os reparos e aperfeiçoamentos que até hoje são exigid~s, gerai_t_do muitas_ insatisfaç-9es aos _que Se dispuseram a, apenas
transitoriamente, colaborar na fonnação dos quadros da polícia civil dos novos Estados .

Assim, os poliCiaiS-CIVis, talvez tenham sido os servidores

mais atingidos na processo de remanejamento, Cuja correção
é possível através da aprovaçãu do presente Projeto, embora
este só vá alcançar número inexpressivo de servidores, pois
a maiOria já se enconfra ria· inatividade ou faleçida.
A proposição objetiva corrigir esseS poucos casos remanescentes através da única forma possível, isto -é, mantida
a natureza da atividade policial civil, exercida porém na Polícia

Federal, que tem amplitude de ação em todo o território
pátrio, orgariizada e··mantida esta, juntamente com outras
organizações congênetes, inclusive a própria polícia civil, pela

União Federal, conforme preceitua o art. 21, inciso XIV,
da nova Carta.
·
Sala das Sessões, 17 de março de 1992.- Senador João
França.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA - .
REPÚBLlCA,FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 21.

XIV- organizar e manter a

'·-~·.

··-·-·. -----·-·-·. ··-· ......

em instâncias adniinistrativas, pode ser reconheCido -e cumprido através da lúcida interpretação das leis.
Ocorre que a busca, na vigência do contrato de trabalho,
da reparação de direitos negados ou não reconhecidos tornouse situação de pavor para muitos empregados de empresas__
estatais, uma vez que, o simples exei'cício do direito constitucional de acesso à jurisdição tem servido de causa injusta
e iníqua para privar trabalhadores do seu sustento.
Impede pôr um cobro a esse comportamento danoso e
inconsentâneo com o Estado de Direito eril que vivemos.
O preSente ProjetO de Lei objetiva exatanl."enJe fmpedir
que esses maus brasileiros continUem a utilizar instrumentos
---de pressão sobre aqueles que têm no salário a única fonte
de alimento e de manutenção para si e para suas famílias.
Estal)lOS -certos de que a presente proposição receberá
o irrestrito apoio dos nossos nobres Pares no Congresso Nacio·
nal.
Sala das Sessões, 17 de março de 1992.- Senador Iram
Saraiva. (À Comissijo de ConstituiçãO, Justiça/c e Cid_adan;ia d~cisão terminatiVa.)

Compete à União:
pol~cia

federal, a policia

rodoviária e a ferrovián'a federais, bem co_mo a_polícia civil,
a polícia militar e o corpo de bombeiros nlilitar do Distrito
·· ·
Federal e dos Temtóiios;

... ,, ..............
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·~·

...•. ····•

··~--·-··-<>••···-··

.. .

·

-

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
__ Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1• Secretário .
. São lidos as seguintes:

(À CiJrnf!tsM de Constitúição; JUStiÇa· e -cidadania

-decisão termiiúitiVa.)

- --

--

---

--

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 17, DE 1992
Veda a dispensa de empregados de empresas
estatais, nas condições que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É vedada a dispensa do empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, sindicalizado ou

não, até 1 (um) ano após o trânsito em julgado de sentença
na Justiça do Trabalho, em processo ajuizado pelo empregado

contra o empregador, na qualidade de parte ou através de
substituto processual, qualquer que seja o resultado do julgamento, salvo se cometer falta grave apurada na forma da
legislação"Vigente.
.
Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
· Art. 3~> Revogam-se as disposições em_ contrário.
Justificação
Lamentavelmente, alguns dirigentes de empresas estatais
brasileiras ainda não perceberam o sentido-e -o alcance da
intervençãO do Poder Judiciáriõ nas diversas esferas da vida
nacional.
Com efeito, fórãm registradas nos últimos dias decisões
de dirigentes de empresas finandild-ãs.com o dinheiro dQ povo,
tal com<Jko é _a_ Eletrono_rt.e, determinando a dispensa sem
jit~Ja causa de empregados, única e tão-somente em virtude
do julgamento favorável que alguns dess~s empregados obtiveram na Justiça do Trabalho, em demandas em que buscavam
a reparação de_ direitos pecUniários, Cujo pagamento lhes havia
__ _ _.... _
_
sido negado.
A existêncfa âe um Poder Judiciário s,o,beran_o dá a qualquer nação a_ certeza de que o direito, mesmo que- negado

REQUERIMENTO N• 61, DE 1992
Como é sabido, a Constituição Federal preconiza que
a União__entregará, do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquernatureza e sobre produtos
industrializados, três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ati'avés de suas instituiçõeS financeiras
de caráter regio:Oal, de acordo com os: planos regionais de
desenvolvimento (art.159, I, "c") cabendo_àleicorriplementar
~:)~belecer normas sobre a entrega desses recursos (art.)61,
No Ato _das _ni:SposiÇõês ~Ti3.nsit6füis foi- p-reVisto que,
enq'!anto não vigorasse a lei complementar, ficaria assegurada
a aplicação daqueles recursos, sendO seis décimos por cento
na Região Centro-Oeste, através do Banco do Brasil S/A
(art. 34, § 10,
No mesmo sentido, adVeio a Lt:ii 1197.827, de 27 _de Setembro de 1989, que "regulamenta o artigo 159, ii:IciSo I, ·alínea
'"c'', da Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional
de Financiamento' do Norte- FNO, O-Fundo ConstítllcioDal
de Financiamento do Nordeste - FNE, ·e o Furiào Constitucional de Fiitariciame"itto do Centrô.::Oeste- FCO, dã Outras
providências", cujo diploma, além de atribuir ao Banco do
Brasil S/A a administração do Fundo ConstituciOiial de Financiamento do Centro-Oeste~-"' FCO"(arr: 16), preceitua que
o -"uso dos recursos e adeqUada ·polítiCa de garantias~ com
limitação das responsabilidades de crédito por cliente óu grupo
económico, de forma a atender a um unfVêrsO rilaiOrde beneficiários e assegurar racionalidade, eficiência, eficácia e retorno
_às_aplicaçõos" (art. 3•, VIII).
A despeito desseS preceitos, não temos- conhecimento
relativamente ao Fundo ConStítucional de Financiamento d~

mr.

.
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Centro-Oeste- FCO, pertinente 3o Di.Stl-ito Federal,-das Conselho, no Prazo -de 9Ó (noVenta) -dhS. a finl-- de-Subsidiar
_
__ __
_ - 9 relatório finar a_ser apreSenta(fo ao Colegiada. _
operações havidas~
_
Respeitosamente, -Marco Aurelio Arruda de Oliveira,
Assim, com fulcro noart. 50,§ 29 , da Constituição Federal, C/C os arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Conselheiro-Relator.
Federal, requeiro sejam solicitadas ao ExcelentíSsimo Senhor Oficio/MJ /CNPCP N• 04192
Ministro Marcílio Marques Moreira, da Pasta da Economia,
Brasliia, 28 de janeiro de 1992
Fazenda e Planejamento, as seguintes inlorinações:
llm• Senhor
1) Qual o valor dos repasses da União ao Fundo Constitu- Doutor Marco Aurelio Arruda de Oliveira
cional de Financiamento do Centro-o-este ~FCO,-dUiante MD. Diretor do Departamento de Assuntos Penitenciários/
o exercício de 1991?
MJ
2) Fornecer relação dos projetas aprovados em 1991, Nesta
e respectivos valores de financiamentõ-, abrangendo os Es_taSeilhor Diretor,
dos de Mato Grosso, Mato Gross-o do Sul, Goiás e Distrito
Encaminho a_ Vossa Senhoria, em anexo, o Projeto conFederal.
tendo a proposta de regras básicas para o programa de privati3) Fornecer relação dos_ beneficiãrios dos recursos do zação do sistema penitenciário do Brasil.
FCO e seus respectivos valores,- relativamente ao Distrito FeO Projeto foi apresentado e lido na reunião do CNPCP,
deral e durante o ano de 1991.
realizada em 27 de janeiro do ano fluente, oportunidade em
4) Fornecer relação dos projetes em andamento.
que Vo-ssa Senhoria foi escolhido, por unanimidade, para ser
Sala das Sessões, 17 de março de 1992. -Senador Mau- o Relator do Processo sobre a matéria.
- ricio Corrêa, Líder do PDT.
Em consonância com a orientação do MinistrO-da Justiça,
(À Comissão Diretora) Senador Jarbas Passarinho, o CNPCP decidiu, na reunião
supra mencionada, que o Projeto deve merecer um debate
nacional, a fim de que sejam oUvídos os segmentos da socieREQUERIMENTO N• 62, DE 1992
dade interessados na poblemática do homem preso.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal.
Com esse objetivo, Vossa Senhoria, ~a qualidade de DiieRequeiro de V. Ex~. nos ~~rmos _d_o ~rt.-210," item 2, tor do D EPEN, Conselheiro do CNPCP e Relator do Prodo Regimento Interno desta Casa, a transcriÇão, n·o Diário
cesso,_deve encaminhar o texto_ completo do Projeto para:
do Congresso Nacional, para que conste dos Anais; da "Carta
MiriiStefiOs~ da Área SOcial, ProcUradÕria-Geral da República,
de Canela", aprovada pelo Juízes Federais brasileiros, em Tribunais Superiores, Câmara dos Deputados; Senado Fedeseus VII Encontro Nacional, realizado naquela cidade gaúcha, ral, Conselho Federal da OAB, Conferência Nacional dos
no final do ano passado.
Bispos do Brasil (CNBB), Governadores dos Estados e do
Sala das Sessões, em 17 de março de 1992. -Senador
Distrito Federal, Assembléias L~gislativas dos Estados, SecreHumberto Lucena.
tarias de Justiça e ôe Segurança Pública dos Estados, Tribunais
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Os requeri- de Justiça dos Estados, Procuradorias Gerais dos Estados,
Seccionais da OAB nos Estados e demais entídades que desenmentos lidos serão despachados ã Mesa para decis~o.
volvam atividades relacion_adas ao convívio do _bomem-·em
Sobre a mesa, ofíciO que será HaO-pelo Sr. 19 Secretário.
sociedade.
É lido o seguinte
Vossa Senhoria deve estabelecer um prazo de 90 (noventa) dias, para que todos os órgãos consultados possam enviar
sugestões ao DEPEN, com a finalidade de contribuir à ~labow
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
ração do Relatório que Vossa ·senhoria vai e_rriitir s'obfe a
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
matéria.
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria
MJ/CNPCPIOF. ClRCULAR N• 006192
o manifesto de minha admiração. -Prof. Edmundo Oliveira,
BrasHia, 10 àefevereiro de -1992
Presidente do CNPCP.
ExcelentísSimo- senhor -Mauro Benevides
Presidente do Senado Federal
Brasilia -DF ·· ·· - · - -- - ·
Senhor Senador,
Por determinação do Senhor Presidenté do Conselho Nacional de Polífica Criminal e PenitenCiárm··e na qualidade
de Relator da "Pn?posta de Regras Básicas para o Programa
de Privatização do Sis~ema Penítencíário do Brasil;' e s_eguindo
orientação de Sua Excelência o Senhor Ministro da Justiça,
Senador Jarbas Pa§sarinhq!_ sobre o as_sunto, encaminho a
Vossa Excelência cópia do mencionado projeto para conheciw
menta e manifestação.
Devido à importância: do tema e a neceSSidade de uma
solução urgente para a difícil situação do Sistema Penitenciário, solicito_ que as sugeStões sejam encalnínliadas -a -este
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e recentes experiências, que, nesse sentido, vêm sendo colocaR
das em prática, em estabelecimentos prisiOnais dos Estados
Unidos, da França, da Inglaterra e da Austrália, ___ _
A proposta parte da premissa da dualidade de estabelecimentos penais vinculados aos Governos ~St;idu~is e ~stabelecimentos penais vinculados ao Governo Fede_r~l1
__
Con\P'ém, então; preliminarmerite, chamar a atenção, desde logo, para a idéia de _se viabilizar a criação do SistemaPenitenciário Fedei'al do Brasil. Com a implarifaçãõ- desse
sistema, aos GovernoS Estaduais, çomportaria a r~sponsa
bilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade
em regime médio, Semi-aberto (colônia agrícola, industrial
ou estabelecimento _siffiilar) e, em f_~g!_me abe.rto (casa de
albergado ou estabelecimento adequado), enquanto que, ao
Governo Federal, caberia a responsabilidade~yelo cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fec]1ado (estabelecimento_de_segurança máxima). O cumprimento das penas
altas, em regime fechado, onde incidem delinqüentes considerados socialmente perigosos, como traficantes e seqUestradores, deve realmente ficar_ sob a égide do Goveroo F~deral,
não só pela necessidade de major rigor hltimidãtlvO, como
pelo fato de incidência, nessa esfera, de crimes qile têm envolvimento além das fronteiras do territóriO nadonal.
_
A fórrilula de privatização das ativida4es. prfsionaíS, no
Brasil, que temos a oportunidade de apresentar, a seguir,
representa uma verdadeira retomada de son_bos para:
I - atender aos preceitos constitucionais da individualização da pena (art. 5', XLV da Constituição da República)
e de respeito à integridade física e moral d_o preso (art. 5';>,
XLIX da Constituição da República);
II -lançar uma política ambiciosa de reinªerção social
e moral do de_tento, destinada a confiar nos efei~os da_reabili--:
tação e a refrear a reincidência;
III -introduzir, no sistema penitenciário, um modelo
administrativo de gestão modem~, suscetível de produzir efeitos_ dur_áveis _n_a ~vçllução dessa_gestão;
IV -3creduzir os encargos e gastos públicos, ::i.tualmente,
na vida prisional ociosa, onde um preso_ cti.S.ta, em Iriédia,
cerca de 4 (quatro) a 5-(cinco) 1alários mínimps por mês,
no Brasil;
V- favorecer o desenvolvimento de salutar política de
prevenç-ão da criminalidade, mediante a partidpãção organizada da comunidade nas tarefas de execução da pena privativa
de liberdade;
VI- aliviar, enfim, a dramática situaÇão de superpovoamento, no conjunto do parque penitenciário nacional, Considerando que, em dados aproximativos, afualmente:
a) 120.000 (cento e vinte mil) presos formam a população
prisional do Brasil;
_
b) a capacidade de lotação é apenas de 51.000 (cinqüenta
e uma mil) vagas, nos estabelecimentos· prisiOilã:tS do-País;
c) há cerca de 270.000 (duzentas e setenta mil) mandados
de prisão expedidos pelas autoridades judiciais, inas não cumpridos;
d) aproximadamente, 300.000 (trezentos 111iJ) pessoas estão sendo processadas criminalmente, no E}rasil, à ~spera de
uma sentença, que pode determinar o cumprimento da pena
de prisão;
Texto do Projeto
Art. 1' O processo de privatizaçãO~ do sistema penitenciário brasileiro será implan~do sob forma de gestão mista,
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_~nvolvendoa a9.ministração pública e a administração privada.
representada por grupo ou empresa instalada no País.

At:t- 2\. -. À administração p\íblica competirá:
I - a direção geraJ do estabelecimen.tO- prisional;
I I - a supervisão das atiVidades de reinserção moral e
social do detento, observándo os preceitOS estabelecidos na
Lei de _Execução Penal (Lei n 9 7.210 de 1984) e_ as determinaç6"es da autoridade judicial;
III- destinar o pessoal necessário à segurança, à vigilância, ao controle e ao registro de ocorrência; IV- a assistência jurídica aos presos carentes;
V- exigir o cumprimefitd das obrigações assumidas pelo
grupo ou empresa privada, apliCando, quarido for o caso~
as penalidades previstas no contrato de funcionamento. de;>
programl! _Qe gestão mista.
Art. 39 Ao grup-o ou-empresa privada Incumbirá:
I - implementar o fim pedagógico de reinserção riloral
e social do detendo, observando os preceitos estabelecidos
na Lei de ExecuçãO Penal (Lei n» 7.210 de 1984) e as dete.rminações de autoridade judicial;
I I - a construção, a manutenção e o funcionamento do
estabelecimento prisional, em pra:zos ·pré~fixados;
I I I - o fornecimento do mobiliário e equipamentos,
mantendo-os em bom estado de funcionamento e renovando-os, quando necessário;
IV- aplicar técnicas de auxílio à segurança e à Vigilância,
exercidas pela administração pública, no estabelecimento;
-V- a responsabilidade pela hotelaria, envolvendo: higiene pessoal, vestuário, alimentaçácr(café da manhã, almoço
e jantar) lavanderia e cantina;
VI- a comercialização, na cantina, de mercadorias de
~o pessoal e consumo, vendidas aos detentos;
VII - manter o serviço de transporte;
VJII- propiciar escolaridade e cursos de formação profissional aos detentos;
---------:-IX-ofe:r~cer assistência soé_ial e_ psiCológica: aos detentos;
- X- cuidar da saúde d_os detentos, oferecendo trãtanietito méÇ.ico-ambulatorial, dentro do estabelecimentc, send:t
os casos de doenças graves sujeitos à internação, em estabelecimento hospitalar público;
XI- oferecer trabalho remunerado com_ o objl!tivo de
formação ou_ aprimoramento profissiü"nal do detento;
XII- proporcionar atividades de lazer e entretenimentos
aos detentos;
XIII- exigir o cuinpi.imento das obrigações assumidas
p~la administração pública, conforme as_regras estabelecidas
no contrato de funcionamentp do píogram·ã-de gestão mista.
Art. 49 O trabalho remunerado será diferenciado de
acordo com o tipo de estabelecimento e avaliado atr-a~~s de
relatório semestral, indicando os_objetivos atingidos pTogt~sSi
vamente pelo preso.
.. Parágrafo úrtico. O não _cumprimento dessa exigênCia
implicará em penalidades que podem atingir à rescisão contratual.
-· Art. s~ A remuneração do_traQ~lho do preso será destinada para gastos pessoais, pecúlio,- auxílio à família; ·oontribuição na manutenção do estabelecimento e r_eparaç-ãó do
dano causado pelo crime, caso seJa determinado na sentença
judicial de condenação.
Art. 69 O programa de gestação mista pode ser implantado em estabelecimentos de presos provisórios, COnfQ 'em

,,
,,
)

.. ~

.. ~

1054 Quarta-feira 18

.
DIÁRIO DO éONG)lliSSO NACIONAL (SeÇão_ II) ____ _

estabelecimentos destinados ao cumprimento de penas priva-

tivas de liberdade.
Art. 7? A admissão do grupo ou empresa privada, no
programa de gestão mista, será f~ita atravéS de sele_ção, em
concorrência pública realizada pelo Governo Federal ou pelo
GovernO Estadual, dependendo, da vinculação do estabelecimento ao Poder Executivo Fede,ral ou Estadual.
Parágrafo único~ Para essa finalidade, um júri especial,
auxiliado por cons-ultores c experts, será formado, a nível federal ou estadual, cotn a incumbêncja de emiüf ielatóriO consubstancial e deliberar sobre as propostas apresentadas.
Art. 89 OS critério~-de seteção ·a6Serv-aiâo:
I --viabilidade prática do projeto;
I I - modelo de concepção da est'rutura arquitetónica,
em caso_ de construção do estabelecimerito;
III- capacidade- do grupo ou da empresa privada de
dominar o conjunto_das_ tarefas progrfo.lPladas, ~:ão só no q_Ue
·diz respeito à construção arquitetôni~ 1: ctestinaÇão de equipamentos, gerenciamento e manutenção l;Jo ambiente físico 1 _coIIio também demonstrar condições pára prestar,- adequadamente, os serviços essenciais ao_ e_s'tábr.Ieçiinento prisional,
na área de hotelaria, do trabalho co:fu. {ormação profissiOnal,
da educação, da saúde, da assistêri,Çia-.Social, pSic6Iógka· e
do lazer do pre_so. _
., '
IV,- disposibilidade financeira dq grupo ou da empresa
,.,,
privada;
. V - comprovaçáo de expen1!ncia, na:· área de conStrução
de obras públicas; em caso de con~trUçá~ de_estabeleCimento;
VI- comprovação de experiênt:iã. em_- se fores de prestação de_serviços~~speêialiiãdos;,
·
_ ·VII- prazo. de implanta~ã_o· das, ativida~es, no ststema
de gestão miSta;_----- -:__~
_-,__ _
·VIII - atiyidades que seráo f!XerCidas pelos detentos, horário de trabalho e remuneraçã'ó:Cond~gna; - --IX- as fO_rites de reCeita--,.·uos J~vestimeritós, de forma
clara e objetiva.
Art. 9" O -vencedor da -Conco'rrência- -pública assinará
com o Governo Federal, através~do Ministéfto da )usti,Ç_a,
ou com o GovernO EStaáUaJ, atraVés da Secretaria de Justiça,
o contrato de funcionamento do programa -de gestãO mista,
cujas Cláusulas serão submetid.~~~ previamente, para exame
e aprovação pelo Conselho N(\C1fmal de Política Criibiriãl e
Penitenciária, em se tratando .~' estabelecimento prisional
fedend, ou pelo Conselho Esf&Qi.taJ-de Política Ciffuii;Ja,I· e
Penit~nciá.ria, no casó de e'st_ãb~~J~~;cimento--Víncula~o ao Governo ;EstaduaL
, ,. -· -.
,
, -~- 10. Os lucros obti~i>~-f:om o produto dos investimen.,tp1~ serão auferid_qs p_elo gr'l_I,(?o qu empresa privada, deduzid~~ a,s. despesas de gerenci~~~nto, prestação de ,s~rviços,
ma~tt1e_:p_são, funcionarn_ento -'~o:.~?~abel~c!mento e rejlluner~~<Y~õjJ.di~na do trabalho
· eSos.
__
_"_. . '~. ·'i~' Caberá ao gr_upo·
esa privada definir, no
c,dnt~)Q- celebrado com· o
.
Federal ou Estádual, a
1
fótlt~ db ·;'receih:t pr'óptía pai:-a:-l!ope_racionáiiziÇão do-diSpoSto

no;·.:~4~;~d~~ f:~~1~icial da 1~~i,ãi m-ista, -~~~-~ve~~i~derai

ou.~st,adual poderá repassar recursoS"·ao·gtupo ou empresa
ptiY.ã'~3,para atendimento· de despesas emergencíais felaciop.~1i:lás Com a manutençãQ 'Qqs. ~detentos de forma-decente,
e*iul<:lqs os gastos de gere_nq~n\ento. _
__ , _ ., , __
-!tr. 1 ~L 11. O grupo ou-empresa pnvada manterã2 no e-sta1'· ~~~i:i,n(ento prisidnal, unía e.quipe de gestão· de suas· à.tiVida·::,ct7i1~()-rftposta de um geren·~~ ~~sistido por um adjurii~ ~dmi-
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nistrativo e um adjunto financeiro, que contarãO com pessoal
de apoio previamente selecionado, segundo a qualificação exigida para desempenho da função, no estabelecimento prisio-nal.
Parágrafo ÚJ)ico. - Os adminlStfadores e pessoal de apoio
serão indicados pelo próprio grupo ou empresa privada e nomeados pelo Ministro da Justiça, em se tratando de estabelecimento prisional federal, ou pelo Secretário de Justiça, no
caso de estabelecimento vinculado ao Governo EStadu3l. Art. 12. Qualquer proposta de alteração ·do contrato
_ de funcionamento ficará sufeito à ai)rovaçáo -pelo ConSelho
de Política Criminal·e Penitenciária, Federal ou EstadUal,
que poderá solicitar parecer de consultores e experts sobre
o assunto.
Art. 13. Nenhum contrato será superior ao período de
10 (dez) anos, prazo imprescindível para avaliãção da expe~
ciência e promoção dos ajustes necessários coin vistas à renOvação ou processamento de novo contrato com outro grupo
ou empresa privada.
Art. 14. Os terrenos para construção de novos estabelecimentos prisionais, ou para a ampliaçãO dos éxisterites, serão
cedidos ao-grupo ou empresa privada pelo Governo Federal
ou Estadual.
_
__ _ _
_
Parágrafo único. Em caso de doação, se a destinação
do terreno não for efetiVado, exclusivamente para a construção ou ampliaÇão de estabelecimento prisiOnal, a propriedade
voltará de pleno direito ao poder público: __
Art. 15. As construções e_ benfeilodas ·realízadas, no
terreno destinado ao estabelecimento prisional, poderão ser
incorporadas ao patrimóniO--do grupo ou empresa privada,
conforme dispuser o contrato de funcionamento.
Art. 16. O regime de gestão rriista eriú-e o poder i}úbiiCo
e a iniciativa privada será de, no mínimo, 10 '(áez) anosc-ae
funcionamento',- cOnfofme- Previsão -em ~Cláusula contratual,
Jfe-rfOdo em que os bens de construções, benfeitorias e equipamentos, introduzidos no estabelecimento prisional, ficarão in.-disponíveis.
_
·
Parágiafo tínicõ:-~ A indisponibilidade desses bens não
incide sobre relações jurídicas preexistentes e neni implica
em limitação aos poderes de administraç-ão._
- Art~ 17. A adaptação e reestruturação de estabelecimentos prisioriais, existentes no paíS, com vistas à implementação do programa de gestão mista, ficarão a cargo do grupo
ou empresa privada, que vencer a concorrênci~ pública.
Art. 18. Constarão, necessariamente, do contrato:
I - os meios pelos quais o Governo·e·o grupo OiJ empresa
privada realizarão su:ts suas obrigações no-programa de gestão
mista;
II -as especificações orçamentárias de ambas as partes
- contratantes;
III --as penalidades para o descumprimento das o_brigações cqntrat_ua~s.
Art. 19. O número de detentos, em cada estabel~ci
_mentO, será de acordo com os obj_etivo~ pedagógicos do prograôla de gestão mista, não devendo, ~m nenhuma- &ipóteSe,
ultrapassar o limite de 500 (quinhentos) presos.
-Art. 20. Em.cada estabelecimento prisional funcionará
um Conselho de Administração composta pelos seguintes
~membros:
_
_ _
I - Superintendeilfe do Sistema Penal- Presidente;
II - Diretõ{ Geiãl-do estabelecimento;
III - Diretor do grupo ou empresa privada;

Março de 1992.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL \SeÇãofiY

Quarta-feira 18

1055

IV- Gerente do grupo ou empresa privada, no estabele. O SR. PRESIDENTE (Alexand[!'_ Çosta) .-:- S_obre ~mesa,
cimento· -- --- ------ ---oficio ·que será lido pelo Sr. I• Secretário.
V ....:_ Re'presentante do Consel!Jo de ?olí~ica Criminal e É.Vdo o seguinte
Penitenciária; VI- Representante do Juízo das Execuções Penais;
VII -Representante de associação _ou entidade comu- OF. SIN -92
nitária.
-___ ~
_Brasflia, 17 de março de 1992
Parágrãfo único. Os membros do Conselho de AdminisSerihor Presidente:
tração serão nomeados pelo Ministro da Justiça, em se trata~Solicitamos a Vossa Excelência providenicar às seguintes
do de estab~lecimento prisional federal, ou pelo Secretáno s_ubstituições nas Comissões Permanentes -deste Senado Fedede Justiça, no caso de estabelecimento vinculado ao Governo ral:
Estadual.
O Senador -Alffedo Campos, como Titular, na Comissão
Art. 21. Caberá ao Conselho de Administração:
de Assuntos Económicos, pelo SenadOr Eduardo Suplicy, por
r_ deliberar sobre as questões relativas à_gerência de cessão dO' PMDB;
pessoal e incumbências administrativo-financeirâs-do progra0 Senador José Paulo Bisai, como Titular, na Comissão
ma de gestão mista;
. .
-·
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, pelo Senador
II -observar o cumprimento das determinações da autoridade judicial e dos preceitos est~belecidos na Lei '!_e Execu- - Eduardo Suplicy; ·
ção Penal (Lei n'7.210 de 1984};
..
.
E o SenadorEduardo SupliC)', como Titular, na Comissão
III_ aprovar, em primeiro estágio, 0 telatóno semestral de Relações Exteriores e Defesa Nacional, pelo Senador Hum..
berto Lucena.
. do programa de gestão mista.
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência os protestos
Art. 22. O.Ielatório semestral do Programa de gestão deestimaeconsideração::...:...:.s.enadorHumbertoLucena, Líder
mista ficará sUjeito à aprovação- fiii31 dq Çoriselho_ de Po_lítica do PMDB- Senador Eduafdo Suplicy' Lfder do PT- SenaCriminal e- Penitenciária Nacional ou Estadual.
Art. 23. Os funcionários envolvidos na_ adi:itiríistração dor Jo:sé Paulo Bisol, Líder do PSB.
penitenciária do programa de gestão mista ficarão sujeitos
, O SR. PRESI_DENTE (Alexandre Costa)- O expediente
ao Estatuto do Servidor Penitenciário.
lido _vai à publicação. Há ora-dores inscritos.
Art. 24. Caberá ao Ministério da Justiça implantar--a
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
EscolaPenitenciáriaNacional,comnúcleosregionais,emcon·
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT_ sP·. Pronúncia
0
vênio com os Governos Estaduais,_ Pâra disciplinar o ingreSso
· -_ _ seguinte discurso.) Sr. Presidente,_ Sfl's e Srs. Senadores:
e evolução na carreira do 'servido_~ peníten~iário. Art. 25. A Escola Peõitenciáría Nacional será respon- Na "última- sexta-feira, o Presidente Fernando Collor de
sável pelos planos acadêmicos de formação, treinamento e Mello ressaltou, em seu pro~unciamento que:
aperieiÇoaniento de~ reCui-s'os humanos penitenciários, indis"Não tolerarei desvios e nem darei guarida, ja~
pensáveis ao- éxito do programa de gestão mista.
mais, aos faltosos. ü_s desviOs ocorreram rio passado
Art. 26. No cumprimento do programa de gestão mista?
-sem que providências foSsem tomadas. Se isto ocorreu
serão observados; ·no que couber, a Constituição da ~epúno passado, no presente momento está() sendo duramente combatidos e os resultados são visíveis-. Estamos
blica, o Código Penal, o Código de Processo Pen.al, a Lei
de Execução penal em vigor-e os-: preceitos da Organ~ação
quebrando 0 ciclo da impunidade no setor público deste
das Nações Unidas (ONU) referentes_ao tratamento d~s pes-Pafs. Mais uma vez, rec-omendo, fortt:men:te, aos Minissoas presas.
tros de Estados e SecretáriOs do Governo que observem
nas suas áreas de atribuição-; estrita e absoluta vigilância
Brasília, 27 de janeiro de 1992. - Professor Edmundo
Oliveira, Presidente do Conselho Nacional de Política Ciimina administração do Dem público."
nal e Penitenciária do Ministério da Justiça.
E, airida mais adiante, diz:

O SR. PRESIDENTE (Alexandre-Costa).,-- O ofíc[o lido
será encaminhado à ComisSão de Constituição", Ju~tiçª-__e_ Ciçi~':"
dania, para manifestação nó pf3zO:·regirri~ntal, tendo ~m vi~~a a importância e urgência da matéria-. O SR. PRESIDENTE.(Alexandre Costa)·- A Presiâência
recebeu a Mensagem n• 159, de 1992 (n' 82192, na origem),
de 16 do corrente, pela qual o Sr. !'résidente da República,
nos termos do art. 52, inciso V da Constituição, solicita aiJtori-·
zação para que A República Federativa do Brasil possa celebrar contrato de assunção de dfvida contraída p~la~Empresas
Nucleares Brasileiras s:A. - NUCLEBRÁS, mediante abertura de crédit.os junto à Société Générâle de Crédii Chimique,
cada um no valor de cem milhões de francos franceses.
A matéria será âespachada à Comissão de Assuntos Económicos.
-

"Em qualquer circunstância, estabelecida a vereia. de e definida a ·condenação de quem quer que seja,
nenhum sentimento, nenhuma motivação pessoal desviará este Chefe de Estado de dar comprimento exemplar ao que manda a sentenç~, tir~ndq todas ª-s cpnseqüências que_ a lei reclama e o momento-político exige
-e a consciência nacional determina."
. --É PreCiso
venhárriOs-, ef~tiva~ente, c~bra~. em cada
momento, estas palavras do Preside_nte d~ República~ É preciso que o Congresso Nacional ~labore, cumgrindo_ a sua
finalidade constitucional, fiscalizando o Executivo para desvendar inteíramente a verdade. -Hoje, deverá depor logo mais,
perante .a Comissão Parlamentar de Inquérito que examina
os problemas do Fundo de Garaníia do Tempo de ServiÇo,
o ex-Ministro do Trabalho e da Previdência Social, Sr. Antô'
nio Rogerio Magri. Esperamos que o seu depoiarnento contri·
bua para a elucidação da verdade.
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Eu gostaria de lcml1rar a Lei no 8.J)3_Q,_ d~ )I ele maio
de 1990, que dispõe sobre-o Fundo de Garantia dó Témpo
de Serviço e dá outras providênicas.
----Art. 4°:
A gestão da aplicação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço será cfetu-ada pelo Ministro da Ação
Social, cabendo à Caixa Económica Federal o papel
de agente operador.
O art. 5':

Março de 1992

do_Conselho Curador, para ver em que medidas o Ministério
da Ação Social e a direção da Caixa_ se empenharam antes
e com igual ou maior estusüismo, para que essa destinação
de- recursos fosse feita para- o Acre e para o Amapá, bem
corno que também fossem mais tarde modificadas ~s _proporções para que, igualmente, mais três Estados da Federação
tivessem igual destinação de_ recursos. A ata dessas reuniões
vai mostrar esses fa_\9S çom_~lareza, ou seja, a_ responsabilidade
do Ministro Antônio Rogério Magri está cl~ra!llente evjde~
ciad~. No entanto, antes existe a evidência dos representantes
do Ministério-da Ação Social e_ da direção da Caixa Econômica
FederaL
É preciSá~ Sr~- Pfe-Slde!lte, Sr·'· e Srs_. Se"lladores, que façamos um verdadeiro raio X da maneira segundo a_ qual o Governo planeja suas atividades e do que é féito corri os rectirsõs
do povo brasileiro, cuja aplicação tem sid0-1i1fluend3.da rniiS
pelas grandes emp!esas _d~ construção_ civg d~ q_U~ propriamente pelos representantes do povo e até por aqueles que,
como o Poder J?xecutivo, deveriam tlú ~ _fespo!lS_âbilídá-de
de não se fazerem presa fácil do inte_resse dessas empresas
construtoras.
Foí muito inipõrü"fnle a declaração do Ministro da Saúde,
Adib Jatene, ao ressaltar a influência dessas grandeS-empresas.

Estabelece que ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço compete: _ - ·
Estabelecer as diretrizes e os progrãmas de aloca~
ção de todos_ os recursos·do_Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, de acórdo com os_critérios-de.finidos
nessa lei, em consonânci com a· política nacional de
desenvolvimento.urban~ _a~ ·otíticassetoriais de habitação popular; saneamento basico, -infraestrlltu}ã. urpana, estabelecidas pelo Governo Federal.
Deve o Conselhâ Curador fL'Ülf ·criféí:iõS e programas·.- -É presidente do Con&elho curador o Ministro do Trabalho
e da Previdência Social. Mas é o Ministério da Ação Social
o gestor da aplicação do Fundo de Garantia do Tempo de
Segundo as informações precisas que temos, te.D:I _sid'?
Serviço,
··_::_::·~:__'~ ---múitb corilllm, Iiõ--âinbíto da Caixa Económica Federal, a
Ao examinarmos o problema, ouvkemos o ex~Mini"stro cirCulação de representantes dos chamados lobiStas das granAntónio Rogério Magri, pot-stiãs pr6prias_-páfávras, coõíorme des empresas, entre as quais da OAS, da Norberto Odebrecht
grava-ção feita:
e· de tantas OUtras, que costumam estacionar os seus veículos
na própria garagem da Caixa Etónõmica Federal, Utilizam-se
;,Outro dia, ganhei um dinheiro ..
O cara_ chegou para mim e pediu um negócio. com- dos elevadores das autoridades, circUlam coffi facílidade peJas
o Fundo de Garantia. Achei a coisa maiS: .cori:eta do diretorias e departamentos da Caixa Econômica Federal. Comundo. Peguei, levantei c fiquei uns quatro mest::s mo é feitO todo esse procedimento? Às vezes, o processo
atrás._ Esse negócio da cólera, para·fazer asfalto, para começa desde as proposições.que o Executivo recebe ao envíar
fazer água, faZer esgoto no Acre, lá no Pará, _aquela a mensagem orçamentária para o Congresso NaCional. Aqui,
coisa toda. O cara Veio aqui, depoiS ·me' deu 30 mil no âmbito do Congresso Nacioiial, tambérn não são poucas
dólares. A empresa está fazendo as obras. Caiu-·do as sugestões formuladas pelo conjurito de grandes empresas
sugerindo aosparlamentares que coloquem os seus projetós
céu."
' 1
â_e acordo com as neceSsídades, muitas vezes, ãnteS-àãS empre~
Esta tragédia, ~sse Jato. triste precis·a-~Ser ãhalisãdo._E, sas, do que da população de cada municfpio e de cada Estado,
dentre os problemas, é preciso apontar para· o fato de. que
na reunião da dir·eção-da CaiXa Econôriiica E'~deral, para· que · '- E como se dá a-coisa nó âmbito do município? O processo
ela aprovasse os projetas do Acre c _do Amapá, no Conselho de abordagem do prefeito de municípfo~ em geral, tem início
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de._Serviço, houve através do l?arlamentar que tenha por base política aquele
a necessidade, em primeiro lugar, de uma mu~::tnça de qitéríos município. As vezeS, o município é potericial candidato a fi~
envolvendo a neccssida<fe de se modifica(~a proporção de_ n~nci~mento em órgfl9 federal. Por vezes, há uma iiltedígãção
recursos destinados ao saneamento básico e a habitação- Em entre ague la empresa ~-o inter~ediário. ~luitás _vezes a empreespecial, além de destimir 30% dos recurs?S- para o ACf'e ~ sa" contribuiu mate~ia_lmente para a campanha que elegeu o
para o ,Amapá el_1l sanea~~nto, ainda t~nha~que haver _mais prefeito: O flueiite- ·r-epresenfaóte-da cónStrutora· apresenta
. as~~ondiç(j~s_de _u~ verdadeiro contra~o !_je~risço._ co_m as _seos 10%.
·.· .
. ' -~
-· .
guintes características: aquela construtora se encarrega de elaSegundo o depoimento do Sr. Douglas lfragiÇrepr<'sen- borar a p-roposta preliminar, uma consulta prévia onde são
tante- da CU_T no CoriselhO- Curador, no -âàibito do referido enJ.!_n_c_iado~ os investimentos pretendidos e os respectivos reCCriiSelho, discutiram~se apenas essas proporções. No_âmbito cursos, nesta fase, a prefeitura apenas fornece seus balanços~
do_ Conselho Curador, preParou-se o votu para- essa mudança. que_ além de analisados pela construtora, como. por exemplo,
pelo Ministério da Ação Social e pela direçãà da Caixa Econô- no "que diz respeitO à avaliação·da capacidade de pagamento
mica_Federal, an_tes que· 6_próprio-Miriístr6-Àft.tônio Rogiftio do municípiO, São iedu!tidos :a:o '6rgão financiador; até o ofído
Mag~i_ falasse. E_issç está. ~ª'-:ªta da _!euniãâ~_-:g·ntão, é~pi~ís_o de encaminhamento Uo pedido, assinado pelo prefeito, é prese esclarecer a respon-sabilidade do MinistéríQ~da Ação Social~ parado pel_a_construtora; em seguida, essa COfl$trUtQJ,"a Se ene da própria direção da Caixa Econôlnlcal'e<leral, que espero· carrega de aCompanhar O'ãndamento do processo no Órgão
-vou sugerir hoje à CP! do Fundo de Gárantia doiempo financiador - pode. _·se"t a CaiXa ou outro órgão tipicamente
de Serviço -requeira· a transcrição- das_fifaS das -reUniões repassador de re·cursOS Oficiais, em geral, trata-se de_ uma
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unidade regional, onde o processo vai ser instritíd§_, -ma~ ~
_ § pr~c_i~ 's~lientar que o TiibU'nal de Çontªs 4a ~~i_ã_q.
decisão será tomada na matriz, em Brasília.
já emitiu _vOto ,cQ'nttáriõ a todaS -~_liCitações ~com· preço base
Concluída a fase da análisHreihriinar, a· COnstrutOra in- de desempate.'.,·:
.
cumbe-se da elaboração d_o projeto-féÇ_njco e~ respectivos orça:--· . Cada proje:fo é tratado diretam,eflte COm os municípios
menta e cronogramas. A construtora -ainda s~_ e_n~-~~r~&a de e as empresas de saneamento ·que 1_1e~si~ dos_ recursos,.
elabbrar projeto de lei autorizatiVo, que o ptefeit<f terilete õ qué dificulta o planejamento dos Estados, ·e o controle por
à sua Câmara, solicitando hütorizaç~o para contrair ó emprés- estes dos proce'Ssos de licitaçãõ. · 1 • _ '.- · ~
timo. Nessa etapa, não raro, às vezes, a construtora assume
. Os c:{m~~to~ são con_duzi~os ~Úavés- d~s .r~Presentantes
também a negociação'cojj)-ãlguns v~readores, pãi-a conseguir das empresas, qt].e atuam. muttas .V.ezes_ ç:omo testas-de-fe"~ro .
a aprovação da lei.
_
_
____ ~ ~--_- __ _
- - da equipe insti!lada no âmbito do J'>.linistério da· Ação Social. A construtora forp.ece também ao ·E!e_feito o ~ditai,_ que E isto eu espei(l tenha sido em boa··parte detectado e desmonse compromete a baixá-lo. É o príDciPa1 cOniprOiniSso-do pre- tado quando cy,Mjnistro W:cardo FiúZltmodi!icou os responfeit01 que nomeia uma -comiSsão ·cte licitação com pessoas1 sáveis pela Secrét~ria Nacional de Sànéiiinento.
em geral, da sua absoluta ~onfiança.
A análise:ttÇillca dos projeto~·e ã:'!ib<;ração das verbas,
Compromete-se também a construtora a gar~l].!ir ~_obten
geralmente
recursOs do Fundo de G~r~~tfâ, -c~be à CaiXa EcO:
ção do financiamento, em Brasília, dispondo, para tanto, de
um meca.nisino de lobby junto ao 6~gão financiador, bem nômica Federal'.~--~ Secretaria, que ··e"'stàbeiecem a piioridade
assim junto ao Goverho-;au Minjsterio da Ação SoCial, espe- dos mesmos, de t,al forma que as verb.~s~ so)llente são liberadas
cialmente no caso_ de_financiàme-ntos Cotn iêcurSOs· do Fundo após acertado o·CQjnpromisso de contratação de uma e~presa
de Garantia do Tempo de ·s~tviÇo, e tãm.hém juntõ~ao Ba~co previamente escolhida, a qual destina parte do,empenho para
Central, que é o responsável pela fiXação do limi.\e máximo o- pagãmento :4as empresas de intermediação e das pessoas
físicas que colabo_r_am com a tran.saç_~o ....As prefeituras·_e comde endividamento do município. Existe ainda a fase de pilotagem da concorrência. Confor- pantJias estaduais que não- concQrdare~ co~ este esqUema ·
terão e têm tido muitas dificuldades para conseguir-a liberação
me o compromisso assumic!ot_ o·_prefeito, tendo nomeado a
dos recursos destinado~ aos seus projetes? niesmO após a aSsiComissão de Licitação de S'!~J;o~fi.~nça, baixa o edital, segunnatura dos respectivos convênio~.
:.
- · :...
do aquele modelo !ornecido-·péla construtora. Este edital,
Os argumentos para justificar _essa~ difiCu\cJades são muiM
- normalmente, tem alguma:t~arã'C;férísticas, como:
-preço elevado pad à\red~~_dà edital aos interessados; tos: atraso na anátj,se t~cniCa dos pto'jefos, mirtotpriofidade,
- propostas dos licitaP~e$-·~'Q.~V
ser instrUídas com, três contingenciamento dos recursos dq Tesourq: ~~c.,_ havendo
grande necessidade de obras 4e s~~amento nq País e pouca
, ;ae qualificação jdiidica,
componentes, a saber: docilm ·
disponib,ilidade d~. recursos. A centralizaçãO <;lo estabeleciidoneidade financeira e capaci.
~··;~çcníca;
---~-"
mento de. prioridade e da liberáÇão'de verb~s.favorece um
-proposta técnica; e· ~:?.~;~--~-:~.·.
·- · - -:,·
esquema de cornfpÇão, enquanto a execução qescentralizada
- proposta come~ial. .-.·:;·':- ;_ _·_·,- ·.:.
pelOs',municípios dificulta o controle das liqitações.
A primeira parte contént~i{ígepeias de capital mínimo
É ...iinportan_te, s~s e Srs. senadores, ressaltar o avanço
e índices de liquidez que conttill~efil para afastar· boa parte
dos concorrentes, princi!)'àlmerite:..os-.de ·pequeno porte, Como que já houve graças aos esforços do Congriisb' N_;!Cional, da
as empresas locais.
.
· __
__ _ C?I, que examina os abusos relativos ao q'ue oco.rreu com
A segunda parte é o elemento ~e manipulação;pois eriVof- · o F!JIJdC? de Garantia do _Tempo de Serviço, e graç~s aos
ve um conjuntQ de_ _çor:ri-p<mentes, ·coino _quadro técnicO da esfórços, em especial, da Bancada dos Trabalhadores, no Conconstrutora, a metodologia ·de atu~ção etc., que, além de selho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
serem de avaliação cláramente suQi~tiv!l, favorecem quem H<mve um grande avanço em termos de iriforinações~fá cbnseelaborou o projeto, no caso a coiÍ~.trutora que eStá pilotando guidª§., irias airida_estaroos longe _de·.yer _aperfeiÇoªda ~ fo.rma
o financiamento.
de funcionamento do Conselho. Foi apresentado pelos diverA terceira parte é a proPosfa'ê6ritercial-qUe=oonsiste nã- sos Partidos no âmbito da Cãnwra dps Deputados o Projeto
proposta de preço pelo )icitante. Apenas -que o preço não de Lei n' 1.314/91, qu-e justamei:ite visil aperfeiçoar o funcionapode ser superior ou in..íerlQr a ut:na percentagem normalmente mento do Conselho Curador do F~nd~>.de Garantia. É preéiso
de 10% do orçamento básíco_óferei:ido no edital.
que o Conselho Curador passO, tei:~or influência sobre
Como o orçamé_n\~ \:tá~)co "elànorado pela construtora a destinação de r~cursos. Foi'iio dia 23 de maio de 1991
tem preços, em geral; i.l0fl3.46s; oo iiSco de aparecer-uth licitante que foram aprovados os vcMs9:~ lO rel'I!Íva!llente aos emprésfora do esquema é m_iiilinizá.O'o, pois proposta. comerCial timos efetuados para o Amapá e para ó Acre. A justificativa
da construtora_será_nq_Jif11i~~ i)Jferior. Quãndo muito poderia e a resolução foram preparadas pelo Ministprio da Ação Social.
ocorrer um empate na ptqposta cotnerciaC Neste caso, a mani· e-pela Caixa Económica Fedet;~~ Aí~ coÍlforme já salientei,
pulação estágarantida,.porquanto.Q edital reza que o desem- como o Conselho Curador fixou_ direfrizeis básiCas de ·acordo
pate será leito coni _b<ise.mi r9!.~,da proposta técnica, onde _ COil! ~lei-do, Fund,o de Garan-tj3._-dô TeÍilfiO de ~_erviço, _como
os critérioSSubjetivo~~ l?._=préVio COnhecimento do projeto pela esta lei diz ·que 60% ·_dos reC:!\rso.~ dçyem ser. aplieados em
cons.trutora e a con_l:\ss_~õ in PectctrC, asseguram a vitória.
__ _ habitaçã-o,_~ 4q% outros ficaram ~!P *-b~rt9; o Con~elQo Cu_ra- __
A forma da propoSta técp.\.Çâ--.~c~~ a lic.itação e it:nped'e dor fixou-·em 30o/o' ó VOlume-de r~c:ul]O~~q'!e poderiam se:r
a competitividade. As Qemais ·~i1Jpi-esas conhecem o_- jogo, destinados ao san~.amento e lD% Rãi-a infra-estrutura·: '
--e ~-sabê-lo, como __está mat.cá:~-~ evltam gastos, como- ria
Foi ~e.Cess~rio _que se aufl;tent'~~~e -a proporção de_ 30%
compra de edital e na prepara'çãcf tle proposta, sabidamente para 40% dos recursos para safiea.plento _no caso dos. Estados
infrutíferos.
do Acre e do Amàpá,
.. _:
i ,L · ··
para que pudessem
ser aprovados os
.
. .
-, I
.
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projetas objetos da investigação sobre a atuação dp_Ministro
Antônio Rogério Magri.
Mas quero, aqui, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. SeifadC?res,
justamente asSinalar que a ata da reunião do Conselho Curador que aprovou esta transferência diz, às págiilas 15 e-seguintes, o seguinte:

"O Conselheiro Douglas Braga suge[i~ que ci grupo técnico funcionasse" na ótbita da Secretaria Executiva-, com os trabalhos coordenados-pelo Ministério da
Ação -Social, argumentando que, muitas vezes, a realização das reuniões de grupos técnicos, no órgão especí-

fico, como a Caixá ói.i"o'MiiiiSfério; faCilita e racionaliza

Março de 1992

t~r o mesmo tratamento, sob o argumento utilizado
pelo Estado do_Amapá de que suas prioridades internas
divergiam das estabelecidas pelo Conselho Curador.
Quanto ao_ Acre, o Conselheiro considerou que não
. havia dúvidas sobre o mérito do pedido, dada a situação
· emergenc:;ial por qu~ passa o Estado_, em razão dos
casos de cólera já verificados, - discordando porém
cp_m a extensão do b~pefício ~q Amapá. O COnselheiro
Alvaro Mendonça Júnior ressaltou que o Amapá também é porta de entrada para o. cólera, além de ser
um Estado novo. O Presidente do Conselho, Ministro
António Magri, ponderou que os casos do Amapá e
do Acre deveriam ser analisados como excepcionalidade e mencionou as preocupações do Sr. Ministro
da _Saúde com a qual~dade da água consumida naqueles
Estados.
Após alguns comentários adicionais, ontle exPress_~ram a sua preocupação com a possível ocorrência
de novos pedidos no mesmo sentido, os Membros do_
Conselho concordaram com a aprovação dos Votos;
desde qUe constasse ila-i"eàaÇáo das ResoluçOes a men~
çãode que a alteração se devia à emergência do cólera.''

os trabalhos.
O Conselheiro Luís Felipe Soares Batista manifestou estranheza em relação à proposta de coordenação pelo Ministério da Ação Social, visto que muitoS
grupos técnicos já foram criados, todos sob a coorde- nação da Secretaria Executiva.
O-Conselheiro Douglas Braga objetou que, neste
caso, havia considerações de natureza política, com.
envolvimento de movimentos comunitáriOs e por moradia.
Pois bem, aqui está a evidência que antes do Sr. Antônio
Colocado em votação~ todos aprovaram a criação - Rogério Magri se pronunciar se pronunciaram os -represeii.-do grupo técnicO; s-ob a coordenaçãO técnica do MiniS- !antes do Ministério da Ação Social e o próprio Diretor da
tério da Ação Social, passando-se aos assuntos gerais. Caixa EconóMica Federal.
Neste momento, o Sr. Ministro do Trabalho e da
Portanto, é preciso ainda ressaltar que mais adiante, na
Previdência Social, António Magri, desculpando-se pe- reunião de 18 de setembro de 1991, idênticos votos foram
lo atraso, em virtude de atribuições recebidas do Exce_- apresentados- os de n•' 29, 30 e 31 -para que igual procedilentíssimo Senhor Presidente da República, em reunião mento se estendesse aos Estados do_ Piauí, Maranhão e do
mini-stefiã.l ocorrida pela manhã, assumiu lugar junto . Tocantins.
ao Conselheiro Lima Teixeira, a queniSOlicitou a contiE, aí, o Ministro Antônio Rogério Magri estava aus~nte,
nuidade da direção dos trabalhos. O Conselheiro infor- e quem fez a defes~ do procedimento foi novamente os repremou, então, a existência de pedidos_de preferência, sentantes dos Ministérios da Ação Social, e a Direção da
entre os assuntos gerais, para votos extrapauta a serem Caixa Económica Federal, conforme prova a ata do Conselho
apresentados pela Caixa Económica Federal, versando Curador.
um sobre pleitos do Estado do Amapá e outro, de
Foi, então, que a Bancada dos Trabalhadores, pela palaigual teor, do Acre. O Di~etOr Fin3D-~eiro dá.Cafxa __ vra do representante Douglas Braga, da CUT, chamou a atenEconômká Federal, Conselheiro -Milton Luiz de Melo ção do porquê tanta pressão para aprovar· sem melhor inforSantos, apresentou <i Voto!FGTS n9 9, elaborado em mação aquela proposição, e propôs um grupo técnico para conjunto com o MAS, propondq a ti-ªnsferência para-- estudar.
aplicação ern saneamentO básico, da totalidade dos reDouglas Braga disse, ainda, que, felizmente, a imprensa,
cursos destinados pelo Plano de Contratação e Metas a Comissão Parlamentar de Inquérito, o Tribunal de Contas
Físicas de 1991, para o Estado do Amapá, ao desenvol- da Vnião, a_ Procuradoria-G~ral da República estavam todos
vimento de obras de infra-estrutura urbana. Ressaltou atentos às decisões do Conselho Curador. Quando insiStiu
que o pleito foi apresentàdo pelo~ Sr. Governador do que aqueles projetas objetívos fossem melhor analisados por
Estado, tendo em vista a distribuição iriadequada de. um grupO-técnico.,. -eis que os projetes não foram aprOvados,
recllrsi:is ein relaÇão às ptíõrídacfes--eslaoereaaaspor o Ministério da Ação Social e a Caixa Económica Federal
aquele GoVerno, bem comO a ·carência maiS acentuada recuaram, retirando a proposta.
dos serviços de saneamento básico. O Conselheiro Nino
Isto, S~ e Srs. Senadores, significa que houve responsaFerreirá Neto, representante do MAS, ObserVou que,
em várioS pOiifõs do documento, em vez da palavra bilidade sim, do MinüStério da Ação Social e _da Caixa Econô-.
"aplicaçãoa deveria ser usado o termo "contratação", mica Federal. É preciso se apurar iftteiiamente a respOúS~-
mais adequado em se tratando de modificações do Pla- bilidade do Ministro AntôniO Rogério Magri, mas é preciso
no de Metas Físicas, desculpando-se por sugerir ames- ir a fundo,_ é preciso que não se· diga apenas que foi ele,_
ma alteração no~ outro Voto, o de n9 10, ainda não mas procure examinar toda essa rede de influência que reúne
apresentado relativO ao Estado do Acre_. 0 Conselheiro ora o Ministério da Ação Social ora a direção da Caixa EconóMilton Luiz de Melo Santos considerou que não havia -- mica Federal, ora as opiniões que vêiii do 01irilfi0;-1sto é,
problema em mencionar naquele instante o outro Voto,_ do Palácio do Planalto ..
-- Cíto, aqUi, Sr. Presidente e Sr~ e Srs. Senadores, que
já que se referia a-pleito idêntico. O Conselheiro Paulo
SimãO õbserVmi ·que-tOdOs os EstadOS poderiam piei- há momentos em que tudo parece ocorrer conforme deveria,

' '~
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conforme a lei, como, por eXemplo: a Prefeitura de Ipatinga
encaminhou projetas para urbanização, para desfavelização,
de grande urgência e prloridde so<;:i~l, ali. n~_sse MunicípiO
.-- _..... _____
de Minas Gerais._ . . . . _..
Os projetas foram aprovados, a Ministra da Ação Social,
Margarid~ Procópio, havia conversado com o Prefeito Chico
Ferfamenta, por coinci'déncia um Prefeito do Partido dos Tra_
balhadores.
..
.
O Presidente da Repúbliça, por ·ocaSiãq da sua visita
à Usiminas, qu3ndo estava-em debate a questão d--ª- sua privatização, travou um diálogo co_ll!_rçpresentantes do Sindicato
dos Trabalhadores-de Ipatinga. Ali, como as lideranças do
Sindicato, opositores ao Partido dos Trabalhadores, ao !;'refeito Chico Ferramenta, fizeram-ürila fecome_ndação, pelo que
tudo indica, ao Presidente Fernando Collor Para que sustasse
a aprovação daquilo que já estava aprovad~ e_ liberado, em
princípio, pela palavra da Ministra da Ação Social.
Eis que, então, a voz_ do Olimpo chegou na ante-sala_
da diretoria da Caixa Económica' Federal dizendo: -Esse,
não. E o projeto, que já tinha passado por todas as etapas,
que já havia sido objeto de licitaç~o adequada, quando já
existia até empresa vencedora, que .estava pronto para ter
os recursos liberados, tudo pronto para entr~r I?- a re':lnião,
não do Conselho Curador, mas da Caixa Económica !lederal,
que iria dizer se liberaria· ou não os recursos. Bem, este ficou
de lado. Outros passaram com rapidez.
_
É preciso, sr~s e Srs~ seriadores, se for para levar a sério
a palavra do senhor Presidente da Rep~bli~a, que se desvende
essa verdadeira rede de influências. E preciso que os re_~~rs&s
estabelecidos no Orçamento da União realmente obedeçam
a critérios· de prioridade social, a critérios racionaiS da aplicação de recursos.
__ _
Já salieritamos, Sobre um outro aspecto -das aplicações
do FGTS, que um volume excessiv9 de recursq~fqi de.stinado,
aqUI Do D1strifo Federal, para a~ _empresas do Sr. Luiz Estevão
e do Sr. Paulo Octávio que, por coincidência, são amigos·
do Presidente.
.
__ . _
...
Aliás, a Folha de S. Paulo publicou,_ em 24 d~ fevereiro.
que as decisões ielativas ao ~r-ojeto ~mpresário PopUlar esta·
varo sendo objeto de distorções 4_essa natu[eza._ Em fupção
disso, a Bancada de Trabalhadores no Conselho CuradQr pediu esclarecimentos sobre processos, como tambéll! _aJ:Jtes hjá
havia pedido esclarecimento sobre processo_COJ!l superfaturamento, denunciados à Procuradoria-Geral da Repúbliefl, como os casos de _Campinas, de Jun~iaí e outrqs. .~_ PoisJ~~m,
o Presidente da Caixa EConômic:i Federal, Sr. Alvar9 Men-:donça, pediu 15 dias de prazo para esclarecimentos. E foi
até aprovado no Collselho- Curad~_r. que, se fossem confirmados os desvios, seria"rri suspensos o~desembolsos_~No entanto, já se passaram ma!s ~e_ 15 dias:- ~s_Ç._e -~4 de fevereiro
últirito-,- data desse_ reqtieri.rttcnto - para o ésclarecimento.
Dia 1O de março teria concl uíÇ-o o prazo e até a_gora não
foram prestados os eS_clarecimento~.
_
São elementos, S~ e Srs. Sena~ore_s, que pós queremos
trazer aé]_ ui para que_ possamos de vez terminar com essa prática
de influência espú:fia sobre a maneira corno são destinados
os recursos do País.
·
Com a finalidade de procurar saber melhor por que alguns
recursos são liberados, enquanto outros não têm a mesma
sorte, e para que tenhamos melhores esclarecimentos. sobre
a destinação de recursos lia Fundo de Garantia é que ingressei,
c
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ontem, com requerimento·, nos termos do art. 49 _e 50 da
Constituição Federal, ao Sr. Ministro da Ação Social, para
que sejam prestadas as seguin.tes infc;m:paçõe~: _ _ .
_
- . 1. QuaiS os atos legais óu instiuções normativas jnterilas
editadas por esse Ministério, 'destinados a .cumprir odisposto
no inciso TV do art. 6fj do_ Decreto n' 99.684, de 1990?
2. A competênciade análise técnica e de avaliação dos
projetas, tendo sido expreS"Sarô.ente deferida a ~ss~ ~~lis~éifO,
solicito quais· as normas, "ií'tsttuções e ôrilrítações que foram
transmitidas à Caixa Ecoriôinica Federal para execução ·adequada dessas atribuições, solicitando a cópia dos mesmos.
3. Quais Os atOs legaís OU instrUções n-orinativas internaS
editadas por esse Ministério relativamente às s~as responsa.biliddes de eleger asoperações, projetos e suplementaçõés
à Serem financiados com os recursos do Fundo de (}arànti:i
do Tempo·ae Serviço?
_ ·
------ . ·
4. Pode a Caixa Econômica assinar c-o·n:trato; inclusive
de suplementação. de recu~sos_ para_ contrato em exe_cução,
sem a·prévia aprovação do Ministério da Ação Social?.
-5. QuaiS ôs- Crit~rio'S Utilizados por esse Min-istério para
eleger e prioiiz:ii os emptéslimos. coin os recursos c;io Fundo
de Garantia do 1)~inpo de ·serviço, no âmbito da Secretaria
de Habitação e Saneamento? _
_ 6. Existem parâmetros que limitam projetos pelo seu
valor? Existem crltéiiõs que"induzem a uma distribuição geo~flca maior-das aplicações, ou que propõe percentuais de
atendimento amunicípios de grande' médio _e pequeno porte'?
7. Tendo em viSta urn quadro abaixo, nnde constam
as demandas de financiamentos com recursoS do Fundo de
Garantia pará áreas de sáneãillexito,.infra-estrutura e os valoreS--aprovadOs, iri.formar como ~oram eleitos e prioiízádos os
projetas apresentados; pelos E's~~os e I\1un~cí_Rios listados,
como São Paulo,-Río de Janeiro, Minas GeraiS, Bahia e Pernambuco, em MuniCíPios de S"ãO )3emard0, São Pa-ulo, Ipatinga e TiD?-óteO; pata termoS: algUns exemplos sobre como
é que tem agido a Caixa Económica Federal.
Ex~

o- Sr._ Fe~a_ndc;.
uin aparte'? -

H~_nrique_ C~iiloso -~ Permite ine
- .,

v.

O SR. EDUARDO SUPÚCY :.:., Pois não. Ouço; com
multa honra, o' apaÍ1e de 'v. Er; ~obre Sén~dor Fernando
Henrique Cardoso.
-O Sr. Fernando Henrique C-ardo-so - NObre Senador,
eu estava ouvindo em meu gabinete o pronunciamento de
V. Ex~ e. êu _quero dizer que V. Ex• tem in~eira ra~ão ao
questionar, .·~e uma maneiia m~is ampla,_ todo esse pr~~esso.
Eu acredito''que, sem que se quetra eXimir de r~sponsabthc:J.ac:J.e
o ·ex-Ministro· ·-~tônio Rogério Mag_ri, na verdade S. Ex• foi,
talVez, a· ,Pbpia,. d~_ um ice,bt:rg que a:par~eu num proc~so
muito má,is ç:o~plexo e V. E~ ~~tá. des~.n~_~nde:, f_Om _a pactencia, ·co:n-t_ ~'-J?efti~ácia e _00111- a, dtspostçao de fiscalizar, que
demoristi'ã Um"t:onjunto de IIieandros que_ levam, realmente,
á üina _sitU'açãtV~xtremamente _grave. Eü não gost~a - _e
creíó que,V. Ex'tteve esse cuidado -q~e. V. Ex~ f!va.nçasse
o: sinal nO sentído de incriminar-quem quer que seJa, até
porqÜê, 3.o ouvir a leitura qtle V. E~ fez da_9':J~l<!S ~ta~, _!la
verdade, daria a impressão que_, efetiVam~ilte, tod?s est!lvam
interessados, pura e simplesmente, dada uma sttuaçao: de_
emergência, em ajudar os Es~ados 1 o _que ~ n_9_f!Dal. Efetlv~~
mente, exiSte~. ~itu3.ções de emergê_n_cia. Não ~ aí que está

.,
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a gravidade da questão. A gravidade da questão está em que
nós não dispomos, efetivamen·te, de transparéricia nãSdecisões_
da destinação de verbaspúblicas, a começar~ e V. Ex• di.sse
bem -na questão do Orçamento, na queStão de t~rmos cntérios Objetivos na -distribuição de verbas, no controle dessas
verbas. De modo que acho que é por aí que se consegue,
realmente, fazer com que este País entre nos eixos.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Eu agradeço ao nobre
Senador Femando_Hendque Cardoso_o aparte,·e quero lembrar que, a partir desta semana, os_ Partidos, através dos_se~s
Uderes, estarão designando os membros_ da nova Conussao
Mista de Orçamento e que a responsabilidade do Congresso
Nacional é imensa. No ano passado, houve um grande avanço
no sentido de estarmos mais conscientes sobre como é que
se procede a todo o exame do OrçamentO. É preciso que
compreendamos melhor como é que essas grandes empresas,
por viverem num País onde o objetiVO-é realizar o lucro e
acumular o capital, onde o-Estado é o~ grande_ contratante,
têm interesses em aqui se mOver, mas é predso _·que -o ·congresso Nacional coloque, de maneira transparente, a forma
segundo a qual agem es.sas empresas. _
_
Uma coisa é a empresa mostrar quais poderiam ser oS
projetas prioritários que ela teria capacidade de realizar, outra
coisa é o proCedimento de se _dar vantagens _a este ou aquele
que poderá ser importante para o prOCesso de deci.são~ Temos
que pensar em meios de tornar tão transparente isso, de forma
a inibir quem quer que seja.Pode ser um Ministro, um diretor
da Caixa, um SeCretário de ·saneamento, todos têm que estar
sabendo_ que o Congresso Nacional, que ~-imprensa, _qu~ o
Tribunal de Contas, que o Procurador·Geral da Republica,
a qualquer momento, poderão requerer informações sobre
o que os levou a tomarem esta ou aquela decisão. Por isto,
a responsabilidade do Congresso_ Nacional é imensa, desde
o momento em que nós, Parlamentares, estejamos a destinar
e aprovar os recursos do Orçamento_ da União. ___ -__ --~--Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Eduardo-Suplicy; o Sr.
Alexandre Costa, 1" Vice-Presidente,
a cGdelra
da presid!Jncia, que é _ocupada pelo Sr. Mauro Renevides, Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Concedo
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, por cessão
do Senador Magno Bacelar.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia
o seguinte discurso.)--:-- S"r. Presidente, S~ e Srs. SenadOres,
sem a divulgação merecida, jlJí~es federais de todo o Brasil
reuniram~se fio Rio GfãD.de do Sul, no final do ano passado.
Na ocasião, apenas uma ·ou o"l!-tra ~ota, ~~ída esparsamente na imprensa, registroü o rnemorávc:;l VII Encontro Nacional, em que os ·magistrados se concentraram na análise
às ameaças à independência do Poder Judiciário.
E suas conclusões passariam, talvez, de muito depercebidas se não houvessem sido resgatadas, no último dia 2 do
corrente, pelo matutino Correio Braziliense. Naquela data,
seu suplemento semanal, Direito & Justiça, publicou brilhante
artigo do ilustre Juiz, Dr. António Sou:iâ Prudente, _titular
da 6• Vara Federal de Brasü.ia, sob o títUlo Poder Judiciário
e segurança jurídica. E nesse trabalho, uma profissão- de fé
democrática, reproduz, o Dr. Prudente, a íntegra das conclu-
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sões do VII Encontro, consubstanciadas na "Carta de Cã.n~la", da qual foi ele um dos sígnatáriris.
...
·· · ·
No documento, mostram-se os juízes preocupados, especialmente, com a proposta de emenda à ConstituiÇão, encaminhada p"elo Executivo ao L~gislativo,_ que prevê o retorno
do instituto proceSsUal da avOcatórül, bem como a prente"nsão
governamental de uma lei que impeça ao Judiciário, a concessão de medidas cautelares contra atas do Poder Executivo,
que, a todo instante, cerceiam direitos fundamentais do cidadão.
A avOCação, que a propo~~a de emenda à- ConstitUiS~o
·pretende reStituir ao Supremo Tribunal Federal, é de inspiraç_ão nitidamente autoritária. Sua otige-rh _inais 'ieffiótã pode
ser buscada no primeiro reginiiiíto dado ao Ouvidor·Geral
do Brasil,_ em 1628, que dispunha, em seu art. i!:
.. Poderá o Ouvidor, no lugar em que estiver, e
quin:ze léguas ao redor, avocar a seu arbítrio os feitOs
cíveis ou crimes, que se trat3rem perante oSditos Capitães e ouvidores, procedendo neles com a alçada e
segundo a forma já estabelecida."
Em passado recente, esteve em vigor a partir da Emenda
Constitucional n" 7, de 1977, que introduziu o instituto em
nosso ordenamento jurídico, até a promulgação da Carta de

88.
Sr. Presidente, SJ+'l e Srs. Senadores, aO se"-ritaniféstarem
contrárioS à -reediçã-o da avocatória, na "Carta de Canela",
afirmam os juízeS federais "nãO -Se Coaduna com à- momento
histórico em que vivemos". E que a ConstituiçãO -de 1988
"não comporta emenda que, ainda por via transversa, vise
a suprir a garantia do Juiz Natural, aquele a quem, de imediato, é entregue a causa e que está mais próximo do jurisdi~
clonado".
Inúmeras têm sido as vozes que se levantam contra a
emenda proposta, que pretende ampliar a competência do
Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar, originariamente, mediante sua avocação, as causas propostaS e -proceSsadas perante quaisquer juízes, Ou tribunais.
Uma competência que os Constituintes de 88 quiseram
restrita, tanto quando possível, às causas de natureza constitucional.
E apesar ~e sua atu~ção const_itucionalri_tente restrita, Sr. _
Presidente, s~s e Srs. Senadores, sofre a Corte Suprema urn·a
sobrecarga de ações, que paralisaria, certamente, todas as
suaS atividades, se outros milhares-de processos,_ hoje decididos em primeiiõ grãu, por juíZes singulãfes, -tivesSeM de ser
encaminhados diretamente aos seus onze ministroS.
Com efeito, somente no ano passado, foram distribuídos,
no Supremo-Tiibunal Federal, dezenove_mil, trezentos_ e qua_:renta e nove processos, COiíl quatorze mil, novecentos e sessenta e três julgamentos realizados_.
Cada Ministro -do STF_reCebeu, portanto,_em média, du~
rante o ano de 1991, mil setecentos e cinqüenta e nove processos. Se a Suprem-a Corte funcion-asse durante os 365 dias do
ano, sem domingos, sábados, férias ou recessos forense$, cada
um de seus ministros ·examinaria, por dia, quas-e cinco proc,essos.
_
__ -anoo "processos por dia, em média, foram submetidos
a cada um dos onze ministros do Supremo Tribunal Fedeial!
Quase todos versando questões de alta indagação jurí·
dica!
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Todos, sem exceção. de profundo interesse à consolidação do ordenamento jurídico nacional!
Neste ponto, é de suma irilportância salíentar que, dos
processos recebido'ipelo Supremo Tribunal Federal, durante
o ano de 1991, 232 representam ações diretas de inconstitucionalidade!
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a proliferação de_ decisões discrepantes e, muitas vezes. contrárias à lei.
·
Essas divergênciaS-melhor- s-e SoluCioi;Iam com- o aperfeiçoamento, a ampliação e o adequado emprego dos expedientes
processuais em lei previstos.
- Tanto ou mais gfave do que a ameaça de restahelecimento
Isto significa, Sr. -Presidente, Sr~s e Srs_. Sen_adores, que, da avo_catória, Sr. Presidente, s~se Srs. Senadores, é a pretendo total dos processos submetidos ao Pretório Excelso, no são do Governo, consubstanciada em projeto de lei, de impeano passado, 232 foram decorrentes de falhas legislativas do dir a concessão de medidas cautelares contra atos do Execu.
Poder Executivo, ao-editar medidas cuja constituciomüidade tivo, cerceadores dos direitos da cidadania.
_ Quer o Governo ma_nietar o Poder Judiciário, irripedinse discute! Medidas que contrariam normas contidas na Lei
Maior, negando, conseqüentementé, a sua· vigêrtcial Dessas do-o_ ~~ S?cor_rer o cidadão, ou a pessoa jurídica, de imediato
ações, 224 foram julgadas ainda no ano passado, e oito tiveram para evitar o J:iefe<::imentO de certO direíto, Caso permarieç;
exposto às demoras naturais do desenvolvimento do processo,
sua apreciação transferida para este ano.
Se outras razões não houvesse, se motivos airtda mais até o. julgamento do mérito.
E esse atendimento imediato, esse ''pronto-socorro'' jurírelevantes não recomendassem o repúdio à ressurreição do
dica
a função das liminares, das medidas cautelares, que o
instituto da avocatódª, a sinlpies saturação das pautas de
julgamento do Supremo Tribunal Federal seria argumento Executivo quer ver extirpadas do nósso Ordenamento jurídico.
Têm razão, assim,-·-os jufies federais, quando denunciam
bastante, a condenar, inapelavelmente, a emeD.da pretendida
a inconsti~ucionalidaàe de lei que pretenda "engessar" o prapelo Poder Executivo.
. .
__ _ . _ .
Mais radical do que o Poder surgido na crista do Movi~ cesso, retuando-lhe a desejável flexibilidade.
Sr. Presidente, s~s e Srs, senadores, foram necessárias
mente de 64, que foi buscar a avocatória no Brasil Colônia,
não se contenta, o atual Governo, em reivindicar, para o maís de duas décadas, para que o povo brasileiro reconquis.
Procurador-Geral da_ República, o arbítrio de re_.querê-la, .co- tasse a li!Jerdade perdida.
Não pode, hoje, a consciência nacional perrriitir o retromo previa a Emenda Constitucional n'7, de 1977. O arbítrio
de pedir a avocação de processos, com o argumento subjetivO cesso_ a práticas Vigente-s rto Brasil Co]ônia, ou cónsagradãS
e, por isso mesmo, de comprovação impossível, de "evitar durante os anos de exceção e de arbítrio.
O regime democrático não se compadece· com expedieno perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou
às fitüfrlÇas-JiúbliCas". De defiriir coriçeitõs sUjeitos a córijun:_ tes e medidas de nítida inspiração autoritária -e casuística,
turas polítiCas e sociais, mü'ifã ·vezes divorciadas da verdade do gênero da avocatória e_ da proibição de medidas cautelares
contra atos do Poder Executivo. e capazes de causar, por isso mesmo, total insegurança juríEm vez de enfraquecer o Judiciário como um· tOdo, de
dica.
retirar~lhe
pr_errogativas, como pretendem a proposta de
Quer o Poder Executivo, Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores,conferir, também, o direito de pedir â avocação de ação emenda constltucional e o projeto de lei do Executivo, é preque tramite em qualquer juízo ou tribunal, para que a exami- cis·o reforçá-lo, reafirmar e reconhecer a sua independência.
ne, originariamente, o Supremo Tribunal Federal, ao AdvoNecessário é á.ssegurar-lhe o funcionamento harmônico
gado Geral da União, funcionário de livre-nôrrieaç}lo e-subal~ com os outros Poderes da União, preconizado -pelo artigo
temidade,
·
segundo de nossa Lei Maior, sem prevalência de ·qualquer
Seria, o atendimento ao Govem_o, âotá-lo_de umá deslle- um deles sobre os demais!
cessária- e perigosa discricionariedade, para- solicitar à Corte
Essa harmoriia -é indispensável ao funcionamento- do regiConstitucional que interfira nas decisões de juízes singulares me- democrático.
e tribunais inferiores, caso ·imagine ou~sej;:iffi ~esfavoráveis
E o CongreSSo Nacional, trincheira inexpUgnável, na luta
aos_seus propósitos.
.
_· _
permanente pelã.tierriOcracia~ está aténto a tOdas as manobras
Seria o desvirtuamento da própria natureza do Judiciário, tendentes a violentá-lal
permitiõdo a transformação de questões de cunho exclusivaEra_o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, sr-se Srs.
mente jurídico, em causas políticas; com as-quais-não-se deve Sen~dores. (Muito bem!)
envolver a Supr-ema Corte!
O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peço a palavra
Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, muitas têm sido para uma breve comunicação.
--as _objeções_ de juristas,, ao restabelecimento .do instituto_ da
-O SR. PRESIDENDE (Mauro Benevides) - Concedo
_
avocação.
Um deles, o Juiz Federal Alfredo França Neto, em artigo a palavra-ao nobre Senador_ Nelson Wedekin, para uma breve
publicado em diversos jornais, assinala que "a avocatória sub- comunicação.
O SR, NELSON WEDE.KIN (PDT- SC. Para uma breve
trai da parte autora originária o eXéicício pleno dos pe-Culiares
instrumentos da jurisdição''_; E isso-porqUe reStririge ''Os prin- Comtii:titaÇão, Sem reVisão do orac:tor.)- Sr. Presidente, Srs.
cípios e garantras constitucionais do livre ace·sso ao Judic;iário ~~nador_es, solicitamo$ a palavra apenas para um breve regise do jUiz natural, que se contrapõem, a- t<)da evidência, ao tro qtie desejamOs fazer_ _ã pfopósito dos _créditos educativos
preconceito da excepcional competência, instituída, talvez, da CaiXa Económica Federal.
Temos-recebido, pelo menos de todo o Estado de Santa
para contigênciaS particUlares, mal confessadas".
Não se pretenda alegar que a avocatória, concentrando, Cat"aririéi, reclamações de beneficiários, de mutuários do crédino Supremo, o julgamento de determül-cldas ações, evitaria to edUcativo ·da .Caixa EconômiCa, no sentído de que essas
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Pareceres, sob n~ 7 e 8, de 1992, das Conllssões
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional (ouvido o Ministéii(fdãS Relações Exteriores), favorável,
com Emenda n9 1, que apresenta; e
ções de ensino, qtie são~_ ·as -destinatáriaS dos:_:vãlores dessas
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável
mensalidades; -- · ·-_,_-~_:_ ..::--. .
-,, . - ·_-. -·.
. ao Projeto e à Eménda n' 1-CRE.
Muitas roclamações já !or·a.m devidam~nte encaíninhadas
à Caixa Económica, nãO sq· ãtjavés de manifestaçOeS qUe vie~
A discüss-ão -da matéria-fol encerrada na sessão ordinária
ram dessas mesmas institulçõéS, ·como tãmbém de pfonuncia-· anterior.
mentos de parlamentares e gestões junto ao Presidente da
Em votação O projeto, em turno úriico, seffi prejuízO
Cãixa Ecoriômíéa Fedefal e ao Dlretor da área.--- ---da emenda.
-~
Em· VáriOS morn.erítOS, "a Çai~a ECOnómica ptoniéteu reOs Srs. Senadores que o-aprovam permaneçam- sentados.
Sol\!çr, solucionar e dar encaniiitijamento urgente a·ess_e pro- ' (Pausa.)
blema, coisa que até O monieôtcfilão.Joi feftã.- -Aprovado.
. Por esta razão, Sí ~ Presi_dent~ Srs. Senadores; -vamo~- ·
Em votação a emenda. Os Srs: Senadores qtie aaprovamencaminhar um pedido de inforinàçõ~-ao Ministro, 'ou, quem· permaneçam sentados. (Pausa.) Aprovada.
1
sabe, aO' próprio Presidente dà ''Ç,aiXà Económica Federal,
A matéria vai à Comissã~ Diretora, para a Redação Final.
para que'cS. S• nos diga quais sáà às razões pelas quais a
É o seguinte- o pf?jeto aptõVado.
CaiXa Económica nâó cumpre agOra ~se_ tipo de cóntr~to.
parcelas estão sendo p:igas com· enorme atrasO,

CáUs.~ndol

por "isso mesmo, um piejuízo grande aos interessados, n~sses
créditos educativos e. um prejuízo grande também -às ~JJ.Stituiw

1

É ~bsolutamente esperado q~e o· Góverno Collor não PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'24, DE 1983
cumpra suas promessas de campanha. Essas Sua Excelência,
(N• 6/83, na Câmara dos Deputados) a rigor~'hât); cumpriu nenhun;ta. -t ·
MENSAGEM N• 367/82
Não é, como disse o Sr. JâniQ. da Silva_Quadros, hoje
O
Congresso
Nacional
decreta: ·
·
·
jáJalec:ldo~com certo ar de cinísm:O:~~pi:~iitessa de camp'anha
ArL
1'
É
aprovado
a
correçâo
do
Artigo
XV,
alínea
prescreve em três meses~·.
.
;-\------"'--'---~~- --Mas também não se trata mais de promessa de campanha, b, que acrescenta a e:Xpi-ess.ão: '~de todo imposto nacional
trata-se de contrato_que o Govemo,.ítc~vés da C3ixa _?con~~ .sobre rendimento", omitida na tradução em português, do
mica Fe.deral; não. está c.ürnprindoj~~tq:,,~os seus m~tuári9s Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomude crédito ed~cat1vo e Junto às IDS\!(iuçpes de ensmo que nicações por Satélíte ·.:::. INTELSAT -, assinado pelo Brasil
recebem essas'-me,P.salidades.
_ ·,,,,~;-_.. _
. Washington, em 20 de ag0sto-de 1971,aprovàdo pelo Decreto
Por iss-o;~.eSte nosso _registro;'e~tã -~O~sa reclamação e Legislativo n' 87, de 5 de dezembro de 1972, e promulgado
o anúncio d~ ·hossa intenção para satter·.do GOVerno quais-- pelo Decreto n• 74.130, de 28 de maio-de 1974.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
as razões que o levam agora a não mais Cump'rir uma prOm'essa
.de campanha~;· n{O: CumpHr cbntratcis ·que· ele assina junto de sua publicação .
aos estudantes bras1le.iros, junto às- fnstitUiçOes de ensiriO.
É a seguinte a emenda aprovada:
Era o qtie euljnha a dizer, Sr. Preside~te. (Muito bem!)
EMENDA N• 1 - CRE
9
·Art.
2
Este
decreto legi~latiyo entra em vigor_n~ data
COMPARECEM.MAIS.OS SRS. SENAD'óRES:
de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à data_da pro:..·1' ' , . tc-.:::. '~,·
- - {~·._,:__
: · .-Aiexandre.Costa -Aureo Mello -Césa.rDias- Chagas mulgação do Acordo.
Rodrigues~ Divaido Surua)ly - Epitácio Cafeteira - FerO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
na'nqoHenriqu~ Q!rddso .;..;:-Flaviano Melo~.Henrique AI·
Votação, em turno único, do Requerimenton"245,
meida- fram Sadiva '-José Eduardo -J~é Paulo Biso!
de 1991~ de autoria do Senador Jutahy_M~galhães, soli- 'LuCídio. Pofteiia:ir- ·M.á!cio Laoerda - iviArio. Covas citando, nos termos do art. 256, a do Regimento InterMariuce Pmto - Pe!lfo Sn]lO)J·- Ronaido A'"gão.
' ' .:1
_2 t;: :.;.~
• -:: \
' no, a (etirada do Projeto de Lei do Senado n' 165,
de 1991, que regulamenta oart. 143, §§ 1• e 2' da
'\O 'SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) __:_ Esgotado
~constituição da República; que dispõe sobre a prestao t~inpo desti~ado ao, Expediente.
-- _ ~ .'
ção de Serviço Alternativo ão Serviço Militar Obrí~as~a~se a
t _._ ,_~~~.,.- _,..
·
~: __
. gatórioc
·
·
·
··
·
-

ORDJ.j:iJ: DO DIA .

---

-

-

Em votação o requeriniento~· etii -tufno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
: ~.Votaç~o, em tumq ünico, do P-rojetO-de' Decreto
Aprovado.
Legi_slativo n' 24, de 1983 (ii' 6/83, ná ·câmara dos
O Projeto de Lei do SenadQn' 165, de 1991, >e rã defíniiiDrpiira\Jos), que aprova a:correção do art. XV, alínea . Y;ttnente arquivado.
b, do :Acordo Relativo à Organização Internacional
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
· de TelecçimunicàÇões por Satélite -ÍNTELSAT, assiVOtação, em turno único,· do --Requeriffiento n9
nad'l)2Io'Brasil em Washington, a 20 de agosto de
1971,:·;aprovado'pelo DecretQ Leglslàtivo n' 87, de 5
L016, de 1991, de autoria do Senador João França,
. de de,.~m&ro de 1972, e promulgado pelo Decreto n'
solicitando, nos termos regimerifãíS, a transcriçãO, nos
74.130;. <)e~- d~ m,aio de 1974, tendo
Anais do Senado Federal, da m.atéri3 "Os- Nazistas
. ·-,._,
-'
'

'-'·
I

'.

~~
'

:.

.. .

;·~.~~

~- ~;;;';

·":'

.

' ,,- ·,

. .+'

:"_'!._~;:;-_.;~··:-:...· '-'....._--'~·-~..,c..-'~~~

· · " - - - - - - - " ' '. .
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Estão de Volta", publicada no Jornal A Gazeta de Roraima, de 7 de dezembro de 1991.

Em votação o_ r_equerimento, em turno único.
Os-Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É a seguiiJ.te a matéria cuja transcriçã<? esOliCitada:
A GAZETA DE RORAIMA
Página 2 - 7 a 13 de dezembro de 1991 .
EDITORIAL
"OS NAZISTAS ESTÃO DE VOLTA
A CohstilitiÇâOBrasileira maridã -o governO fedeial
demarcar todas as terras indígenas -:- pretendidas ou
em processo de homologação- até 1993. Caso consiga
realizar essa sobre-humana tarefa dentro dos- limites
constitudomi:is; a Fundação Nacional do Índio terá
cumprido aquela que é talvez a mais eSpinhosa missão
que caiu em seu cOlo desde os tempos_ em que· era
Serviço de Proteção ao Índio, o lendário SPI, que teve

nos irmãos Villas-Boas seus maiores expoentes:- ·
O Estado de Roraima tem um terri!órío ijíie ulúa-.
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_parte integrªnte dessas com!lnidades. Hoje, tal como
Hitler fez com. os judeus, é obrig~da a separar-se de
tudo, a abandonar um habitat que é próprio dela, tal
·. ·qual é dos povos indígenaS que com ela convive há
mais de um século. Arrancá-la do convívio caril essas
comunid51des é um apartheid tão desprezível quanto o que a Africa do Sul vem praticando contra os nativos
daquele país.
A pergunta que alguns setores da comunidade in- ternacional faz hoje é: garantido o direito do índio
à posse da terra, o _que as entidades que defendem
. essas comunidades farão para trazê-lo na sua plenitude
à realidade do Século XX? Por que a sociedade que
.. __ o cerca não pode ser o fió condutor dessa responsabilidade? Lamentavelmente, quando o,erro já estiver
consumado, dificilmente os índios terão nova cliance.
OS "nazistas -estão de volta."
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4:
Votação, em turno úiiicO,-do Requerimento n"' 41,
de 1992, de autoria do Senador Mauro Benevides, solicitando, nos termos do art. 256 do Regimento Interno,
a retirada do Projeto de Resolução n• 3, de 1992, de
iniciatiVa ""da Comissão DiretOra, ·que estende aos ex.:celetistas do Quadro de Pessoal do Senado Federal os
mesmos beneiícios aaseguiados pela Resolução 59,
de 1991, aos servidores do Prodasen e Cegraf.
Em votação o requerimento, _ertl turno único.~Os Srs. Senadores. que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Resolução n• 3, de 1992, vai ser definitivamente arquivado.-

passa os 230 mil quilômetros quadrados, ou seja, 23
n•
milhões de hectare~.· ~-missão da :f~~ai_ é~fa~er qUe
cerca de 59% sejam tranSformados em áreas indígenas,
contínuas ou não. No caso, a ConstitUiçãO;··que têm
uma letra fria -e insensível, não--prevê o -caos social
que isso orepresentará-,- banindo dessas terras famílias"
que, de sucessores em sucessores, vêm vivendo nelas
por período mais que centenáriO. Roraii:tià vai conseguir um récorde: será o primeiro Estado brasileiro emfnentemente indígena do mundo. E no futuro, como
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5:
prevêem alguns antropó_logos, caso não haja um cuidaVotação, em turno ú,nic.o, do Requerim~nto n"' 43,
doso trabalho que ampare uma aculturação científica
de 1992, de autoria do Senador Mansueto de Lavor,
e humana desse_s índios, os 59% serão apenas um ponto ·
SOlicitando, nos termos regilJlentaiS, a_ convocação do
de partida para um expancionismo inVersõ~ Ou seja,
Ministro de Estado da Satfcíe, Dr. Adib Jatene, para
ao invéS de a ciVilização levar sua-s conquistas às comuprestar, púante o PlenáriO do Senado Federal, infornidades indígenas, elas terão cada vez maiS ísõlã:das
mações a_respeito de epidemia de cólera no País.
do resto do plabeta.
Não se discute aqui OS direitos ConstituCionais-que
Em votaç-ão o requ-erimento, eín tUrno único:
os índios têm à teira onde "'ivem e onde viveram _suas
Os Srs. Seriado-res que o aprovam permaneçam sentados.
gerações passadas. E, na prática, üiii direito ancestral. (Pausa.)
O que- se diScúte-é a errônea e assoberbada ã.ção daq ue~Aprovado.
les que entendem ser o iSolamento o ún"iéo meio de
A- Presidência tomará as prõvidênciás ne:cessátiàS à con.:.
preservar ess-as comunidades, suas culturas e tradições. vocação do Sr. Ministro de Estado da Saúde.
Trata-se de uma ação falsa, pois na -mesma prOporção
O SR. PRESIDENTE (Mauro Be~evides)- Item 6:
em que veda o contato dos índios com os chamados
integrarites- da civilização envolyente,_ permite que a
DiscU-S!iG:O,- em primeiro ttirrto, da Proposta de
Igreja Cat6Iki deturpe todos os valores morais, espiri.:
Emenda n' 21, de 1991, de autoria do Senador Ronan
tuais e religiosos desses índios, forçando-os à cultura
Tito _e outro-S-Senhores S~nadores, que supri~e do art.
imposta pela Catequese. _Tirar·uos índios, no caso os
155, item X, da Coristífo.iíção dal'fepublica Federativa
já em estág"io aVánçado- de aculturaÇão, 9 _direito. às.
.do Brasil, a alínea b, (4• Sessão de discussão.)
conquistas da humanidade é o mesmo que forçá-los
Em discussãO a proposta. em pti.rn.~iro turno4 ·(Pausa~)
a involuir, a "Viver pàrá"o náda, levá-iaS gradualmente
Não havendo quem queira discutí-la, a discUssão terá
ao retrocesso. é provocar-lhes uma lavagem cerebraL
pro~seguim~n~o h~'próxima ·sessão.
··
Coisas -dos Goebclls do nosso-tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro nonevides) ....: Esgotada
A população interionlilá de Roraima, em espedal
·
a parc_ela que há décadas convivem C_orri os índios, é a matéria constánte da Ordem do D a.

•. f•"

~·

'-

;.·

1U64 Quarta-feira 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) .

Março de f992

A Presidêncía convoca sessão conjullta a realizãr~se hoje,
às d~zeno~e hor":5, ~o Plenário da Sâm~~ ~Os _-oe·putados,
destmada a aprecia-çao de vetos presidencxaxs.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene.~fdes) _Volta-se à
lista de oradores.
·
·
Coilcedo a palavra ao nobre Senador Antonio Mariz,
pbr cessãÓ.do Senador Amir Lando. · . ·
.
.

uso abusivo desse dispÕsitiVO da ConSti-tuiÇão. Aiflda sob a
presidênCia do Senador José Sarney_, houve uma decisão do
Congresso Nacional que impediu o fechamento de uma empresa, utilizando'se esse artigo da Constituição cómo o motivador
·dessa ação legislativa. Obvi.amente, no caso não se aplicava.
Neste momento, o que sugere V. Ex~ é totalmente pertinente.··

·•
O SR. ANTONIO MARIZ (PMDJ'l':._ PIL Pronuncia o
'seguinte discursô.) ~Sr. Presidente, Si'S.~enad0res, apresen·,,{;:rr~i, ainda nesta sessão, projeto de 9~~r_etC? ~~~~~ativo para.
.&ustar dois atas normativos do Governe. Federal: o Decreto
'
W 453, de 26 de fevereiro de 1992, e ~Jns~rução Normativa
n•,;n da mesma data. . . . .
. : .• '
• ~_·; 'Esses dois atas constituem uma anre.~ssa.-o à -Federação

. O. SR. ANTONIO MARIZ- Muito obrigado.
à Sr. Fernando Henriq~e ·cardo~-- E mais: 0 Se~ado.
Federal, que representa os._ Estados, que é a Casa que tem
que velar, precisamente, pela repartição das rendas entre os
Estados, é que deve ter mesmo tal iniciativa. De modo que

V. Ex~ fala por todos nós. 4s.~redito que esses atos nonnativdos

são um embuste, porque e}.e~. estão, realmente, confundiu o
br)l!ji,leira na medida em que traduzem a pilhagem de recursos a opinião pública e estão tergi~ersando naquilo que foi decisão
d'Q.s:·r,~hdos de Participação dos Estad~~ -~-~!!!cíPíos.
nossa. Houve_ deciSões na Constituinte, com muita consciên: .·o Decreto n" 453, assinado pelo Presidente da República cia, no sentido de fazer umà ·redistribuição da reil.da, de tal
e
Mi.nistro da Ecõno~a,_ redu~ o alíq1:J6~~ do ~PI incide~te maneira que, na repartição· do bolo tributário, a Unt~o persobre cigarros de .330.%_ para 220%. Reduz_, purtanto, em desse em benefício dos ~stádos. e Municípios. Essa não· foi
1
urii'·~iér~o;p IPI sobre os cigarros~ _
· ! -.-_:."
. uma decisão impensada, foi uma decisão política torna~a por
·'Or:â~\;é':::~bído--qlle O Imposto sobre Pr:odutos Industria- nós, na Constituinte, com ~uíta_serenidade. Outra q~estão
lizao<;ilrepriisenta um terço do Fundode,Paro§.PaÇão e que é a de saber que funções.i:)ev,em passar aos Estados. Acho
o imp
' _ r.e cigarroS r~presertta 20%- ~o Jf)~ 'Esse decreto, que algumas funções, que Ji\l.t.e$_ eram da União, deve ir'· para
está a:
com a Instrução Normati~a n9 23-..
,_
os Estados, mas, acredito, -qúe essa acomodação que o 0?A 'r
\>s:.der-se-ia dizer que o PQP~i;:~Executivo tem vemo Federal tenta fazer agq,~~,_é péssinla, porque nem pa'ssa
~·a competência de red~ii'3: ··~,íquota ~e IPI, atribuições administrat1vas' p'$ os Estados e nem respeita
nas co·
da lei. Ocorre, no· caso~;- que-as/tltiaS "iniciativas a lei. Ora, é melhor agir .coafffanqueza e dizer que algumas
estão co.~j~gadas; articuladas; enqu*ntÇ> o dec~eto reduz a
atribuições_ devem ir para:os:~f3dos, mas deVe ser respeitado
alíquotá. ..qf?_::I·~L a instrução·no:ma..ti~a:.. e~Ç_va·~seiO que i_ncidc:; 0 que decidimos em term~,t~e Fundo de Participação. De
sobre os .:.~r_rqs, selo que nao e 1mpo~o·, seJ9 que não e modo que v. E:x-1' tem 0 méÔ::'apoio a essa iniciativa.
contribuiÇãq:.t~~~mômi~~ seló que não é l'J~~- PúPiico~ selo
que se destma;,-. excluSivamente, ao contr11'1!! da· quantidade
0 SR. ANTONIO MARlZ -1)1uito obrigado, Senador
e ~ _outros controles da administraÇãó" s~~ div~i:sos itens Fernando Henrique Cardoso'. E iinpOrtante, para o meu disSUJeitoS ao IPI.
-:-:;. -.:rí'{· ,f ·,
.
curso-, -a-·sua:participação, a sua Contri~uição. V. Exqem razão
As duas normas infrale_g~is artiC~l~d_~~1t:sP~-~~~t~m um qmütdo registra,quando precisa. o sentido do decreto legislaassalto aos Fundos de PartiCipação, porq~) na ':'e~dade, o tivo para sustar atos·.nârinatiVos ex_orbitãntes do Poder Execuque o Governo perde na re<lução do !PI, gi~ha~.elevação tivo Federal.
··
. .
, .
.
do selo.
·
.
. · ~.;.:".:~~::·:,.
- -- · Pãrece-me, comq confirma V. Ex•_, que esse é o caso
Com isso, ele subtrai dos F~fi!dOs de Partícf]?àção a parcela específico contido na nôima~çonstitudoriã.l, porque, de fato
desse IPI e dele se apropria,;.atrãvés da eley.á,çã<fd<:rselo.
os dois atas - o decreto e ':á instrução normativa- têm
É esse o se-ntido dos atos normativos. '-:<-~~"'-- ..;· ·
um único Óbjetivo: sbbt.raii-·.-recursos dos Fundos -de ParticiIs_so se constitui nlirtt autérlt~~Ct escãndalo·~li§~que Se ~rata pação.
::.
de uma ação __ do Poder ExecUtivo F~deral p~.P., agredxr as
Não há outro sentiOQ, n~o.;há nenhuma outra fina1idade.
fmanças dos Estados e dos M~n\cípios brasileirps, afetando A alíquota do Impostosobre Produt<>S Industrializados a repartição das receitas tributáF\~s.da,União, P~!a co·nt~ariar _ IPI, como eu disse, é _i6driiiclá em uni terço, enquanto que
o que está contido na Lei Magn:a brasileira.
"
.
o selo é elevado em 670
cento.
,.
É. esse o sentido profundo;- .O':àlcance dessas medidas bai_ Esses valores de acrésêimo do selo:·eorrespondem aproxixadas pelo Governb. E é justainent'e para susi)éfídê~ias que . madamente às supostas perdas ·do IP!. -,
apresentarei um decreto legish;tÍNo~
~- : . _·_ ~
'
Na verdade, o Gçvêino recolhe e.~a importânCia pura
O Sr- Fernãndo He~ique ~~d~so ~- P~rmÍte~m~ V. Ex~ e simplesmente ao Tes~lirO da~J)niã_9,·inas, co!n isso furta-a
um aparte, nobre Senador AntÓhjõ'Mariz?
-·
·- de:>~ Tesouros Esta_du~is',e ~~~~ip~~S'<..P:~-() f~ ao_ ~~~pio da
· '"·'
lei, contra a Conslltwção.
,\ .
;.·. ·
Como eu disse arifes, poderia parecer que o Governo
O SR. ANTONlO MARJ:Z.,ç,... Ouço com prazer o nobre
Senador Fernando Henrlque.C~rdoso.
,
,,, : · '.
- estivesse autorizado a faz~r esS~ red9'çãà do IPI, pofque o
O Sr. Fernaíulo Hennque êardos(;':.--Senador -Antonio art. 153, § 1• da Constjtuiç,ãp, autori~ redução de ~líquotas
Mariz, fui autor da emenda à Constituição. que dotou Q Cori- de_ alguns impostos, P?r .•W\,d_e~sa n"'tü);~za.
,'
gre_sso - o_ Senado F.ederal e a Câmara dos Deputado_s _-:-· Ocorre que a CónShtwçao faz ~ r.essalva "nos termos
da capacidade dé sustar às decis_ões nortna.iivas do Go.ve.riio·, -da lei", e a lei existe~"·ã. \~L é anterioT. ~ Constituição e fol
todas as vezes em_que elas víe~sem a fedr t!ma_ffecisãp f~gJ.~Ja~.· _ por ela recepcionada. Tratà-se do Qecreto-Lei no 1.199, de
tiva. Tenho· vistO-coin certa preocupação ~Ill:a tendên'Çi~:ao" :;:. 27 de dezembro de 197~···.~~e diz no_~;~·~rt. 4~:
Er
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de V. Ex~ que~ de certo modo, antecípacm a1gU.ns- d~dos que
prete-ndo aqui ofé"recer"neste· discurso.
- ~
Provocado por V. Ex~ eu gostaria de trazer-aq-ui o montante do prejuízo dado aos Fundos de Pãrticipáção.
_ -O prejuízo dos Fundos de Participação apura-do pelo Secretário de Planejamento, o Sr. Pedro Parente. que o declarou
à
imprensa, chega-a 23ü milhões de dólares. Esse é o fruto
]9 - a reduzir alíquotas até zero;
2~ _ a majOrar alíq-uoüis -acrcicentã:ndO até 30 - do assalto. aos cofres estaduais e municipais: 230 míJhões de
~=-=-dólares, ou seja, o equivalente, ao preço do dólar comercial
unidades ao percentual de incidência fíxada na lei;
de ontem, Cr$ 1. 786,00 a 410 bilhões de cru'zeiios. Este é
39 alterar a base de cálculo em.relação a determi__
o
prejulzo específico -que- essaS
medidas
ãos- Fundos
.
- trazem
.
nados produtos."
_9~ P~rticipação previsto na Constituição da República.
Só que o -iiiciso III está revogado pela própria ·cortsti· · Essa redução de alíquota não se justifica absolutamente.
tuição, que para fsso-requer agorã lei C6lliplementar.
Não interessa aos consumidores, indústi1as. Não ganharam
o que diz o art. 4~ da lei que disciplina o art. 153, § .as indústrias, presumivelmente e, certamente, não ranharam
1~, da Constituição? Diz (}ue esSas redUçõeS podem ser feitas
os consumidores. Ela tem esse objetivo subalte· ,, -le fazer
em função de objetíVos de política ecOnõffiícif,"-Que esSflS'[edu- caixa do Tesouro. É tão violenta e medida e tão ínjusta,
ções podem ser feítas para córr1gír-=diStorç-óeS-:-Mas, no caso :p_orqu~ certamente, como V. Ex~ assinala, recai preferencialdá-se exatamente o _contrário, não se- trata de corrigir-disto r- _mente Sobre_ os Estados e Municípios mais pobres da Federações, mas de criar uma diStorção, de alterar o eqUilíbrio entre ção; que se assemelha a assalto \ "caixa das almas". parece
as unidades (ederadas e a UniãO-:-Ti"ata-se simplesmente de um a_ssalto à "caixa d~s almas": essa_ caixa onde as_ Igrejas
fraudar a Constituição, de burlar o que determina a Consti- · teceoem ou reéolhem o óbolo dos maiS humildes fíéis. ,Mas ·
tuiação quando trata da repartição das rec:::eitas tributárias.· .. é~~ é c:fune que"~s~ _feS(ri:Va -ãos'ffielitaflieS-dê maiS ~aiXa é:xúãR
ção; portanfo, repugna ao sentiment9 cíyiço do País. É lamenEsse ê_ o aspecto grav_e da quesão, ess_e ê o ponto crucial -~o_tável que 0 Governo da República, repreSentado pelo Presida denúncia que fãço _aqui.
~-- -~----- -d
M" ·
d E
·
- ente _ e por seu- __ m1stro a conomia, aJa nos termos em
O- Sr. CoutinhO Jorge=-PeMíte:me·v. Ex~ Um aparte? - q~e. está agindo,_ ie~ii·arldO dQs fiais Pobres, Estados e MunicíOSR. ANTONIOMARlZ-Cõmprazei,nobreSenaaoi. · pio~ •. r.e.cursos que lhes..são devidos, que lhes pertencem por
- fur"çà Oe dispositiVo-coriStitudo-rial. ·
··
·
"O Poder Executivo eln -relação_ do Imposto sobre
Produtos Industrializados, quando se. torna necessário
atingir os objetivofida política económicago_vernamen~
tai, mantida a seletividade em função da essencialidade
do produto, ou ainda para corrigir distorções, fíca autorizado:

''

O Sr- Coutinho Jorge ~Nobre Seria dor Antonio Mariz,
V. E~ traz nesta tarde, um·a denúncia ·muito -stría-,-'"multo
grave, que diz re-speito exatamente a que~<fGovernó-Fedefal

';

'

'

...

'

'

.. '

..

'<<".0 Sr. Ronan Tito- Permite V. Ex• um aparte?
,- ~·_._...
e1
Epitáciõ Caritêii:il·:..:. l>eiriiíte \f"'EX•'"üiií "ai>árte? ·
-.- '.' .

sr:

~u~~~~~:q~!~~:~:~~~t= ~~~;~~:~i~~~eitas~:o ~ta~; i~

O SR. ANTONIO MARIZ= Com prazer, Senador E pitá'
colocou muito claramente......,.... procurou definir de forma precisa cio_ Çafeteira, mãs arites, Se V. --Ex~ permite, eu gostaria: de
a repartição das rendas entre União, Estados e Munic(pios. dar· ,a, palavra a<;)~enador ·Ronan Tito .que havia solicitado
· b_emos- que no easo especff"tco do Imposto so b re· p ro d u- ante;riqrmente. 1'· .-'-,.
E nos_sa
tos Industrializados e do Imposto -de· Renda, dois tributos _ O Sr. Ronan Tito-- Serei breve, nobres Senadores Epitáimportantes da União, eles.sâo a base de duas grandes transfe: cio Càfeteira e Aliiônió Mariz. É para·hfpoiecar apoio e~sólida
rências· para os Goveri:tos- dos Estados e Munidpíos. O FPE __ . riedade· irrestritá_•à'S palavras de V.~ E~. Isso é uma· ma,neira
para os Estados e o FPM- Fundo de Particípaçâo dOs Munl.Cí- de burlar, de contorriar 'a co·n-stit'uiçã:O:- diminuir ó' !PI e_ aupios. Portanto, qualquer alteração do valor desses dois tributos _ mentar o impostó sobre -o ·se1o a arrecadação- fica a -mesma
prejudica s_eriamente Estados e MunicípioS. '\/: EX• sabe que _e tira ó dinheiro dos Municípios. · ~
·· · ··
a maioria dos Municípíos brasileiros, sobretudO os Municípios
As grandesd~ades de economia robustecida e os Estãdos
do Norte e Nordeste, _e os pequenos e médios-_MunicfpibS têm grande parte de seus tributos arrecadados do ICMS, maS
do Centro-Sul do País, praticamente dependem -de sua sobrevi- 90% da renda doS Municípios pobres, não- só do NOrdeste,
vência do FPM. Tem Municípios qúe depenae 90% da-irreca- Oó 'Norte, do Jecfuitínhonha, do norte -de Minas, do iriterior
dação de sua receita global do FPM. Ora, o fato de o Governo, de Minas Gerais; é do Fundo de r~tic1pã:ção "dos Municípios.
de_ forma deliberada, retirar IPI, fator básico no cálculo da Já tivemos um movimento em Minas Gefais em que 4-2 pfefei!
distribuição do FPM., realmente, signíficã sétio prejuíZo para tOs vieram- aqUi e' entregaram a ~ave .da prefeihibl·-para o
os pequenos e médios Municípios, além dos Estados do Norte Presidente da República, quando já houve aquele golpe baixb
e Nordeste sofrerem também seqüelas gravíssifrfis::_eril função
de diminuir o I~ posto de Renda das operações, financéijas
de uma decisão dessas. Portanto, a denúncia de V. Ex~ é e passar para IOF. Quer dizer, o banco contiiiua pagai}Çio
correta~ perfeita, oporttinã, poi-que reVela exatamente ulha
a mesma coisa, o cliente do banco a nlesma coisa.~ésSe·dú:l6eiR:
jogada que_o Governo Federal_está fazendo em detrimento ro foi_ subtraído do~ Municípios e dos'Estados.:'\T_;Ex'-~
dos interesses do_s Estados e MunicípiOs, pãrticularmente oS _ todà apoio, e- 3Gfedito que não vai faltar o apOio,' tiuntthha
mais pobres, mais ~ofridos. Parabenizo V .. EX' pela oportu- a justeza dessa medida que V. Ex• pretende.
-~~· .... · ·
· ·o SR. ANTONIO MARIZ- Muito obrigado;'s~;..á'doi
nidade do pronunciamento. · · •
O SR. ANTONIO MARIZ -='Muit()'oj)r!J!áctO, Senador Ronan Tito, mJ_ifõ 111e honram suas piíl_avps. . __ : _: · _·
Coutinho Jorge. São extremamente oportuilaS ãs observações
· OuçO V. EX~~- Senador-Epitácio Cafeteira. · ·
c
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O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Antonio Mariz, V. Ex~ coloca muito bem o problema que, como disseram
outros Senadores que o apartearam, é üfi:l assalto às finanças
dos Municípios. QUerO fiipotecar a· meu apoio, nãO apenas
ao pronunciamento de V.];!~, como a qualquer medida que
V. Ex• tomar à iniciativa, no sentido de repor a arrecadação
nas mãos daqueles que realmente, na forma da Constituição,
tém que aplicá-las. Lamento muito, nobre Senador Antonio

Mariz, que, possivelmente esse tipo de assalto, esse tipo de
desvio de dinheiro não tenha na imprensa a mesma repercussão das bicicletas, dos filtros, das' sacolas ou dos 30 mil
dólares que caíram do céu. Seria inipoi'tante que a ínipiensa
desse o mesmo destaque e se juntasse a nós, aqui, nO Senado,
para mostrar ao Brasil que estão assaltando, princíparm.ente,
os Municípios onde. são tomadas as deliberações por uma
vida melhor ou pior para o povo da nossa terra. Meus parabéns
e muito obrigado a V. Ex~
O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obrigado a V. Ex•,
nobre Senador Epitácio "Cafetéira. V. EX• tem inte~ra -razão
quando insiste na gravidade dessas medídas, 'VO_seç.· aspecto
ilícito. Na verdade, elas atentam contra a Constituição. Elas
caracterizam crime de responsabilidade do Governo -- está
no art. 85 da Constituição da República. Atentar contra a
Constituição é, por excelê-ncia, crime de responsabilidade.
Lamentavelmente, parece que o Governo pOuCo se-incomoda
de que, absolutamente, não se preocupa em se conter nos
limites da legalidade: Está, aí, o exemplo dos aposentados
--o reajuste de_ 14_7% de aumento dos seus pagamentos.
O Governo stnecrisi ã:cuinpdr- decisões judiciais o-que, também, .é. Crime de responsabilidade. Agora, através de simples
decretos e instruções normativas agride, mais uma vez, a Çonstituição.
· ·
· ~-- --Vivemos uma situaÇão absolutamente inaceitável, uma
situação que desperta o repúdio da consciência jurídica deste
País. Assistimos uma simples instrUçãO hohnativa, derrogar
a Constituição âa República. - _
__
O que está dito na Constitulçaó sobre a parlilhiu!as rec.eitâs tributárias é invalidado por uma simples portaria, por um
Simples decreto do Presidente da República. É a subversão
total do sistema jurídico brasileiro. Ninguém pode postar-se
diante de um fato tlessa -gravidade sem indignação, sem revolta, sem um protesto veemente, sem as medidas de ordem
legal, de ordem legislativa que se imponham à primeira delas,
o decreto legislativo, para que sejam sustadas. Quem sabe,
mais tarde, a própria denúncia do crime de responsabilidade.
O Sr. Mansue~o ~e Lavor- Permite-IDe V. Ex~ uhl 'apá"rte?
O SR. ANTONIO MARIZ- Pois não, Senador Mansueto
de Lavor.
O Sr- Mansueto de Lavor - Queró parabenizar V. EX'
pelas colocações que faz no· seu importantíssimo pronunciamento na tarde de hoje. Essa questão nã'o-ê nova, Senador,
e V. EX~ sabe muitO bem que quando se examina cada mês
as cotas de cada Estado e de cada Município desses dois fundos
de participação, que são deduções do !PI e do IR, vé-se a
queda acentuada dessa participação, atcrêm teimeS nãO reais,
mas numéricos. O que os MunicípiOS e·stao:=recebendo hoje,
por exemplo, correspondente ao mês de fevereiro, a cota
de fevereiro, que foi divulgado no Diário Oficial de dei aias
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atrás, não corresponde a 60%, em valores reais, da cota de
fevereiro do ano passado. Há uma queda brutal nessa receita
das prefeituras. Agora, o Governo"·está banêp_ndo o Robin
Hood. A Prefeit3 Luiza ErundJna disse, há alguns diâs,_ que
com o seu IPTU faZia ã.qtiei3 sistemática ·e filoSofia do Robin
Hood, tirava dos ricos para dar aos pobres.
O SR. ANTONlO MARIZ - Robin Hood ito contrário,
tirando dos pobres e dando aos ricos.
O Sr. Mansueto de Lavor -Caso ela consiga esse objetivo, meus parabéns. Mas, com certeza, com ~bsolu_ta certeza,
o Governo Federal está ·fazendo o papel de Robin Hood às
avessas, isto é, tirando das regiões pobres para concentrar
nas regiões ricas, ou CO.ricentrar no Tesouro" NaCional para
fazer a sua política. O ex-PCB tinha como uma das.sú.as tes-es
fundamentais o centralismo democrático. O Governo está utilizando o centralismo antidemocrático e antifederativo, portanto, contrário à consolidação da democracia_bra~il~_irª-~ Para
não me ãiongar· rri3is, -nobre Senador, apenas para ilustrar
a oportunidade do pronunciamento de V. Ex\ o ·Governo
propôs ao Congresso um projeto de lei para o reaparelhamento e cobertura de depreciação do parque industrial. Nada
mais correto. É importante para que o· País possa; através
dos seus produtos rnanufaturados, vencer a concorrência internacional. Mas de onde tirou esses recursos'? pe onde procurou
tirar? Do !PI, do Imposto de Renda, dos dois impostos que
de cada cruzeiros recolhido têm 47 centavos destinados ao
FPE e ao FPM. Então, o que flzémos_? Numa longa negocia~
ção, estabeleceu~se um teta; e esse teto, na época:, foi -de
60 bilhões para a cobertura da depreciação e para o reaparelha__mento do_ parque industrial, quase todo centrado no Centro~Sul do País. Haveria uma espécie de reposição aos fundoS
via reserva de cÜÍttingência do_ orçamento. Então, só após
essa negociação é qu.e se c.onsegüiu. Com isso·os fúrid6s--tíveram depois uma compensação-. Mas pura e simplesmente retirar significa fazer o jOgo de. Robin Hood às avessas: tirà.r
dOs pobres para entregar ou às regiões_ e Municípios mais
·ricos, via parques_ industriais, portanto, mais recolhimento
de impostos, ou, então, centrar-se tudo no Tesouro para fazer~
se uma política de Governo, cujos objetivos já conhecemos.
Parabenizo V. Ex~ e acho que essa discussão- de'(~ co~tinuar.
Ela é da maior importância, porque está em jogo a F~d~ração
brasileira, está em jogo a sorte cada vez mais terrível e miserável das regiões periféricas, das regiões_ pobres e miseráveis
do País.
O SR. ANTONIO MARIZ - Muitoobrigado. Tem V.
Ex• inteira raz"ãó. Na hipõtese;a perda é de 410 bilhões equivalentes a 2.30 milhões de dólares. V. Ex• tem razão ainda quando
se refere a outras· iniciativas-do mesmo gênero, porqu~ não
-é de hoje que o Gõvefno Federãl Procura apropriar~se de
rendas Estaduais e Municipais. Em leiS anteriores, em projetes
~enviados a esta Casa, houve a substituição de Imposto de
Renda por IOF, pelos mesmos motivos, p'orqúe ·o- IOF não
integra os fundos de participação. O FinSocial, ao ·ser criadO,
ficou ria esfera -de incidência -d9 Imposto de Renda. Há, portanto, um processo de_ esvaziamento desses fundos.
Lê-se: na iffiJ)rensa, o protesto constante, a ieclamação
continuada de governadores e prefeitos que nao se conformam
com o iningua'l- progressivo, com ã teduç36-peiniãmirlte desseS
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recursos. E aqui temos a oportunidade de impedir que isso
O Sr. Hurilberto LuCê_na---Contanto_que pbs-sa~'os_sus
ocorra, de sustar essas medidas.
_
__ , . , __
tar, sem maiór demop;t~ e~es atos do Poder Exec_u_tfy'Q~- int_eir~':
Veja V. Ex• que a alíquota do Imposto sobre Produtos mente atentatórios à ·coriStituição-Federal. Eu íríã'-alémIndustrializados, no caso do cigarro, chegou a ser de 365%, cheguei a dizer i~to a V. Ç._~ f\çho que v_. EX~ deVe _se apropelo Decreto n' 97.410, de dezembro de 1988.E vem sendo _ fulldar -a,indª mais nó a~~Jvi~o e propor uma- CO~iSSâô Parlareduzida constantemente com o objetivo ele favorecer o "I:esou- ·mehtar de Inquérito, par8'\lpgrar essas afrontaS à Constituição
ro, de. engordar o Tesouro Nacional. Vem sendo I:_eduzida que. implicou na_~imii:t_lilÇ&Q'Prástica d_o Fundo di~articipação
até o ponto em que chegamos hoje: a partir ~e 19 de n:a:ço dos Estados. e Mq.nicípid~~~-à fim de apurarmos ,as, ·responsa·
está em vigor a alíquota de 220%, uma reduçao numa umca bilidades pela prática deSsé'S atas abusivo_s.
'
parcela de 1/3 da vigente anteriormente, de 330%.
·
.() SR. ANTONIO MAíUZ -Muito obrigadó, Senador
Por essas razões, vemos que se trata_ de_um excesso, de
HUmberto Lucen-a: AS palavras de V. Ex• mUito~·me ho·nram.
um abuso que precisa ser contido.
A sua solidariedade, como Líder do PMDà e como s_enador,
O Sr. Humberto Lucena- Permite~ me V. E~~ um aparte? conio companheiro de representação do Estado da_Paraíba,
muito significam para ·mim. V. Ex~- tem tazão, ao lembrar
a origem des-se selo, porque, como é Sabido, não existe mais,
O SR. ANTONIO MARIZ --Pois não, comprazer.
no País, Imposto sobre o Selo.
O Sr. Humberto Lucena-- Nobre Senador, desejo conA ConStituição, aO enumerar os impostos da Unido·, não
gratulai-me com V. Ex~ pelo seu pronunciamento que, além se. refere ao selo. Não mais exiSte esse iinpoSto. O s:eto- que
de opon uno, comprova mais uma vez ao Senado o seu espíritó- é---hOJe apllCado a cigarros, a bebidã.S e a otitráS mercadorias
público e a sua alta competência parlamentar.
te-m ·um outrO sentido que não é- o tribUtário. For ~riado,
corno.l~mbra V. Ex•, para efeito de controle da quantidade
O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obrigado. É bondade e de outros: controles_ de natureza admin~stq~.tiva, irtas ·não
como tributo, não como fonte' de receita: _Não hã, sequer,
de V. Ex•
Um preÇo público,_ pois que não se trata-_de qualquer tipo
de bem ou serviço vendido pela União às- eriipreSas, aos'ihteO Sr. Humberto Lucena - V. Ex\ realmente, como ressados. Não. Esse selo é impihgido aos· contribuintes, aos
bem acentuou o nobre Senador Coutinho JoJ;"ge, traz ao.Sena- _produtores, em determinadas circunstãndaa: Não_se trata de
do, que é a Casa da_ Federação, uma denúncia da maior graVi-- lltn s~J;V_iço ou bem vendido pela Up.ião. E~se seJ,o fpi cri~do
dade, ao deixar dare que o GóV_erhó ·está escaniotéáildO' a .pela Lei n' 4.502.; de 30 _de nov<:mbro de 1964, .no art. 46.
verdade fiSCã.l, na medida em que subtrai :recurSos- do -Fín14o E .o parágrafo úniCo desse art. 46 .estabelecia, Simplêsmente,
de Participação dOs Estados e Municípios para fOrtalecer o a gratuidade do selo. Aí se Vê o ..-aõsUrdO de transformáwlo,
caixa do Tesouro- Nacional. E o qUe é pior, fàZ-Se isSO de agora, em reles atas noimativos, cóm medidas infralegaiS;
maneira· quase que sigilosa, atr'avés- de instru_mentos ii1.'adew
iinposto, quando a ConstitUiçãO reclama lei complementar
quados, como prova V. Ex~ U tilizouwse mil decreto, e- portarias
para·
a-criação d~ novos im-postos, como está dito no art.
iíiteiramen.re- irtê011Stifucióóa:íS e injurídicas. Por iSSo--m:esmo
o remédio que V. Ex• s_ugere, não pode ser outró ·senão Uin 154 d_a Constituição._Não existe_es~~ impOSto:-- -O Sr. Cid Sal>óia de Carvalho _:·Permíte-me
Ex•
projeto de decreto legislativo para sustar d~_ imediato,_através
'de uma bperação cirúrgica, ess-a ·agreSSão qoe o POder ExeCu- um.aparte?
. .: .
tivo faz ao texto constitucional. V. EX' traz dados. estarrece· ·· O SR. ANTO'Ío!IO MARIZ. -Já darei, com muito 'prazer,
dores, no que tange à questão da redução do IPI do cigairo
apár\e a V. Ex•', nobre Senador Cid Sabóía de Car.v:alhii.
e do aumento do valor do selo. Há dias; V. _Ex• me falava
do problema do selo,- para lembrar, o que é mais um· argu- · -~-- A(e'Stá o absiú·cto: 'Cilam~se il;n_postoS pOr portaricJ.~:'por
mento, que o selo foi criado apenas para medir quantidades. decreto~
._
_
Mas ·o GOvernO e-stá aumentando o valor do selo como se
No Orçam~nto_ da _Un_!ão~_ e~~~ selo, t!3-l_o seu ~<;mtante,
tratasse de tributo, para compensar a diminuição-do IPI so_bre . tal a importância que;Vem gfanje4ndonos _últimos anos, é
o cigarro_ e, portanto, aumentar a receita da União. Além çlas$1;icado como çontribuiçãi>; econi\mica ~já equívale a 10%
disso_, V~ Ex• também lembrava há pouco que nós própriOs do iPl do cigarrô, segundo 3. arrecadação de l99l.
, .·
do Congresso Nacional, nos enrpdamos_;_j_nç;lusive, num equí- _' · É 'uma aberr~çãO, Uma .extràvagãri.ci:;t, "é tim fatCi qu_e prevoco, quando aceitamos a diminuição. do _Imposto de Renda, císa ser coibidó. Requer-Se~do G.óvernO o respeito â Constiatravés da majoração do Imposto s'obre Operações Finan- tuição,' -0 respeito• às tels.' _() contribti_inte_ não- pode ficar à
.ceiras, o que ÜbplicóÚ t~rribéni na diminUiÇãO do Fluido de mercê dos humores do Sr:~Diret.or-Geral do _Departamento
Participaçãu-dos Estados_ e Muniç_ípios. Portanto, nobre Sena- d_a Reqeita, ou do Sr. Ministf~ da&onomía, Fazenda e Plane_dor Antonio Mariz, desejo parabenizar V. Ex• pelo pronuncia- jaffiento' etc. · ·:-. -. -. · '.~
; .
_ .
_... =:- ~-.--,; _
mento, pela apresentação dessa proposição, que deve ser e":a.___ É preciso que _os impostos obede-çam aQs es.t.ri~Os t~!I110S
inirtada'iapidamente pela COniissáô de Cónstítuição,' Justiça da Constituição e ~das leis;. Est~ é a mais,elem~ntã{ das _g~ran
e Cidadania. Neste sentido, aliás; faço; éomo Líder do-PMDB tias constitucionaiS. Es.tá· mesmo na base_ do DireitO. -Constida Banc3~a Májorit4rja_ .~~~tà 9is~. ufp_ àPêto ,ao' Sen_adOr
, ~,: : ·.-.:,·
-· ~, . -. L~ _ ;. . • .-~~- • __
Nelson Carneiro~ ·pata que designe o_ Relatqr da matéri~_ e, t~c'ional.
., É pe se lembrar que um dos móyeifo da Magna Carta
se for necessádo, deVeremos-requerer a Urgência urgentíssima.
ingles11 foi. juSt~ment~~ ~p~mtrole .d9s .tributos, a.· ~1xigência
de que não se impusessem~tributos.s.e~ a aquiiesçiê!leia, sem
O SR. ANTONIO MARIZ .,..- Mu.ito obrigado.
a aprovação das asse"!.l>léi~~ populares, do Parla"!~!lto.
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Mas aqui o que se vê é isso~-um-a--pOftaria -de-rrogando
a ConstíúliÇ-ão. EsSe é O as-peCto ffiaís ómiriOso dos a tos pra ti~
cados pelo Governo.
-- --Ouço o Senador Cid Sabóia de Carvalho..

O SR. ANTONIO MARIZ ...:·ouço o nobre Senador DiSuruagy.
- -

va~do

O Si-~ Divaldo Suruagy -Senador Antonio Mariz, a importância do projeto que V. Ex• submete ao julgamento dos
seus pares foi múitó bem exaltada por vários Senadores que
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Desculpe interrompê-lo. tiveram a honra de lhe apartear. Gostaria de acrescentar mais
mas nãu--poderia deixar de dar o meu apoio à ~ua fala esta alguns argumentos à _exposição brilhante que V. Ex• nos protarde aqui no Senado Federal, principalmente agora, após porciona. Bem sabemos que todas as revoluções importantes
o aparte do Senador Humberto Lucena. Nisso V. Ex' produz do mundo tiveram como causa insatisfaçõ_es, inquietações geuma verdadeira profissãO de fé, que é a defesa -intranSigente radas por um processo tributário. O que foi a -Revolução
da CónsfituiçâO-brasileira.
- - -- -Americana senão uma reaçã6 das colónias contra a exorbitância tributária da Coroa Inglesa através do Imposto do Chá,
O SR. ANTONIO MARIZ -Muito obrigado.
através do Imposto do-Sal e de outros tributos considerados
o Sr. Cid- SS.bóia de Carvalho _ 0 fãto que V. EX~ exorbitantes pelos colonos norte-americanos, em 1776? O que
denuncia é da maior gravidade. Cç~9 _pOde portª!:ias ou mes- foi a Revolução Francesa, que modificou os rumos da história
mo decretos criarem circunstâncias para nova tributação? Isso, da humanidade senão-uma- insatisfã.ção· coritra o abuso tribuevidentemente, é vetado na legislação brasileira, porque a tário por parte da Coroa Francesa? O que foi a Inconfidência
nossa Carta Magna não permite. Na parte formal, portanto, -- Mineira, ·a riiãis--famosa das revoluções que conduziram ao
antes de penetrarmos no mérito, está-absolutamente incorrefa processo de independência brasileira? Também uma insatisa decisão do Governo que é ataCada no-DiScurso de V. Ex~. fação contra a derrama do ouro, que gerou aquele movimento
além do mais, rio ni.éiitO também, basta uma visão da própria rotulado, na História brasileira, como a Inconfidência. Ora,
Constituição nos seus· cuíd-ados mullicipalistas. para-_desauto~ essa inquietação, essa insatisfação está dominando a sociedade
tizar essa providência que vem seifar a saúde finanCeira: dos brasileira, pelos mais exorbitantes impostos e pela correção,
,Municípios brasileiros. De tal sorte que estou apoiando todas também exorbitante, das tarifas de serviços públicos. Outro
as considerações trazidas por v. E~. porque, acima de tudo, detalhe importante do tema abordado por V. Ex~ é que não
há um prefeito, neste_ País, desde a Prefeitã Luiza Erundina,
Sa- 0 em defesa dos Munt"ct'pt"os' quan"'o ao ·mért'to· em defesa
' inconstitucionalidade,
"
'
da ConstituiçãO, nos aspectos de
e.tam~ da cidade de São Paulo, que é a mais poderosa da América
bém porque denuncia o= discurso de v. Ex~ instrumento~ inde~ Latina, até o prefeito mais humilde do interior do Nordeste,
vi~_os utilizados pelo Govemo Federal para produzir uma f3Isa que s3iba qual o critério que a Receita Federal estabelece
realidade_ tributária 00 País. v. Ex~ tem não aperias 0 __ meu para o Fundo de Participáçãõ dos Municíp-ios. Então, o que
apoio, mas acho que 0 apoio de todos o_s que estão presentes se comenta? Quando está havendo probleina de caixa no' Go~
·
S
d
vemo Federal, tiram-se recursos dos Municípios- para faZer
aqut no ena o, acompanhando a denúncia, o raciocínio, a
defesa que v. EX' faz da Carta Magna do País. Parabéns caixa. As explicações matemáticas do Governo são totalmente
incompreensíveis para qualquer prefeito brasileiro. Não há
ao seu trabalho de hoje, aqui 00 Senado.
um prefeito que saiba isso, não há um parlamentar, no Con~
O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obrig3.do, nobre se~ gresso Nacional, que saiba qual o critério real, a não ser
nador Cid Sab6ia de Carvalho. As considerações de v. Ex• aqueles que já tiveram o priVilégio de ter sido MiniStro da
são sempre judiciosas, brilhantes e enriquecem, evideittemen~ Fazenda. Ninguém sabe qual é o critéi"io, quais são os_ núme~
te, 0 meu pronunciamento.
ros, quais são os parâmetros; quais são os valores estabele~
Para que se tenha uma idéia do_ que representa a utilização cidos. A verdade é que os Municípios iecf:bem a cota do
indébita do selo, basta dizer que, posteriormente à sua criação Fundo sem ter a noção exata do valor que, realmente, devegratuita, pelo instrumento legal citado, 0 Decreto-Lei n~ 1.437, riam receber ou não. Congratulo~ me com V. Exa, senador
de dezembro_de 1975, passou a autorizai a CObran-ça -e um Antonio Mariz. V. Ex~ vem primando a sua passagem pelo
ressarcimento de custo e demais encargos do selo. J;:sta. é COngr-esso Nacional pela importância dos temas que aborda
a última lei vigente -sobre a matéri'l. Esse selo- representa e pela justeza dos assuntos que propõe ao debate e ao julgao seu ressarcimento e demais encargà·s, isto é, quanto custa menta da Câmara ·ctos Deputados e, agora, do Senado da
o papel do selo, a impresSão: do selo, os =e-ncargOs decOrrentes República. V. Ex~ dignifica a inteligência paraibana e é IriotíVo
da sua impressão e -do seu fornecinic:into aos interessados. de orgulho para todo~ nó~~ nordestinos.
o·selo tem eSse sentid"o·,-e nada além disso, nos termos d30 SR. ANTONIO MARIZ_ Muito obrigado. Senador
lei. Ele representou, inicialmente, 0,3% do valor do maço Divaldo Suruagy. v. Ex\-a par da generosidade de suas pala~~ ~~gg~~~~-~; está. represe_ntando, agora, 17,79% do~p_ro~~o- fl~a-_1 vras sobre a mJnha participação no Congresso-Nacional, traz
·__ dados importantes ao discurso e confirma as linhas gerais
Para, afiná.!, cOinpletar o quadro de abuso e desregra~ que procuro imprimir a este pro-nunciamento. _ .
menta do Goyerilo da República, é suficiente 'observar que
Quero, agora, analisar alguns números, alguns dados relaa elevação feita pela Instrução n9 23 é de 670% sobre os tivos aos Fundos para que possa 0 Senado Federal ter uma
valores anteriores, que são de dezembro de 1991. Então, entre idéia da dimensão dos prejuízos causados ao País inteiro,
dezembro de 199r e 'feVereiro- 'de- 1992-;-o-noverriO · e1e-vou sobretudo às regiões e aos municípioS mais pobres: 0 Fundo
em 670-% o custo- de ressarcimento do- Selo, o custO do selo de Participação dos Estados, em 1992, como manda a Consti~
e dos demais encargos- da sua impressão.
tnição em seu art. 34 das Disposições Transitóri_as, é de
O Si'~-DiValdo Suruagy- V. Ex• me permite um ap3l-te? LO,S%% o -Ftii1do de P-afi:icipação dOs Municípios é de 22%; ·
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o Fundo Constitucional do Nordeste, do Norte e do CentroOeste é de 3%; o Fundo de Compensação do Imposto sobre
Produtos Industrializados para exportação, 10%. Esses Fundos, que integram os chamados Fundos ConStihiCiOriaiS, -somam 55,5% das receitas oriundas do !PI e do Imposto de
Renda.

O Fundo de Participação dos-Estados, o FPE, destina
para as Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste_ 85% dos
seus recursos.
O Nordeste tem, sozinho, 52,45% do fundo de Participação dos Estados.
Esses números expressam a perversidade da decisão governamental, pois revelam as áreas onde mais maléfiCoS serão
os efeitos da ação por ele tomada.
O FPM representa, em 1992, como foi dito, 22% do
!PI e do Imposto de Renda.
As capitais têm 10% desses recursos do FPM, enquanto
os municípios do interior têm 90 poi" cento-.- --Ora, é precisei dizer que quando se trata daS Cã.pitaiS,
a distribuição se faz diretamente, em fünção das populações
e indiretamente, em função da renda per capita, ou por outra,
em função inversamente da renda per capita, o que significa
que, também aí, são as capitais rilenOs desenvolvidas, mais
pobres, que mais se beneficiam. Se nos flxarmos no Nordeste,
veremos que as capitais nordestinas, exatamente por conta
do fato de um dos fatores de distribuição ser o índice inversamente proporcional à renda per capita 1 têm 48,7% de todo
o FPM das capitais, enquanto o ihterior do Nordeste, onde
a distribuição se faz simplesmente em função da população,
tem 34,07% do FPM interior, que interessa a todos os inunicípios. Quanto mais importantes os municípios, maiores esses
recursos, sejam de que região forem, pois a distribuição é
feita em função da população.
O Fundo de Compensação do !PI das Exportações representa 10% do Imposto de Renda e do Imposto so6re Produtos
Industrializados. O Nordeste tem 13,5% desse Fundo.
Os Fundos ConstftUcioniis Regionais represeritam 3%
do IPI e do IR. O Nordeste, nos termos do art. 34, § 10,
das Disposições Trans-itórías~- tem f,S%- desSes Fundos, e o
Norte e o Centro-Oeste têm 0,6%, totalizando 3% dos dos
impostos.
O Sr. Lavoisief Maia- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. ANTONIO MARIZ-~ Com prazer, SenadorLavoF
sier Maia.
O Sr. Lavoisier Maia - Trago a minha solidariedade
a V. Ex~ no instante em que leva ao conhecimento desta
Casa e do Brasil um assunto de tamanha ímportãncüi e de
muita gravidade. O GOV"einO Federal está, em pri~eiro lugar,
cometendo mais uma ilegalidade, rasgando a ConstituiÇão Federal; e em segundo lugar prejudicando a população mais
pobre do Brasil. Todos são prejudicados com essa arbitrariedade do Governo, mas as regiões mais pObres são mais
prejudicadas, e os municípios mais pobres do Nordeste brasileiro são conseqüentemente, os mais atingidos. Por isso, V.
E~ recebeu tanta solidariedade, tantos apartes importantes
aqui desses Senadores ilustres que compõem esta Casa. Esse
assunto levantado por V. Ex~, nesta tarde, certamente terá
uma enorme ~epercussão em todo o País. Talvez os Senadores
.que defendem o Governo nesta Casa vOltem - hoje não;
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mas amanhã talvez --a trazer contra-argumentos, a apresentar justificativas ou a tentar urna explicação em favOr do
Governo Federal, o que acho difícil, porque os argumentos
que V. EX~' apresenta são contuudentes, são irrefutáveis. Lamento não estar aqui o Senador Marco Maciel, Líder do Governo nesta Casa, oU um Vicf._-!.ider para defender o Governo
ou para dar uma satisfação ressa denúncia grave que V. Ex~
traz ao Congresso Nacional e, por extensão, a todo povo
brasileiro.
- Quero ·parabenizar V. Ex'- por abordar essa questão,
quando vivemos um mo_mento de ~an~a gravidade, e o Pres_i~
dente vira as costas para todos, prm.:apafmente para os mats
pobres, para os descamisado~ do Nordeste a quem tant? prometeu e nada está fazendo. Rr.-ceba. n~s.ta hora, meu ilustre
Senador pelo Estado da Paral'u~, o m~u :?tpoio, a minha solidariedade e meus Ctirriptimentos pelo seu importante pronunciamento.
·
O SR. ANTONIO MARIZ -~Muito obrigado, Senador
Lavoisier Maia. É muito importante a ~olidariedade de V.
Ex~, que representa um dos Estados mais atingidos por essas
~· ·~
medidas.
Diante dos dados numéricos que, a seguir, examinaremos,- impõe-se de fato uma ação do Senatl.o da República
como Câmara repres-entativa -da Federação.
As perdas são de 230 milhões de dólares, que equivalem
a 410,780 bilhões de cruzeiros, calculado pelo dólar comercial
de ontem, a 1,786 cruzeiros. A perda dos fundos equivale
a 55,5% do que o Governo deixou de arrecadar pelo !PI,
com essa redução da alíquota: 740,144 bilhões de cruzeiros.
Mas compensou com a elevação do selo.
O Fundo de Participação dos Estados, que representa
20,5% do total, perde 151729 bilhões de cruzeiros. O Fundo
de Participação dos Estados das Regiões Nordeste. Norte,
e Centro-Oeste, que representa 85% do total, per<!e 128969
bilhões de cruzeiros.
O Fundo de Participação dos Estados do 8ordeste é subtraído em 79,612 bilhões de cruzeiros, representand1' 52,47%
do total.
No Fundo de Participação dos Municípios é maiOr- a sub~
!ração feita pelo Poder Executivo Federal. Representando
22% dos impostos que compõem o Fundo, o FPM perde
162831 bilhões de cruzeiros.
_ As capitais, que têm 10% do Fundo de Participação Municipal, perdem 16,283 bilhões. Os municípios do interior, com
a parcela de 90% dos totais do FPM, perdem 146,547 bilhões.
de cruzeiros~ E aqui, como foi registrado, não há _distinção
entre as regiões. A perda se dá em função da população.
Atinge todos os Estados do Brasil indistintamente.
As capitais do Nordeste têm 48,64% dos recursos destinados a todos as capitais. Isso significa a perda de oito bilhões
de cruzeiros. Os municípios do interior do Nordeste têm 34%
do.total; perdem 50 bilhões de cruzeiros.
Do Fundo de Compensação do !PI das Exportações são
retirados 74014 bilhões. O Nordeste, com 13% do total, perde
9991 bilhões.
Dos Fundos Constitucionais Regionais-, qUe Constituem,
como se sabe, 3% do total das receitas do iPI e do Imposto
de Renda, o Nordeste, com 1,8%, perde 13,022 bilhões de
·
cruzeiros.
-
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Para dar apenas uma idéia d_os prejuízos gerais, forneço
os totais que acabei de enumerar.
Com essas duas medidas infrãlegais, o Nordeste perde
160,618 bilhões de cruzeiros. Um Estado como a Paraíba perde
12,900 bilhões de cruzeiros, praticamente 13 bilhões de cruzeiros.
Aqui, a título de ilustração, vejamos em ielação_ao Fundo
de Participação ~dos Estados:
A Bahia, que tem o maior índice de participação de todos
os Estados do Brasil, a maior beneficiária do Fundo de Partici~
pação dos Estados, tem 9,40% do total; só no Fundo dos
Estados Nordestinos- FPE -perde 14,215 bilhões de cru-

zeiros.
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da distri_buição. Atenta contra o que há de mais essencial,
de mais sagrado, o que está no cerne da Constituiç.ão brasileira. Atinge a República Feder_ativa, o equilíbrio social e
o equilíbrio das várias esferas da ordem constitucional. Isso
é crime de responsabilidade - a Constituição o diz no art
85. Também na Lei n' 1.079, de 1950, está previsro o processo,
a forma como se acusam o Presidente da República e os Ministros de Estados como são julgados perante o Senado Federal,
presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Permanecerá a Nação inerte diante dos fatos? Permanecerá o Congresso Nacional em silêncio em faCe d-e tantas
agressões_ à lei, a tantas ilicitudes, à quebra das_ hierarquias
das normas do sistema jurídico do País? Veremos isso de
braços cruzados ou agiremos? De minha parte, tomo iinediatamente a iniciativa de apresentar esse projeto de decreto legislativo para sustar os ates impugnados.

O Ceará (7,33%) perde 11 bilhões; o Maranhão também
perde 11 bilhões; Pernambuco, 10,5 bilhões; o Piauí, 6,5 bilhões; o Rio Grande do Norte, 6,339 bilhões; Alagoas, 6,312
bilhões; Sergipe, 6,304 bilhões.
O Sr. Josaphat Mariitho- Permite-mé-üm aparte, nobre
O Pará, por exemplo- e aqui fui aparteado, para minha
Senador?
honra, pelo Senador Coutinho Jorge - que tem 6,1120%
de índice no FPE, o quinto Estado na ordem decrescente
O SR. ANTONIO MARIZ - Concedo o aparte a V.
dos favorecidos, perde 9,273 bilhões de cruzeiros. Minas Ge- Ex•
rais é o Sétimo Estado, perdendo 7 bilhões de cruzeiros.
O Sr. Josaphat Marinho - Quero louvar a iniciativa
Esses são números, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
dão a medida do absurdo desses atas normativos e mostram do seu pronunciamento, nobre Senador Antonio Mariz, acentuando a estranheza com que se insiste ein-igilofar"; no Brasil
a irresponsabilidade - porque não há outra palavra para
- e não é de hoje- que não há União forte com unidades
classificar -a- ação do_ Governo_ Federal -com que o Governo
manipula as receitas públicas, a forma desumana e perversa federadas enfraquecidas. Tanto mais estranhável o que nos
ocorre porque a ConstlüJlção~de 1988, toda ela, timbra em
com que trata as regiões subdesenvolvidas do País. _No moassinalar a necessidade do desenvolvimento integrado, notadamento em que os Estados pobres, mais sofridos, por excelênmente com a correção das desigualdades regioilaíS: Mas chegacia, se vêem a braços com a epidemia do cólera, estigmatizados
mos no BraSil também a esta situação: a Constituição não
por um problema que constitui autêntica cal_amidade pública,
foi feita pira ser cumprida, mas para-s-er ·proclamada inútil
o Governo retira recursos dessas regiões.
Para que _se tenha uma idéia da importância desses valo- e carente de reforma. Antes de executar, reformar! Então
nem a executamos nem a reformamos, e o desenvolvimento
res, quero lembrar que o Estado da Paraíba, uma das unidades
federadas onde c_om mais violência se tem manifestado o surto não nos _chega.
do cólera, recebeu de ajuda federal para· tratar da moléstia,
O SR. ANTONIO MARIZ - Muito obrigado, Senador
até hoje, 150 milhões de cruzeiros. O Governo que dá 150
milhões com a mão, com a outra, tira 13 bilhões de cruzeiros Josaphat Marinho. São bastante adequados as observações
e_ os comentários de V. Ex~ Mais do que isso, creio que há
do mesmo Estado.
Ainda ontem, governadores do Nordeste foram aqui con- não só uma denúncia nas suas Palavras mas_ também uma
vocados para assinar convênios no Ministério da Ação Social. convocação.
A denúncia é de que se tratam as leis com indiferença,
A Parru.ba era um deles e assinou convênio, para abastecide
que
não se respeita a Constituição. E a exortaÇão é Para
mento de água da cidade de Sapé, nó valor de 800 ~milhões
de cruzeiros, menos de 1 bilhão de cruzeiros, importância, -que se mude isso, para que a coletividade, a cidadania assuma
ao que parece, insuficiente até para a demanda, para as -neceS- a consciência dos seus direitos, da importância da sUa Carta
Magna, para que as leis votadas pelo Congresso Nacional
sidades daquela cidade do Brejo paraibano.
e sancionadas pelo Presidente da República sejam eíiéazes,
Então, é ·precisO estabelecer o comparativo entre_ os nU- produzam resultados e impliquem na realização plena da cidameros, para que-se compreenda o_ que significam esSes 160 dania brasileira~
As suas palavras contêm t~ml;>ém _a grande preocupação
bilhões de cruzeiros que são roubadOs, assaltados do N or~este;
.
o que isso representa em termos de indiferença ao manda- diante da ordem jurfdíca ferida do País.
mento constitucio_n_al, que determina, entre os objetiVos funda- <? que se vê é a sucessão de atas administratiVos qUe
mentais da República Federativ_a do_ Brasil, no artigo 39 da desafiam a lei, que desafiam a COnstituição. Não é criine
Constituição, inciso III, :reduzir as desigualdades sociais e re- ai?C!nas receber propinas, deixar de realizar licitaçõeS, -supê-ffa-giÇlmU.s.---,--,~,~-__ -:_- ,~ ·- __ --- .-,-:.~·-_
__
.
turar _compras da administração pública, mas é crime também
--- O GOVeirio faz exatamente o contráii.C:f. Medidas como violar a ConstitUiÇãO, atentar con_tr3 ela. É esta a questão
essas atentam contra a Constituição, contra o prindpic)'federa- que quero levantar aqui: que se cumpra a Constituição, que
tivo, porque enfraquecem as unidades federadas, as unidades se respeitem as leis. Esse é dever de todos os cidadãos desse
políticas consubstanciadas nos municípios, agridem a repar- País, mas é acima de tudo um dever nosso. No_ caso específico,
tição das receitas_ trib.utárias federais. Isso ~.tá previsto .em quando é afetada_ a Federação, é dever próprio do Senado
nossa Carta Magna, em que o art. 159 estabelece os çritédos da República. (Muito bem!)
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O SR. ELCIO .ÁLVARES (PFL -,., ÉS.:Pronuncia o seDurante o discurso do Sr. Antonio -J.:1-ariz o S~.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadetra da prest~ guinte discurso.) _,Sr. Presid_en,te, Srs. Senadores, dentro
déncia, que é ocUPa~a pelo Sr. Iram Sarail_!_~ 4~ $'!cre- desse pronunciamento íntimamente ligado ao m~u Estad~,
o Espírito Santo, encontra-se talvez ~um dos problemas mats
tárin.
sérios deste país: o dos transportes. E neste instante que faço
O Sr. Júlio Campos - Sr. Presidente, peço a palavra um relato dos esforços que estão sendo enviados para forma~
para uma breve comunicação.
lizar o corredor de transportes que liga a região do cerrado
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a pala- e grande parte de Minas Gerais aos portos_do_Esp~rito Santo.
Tenho a impressão de que se_ abre um debate 1mportante
vra ao nobre Senador Júlio Campos.
para -que o Brasil atente, e principalmente o seu Governo
O SR . .fÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Para uma comuni- para a magna relevância da problemática dos trans~ortes. 1
cação. Sem reviSãO-do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sen~do
O efetivo desenvolvimento do Estado do Espínto Santo,
res, faço uso da palavra neste instante apenas par~ c~mu~1car meta almejada por todos os capixabas_ e objetivo primeir<?
aos meus companheiros do Senado Federal e da propna Cama- do atual governo estadual, depende, prioritaríamente, da im~
ra dos Deputados que, amanhã, a Comissão de Infra-Estrutura plementação de medidas no âmbito ~o transport~ de~g~s, .
do Senado, da qual sou Presidente, estará abrindo o I Semi- no que concerne â sua modermzaçao e OJ?~racmnahzaçao~
nário da Infra-Estrutura Nacional, sob o patrocú:tio do Senado através de medidas que emprestem competitivamente ao-seFederal, com a particip~fçáO ·do Ministério da Infra-Estrutura, tor.
da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrónica .Insere-se, nesse contexto, o Projeto do Corredor Centro~
- ABNIEE - e da Associação Brasileira para o Desenvol- les.te, _que liga o complexo portuá?~ do Espírito Sant~ à zona
vimento das Indústrias de Base- ABDIB.
industrial de Belo Horizonte e à tíllima grande fronteira agríEstarão presentes neste encontro as-maiores aUtoridades cola do País - a região dos cerrados do Brasil central do País. É uma fórmula de q_ue o Congresso Nacional está constituindo~se, hoje,_ no ú_nico grande_ projeto de desenvol~
se utilizando para ·convocar o GOverno Federal, através do vim~nto naciOnal, pois sua implementação permitirá viabiliza.r
Ministério da Infra·Estrutura e dos demais ministérios, eJam· a agricult~:~ra _e a agroindtístria em imensa área de nosso-_tern~
bém a iniciatiVa PriVada brasileira para discutirmos nãó só tório. . - · - - ·
.
.
•
·
·
os problemas da infra·estry.tM,ra nacional, mas toambéw _a vi_abi·
Operado eficazmente, a baixo custo e proporcioriãndo
lizaçáo econômicô-financeira da infra-estrutura- do País.
confianÇa aos produtores mediailte a efetivação_ de entreg~s
Estarão presentes, além do Ministro João Santana, da rápidas, tal projeto propiciará ver~adeira, rev_olução na econo~
Infra-Estrutura seus Se-cretários Nacionais: do Transporte, mia do País, pois se constituirá numa efetiva fonte ~~ado_!"~
José Henrique 'n•Amorirn; da Energ~a, Ar:nando Ribe.U:o; de riqueza nacional. Contrariam,en_te à.a.tu~l política de_ subsí~
de Comunicações, Joel Rauber; de Mmera~o e Metalurgia, dios ou à de preço úniCo para os prod1:1_tos agrícolas que,
Luiz André Rico Vicente; bem como o Presidente da Petro- por desconhecerem a geografia e os mercados, prom~ovem
brás, Ernesto Teixeira Weber.
-- _.· ---- · -- · --_
verdadeiros passeios de caminhão da safra agrfcola,_alem de
Também estarão presentes o Ministro da Economia, Mar~ propiciarem armazenagen~ ine~pli~veis~ o projeto em ques~
cüio Marques Moreira, e do~ represent~ntes internacionai~: tão visa dotar sua área de mfluencxa de siste.tna de transporte
o Presidente do Banco Mundial, Dr. Lewis P'I:"eston, e o Pres1~ de cargas a custos gue torn~m essa região realmente compe~
dente do Banco I nterarnericarid de Desenvolvimento, Dr, En~ titiva irÍternadorialmente, mediante o. incremento da _produ:rique Iglesias, que chegarão hoje de Washington para parti- Ção, priqcjpalmente na agricultura e na agroindtístría. -.
·
cipar deSse encontrO-de real importância.
SoO~.o.aspecto__opetacional, a principal vantagem d~ p~o
Além do Dr. AldoNarcisi, Presidente da ABDIB e Presi- jeto é a .Oe qUe os inves_~mentos, em sua grande m.aiO.na,
dente do Fórum de Desenvolvimento de São Paulo; partici~ já .se encontram realizados. faltando tão~somente atingir a
pará do evento o Dr. Paulo D'Arrigo Vellinho, Presidente melhoria _da eficácia do sistelna.
.
··- ·
da Abinee.
De fato, com a chegada da Estrada de Ferro Vitória
Contará esse encontro com a presença do Presidente do a Minas, da Companhia Vale do Rio Doce -,CVJt? .Congresso Nacional, Senador Mauro Be_nevides, e do Presl~ a Belo Horizonte, ·está garantido o traQsporte ff;rrOVIáno,
dente da Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen Pinheiro, -a preço competitiv-o, até Vitória. O próximo passo_--::- e- o
bem como de inúineros Parlamentares e inúmeros empresários mais urgent~ -=--- refere~se_ a dotar de eficácia e de. compe~i~
de todo o BrasiL
tívidade a Estrada de Ferro da SR-2, da R.ed.e Ferrov1ána
Estaremos quarta e quinta~feira nõ Auditório Petrónio Federal - RFFSA - que liga Belo H01izonte a !3rasília,
Portella, durante os dois turnos, participan~o de d.ebates nesse Anápolis e Goiânia: além- de promover su;;t. efetiva conexão
encontro de real importância para a infra~estrutura do País. com a Ferronorie. que seguirá de Uberlândia para o Estado
E esperamos que esse seminário sej~ftealmente a gfa~~e par~ do Mato Grosso.
·
tida de abertura para o perfeito entrosamento entre o Poder
Gostaria, eminentes _s_enadores, de diz.e.r que essa tese
Executivo, o Poder Legislativo e o empresariado bras~leir~.· que estamos sustentando, que_ não_ é uma tese.somente__ do
a fim de que possamos dar saída e c?nsignar recursos nac!onazs governo do Estado do Espírito Santo, que envolve o governQ
e internacíonais para o avanço da mfra-estrutura no Pa1s.
de Minas Gerais, o de Goiás e todos os govcrnos.~IJ:teressados
QUero contar com a presença de todos os colegas parla~ nesse sistema de. transportes, beneficiarB uma regiã_o muito
mentares. (Muito bem!)
_
_
.
__
grande.
..
.
.. .
. . .• . ·
Em adição. à parte _técnica ferroviária, faz~se ne_cessáno
O SR. PRESIDENTE (l~am Saraiva) -Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares.
promover efetiv.a"coordenação operacionai e comerci~.lJntre
~-,

··'

'
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as empresas; Conipã.nhia -vale do Río Doce, Empresa Ferroviária Federal e a Companhia Docas do Espírito Santo CODESA c:_ esta em fase de estadualizaçã.o, providência fun-

damental Para a cónse_çução dos objetivoS e metas do referido
prOjeto. Nesse _·contexto, reveste-se de fundamental importância a aprovaÇão do Projeto de Lei da Presidência da República, númerO 8. de 1991, em tramitação no CongreS"so Nacional, que trata da desregulamentação portuária, e-cuja relevância manifesta-se~ sobretudo, na permissão para que os tenni-

nais priVatjvOs operem carga de terceiros.

Por relevante, cumpre enfatizar que a elaboração do projeto e a fixação de metas e objetivos sô 's~_tornaram p6ssíveis
graças, à-utlião de ~sforços e de propósito d_os governos-dos
Estados de Minas-Gerajs, Goiás, Mato GrOsso, Mato GrossO
cio Sul, Espírito Santo,- além- do DistritO Federal, reunidos
em três encontros: .o de Selo l{orizon!e, o de Uberlândia
e o de Vitória, e que resultaram na çriaçãõ do Escritório
Operacional do Con;-edor do O.:!utrõ Lest~, com a participação
da RFFSA, da CURO e da CODESA, -visando promover,
coordenar e agilizar as operações conjuntas. Além da implementação desse projeto_, ~enhor _Presid~!l
te e Senhores Senadores, constitUi meta relevante do governo
do Estado do Espírito Santo, refletindo outro anseio do povo
capixaba, a efetiva integraÇão feri::oviárià coiri o sul do Estado
e com os Estados do .Rio. de Jaçeiro e de_S:lo Paulo. transformando os portos capixabas em alternativas para aquelas regiões.
·
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de grãos e que tem a possibilidade de exportar mais de 2
milbões e meio de toneladas de grãos imediatamente. E tudo
isso jogamos dentro do já congestionado porto de Santos,
com todas as capatazias, com aquela síndrome criada durante
_d~zenas de anos. E toda v.ez que tentávamos essa i_nteg!ação
para ter a opção dos portos capiXabas, surgia Sempre um
obstáculo muito grande. Por iS:so;-no dia da inauguração flz
questão de dizer ao Ministro ~_oão ~antana que antes tarde
do que nunca. E tínhamos que comemorar isso aL Por ou-tro
lado, temos dois portos excepcionais lá no Espírito Santo,
niuito bem instalados. O porto de Tubarão, onde atracam
navios do mais alto_ calado, e que é um Porto ainda ocioso.
Veja V. Ex~ o quanto isso barateia e possibilita lucro, por
exemplo, na exportação da soja, do milho, porque diminui
o custo_da capatazia. Então, podem atracar no porto de Tubarão navios do maior caJado; e ainda temos o porto de Vitória
à nossa disposição, à disposiçãO do _Brasil._ Isso traz um barateaJTI_ent9 e~ sem dúvida nenhuma, uma grande agilidade nas
exportações e .urna nova opção; aqueles que quiserem continuar exportando pelo porto de Santos, que o façam. Por que
não? E aí vamos estabelecer a competitividade! V. Ex~ disse
_várias palavras mágicas. Falou também na lei dos portos. Vejo,
- se diz por aí que o governo es_tá empenhado nisso, o governo
-está empenhado naquilo. Há mais ou menos um ano e meio
..atr_ás fui procurado pelo lobby - legítimo - do Executivo
em meu gabinete~ que me disse: "precisamos aprovar a lei
dos portos, porque ela vai baratear, e_ muito, o preço dos
produtos, e criar condições de exportação". Há para quem
quiser observar, um estudo comparativo dos custos de carregamento_ do pqrtq de Santos- com os dos outros portos competitivos do mundo. E o nosso chega a custar três, quatro vezes
o carregamento de uma ton~lada ,d~ qualquer coisa. Essa notícia da integração que V. Ex~ nos dá aqui, agora, parece-nos
mostrar dois "gargalozinhos" a resolv~r.

O Sr. Ronan Tito- V. Ex• me permite um aparte; nobre
Senador?
___ ·-------- ___ _
O SR. ÉLCIO ÁL VAii.ES =buço, com muita satisfação,
o Senador Ronan TitO ..
O Sr. Ronan Tito -V. Ex• falou uma porção de palavras
mágicas - mágicas para nós, do Centro-Oeste e de Minas
O SR. ELCIO ÁLVARES - Apenas dois.
Gêtais - qU.àndo Se referiu' a esse--estudo _da integrasão da
Rede Ferroviária Federal, e que sairia de Uberlândia -ou de
_Q Sr. Ronan Tito- Um ~-na Serra do--Tigre, que se
Brasília, com a Ferrovia da Vale do Rio QQ~e que ~vamos
resolve.com lq,comotivas,_e o outro__é a questão do anel ferroser um pouco sinceros neste mqme.nto - Qurante muitc;> tem~ vi,áJ:io.dG-I'Ielo Hqrizonte que impede o tráfego pesado dentro
po, nobre Senador, parecia uma estrada de ferro num tún~l da cidade, Com isso podemos colocar nos porto.S"<!o Espírito
abérto. Por que num túnel aberto? Porque não tinha estação-, Santo, st(m nenhum esvaziamento para Santos, três milhões
não pegava carga de ninguém, era uma estr.~da de fe~ro ~-~be7 , de toneladas de grãos. Quem ganh~ com ,isso? Ga!lb_a o Brasil,
rana. Ela passava soberana com _o seu tiiip.istério de fc;:rrq ganham-os portos do Estado de V_ E~ e ganham os produtores
para lá e para cá. E nós; de Minas Gerais, recebemos uma
não só_do meu E_stado, comº__ os do Sen~dor Ir11m.~araiv.a,
doação muito grande da Companhia Vale do Rio Doce e .os. de V. Ex~, que é um mineiro que muito nos honra e
Minas está toda furada, está cheia de but:acos em todos os _-está_ emprestado para o Espírito Santo; V. Ex~ presta relevante
lados, deixados pela Companhia Vale do Ríó Doce. Mas por- serviço àquele Estado, mas nunca esquec_eu Minas Geraisque ninguém é de ferro, mesmo que o Rio de Janeiro não eu sei disso. O discursO de V .. Ex~ nesta tar<k.t~IJLQ _maiortenha nenhum minériO de ferro, o escritóriO da Companhia significado para o Centro-Sul, para o Brasíl_, para as exportafica lá, porque se o Rio de Janeiro não tem:minério de fe"rro? ções.. N9 JTiome;nt9 em que temos necessidade de cria_r_ d_i:visás
tem praias; que ~ão um atrativo muito maiQi' para os_fu_ncio:- e- que se fala em grandes _safras - não açredito que ela seja
nários do escritório da Companhia Vale do Rio Doce. Brigatão grande quanto se anuncia - de;vo dizer,_ en passant que,
mos. durante 20_,anos- por um peque·no ertçrortcarn:ento, 22 na ve_rdade, o estilo de Pera Vaz Canfinha continua, era aquele
quilómetros, ali de COsta Lacerda. E outro dia fui ã inàugu- profeta que dizia: "Em se plantando tudo dá". Não se plantou
raçãor Soltamos foguete, ficamos felizes, f~I um Ministro de
tanto como. prevê .a. futura _colheita. Mas isso é divagação.
Estado, foi o Governador etc. V~ja y. Ex:.• no Brasil temos
O i~portante é, ficar na linha Po çliscu_rso _de _V._ Ex~, nq_s
alguns afunilamentos na nossa economhi~:::-:- e V~ Ex_~_ cita ~dois ãS~untos. V- ~x~__tem não só a responsabilidade de LideM
um muito ·grande. Se considerarmos o ~ud.oeste goiano, do
rança do Partido do Governo· nest11 Casa_ ~qmo també,m a
senador Iram Saraiva, que_ ora preside esta: sessão, o TriânM de representar o Estado do Espírito Santo. Vamos aprovar
guiO, o sul do Mato Giósso, o norte- dq)vlato GrosSo do essa lei do~ portos. vamos discuti-la, vamos debatê-la com
Sul, temos uma região que produz 6 ri:ti\b,~es de toneladas. os nossos colegas, vamos desburocratizar e criai coridições
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de fluir uma exportação mais razoável e mais barata. E vamos
trabalhar, V. Ex~ no seu Estado e eu no meu, para que acabe·
mos com esses dois pequeninos gargalos, para que possam<?s

co-ntinuar exportando, e exportando muito mais a capacidade
de trabalho do nosso povo, que produz grãos - e grãos em
quantidade. Agradeço a V. Ex• a oportunidade de aparteá-lo.
Alonguei-me um pouco, peço desculpas, mas a tentação do
tema força-nos a dialogar.
-O SR. ELCIO ÁLVARES -Incluo, com muita alegria,
o aparte do Senador Ronan Tito a este pronunciamento pela
atualidade do pensamento de V. Ex• emrelação à problemáticil económica~dO País.
Mais uma vez V. Ex~ tira exatamente o problema do
âmbito regional e o transforma num problema nacional, porque, na verdade, ele o é.
Verificamos, e V. Ex~ -disse muito bein, -também tenho
uma restrição - uma euforia em -n:Haç~o- a _grandes safras;
é preciso que elas sejam bastante para suprir as nosSas necesSi~
dades, permitindo que não venhamos a cometer uma heresia,
que é a importação de alimentos. Mas o que adianta aprestarmo_s uma safra razoável se não tivermos meio de transpor~
tá-la? Vai acontecer o seguinte: o prOdutor consegue urrrresultado excepcional da colheita, mas depois, por não-poder comercializar o seu produto ~e isso, em grande parte, em
virtude da deficiência do- transporte - ele vai d~animar.
E o resultado mais importante: -busco dados de um estudo
realizado pelo governo do Espírito Santo - 1'krn!ton em
custos previsíveis, do trecho Brasflia-Espírito Santo; põ-r rodovia, pagamos US$60 por tonelada, quando, por ferrovia, iremos pagar 22 dólares por tonelada. O que irá dar o sentido
de competitividade com os próprios Estados Unidos na produção da soja.
·
A propósito de sua menção, ouvi o depoimento do Sr.
Olacy de Moraes, perante a CP! que investiga a hnportação
de alimentos. Ele disse com todas as letras, sem escamotear
qualquer raciocínio ou idéia, que estava se tra~sferindo para
a Bolívia, pois já não tinha mais entusiasmo em produzir
a soja no Brasil por não haver condições de competitiVidade
com outros grandes centros produtores. Isso foi dito por um
homem que é o maior produtor de soja do País. Falou que
estava realizando estudos experimentais~ com assinalado ·êxito
na Bolívia, e na imiriência de transferir os seus projetas agrfco~
las exatamente para aquele País.
_
O que ele está efetivamente encontrando é dificuldade
para comercializar o produto. E, evidentemente, se viabilizarmos es_se corredor de transportes, teremos preços, com
produto colocado nos portos de Vitória, para competir com
os Estados Unidos que hoje nos ganham, me_smo com trans~
porte rodoviário, por uma pe"quena diferença em dólar.
O seu aparte é muito presentâneo, está dentro~da realidade. E também folgo com a sua citação a respeito da Companhia
Vale do Rio Doce; sempre questionamos essã C6ffipãnhià.
em relação ao Espírito Santo porque houve até um Gover~
nadar, que foi sibilino demais, que chegou a dizer que a única
coisa que a Vale do Rio Doce deixava no Espírito Santo
era o apito do trem, pois não se integrâ.va neSSe processo
de desenvolvimento; obviamente esse corredor de transporte
aqui defendido, não só pelo governo do Espírito Santo, mas
por todos aqueles que se ipteressam pela eçonomia naciOnal,
vai modificar. A Cóinpanhia Vale do Rio Doce terá uma
7
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participação numa empresa"que poderá formar~se, com a J.:·.uticipação do governo e de entidades privadas, para sustentar
o_ que considero boje da mais alta importância, quando O
governo, em boa hora, compreende que é necess:írio retomJrmos a produção agrícola para recompormos o nosso número
em urna economia cada vez mais depauperada. _
_ __
Torno a ouvir, com muita satisfaç_ão, o Senador Ronãn
Titõ.
~
~

O Sr. Rooan Tito -Retorno agora, nobre Senador, para
fazer uma pergunta: V. EJ0, por acaso, tem o custo comparativo de transporte de Uberlândia ao porto Tubarão, de cami,
nhão e de trem de ferro? ~ão deve vari_ar muito.
O SR. ÉLCIO ÁLVARES- ~Tão varia. Foi~estimado
60 dólares por tonelada de Bras!lia a Vitória, e 22 dólares
"""!:presumível-por ferrovia, o que ~~ria aplicado, por extensâ? ~ambém ao município nÜtlt!ifiJ_.
O Sr. Ronan Tito- NOssa taq1ügrafiã Ceitainente regis~
trará esses daclos para que faça pan:e dos Ana 1s da Casa essa
difeiença, que ~u chamaria d·.:- escanilalosa. E3Sa diféienç_a
inviabiliza qualquer investiincitio t' g_ualqner exportação. V.
Ex~ citou o caso do _Olaryr t.ic Moraes, o w;).ior plantador
d~ soja do m'-7ndo.
O SR. ELClO ÁLVARES - ":;: tem:o impressão de que
V. Ex~ ouviu o pronunciarueíl'tt.Ydde de m&t'~_~::_a _tr~_qüllat
Tão tranqüila que Hjá estou na iminênc:fã:~:k abHnÇonar meu
país pai a incrementãr a produçâo de sn};: na Bolívia".
O Sr. Rouan Tito- Pois e rE qUem dis-.;-lssO rl o maio'I
plantado:..· de seja do mundo. Veja V. Ex~ .a impo;:tância do
discurso que faz e a- transforma•;ão dessa idéis: em re-alidade.
Por isso, peço a V. Ex~ que solicite a iilclusãt· . -:(.s.;;es n~ún;teros
por escrito no5 anais da CaSa. através da t<.quigraff:a para
que não pairem dúvidas a respeito. O dlfere•'l...:lal de 22 para
60, ou seja, 38 dólares por tonelada, confome a mercadoria,
inviabiliza exportação.
O SR. ELCIO ÁLVARES -!'i o campo da soja - voua·
longar o debate nesse sentido --se tivt.~o,em.'JS o corredo1'
de transporte viabilizado, conforme ef.t:i seado pretendido
pelos governos e~yolvidos no projeto, já -teríJ.más Um custo
inferior ao dos Est_ados Unidos para alcançar os grandes mercados internacionais_. Esse estudo está concluído. O escritório
está cuidando desse. assunto. Dessa forma, teríamos como
indagar·amanhã, caso o "Sr. Olacyr· de Moraes volte a fa!a_r
em uma comissão, por que ele, brasileiro~ está se -mudando
do país. Ele não:t~ria, então, as t~i~es profufldas d~ordem
económica que nos apresentou, mas se contLlua~s~-increineri
tan,do a sua agricultura no pa{s, ele" não-teri_a preço je susten~
tação para irivestiínento. Isso é dramático quando u~to pelo
maior produtor de soja do mundo.

ó Sr. RonaO:'•bto- ~isso ines~d--S~ \r. E;. me pernlid~-.

gostaria de acresçentar 4ue há um ~is~e.~~ qu~,9_Japdo tldota
para transporte 'rios seus meganã.Vfo:S :.:. . __ navioS 'de até· 450
mil toneladas -de lastro de minério" de ferro. Ele é o m~tior
COIDpi-ador-do Br3'Sn, talvez um dos maiores· importadorés
desse minério no· ril1.mdo. Na parte de cima do n.ivio seria
colocada a soja, o-que baratearia enormeinente seu tra.11spo;te
do porto até o Japão. Vej:\ V. Ex~ como essa- intcgmção é
salutar e importante_ para ü Brasil.
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O SR- ELCIO ÁLVARES~- Fico muito feliz com o aparte
de V. Ex~, Senador Ronan Tit6, porque faltaria- algo nesse
discurso sem a sua intervenção. Além do seu profundo conheR
cimento em economia, manifestado em todos _os momentos,
V. Ex~ é o Senador que representa Minas Ge_rais, .talvez o
Estado mais impOrtante dentro do contexto do corredor de
transporte que estamos examinando. Portanto, durante o
prosseguimento do meu discurso, se V. Ex~ quiser prestar
qualquer espécie de -esclarecimento, issq_s_e_rá m~it_o -~pçique
cedor para meu pronunciamento. Não estamos pensando em
Estados mas em nos.so País, que precisa re.solv_er sU_a economür,
principalmente no momento em que a safra agríCólã. é saudada
com tanto entusiasmo.
Faz parte ainda de nossas--preVisões- a iriip1ementãção
de ramal ferroviário para o norte do Espírito Sànto para o
sul do Estado da Bahia, o que promoverá_ inç~iitivo ab plantio
de árvores e à produção de grãos, além de facilitar o transporte
de madeira e celulose, barateando o seu preço final e aliviando
a q~.rga das rodovias estaduajs.
. _____ ~--- . ..
. ConstituiridO apenas 12% do transporte de cargas no Brasil- o que nos coloca no ní:vel de um dos cu~~O.§JJla_is elev.a.dqs
de transportes de carga do mundo -o transporte ferroviário
precisa ser encarado pela sociedade e pelo Governo, em nosso
País, como condição essencial ao noss9 desenv_olvimento, sobretudo pelo baixo custo que representa em Comparação ao
grande volume transportado.
Gostaria de discorrer sobre_ a matriz de transporte de
carga no Br3.Sil. por ser o assunto extremamente atual. Para
que os Srs. Senadores possam avaliar o absurdo da política
de transporte~ no país, o quadro atual é, para transporte aéreo
e duto, 5%; transporte aquaviário, incluindocabotagem,_21 %;
transporte ferroviário, excluindo o min-ério de ferro da Companhia Vale do Rio Doce, 12% apenas e, absurdamente, 62%
correspondem ao transporte rodoviário.
Sabemos que nossa política de estradas n.ão .e.stá bem,
estamos encontrando dificuldades até p~ra a manutenção das
já existentes, daí ser bem sintomático o_quaâro que hoje tiago
ao Senado. O corredo.r dc.transporte, que todos pretendemos,
incluindo a Regiâó do Cerrado, Minas nerais e Espíritu Santo,
é fundamental para que tenhamos, aí sim, quem sabe, o início
de um programa da mais _alta importância para a economia
brasileira.
Esümaiiá fã"Zer uma sinopse, talvez até de forma didática,
do que existe a respeito desse~corredor de transportes.
O primeiro ponto, ~niriguém pôde deixar de destaqr, é
a excelente configuração geoMecoilómica ·que ·articUla novas
comunicações centrais, o centro do cerrado e a economia
de Minas Gerais com o litoíãL_ Não que queiramos colocar
a situação soh_o__ ângulo regionalista do Espírito Santo, maS
é um absurdo que a economia de grande parte de Minas
Gerais se escoe por outros portos.
_
Eu diria que ·o-povo ê sábio, porque o mineiro, quando
sai de férias, não procura as praias de São Paulo Ou._Q.o. Rio
de Janeiro, _sim as do Espírito Santo; é o ta_ciocínio natural
por estarem essas mais perto. E, evidentemente, para escoar
_a .e~onomia_de_Minas_ Gerais~- _o~ s_is_t~mª_p_o_x:~!lário_ Il!ªLs__rA_çj~~
nal, mais razoável seria o do Espírito Santo que, hoje, a-presenta quatro grandes portos ao longo da sua costa.
Essa é uma questão quase elementar, não seria nem admissível discuti-la neste momento, em fa_ce da flagrante agilidade dos transportes para os portos de Vitória. A economia
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de Minas Gerais, prindpctlmente a que se situa na reiião

mais central do Estado, teria de _se-r escoada, efetivamente,
pelos portos do Espírito Santo, quando a maior_parte dos
investimentos já está pronta.
O Estado do Espírito Santo possui hoje quatro modernos
e_ descongestionados portos e a _maior concentraçãv portuária
da costa brasileira. Nenhum outro -Estado do nosso TerritóriOtêm a costa portuária do Espírito Santo. Ubu, Vitória, -Praia
Mole e Aracruz são quatro pontos da mais alta importânCia.
Então como vamos admitir, neste momento em que é neces.:
sária a incrementação de uma pOlítica de transporte, que seja
desprezada a maior concentração portuária do País?
Gostaríamos de destacar o que está faltando. Esse projeto
pode parecer simples à primeira vista, e o Senador Ronan
Tito disse-o muito bem: há apenas dois pequenos gargalos,
um inclusive dentro de Belo Horizonte. Mas alguns pontos
precisam ser ressaltados. Modestos investimentos ferroviários,
num país que gasta bilhões, são realizados: o investimento
ferroviário para viabilizar o corredor de transporte ligando
o cerrado, Minas Gerais e o Espírito Santo nutna conexão
da ~ais -alta impo_rtância para a economia brasileira.
Seria apenas a transposição do trecho de Belo Horizonte,
o que já foi frisado no brilhante aparte ào Senador Ronan
Tito; a variante_ da Serra dó~Tigre, também aludida pelo emíM
nente Senador de Minas GeraiS, e as melhorias diversas no
trecho_de Belo Horizonte Goiânia Brasília. São pequenas melhorias. Não há obras de grande porte, de grande vulto. Feito
issci, estará inteiram5!_nte viabilizâdo o corredor de transportes.
E, no Espírito Santo, teríamos, adições e fnstãlações de carga
e descargas existentes que precisaríamos ampliar, obviamente,
porque o volume de mercadQrias exp-ortadas seria maior.
A unidade_ .de _operaÇão técnico-comercial teria que ser
feita através dos contratos de transportes ponta a ponta. Facilitaria, sobremodo, os contratos de transportes. Somam-se a
isso a política e_ a ação comercial agressivas.- o Brasil te-m
que ganhar divisa vencer essa batalha em faVor do seu lastro
de divisas;com a integração da Rede Ferroviária Federal,
da Companhia Vale do Rio Doce, da Companhia de Portos
do Espírito Santo, da navegação e transporte rodoviário e
m·ais a armazenagem. Isso tudo seria um bloco trabalhando
por um resultado comum.
-~-y E mais adiante, quando estiver finalizando este pronunciamento, deixarei a idéia matriz para que todos possam agir
integrados em favor da viabilidade desse corredor de transporte.
E quais seriam as conseqüênCias âa imp1ernentaçãó -do
corredor de transpOrte? Primeiro, é óbvio, drástica redução
dos custos de transporte para a região. O país que tem que
compreender que ferrovia é a grande solução para o transporte, principalmente na política de alimentos. Não podemos
conc-eber, de maneira nenhuma- participo de uma Comissão
que analisa importação de alimentos - que num País rico
como este, cit,ando !'~~o Vaz de Caminha~ "em que se plantando tudo da", seJa nnportada carne~ tngo e arroz. E um
absurdo! Este País tem que se resolver internamente e, muito
mais ~ünda_, g(_lflh(_l_r_pÇ)_tencialicJ~cl~- n_UI_11_a_p_9_lí!j..;:~ _agressiva paM
ra alcançar, então, os patamareS da economia q,J"e-pemllfãffi
aos hrasileiros um_a situação melhor de vida.
O Sr. Levy Dias- Permite-me V. Ex~ tiro aparte?
O SR. ELCIO ALVARES -Ouço V. Ex• com apreço.
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O Sr. Levy Dias - Senador Elcio Alvares, estava em dizendo que a s3ícta para o País, a volta p~r cima do nosso
meu gabinete_ e tne interessou muito o írripõitante e séiio desenvolvimento se dará através da agricultura, da produção
discurso de V. Ex~, por isso vim ao plenário tentar acrescentar de grãos.
alguma coisa.
·
O SR. ELCIO ALVARES- O seu aparte, Senador Levi
Sobre esse assunto da importação de carne. os jornais Dias, -enobrece_ a sua postura de representante do povo. E
de hoje publicam manifestação do Presidente da Associação digo o porquê dessa afirmativa: no debate que_ tivemos com
dos Confinadores, Sílvio Lazariní, em que declara que o País o_ SecretáriO ROberto Macedo, recordo-me muito bem, V.
está perdendo 80 milhões de dólares com a importação de Ex~ foi dos mais brilhantes interlocutores, dizendo para o
100 mil toneladas de carne _este ano c que, se 40 milhões_ Governo que nenhuma das medidas contidas no famoso pacote
de dólares, isto é, a metade dessa perda, fosse utilizada em que estava vindo para o Senado teria eficácia, tei'ia reSultados,
financiamentos para o setor, seria produzida a mesma quanti- se o Governo não atentasse para o fato de que a prioridade
dade de carne.
__
núrriúO um era dar apoio à agricultura, para que pudéssemos
Já tivemos oportunidade de usar esta tribuna, no ano obter resultados considerados salutares na economia.
passado, para falar sobre o problema da agricultura e levantaLembro-me do seu empenho, da sua manifestação, quemos, na época, um exemplo hoje muito nítido, muito claro eu diria ser agressiva, mas no bom sentido, como Senador
para todo mundo, o problema da ex-União Soviética, que e brasileiro, ao sentir a premên_cia de um assunto que, -infelizdepois de construir bombas atómicas para destruir várias vezes_ mente, foi colocado riuni -plano de desdém pela miniStra que
o mundo, depois de formar um exercício de seis milhões de antecedeu o Ministro Marcílio Marques Moreira. A Ministra
homens, depois de mandar naves ao espaço e construir esta- Zélia Cardoso de Mello,com sua equipe, não priorizou jamais
ções orbitais, de repente descobriu que não tinha comida na a agricultura, e este resultado de importação de alimentos
mesa.
vem muito dos primeiros impulsos dados pela equipe que
Após ter sido a nossa agricultura destruída pela ex-Mi- assessorou o Presidente, na primeira etapa da sua economia.
nistra Zélia Cardoso de Mello, pela sua insensibilidade, pelo
Assim sendo, incorporo o seu aparte prazerosamente,
seu desconhecimento do Brasil, O Governo lança o primeiro por saber que V. Ex~ tem uma visão exata do problema que
pacote agrícola do ano passado que, apesar de chegar um estamos debatendo, qual seja, o de prioriza( os trarispOrtes
pouco tarde na hora, ainda foi um grande so_corro para a
para implementar, também, a política agrícola. Mas, acima
agricultura do País e deu um novo ânimo, um novo estímulo
de tudo, V. Ex~ tem autoridade de um Senador que, desde
ao setor; hoje o Governo está apoiado nessa grande estrutura o primeiro instante, tem preconizado que, sem resolver· a
de concreto, a agricultura, setor do País que dá satisfação política agrícola deste País, não encOntiãremos bons resulao Governo, seto·r da economia brasileira que faz o Presidente tados na política económica brasileira.
sorrir; a chamada supersafra traz hoje u~ novo alento à econoProsseguindo, Sr. Presidente, eminentes Senadores:
mia brasileira. Quaithj-ao segU:rido pacote, lançado esta semaComo conseqüênda da implementação teremos logicana, Senador Elcio Alvares, faço questão -porque critiquei mente a drástica redução nos custos de transporte para a
duramente o Governõ, no passado, pela falta de sensibilidade região. E, niàfs ainda, a abertura de sólidas e novas fronteiras
para b setor agrícola- de elogiar aqui o Gpverno, -o Presi- para a agricultura, a mineração e a indústria pesada. E que
dente Collor c o Ministro Cabrera. Para mim, S. Ex~ pegou obstáculos se antepõem à iriip"lemeiltaçãO? O mais comum
o setor agrícola çompletamentc desprevenido; os agricultores deles todos- infelizmente isto existe no Brasil- é a tradição
não aguardavam receber tanta coisa neste momento. A prorro- de des-caso pelo transporte ferroviário~ Este País não tem
gação dos contratos de custeio para a hora de comercialização nenhum apreço à política de transporte ferroviário. QuandO
foi de vital importância para o setor agrícola, sem burocraci~, se pensa em transporte, pensa-se em estradas. Não só neste
sem novas negociações, sem novos·contratós, sem angústia,- Governo, -mas os governos anteriores se'fupre- deixaram de
sem a preocupação da existência ou não de recurso; somente lado a política do transporte ferroviário, para priorizar- a polías prorrogaçõeS dos_ contratos de custeio já -s-igiiíficam um tica de transporte rodoviário:
fôlego gig~ntesco para o setor. Portanto, hoje, minha palavra
Eu não diria que há um piüfundo_ desconhecimento da
não é de crítica, mas de elogio ao Governo ç no ~entido
de pedir ao Presidente da República, ao Ministro da Ag:ticul- economia dos transportes, porque, inegavelmente, os técnicos
tura, que estabeleça definitivamente uma política para o setor na matéria estão~se aprofundando cada vez mais nesse estudo.
agrícola porque é com a agricultura que daremos a volta por Sentimos, no momento, a dificuldade em implementar o corre.:.
cima. E a colocação de V. Ex' sobre o problema do transporte dor de transportes, ligando a região do Cerrado à região Cené um ponto básicO-, fUndamental e sério, para que comple- tro-Oeste, e Minas Gerais ao complexo portuário do Espírito
-- temos o desenvolvimento da política agrícola no País. Há Santo.
necessidade de se executar a Fcrroeste, ligando o porto de
Existe também a oposição de grupos de interesse, princiParanaguá ao Mato Grosso do Sul, ferrovia fundamental para palmente interesses corporativos -e, aí, o Senador Ronan
o desenvolvimento de toda aquela região, Há necessidade Tito teve a oportunidade de mencionar determinados projetas
de uma saída para o Pacífico. Existe hoje uma grita nacional nesta Casa da mais a~ ta iínportância~ conio rio caso da privatidos ecologistas contra a saída para o Pacífico, mas éo_caminho z~ão dos portos, que não têm o andamento correspondente
mais curto, mais rápido e mais séri() para o desenVolvimento à Oecessidade e à urgência da problemática nacional.
Os interesse~_ rodoviários existem~-~ ·quantos! Quanta
da região Centro~ Oeste, para que possamos, dia-a-dia, melhorar nossa competitividade no mercado mundial. Cumprimento gente tem enriquecido com esse passeio de alimentos pelo
V. EX" pelo brHhantismo do seu pronunciamento e peçO des- Brasil afora, é uma realidade que está diante dos olhos de
culpas por tomar alguns minutos do seu tempo. Concluo, todo mundo. Não interessa àqueles que cuidam do transporte
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rodoviário de alimentos, que passeiam OOm -alimentos pelo
Brasil inteiro, a implantação de alternativas ferroVIárias, pois
vemos o absurdo de alimentos do Rio Grande do Sul írem
para a região Centro-Oeste e vice-vers:a .. Então, não interessa
a esses grupos rodoviários a implementação de um projeto
dessa ordem, de inescondível importância para a economia
brasileira. E há um outro lado: a agricultura externa com
o problema da carne nos depoimentos que estão sendo tomados na nossa CPI, já se avehtou que houve uma política de
carne para o Brasil, para ensejar a importação dos excedentes
europeus. Considero isso um crime muito grave, !!_O mO_!'Q.ento
elll que os elementos que têm a responsabilidade de estabelecer uma política iiüCrna brasileira de alimentos agem dessa
maneira, no sentido de prejudicar os produtores nacionais,
para fomentar, impOrtações amanhã, quase sempre colocados
em dúvida, e que são profundamente criminosas no meu modo
de sentir, porque ferem de perto o interesse nacional.
O ·sr. José Eduardo- Senador Elcio Alvares, V. Ex'
me concede um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES - Com muito prazer, nobre
Seriãdor José Eduar_do, que, por sinal, é um dos mais enfáticos
na discusssão não só do problema da agricultura brasileira,
como também no problema de transportes.
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o que mostra que o retorno da pecuária brasileira é baixíssimo.
E sem dúvida isso é um ônus para a economia nacional. Temos
todas as ~ondições para obter rapidamente. com a pecuária
brasileira um retorno da ordem de 25% a 30% ao ano. Existem, como eu disse antes, o conhecimento, a tecnologia, a
qualidade das nossas pastagens e dos nossos rebanhos. E ao
invés de adotar políticas que levem o desenvolvimento da
riossa pecuária para uma produtividade maior, o que ainda
programas circunstanciais, demagógicos como no momento
ocorre no meu Estado, o Paraná, que detém o melhor rebanho
de pecuária leiteira do Brasil. Castrolândia e Arapoti Sã(l
duas regiões dedicadas à exploração de gado leiteiro, detem,
o melhor gado leiteiro do nosso País, e, a partir-de um programa mal elaborado, mal estudado e oportunista, o governo
se dispõe a importar matrizes de vacas holandesas do Uruguai
e da Argentina. e recebi informações de que grande parte
desse gado importado está trazendo tuberculose para o rebanho brasileiro; pois é um programa circunstancial, é um programa solto no terripo e no-espaço. Quer dizer. não está inserido dentro de uma política de melhoria da pecuária leiteira
do rebanho paranaense.
Então, são programas que ·ao invés de trazerem tim resultado efetivo que contribua para o progresso, para o desenvolvimento da nossa pecuária, ainda trazem grandes prejuízos
para o nosso produtor. Por isso, quero registrar este aspecto
da nossa pecuária nesse momento em que no seu pronunciamento V. Ex~ aborda o problema da carne. Muito obrigado.

O Sr. José Eduardo- Ouço o pronunciamento de V.
no qual aborda, de forma bastante ampla, os problemas
que afligem nossa agricultura. Fico feliz com sua iniciativa,
O SR. ELCIO ALVARES- Recolho, desvanecido, o
porque acredito que o melhor momento para este pronunciamento dificilmente ocorrerá nos próximos meses. Digo isto· aparte do Senador José Eduardo e acredito que nesse moporque o Governo acaba de lançar um novo elenco de medi- mento meu discurso ganha, evidentemente. suporte maior
das, objetivando o aumento da produção agrícola. E V. Ex•, pelo seu conhecimento da problemática económica do País,
somando o seu interesse e o seu qonhecimento a este __esforço ao trazer dados e conclusões que são enriquecedores do discurdo Governo, aponta as falhas existentes na política agrfcola --so que ora pronuncio.
Mas prossigo, Sr. Presidente, srs. Senadores. Há necessivigente, nas deficiências políticas ainda sequer estabelecidas;
neste pronunciamento, da maicir oportUnidade, aponta com dade de mudança cultural e de atitude para que possamos
propriedade os _Caminhos, ensejando a que o Governo, se examinar, com a urgência que o projeto requer, a implemenrealmente está interessado em atingir as 100 milhões de tonela- tação do corredor de transportes em benefício dessa região
das de produção de grãos, em aumentar a produção agrícola que também representamos. Deve haver um _entendimento_
brasileira - porque nosso País tem potencial para produzir por parte da sociedade brasileira de que o transporte ferro~
200 milhões de toneladas de grãos, num espaço de tempo viário é condição necessária ao desenvolvimento._Se não_ hourelativamente curto resolva esses problemas. Particularmente ver isso, vamos continuar cada vez mais dando prioridade
nesse momento em que V. Exs cita a questão da carne, apro- ao transporte rodoviário, com resultados que são verdadeiros
veito parà mencionai:- o abandono em que vive a pecuária absurdos, conforme tive oportunidade de demonstrar agora:
brasileira, para dar ênfase ao seu pronunciamento, nesse as~ que a tonelada transportada de BrasHia ao Espíríto Santo
pecto-que considero da maior relevância. Temos conhecimen- por rodovia alcança US$60 e o custo presumido do transporte
tos modernos a respeito da criaçã'o e da engorda do boi, dentro por ferrovia CUSta US$22, o que nos daria competitividade
dos critérios mais tnodernos adotados no Japão, na Europa, a nível de comércio internacional e nos colocaria nuJ;Iiã posição
nos Estados Unidos, o que não é segredo para ninguém; no privilegiada, e que, certamente, levaria o nosso grande produnosso País, simplesmente nada é feito por ·ran.a de política tor de soja, Olacyr de Moraes, a pensar duas vezes no moadequada. Quer dizer, há um castigo para aqueles que prOcu.:. mento_ em que se dispõe a iniciar projetas de plantio na Bolívia.
Mister se faz também o entendimento pelos governos
ram produzir com qualidade, com seriedade, pela demagogia
que, muitas vezes, dita as atitudes por parte das autoridades de que os objetivos das ferrovias são os seguintes: transporte
que deveriam empenhar-se cm manter lirrf~f política perma- de grandes massas a baixo custo, viabilização dos negócios
nente e, ao invés, disso., implementam políticas oportunistas, dos clientes do próprio transporte e a satisfação e a confiança
por questões cirCtiriSt_aocilllsOu ocasjonais, ·matando e prejudi- dos clientes.
Tudo isso nos leva a conclusão que considero fundamencando aqueles produtores que realmente desejam desenvolver
projetes que requerem inVeslimentdS de retorno de médio tal:
Este projeto, que está sendo defendido e suste.ntado por
e longo prazo. Encjuaritó na Europa o reõdimeriro- da pecuária
é da ordem de 35% a AO% ao ano, nos 'Estados Unidos é nós aqui desta tribuna, é da mais alta importância, não só
de 30% a 35% ao ano·; rio Brasil não chega a 15% ao allo, 'pafa 6 Espírito Santo, mas para uma grande região brasileira;
Ex~,

Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 18

~077

é um dos projetos de maior impacto económico no cenário credenciand9, cada vez mais, ã admiração dos seus pares e
brasileiro. Se começarmos a examinar de perto que esse corre- do povo do Espfrito Santo. Muito obrigado e meus parabén~.
dor de transporte, com pequenas implementações e melhorias, Senador Elcio Alvares.
o SR. ELCIO ALVARES- Dentro de um discurso sobre
principalmente no complexo portuário do Espírito Santo, vai
ensejar um rendimento notável em favor da nossa agricultura, aspectos económicos, o aparte do Senador João Calmon tange
que começa a alcançar patamares razoáveis, temos que nos de maneira muito direta o meu sentimento.
concentrar até para uma solução nacional e transformá-lo nuFiz do Senador João Calmon, ao longo da vida pública,
ma prioridade incontestável.
a vera-efígie do parlamentar consciente dos seus deveres, do
Surgem aí um alto benefício e um baixo custo. Qualquer __ homem de coragem fora do comum, e, acima de tudo, do
projeto económico tem que ter um benefício muito alto e idealista excepcional. Quem conhece a luta do Senador João
um custo muito baixo. Este projeto que ora defendemos reúne Calmon em favor da Educação neste País o respeita com
-----;,exa_tamente essas duas condições nece-ssárias e fundamentais veneração.
a qualquer projeto, ou seja: um altíssimo benefício e um baixísOutro dia, Ii_, com alegria, o artigo do e_minente Ministro
simo custo.
José Carlos da Fonseca, exaltando a tr~jetória luminosa do
Além do mais é fundamental ao desenvolvimento de Mi- Senador João Calmon, publicado com destaque na Imprensa
nas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Fede- Nacional. Quem conhece a luta de João Calmon pode imaginar
ral e Espírito Santo, não apenas examinado sob o aspecto a importância do seu aparte neste momento para mim. Se
que beneficia essa região, -mas também com resultados diretos não bastasse a solidariedade do companheiro de bancada,
em favor da economia brasileira.
iria sobrepairar, acima de tudo, Senador João Calmon, oresTenho a impressão de que esta conclusão é inarredável __ peito, pleno de admiração, que o credencia cada vez mais
e precisa ser considerada pelo próprio governo brasileiro na perante os seus pares da bancada federal do nosso Estado,
hora em que está empenhado e já consegue os primeiros resul- já que é uma figura tutelar, um nome que em todos os momentados do aumento da sua safra. Safra &em transporte traz tos indica 0 caminho, o roteiro, e mais aírtda, faz-nos sentir
uma conseqüência terrível: o produtor fica com os estoques grandemente responsáveis pelo mandato conferido pelo povo
nos seus terreiros, nos seus pátios, sem te:r-a- -condição de do Espírito Santo.
transportá-los.
Muito obrigado, Senador João Ca!mon, por esse aparte,
O Sr. Joãõ-Calmon- Permite V. Ex• um 3parte?
praticamente na fase final do meu pronunciamento, que, além
da sua colocação, como sempre, inteífáitléliie meritória em
O SR, ELCIO ÁLVARES -com prazer, ouço V. Ex•' favor do nosso Estado, exalça com muita oportunidade aquilo
Senador João Calmon, a quem dedico não só amizade, mas que eu diria a nossa -reverência profunda, minha e do Senador
profunda admiração.
.Gerso·n Cama ta, por esse que é inegavelmente o nosso decano
O Sr. João Calmon- Nobre Senador Elcio Alvares, de representação, que, com tanto brilhantis~o, tem engrandesejo, em nome do povo do Espírito Santo, felicitá-lo entu- d.ecido a bancada do Espírito Santo.
siasticamente pelo seu primoroso -e objetivo discurso sobre
Sr. Presidente, S_rs. Senadores, já estou por findar e gostaum problema de fundamental importância para a economia ria, depois de ter levantadO_toda a problemática, questiOnado
do nosso Estado. Os Corredores de Exportação são uma meta -as soluções, de trazer a idéia final para que esse corredor
que tem sido perseguida há duas décadas. Até agor~, entre- de transportes tivesse a viabilidade necessária, brindando a
tando, eles não se concretizaram, pelo menos em toda a sua economia brasileira com parcela bem ace:ntuada de contriplenitude. Eu estava realizando a :minha ron_da pelos Mínis- buição aos número-s-que devem ser positíVoS.- - - térios -e não rrie foi possível acompanhar o seu _!!lagnífico proDeveria ser criada a empresa "Corredor de Transportes",
nunciamento. Em meu ilome e em no111e do nosso colega que teria objetivos claros: integrar e racionalizar a adminisGerson Camata, que por motivos certamente relevantes aqui tração. Não podemos compreender que a Companhia Vale
não se encontra, desejo aplaudir sua dedicaçõa indormida do Rio Doce, o Governo do Espírito Santo, a Companhia
às causas do Espírito Santo. Em tão poucos meses de atuaçáo de Portos do Espírito Santo tenham atuações distantes de
aqui no Senado, V. Ex• já conquistou um lugar de singular um projeto dessa magnitude. É preciso que se crie umacomparelevo na admíraçâo de todos os seus pares. O magistral pro- nhia em que todos sejam participantes. A~-sim, racionalizamos
nunciamento de V. Ex~, focalizando um tema de extraordi- e integramos a administração.
~
nário interesse-para a nóSsa terra, coinCide co~_a div_ulgação
Outros resultados por certo surgiriam: reduzir os custos,
recente feita por uma revista d~ Espfrito"Santo sobre a bancada 0 que é fundamental no momento em que estamos disputando
federal do Espírito Santo, abrangendo Senadores e Depu- um custo baixo para a tonelada transportada, além de reduzir
tados. Quem não conhece o esforço extraordinário que todos os investimentos. Sugerimos, nesta participação da emprea
realizamos em defesa do nosso Estado, do nosso País, pode "Corredor de Transportes", a presença do governo do Espírito
ter recolhido uma impressão inteirarnerite distorCida da ativi- Santo, dos sócios privados, que qualquer acen<? a esta altura
dade, do dinamismo, do devotamento de todos os represen- vai convocar os grartdes capitais para participar deste projeto,
tantes do Espírito Santo no Congresso Nacional. Esse se_u da Rede Ferroviária Federal e dos Govenios de Minas Gerais,
excelente discurso, tão objetivo, tão construtivo, é o melhor Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
desmentido àqueles que, não acompanhando o trabalho diuturno, incansável de todos nós, Senadores, Deputados, penDessa forma, Sr. Presidente e eminentes Senadores, iríasam à distância que não estamos cumprindo--rigorosamente nios colimar objetivo que seria nãO só muito importante para
a nossa região, a região de Minas Gerais, parã os Estados
0 nosso dever. v. E~ que já foi brilhante Deputado Federal,
um dinâmico Governador do nosso Estado, está, agora, s~ que estão situ_ad_qs no Centro-Oeste brasileiro, mas principal-
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mente para ajudar o governo, neste momento, a dar solução
económica da mais alta importância, ajudando também de
forma direta o projeto agrícola que já apresenta os primeiros
resultados positivos para alegria dos brãsileiros que confiam
neste país.
-

Faz parte ainda de nossas previsões a implenientação
de ramal ferroviário para- o riorte·~cto Estado e para o sul
do Estado da B_ahia, o que promoverá o Ültehtivo ao plantio
de árvores e à produção de grãos, além de facilitar o transporte
de madeira e celulose, barateando seu preço final e aliviando
a carga das rodovias estaduais.
_
__
Constituindo apenas doze por cento do transporte de
cargas· no Brasil - o que nos coloca n.o nível de um dos
custos mais elevados de transporte- de cargas do mundo o transporte fárovíãrío precisa ·ser--e"nCãta'do pela sociedade
e pelo Governo, em nosso País, como condição essencial ao
nosso_descnvolvimento, sobretudo pelo baixo custo que representa, em comparação ao grande volume transportado.
Desse modo, Sr. Presidente e Srs. Semidores. em nome
da pcpulação do Estado do Espírito Santo, cujos desejos e
anseios tenho a honra de, nesta Casa, representar, solicito
todo o interesSe e empenho de meus ilustres colegas (!m apoiar,
incentivar e aprOvai as medidas em tramitação no Congresso
Nacional, para a· consolidação do dese_nvolvimento, não só
do Estado do.Espírito SantO, rilas de parcela significativa do
território nadõfiãl: (MUito bem! Palmas.)
Durante o discurso _do Sr. Elci_o_ Álvares, o Sr.
Iram Saraiva, 4r Secretário, deixa a ca_deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucídio Portella, Suplente de Secre,ário.
Durante o discurso do Sr. Elcio Alvares, o Sr.
Lucídio Portelia, suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Márcio Lacerda,
21' Secretário.
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Unidos, da qual sou membro, e recebo lrimestralme_nte uma
publicação. Essa revista é inteiramente dedicada ao Japão.
Chamou-me a atenção o fato de que, enquanto o Secretário de Estado norte-americano propõe uma atitude de livre
comércio, a discussão nos Estados Unidos diz respeito ao
Japão, à "enorme preocupação que os·a·mericanbs têm, hoje,
com a superioridade te"cnológita dos japoneses e a capacidade
que eles tém de competir com a indústria a_mericana.
Ora, estamos nos aproximando do momento em que realizaremos a integração através do Mercosul, da qual sou partidáriO, assrm como muitos nesta Casa. Mostrarei, num discurso
que- farei oportunamente, as vantagens do MercosuL Mas querO salientar as neCessárias complementações de uma atitude
integracionista.
Ainda recentemente tive oportunidade de jantar com o
Presidente do BID. Dr. Enrique Iglesias, um dos antigos patrocinadores da idéia de integração e ex-participante da Cepal,
como eu. Nessa conversa, observei que o pensamento dele
Se concentra hoje em três grandes projetas: a rodovia ligando
Buenos Aires a São Paulo - isso para ele é prioritário, até
porque atravessa o Uruguai. sua terra natal, mas também
por ser uma forma física de fazer essa integração - a ligação
hidrográfica, que é fundamental e abrange justamente os Estados de Mato Grosso. Paraná, São Paulo, além da Bacia do
Paraná e Uruguai; e a questão do gasoduto.
Como todos sabemos, amanhã teremos oportunidade de
discutir, na Co"ffiissão dClnffá-Estrutuia do. Senado, a ques~o
energética, hoje essencial. E por mais que a PETROBRAS
tenha feito •.e fez muito, não é sufiCiente c nem convém que
seja o petróleo o único componente fundamental da nossa
matriz energética.
_.
Especialmente quem fala por São Paulo tem obrigação
de chamar a atenção para o fato de que o gás, assim como
a energia elétrica ~pois gera também etetricidade-, passou
a ser un.l Componente fundamental da matriz energética. Precisamos ficar ahertos a essa possibilidade. Tanto a Argentina
quanto a Bolívia têm imensas reservas de gás e intere?sa ao
Brasil esse gasoduto.
_
Portanto, gasoduto, ligação pela rodovia L ligação através
da hidrovia são as idéias fundamentais que vão levar o BID,
daqui para frente, a encorajar essa integração.

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Concedo a
palavra ao Senador Fernando Henrique CardOso, como Líder.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Como Líder. Pronuncia o seguinte diScurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero apenas
fazer um comentário, e Creio que se tornou mais oportuno
após o procedente pronunciamento do Senã.dor Elcio Alvares,
Neste exato momento, temos que nos preocupar com
sobre a questão dos transportes ferroviáriOS no Brasil.
alguns efeitos esperados, mas não desejáveis, da integração.
Pretendo, ainda nesta semana, fazer. ~lJl pronunciamento Por isso. referi-me aos Estados Unidos e ao Japão. Sendo
sobre algo que diz de perto ao Presidente desta Mesa: a inte- _ os americanos os campeões do livre comércio, não deixam
gração do Cone Sul. No dia 23 de março, p Tratado de Assun- de se preocupar com a sua produção.
ção fará \lffi __jl.no, e gõSfaria de deixar -registradas algumas
Recentemente, fui ao interior de São PaUlo, a São José
observações a esse respeito. Poréin, antes disso, como recentew do Rio Pardo, onde encontrei uma situação de desânimo,
mente almocei com o Subsecretário do Tesouro dos Estados porque a cebola, a hase de riqueza da região, fo"ra CompletaUnidos, como outros Senadores_ também o fi~r"ãm, verifiquei, mente deslocada pela importação da Argentina.
nas discussões apresentadas pelo Subsecre.tário, um empenho
Ainda hoje, na Gazeta Mercantil, o Presidente da Assogrande dos Estados Unidos na questão daliberalização do ciação Rural do Uruguai chama a atenção para o fato de
comércio. Quero aptov'eitar para alertar a Casa sobre o even- que a política agrícola brasileira e agora- Com- mais energia
to, que ocorrerá no- dia26, e para o fato de que estamos posta em vigor pelo Governo - contradiz certos princípios
nos aproximando celeremente de uma situação na América que facilitam a integração por levar a subsídios.
Latina que implicará a formação de um_ mercado comum.
Ora, dentro de pouco tempo,_e:starl;!mos presos pelo AcorAlerto o Senado para alguns desdobramentos que daí podem do de Assunção. Se não tomarmos as medidas pertinentes
aUvir.
no tempo oportuno, a integração- um fato -põSítivo ....:....._terá
Recentemente, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, recebi a um custo muito alto, capaz de destruir localmente certas bases
revista Daedalus, da Academia de Ciência é Artes dos Estados _de riquezas. Não se trata de opormo-nos à integração em
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nome da defesa de produtos já existentes; frata-se- de se fazer
um programa de reconversão.
_
_
Creio que 6 Presidente assin_ou por-nós um_ projeto _-de
integração muito amplo, aprovado pelo Congresso. A integração suposta pelo Acordo de Assunção é muíto completa e
estamos a poucos anós de concretizar um mercado comum.
E o que fizemos sobre isso? QUe ffiedidas concretas tomamos
para prepara• o País, até legalmente, para que possamos efetivamente conviver c_om essa integração?
Sr. Presidente, Srs. Senadores: é preciso que-o Congresso
atente para o fato de que, ao nos dispormos a· uma ÜJ.tegraçáo
mais completa, t~I'Q.OS, ao mesmo tempo, que preparar as
instituições que· Vãó lidar com esse ·prccessb, ·assiitfCUnfõ--a
econ-omia, pois certamente ser·á benéfica para a maioria, mas
prejudicial aos que estão abaixo da média.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Com a palavra
o nobre Senador Esperidião Amin.
S. Ex• não está presente.
.
. c .
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelsop Carneiro,
S. Ex• não está presente ..
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
__
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
·
O SR. CID SAifÓIA DECARVALHO (PMOB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ofador.) --:Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste final
de sessão - dando uma certa pressa ao que vou dizer em face do agravamento das relações entre o_s adquirentes
da casa própria e os agentes financeiros.
__-Sei de muitos exemplos, nos últimos dias, qUe levarão
fatahnente à inadimplência os q-ue confiaram no Sistema Fi·
nanceiro da Habitação. ·
·
Hoje me reporto - e com· muna-·rr~fê:Z:ã ....::. -a Clientes
do BRADESCO, p(irque-tarito têm subido as prestações da
casa própria perante o BRADESCO que o montante mensal
supera sobremaneira aquilo que percebe o adquirente, repito,
o mísero adquirente que confiou· nó Sistema FinanCeiro· da
··
· ··
Habitação.
Para os Srs. Senadores terem uma idéíã, presta:çoes que,
há pouco, eram de 80 mil cruzeiros, prestações-menores-que
100 mil cruze·iros, neste mês, já estavam sendo expressas pela
importância de 700 mil cruzeiros. No próximo inés, já serão
de 800 e poucos mil cruzeiros. Daqui a poucO, SUpefãrão
um milhão de cruzeiros mensais. Isso se deve a uma cláusula
contratual, pela qual a prestação Vinculã·se ao atiiilento salarial, ou de ac::ordo com as nonnãs --do Banco Central, ou,
ainda, de acordo com os índices da caderneta de poupança.
Não se sabe bem por que o BRADESCO não cuida de
verifiCãr-o aumento que teve a pessoa que côrtfele contratou.
O Banco Central, ao que sei. está totalmente omisso qua::-tto
a essa questão. Resta a terceira hipótese da cláusula, isto
é, a atualização de_acordo_com o rendimento da_ caderneta
de poupança. Assim, a prestação é como se· foSSe à Caaerneta
de poupança negativa do adquirente, como se oBRADESCO
houvesse depositado, nas mãos de cada mutuáríO; aq'tiefevalor
correspondente a uma caderneta de poupança. O acréscimo
da prestação é representado exatament~ pelo seguinte fato:
se a prestação fosse _depositada em caderneta de poupança,
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teria recebido o acréscimo de tantos por cinto ao final de
-30 dias. Dessa forma, o acréscimo· mensal é de 30 ou mais
por cento, havendo casos até de 40% de aumento.
Se o adquirente não tem esse aumento salarial, se seus
negócios :õ.ão prosperam nesSe perce·fltual mensal, como pode·
rá pagar a prestação da casa própria? Notificações estão sendo
feiras· pelos adquirent7s, ~través do Poder Judiçiár_io, 'para
que o BRADESCO cumpra a cláusula de acordo com a primei'ra hipótese. Mas o BRADESCO sempre argumenta para as
pessoas que o procur.1m que há o vazio das normas do Banco
Central e que, portanto, ele deve aplicar o índice de cprreção
. da caderneta de poupança.
EsSe fato, Sr. Pre;sidente, S-rs. Senadores, tem muito mais.
gravidade do que possamos pensar. O reflexo disso na inflação
=é ínciível, o aesrespeito ao níVel safaria! ~ inacr~ditável, a
desorganização social que pfovoca é simplesmente exacerbante. Enfim, o agente financeiro no Sistema Financeiro da
_Habitação comporta·se cqm uma frieZa absolutamente desa·
fiante ante os princípios sacias que devem ser defendidos pelo
. Estado.
· Estou ocupando a tribuna, Sr. Presidente_, neste mom.en·
to, éxatamente para chamar a atenção do Sr. Fi-ancisco Gros,
_ E_residente do Banco _Central, para que, de imediato, verifique
__o_ que está acontecendo aos_ mutuários - acentuo aqui :principalmente do BRADESCO. Enquanto discutem se exu_.
roam o_u nãO o câdáver daquele que foi" a principal fígura
desse sistema bancário, o BRADESCO vai preparando a sepultura dos desesperados que confiaram no Sistema Finan·
ceiro da Habitação. A coisa ali está em ritmo de usura, de
desafio às questões sociais, d_e_agrava.mento da problemática
que assola o ass~lariado brasileiro.
É inadmissível o que está acontecendo aos mutuários
da casa própria, ·repito. essencialmente àqueles que contra-taram com o BRADESCO.
Não sei aonde iremos chega-!:, mas um-~ coisa é certa:
nos próximos meses, quem ainda está pagando não pagará
mais; o índice de inadimplência será_ em números que não
-dá nem para imaginar. Virá, tãfa.lrjtente, a retomada dos imó·
ft~.

.

..

.

...

-Sabemos corno- os contratos são leoninos_1 _como são compelidos a assiná·lós os -que querem adqlürír a casa própria.
Os contratos são elaborados de modo ilegível, num linguajar
falsamente técnico e falsam~nte jurídico; u_m _instrumento pre·
viamente impreS$0 :em letras miúdas como passagens_de avião.
Os senhores sabem qu_e passageiro de, avião nunca lê os termos
que estãO, minuSculamente, em suas p~ssagens. São surpreen·
didos os viajantes quando há d~~perdício de bagagem. Os
clientes do Bradesco, na questão da casa própria, estão no
mesmo pé ~_os ,viajantes, estão'· perdendo a bagagem- a cada
mês. OS viaja~tes_ de avião, diante daquelas _letrin,_has miúdas
dã passagem, P~~dem a bagagem esporadic-amente. Os viaJánR
tes _da ilusão do sistemf\ financeiro _que leva _à aquisição da
casa· Própria, esseS perdeln a bagã"gem todos os dias.
_
- Euffi 3:bsurdo o que está acoiitecendo com a complacência
do_ B3:_nco Ce_ntraL Parece a~~ que_ os novos contratos já foram
redigidos tendo em vista o _Governo Collor_:__ ··Corri o Banco
·central a coisa é fácil". Então, ·mencion(l o 'Rl'l"-':'':' C'..:.~:.ral
que nãO v.ai hav-er -iristruções, e nt" as havendo, recai n 1
curreção de acordo com a cadernet2 de poupança.
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A cláusula diz--que o _aJJ,mento da prestação será uma sem grande espaço para considerá-las. Não é comum aos juízes
. relatividade r.::om o aumento do salário ou com as instruções instruir esses processos, quanto ao mérito, com mais cuidado.
normativas do Banc_o_ Central ou com a caderneta de pou- As a"ções de execução são meros çlichês; o juiz é um robô;
pança. Estamos na era da caderneta_de poupança. Por isso o oficial de justiça tam"bém atua automatiCamente. Sç5 a cor~
há um autênticã desespero- de todos os adquirentes da casa rupção consegue niudar o ímPeto-dos oficiais de justiça.
Por ísso, Sr. PreSidente, o assunto que trago a esta Casa
própria, notadamente os que fizeram confíato!nnais recentemente, no ú\~imo·perfõdo de liceQ.ciOSiqade do.Qovemo Collor tem a maior gravidade. Voltarei em outra oportunidade a
para com o Sisten:r:tFirianceirO Nacional,
este tema, mostrando o absurdo dos contratos .leoninos que
. _. *
Quero, tainbém, chamar a atenção, da·urgência qUe ·há são assinados_mediantes__ erro, ou mediante coação, já tem
para que o Governo envie para esta Casa um prOjeto que sido alegado na Justiça, ou, até poderíamos argumantar, há
trate da reglJlamentação do artigo que ptevê ~ existência da simulação nesses contratos. Tão ricos são esses Co.ntratos de
lei que há de regulaMentar, complementarmente, o Sistema irregularidades, que se candidatam a quase todos os defeitos
Financeífo Nacional. Há projetos que tramitam na Câmara do ato juódico, defeitos previstos no Código CiviL Digo o
dos De?utados, e acredito que aqui no Senado também os erro, o dolo, a coação, não vou dizer a fraude, porque não
haja. Mas são.in.conStüuciOnã.is, porq=ue- se-gundo o artigo onde é uma figUra que aqui se acomode_, porque aquela fraude
são dadas as orir!,ntªçõ~s. os pri:ttclpios-pata"Um.a-futura lei, é a fraude contra os credore_~. e a fraude no contrato é outra,
a iniciativa deve.-ser-cto Poder.Executivo. E eu já fizera aqui que cabe perfeitamente nà figura dolo-sa dÕ Direito Civil,
essa advertência a Ministros- qUé ·eornpareceram ao Senado um tanto ·quanto diferente da mesma figura do Direito Penal.
Agora vejam, os adquiréntes são levados ao equívoco_
Federal. Qua,_D.do os interroguei, alertei _a esse_ t~speito a'>
autoridades do Governó.e_m episódios vividos nesta Casa. __ por esses contratos leoninos. Depois as prestaçõe.S são CobraO Governocda República faz de conta, desde o tempo das sob o impé-fio da gallârii:ia bancária. Por fim, resta o
de Manson_ da Nóhrega, que essa_ não é uma preocupação Poder Judiciário, formal, um clichê, algo previamente formado Poder ExecutivO", Como se .o Po~~r _Legislativo pudesse do para permitir uma execuÇão fáêil, cômoda ao detentor
iniciã.I" a propoSilUta através de um de seUS integrantes:· Na do capitaL
ausência da_ iniciativa g0Ve~IJ.al).1el)tal, alguns Deputados e SeA situação do adquirente da casa própria é a: pior possível.
nadores se rnanifCstaram~ Sei de_ um projetõ- que tramita na Eles têm se valido de meras notificações, interpelações- ..;_
Câmara dos Deputados, que tem como relator o Deputado judiciais o_u extrajudiciais -,-de-medidas cautelares no_corpo
Césai Maia do meu partidD: Tenho recebido em meu gabinete de complicadas ações que virão ou que Tá existem. Mas nada
·manifestaçOes de todo o _Brâsíl de pessoas que solicitã.m que disso irá resolver o prOblema. A questão está em mão do
não apoiemos a propositura- do Deputado CéSàr Maia. Nem Banco CentraL
a ~-=amihéi a.ihda, ma-s sei _q_Ue essa propoSitura, seja na· forma
Quero chamar a atenção do Sr. Francisco Gros para esse
problema. Uma vez o confundi com um funcionário do_Senam7~inal, seja nà. forma de substitutivo du relatQr, ruirá, po~que
a iniciativa quanto a:-iss-o h'ão..é do Po:Pet Legislativo e~·sim, do; mandei que tirasse umas fotoçópias para -mim. Desta vez
não estou a confundi-lo. Estou a vê-lo ex~tamente na impodu Poder Exe:cu_tivo.
.
C Pode·r Executivc não tem intere-sse ·em rtiandar ntõhum nência, na responsabilidade do seu cargo, até na majestade
·orojeto,' porqüe-não" inte"réS:sa o limite dos ·juroS rtiais ao áno; do cargo de Presidente do Banco Centra].
E é urge-nte que o Banco Central regulamente esses proTião _interess:a -á--rnoral imposta pela Constftuição p3rà a dabora-;f."d da futur~ lei. O as-pecto rttais humano do relacionamento bletl_las todos para que não se agrave _o pi"oblema de moradia
do agente firtánceiro com·a sua clientela também não interessa. no Brasil, para que não se agrave a questão social nesse uniPm isso permanece- ã diHidura que é eXefciâa pelos bancos verso d~ complicações em .que se encontra. o Pa,is. Corrupção
por todos os lados, escândalos todos os dias, desrespeito à
e pelos que detêm o capital.
·E chamo a atenção ainda para o noSso Código de Processo Constituição cotidianamente, ~-s~agamento da cidadania no
·
Civil. Na parte da execução forçada, o· Código é altamente dia-a-dia do País.
·preocupado na proteção-do capital. Não há de como escaPar
A questão social, nesta minha denúncia, al~m do aspt::?_~to
abs exeqüente-s.-osexecutados tendem sempre à derrota nos . jurídico, assume, neste momento, o caráter primordial do
ritmo-da execução -é-' Célere, os direitos meu pronunciamento.
seus embargos.
Vou requerer a esta Casa informações do Banco Central
dos executadoS nem democráticos _São. _São direitos tímidos,
rli!eitos q'ue fotarit viSfõs-êCiilYihuito cuidiido Pelos que proje- respeitántes a isso. _Cuidarei d~ pedir à assessoria do Senado
taram este Código de Processo Civil na époéa plena da revolu- um estudo rápido sobre essa questão para que possamos fazer
ção. Actcdíto que o Sr. Alfredo Buzaid 1 hoje na eternidade, uma consulta, obter respostas do Banco Central capazes de
paga f!l_uito _caro por eSte pecado. Foi o--!!,eu pecado mortal levar aquela instituição a um senso maior do sentido social
ter preparado um Código altamente fasCista para a legislação envolvido nos fatos que estou agora a denunciar ne~ta tribupa.
Sr. Presidente.
·brasileira ·na ·parte processual civil. '
Era o que tinha a dizer, (Muito bem!)
Assim, no assunto ·que falo. quantO ao Bradesco, ele
· COfOO exe,qüery.te dos contratos não -cumpridos facilmente recoO SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) ~ Concedo a
brará todo.s Qs im_óve.is _g~~ foram_ negoci~dos. Tudo retornará
à mãq do Bradesco sem nenhum respeito ao capital formado, palavra ao nobre Senador César Dias. (Pausa.) ·· S. Ex• não está presente.
_
_
aos direitos fOrmados pelas prestações pagas mensalmente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
O Bradesco será o exeqüente. Os ínai;limplentes, por força
do abuso~ serão os executados. As questões a serem-formuO SR. AUREO MELLO (AM. Pronuncia o seguinte dis-ladas a.título de embargos do devedor deixarão os_ juízos curso.) -Sr. Presidente, Srs_ Senadores, os jornais anunciam
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que, após seis anos· de obras -e três paralisaçõeS, foi"CO-rlcluído
o trecho da BR-364, do Rio Branco, Aere, a Porto Velho,
Rondônia. Os 500 ciullónletros darão acesso 9 an!Y tfiteiró,
por via asfaltada, ao Acre, o único estado que não tinha
esse tipo de ligação com- o resto dO país, segundo eles.
Esse fato, Sr. Presidente, é profundamente auspicioso
para os moradores da grande calha do Rio Purus e, ao mesmo
tempo, para a:queles que habitam, Rio BrariCo e cidades adja~
centes do grande estado acreano, região,o por a:ssím dizer,
que só tinha acesso através de avíõcs. Região progressista,
lutadora, de filhos esforçados, de homens capazes que·, através
da sua atuação, em tantos campos do trabalho humano, se
têm destacado de maneira extraordinária, de ffiãilCirã si~gular.
Posso dizer que são os ·actéa:nos; sem -dúvida, homens de
caráter puro, sem jaça. Ao longo da minha grantle experiência
como parlamentar, aqueles com quem convivi representavam
a própiíã 16aldade, a maneira correta de se cq_qduzir. -A grandeza espiritual é 1ncrente aos filhos daquela regiãO, talvez
pelo fato de que aquela terra tenha sido por eles conquistada
a braço, à lança, a tiro, já que o invasor boliviano e de outros
países haviam tentado, rapacemente, levar' para ôs seu& túritórios um ·solo conquís-tado pelo povo ceatcnse~ que ê o aScendente do atual acreano.
A região era tão ínvia, tão difíCil, tão sombreada de-Iíinãs
e de árvores, tão avassalada por doenç_as; enfermidades de
todo tipo, que nem o nordestino, o poderoso e fort~_pordestino
de outros Estados resistia ao-impacto estarrecedor da natureza
acreana. Somente o cearense, que é, no meu entender, ·o
homem mais forte do Brasil, acostumado aos sofriinento, às
carências e às intempérie-s.- é que pôdê-poVo'ar o Acre e
deixar o r:fstro do seu heroíSmo, dando ensejo a qUC' aquela
regúto -vieSse a prOgredir, einb"o-rà ·as- dificuldades materiais
de que_se vê cercada por todo o lado.
O momento-em que a BR·364 especa comé5_um foguete
luminoso, cortando a terra acrea:na, é tiln ·momenio de1e~~as
em que tocam sinos aos ouvidos de todos -Os habitantes· do
grande vale, porque realmente é tomo se alguém que morª'va
embaixo da terra, depois de· muita luta e esforço, consegUisse
chegar ã. superfície para respirar ar puro·, ver e ·sentir â 'claridade.
· ·'
·
O Acre era uma tegíã-ó ~ã.balid~nada,_perdida-nos confins
do Brasil, auto-suficie-nte a tal ·ponto que ·etn' determinado
momento já proclamou a sua ptópría independência,· guando
galhardamente combatiã para que as suas tetrâs lião fossem
pertencer a domínios espúrios que tinham como objetivos
utilizar a Hevea Brasiliensis, a goma elástica, como umá forma
de enriquecimento fácil paia -aqueles_ quC· delas vinHam se
apossar.
·. __
O povo _acreano-e'Stá de- parabén's, __a sua _capital, Rio
Brancd, pode finalmerife se_offibrear:com outras capitais-do
Brasil, no· seu esforço de administração.
· '
A luta acre a na ainda não cessou. Ainda resta a 'paVimentação da estrada que ligará o Brasil ao pacífico, ati-avessando
terras peruanas com aquiesCência do_ Perú.- Isso dará ens~jo,
a que nosso País possa alcançar 8r(fuele ocea~o. _e por sua
vez canalizar as suas rique·zas· na· diréção ·de' óufrõs países,
para que outros povos deles desfrutem. Nós por nos-sa vez,
receberemos as vantagens existentes I) esses paíSeS, -para que
o nosso povo encontre mais progresso ·e- saciédade. Assim,
o asfaltamcnto dessa rodovia estremece a Amazônia, num
rnsson, depois de paradas, depois de interrupçôes~ absoluta-

-ali

Qu~rta-feira

)8 .

wat

mente impraticáveis e injustãs, que ocorreram" no d~curs.O
de sua construção. Reponta a ligação do Acre com Portp
Velho e dali no rumo de Cuiabá_comÓ_!-!IJl~ fOrma de que
a capital de Rondônia tenha, também, nesse, escoamento.
as vantagens a que tem dirdto.
·- ·Uma das alegações que impediram o asfaltamento da
BR,364 foi a de que poderia prejudicar. a ecoli;lgia; que a
estrada iria colocar, às_slla_s margefis, hmitens·ptedadores que
transformariam a gral)de floresta em. deserto, --çofsa que para
eles~ aflitiva, verdadeira "piáda".
Quem conhece a fundo a Floresta Amaz;ônica! verá que
uma ~estrada nela abertª n_ão _Sigiiificarià nem a marca de uma
artéria circulando no corpo de um gigante, porque o gigante
a~azônico precisa- mesmo ver. tirçuhu em seu- corpo, como
veias e sangue, aquilo ou que a natureza lhe foi fértil e reconhecida, dando oportunidade a_ que pudesse, dessa forma, transmitir taiilbém,_ao resto do Brasil, a_s, riquezas LJ.Ue lhe são
pertencentes. E essa alegria inunda o meu_ coração de amazonense e de ron_doniano, de uma aleg~a patrióti~ -d~_l;lJ;a&Ue:ifo
que.vê o Brasil crescer e a pátria Se torriar mais sadia e ma~s
capaz.
Aü __~_es~o te_mpo, Sr. Presidente, estabelece em mim
utna perplexidade: por que motivo se concluiu _nO _Acr~a _e~sa
~trada que liga a Rondônia e-se permite que a rodovia interdi·
tada com problemas, a Manaus!Porto Velho, l!BR-319, pernianeça fechada- ao tráfego -daS gTandeS viat~ras? Isso _vem
provocando grande_s _filas de_ caminbões,e cªn:etas que trazem
p~od~to_s -~l~mentícJos_ ~ in~rc_adoria~-~o !?Ul_do~País, impedidos
dç:· tran~itai- porque- os grand~s_bo_queirões ~-htma as_sim não
permitem, já que·a estrutura da Manaus/PortoVelho não
apresenta condições para que os· produtores dos ~ois lados
p9ssaín tornar realidade a circulaç_ãc;> _por essa via asfalt~da
p(!ra ~.en(;!_ficiar a população desses dois grand~s Es~ados. ,
Sr. Presidente, tive_ oportunidade de interpelar S. EX'
õ-Minislro João Santana e pergunt~r: por que a rodovia 319,
que liga Manaus a Porto Velho, não era ativada e nem conser·tad_~ e _ s~ hayta no orçamentq, alg~ma verba d_estinada a ela
pãfá QUE -pudesse _eSse. sOnho tornar-se realidade para todos
. _os rondonienses e para todos os amazonenses.
-- _ -s: Éx", com a calma que lhe é peculiar e a capacidade
·verbal que não lhe negamos, respondeu-me que estaria atento
pÇt.ra observar as: dotações orçatnetltãrias destinadas a esse
fim~ e que tão logo lhe chegass~· à~. mãos o Orçamento de
19-~2 poderia dar pma resposta mais concreta qua-ntó re-COifS~
, tr!-l~da a n?dovia Manaus_~_()_rto.V~lho. __ ~ -'---"
_ ___ ..
- Sei, por informação e per assistência à prõpr1ã Comissão
<!~_Orçamento de~tÇJ:C~asa, que grandes çontigentes finãnceir:os
foram ªtribuídOSJ'ara o conserto_da rodqvi~ 319 Manaus!Porto
Velho. Porém, taffibém estou infoimado-que ess-3s destinaÇões
·,foram colocadas em verbas conting~n_ciais pelo Poder ExecutivoT ou seja, verba$ que -Serão 3perias aproveitadas(: liberadas
-no molnentó em que lntefessé:_s_ ma:iôres nãO "íinpedirani
~sa liber{lção _acon~eça~
·
L

o

que

O' Sr- Ronaldo Aragão- Permite-me. V. EX' um
aparte?
.
. O SR- AUREQ MELLO- Com mtii!o praier.
O Sr. Rona!do Aragão- Estou acompanhando o pronunciament.o fçit_o po·f·-v. Ex• nes~a tarde, aqui no Senado da
República, quando- se refere com muita ênfase aó término
da BR-364 no trecho Porto Velho/Rio Branco. Hoje a BR-364
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no município-de Jiparanã. até Porto Velho es~á quase intransitável. Foi feitO antériQ_rrri~nte ·ui'ri."tapa~buracos para previnir
.). ::>roblem_as decorrentes das chuvas constantes naquela re~
g~i~, como é do conhe_cimento de V. Ex• ~ojé,_ essa rodovia
e d; amada a ro_d_QVÜl do~ çie_saªtre. A situação de tráfego desse
trc::ho da região é precáriO; Senador Aureo-Mal).o, e ãgora
e-stá se estendendo mais ~té Vilhena: Chamamos ã atenção
do DNER para que prov.ldêÕcias sejam tOnú:fdá:S, ao tétmino
desse- trecho da_BR-364, ao_ qual nos_ referimOs ·entre Póftõ

Velho e Rio Branco, mas, o resto da estrada no Estado de

Rondônia está-·num estado lamentável. :ç._-qu_~ndo-V. Ex~ se
refere à BR que liga Porto Velho a Manaus; essa quase nâO
~xtste mais, a BR-319.
Quase-não mais existel Essa estrada Ioi cOnstruída numa
situação que é:do conhecimento de todos daquela ie~gião e
não houve conservação, ·não havia interesse-nã cOp$éfVaçâo;
e hoje ela quase-·desapareceu! Então, é lamentáVel que -o
dinheiro do País, aplicado na construção de uma estrada numa
rr":gião-dífícil, tenha sido desperdiçado, onde praticamente não
se _trafega mais. Qu-ando V. Ex• diz que foram colocados recursos no 0Jçamento da União, atraV~s do DNER, de representantes do Esta_do Qo Am~zonru;, é verdade! Agora, nlais uma
vez .._o Gover11Q _'federal contigenciou o ·orçalnento com ·o
de·cr:::toqueassinou·ontem.
, - __. __ ----·=--- ·-·____ _
E como o OrÇamentO_é -âutbii?;áth~o. a -Nação, que-já
e:s+á (:"arada, vai parar mais ainda, p-orque- ó Orçamento será
liUerttt.b, segundo informações, conforme a arrecadação. Mas,
para <.1m País que eStá eiri reCeSsãO, que-não te~ invesiiin.e"ntos,
que 1.1ã0 tem merpado _interno, vemos que o Orçarrteitto da
Uniã_o vai .:.f:r liberado só para o custeio da. máquina administniüva, ú que é lamentável. Quando V. EJ<', ~enador Aureo
Mello, refere---se aos problemas da ecologi_a na !egião amazónica, sUas palavras são verdadeiras, porque a estrada que
vai de_R10 Branco~ Assis J)r_(!~il_já existe_, é p_r~~i~õ ªpenas
termif1ar o Seu asfaltamento. Asfaltamento que-tem tido grandes .díticukiar.ies por causa dos chamados problem~s ecológic-os._ N~ região amazónidt;- essé~s problemas ecológicos foram
criados, na re&li<jade, quaiJ.do todas a& est_radas da região amazóniCa J..f existiaín. Para terminà.r, Senador Aureo Mello, tenho em mãos um prospecto que está sendo distribuído nos
Estados Unidos. onde já há quase ingerência daquele país
no nosso._ Diz ele o seguinte: ''Amazônia Internacional: Você
acha que a Floresta Am8.zónica podería se tornar Uma ·área
iriterilãcion~al?." Isso perguntado em New York, ao americano:
"sim" ou '"'não". Q:ra,. a _Am3:iónia, na pârte ·do Brasi_l, é
problema brasileiro. Não_ podemos- admi_tir a interferência na
soberania naci('~lal, t•.m país fazendo um _plebisCitO, perguntanQo - está _aqui, distribuição fêiia nà Affiê_riCa: dO l'for~e
- ' se a Amazónia é irtteríiacioíial, fa:ierido a .perg~nta aos
americanos. Parece-me, ·senador Aureo Mello, que a coisa
está"ífldo longe-_demafs ·.:om Eec,~92_e os 9rganisin0sjhtetna~
cionais responsáVeiS-por essa~comrfatibiliiã"Çãõ eiitre ,-a-natUreza e o homem. Diz o representante do IBAMA_que não
vemos o dinheiro, p·:tqUc. há o medo ,d~ que ess·e dinheiro
desapareça nos mea!!Q~os d<,..• Govern.o Federal. Então, ouvindo o que disse o Serqtário~ ç1o Meio Ambiente numa conferência da ONU, pem:.amos:.. onde é que. estamos? Por isso
aparecem esses prospectc_s e ~obre ele~ gue falarei amanhã,
Senador Aureo Mello~ Prospectus· de intervenção na Amazôniá qüe ainàa diziàM f..1áis: "rPor favor, enVie seus comentárioS ·e sugestões a te;;pei~(r da'_~nresta -Amazónica e a ecolo-
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gia do mundo aberto." Essa . é ~h-Ia -pergunta feita nos Estado~
Unidos.

O SR. Atffl.EO MELLO - !falta de cerimônia que lhe
é característica para interrerir nos assuntos dos países indepéri~
dentes.
O Sr. Ronaldo Aragão - Não podemos permitir isso.
A chamada EC0~92 já começa com a interferência do Go~
verno de outro país na soberania nacionaL Para concluir,
quero parabenizar· V. Ex• pelo assunto que traz, hoje, a esta
Casa. Muito obrigado. ,
,

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- A Presidência
prorroga a sessão pol 5 ·minutOs para que V. Ex~ conclua
o seu pronunciamento.:
O SR.. AUREO MEJ,LÓ- Muito agradecidÓ, Si. Presídente, nem sabia que a hora havia avançadO tão celerell1ente.
Quando se trata ele assunto~ a;nª'_zQníços, a~~ o relógio Conspira
contra nós.
.
- Mas a verdade, Sr. Presidente, é que acabamos de ouvir
o -depoimentO do Sr. Preslden_te da Com'S~ão __de: OrÇamento
desta Casã~ de que além das contingencialidades estipuladas
por decreto pelo Poder. Ex~cutivo, contra os interesses da
Amazônià- ainda.aparecem esses .en.c:rgúmenos forçan:çlo p.ma
situação,-na qual não podem meter o dedo, não podem·cofocar
a pata, porque a independência ·amaz;ônica é essencialm_ente
nossa, essencial~ente brasileira. . .
.
Será que isso ao .menQs poderia acordar o Poder Executivo para a necessidade de garantir o trânsito entre uma cid.ªde
outra da Região Amazõtii.ta_, de completar o circuito que se
realizará com a çonclusã,o da M::maus- Porto Velho, Rodovia
319?
. .
,.
-~
Será' possível, Sr. Pre_sidente, que os nossos dirigentes
estejam cegos e insensíveis para não perceberem que a Aroa-:
zônia é a tentação dos povos conquistadores e dominadores?
Será possível que amanhã, pela falta absoluta de capaci~
dade dos brasileiros, possa essa região enflorestada vir a pertencer a uma comunidade mundial?
Espero, Sr. Presidente, que-alguém do Poder Executívp,
tendo conhecim~nto _d~s palavras que aqui estamo_s proferindo, tenha sensibilidade e senso de _brasili_da4_e para levar
a bom termo as- reivindicações que formulamos.
Muito obrigado a V. Ex~, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O.SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)-,-., Concedo a
palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLE!VIBERG (PFL _--:- SE:~Pro
nuncia o segulrite discUrso.) --Sr. PreSidente, Sr» e_ Srs.~ ~~~a-
dores, são geralmente variados e igualmente polêmicOO -os
resultados das ãiiáliseS e opiniões qtie se· voltam parã o exáiriC
do papel e da atuação da Universidade brasileir~. Q~'estp~s
como da autonomia universitária_,_ çla nece%;idade do ensj_nQ
público pago, da melhoria de remuneração- docente,' entre_
outras, iriuitãs vezes dividem e segregam oS interlocutores
em razão dos diferentes pontos de ViSta ideológicos que essrui"
questões suscitãnL
Nossa fala de hoje. Sr. Presidente, não focalizará- nenhuma dessaS questões específícas, urn.-a vez CfUe lança uma refie-,
xão anterior, de maior abrangência em raião de sua inclinaÇão
.
~
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O § 182 de nossa Carta Magna obriga a todos os municífinalístiCã, teleológica a rt!spcito do ·papel e da ação da Universidade.
pios com mais de 20.000 habitantes a elaborar planos diretores
Segundo o Prof. Luís Eduardo Wanderley _em seu livro de desenvolvimento. As constituições estaduais e as leis orgãO que é Universidade "a Universidade é lugar privilegiado nicas municipais também teCem diretrizes e normas sobre a
para conhecer a cultura universal e as várias ciências, para naturez3de tais planos. Evidente que tais exigéncias acarretam
criar e divulgar o saber, mas deve buscar uma identidade
um esforço novo de integração taqto no nível económico quan~
própria e um3 adequação à realidade nacional".
_
!O DO_ sócio-político, além de indispensável interdisciplinarie·
Coino já é de seU c-onhecimento, Sr. Presidente, as fiilali- dade referente ã elaboração de diagnósticos e acompanhadades básiCas da Universidade são: o ensino, a pesquisa e inento de projetes.
a extensão.
-Isso tudo abre um grande espaço para professores, técniÉ nosso propósito neste discurso enfatizar a importância ·cos~ especialistas universitários-em torno de um trabalho coledessa terceira finã.lidade - a extensão como um meiO de tivo entre o poder público municipal, a universidade e a corouse obter urna verdadeira simbiose entre a cOmunidade e a nidade em seu conjunto. Exemplo dessa nova: conjuntura,
universidade, capaz de desempenhar renovadarnente esse pa- Sr. Presidente, verifica-se com a Faculdade de Ciências e Tecpel de adequação à realidade brasileira.
nologia da Universidade Estadual Paulista - FCTIUNESP,
Desde seus primórdios teve a universídade por fim culti- Campus de Presidente Prudente, a qual através de convênios
var e transmitir o saber humano acumulado através dos tem- com os municípioS da região oeste do Estado de São Paulo
pos. E inegável que essa função ve~ sen_flo cumprida com vem já desenvolvendo estudos e diagnósticos so_!Jre essas Te-alipersistência e razoáVel sucesso. Sacudidas depois pelas trans- dades municipais com vistas ã estruturação- de seus planos
formações históricas, económiCas esOCiais;S-eritirâm.esSas ins-. diretores. Três mur:icípios da região- Martinópolis, Presitituições de ensino- a necessidade de se adaptarem às novas dente Venceslau e Alvaro Machado- já firmaram convênios
realidades.
.
. com· a FCT/UNESP. Os municlpios se comprometeram a coloAssim, gradativame~te, em razão· de um novo quadro car à disposição da universidade todas as informações neceshistóri-co; Surgiu a necessidade de as Univers~dadesampliarem sárias existentes no âmbito das prefeituras bem como viabilizar
seus conhecimentos, produzirem novos· saberes, tudo isso o deslocamento do corpo técnico, além ·de prover recursos
acarretando a valorização da pesquisa como riials- Uma de para a cóntrataçáode alunos estagiários envolvidos nas ati vidasuas funções primordiais. Desse modo as universidades paSsa~ desde pesquisas. De sua parte, a Universidade se compromete
ram a buscar a articulação do ensino com a pesquisa.
a ceder seu corpn técnico ·e-de professores dos mais diferentes
As universidades que dispuseram de recursos mais subs- departamentos da Universidade- Planejamento, Geografia,
tanciais, por meio de políticil.s bem orientadas para a pesquisa, Engenharia, Matemática, Estatística, CiênciaS Ambieil.tais,
conseguiram notoriedade, passando a atrair_ t?_St_':J.da_!ltest ~l'!_c_!u_-- - Pedagogia etc.' além de todos os equipamentos existentes
sive estrangeiros, eXportando estruturas- e processos de ensino no Campus.
com vantagens conhecidas para os países de origem. Por outro
Também aqui, no Centro-Oeste, ãqui, na Capital daRelado os países carentes de pesquisa, ou em que ela ocorreu pública, a Universidade de Brasília vem gradativarnente auem menor escala, tenderam a permanecer atrelados ao passa- mentando seu espaço--nas atividades comunitárias por meio
do, à rotina, ao comodismo estagnante.
do Decanato de Extensão, Decanato de Assuntos Comunitários e do Centro de Educação Aberta a distância. RelacioÉ bem verdade, Sr· Presidefl.te • Srs. Senadores, que em-· nado ao Decanat"J de Extensão pontifica o trabalho do Centro
bora o alto grau de industrializaç_ão dos p_aí~es não dependa de Apoio aos Ntícleos Permanentes de Extensão (ANE) cuja
exclusivamente desses dois fatores, os que investiram na dina- atuação no DF e no Entorno vem obtendo resultados bem
mização do ensino e da pesquisa lograram, via de regra, resul- promisSores-. Por meio dos setores organizados das próprias
tados marcantes.
comunidades busca esse órgão dar apoio às principais demanAssim, cremos ser por demais conhecida a capacidade das das·regióes de aco[do com 0 enfoque dos moradores.
de alavanca que tem a pesquisa universitária em relação aos A esse respeito cabe lembrar 0 Programa de Alfabetização
caminhos de progresso c modernidade do País. Todavia, Sr.
de Jovens e Adultos do Município de Luziânia elaborado
Presidente, sem nunca desprezar a importância das duas finalí- exclusivamente pela sociedade civil local, com a participação
dades já referidas gostaríamos de centrar nossa atenção na da assessoria de professores, alunos e técnicos da UnB.
"prima pobre" entre as funções universitári~ -'a- pre~taçao
-- É também digno de destaque o Projeto de Saúde condude serviços comunitários-, p-or acreditarmos que ela emtJora zido pela Prof! Darei que vem cuidando do exame das condiincipiente tem muito por fazer, quer pela Ui'liversidade, quer ções-sócio-econômicas dos idosos na região do Pedregal. Tive,
por nossas comunidades.
.
-inclusive, a oportunidade de participar de um Seminário na
Chamei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a função_ de ex- UnB sobre minha açã:o- parlamentar em favor da Terceira
tensão de ''prima pobre", porque ela, embora seja recçm;he- · Idade.
cida como pertinente, está sempre envolta em polémicas e
Sr. Presidente, consideramos muito auspicios:as'todas esrelegadas a plano inferior. A extensão, como terceira atividade sas iniciativas aqui focalizadas, porque representam uma sensi- fim das universidades-, jamais galgou o espaço e a atenção bilidade social para nossa realidade. Essa sensibilidade social
abertos para a pesquisa e para a docência.
não pode ser olvidada por muitas razões: porque fazendo
Todavia, Sr. P"residente~ baseado em novos fatos emer- a universidade parte do complexo da política social, não pode
gentes da sociedade, os quais poderão ser o·rientados por nova isolar-se e desconhecer a sua função educativa; porque sendo
atitude, cremos chegada a hora de reverter essa situação, sustentada pela população e pelo Estado na trajetória de fordando um lugar de notoriedade às atividades con:nrrtitárias.
mação e inclusão da elite, seria questão de retribuição neces- .

---~->~._,_-- - - - --------

10&1 Qnàrtii'felra 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

s.ir!.a não i5norar as· bases _ou desconhecê-las; porque essa
pr~tica trará uma nielhoria qualitativa à medida que a pesquisa
e a docêncií'l. se referirem à realidade concreta circundante,
aproxlfTiando mais a universidade das necessidades do povo.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda).:- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JlTTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,S~ e Srs. Senadores,
como é do ~on~ecimento de todos os brasileiros, morreu na
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gatar essa imensa dívida social. Que não se abandone a obra
de Irmã Dulce, que não se deixe no esquecimento o exemplo
que ela nos legou em tantos anos de vida. Que a sua bondade
e sua generosidade, marcadas para sempre em nossa memória,
sejam honradas por um compromisso ético e político das elites
dirigentes deste País, fundado na compreensão do real significado da mensage~_ de anunciação que a obra de Irmã Dulce
- encerra: o Brasil jamais será uma nação digna e respeitada
se náo incorporarmos essa incalculável população de marginalizados ao processo de desenvolvimento.
Foram 16 meses de grande sofrimento, dos quais muitos
em agonia. Todo o amparo divino, toda a inacreditável resistência física, toda a dedicação diuturna da equipe de médicos,
enfermeiras, auxiliares, parentes, amigos, tudo isso contribuiu
para que batalhas (osse:m_ vencidas, mas a guerra contra a
morte acabou perdida, como disse o Dr. Almério Machado,
chefe da equipe médica.
Esse sofrimento guarda em si todo um mistério. O mistério da santa protetora em favor dos pobres.
É preciso prosseguir nessa luta, para que o mistério se
converta, não em milagre, mas na realidade que ela soube
demonstrar, como ninguém, que é possível concretizar.
Foi-se Irmã Dulce. Estamos tristes na terra. Seus pobres,
seus menores abandonados choram. Mas o céu está em festa,
porque lá ela chegou.
Com a perrnissão_de Deus, Irmã Dulce continuará velando por todos.
..
. .
. . ..
Era o _ql!e ti_nha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Sarney.__

sexta-feira passada, em Salvador, às 16h45min, a Irmã Dulce.
Infelizmente, naquele dia, à tarde, tanto no Senado, como
na Câmara Jos Deputados, não houve sessões, a exemplo
do que OCúrre todas as sextas-feiras, quando as Casas se reúnem na parte da manhã. Digo infelizmente, porque a homenagem que presto_ hoje, àquela extraordinárh1 religiosa, como
a de outros parlamentares que também o fazem das tribunas
do Congrtsso, não estaria atrasada em relação ao triste e
consternador acontecimento.
Cóm a mo-rre da Irmã Dulce, desaparece a criatura que
nos dava o exemplo cotidianc;> _de luta, abnegação, sacrifícios
e dedicação aos pobres e necessitados. Jamais, porém, se
apagará da memória dos brasileiros, e dos baianos em particular, a imagem daquela mulher, de físico franzinO, mas de
espírito dotado da grandeza e da força que só os predestinados
à realização das grandes missões altruísticas possuem.~
Não há como esquecer a rotina,- quase ritualíst'ica, de
Maria Rita Lopes Pontes, a Irmã Dulce, peregrinando pelas
cidades, ruas, casas, à procura de auxfiios e contribuiç~s
para sua grandiosa obra de caridade. Ninguém ·se escusava
de prestar-lhe a ajuda que jndistintamente, solicitaVa à todos.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB- AP. Pronuncia o seDesde anónimos e desprendidos colaboradore.s__a políticbs e guinte discurso.) _- Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senadores, o
governantes.
destino levou-me, quando já pensava em me dedicar às memóSua obra magnífica era de efetiva solidariedade social, rias, ao Amapá. E a vontade de seu povo me trouxe de volta
voltada ao auxílio e ao apoio das pessoas abandonadas, sem a esta Casa, para representá-lo.
trabalho, sem família, sem lar, sem sustento.
E o Amapá, um novo Estado, passou a ter em sua repreO mais hotáveLem todo esse trabalho de Irmã Dulce, sentação um ex-Presidenk-da República. Seguiu o exemplo
não era o fim social, em si mesmo·, de sua obra, algo que de São Paulo, com Rodrigues Alves; do Rio de Janeiro, com
parecesse imaterial, impessoal, ínsito à própria natureza da Nilo Peçanha; do Rio Grande-do Sul, Com Getúiià Var"gas;
ação social que desenvolvia. Não, o mais notável era sua de Goiás, com Juscelino Kubitschek.
presença, era o atendimento personalizado, o carinho de sua
O Amapá, para mim, não era uma região estranha. Nasacolhida pessoal. As pessoas que dela precisavam não procura- cido no Maranhão, constituía o Amapá parte desta vasta revam sua equipe. Achavam-na.
gião que, nos começos do Brasil, era toda a Amazônia Em 1939, ela iniciou a construção do Hospital Santo An- o Estado do Grão-Pará e Maranhão. Mais tarde separados
tônio, em Salvador, que hoje abriga cerca de 1.200 pessoas Maranhão e Pará; depois, separada a Província do Rio Negro
.carentes. De suas orações e de sua.s mãQs., _quantos milhares ou Amazonas; depois, do Maranhão saiu o PiaUí. Do Pará
de necessitados receberam o conforto e a ajuda que precisa- -desmembrou-se em 1942 o -Território do Amapá, agora Estavam, nos momentos mais dramáticos de suas vidas?
do. É ~ma só região geográfiCa. As mesmas etnias, os mesmos
Nesse sentido, o trabalho de 55 anos realizado por Irmã problemas, aS inesinaS eSperânç-as.-Uma- conviVênei;:t- permaDulce é premonitório, pois com isso--ela anteviu a situação nente do homem com a natureza.
de penúria e de marginalização. de grandes massas da popuO Amapá foi generoso co-migo. Deu-me, percentllalmenlação brasileira. Aí está, hoje, o enorme Contingente de crian- te, a maior votação do País: nlais de 72%. Contraí com o
ças de rua, de famílias sem teta, de jovens e velhos em com- seu povo uma dívida de gratidão que venho resgatando. O
pleto abandono.
.
_
destino me deu a ventura de trabalhar pelo Maranhão, onde
Quantas irmãs Dulce seriam necessárias para ajudar e fui Governador; de ser DepUtado e .Senador. E de ocupar
amparar toda essa gente? Infelizmente, uma só irmã Dulce a Presidência da República, num momento difícil da tranSição
é pouco e outras será muito difícil. ou quase impossível que democrática, de devolver ao Brasil a liberdade integral e o
surjam.
Estado de Direito.
A única expectativa é a de que os P_o_deres Públicos, de
_ Agora, já na idade mais do que da razão, tenho a feliciuma vez por todas, assumam suas responsabilidades para res- dade de dedicar-me a ajudar o Amapá. Muitos políticos chega-
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ram _àquela nova Unidad_e da Federação para· fazer carreira. caram para o território francês da Guiana, alegando terem
Utilizar-se daquela terra como trampolim. Cheguei ao Amapá lá maiores oportunidades e melhores tratamentos.
Curiosamente, o Amapá tem- muito do vestígio e do descom,_)llinha carreira feita, concluída, e a coloquei a serviço
desta nova Unidade da Federação. Assim, é com gratidão tino trágico de Portugal. As ruínas da Fortaleza de São José
de Macapá, à entrada da cidade nas margens do Amazonas,
e paixão que ajudo o Amapá.
Desde então não tenho senão procurado ser fiel e leal sublinham o gosto pela conquista do colonizador. enquanto
_a vida__ moma e alagada ao seu redor denota um .certo abana esta causa.
Tenho renovado minhas torças nessa det_enninação, e dono. Tal como na praia lusitana, os homens, os ·jovens, os
dedicarei meu trabalho aos anseiQs daquela gente. Espero arrojados,_ vão para Belém. vão para Caiena, vãd até diutur.nacontribuir para um Amapá transformado: plenamente ocupa- mente trabalhar do outro lado do rio Amazonas, nos ·grandes
do e produtivo. Tenho a convicção de que poderemos contri- projetas do Jari; vão sempre em busca de um vir-a-ser imposbuir para a reversão de_ uma tendência__lli$t6rita de margina- sível de se realizar dentro de casa e deixam, no rastro, a
lização daquelas vastas regiões a-mazónicas. É possível trans- ferida da perda que se desmancha sonoramente no mar-aformá-las, incorporá-las ao progresso nacional. Ali há riquezas· baixo.
Do outro lado do Equador existe um povo de tradições
1mensas, solo fértil, recursos minerais, florestais e, sobretudo,
que se misturam com os mistérios-da Amazônia, cujas virtuhumanos.
Falar sobre o Amapá, em primeiro lugar, é falar sobre des, potencialidades e tragédidas ainda nos escapam. São o
o Brasil, este enigmático continente tocado_ pelos portugueses Amapá e o amapaense.
Até agora insulados.
há quase 500 anos e ainda carregado de segredos. Sempre
A era do voluntarismo como forma matriz de ocupação
agarrados ao litoral durante sÇculos, arriscamo-no~ pelos sertões da Serra do Mar e do Planalto Central à cata de preciosi- do território nacional não se substitui por um tipo ~capaz de
dades, cruzamos pelos caminhos de terra e pelos rios, latitudes alcançar o Amapá.
Ao das trilhas do período colonial seguiu-se a rolagem
e longitudes inimagináVeiS, semeamos aqui e acolá a nossa
presença. Mas ainda estamos longe de consolidar os conselhos de populações agrícolas por artérias que empurraram a fronteira agrícola até o norte do Mato Gross_o e Rondônia.
.
do Patriarca José Bonifácio de Andrada e Silva:
O Amapá eStava fora destas rotas, na margem esquerda
"Fazer a independência, preservar a soberania, cons- do Grande Rio.
O intervencionismo português, que tantas marcas deixatruir uma nação."
ria na Ocupação militar do extremo sul do País, também não
ou de Tiradentes:
encontrou fortes razões militares para adensar a fronteira se:.
tentrional.
·
~·se todos quisermos, seremos um grande país."
As mesmas razões que valorizam o Chuí desvalorizam
Fez-se a independência. Luta-se hoje pela soberania o Oiapoque, tanto antes como até duzentos anos depois da
ameaçada pelo abismo tecnológico que nos separa do Primeiro independência.
·
·
Mundo.
. A questão da ocupação do espaço nacional passou por
E se está construindo a Nação brasileira pela incorporação distintas estratégias, Cada uma delas respoltsável pela abertura
secular de seus espaços físicos, humanos e simbólicos.
de novas fronteiras de ocupação e desenvolvimento.
A era getuliana, sob uma nítida inspiração geopolítica,
Ninguém confunde a origem regional de um baiano, de
um mineiro ou de um gaúcho. Antes que tudo, eles trouxeram de origem militar, que se iria reproduzir no período mais
para a Nação brasileira seu quinhão territorial e cultural. Eles recente de 64/85, impulsionou duas idéias básicas: a "Marcha
e tantos outros não identificados. E não tolhidos nestas expres- para o Oeste", que iria dar origem à ocupação do Vale do
sões, graças também a uma id~ntidade lingüfsticil qu~ córisagra São_ Francisco, sob a égide da Fundação Brasil-Central, e
uma razão comuniCativa- m.áis perfeita do que a que juntou a críação dos Territórios Federais, desmembrados de alguns
outros povos. Outros rincões há, entretanto, nos quais a identi- Estados, como o de Roraima e Amapá, saídos do Amazonas
dade se perde numa vaga noção hemisféfica - -··oo Norte" e Pará, respectivamente. O núcleo destas estratégias era a
- em que o interlocutor mais confunde geograficamente o ocupação demográfica de espaços vazios, pouco contando,
Amapá com o Acre, o Maranhão, Pará, Rondônia ou Roraima ainda, a contribuição dessas áreas à economia nacional.
com Amazonas do que os diferencia.
Mais tarde, com o Presidente Juscelino Kubitschek, co"Não existe pecado do lado de baixo do Equador." m_eçari_a_ um novo estilo de intervenção no espaço nacio-qal,
E não se sabe que um pecado da aldeia canlada está melhor instrumentalizado e conduzido pelo Estado, com vistas
à expansão do mercado nacional ou eliminação de tensões
no hemisfério norte.
Não existirá peeádo também daquele lado? Pms tanto localizadas. Realmente, não só o nível de industrialização
Roraima quanto o Amapã lá estão. Lá está o Oiapoque, onde no centro do País estava a exigir maior elasticidade das áreas
pousa na fronteira com a Guiana francesa uma ffiOdesta cidade primário-exportadoras internas, superior à capacidade de rescom seu nome e de onde partem regularmente brasileiros posta dos Estados sulinos, como o processo de legitimação
rumo a Caiena em busca de vida melhor. Fazem isto há muito passava pela adoção de políticas capazes de ampliar o circuito
tempo. Muito antes que a recessão- jogasse no exterior milha- do reconhecimento.
As necessidades ecop.ômicas apontavam para a tentativã
res de jovens do Centro-Sul do País. Já são 15.000 os brasileiros clandestinos e semiclandestinos que vivem na Guiana de criar novos pontos de sustentação à expansão da fronteira
francesa, enviando às famílias residentes no Amapá os meios agrícoia rumo ao Centro-Oeste; ·as tensões políticas para a
de vida. Até mesmo comunidades indígenas inteiras se deslo- incorpora~() do Nordeste, além da engen~aria da seca. Daí
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Brasíliã -e-a Sudenc, origens e pontos de referência im-ediatos mas jamais poderia ter mudado o País como num passe de
da experiência brasileira de planejamerlto para o-deserivol- - mágica:-Na essência, mudou politicamente, e com isto se crevirilento regional. Um_a era ·de amplas liberdades democrá- dencia para um novo milênio. Mas lamento o conturbado
ticas, quando as- decisões públicas inspiiaranl.:se em fOfça_S_ - momento que nãome-petttiitiii atacar alguns problemas. Hoje,
e processos reais - p-olíticos c ei::onôniko"s-. : ___ - amadurecem em minha consciência_ temas e questões que a
o peiíodo autoritário" não reforçou as linhas básicas de experiência e o tempo me credenciam a melhor vê-los e equaocupação do espaço nacional dos governos Vargas e JK._Pelo cioná-los.
Chegamos à Constituinte, que pouco inOvou na matéria
contrário, abandonou-as em benefíciO de programas especiais,
tanto no nível urbano quanto no regional. É verdade que reginnal: consagrou casuisticamente a Suframa, alocou 3%
isto se impunha, pois as grandes metrópoles p-assavam a con- do Orçamento da_União_para o- desenvolvimento do Norte,
centrar a maio-r-parte da população nacional e: exigir a formu- Nordeste e Centro-Oeste e cQnsignou vagas intenções de sulação clara de políticas ·de dcsenvolvimeritõ Urbano.
_~ - bordinar o desenvolvimento -aos imperativos do homem, do
Do ponto -de vista estritamente ·regioilal~- há ã.lguma rela~ meio e das regiões: Criõu três itovos· Estados: Tocantin-s, Roção cruzada com a experiência anterior, mas redefinida sob raima e Amapá, trazendo a idéia de que esta é uma alternativa
novas prioridades, aí ressaltando a ex:tens_ão.de insu:ume_ntos para o ''desenvolvimento regional", decididamente melhor
para o desenvolvimento regional para a ocupação da Amazô- entregue às suas respectivas comunidades do que à "superior
racionalidade da administração federal".
nia: Sudam;Basa, Sufi"ama.
O enfoque estratégico, dominante no-ai.ige-do AI-5, SubS~ão ob_stante, sobre os "!l_ovo~ ~stado~- deitou-se_ rapidatituiria a ação sobre os Territórios federais, ci:iaclõS coffi os mente o manto de ceptidsiriO. Convertendo-se 'eni prováveis
objetivos de induzir e orientar a ocupação das áreas territor1ais candidatos ao clientelismo da União: "Não seriam "Viáveis".
pela Transamazõn-iCã.,-qi.ie -riülglcamente Operaria coirlo" 'cVasO- . - . -Ora: há aq~i um r~nço de discriminaÇão-~ um de~~onh~comunicante'" para descomprimir o excesso~de tensões do cimento de alternativas modernas de elevação dos níveis de
Nordeste. Teria assim o duplo papel de promover a_soberania rencla e di_vídida_em re@ões subdesenvolvidas. Paradoxalmene desaforgar as tensões sodã.is:- -te, dadas as características da integração do mercado mundial
Do ponto de vista económico, a "'Marcha para o Oeste", é p~~sível afirm-ar: hoje, que mesino uma longíiiqua ilha cio
de Vargas, secundada pela construção de Brasüia, por JK, Pacifico, sem quaisquer vantagens comparativas fatoriais, é
daria ensejo ao programa de aproveítamento dós-- cerrados. capaz de fundar bases relativamente sólidas à sua economia
Um arquipélago d~ _açqe~ -~épicas, inseridas em um conjunto
l?cal: bast~ que saiba tirar proveito de sua localização ou
disperso de Programas Especi8is, coriij)leirientaria o referen- cucunstâncias. A verdade é que a elevação de seu níVel de
cial estratégiCo -de ocupação naciOnal.
_renda dependerá basicamente_ de sua capacidade para "interNo meu GOVetno;·maritivCmos oinstnimental istrãtegico ceptar" os fluxos internacionaís de reridimentos, oferecendo
existente. Foi uma-fase de sustentação do que exiSUa:-ma:n.u_~ algum serviço inexistente.
tenção dos Territórios Federais, Sti.dene, Sudam,_ Brasüia e
_ A questão dos novOs Estados, porém, não chega a ser
Cerrados, com exceção essencial e abrangente da Ferrovia ta~ grave. ~Amapá; PO:r exemplo, detém vantagens compaNorte-Sul, com vértice cm Itaqui, no Maranhão, na expec- rativas_ sufictentes nao só para elevar o nível de sua renda
tativa de encontmr não apenas uma saída viáVel para a produ- interna, mas, concocitantemente, os nfveis de produtividade
ção explosiva -de grãos no Centro-OCste, mas, também, de e de..contribuição à economia nacional. Não poderá por certo
criar um novo eixo de modeiiiizaçãO mi eCOn<:rai_ia nliCidnal - reproduzir as estratégias e instrumentos tradicionais do deseninterligando a Região Ge(feOODómica de_ Bras_ília _com o Norte- -volv!mento regional nem alimentar expectativas de consubsNordeste. Essa estratégia abrirá urilã, riova-:·eg~àU<!e _área-de -tanciar um modelo substitutivo de importação similar ao do
expansão capaz de mudar a face do País, e·reação à expforição Centro-Sul do País.
predatória irilprovTsada da Amazónia que levou à suspensão
Há que considerar, primeiro, que o status anterior o manda implantação de grandes projetas agropecuános à região -tinha n,uma_situaç_ão tipicamente colonial, onde o enclave do
com base na concessão de incentivos fiscaiS Sifuidtêriea à-G-fiã~ manganês iniciàdo em 1954 só contribuiu para reforçar esta
ção das ''reservas extratíVlSüiS".
__ _
condição.
.
Estes projetas, bombardeados por poderosos interesses
A
gt!lilde
rriaSSa
de
recursos
fiscais,
Oriundos
do
Imposto
externos_ e internos, atrasaVam· ãs pfOVidêriCias· e atenÇões e
de Renda e_ impostos indiretos (IPI, ICM) era apropriada
o Norte e o Nordeste merecem e esperam ver cumpridas.
No meu GóVern:o; a prioridade centrou-se no setor políti- integralmente pela Uniãó que, supostamente, devolvia à coco:A retomad~ da democracia. Minha própria presença nesta munidade sua cota-parte na forma de salários e investimentOs
Casa é ·um- testem:u-nho de que não padeço da_ 9nipotência do Governo do Território.
"Graças" a isto praticamenie nenhum outro benefício
nem do isolamento e _nem do silêncio. Tenho a humildade
para enfrentar o diálogo sobre meus próprios ato~ p;aticados atingia a região, -que jamais teve acessõ- a reCursos de progranum momento cruciante- de nossa histõrüi~-Eu;-qUe sempre mas especiais (Polonorte, Polocentro) ou incentivados (Sutive a capacidade de ouvir duras e ásperas críticas, por que dam, Basa).
No dia 26 realizou-se a segunda Reunião do Conselho
não ouviria-ffiiD.hit.própriã cOiisciêriCíã-SObre mevitâV_eislniperfeiçóes de um passado? Fui Governador ào Maranhão, orgu- Delibera-tivo da Sudam, em 10-anos-.-Rigomsamente, por ine~
lho-me disto, e ainda guardo a vontade _de vir__ a- fãz_er coisas _xistência de -"aUtoridade" estadual, nunca se mediu o que
legitimamente pertencia à comunidade, na forma de direito
·
- --- · ·
·· que não pude fazer.
os impostos federais e o ICM cobrados pela União,
sobre
O mesmo digo da Presidência da República. Orgulho-me
do legado de liberdade que contribuí para transmitir à Nação, . e o que efetivamente para lá foi transferido deste 1943.
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É bem provável que o tuturo demonstre haver maior vimento propriamerite agroindustrial de urna região que extraabundância de recursos sob o novo invólucro-- institucional - pata suas potencialidades.
Sobre este amplo e promissor cenário de oportunidades
do que o anterior. E aí se côineçar a descobrir a viabilídade
do Amapá. Do ponto de vista local, porém, é poSs-ível visua- 'econômiêáS é que -s~ Insere a: Criação da ZLCA, nO ·âmbito
lizar um vasto campo de investimentos privados que em breVe da nova concepção da Suframa.
Ttata~se não apenas de tim alargamento da área de atuapoderá convertê-lo em tributário da economia naCional, sobretudo no tocante à geração de divisas. Com urna população - Çãõ da Suframa, até hoje confinado a Manaus, mas de um
pequena (285.811 habitantes, Censo 1991), concentrada num novo enfOque no processo de desenvolvimento do Amapá,
raio de 90 quilómetros com epicentro em MaCapá, o novo ,-iúias indispensáveis à sua transformaÇão em Estado-Membro
Estado é o único da Federação que não exibe problemas sociais da Federação. A Zona Franca do Amapá é um marco, na
. .
graves. Estes, nos grandes cen~ros do oeste do_ País, ~adicam nova visão da Amazônia.
-- -A eCOnomia amapaênSe é marcadS: pelo isOlamento, sO~
miséria, na violência e noS-elevados custos para equacioná-los.
Nas áreas pioneiras estão os conflitos de terra, envolvendo brevive num nível extremamente baixo de produtividade, insupopulações ribeirinhas, posseiros, comunidades indígenas e ficiente pa:ra impulsionar autonomamente um pr6Ces'so de progarimpeiros. Longe destes problemas, o Amapá tem sido pre- fundas transformações. À permanente perda de população
servado naturalmente pela sua geografia: distante seis dias ec_onomic~mente_ativa, melhor qualificacfa, sucede-se a incor~
poração_ de contingentes migratórios ~extremamente pobres
de barco de Belém.
Existem vastaS eXtensões de terras apropriadas à bubaJi~ oriundos das bãrrancas do riO_ AmaZonas e das incontáveis
nocultura nas zonas alagadas pela maré amazónica, igualmen~ ilhas da foz do grande rió. .
te longe dos aluviões do ouro, onde se condem~am_cerca de -~- ____pificilln~rúe_ 9 Ainapá __.consegulria reproduzi~ o mcidelo
5 mil garímpciros oriUndos da própria teria, e das comuni- primário~exportador-- inteirio que condicionou o desenvolvidades indígenas,- on-de vivem apenas cerca de SOO almas que mento do_ extremo sul do País e agora se estende na via da
fronteira àgrícola em expansão, incorporando terraS agrlcul~
preferem as regiões altas mais ao norte do Estado.
tá veis e n'ovos produtos. Tampouco é inviável pensar-se ali
Mercê do Isolamento natural, o Amapá preservou-se em em grande projeto ititerligadp ao processo de desenvolvimento
todos os sentid_os. É talvez a única" região_ da- Ama~ónia _que ao extremo sul, tal como o<:orreu com a petroquímica, com
se salvou da exploração predatória. Tivesse; aliás, havido al- a siderurgia _ou com as grandes usinas hidrelétricas.
.
gum macrozoneamento ecológico, à década de 70 e as ;;~.uto.ri~
O rio Amazonas separa e nos separa· do desenvofVID:iento
dades federais teriam pn!ferido localizar os projetas pecuários do Amapá que, para ocorrer, deverá obedecer a suas peculiana faixa litorânea do Amapá, sem derrubar nenhuma árvore, ridades geográficas, natufais, humanas e culturais. O Amapá
nem afetar o meio- ãmbleltte, e com possibifidiides de escoar é a parte caribenha do Brasil, como o Rio Grande é a pampeaa proteína produzida para a Comunicade Econ6IriiC3. Euro~ na, o Mato Grosso a pantaneira, o Amazonas e o Acre, a
péia, co!Il a qual faz fronteira víà Càiena (Gúiána francesa),- amazôníOa, a B":,t~?-ia, a afro-brasileira, SãO Paulo, a ítalo-bradistante 400 quilómetros de Macapá ou para os Estados Uni- sileira, e aSsim·por·qiante.
dos, via Miami, limite ao norte de uma região mais ou menos
Macap* e:Stá mais próximo s·ócio~cultural e ecoiloiniCa~
homogénea do que faz parte: a··caribe.
---mente de Caie na dO que do Brasil. __
Como se não bastasse, é rimrcostas do Amapá, em conseEste "ser do Amapá", que é um ser meio caribenho,
qüência da matéria orgânica abU_ridante empurrãd_a pelas _"ter- que está no clima, na'paisagem, nàS- cOres da região, misturanras caídas" do rio Amazonas, quê localizam grandes bancos do-se aqui e acolá com o açaí, c"óm o muçuã, com expressões
pesqueiros de produtos nobres, cobiçados por tantos quantos indígenas é também um ser-brasileiro~ que, corno tal, identifise dedicam à atividade.
cado, COnSiderado e valOrizado, incorpora-se ã Nação.
Tem, pois, o Amapá umã VoCação naturarpara a prOdu~
ViVemos -o -dilema do "Patriarca," de construir a nação.
ção de proteína muito superior à capacidade interna de consu~ Chegou a· vez do: Amapá, agora transformado em Estado,
mo, o que faz d_este cenário norte-~hemisféi'iCo um -caso excep~ membro da Federação-e incorporado à economia naCional
cional no contexto brasileiro.
co:rn seu próprio tnOdelo: extrovertido, flexível e democrático.
Além desta excelência, -detém o Amapá reservas incalcuA Zona de Livre Comércio- do Amapá cõitstitui ó "toqUe
láveis de minérios, primeirO deles Omanganês explorado in_ces:- externo que faltava ao Estado nascente para que rompêssemos
santemente há 40 anos sem grandes contribuiçõeS à d~Vex:sifi ~ cade:ia~_ internas do ~~raso e do ~~bpesenvolvimento e_ inicação da economia local e à elevação de seu nível de capitali~ Classemos urna trajetóna própria de mcorporação de progreszação interna. DentrO de pouco tempo, porém, toda esta ri~ so.
~
queza de reservas minerais estará revelada e se constituirá
Alguns simlis- de reversão jã 'sfiÓ,visíveis. Já começa a
contribuiçãd à decisiva produção nacional.
se movimentar rumo ao prato de Santãna o projeto flutuante
Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação ôe cerulose do. íari, que condicionou o Amapá a "Estadoà cultura -do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra Dormitório", visto· que os seus trabalhadores só podíanl ser
de Tumucumaque, estende~se, ainda, uma faiiiCde cerrados _solteiros, forçados a deixar os laços da família do outro lado
por onde se iniciou -a ocupação_ do território, pobre, porém do rio Amazonas, no -Município de Laranjal do Jari,_ que
- suficiente para abrigar um processo de_substituição de impor- abriga mais de 5.000 pessoas. · ·
tações de víveres. _
Outros· projf:tos em breve, instalar-se-ão em Macapá e
Aí certamente_ se _consolidará o eixO natural de ocupação Santana gerando emprego, renda e-impostos, que determido Estado, denominado Macro-Eixo Macapá/Oiapoque, pelo narão certamente o retorno de multas emigrados e melhoria
qual margeia a rodovia e se consolidará, também, o desenvol- considerável da qualidade de vida na região.

se
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O cent_ro_-sW., com sua poderosa estrutura produtiva que
concentra mais de 70% do parque industrial, não precisa assustar-se. Jamais haverá concorrência com. .o .Am.apá, visto que
aí será permitido, apenas, o processamento industrial da m~té-

Março de 1992

O SR_ PRESIDENTE (Márcio Lacerda) palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.

o SR. RUY

Concedo a

BACELAR (PMDB -- BA. Pronuncia o_ se-

ria-prima local. Jamais, também, a escala da Zona de Lrvre guinte discurso.)- Sr. Piesidente, Sr~ e Srs. Senadores, após
Comé_rc_io do Amapá alcançará a do centrp-sul, cuja lógica participar do funeral de Irmã Dulce quero hoje re~der minha
de funcionamento e objetivos obedecem a o_utms parâmetros. homenagem à memória daquela que não só os bamnos, mas
·Trata-se, nesse caso, de um instrumento_ para o desenvol- todos os brasileiros, aprenderam a amar, pela grande genero·
vimento regional -de- uma área ·rnarginãlízada da economia sidade de sua alma.
nacional mas- de grande impOrtância _e_stratégicâ e cultural.
Maria Rita Souza Brito Lopes Pontes, irmã Dulce, fer
É nossa' única fronteira paradoxalrnentl!! s.irrlult~nea ~om _o -sua opção pelos pobres desde muito cedo, ~os 13 anos.
Caribe, diretamente, e com o Mercado Comum E_uropeu VIa
Aquela época, a porta de sua casa Já sempre repleta
Guiana Francesa._ E~ curiosamente, nosso porto _de _embarque de necessitados, levou seu pai, Augusto Lopes Pontes, renomais prõxiriló -do mercado com o qual m~ntemos o maior mado dentista de Salvador, a ceder o porão de sua residência
volume de transações: Estados_ Unidos.
_ ,_-~ ·
onde pudessem ser abrigados os doentes dos quais cuidava
Mas este instrumento regional pouco-altera o rumo da com desvelo.
economia continental, ele pass· a ser decisíVO para a organiEntrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da
zação da economia amapaemç e criaÇão_ de oportunidades Imaculada Conceição em 8 de fevereiro de 1933, com 19 anos.
Humilde e modesta, como só os· grandes espíritos, ptofunnovas para o novo estado brasileiro.
--- - -_ --damente humana a freira vivia o sofrimento dos necessitados.
A proposta da Zona Franca é até conserVadora, modesta, Era incapaz de di~er não a alguém. Mesmo se o pedido, naquepara as potencialidades _da_ área,
la hora, fosse impossível de atender, respondia: "Deus vai
Mas_ terá um papel fundamental na_ região e na vida dos nos ajudar a conse_guir". E Deus sempre correspondeu à sua
"~
-----= ------ - -----Confiança.
amapaenses.
A tal ponto que podemos afirmar que, daqui a algum
Em 1937 realizou um excelente trabalho de base junto
.
tempo, constataremos que a História do Am_apá se .dividirá às fábricas do Bairiõ-de Itapagipe, fundando o círculo operário
em dois momentos: antes e depois desta Zona de_Lrv_re Co- _Ça _Báhia; _que a·gregava os t~abalhadores não sindicali~~dos
mércio.
-- - .
- - - · ·
-- e·sem-nenhumaassistência. A.pósverÇ)sOperárf6S-órgariiiàdos
- A esta última corresponderá a deflagração de grande mo- como categoria, crioU a· Asso-dação Obras Sociais Irmã Dulce,
vimentação económica" n_o -Estado, com a- t~a_J!~fotm~çãC?_ de cuja sede foi conseguida através__da doação de 100 contos,
uma trágica cultura burocrática responsáv.él pela expulsão de do então governador da Bahia, Pinto Aleixo.
, sua gente, para uma nova situação trazida pelo intercâmb!o
. No dia 8 de fevereiro de 1960, inaugurou o albergue
; intenso com o resto do mundo, onde os amapaenses passarao Santo Antônio, com capacidade para abrigar 150 pessoas.
a ser identificados e -_considerados_ perante a Nação, numa
Contfl:ndo com apenas 35% dª ~apacidade_ respiratória,
redefinição dinâmica. .
.
~ -·- ,,.~
-- .
desde_ i967. irmã Dulce dormia _numa espreguiçadeira, onde
Este novo modelo, já perceptível na virada do século, tinha a respiração garantida por um sistema d_e oxigêni9.
re~erterá o processo migratório, erigérid~a~do forças _capaze-s Aquela figura frágil, serena, com um metro e me10 de alt~ra,
de conduzir a melhor ocupação do território na I:egião e· a abrigava a força de um gigante. O amor pelos desvahdos
sua transformação em importante trihutário da_ec..oriomja do era~ s11 a fonte de energia e entusiasmo~
: _ _ País.
.
Fundou em 1970, no Município de Simões Filho, o Centro
Sr. Presidente, Srs. Seô:ã..dores, empenhado nesta missão, Educacional Santo Antôrifo. Localizado na área onde fundoconsegui_, graças ao apoio·do Congresso NaCional- q_ue :orne- nava a antiga colónia agrícola do estado, o referido centro
ça a abrir-se aos .clamores _do Amapá --:-:-• a aprovaçao da propicia aos menores o aprendizado da música, datilografia,
criação da Zona Frane& !:lo-,~~apá. <?ont~_fl:uarei at~nlb_ pa~a artesanato, carpintaria, além do amor e cultivo da terra que
trazer maiS for_Ça à con.strução económica g~_st_e pedaço~m_a~oR contribui para a alimentaçâo sadia da. instituição._ Nessa obra
rüco-:.cadbenho_ incrusta.çlp,no hemisfériq J!Qrte da N,aç~~· ain- .Irmã Dulce realizou o que o também baiano, Coqueijo Costa,
da isolado, mas sedento_de vontaçle..d~ participar para inte- Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, de saudosa memógrar-se e de integrar para enriqu~e(O_ p~~~món~o ~a naciona- ria aáeditãvá Ser necessário para -amar as crianças: "Dêemlidade.
·- .
-- .lhe~ tempo de lazer e tempo de comer. Dêem-lhes hospitais
Na minha campanha, disse que a xocação do Amapá para não doer e escolas para aprender". O orfanato cuida
era ser a porta do_Brasil para o Caribe mais perto da Europa de_ cerca de 380 menores que, quando saem, aos 18 anos,
e dos EstadJ)~Unidos. · · . . ·.. . .. :
... .· .
têm todo o preparo para enfrentar a luta pela vida aquif?ra.
Cumpri com minha pr~messa. EntregUei ao Antapá, com
Mas não terminou aí a incansável batalha da rehgwsa
apoiJ) do_ Senado, da Câmara, da bancada do Amapá e banca- pelos seus irmãos desprotegidos da sorte. Em 1983 inaugura
da5 do restante do PaíS~ó iiistrumentó_êãí)#z_de tr~nsf01:mar 0 Hospital Santo Antônio, no Largo de Roma, em Salvador
o''Amapã riõ' grande pólo exportador _do ..~aís. ~lia-se ~este 0 estabelecimento, com_ quase mil internados, recebe qual~
.aspe-cto, num tempo· de preocupação coin ·o me~o am.!'Iente, quer tipo de doentes: tuberculosos, ~rdíacos, par~líticos,
ser ali, também, um santuário de belezas nat_uraJ&,
crianças excepcionais e idosos. FUnciona como Hospttal-EsAssím, progresso e natUreza integr3.~:.§e-ão no desenvo,I- cola em convênio com a escola baiana de medicina. que envia
viffierttó do Amapá, exemplo para o· BrasiL
a cada semestre para estágio, 180 estudantes do 4'?, 5<? e 69
Muito obrigado. (Muito bem!)
ano de medicina.
- ·
··
_c_

o
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Irmã Dulce sempre contou com a colaboração de dezenas
de_ voluntários baianos, das mais diversas religiões. Era que~
rida por todos. Em seu velório pudemos ver o sofrimento
e a procura da resignação estampados em cada fisionomia.
Como disse Machado de Assis: "Quando uma individualidade
se acentua fortemente e alcança, através dos anos e dos trabalhos,a admiração de todos, parece ao espírito dos demais homens que é incompatível com ela a lei comum da morte".

Mas agora, Deus enviatá um suce_ssor que garanta a continuidade das _obras de Irmã Dulce, conforme ela acreditava
e a receberá de braços abertos para que ela possa, lá de

cima, orientar nO proSseguimento da sUa extraordiná_ria _obra
aqui na terra.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado,
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) palavra à nobre Senadora Júnia Marise.

-

e quais as medidas Õu destino pr~teQd~_ o Ban_cQ Central dar
a este dinheiro. - ·
Muito obrigada .. (Muit().bem!)
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - A Senadora
Júnia Marise envio~ à Mesa requerimento cuja tramitação
de acordo com o disposto no art. 235 inciso III letra a
número 3, do Regimento Interno d~v~ ter início 'na Hor~
do Expediente.
A proposição será anunciâda -na próXima sesSão.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Não há mais
oradores inscritos.
Nada· mais havendo a tratar,_ a Presidência vai encerrar
os trabalhOs, designando para a próxima sessáõ ordinária
-seguinte
----

a

Concedo a

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Pronuncia o
seguinte discurso:) ..:...._ Sr. Presidente, Sr~s e SfS. Senadores,
estou encaminhando ao Presidente do Banco Central do Brasil
um Requerimento de Informações, no qual peço que me seja
informado o montante de recursos--resultantes de títulos ao
portador - congelados em março de 1990 - que ainda se
encontram retidos naquele Banco. Indago ainda se estes recursos vêm sendo atualizados, como-oCbtteu tom bs cruzádos
novos ·que· estão sendo devolvidos, e que destino a eles será
dado.
Como se· sabe, ·a Lei n' 8.021, de 12 de abril de 1990,
vetou a possibilidade de resgate de títulos ou aplicações a
beneficiáriOs não 'identificados, bem como eliminou qualquer
tipo de aplicação ao portador.
Por outro lado, a Lei no:> 8.024, da mesma -d3ta, estipulou
critérios de conversão dos cruzados novos retidos e atualização
monetária dos respectivos saldOs, sem distinção pal-a Os casos
de apl~caçóes ao portador.: E~tas normas não dis~;õem sobr~
\ \o destino dos_ recursos nao reclamados nem estipula prazo
para reclamação.
- - - --·
O pouco que sabemos sobre este assunto nos veio através
de matérias publicadas pela imprensa. Segundo depoimentos
de diretores de bancos aos jornais, a maiot pafte destes recursos foi retirada pelos seus proprietários, ·após comprovação
de sua origem e do pagamento de ~ma taxa de 25 por cento
sobre o total retido. Mesmo assim, o montante ainda em
poder do Banco Central do Brasil é elevado, ·Conforme declarações de seus diretores à imprensa.
Na sua edição de 14 de julho do ano passado, sob o
título "Fundo ao portador era permitido por lei", o jornal
O Globo diz que: "Em 16 de março, quando foi divulgado
o Plano Collor, o Private Bank (do Citibank), que trabalha
com clientes, pessoas físicas, de alto poder aquisitivo, tinha
o·equivalente a US$74 milhões (Cr$24,1 bilhões, pelo câmbio
comercial) em fundos ao )Jortador. Em julho, quando o dinheiro não pro-curado foi repasSado- ao Banco Central, o montante
era de US$2,5 milhões".
Mesmo que a média de resgate dos fundos ao portador
tenha sido tão elevada quanto a mencionada po~ esta_ font~
do Citibank, ainda há uma cifra considerável em poder do
Banco Central. A Nação precisa conhecer estes valores reais

ORDEM DO DIA
-l-

Requerimento n" 5, de 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 5, de 1992,
de autoria do Senador Josaphat Marinho, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do Editorial do jornal A Tarde, de 20 de janeiro de 1992,.
Intitulado "Privatização ou ColonizaçãO?".
-

-2Projeto de Resolução n' 4, de 1992
Discussão, em turno único, do Projeto cie Resolução n"
4, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que ~eStabelece
conceito de diária para firi.s' de desconto da contribuição do
Pecúlio dos Servidores do Senado Federal e dá outras provi~
dências.

-3Proposta de Emenda à ConstituiÇão n' 21, de 1991
Discussão, em primeiro turno, d"a PrOposta de Emenda
no;o 21, de 1991, de autoria do_ Senador Ronan Tito e outros
Senhores Senado~es, que suprime do art._ 155, item X, da
Constituição da República Federativa do Brasil, a alínea b.
(5' sessão de discussão.)
·

-4Projeto de Lei da Câmara n' 105, de 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
N' 2.032/91, na Casa de origem, de iniciativa do Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da
JustiÇa Federal dê Primeiro Grau da 3• Região e dá outras
providências. (Dépendendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Márcío Lacerda) -Está encerrada
·
a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas_ e 39 minutos.)
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-ço correspondente à razão de 27/30 (vinte e Sete trinta avos)
(*)ATO DA COMISSÃO DIRETORA
do seu vencimento, observado o disposto no artigo 37, inciS-o
N• 43, DE 1991
XI, da Constituição Federal.
Dispõe sobre a requisição de servidores do ProdaSenado Federal, 26 de novembro de 1991. - Senador
sen para terem exercício no Senado. -Mauro Benevides, Presidente.
A Comissão.Direlora do Senado Federal, no uso de _suas
Repuhlicado por haver saído com incorrcçâo no DCN (Seção II). de 27·11·91 e 17·12·91.
atribuições regimenta_i_~ e regulame~taresz resolve:
Art. I• Os Membros âa Comissão Diretora e os Líderes
(*) ATO DO PRESIDENTE N• 816, DE 1991
dos Partidos PolíticOS_ pOderão, a critér1o da Presidência do
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compeSenado, requisitar 1 (um) servidor do Prodasen para ter exercício no gabinete correspondente à fu~ção temp?r~ria que tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
exercen1.
__
Art. 2~ Fica assegurada aos servidores ·a que· s_e ·refere da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
o artigo anterior a perCepção da remuneraçãO iritegt31 a que em vista o que consta do Processo n9 014.973/90~1, resolve
faZem jus no órgão- de origem, podendo, inclusive, virem a aposentar, por invalide~, o servidor Ormindo Peregrino Leite,
ser designados para o exercício de funções gratificaâas p-róprias Analista Legislativo, Arca de Processo Legislativo, Classe
dos gabinetes, hipótese em que terão a respectiva remune- 1', Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal,
ração acrescida do valor da gratificaçãO, cabendo -~lO Senado nos .termos do art. 40, inciso I, da Constituição da República
Federativa do Brasil, coinbinadO com OS arts. 186, inciso I,
Federal fazer o reembolso correspondente ao Prodasen.
Art. 39 Este Ato entra ein vigor na_datª de sua publi- e 67, da Lei no 8.112, ae 1990, bem assim com os arts. 490
--:e $42, § 29 , do Regulamento AdministratiVO ·ao Senado Fedecação.
. __ .
. _
. ral,e o arCll da Resolução SF it'87, de 1989, com proventos
Art. 49 Revogam-se as disposições em cont(ário.
proporciomlis ao tempo de servíço, à razão de 27/35 (vinte
Sala da Comissão Diretora, 9 de dezembro de 1991. Mauro Benevides, Presidente - Cados Alberto De'Carli ':":':" ~_cinco trinta e cinco avos), observado o disposto no art.
37, inciso XI; da Collstituição FederaL
Meira Filho - Beoi Veras.
Senado Federal, 9 de dezembro de 1991. - Senador
(*) Republicado por haver saído com incorreção no DC~(Seção II), de 12·12·91.
Mauro Be:neyides, Presidente.
(

ATO DO PRESIDENTE N• 18, DE 1991
Aposentou Miguel Ribeiro Barros
APOSTILA
Fica alterada para 31/35 (trinta e um trinta e dn_co avos)
a proporcionalidade do tempo de serviço constante deste _Ato,
em virtude do servidor haver atingido mais um ano entre
a autuação do requerimento e a publicação da sua ãposen~
tadoria.
"
_
. . _ .o-~Senado Federal, 16 de março de 1992. "-_Senador Ma!!n>
Benevldes, Presidente.

0

)

(*) Republicado por ha~er r.a.ído com incorreção no DCN (Seção II), de 10·12·91.

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 821, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuiçõ~s r~gimentais regulamentares, em conformidade com a delegação de competência que lhe foi outo~rgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve designar a servidora
Lygia Maria de Carvalho Pessoa Guerra, Analista Legislativo,
Área Médico-Odontológica, Classe "Especial", Padrão III,
do Quadro Permanente .do Senado Federal,__ para exercer,
em Sl,lbstituição, o Cargo de Di'retof da Subsecretaria de ASsistência Médica e Social, no período de 2 a 21+92, durante
(*)ATO DO PRESIDENTE
- o afastamento do titular, em gozo de fériaS.
N• 798, DE 1991
Senado Federal, 16 de dezembro de 1991. - Senador
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe- Mauro Benevides, Presidente.
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competêrrcia que lhe foi outorgada pelo Ato (*) Rcpublicad~ por haver saído com incorreção no DCN (Seçâo II), de _17_-12-91.da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
(*) ATO DO PRESIDENTE N• 19, DE 1992
em vista o que consta do Process-o n• PD'000726/91-5, resolve
_ O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuiaposentar, voluntariamente, a servidora Tetezirtha Lima Fernandes, Especialista em Informática Legislativa/Técnicas de ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a
Produção, Classe 2', PL M21, do Quadro Perm-anente do delegação de competência que lhe foi outogada pelo Ato da
Centro ddnformática e Processamento de Dados do Senado .Gomis~ão Diretora_ n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
Federal- PRODASEN- -nos termos do artigo 40, inciso no artigo 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990, e no Ato da
III, alínea c, da Lei n• 8.112, de 11-12-90, e com o art. 76, Comissão Diretora n<:> 1, de 1991, e tendo em vista o que
inciso V, 59 e 89 do Regulamento do Prodasen, bem assim consta do Processo _n' 021.4Jl/91-3, resolve nomear Rubens
com a vantagem constante da decisão d&: Egrégia Comissão A:niador Júnior para _exercer o cargo, em Comissão, de SecreDiretorã do Senado Federal adotad_a em sua 14~ Reuniã_p_Ordi~ tário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pesnária- realizada em 27-11-85, conform·e-- Proces_so _n<:> soal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete
PD-1010/85-9 e com as constantes da Resolução SF n• 87, da Primeira Secretaria.
de 1989 - artigos 11 e 13 - e dos A tos n~ 005, d~ )989, . Senado Federal, 29 de janeiro de 1992. -Senador Mauro
e 001, de 1991, do Presidente do Conselho de Sup-êi:-visão Benevides, Presidente·.
do Prodasen, com proventos proporcionais ao tempo de servi- (*) Publicado no Boletim do Pessoãt 573, 2• quinzena de janeiro de 1992.
.• -

-.o .

.,
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POR TARJA N9J/92
O Diretor da Subsecretaria de Serviços GercilS, rio usO
de suas atribuições regulamentares e tendo em vista 05 -fatos
constantes do. Processo n" 002415/92-5, resolve repreetlder o
servidor Áureo Sá Miranda, matrícula n·' 2115, Técnico Legislativo, Área de Transporte, com base nos artigos 555 , inciso
I, e 558, inciso II, do Regulamento Administrativo do Senado
Federal.
Senado Federal, 16 de março de 1992 ___ Evaldo Gomes
·
·
·
Carneiro Filho Diretor.
'
~
PORTARIA DA COMISS_!I-0 PERMANENTE DE LICITAÇAO N~ 1/92
0 Presidente da Comissão Permanente -de LiCitaçaO, no
uso de suas atribuições, e de acordo com a delegaç_ão de
competência que lhe foi confeiída pelo art. 2~ do Ato 0 ~ 576,
de 1991, do Presidente, decide designar Marcos José de Campos Lima, Analista Legislativo, matrícula n" 2879, para stibstituir o titular no período de 23 de março a 11 de abril de
1992.
~
~~ ~~·~
Brasília, 11 de março de 1992.- Rodrigo CaCiano Barbosa, Presidente.

COMISSÀO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS
Ata da 4~ reunião, realizada em 12 de março de 1991
Às onze horas do dia doze de março de_mil novecentos
e noventa e um, na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador
Alexandre Costa, sob a Presidência do Senador Raimundo
Lira, com a presença dos Senhores Senadores Elcio Álvares,
Beni V eras, Eduardo Suplicy, Júnia Marise, João Rocha, Ronan Tito, Pedro Simon, Júlio Campos, Esperidião Amin, Henrique Almeida, Lavoisier Maia, Coutiilho Jorge, Valmir Caro~
pelo, José Eduardo, Onofre Quiiián, Levy Dias, Maurício~
Corrê-a, Alfredo Campos e Moisés Abrão, reúne:..se a Comissão de Assuntos Económicos. Deixam de comparecer os Senhores Senadores Aluízio Bezerra, César Dias, Nabor Júnior,
José Fogaça, Ruy Bacelar, Guilherme Palmeira, Meirá Filho.
Dario Pereira, Marco Maciel, Mário Covas, Jos~ Rid1a, Nt:l
son Wedekin e Albano Franco. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, disi ensando
a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada por aprovada.
A seguir, passa-se ã apreciação do PLC n' 7/91, que "estabelece normas para as Microempresas - ME - e Empresas
de Pequeno Porte - EPP - relativas ao tratamento diferenciado e simplificado nos campos administrativos, trabalhista,
creditfcio e do desenvolvimento empresarial (art. 179 da Constituição Federal)", de autoria do Deputado Marcos Formiga
e .cujo relator, Senador Elcio Álvares apresenta parecer favorável nos termos das emendas que apresneta. Em discussão
a matéria, u~am da palavra os Senadores Ronan_ Tito_, __Levy
Dias, Elcio Alvares, Coutinho Jorge e Maurício Corrêa, sendo
concedida vista aos Senadores Ronan Tito e Coutínho Jorge.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica a existência de
dois requerimentõs Visando convidar algumas autOridãdes a
darem o seu depoimento frente a esta Comissão. O priineiro
deles, de autoria do Senador Lavoisier Maia, foi aprovado
em 12 de setembro de 1991 pela Comissão de Assuntos Económicos e tem como objetivo convídar o Doutor Egberto Batista,
Secretário Nacional dr· Desenvolvimento Regional, a prestar
esclarecimentos_ perante esta Comissão sobre o Programa de
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Ciência e Tecnologia para o Nordeste. Com a palavra, o Senador_Ronan Ti~? p:opõe que õ t~ma da discussãO seja a política
naciOnal de ctencta e tecnolo_gta proposta pelo Gov~mo. Usa
?a palavra o Sen_ador Coutmho_ Jorge para. sugenr que ~o
mvés do Secretário ~gberto _Batista se convtde o S~cretáno
de Assuntos Estratégtcos, Doutor Pedro Paulo ~eom .~amos,
para que o debate possa se estender às d~mrus reg10e~, de
forma a ser encarado como uma questão de mteresse naciOnal
e n~o apenas regional. <?o:n a palavra, o Senador Lavoisier
Mma esclarece que o ObJehvo da convo~ção do ~autor Egberto Batis~a é saber qual é a política de Ciência e Tecnologia
do Governo para o Nordeste, uma vez que já existe um projeto
elaborado para a região que, por algum motivo, está engavetado. A presença do Secre_tário serviria para esclarecer o motivo pelo qual até agora não se adotou uma política de ciência:
e tecnologia para a região nordestina. Em face disto, os Sena~
dores Ronan Tito e Coutinho Jorge retiram suas sugestões,
concordando com o Senador Lavoisier Maia. O Senador Maurício Corrêa pede a palavra para indagar ao Senhor President~
o motivo da demora para se atender à solicitação do Senador
Lavoisier Maia, uma vez que o requerimento foi aprovado
em setembro do ano passado. O Senhor Presidente esclarece
que a decisão de adiar alguns requerimentos para o ano de
mil_novecentos.e noventa e dois partiu dos membros da Comisúmero muito elevado de requerimentos convidando autoridades_a depor frente a esta~ o que fez necessário que se eSco~
lhesse entre aqueles mais urgentes. Sua Excelência informa
ainda que a Comissão segue um calendário, reservando as
quintas-feiras para as ieuriiões ordinárias e as terças-feiras
para as reuniões ·extraordinárias, nas quais são acertados os
depoimentos de autoridades_ e comunica que a próxima reuniãO será reservada para o depoimento do Doutor Egberto
Batista. Continuando, o Senhor Presidente passa à leitura
do segundo requerimento, de autoria do Senador Pedro Simon, que visa convidar os Doutores João Santana, Ministro
daJnfra-Estrutura; Doutor Pedro Paulo Leoni Ramos, Secretário de Assuntos Estratégicos; Doutor Armando Ribeiro de
Araújo, S~cretário l'Jacional d~_:t;nergia; D9~tor Ernesto Weber, Presidente da Petrobrás; Doutor CarlOs-Thadeu de Freitas, ex-Diretor Financeiro da Petrobrás e Doutor Maurício
Alvarenga, ex-Diretor Corh.~rciãf da Pe-trObrás -·,prestarem
esclarecimentos sobre os motivos qüe-determinaram as substituiçõ~s do Diretor Financeiro e elo Diretor ·come-rcial_ da Petrobrás". Em discussão o requerimento, falam os Senadores:
Pedro Simon, Maurício Corrêa; Elcio Álvares e Raimundo
Lira, Submetido a votação o requerimento é aprovado. A
seguir o Senhor Presidente passa a palavra ao Senador Ronan
Tito para que leia o seu parecer favorável ao PLC n' 42/91,
que "proíbe ·a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou venda foi interditada no país de origem", de autoria
do Deputado Carlos Cardinal. Usam da palavra para discutir,
os Senadores Maurício Corrêa, Pedro Simon e Coutinho Jorge. Em votação, a matéria é aprovada. Em seguida, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senador Eduardo Suplicy,
relator do Anteprojeto de Resolução, de autoria do Senador
Pedro Simon, que "estabelece alíquota máxima para o imposto
sobre transmissão causa mortis e doação de que trata a alínea
a, inciso I, e conforme determinação do § }9, inciso IV do
art. 155 da Constituição Federal", para que leia o seu parecer,
favorávd nos termos do PRS que apresenta. Suhmetida a
discussão e votação, a matéria é aprovada. Prosseguindo, o

a
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Senhor Presidente couY1d.a o Senador Onofre Quínan para
que proceda à leitura do seu parecer, favoráVel ao PLS n9
54191, que "institui a obrigatoriedade de elaboração de demonstração do valor adicionado e dá outras providências",
de autoria do Senador Valmir Campelo. Não havendo quem
queira discutir, a matéria· é Submetida a votação nominal e
é aprovada. Tendo em vista o adiantado da hora, Sua Exce·
lência comunica que ficarão adiadas para uma próxima reún1ão
as seguintes matérias: PLS n' 27191,Complementar, PLS n•
125191, PLS n' 7191, PLS n' 38791, PLS n' 182191, PLS n'
153191, PLS n' 154/91, PLS n' 238191 e PLS n' 208/91. Nada
mais havendo a tratar, encerra~se a presente reunião às treze
horas, lavrando eu, Díi'ceu Vieira Machado Filho, a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Senador Raimundo Lira, President~_·
Ata da

4~

Reunião Ord_inária da Comissão Diretora
Realizada em 16 de março de 1992
Às dezoito horas e quarenta e cinco minutoS do dia dezes~
seis de março de um mil, novecentos e noventa e dois. reúne-se
a Comissão Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões
da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores
Primeiro V ice-Presidente, Carlo.s Alberto De'Carli, Segundo
Vice-Presidente, Saldanha Derzi, Terceiro-Secretário, e Meira Filho, Suplente.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Excelentíssimos Senhores Senadores Dirceu Carneiro, PriméiiOSecre_tário, MárciO Lacerda, Segundo Secretário,· e Iram Saraiva, Quarto Secretário.
O Senhor Presidente dá iníCiO -à-_réui1Tá0- informa que
o Arquiteto-Carlos Magno Fagundes Francí encontrã.v-a..:se
presente para fazer urna exposição aos-Meinbros da Cõm1SSãODiretora sob(e Projeto Arquitetôriico relãliVõ à melhoria de
instalaÇões físicas ao Senado Fe-deral.
Após a exposição, o Anluiteto resPondeu a indagações
dos presentes sobre o Projeto, que ·ainda deverá passar por
novas alterações. _
A seguir, o Senhor Presidente passa a" pà-13VT.ã.-ao Diietàr
da Secretaria de ComunicaÇão Social, João Orlando Barbosa
Gonçalves (Gueguê), convidado para uma exposição sobre
a assinatura de convênio tOm a_Fundação Universidade de
Brasília (FUB).
Após a explanação, os presentes decidem deliberar sobre
a matéria na pr"óxirila reunião.
_
.
O Senhor Presidente, então, concede a palavra ao Senhor
segundo Vice-Presidente, que apresenta os Processos n"'s
000213177, 008881/87·1, e 00'7400!91-8, ods quais havia pedido
vista em reunião anterior, tom voto-peta apTOVãÇ3.0 dO pãrecer
do Relator, Senhor Terceiro-Secretário.
_
Antes que o assunto sej;:~. discutido pelos presentes, o
Senhor Senador Meira Filho, Suplente da Comissão Dite tora,
solicita, e lhe é concedida, vista da matéria.

e
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Com a palavra, o Senhor Senador Meira Filho comunica
aos presentes que o servidor Damião Galdino, matrícula 2583,
Motorista, deixou de atender convenientemente a ordem de
serviço, no dia 13 de março último, pelo -que a Comissão
Diretora determinou a ado_ção de providências cabíveis.
Prosseguindo, o Senhor Presidente çon,ced~ a. palavra ao
Senhor Diretot-Geral, que aj)f"eSenta aS seguintes matérias:
a) Expediente do Diretor Técnico do IPEAC -Instituto
de .Pesquisas, Estudos e Assessoria do Congresso, em que
sohc1ta a renovação de convênio com o Senado federal.
É designado o Senhor Primeiro Secretário para relatai·
a matéria;
- ---_
---- =-- - b) Processo n• 020939191-4, em que o Sindicato dos Servi·
dores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da
União (SINDILEGIS) solícita sejam revigoradas as normas
permissivas da aplicação de melhorias funcionais com mudança de Categoria Funcional.
É designado o Senbor_Quarto Secretário para relatar a
matéria.
c) Processo no 001118(92-7, em que a Subsecretaria de
Assistência Médica e Social sotidtã o pagamento das despesas
com o funeral do ex-Senador Edward Cattete Pinheiro) com
informação do Diretor-Geral favorável ao pagamento total
da despesa pelo Senado Federal junto ao fornecedor do serviço, e a solicita-çãO -ao IPC dos direitos que cabe ao custeante
no sepultamento do ex-segurado.
Após discussão, os presentes aprovam o pagamento na
forma sugerida pelo Senhor Diretor-Ger:H;
-- -d) Expediente do Senhor Senadó.r Irapuan Costa Júnior
·solicitando a fixação de cota de imp!essão no Cegraf para
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
·
É designado o Senhor Segundo Vide-Presidente para rela·
tar a matéria.
e) Processo n•002947/92-7, em que Renato Janiques solicita revisão de processo administrativo.
É designado o Senhor_Primeiro Vice-:Presidente para relatar a matéria;
f) Processos n• 001198192-0, 001199192-7 e 001988/92-9,
em que o Senhor Senador Raimundo Lira solicita o pagamento
ao The Methodist Hospital, na cidade de Houston, Texas,
EUA, de cirurgia cardíaca, a que se, submeteu sua esposa,
bem como ressarcimento de outras despesas.
É designado o Senhor Primeitbo Secretário para relatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente d~lara
encerrada a reunião, às dezenove horas e quarenta e cinco
minutos, pelo que eu, Manoel Vilela_ de Magalhães, DiretorGerai e Secretário àa Cõmissão Diretora,--lavrei a presente
Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai á
publicação.
Sala da Comissão Diretora, 16 de março de 1992. Mauro Benevides, Presidente.
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ATA DA 23• SESSÃO, EM 18 DE MARÇO DE
1992
.. 1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Ofício do Sr. 1~ Secretário da-Câmára dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes proje_tos:
__- _____ ~ -· __ _~ _
-Projeto de Lei da Câmara n•5, de 1992(n• 2.550192,
na Casa de origem), que autoriza o BariCo do BraSiLS.A.
a constituir-subsidiária na Comunidade EconómiCa Européia.
_ _
_
_
-Projeto de Decreto Legislativo n' 14/92 (n' 21191,
na Câmara dos Deputados), que homologa atos do Conselho Monetário Nacional que autorizaram a emissão de papel-moeda no exercício -de 1989, no valor de
NCz$33.047.000.000,00," para atender às atividades produ·
tivas do País e à circulação da riqueza naciOnal.
:-Projeto de Decreto Legislativo o9 15/92. (n9 22/91,
na Câmara dos Deputados), que homologa ato do Conselho
Monetário Nacional que autorizou a emissãO "ãdiciciri.al de
papel-moeda no valor de Cz$ 52.600.000.000,00.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 16/92 (n' 23191,
na Câmara dos Deputados), que homologa ato do Conselho
Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de
papel-moeda no valor de NCz$ 1.200.000.000,00.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 17/92 (n' 24191,
na Câmara dos Deputados), que homologa ato do Conselho
Monetário Nacional que autorizou a emis·são-adicional de
papel-moeda no valor de NCz$ 87.600.000.000,00.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 18/92 (n' 25191,
na Câmara dos Deputados), que homologa ato do Conselho
Monetário Nacional, que autorizou a emissão adiciorial
de papel-moeda no valor de NCz$ 6.836.000.000,00.
-Projeto de Decreto-Legislativo n• 19/92 (n' 128/86,
na Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho Monetário Nacional, que autorizou a emiSSãO. de papel-

moeda, no exercício de 1985,. no valor de
Cr$14.000.000.000.000,00.
· ,:_Projeto de_Decreto [egislativo n• 2Q/94 (n' 112190,
na Câmara dos Deputados), que aprova as Contas do Presidente da República relativas ao exercício financeiro de .
1987.
1.2.2 - Leitura de projetos
-Projeto de Decreto Législati·vo·n"' 21!92, de autoria
do Senador AntQn.io Mariz 1 que _su~ta a Instrução Normativa n"' 23, de 26 de ,fevereiro de 129~,.d_o_Diret~:ú.do _D_epartamento da Receita Federal, que fixa valoreS para ressarCimento dos selos de con~role. de cigarros, e o Decreto n~
453, da mesma data, do Presidente da República, que altera
a alíciUOta dolmpos.t() sobre P-rOdu~os Industri8.lizados-IPI,
.. ..
. . ..
iJiªc!ente sobre os ~igarros.
c -Projeto de Lei do Senado p.o 18/92, c!e. aut~ria dr;>
Sena,dor Odacir Soares, que autoriza o exame do· movimento das contas bancárias de servidores públicos e pessoas
que contratarem com a Administração Pública.
-Projeto de Lei do. Senado n9 19/92, de autoria do
Senador Pedro Simon, que dá nova redação.a,o ;trt. 23
da Lei n\>8.031, de 12de abril de 1990, que criou o Programa
Nacional de Desestatização.
·
-· ·
1.2.3 - Ofício
N9 8/92, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, encaminhando ao Presidente do Senado Federal,
"Apelo" do Soviete Supremo da Ucrânia, '~Aos Parlamentos e Povos do Mundo", em favor do reconhecimento
da independência daquele País.
1.2.4- Requerimentos

- N9 63/92, de autoria da Senadora Júnia Marise, solicitando ao Presidente do Banco Central do Brasil, por
íntermédio do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, informações que menciona.
~ N"' 64/92, de autoria da Senadora Marluce Pinto,
solicitando a retirada do requerimento, que relaciona-se
ao Projeto de Lei do Senado n' 30219L Deferido

1094

Quinta-feiri 19

DIÁRIO DQCONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1992

EXPEDIENTE
CBNTRO ORÁPICO DO SENADO NIDERAL
DIÁIUO DO CONOIIESSO NACIONAL
Iapre110 sob respouabilidade da Meu. do Sendo Federal

PASSOS i'ORTO
Diretor-Geral do Seaado Federal

AGACIFL DA SILVA MAIA
Oiretor Execativo

ASSINATURAS

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor AdmU.iltrativo
WIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial
PLORIAN AUGUSTO ODIITINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

Semestral ··-···-···············-·-···········-···-···-········-·····················-···-

- N~ 65/92, de autoria do Senador José Sarney. solicitando licença dos trabalhos da Casa nos dias 18, 19 e 20
do corrente mês. Aprovado.
1.2.5 - Comunicações da Presidência
- Deferimento ad referendum da Comissão Diretora
dos Requerimentos n'?'l 51, 58, 59 e 60, de 1992.
-Recebimento da Mensagem n• 160/92 (n• 83/92. na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização para a celebração dos instrumentos de
cessão e transferência, às Companhias Docas de São Pa_ulo,
do Rio de .Janeiro, do Espírito Santo, da Bahia e do Rio
Grande do Norte, de direitos e obrigações decorrentes
dos contratos de arrendamento mercantil firmados por entidade dissolvida. a Empresa de Portos do Brasil S/A-Por·
tobrás.
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje,
às 19 horas-, com Ordem do Dia (J.l.ú;.i:-designa.

1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR OZIEL CARNEIRO, como Líder Comportamento -iri3dequado que estaria ocorrendo por
parte do Secretário Nacional do Meio-Ambiente, Professor
José Lutzenberg.

SENADOR JOSÉ EDUARDO -Sentido histórico
de projeto de autoria de S. Ex\ que cria os Institutos
de Aposentadorias e Pensões de base profissional.
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO
Prestação da casa própria.
1.2.7- Comunicação da Presidência

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
1.2.8 -

Requerimento

- N 66/92, de autoria do Senador Albano Franco,
solicitando que seja considerado, como licença autorizada
o dia 17 de março do corrente ano. Aprovado.

~ 3.519,65

1ir8gcm 2.200 exemplares.

art. 73 e seu § 29 , da Consolidação das Leis do Traba~·
~
lho-CLT.
-Projeto de Lei do Senado n" 21/92, de autoria do
Senador César Dias, que equipara servidores da União,
vinCufadOs às polícias civis dos Estados de Roraima, Rondônia e Amapá, aos servidores da Polícia Federal.
-Projeto de Lej do Senado n" 22/92, de_ autoria do
Senador Mareio Lacerda, que dispõe sobre a matrícula
em organizações de ensino militar de nível superior.
1.3- ORDEM DO DIA

-Requerimento n9 5/92, de autoria do Senador Josaphat Marinho, solicitando a transcrição, nosAri.ais do Senado Federal, do editorial do jornal A Tarde, de 20 de janeiro
de 1992, intitulado "Privatização ou Colonização?" ._Aprow
vado, tendo usado da palavra os Srs. Jutahy Magalhães
e losaphat Marinho.
-Projeto de Resolução n<:> 4/92, que estabelece conceito de diária para fins de desconto da contribuição _de
Pecúlio dos Servidores do Senado Federal e dá outras providências. Aprovado. À ComissãO" Díretora para -a redação
final.
-Proposta de Emenda à Constituição n"' 21191, que
suprime do art. 155, item X, da Constituição da República
Federativa do Brasil, a alínea b. Discussão encerrada (5~
sessão).
-Projeto de Lei da Cãmara n• 105/91, que dispõe
sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau
da 3~ Região e dá outras providências. ApreCiação sobrestada, após parecer da comissão competente e abertura_ de
prazo para apresentação de emendas ao projeto._
1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia

- Redaçâo final do Projeto de Resolução n• 4/92,
constante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada,
nos termos do Requerimento n• 67/92. À promulgação. ~

9

1.2.9 -

Leitura de projetos

- Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1992, de autoria
do Senador Nelson Wedekin, que dá nova redação ao

1.3.2 -

Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR EDUARDO SUPLICY - Apelo para
que o Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro
Carlos Átila, divulgue os resultados de estudos feitos a
respeito do endividamento da Eletrobrás. Representações
encaminhadas por segmentos da sociedade à Procuradoria

~~~~~~~--~--
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Geral da República em favor da abertura de. inquérito Regimento Interno, a inclusão em Ordem -do Dia do -Piopara apurar irregularidades na destinação de recursos do jeto de Lei da Câmara n' 31/91 (n' 4.618/90, na Casa de
FGTS.
_
.
__ _ .
origem), de iniciativa do Presidente da República, que
SENADOR JDSÉ PAULO l!ISOL.-l?J:I'liminar de altera a Lei n' 5.700, de !'de setembro de 1971, que dispõe
nulidade na apreciação_ do projeto de Lei de Imprensa sobreaformaeapresentação_dossfmbolosnacionais~ Aprona Comissão de Constituição~ Justiça e Cidadania. _Consi- vado.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
derações ao Regimento Interno do Senado Federal.
SENADOR CÉSAR DIAS- Gestão realizada, pelo Nacional, sobre a Mensagem n' 150/92 (n' 51/92, na óriMinistério da Saúde, junto ao empresariado nacional, em gem), de 18 de feverejro do corrente ano, pela qual o
favor da liberação de recursos provenientes da arrecadação Sr. Presidente da República submete à deliberação do Se~
do Finsocial bloqueados judicialmente. COrrespondência nado a escolha do_ Sr. Antônio Carlos Coelho da Rocha,
recebida_ por S. Ex~ do empresário João Camilo Santos, Ministro de Segunda Class_e, da carreira de Diplomata,
. para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
enfocando pontos a respeito do Governo Collor.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG·-,Ani--- República das Filipinas. Apreciado em sessão secreta.
- versário da cidade de Aracaju, capital do Estado de Ser~
·
p
d C · - d
E
D f
arecer a om1ssao e re 1aç0 es x1enores e e esa
gipeSENADOR ALBANO FRÀNCO _Visita áo Brasil Nacional, sobre a Mensagem n' 151192 (n' 52192, na origem), de 18 de fevereiro do corrente ano, pela qual o
do "Keidanren-entidade representativa da classe patronal Sr. Presidente da República submete à deliberação do Seno Japão- a convite da Confederação Nacional da Indús- nado a escolha do Sr. André Guimarães, Ministro de Pri~meira c lasse, da carreira de Diplomata, para exercer a
SENADOR LOURIVALBAPTISTA -Lançamen- função de Embaixador do Brasil junto à República da l!olíto do Livro "Obstinação .:....__Aspecto da vida de um Hospi- via. Apreciado em sessão secreta.
tal", dO médico e prOfessor baiano, Dr. José Silveira, que
Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
conta a história do Hospítal Santo Amaro.
Naçjopal, sobre a Mensagem n<:> 152/92 (n~ 53/92_,_ na oril.4- ENCERRAMENTO
gem), de 18 de fevereiro do corrente ano, pela qual o
2 _ ATA DA 24• SESSÃO, EM 18 DE MARÇO DE Sr. Presidente da República submete à deliberação do Se199~
nado a escolha do Sr. Luiz Orta:n-do Carone Gélio, Ministro
de Primeira Classe, da carreira de Diplomata, para exercer
2.1 -ABERTURA
a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da No2_2 _EXPEDIENTE
ruega. Apreciado em sessão secreta.
2.2.1 - Leitura de projeto
Projeto de Resolução do Senado Federal n9 6/92, de
autoria do Senador Raimundo Lira, que prorroga a validade da Resolução do Senado n' 96, de 1989.
2.2.2 - Requerimento
- N' 68/92, de autoria do Senador Alfredo Campos,
solicitando autorização para desempenhar missão ilo exterior.
2.2.3 -

Comunicação da Presidência

- Designação dos Srs. Senadores para coin-por a Comissão Parlamentar de Inquérito des_tinada a apurar denúncias de corrupção envolvendo suborno de autoridades, sobretudo o ex-Ministro do Trabalho e Previdência Social
António Rogério Magri, em parcelamento de débitos juntO
à Previdência Social.
2.3 -ORDEM DO DIA

Requerimento n9 53, de 1992, de autoria do Senador
Marco Maciel, solicitando, nos termos do art. 172, I, do

-~-·~~

2.3.1- Matéria apreciada após a Ordem

d~

Dia

_- Requerimento n\"' 68/92, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, após parecer da Comissão competente.
2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
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Ata da 23a Sessão, em 18 de março de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49 3 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Iram Saraiva
e Lucídio Portella
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso camargo - Alexandre Co~t~ - Almir Gabri~l
- Arnazonino Mendes - Áureo Mello - Beni Veras - Carlos
De'Car!i - Carlos Patrocínio - Cesar Dias - Chagas Rod_rigues - Cid Sabóia de Carvalho '- Coutinho Jorge - Darcy
Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Elcio Álvares
- Esperidião -Amin·- Epitácio cafeteifa- Fernando Henrique Cardoso-:.... Francisco-Rollemberg- Garibãtdi AlvesGerson camatá - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida
- Hugo Napoleao - Humberto Lucena - Hydekel Freitas Irapuan Costa Júnior- João Calmon- Joa.o França- Joa.o
Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José' Eduardo- José Richa- Julio Campos- Jutahy Magalbaes- Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portclla - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda- Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Maurfcio Corrêa - Mauro Benevides
- Meira Filho - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney
Maranhão- Odacir Soares - Onofre Quinan - Ozie! Caroei~
ro - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo-Lira - Ronaldo
Aragao- Ronan Tito- Ruy Bacelar - TeotOnio Vilela Filho
- Valmir campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. SenadOres. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1" Secretário procederá a leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

PROJETOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 5, DE 1992
(N•2.550/92, na Casa de Origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Autoriza o Banco do Brasil S.A. a constituir subsidiária na Comunidade Econômica Eur<,tpéia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Banco do Brasil S.A. autorizado a criar
subsidiária, mediante transformação de sua Agência em Bruxelas em banco local, de modo a atender as exigências legislativas da Comunidade Económica Européia.
Art. 2"
cação.
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam~se

as disposições em contrário.

MENSAGEM N• 59, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, o texto
do projeto ·de lei que "Autoriza o Banco do Brasil S.A. a
constituir subsidiária na Comunidade Económica Européia''.
Brasília, 26 de fevereiro de 1992 - Fernando Coilor de
Mello.
EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS N• 15/MEFP, DE 10 DE
JUNHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA ECONOMIA. FAZENDA E PLANEJAMENTO.
.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o incluso projeto de lei, a ser encaminhado
ao Congresso Nacional, com vistas a obter a necessária autori~
zação legislativa (art. 37, inc. XX, da Constituição) para que
o Banco do Brasil crie subsidiária na Bélgica, mediante transformaÇão de sua agência em Bruxdàs em banco locaf. · · - -2. Como é do conhecimento de Vossa ExCelência, a partir
de 1~ de janeiro de 1993, instalar-se-á na Europa, no contexto
da integração da Comunidade Económica Européia, um novo
cenário co~ a eli~inação de barreit:_as à livçe movimentação
de bens, de mão-de-obra e de capitaiS~ e de controle sobre
o câmbio.
3. Para valer-se das oportunidades que sUrgirão para O
comércio intrasazonal e participar das operações financeiras
e cambiais entre os pafses-membros, competindo no novo
mercado comunitário com oS bancos europeus, impõe-se aos
bancos, que não os da Comunidade, adquirirem Status ·comunitário com a obtenção de urna "licença bancária única".
4. Nesse contexto, faz-se mister assinalar a importância
que a CEE já representa para o comércio exterior brasileiro,
do qual participa com cerca--de 25%, considerados os dois
fluxos, com enorme potencial de crescimento em futuro pró·
ximo.
_ 5. Os países, cujas instituições de crédito pretendam
atuar na Comunidade, terão de conceder condições de acesso
ao seu próprio mercado, na base de estrita reciprocidade,
para beneficiar-se das novas facilidades, em especial na área
financeira. Essa exigência, contudo, não se estenderá aos bancos estrangeiros que venham a possuir status de empresa co~
munitária até julho de 1992.
6. Por atender perfeitamente aos objetivos de manter
o Ban·co em condição não desvantajosa ante os seus concorrentes naquele Continente e, por outro lado, por não significar
expansão de seus investimentos no exterior, optou-se, após
estudos técnicos- desenvolvidos por firma especializada, por
tão-somente transformar-se a sucursal de Bruxelas em banco
local.
7. Com efeito, ós artigos 89 e 9~ do "Arrête Royal" n9
185, de 9-7-1935, que trata do controle dos bancos e do regime
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de emissão de títulos e valores~ estabelecem que o capital EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 216; DE" B DE NOVEMsocial ou o fundo social estatutário mínimO dos bancos belgas, BRODE
é de 50 milhões de francos belgas, aproximadamente--US$
1989. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FA1,5 milhão, à taxa de BFr 33,25/US$ 1,00. O capital da agência ZENDA.
do Banco do Brasil em Bruxleas é de BFr 200 milhões, ou
Exc~lentíssimo Senhor Presidente da Repúófica:
seja, cerca de US$ 6,0 milhões.
·
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência as razões pelas quais o Conselho Monetário
8+ Estudos desenvolvidos _demonstraram ser este o pro~ Nacional autorizou a emissão de papel-moeda, no período
cesso de mais fácil e rápida conclusão, tendo em vista o termo janeiro- dezembro, em montante superior ao limite de dez
já mencioil3do --julho de _1992 -.---após o qual, em face por cento dos saldo dos meios de pagamento existente em
do disposto no art. 9• da Segunda Diretivlf Bancária, deverá 31-12-88, com fundamento no inciso I, in fine, o art. 41' da
ser expedida pela Comissão Eutopéia lista de países conside- Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
rados problemáticos para os bancos comunitários e com rela2. O controle da oferta monetária tem sido condicionado
ção aos quais não será adotada postura flexível.
por permanentes ajustes_ realizados pelo público, na escolha
de seus ativos financeiros, em resposta àS oscilações do nível
9. Com a obtenção da licença única -por pane-da subsi- geral dos preços.
diária em que se transformará a sucursal de Bruxelas. o Banco,
- 3. Nos últimos meses, a polítiCa monetãria tem sido conatravés de suas filiais já ·existentes, poderá operar nos paísesw duzida de forma a adequar os níveis de liquidez ao objetivo
membros gozando das prerrogativas concedidas pela Comuni- de buscar o equilíbriO nos mercados financeiros e de bens
dade, bem como terá maior facilidade de transações.
_ __e serviços, de maneira a evitar mov,irpentos ·indesejáveis na
Resp:::itosamente, - -M8i-cílio Marques Moreirii, Minis- demanda agregada.
tro da Economia, Fazenda e Planejamento.
4. A falta de parâmetros precisOS que pàiriitam uffia
confiável estimativã do comportamento dos agregados mone(À Comissão de Assuntos Ecoilômicas.)
táriOs,-para o anO todo, tem recomendado a adoção de programação monetária cóin p-eriodicidade trimestral.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.N' 14, DE 1992
5. Através dos Votos CMN n•' 5618g,-JD5/89 e 161f8g,
(N• 21191, na Câmara dos Deputados)
o_ Conselho Monetário Nacional aprovou a programação moHomologa atos do Conselho Monetário Nacional netária para o primeiro, o seguriâo e o terceiro trimestre do
que autorizaram a emissão de papel-moeda no exercício corrente exercício. As emissões_de PaPel-moeda- eXcedentes
de 1989, no valor de NCz$ 33.047.000.000,00 (trinta ao limite legal (no total de NCz$ 6.836 milhões),.projetadas
e três bilhões e quarenta e sete milhões de cruzados para os primeiros ilove meses. jafõram oportunamente suboovos) para atender às atividades produtivas do Pafs metidos à homologação do Congresso Nacional, ·cOilforme
Mensagem Presidencial n~ 541, de 19 de setembro de 1989.
e à circulação da riqueza nacional.
6. Agora, em 28-9-89, através do Voto n' 242189, o Conselho Monetário Naç_ionat <)utprizpu a enlis~ã.o_ de NCz$ 991
O Congresso Nacional decreta: ·
milhões, para complementar o atendimento _da demanda por
Art. 1~ Ficam homologados os Votos do Consf:lhO ~o moeda, ao final do terceiro trimeStri deste ano.
netário Nacional n• 242, de 28 de setembro de 1989 e 252,
7- Os resultados favoráveis obtidos na condução da políde 25 de outubro de 1989, que autorizaram á e-miSsão de tica monetária iecomeildam a manutenção da atual política
papel-moeda em 1989, no valor de )!Cz$ 33.047 .QOQJ)QQ,OO de juros, como reforço ao conjunto de medidas, no sentido
(trinta e três bilhões e quarenta e sete milhões de cruzados _ de se evitar que o processo inflacionáriQ_e"scape ao COntrole
novos), para atender às atividades produtivas do País e à do Governo. Assim, projetou-se, para o último trimest're do
circulação da riqueza nacionaL
ano, no critériO de média de saldos diários, urna expansão
Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigõr nã data de 154,0%, tanto para a base monet4_rja, CO!TI_O para os rn~ios
de pagamento. Na posição de ponta-, a expansão projetada,
de sua publicação.
para as duas variáveis, foi de 166%.- 8. Em virtUde da maior rigidez da demanda por moeda,
MENSAGEM W 776, DE 1989
para atendimento de transações manuais, que sempre se aceleExcelentíssimoS Senhore_s_roembros do CongresSO Nado- fam no fim do ano, a estimatiVa de emissão de papel-moeda,
,
em 1989, situo-se emNCz$ 40.579 milhões, incluindo-se, nesse
nal:
Nos termos do art. 4~, inciso I, in fine, da Lei n~ 4.595, valor, uma folga de 15%, carál:ei:' preventivó, para a cobertura
de 31 de dezembro de 1964, e da anexa ExposiÇãO de Motivos de eventuais oscilações sazonais. Desse total, NCz$ 696 'niido Senhor Ministro de Estado da Fazenda, tenho a honra lhões referem-se ao limite legal de 10% dos meios de pagade solidt3r a Vossas Excelências ·a homologação do CongressO _ mento do ano anteriOr~ enquanto NCi:$ 7.8'1:1 milhões foram
Nacional para as emissões adicionais de papelwmoeda autori- -autOrizados, conforme os votos CMN n~ 56/89 (NCz$ 344
zadas pelo Conselho Mon_ctário Naciona.l através- dos Votos milhões), 10~189 (NCz$ 1.802 milhões), 161189 (NCz$ 4.690
CMN-242189 e CMN -252/89, no omontante d·e NCz$ milhões) e 242189 (NCz$ 991 milhões). O valor remanescente,
33.047.000.000,00 (ti:Tnta e três bilhões e quarenta e sete mi- de NC2;$ 32.056 milhões, foi objeto de autorização, através
lhões de cr_uzados_n_ovos), complementando, assim, o total do voto_CMN n~ 252!~9, de 25 de outubro último.
9. Nessas condições e tendo em vista o disposto no incisei
necessário ao atendimento das atiyi_d;:tdes produtiva_s do PaíS
e à circulação da riqueza nacional, referente ao corrente exer- I, in fine, do art. 4\>, da _Lei n 9 4.595, de 11 de dezembro
cfcio financeiro.
·
· -~- -- · · -,-----· ·
--de 1964, cumpre-me propor a Vossa ExCelência o encamiD.haBrasília, 14 de novembro de 1989.- José Sarney.
menta de Mensagem ao Congresso Nacional, para solicitar
5
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a competente homologação dos atos do Conselho Monetário
Nacional (votos CMN n?-~ 242/89 e 252/89), que aUtorizaram
o Banco Central do Brasil a efetuar emissões adicionais, até
o limite de NCz$ 33.047 milhões, para atender às exigências
das atividades de produção e de circulação da riqueza·nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. - Mailson
Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fazenda.
(À Comissão _d~ Assuntos Económico,s.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 15, DE 1992
(N• 22/91; na Câmara dos Deputados)
Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que
autorizou a emissão adicional de papel·moeda no valor
de Cz$52.600.000.000,00 (cinqüenta e dois bilhões e seiscentos milhões de cruzados).
O O:mgteSSo Nacional decreta:

Art. 1"' Fica homologado o ato do Conselho Monetário
Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda,
no exercício de 1988, no valor global de Cz$ 52.600.000.000,00
(cinqüentae dois bilhões_ e seiscentos milhões de cruzados),
em resposta à solicitação e às razões- Constantes da Mensagem
n9 5, de 11 de janeiro de 1988, do Poder ExecutivO.
Art. 2~ Este Decreto Legislativo_ entra em vigor_na data
·
de sua publicação.
·
MENSAGEM N•, DE 1988
Excelentíssimos. Senhores membros.do CongressO Nacio-nal:
Nos termos do art. 49, item I, in fine, da Lei 09 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, e da anexa Exposição de Motivos_
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, tenho a honra
de solicitar a Vossas Excelências a homologação do Congresso
Nacional de papel·moeda autorizada pelo Conselho MonetáriO Nacional para emissão adiciOifã.l no valor de
Cr$52.600.000,000,00.(cinqüenta e. dois bilhões e seiscentos
milhões de cruzados), para atender às a:tividades prOdutivas
do País e à cfrcufaÇão- da riqueza nacioiiãC··
Brasília, 11 de janeiro de 1988. -José Sarney.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.595, DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a política e as instituições monetárias,
bancárias e creditícias. Cria o Consflho Moõetárió Nacional e dá outras providências.
Art. 49 Compete privatiVamente ao Conselho Mone~
tário Nacional:
I - autorizar as emissões de papel-moeda (vetado) as
quais ficarão na prévia dependência de au-tOrização-legislativ:=t,
quando se destinarem ao financiã.mei:tto direto, pelo Banco
Central da República do Brasil, das operações de crédito com
o Tesouro Nacional, nos termos do art. 40 desta lei.
EMn• 988
.
Em 17-12·87
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência a razão pela qual o Conselho MonetáriO
Nacional autorizou a emissão de papel-moeda, no corrente
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ano de 1987, em valor superior ao limite de 10% (dez por
cento) dos meios de pagamento existentes em 31 dezembro
do ano passado, com fundamento no inciso I, do art. 4"' da
·
Lei n• 4.595, de 31-12-64.
Saliente-se qu_e a·_Cons.elho Monetário Nacional, no corrente exercício, já autoriZõu eriiissões adicionais no-montante
de Cz$95 ,O bilhões.
Apesar dos esforços que tem sido desenvolvidos de modo ·
a evitar impactos adicionaiS sobre o saldo da base monetária
e _da adoção de maior rigOr no coritfole das ãpiicaçóes da
autoridade monetária, alguns fatores continuem exigindo flUxos vultosos de recursos, tornando inviável a manutenção do
estoque de papel-moeda no novo nível programado.
IstO :Porque; à épOca, mesmo prevendo se os comportamentos das principais rubricas de aplicação da autoridade mo~
netária- para os últimos meses do ano, a press<io que vem
exercendo está consideravelmente superior às previsões levadas em consideração na última solicitação, pe-rmitindo con~
cluir, dessa fonna, que o limite de emissão de papel-moeda
será ultrapassado no mês de dezembro.
Nestas condições, solicito-d,e,Vossa Excelência o enc;irninhamento de l!lensagem .ao Congresso Nacional, parei que
homologue o ato do Conselho Mqnetário Nacional.qu.e autorizou emissão adicional de Ci$52~6 DílPóes,- SignifiCarido _que.
as ~missões,de_papel-moed;i, no corrente exercício, realizadas
a:o amparo do art. 4• da Lei n• 4.595, poderão atingir Cz$Í92,8
bilhões.
. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profUndo respeito e consideração.- Luiz Carlos Bresser Pereira, Minístro d.a,Fazenda.

a

CONSEU-io MONETÁRIO NACIONAL
Papel-Moeda- auiorização ao Banco Central para
emitir papel·moeda além do limite estabelecido na Lei
n• 4.595, de 31 de dezembr<> de 1964.
Sénhores Conselheiros,
Como é do conhecimento de_ V, Ex~s, o art. 3~ da Lei
n 9 4.595, de 31-12-64, fixa os principais objetivos e atribuições
do Conselho Monetário Nacional dentre os quais' destaca-se
o de adaptar o volume dos meios de pagamento às reais- necessidades da eConomia nacional e seu processo de desenvolvimento.
Q1,1trossim, de_ acordo com o art. 4~;inciso I, do referido
diploma, o Conselho MOnetáriO ~Nacional pode autoriZar_ o
Banco Central do Brasil a emitir, anualmente, até o-limite
de 10% (dez por cento) do saldo dos meios de pagamento
existente em 31 de dezembro do ano anterior. Havendo necessidade de emissões aléni deSse limite, 'o Colegiada deve solicitar imediatamente, através de mensagem do Presidente da
República, homologação -d_o Poder Legislativo para as emissões realizadas.·
-E·m sessão de 22-9-87, o Coiis"elho Monefário Nacional
aprovou o Voto CMN n 9 412/87, que autorizou emissào de
papel-moeda até o limite de Cz$140,2 bilhões, no correrite
exercício, tendo sido solicitada ao Poder Legislativ_o, naquela
oportunidaqe, a respectiva homologação para a parcela de
Nc$95,0 bilhões excedente ao limite legal.
Tal solicitação foi feita com base em dados disponíveis
a época, que pennitiam prever crescimento mínimO dã. ordem
· ·
de 100% para os meios de pagamento em 1987.
Contudo, levando-se em conta a evolução da-economia
nos útlimos meses, a demanda por moeda anual vem se situan-
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do em nível superior ao esperado. Dados recentes sobre o
comportamento das variáveis monetárias, comparados ao registro em, igual período de anos anteriores, indicam que o
limite adicional para emissão de papel-moeda, autorizado em
setembro, poderá ser ultrapassadó no corrente mês com a
·
·
proximidade das festas natalinas.
De acordo com estimativas baseadas no comportamento
sazonal, o crescimento dos meios de pagamento deverá alcançar·UO%. A partir deste parâmetro e considerando a relação
comportamental papel-moeda emitido, meios de pagamento,
observada em anos típicos (0,2582 em 1984 e 0,2510 em )985),
é -possível estimar-se a necessidade de emissão adicional ao
limite estabelecido no Voto CMN n' 412/87, como segue: ·
a) acréscimo programado dos meios de pagamento. ~m.
1987 -110%; . '. '
.
. ...
.
b) saldo estimado dos meiOs de pagamento para dezembro de 1987 (MI de dezembro de 1986 acrescido de 110%
- Cz$ 949,5 bilhões);
c) relação papel-moeda emitido/meios de pagamento es· ··· ·
timada para dezembro de 1937- 0,2500;
d) saldo estimado do papel-moeda emitido para dezem_bro de 1987 0,25 - Cz$237 ,4 bilhões;
·
e) fluxo estimado .do papel-moeda para 1987 - 144,8
· ·
bilhões;
t) folga necessária"J?ãrá ate'ndirilêntO do piCo de e_miSsões
que tradicionalmente OCorre nas pio'ximídades das festas natalinas (20% s/saldo final)- Cz$48,0 bilhões;
g) excesso sobre o limite eStabelecido pela Lei n11 4.595/6.4
(10% dos meios de pagamento existentes em 31-12-86) Cz$147 ,6 bilhões;
·
· ·
h) emissão adicional ao excesso de Cz$95,0 bilhões já
autorizado pelo Voto CMN n9 412187 ·...:... Cz$5:2,6 bilhões de
Cz$92,6 bilhões. . . . . .
.,
,.
Desse modo o fluxo líquido de emissões no corrente exercício poderá alcançar Cz$192,8 bilhões, superando em Cz$52,6
bilhões o limite autorizado por este Colegiada em set,embro
último.
Em face do exposto, proponho a este Cons_elho que autorize emissão. de papel-moe.da em montante adicional de
Cz$52,6 bilhões e que, em obediência ao disposto· no mencionado art.-4'1, inciso I, da Lei n'14.595/64, se solici,te ao Poder
Legislativo a respectiva homologação do pleito.
É o que sumbeto à consideração de V. Ex~
Em 14 de dezembro de 1987. ;_;_Voto do Consdheiro,
Luiz Ca:rJos Bresser Pereira.
(A ConiiSSãô' de Assuntos EcOnômicos,Y
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 16, DE 1992
(N• 23/91, na Câmara dos Deputados)
Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que
autorizou a emissão adicional de papel-moeda no valor
de NCz$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões
de cruzados novos).
O COngresso Nacional decreta:
Art. I' Fica homologado o ato do Conselho Monetário
Nacional que autorizou a eni.issão adicional de papel-moeda,
no exercício de 1990, no valor global de NCz$1.200.000.000,00
(um milhão e duzentos milhões de cruzados novos), em resposta à solicitação e às raiões constantes da Mensagem n9 139,
de 21 de fevereiro de 1990, do Poder Executivo.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
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MENSAúEM N' 139, DE 1990
Excelentíssimo senhores Membros do Congresso Nacional:

Nos termos do art. 4"'; inciso ·I, in fine, da Lei n"' 4.595~
de)l de dezembro de,1964, e da anexa Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, tenho ·a hQnfa
de solicitar a Vossas Excelências a homologação do Congres~o,
Nacional para as emissões adicionais de papel-moeda autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional através do Voto
CMN n' 346/89, no montante de NCz$1.200.000.000,00 (um
bilhão e_ duzentos milhões de cruzados· novos), complementando, assim, o total necessário ao atendimento das atividades
prOdutivas do País éâ círculação da Ji.queza nacional, referente
ao exercício financeiro de 1989.
Brasília, 21 de feve[eiro cte·199~. ---:José Sarney.
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAo DAS COMiSSÓES PERMANENTES
LEI N' 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
·Dispõe sobre a política e as instituições mi:metárias;

bancárias e creditícias. Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências.
CAPÍTULO II .
Do Conselho Monetário N3cional

Art. 411 Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República:
I-autorizar as emissões de papel-moeda (vetado) as
quaiS ficarão na prévia-dependência de autorização legislativa,
quandO se destinarem ao financiamento díreto pelo Banco
Central da Repúblic-a-do Brasil, das operações de créditO como Te59uro Nacional, nos termos do art. 49 desta lei.
·
.. . ' ..:. : __ ; ............ -~ .._..... , ...... ~ ............. : .. ; .--:~ ... ,'........ '.:. ...;·.;.; ~!.~

ExrosiÇÃó.oi.•M:ô'-Tivüs--N;·3:·oii·s-I:ii.i..\NiíR:ü
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAFA·
ZENDA.
EXcdentíssimo Sel)hor Presidente. da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência as i'aZõés pelas quáis o Conselho Monetário
Nacional autorizou emjssão complementar de papei~moeda
fÚnd'a~ento no: \n,ciso I do
4'. da Lei n' 4.595, de
31 de dezembro de 1%4.
·
-· · ·
·· ·
De acordo com a programação nlõnetãiia, a est'iri:tativa
de emissão de papel-moeda em 198"g- Situava:.s:e em
NCz$40.579 milhões, a qual foi objeto de autorização pelo
Conselho Monetário_ Nacional. conf01:II).e os Votos n<:» 56/89,
105/89,161189, 242189 .e 252189.
. _. _
O .Voto CON n• 252189, de 25-10-89, concernente à programação monetária pãra o 4<:> trimestre do ano, afigurava~se
consistente com inflãçãO- mensal não superior a 40%. Apesc;tr
da aceleração inflacionária ter superado esse patamar a partir
de novembro, informações sobre as variáveis monetárias~ éril ~
dezembro, até o dia 27, indicavam que o cumprimento da
meta de emissão de papel-moeda seria factível.
·
Entretanto, o inUSitado movimento de saques ocorrido
em 26-12-89, especialmente na praça do Rio de Janeiro, em
decorrência de rumores no mercado quanto à possível decre-
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tação de feriado bancário no dia 2-1-90, para o anúncio de
novas medidas de política económica, determinou a necessidade de emissão de papel-moeda em montante superior ao
autorizado anteriormente.
Nessas condições, solicito a Vossa Excelência o encaminhamento de mensagem ao Congresso Nacional para homologação de ato do Conselho Monetário Nacional (Voto CMN
no 346/89), que autorizou a emissão de papel-moeda em_ montante complementar de até NCz$ 1,2 bilhão, para atender
às exigências das atividades de produção e de circulação da
riqueza nacional.
Ao ensejo, renovo a Vossa _Excelência -os pi-àtestos do
meu mais profU!ldo respeito e consideração. - Maílson Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fazenda.
DEPEC/GABIN- 90/006
Brasília, 5 de janeiro de 1990
Do: Chefe do Departamento Econôrbico
Ao: Exmo Sr. Secretário-Geral do Ministério-da Fazenda
Encaminhamos a V. EX" para as providências cabíveis,
minutas da Exposição de Motivos d_Q Ministro da Fazenda
ao Presidente da República e_ da Mensagem ao Congresso
Nacional solicitando homologação para emissão_ adicional de
papel-moeda no valor de NCz$1,2 bilhão, de acordo com
o Voto CMN n• 346/89.
Cumpre esclareCer que, do total de emissões previsto
para o uso de 1989 (NCz$ 40.579 milhões), a parcela de
NCz$696 milhões, correspondente a 10% do saldo dos meios
de pagamento (Ma 1) existente em 31-12-89,_ foi emitida ao
amparo do disposto no art. 4~. inciso I, da Lei n~ 4.595/64,
e para os restantes_NCz$39.883_milhões já foi solicitada a
devida homologação do Poder Legislativo, através das Mensagens n~ 541, de 19·9·89, no valor de NCz$6.836 milhões,
e 776, de 14·11-89, no valor de NCz$33.047 milhões do Exce·
lentíssimo Senhor Presidente da República.
Atenciosamente, Sílvio Rodrigues Alves.
Papel-Moeda - Autorização ao Banco Central do
Brasil para emitir adicionalmente ao limite estabelecido_
na Lei n~ 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

---Senhores -eons-elheiros;- Consoante o disposto no art. 4~, inciso I, da Lei n9 4.595,
de 31-12-64 o Conselho Monetário NaCional pode autorizar
o Banco Central do Brasil a emitir, anuálmente, até o limite
de 10% (dez por cento) do saldo dos meios de pagamento
existente em 31 de dezembro do ano anterior. Para os casos
em que excepcionalmente, as emissões venham a exceder o
referido limite~ deve ser solicitada, através de mensagem do
Presidente da República, a respectiva homologação do Poder
Legislativo.
Em sessão de 25 de outubro de 1989, o Conselho Monetário Nacional aprovou o Voto CMN n~ 252/89, dispondo sobre
a programação monetária para o quarto trimestre do ano,
a qual projetava expansão de 166% para os meios de pagamento meta consistente com uma inflãção mensal não superior
a 40%. Desse modo, a necessidade de_ e_missões do trimestre
se situav_a em NCz$32.056 milhões, elevãndo para NCz$40.579
milhões o montante no período janeiro-dezembro.
Apesar da inflação ter se situado em nível superior ao
previsto, informações sobre o comportamento das variáveis
monetárias em dezembro indicavam, até _o dia 27, que o cumprimento da meta de emissões de papel-moeda seria factível.
Contudo, o inusitado movimento de saques constatado hoje
(28-12), especialmente na praça do Rio de Janeiro, em conse-
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qüência de rumores no mercado quanto à possível ocorrência
de feriado bancário ·na· terça-feira (2-1-90), quando seriam
anunciadas novas medidas de política econômica. aponta para
a necessidade de emiss,ão de papel-moeda, em nível superior
ao autoriz,ado anteriormente.
Dessa forma, propomos a este Conselho que autorize
a emissão de papel-moeda em montante complementar de
até NCz$1 ,2 bilhão e que, em obediência ao disposto no mencionado art. 4~. inciso I, da Lei n" 4595!64, solicite ao Poder
Legislativo a respectiva homologação.
Em 28·12-89
Voto dos Conselheiros: Maílson ferreira d.:t NQbrega e
Wadico Waldir Bucchi.
(A Comissão de Assuntos Económicos.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 17, DE
1992
(N• 24/91, na Câmara dos Deputados)
Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda
no valor de NCz$87.600.000.000,00 (oitenta e sete bilhões e seiscentos milhões de cruzados novos).
O Congresso Naciónal decreta:
___ Art. 19 Fi~ homOlogado o ato _do Ço_nselho Mon~tário
Nacional que autorizou a emissãú adicionar de papel-moeda,
no exercício de 1990, no valor global de
NCz$87.600.000.000,00 (oitenta e sete bilhões e seiscentos
milhões de cruzados novos), em resposta à solicitação e às
razões constantes da Mensagem n~ 158, de 2 de março de
1990, do Poder Executivo.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
·
·
MENSAGEM N• 158, DE 1990
Excelentíssimos Serihoi"es Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 4~, IncisO I, in rme, da Lei n~ 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, e da anexa exposição "de motivos
do ·Senhor· Ministro de ESíaào àa Fazenâa, tei:tho a- Il"Oilra
de solicitar a Vossas ExCelências _a homologação do Congresso
Nacional para a emissãO adiciorial de papCI-moeda autorizada
pelo Conselho Monetário Nacional através do Voto CMN
n• 33/90, no ·montante de NCz$87.600.000.000,00 (oitenta e
sete bilhões e seiscentos milhões de cruzados novos), para
atender às exigências das atividades produtivas do País e à
circulação da riqueza nacional no primeiro trimestre do corrente exercício financeiro.
Biasília, 2 de março de 1990.- José Sarney.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
LEI N• 4.595, DE31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a política e as instituições monetárias,
bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências.
CAPÍTULO II
Do Conselho Monetário Nacional

Art. 49 Compete ao Conselho Monetário_ Nacional segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República:
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I - autorizar as emissões de papelwmoeda (vetado) as
quais ficarãO na préVia dependência de autorização legislativa
quando se destinarem ao financiamento direto pelo Banco
Central da República do Brasil das operações de crédito com
o Tesouro Nacional_nos termos do art. 49 des.ta lei.

EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS N' 27, DE23 DE FEVEREIRO DE 1990. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DA FAZENDA:
ExcelentísSimo- Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência as razões pelas quais o Conselho Monetário
Nacional autorizou a emissãO de papelwmoeda, no período
janeirowmarço~ em- montante superior ao limite de dez por
cento do saldo dos meios de pagamento existente_ em 31-12-89,
com fundamento no inciso I, do art. 4~' da Lei_ n~ 4.595, de
31-12-64.
-O controle da oferta mone_tádci.. tem sido condicionada
por permanentes ajustes realizados pelo público na escolha
de seus ativos finanCeiros, em resposta às elevações do nível
geral de preços.
Nos últimos meses, a política monetária tem Sido_ conduzida de forma a adequar os níveis de liquidez aos objetivos
de buscar o equilíbrio nos mercados_ finallceifo e de bens
e serviços, de maneira a evitar movinientoS indesej~veis na
demanda agregada.
A falta de parâmetros precisos para uma confiável estimativa do comportamento dos agregados monetários para o ano
todo, recomenda a a_doção de programação monetária trimestral em 1990, a exemplo do que foi feitó no ano anterior.
Partindo-se dos _dados disponíveis para dezembro/89 e
janeiro/90, e com amparo erri ínodelo de estimativa da demanda por meios de pagamento (MI), calcularam-se as variações
mensais da base monetária e de Ml para as posições de final
de mês e médias de saldos diários.
Assim, foi estabelecida, como meta indicativa, expansão
da ordem de 165%. no primeiro trimestre de_ 1990, para _a
média dos saldos diários_~de M1 e da base monetária, percentual que foi estendido, por simplificação, às posições de final
de período~ levando-se em conta, entretanto, as peculiaridades
de cada mês.
.
Com base na estimativa_de_ i_n_c_rcmento da _ordem. de
165%, projetou-se emissão de papel-moeda de NCz$98.2 bilhões no primeiro- tfiiiieStre, ·o que excedia em NCz$87 ,6 bilhões o limite eStabelecido no art. 4~>, inciso I, da Lei n~' 4.595/64
(10% do saldo dos meios de pagamento em 31-12-89).
Nessas condições, solicito a Vossa Excelência o encaminhamento de mensa_gem ao_ Congresso Nacional para homolo~
gação do ato do Conselho Monetário Nacional (Voto CMN
n~' 33/90), que autorizou o Banco Central do_ Bms.iL~tnitir,
adicionalmente, até o limite de NCz$87 ,6 bilhões (oitenta
e sete bilhões e seiscentos milhões de cruzados novos), para
atender às exigências das atividades de produção e de circulação da riqueza nacional.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os protestos do
meu mais profundo respeito e admiração. - Maflson Ferreira
da Nóbrega. Ministro da Fazenda.
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AVISO n• 162- SAP.
Em 2 de março de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. PrimeirO SecretáriO da Câmara dos Deputados
Brasília- DF.
,. Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
acompanhada de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda para que seja homologada a emissão
adicional do papel-moeda autorizada pelo Conselho Monetário Nacional no montante de NCz$ 87,600.000.000,00 (oitenta e sete bilhões e seiscentos milhões de cruzados novos).
Aproveito" a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração. - Luís
Roberto Ponte, Ministro-Chefe do Gabinete Civil.
(À Comissão de Assuntos EconómicOs.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•IS, DE 1992
(N~ 25/91, na Câmara dos Deputados)
.
Homologa ato do ConselhO ~onetário Nacional que
autorizou a emissão adicional d~ papel-moeda no valor
de NCz$6.836.0ÓO.OÓO,OO (seis bilhões, oitocentos e trinta e seis milhões de cruzados novos).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~> Fica homologado o ato do Conselho Monetário
Nacional que autorizou a emiSsâo adícional de papel-moeda,
no exercício de 1989, no valor global de NCz$6.836.000.000,00
(seis bilhões, oitocentos e trinta e seis milhões de cruzados
novos), em resposta à solicitação e às- razões constantes da
Mensagem n' 541, de 19 de setembro de 1989, do Poder Executivo.
Art. 2~' Este Decreto Legislativo eO.tra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 541, DE 1989
Excelentíssimos Senhores Membro..s.do. Congresso Nado~
na!:

- - Nos termos do art 4~', item 1, iD. fine, da Lei n9 4.595,
de 31 de dezembro_de 1964, e da anex~ exposição de motivos
do Senhor Ministro de Estado da_F(!.z.~nda, tenho a honra
de solicitar a Vossa Excelência a homologação do COngresso
Nacional para a emissão adicional de papel~moeda autorizada
pelo Conselho Monetário Nacional, no corrente exercício,
no valor global de NCz$ 6.836.000.000,00 (seis bilhões, oitocentos e trinta e seis milhões de cruzados novos), para atender
às atividades produtivas do Pã.ís e à circulação da riqueza
nacional.
~~ Brasilia, 19 de~ setembro de 1989.-,- José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTJVOS N• 178, DE 14 DE SETEMBRO DE 1989, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA
FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a jlqnra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência as razões pelas quais o Conselho Monetário
Nacional autorizou a emissão de papel-moeda, no período_
de janeiro a setembro do corrente ano, em montante superior
ao limite de 10% (dez por cento) do saldo dos meios de
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pagamento existente em 31-12-88, com fundamento no inciso
I, in fine, do art. 4", da Lei n"' 4.595, de 31 de dezembro
de 1964.
2. Nos últimos anos, o controle da liquidez da economia
sofreu influência direta dos ajustes realizados pelo público
na distribuição de seus ativos monetáriOs e· não:mónetáiios,
em resposta aos programas de estabilização implementados.
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incluída, neste total, uma folga de 15%, de caráter preventivo,
para cobertura de eventuais oscilações sazonais.
13. COmo se depende, o aumento no saldo de papel~
moeda deverá superar, em NCi$ 6.836 milhões, no período
janeiro a setembro, o limite de 1\Cz$ 696 milhões estabelecido
pela Lei n9 4.595/64, para o exercício.
-14. Nessas condições e tendo em vista o _disposto no
citado art. 4', inciso I, parte final, da Lei n' 4.595, de 31·12-64,
cumpre-se propor a Vossa Excelência o eilcaminhamento de
mensagem ao Congresso Nacional para solicitar a competeilte
honiologaÇãodos a tos dO Conselho Monetário Nacional (Voto
CMN n~ 56/89, 105/89 e 161/89), que autorizaram o Banco
Ce'ritral do BraSil a efetuar eniissões adicionais, até o limite
de NCz$6.836 milhões, para atender às exigências das atividades da produção e da circulação da riqueza nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência Os protestos do meu ritãis profundo respeito. - Mrulson
Ferreira da Nóbrega, Ministo da Fazenda.
(À Comissão de Assuntos Económicos.)

4. Assim, assumida a hipótese de taxa inflaCionária reduzida nos meses de fevereiro e março, respaldada em uma
ativa política de juros reais positivOs, estiriiiiram-se éX:p-aOSões
de 40% (quarenta por cento), para ôs ineloS de p3gãmetlt0
(Mi), e de 50% (cinqüenta por cento) para a base monetária
no trimestre.
5~ Essas metas requeríam,logicamerite, elevação'do es-'
toque de papel-moeda para fins transacionais-, em montante
superior ao limite Previsto na Lei n~ 4.595/64 (10% dos ·meios
de pagamento existentes em 31 de dezembro do ano. anterior).
6. Segundo cálculos realizados à época, a necessidade
suplementar de moeda seria da ordem de NCz$1.040 milhões,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 19, DE 1992
tendo o Conselho Monetário Nacional autorizado o Banco
·
·
(N~-128/86, na Câmara dos Deputados)
Central do Brasil a emitir até aquele montante, .sendo.
NCz$696 milhões referentes ao limite legal e NCz$344 milhões _
Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional
a título de emissão adicional sujeita a homologação pelo Con~
que autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício
gresso Nacional.
_ __ ____
de 1985, no valor de Cr$14.000.000.000.000,00 (qua7. Em sessão de 12-4-89, ao ãprõV3i3 ProgramaÇão
torze trilhões de cruzeiros).
monetária para o segundo trimestre (Voto CMN n' 105/89),
O
Congresso
Nacional
decreta:
aquele Colegiada avaliou a execução- da política monetária
Art. l9 Fica homologado o ato do Conselho Monetário
nos três primeiros meses do ano, constatando terem os agregados_ monetários apresentado trajetória bastante próxima da Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício de 1985, no valor de Cr$14.000.000.000.000,00 (quatorze
prevista.
8. Com efeito, oS meios de pagamento revelaram expan- trilhões-de cruzeiros).
Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
são de 40,1 %, praticamente igual aos 40% projetados, enquanto a base monetária evoluiu acima do programado (58,7%_ de· sua pu~licação: _
contra 50%), embora fortemente contingenciada por urna atiMENSAGEM N' 626, DE 1985
va política de taxas de juros, que permitiu neutralizar boa
Excelentíssimos
Senhores Membros do Congresso Nacioparte das fortes pressões geradas pelas operações _do _setor
nal:
externo.
Nos termos do art. 49, inciso I. in fine, da Lei n" 4.595,
9._ Para o segundo trimestre, a pr~g_ramação monetária
contemplou crescimento de 41,4% para a base, e de 38,5% de 31 de dezembro de 1964, e_ da anexa exposição de motivos
para os meios de pagamento. Com relação ao papel-moeda· do senhor MinistrO de -E-St3d0 da Fazenda, tenho a- honra
emitido, estimou-se-saldo de NCz$4.457 milhões, ao final de de solicitar a Vossas Ex-celências a homologação do Con"g"resso
junho, significando que o fluxo de emissões, no semestre, Nacional para a emissão adicional de papel-moeda autorizada
pelo Conselho Monetário Nacional, no correnie exercício,
seria de NCz$2.842 milhões.
no valor de até cr$14.000.000.000.000,00 (quatorze trilhões
iÜ. Contudo, com o recrudescimento das pressões inflacio- de cruzeiros), para atender às atividades produtivas do País
nárias, a partir de 10 de maio, houve acentuado desvio na e à circulação da riqueza nacional.
execução da programaçã-o monetária em relação às projeções
Brasília, 28 de novembro de 1985. -José Sarney.
iniciaiS-. A base monetária e os meios de pagamento registraram crescimento de 74,2% e 65,8%, respectivamente (contra EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 289, DE 28 DE NOVEM- .
41,4% e 38,5%, previstos).
BRO DE 1985, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAFAZENDA.
..
11. A programação monetária aproVada, pelo Conselho
Monetário Nacional, para o terceiro trimestre, através do V o~
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
to CJ\.1N n' 161/89, de 28·6-89, prevê expansão de 60% para
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
a base monetária e os meios de pagamento, taxa inferior às Vossa Excelência as razões-pelas quais o Conselho Monetário
ocorridas no trimestre anterior, tendo cnmo pressuposto fun- Nacional autorizou a emiSsão de papel-moeda, no corrente
damental a prática de explícita política de taxas de juros reais ano. em valor superior ao limite de dez por cento do saldo
positivas,_de modo a atenuar as pressões- inflacionárias inicia- dos meios de pagamento existentes a 31 de dezembro do ano
das no trimestre anterior.
'
passado, com fundamento no inciso I do art. 4~, da Lei n"'
12. Estimativas realizadas indicam qUe! o saldo do papel- 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
moeda poderá alcançar NCz$8.536- rhllhões, até -o final de
Em sessão de 28.:.6-85, o ·conS"eiho Monetário Nacional
setembro próximo, com as emissões, nO períOdo de janeiro aprovou, através do Voto CMN n9 305/85, fosse solicitada
a setembro do corrente ano, chegando a NCz$7.532 milhões, ao Poder Legisl:;ttivq homologação da emissão adicional de
c__

_
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papel-moeda até o limite de Cr$10 trilhões acinla do teta
legal.
~. ~
_~.
~ ~~~·,
Tal solicitação se fez necessária pelo fato de que os cálculos baseados em dados_ disponíveis à época indicavam crescimento mínimo previsto da ordem de 150% para os ni.eio-s
de pagamento.
ContUdo, nos meses subseqüentes em decorrência de financiamento do custeio agrícola, compra de trigo e outros
desembolsos referentes à comercialização de produtos agrícolas, bem como o excepcional comportamento da balança comercial. além da persistência do processo inflacionário, houve
pressões adicionais sobre a oferta-de moeda . .é,.ssim, a tax~
de expansão dos meios de_ pagamento alcançou o patamar
de 270%, tendência que poderá ser mantida até o final do
ano.
Vale observar que, no período janeiro-outubro, o atendimento aos setores prioritários da economia provocou Substanciais desembolsos de recursos. As operações_ de responsabilidade do Governo Federal (comercialização do trigo e do
açúcar, preços mínimos ~ AGF, estoques reguladores etc.)
abso_ryeram cerca de Cr$ 20trilhões. Os créditos concedidos
pelo Banco do Brasil, destinados basicamente aos setores rural
e exportador, superaram Cr$20 trilhões. Por sua vez, as operações relacionadas no setor e:~tterno, devido ao desempenho
favorável do balanço ·de pagamentos, provocaram impacto
monetário superior -a~ Cr$30 trilhões
Para minirilizar as preSsões expansiOnistaS -s-oore a base
monetária utilizaram-se intensivamerite a.s_operações com títulos públicos federais (captação líquida de Cr$35 trilhões), além
do superávit de caixa do_Tesouro Nacional (c.erca de Cr$20
trilhões).
As perspectivas de comportamento da oferta de moeda
e as necessidades de recursos previstas para o último bimestre,
levando-se em conta a grande aceleração das transações económicas que normalmente ocorre no final do a_no, permitem
concluir que o nível solicitãdo em junho último (até Cr$10
trilhões acima do limite legal) deverá ser amplamente ultrapassado no corrente exercício.
Nestas condições, solicito a Vossa EXcelência o e_ncaininhamento de mensagem ao--CongreSsO Nacional, para que
homologue 9-_ ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão_ de _até_ Cr$14 trilhões acima do_ montante de
emissão ãdicional jâ sOlicitado anteriormente, de forma que
as emissões de papel-moeda em 1985 possani alcançar_ até
Cr$ 24 trilhões acima do limite estabelecido no art. 49 da
Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
~ _
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do mais profundo respeito e _consideração.
- Dilson Funaro, Minfstro-~da Fazenda.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 4.595 DE 31DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias,
Bancárias e CrediUcias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e e·u sanciono as seguinte lei:
CAPÍTULO!
Do Sistema Financeiro Nacional
Art. 19 O Sistema: Finãnc_eiro Nacional estruturado e
regulado pela pres~nte lei, será con~ituído:
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I -_do Conselho Monetário Nacional;
I I - do BançO Çéntr~l da R.eplÍ.bÍica· do Brasil;.
III-do Banco do Brasil S.A.; ~~ ·
IV- do Banco do Nacional do Desenvolvimento Economico;
V- das demais instituições financeiras públicas e privadas.

CAPÍTULO II
Do Conselho Monetário Nacional
Art. 2~ Fica extinto o Conselho da atual Superinteridên_çia jja __Moeda e do Crédito_, e criado_~ em ~ubs_ti~uição,
o Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de formular
a política da moeda e do crédito como previsto nesta lei,
objetivando o progresso económico e social do País.

Art. 3<:> A política do Conselho Monetário Nacional objetivará:-1- adaptar o volume dos meios de pagamento às reais
necesSidades da economia nacionãl e seu processo de desenvOlvimerito;
-II- regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacioná:fios ou deflacionários
de origem Inte-rna oU exferna;-as depressões económica-s e
outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais;
III- regular o valor externo da moeda e o equilíbrio
riõ balanço de pagameilto-do País; teiido em vista a-melhor
Utilização dos rec:ursos em moeda estrangeira;
IV- orientar a- aplicação dos recursos das· instituições_
financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar, nas diferentes regi6es do _País, condições fãYói'áVeis ·ao
desenvolvimento harmónico da ecoriomiã naciortál;
V- propiciar a· aperfeiçoamento das _instítuições e dos
instrumentos finanCeiros, corri vistas à maior eficiência· do
sistema de pagamentos e de mobilização de recursos;
VI- zelar pela liquidez e solvência das instituições firian~
ceiras;
VII- COordenar as políticas monetária, ci'editíCia, orçamentária, fiscàl e da dívida pública, interna e _externa.
Art. _49 Compete privativamente_ ao Conselho Monetário Nacional:
- I .....:.autOrizar aS emissões -de papet~moeda (Vetado) as
quais ficarão-na préVia dependência de autorizaÇão legislativa,
quando se destinarem ao financiameiitO direto, pelo Banco
Central da República do Brasil, das operações de crédito com
o Tesouro Nacional, nos termos do art. 49 desta-lei.
O Conselho Monetário Nacional pode, ainda, autorizar
o Banco Central da República do Brasil a emitir, anualmente,
até o limite de 10% (dez por cento) dos meios de pagamentos
existentes a 31 de dezembro do ano anterior, para atender
às exigências das atividades produtivas e _da circulação da
riqueza do País, devendo, porém, solicitar autorização do
Poder Legislativo, mediante mensagem do Pre_sidente da República, para as emissões que, justificadamente, se tomarem
necessárias além daquele limite.
Quando necessidades urgentes e imprevistas para o finanCiamento dessas atividades o determinarem, pode o Conselho
Monetário Nacional _au_torizar as emissões que se fizerem indispensáveis, solicitando imediatamente, através de mensagem
do Presidente da República, homologação- -do Poder Legislativo para as emissões assim realizadas;
II-:- estabelecer condições para que o Banco Central da
República do Brasil emita moeda-papel (Vetado) de curso
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forçado, nos termos e limites decorrentes desta lei, bem_ como
as normas·reguladoras do meio cirb.ilante;
III -aprovar os-orça_mentos_ monetáiiOs, pre-parados pelo Banco Central da República-dO Brasil, por meio dos quais
se estimarão as neCessidades globais de moeda e crédito;

reputação e l]_Otória _ç_apacidade em asSuntos econômico-fínanceiros, sendo demissíveis ad nutum.
Art. 69 -Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiç~es em contrário.
·Brasília, 15 de maio de 1974; 153' da Independência e
86' da República. - ERNESTO GEISEL - Mário Henrique

LEI N' 6.045, DE IS DE MAIO DE 1974
Altera a constituição e a competência do Conselho
Monetário Nacional e dá outras proVidências.
O Presidente da República.
_
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saneio:.
no a seguinte lei:
Art. I' O cilptil do art. 4', da Lei n' 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, passa a vigorar com a séguinte'-reaação:
"Art. 4~ Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabeleCidas pelo Pi-eSldente
da República."
Art. 29 As_ atribuições relativas_ à política·_ nacional do
abastecimentO em:incíadas nos arts. 2\> e_3~', da Lei Delegada
n9 5, de 26 de dezembro de 1962, e tranSferidas para- a competêncià do Conselho Monetário Nacional pelo art. 29 do Decreto
n9 65.769, de 2 de dezembro de 1969, serão exercidasco:ç.junt_amente pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, epei6s Minis"tros_de Estado da Fazenda, dos Transportes e da Agricultura, sob coordenação deste último e de acordo com as diretrizes que forem
estabelecidas pelo Presidente da República.
Art. 39 O .Conselho Monetário Naci_o~al será _iQtegrado
pelos seguintes- membros:
I - Ministro ·de Estado da Fazenda, como Pi-esidente;
II -=-:_Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, que será o Vice-Presidente e substituirá o Presidente e~ s_eus impedimentos eventuais; -_ --- .
III- Ministro de Estado da Indústria e do Comércio,
que substituirá o Vice-Presidente em seus iinpedimentos eventuais;
.
IV- Presidente do Bancá Central do-árasil;
V -Presidente do Banco do Brasir S~A.-;VI- Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econórilico;
VII- Presidente do Banco Nacional da Habitação;
VIII - três membros nomea·dos pelo Presidente da República entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos económico-financ·eif"os, cOm--:::rilariàa-to de
cinco anos.
§ 19 O COnselho deiibei:-ará por m"iióda de votos, com
a presença, no míriilno,· de seis meriibros, Cabendo ao Presidente o voto de qualidade.
§ 29 Os demais Dínitores dO Ba_il-co Central do Brasil
participarão das reuniões do ConSelli_fl- Monetário _-NaciOnal
sem direito -ã VotO. ~-= ---'§ 3~ O Presidente do Consdh6 MoncitáriO NacionafpO~
derá convidar para participar das reuniões, sem dire"itõ a vOto,
outros Ministros de Estado, assim como-repr-esentantes de
entidades públicas ou privadas.
Art. 49 O Conselho Monetário Nacional reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extiaõrdinariiime-~te,- sempre que necessário, por cbnVocação do seU Presidente._
Art. 59 O Banco Central do Bra-sil será administrado
por um Presidente e cinco Diretor·es~ D.óme3dÕs- p"elo Presidente da República, escolhidos entre brasileiros de ilibada

Simonsen - Dyrceu Araújo Nogueira - Alysson Paulinelli
- Severo Fagundes Gomes - Maurício Rangel Reis - João
Paulo dos Reis Velloso.

P!l.OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 20, DE Í992
(N' 172/90, na Câmara dos Deputados)
Aprova as Contas do Presidente da República relativas ao exercício rmanceiro de 1987.
. O Congresoo Nacional decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as Contas do Presidente da
República, relativas ao _exercício finarlceiro de 1987. conforme
disposto nos arts. 49 , inciso IX, e 84, inciso XXIV, da Constituição Federal.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
___MEN~AGEM n° 179;DE 1988
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em cumprimento ao preceito constitucional do- artigo 81,
XX, tenho a honra de encaminhar para exame de Vossas
Excelências os-volumes anexos, que c·ompteendem as contas
do Governo Federal relativas ao exercício finanCeiro de 1987.
Obedecendo ao disposto nos parágrafos 1' e 2' do artigo
29 do Decreto' Lei n' 199, de 25 de fevereiro de 1967, que
diSpõe sobre a Lei Orgânica do TribUnal de Coiltas da União,
sUbmeto também a Vossas Excelêncí:ls o Relat6rio sobre a
execução do orçamento e _a situação da administração finan~
ceira federal, elaborado pela Secretaria do Tesouro do Ministério da Fazenda.
Brasilia,_2.9de abril de 1988.- José Sarney. ·
.ANEXO II
ExPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 181, DE 27 DE ABRIL
DE 1988, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA
FAZENDA.
Excel~ntíssimo Serihor Presidente da República,
Tenho a honra de encaminhar à elevada consideração
de Vossa Excelência os Balanços Gerais da União, relativos
ao exercício de 1987, e o Relatório da Secretaria do Tesouro
Nacional sobre a execução orçamentária e a situação da admi~
nistração financeira federal.
As peças-de que se trata constituem a Prestação de Contas
do. Presidente da República ao Congresso Nacional, de conformidade com as disposições constitucionais a seguir transcritas:
"Art. 29 O Congresso Naciorial reunir-se-á,
anualmente, na Capital da União, de 1~ de março a
30 de junho e de 1' de agosto a 5 de dezembro."
Art. 81. Compete privativamente ao Presidente
da República:
••••

~-

............ •'! ..~.

~~-

••••• -...... __...:;._, ~----;;-. •••• ;. •••••••••••• ~-- ••••

XX- prestar anualmente ao Congresso Nacional,
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao ano anterior."
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O Decreto-Lei n' 199, de 25-2-67, que dispõe sobre a
Lei Orgâ_nica do Tribunal de Contas da União e dá outras
providênciaS estabeleCe a seu turno:
"Art.29. O Tribttnal dará parecer prévio em 60
(sessenta) dias, contados d_a_ data_ da entrega, sobre

as contas que o Presidente da República, no prazo
constitucional, deverá prestar· anualmente ao Congresso Nacional.
§ 1' As Contas do Presidente da República deve-

rão ser entregues

ao Congresso Nacionai, __ ~Jé ~-~ia

30 de abril do ano seguinte, devendo o Tribunal de
Contas ser infOrffiad_o do curiiprirriehto Ou -não dessa
determinação constitlldonal.
___ ___
.
§ 2' As contas ciYns1stirão dos Balanços Gerais
da União e do Relatório <\a Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda sobre a execução do orça:mento e a situação da admi_nistração financ~ira federal. n
2. Cabe ressaltar, na oportunidade, que a obrigação
antes cometida à Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério
da Fazenda, por força do § 2' do art.2' do Decreto-Lei n'
199/67, ora transcrito, e posteriormente transferida à Secretaria Central de Controle Interno (SECIN) desta Pasta, por
disposição do Decreto n' 91.150, de 3-3-85, passou a ser atribuição da Secretaria do Tesouro Nacional deste Ministério,
em decorrência do Decreto n' 92.452, de 10-3-86, que criou,
no MinistériO da Fazenda, a Secretaria do Tesouro Nacional
e extinguiu a Secretaria-Central de Controle Interno.

Submeto ainda a Vossa Excelência minutas-dos expedientes a serem dirigidos aO ÇóngresSo Nacional-e .<~O '".fribunal
de Contas da União~ comuõ._iCa_ndo o cumprimeri.to das disposições constitucionais_ e legais.
_
_
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profunfo respeito. - Maílson
Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fazenda.
PARECER DA COMISSÃOPE FIScALIZAÇÃO E CON- ·
TROLE
I - Relatório
1. Introdução
.
Em cumprimento ao que dispõe o art. 81, item .XX~ âa_
Constituição Federal de 1969, ent~o em vigor, o Sen_h_or P_r_esidente da _República, através da Mens.agem n~ 179/88, submeteu
à apreciação do Congresso Nacional _as cont~s _relaJ~v~~. ao
exercício financeiro de 1987,

Nos termos das disposições previstas no art. 29 e ·seuS
§§ 1' e 2' do Decreto-Lei n' 199, de 25 de janeiro de 1967,
que dispõe sobre a Lei drgâniCa do Tribunal de Contas- da
União, é taril.bém submetido à consideração dos Senhores
Congressistas ó Relatório elaborado pela Secretaria do Teseu~
ro Nacional do Ministério da Fazenda sobre a exequç-ão_ do
orçamento e a situação da administração fiiiaiiceirã federaL
Constam_ do processo de prestação de contas do Senhor
Presidente da República os seguintes documentos:
a) Mensagem n' 179, de 29-4-88; b) Exposição de Motivos n' 181, de 27-4-88, do Senhor
Ministro da Fazenda;
c) Aviso n' 317-SAP, de 29-4-88, do Senhor MinistroChefe do Gabinete Civil da Presidência d,a República;
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d) Ofícios n'' GP-0-559, de 2-5-88, e GP-0-570, de 9-5-88,
da Câmara _dqs _Deputa~os;
__
e) Aviso n' 290-GP, de 21-6-88, do Senhor Presidente
eni. exercício do Tribunal de_Contas da União;
f) Relatório e Parecer prévio do Tribunal de Contas da
União, sendo Relator 9 Senhor Ministro Jqrge Vargas;
g) Balanços Gerais da U ni_ão e Relatório da _Secretaria
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, apresentados
em 3 volumes, assim discriminados:
19 Volume: Notas Explicativas, Relatório sobre a Execução do _Orçamento e Situação da Administração Financeira
Federal, a Política Económico-Financeir-a e- Desempenho dos
Setores Económicos do Governo, as atividades AdminiStrativas da _Sec_retaria do Tes01JrO Nacional e Anexos;
- - __ 29 Volume: Balanços e Demonstrações Contábeis,
39 Volume: Receita e Despesa apuradas no exercício.
O Poder Executivo e o Tribunal de Contas da l.)nião
c~I_!lpriram satisfato~iamellte os praZOs con-stitudonais.
. Quanto à._tramit_açã.o ·nesta Casa, houve necessi~açle de
se dilatar o prazo regimental, em virtude dos trabalhos exaustivos da Assembléia_Nacional Constituinte, iniciados em fevereiro de 1987, que exigiram dos Senhores Congressistas uma
priorização e total concentração na elaboração_do novo texto
constitucional, diante das _constantes discussões e votaçõ_es,
estendendo-se até o.dia 5 de outubro _de 1988, quando, finalmente, foi promulgada a nova Constituição do Brasil.
. - Não obstante os documentos que compõem o processo
de prestação de contas apresentarem nos demonstrativos exigidos pela Lei n' 4.320/64 uma grande quantidade de informa_ções s.obre_a ex~_cu_çãodo Orçamento _ Qeral da Uriião de 1987,
não permitem uma análise acurada sobre os gastos do Governo
em termos de mensuração dos resultados para a sociedade,
A ação governamental evidenciada através dos programas, subprogramas, projetos/atividades relacionados nos Balanços Gerais da União também não é suficientemente clara
quanto, aonde e como foram aplicados o_s_ recursos, vez_ que
os títulos ali incluídos são muito genéricos.
Cabe ao Congresso Nacional tanto na apreciação do Orçamento como na sua execução a análise crítica dos gastós do
Governo, avaliando a oportunidade, a racionalidade e a compatibilídade com os planos e programas de Governo bem como
com as prioridades definidas, ficando a cargo do Tribunal
de Contas da União o ·exame foimal.das contas.
A falta de clareza nas informações, no entanto, não permite uma avaliação política das contas e nos leva a elaborar
um relatório mais informativo do que analítico, mostrando
apenas os fatos que consideramos mais relevantes na ex_ecução
da_receita e_da despesa.
Nos cálculos das_variações reais dos valores usamos como
deflator o Índice Geral de __ Preços--Disponibilidade InternaIGP-DI (médio), da Fundação Getúlio Vargas, pela sua tradição e por ser menos vulnerável às alterã.ções na sua -metodologia.
·~
~
Os_ quadros nos _quais baseamos nossa análise bem como
outros anexos que con-stituem parte deste Relatório são anexados no final.
2. Execução Orçamentária
2. L Considerações Iniciais
Objetivando a conclusão do processo de reordenamento
institucional das finanças públicas no Brasil, um conjuntO de
medidas foi adotado pelo Governo em 1987.
Não obstante essas medidas. terem apresentado efeitos
somente a partfr- de 1988, graças a decisão de adotá-I~s ter

do

~enhor ~r_esidente
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ocorrido no meio do exercício finanCeifo-de 1987, em vírtude
de sua complexidade achamos importante ressaltá-las, já que
foi Uin passo-decisivo -pai-a meihoiãi3 ú·ansparência do Orçamenta Geral da União e o seu controle pelo Coógresso Nadonal.
De acordo com o RelatóriO- àa Secretaria do Tesouro
Nacional enviado ao Congresso, são estas as medidas prin- _
cipais:
·· · ·
1) foi determinada a conclusão da unificação Of-çamentária. --Assiin:, a prbpóstá otçameiifárfa··para·1988 contempla
todas as receitas e despesas do Governo Federal, inclusive:
1.1- em parte destacada, denominado "Orçament9 das

Operações Ofíciais de Crédito", os desembolsos e receitas
relacionados com o programa de crédito, os subsídios creditícios, a aquisiÇão de produtos amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos e a formação de estoques reguladores;
12- todos os fundos públicos especiaiS da administração
federal;
2) prOibiu-se a re-alização de operaç_óes subsidiadas, exceto quando esses· subsídios tiverem cobertura- orçaritentáfia:
Assim, nenhuma operação com recursos do Orçamento das
Operações Oficíaís-de Crédito poderá ser realizada a custos
inferiores aos-=cte colocação de títulos públicOs federais, salvo
se o respectivo subsídio estiver previsto no" mesmo orçamento;
3) em complemento às proibições de natureza forlllal,
procurou-se eliminar as- fOntes de financiàineiltô_-das de"spesas
extraorçamentárias, por intermédio de duas medidas:
3.1 - proibiu-se o suprimento de recUrsos do Banco
Central, de forma direta ou indireta, pãra a realiza'çãO de
quaisquer op~raçõe·s-de crédito que riâo as decorrentes da
execução- estrita das políticas monetária e ~bi~l;
·
3.2- determinoti::.se -que a colocaçãO de títulos do Tesouro Nacional será efetuada com a finalidade exclusiva de atender ao serviço da dívida mobiliária e ao_ financiamento dOdeficit previsto no OrÇamento Geral da União;
4) foram transferidas do Banco Central do Brasil para
o MinistériO da Fazenda· as seguintes fiúlções:
4.1 - serviços relaciOnados COm-a emissão e o resgate
de títulos da dívida pública federal, bem como os respectivos
controles;
4.2 -administração dos fundos_de créditos para fOmento.
2.2---A Lei Orçamentária
A Lei n' 7.544,de 3 de dezembro de 1986, que aprovou
o Orçamento Gàal da União para o exeicício financeiro de
1987, estimou a receita em Cz$591.845 .000.000',00 ( quinhentos e noventa e um bilhões~ oitocentos e quarenta e cinco
milhões de cruzados) e fixou a despesa em igual importância.
Dcs•e total, Cz$556.653.000.000,00 (quinhentos e cinqüenta e seis bilhões, seiscentos e cinqi1erlta -e tiês niilhó6s
de cruzados) referem -se a despesa com administração _direta
com recurso-s _oriundos do Tesouro Nacional e
Cz$35.192.ooo·:oa.o·,oa (trinta e Cinco bilhões, cento e noventa
e dois milhões de cruzados) destinam-se a· entidades-da Administração Indireta e Fundações instituídas ou mantidas pelo
Poder Público, excluídas as transferências do Tesouro Nacional, tendo como base outras fontes.
2.3 - Créditos Adidori8.is
As despesas não computadas ou insUficientemente dotadas são autorizadas através de créditos adicionaiS conforme
determina a Lei n' 4.320, de 17 âe março de 1964, que os
classifica em suplementares, especiais e extraordinários.
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No exercício financeiro de 1987, o Orçameritá.Géral da
União foi suplernentado em Cz$1.140.095.448.000,00 (um trilhão, cento e quarenta bilhões, noventa e cinco milhões e
quatrocentos e quarenta e oito mil cruzados) em razão das
seguintes alterações:
:-'-_ _ -, __ _
C-r é d (~ a·s S u p 1 e rn e n
r e s Abertos. ( + )
Cz$1.159.788.165.000,00 .--. _ ..
•
- -Créditos Especiais'Abertos ( +) Cz$65.733.331.000,00
Cancelaf9.e:nto de dotação(-) Cz$ 85.426.048.000,00
Esta expressiva suplementação de 196% deve-se a atimista expectatívã de uma inflação próxima de zero quando
da _(!laboração do Ot_:çamentQ:, e_~ plena vigência do Plano
Cruzã.do.
_ -~·~..l~m da autorizaçãÇt I~g~slativa constante d~ -própria Lei
Orçamentária, os
créditos adicionais autorizados se basearam nas leis e limites
--seguintes:
- --

ta

Créditos Suplementares
Dàta
19-5-87
4-9-87
3-12-87

7.602
7.616
7.634

Valor do Limite
. 359.994.126.000,00
279.194.800.000,00
105.000.000.000,00

Créditos Especiais
a) Reabertos
Data
18-12-Só .
23-12-86
23-12-86

7555
7.572
•7.579
Decreto~Lei

2315

Valor do Limite

·· · ro.úoo~oóo,!lo
7.314.000,00
.3.800.000,00

no
23.-12-86

4.945.149.000,00

19-5-87
4-9-97

33.398:908.000,00
27.368.100.000,00

b) Abertos

Lein°
7.602
7.616

2.4- Receita Orçamentária
_ _ ___
__
Estimada em NCz$556.653.000.000~_QO, a Receita OrÇamentária do Tesouro Nacional, 1987~-~_tingju
Cz$1.692.405.902.040,00, proporcionando excesso de arrecadação de 204,03%. ·
Este elevado acréscimo em relação à estimativa inicial
deveu-se ao fato do Orçamento ter sido elaborado durante
a vigência do Plano Cruzado com a expectativa de uma inflação
próxima de zero não concretizada, tendo em vista que a taxa
anual foi de 365,96%.
A retomada do processo inflacionário apóS 0-períOO:o
do congelamento de preços desvirtuou sigilificafiV3ménte os
·valores estimados para o Orçamento Geral da União de 1987.
Nesse contexto, a Receita Orçamentária apresentou crescimento nomiriãl_de 200,70% e, em termõs reaiS, involuiu
7,42%.
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Em reforço à informação anterior, no período de 1984/86
conforme se observa no Quadro n~ 1, as variações reais foram
de -3,58%, 13,77% e 72,25%, evidenciando queda alarmante
em 1987 na totalidade da Receita Orçamentára do Tesouro
Nacional.
Em sua formação os Estados de São Paulo, Riq de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e o Distrito
Federal contribuíram com quase 92%, alcançando a cifra de
Cz$1.544.886.890.186,00, sendo, entretanto, a inclusão do
Disfrito -Federal nesse sele to grupo, com expressivos 34,47%
(maior participação), por incorporar· aS -c>petações "de crédito
intemas e externas como também a receita oriutfda do lançamento de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional
para suprimento de caixa.
Na composição da Receita Otçamerttárili as Receitas Correntes participaram ó21m Cz$1.181.508.102.692,00, cabendo
às de Capital Cz$510.897. 799.347,00, correspondendo a
69,18% e "30,19%, respectivamente.
Conv·ém ·salientar que as Receitas Correntes a·presentaram queda de 4,30% em terniós- reais em 19_S_7, ~endo qu_e
no perfodo 1984/86 as variações foram de ,3,1Q%, 13,27%
e 18,31%. Nas Receitas de Capital a involução real beirou
os 14% _em 1987, apesar da inco_rporação do orçamento manetário ao orçamento fiscal, desde 1986, com substancial a:umento nas operações de crédito.
Nas Receitas Correntes destaca-se, como principal integrante, a Receita Tributária- com 73,36%, vindo a seguir as
Receitas de Contribuições com 14,06%. Oufras Receitas Correntes com 7,84%, Receita de Serviços com 4,20% e as demais
(Patrimonial, Agropecuárüt, Industrial e Transferências Correntes) com 0,44%.
Em valores absolutos a Receita Tributária contribuiu com
Cz$866.787.941.544,00 correspondendo a 51,22% da Receita
Orçamentária (em 1983 participava com 75,02%, caindo em
1986 para pouco mais deSl_% ), sendo, porém, de 8 •70 %
em termos reais 0 decrésciiuO obser_vado em relação ao ano
anterior, o que pode ser atribuído, entre outros fatores, aos
seguintes: queda da atividade económica em 1987, crescimento do mercado informal e a ine.fici~nte cobrança judicial.
Para a formação da Receita Tributária, 0 Imposto sobre
a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, composto pela
Retenção na Fonte, Pessoa Jurídica e Física contribuiu com
Cz$397.853.639.884,00, participando com 45 •89 %, vindo a
seguir, pela ordem de valores, Imposto sobre Produtos Industria!izados co'!' Cz$268.47?.800. 723,00 (30,97% ), sob;e Operaçoes de. Cr~~hto, Câmbto e Seguro e relativo a Tttulos ,e
Valores Mob~ltános com Cz$63.462.889.626,00 (7,32%) e s.obre Impo~açao com Cz$44.448.818.661,00 (5,13%), _cabe~do
aos demats Cz$92.54?.792.649~00 (10,69% ), n~l~lS mclmdas
as Tax~~ pela prestaçao de serviços e pelo exerctcto do poder
de pohcta c~m modestos 1,05%.
__
Na anáhse do Imposto de Rend~ e Proventos d~ _Ql,l-3.~quer
Natureza, p~rcebe-se a, ~rans~erê.ncr_~ da ~~-~a tnbut~-n~ da
P~ssoa Jurí~t?a pa~ra a Ftstca. ~pntneua exp~n~entou mvoluçao na parttctpaçao da Recetta Otçamentána de 14,98% em
1983 para 6,98% em 1987 (redução de quase 54%); a segunda
baixando de 2,43% para 2,05% no mesmo período, ou seja,
redução de tão-somente 15,64%.
2.5 Incentivos Fiscais
Utilizados, pelO-Governo _Fedúal, coffiO íilStrumento destinado a promover_e viab_iljzar rnvestimentos seletivos, os in-

Qujnta-feira 19

1107

centivos fiscais e as contribuições para o PIN e o Proterra,
Oriundos do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza-Pessoa Jurídica, alcançaram, no exercício de 1987,
a monta de Cz$56.635.540.000,00 (cinqüenta e seis bilhões,
~~iscentos e_ t~inta e cinco milhões,_ quinhentos e quarenta
mil cruzados). Isto em relação ao exercício anterior significa
um incremento ilõiniilal de 120,12%, o que- Cõrrespori.de a
uma involução real de 32,22%.
Ressalte-se que a precariedade de informações encami_nhadas ao Congresso Nac!onal, relativamente ao desempenho
dos programas e projetas de investimentos objeto desses substanciais recursos, dificultam urna avaliação eficaz, de forma
que não se pode verificar se os objetivos pretendidos foram
plenamente atingidos ..
Os dados fornecidos apresentam-se, apenas, sob o aspecto quantitativo,-não revelando qualquer preocupação com a
definição das prioridades selecionadas. Fazem menção somente à quantidade de projetas aprovados e ao quantum de recursos a·eles destinados, omitindo-se de prestar informações contundentes a respeito da sua execução. Portanto, o que o Congresso Nacional questiona é se há uma fiscalização efetiva
que sejá capaz de detectar o correto desenvolvimento dos
profetoS, de modo a possibilitar -uma melhor avaliaçãO dos
resultados.
A ausência de dados, no que se refere à relação custo-beDefíCio desses prOjêtóS, torna grande adificuldade de se verificar se a política de desenvolvimento fái adequadamente irop1antada. Também nãO se consegue aferir se os recursOs proveniénteS dessa renúncia de receita se ~raduziram, efetiVarn:ente,
nos.f?~n~fícios a Pr1ori determinach?~_,7 ou se apenas fepresentaram a prestação de apoio indiscriminado a seletos grupos,
e!fi desrespeito a um suposto planejamento previamérite Ccmcebido.
- · Sabe-se que é intenção do Governo Federal diminuir ou
até extinguir esta forma de política de desenvolvimento basea_da na renúncia de receita. Também não é ignorado que este
instrumento contribui para o agravamento da nefasta crise
fi 1 T 1
tsca . a vez como reflexo dessas premissas é que se observa
uma queda real da renúncia de receita entre 1987/1986 da
ordem de 32,22%, enquanto que entre 1986/1985 apresentou
um crescimento real de 104,79%.
O quadro n~' 3 evidencia a seguinte situação em relação
à renúncia de receita nos exercícios de 1985 a 1987:
a) em 1985 a: renúncia de receita do IR/PJ foi da ordem
de 42,18% e em relação ao total do IR, de 8,9%;
]
b) em 1986 a renúncia de receita do IR/PJ foi de 58,78%
e em relação ao total do IR, de 17,26%;
c) em 1987 a renúncia de receita do.IR/PJ foi de 47,92%
e em relação ao total do IR de 14 23%.
'
'
2 _6 -:- Despesa
A Despesa da União constitui-se em todo pagamento
efetuado, sob qualquer título~ peios seus ordenadores e subdivide-se em dois grandes grupos: despesa orçamentária e extraorçamentária.
Os dispêndios ~xtra-orçamentários,demonstnldos no Balanço Financeiro, refletem o montante dos pagamentos não
vinculados ao Orçamento Geral da União para o exercício
de 1987 e os que i~dependem de autorização legislativa para
fazMos. Seu total atingiu Cz$139.4l3c4D5.081,00 e representa
8,63%, compáratiVamente, à despesa orçamentária.
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A despesa orçamentária, fixada inicialmente no Orçamento Geral da União pela Lei n" 7.544, de 3 de dezembro
de 19R6, em Cz$556..653.000.000,00 (recursos do Tesouro),
teve seu limite elevado a Cz$1.696.748.448.000,00 em decorrência de créditos adicionais abertos no exercício. Tal alteração implicou uma variaÇão nominarae 204-,-81% o qtie confirma a prática, adotada nos últimos anos, de subestimar a previsão da receita, subjugando grande parte da execução orçamen_
_
tária distante do controle do Congresso Nacional.
A despesa realizada, descrita nos Balanços Gerais da
União e demonstrada, em confronto com ó inicialmente autorizado e o realizado no exercício anterior~ pelo quadro no?
6, teve crescimento nominal de 194,67%. Considerando, porém, as-mutações decorrentes da inflação, medida pelo IGPDI-Médio(224,80% ), constata-se que a rigor houve decréscimo, em termOs reaís, de 9.27%.
-
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O Programa Adrnini:::;traçãó Financeira agi'tipã os subprogramas Dívida Externa (Cr$58 bilhões) e Dívida Interna
(Cz$176 bilhões), que participaram com 3,5% e 10,9%, respectivamente. A exemplo dos últimos exercíciOs, fõi o que
consumiu maior volume de recursos.
Entretanto, em termos de participação no total da despesa, esse valor corresponde a m-etade_ do __exercício_ de 1986,
quando chegou a 33%.
·
·
Por outro lado, quando relacionamos os percentuais de
2.6.1 - Despesa por Órgão
...
participação no total da despesa dos programas mais típicos
A despesa por-órgão, autorizada em confronto com a das funções_do Estado,_ e os _comparamos nos anos de 1986
realizada, é demonstrada no quadro n 9 4.
e 1987, observamos um pequeno aumento neste último ~xer
cício em tQdos eles, especialmente no Programa Planejamento
2.6.2- Despesa por Função
··
· ·
.
Governamental, que quase dobrou.
A despesa orçamentária está distribuída em 16 (dezesselS)
funções de Go_verno _e_por 58 (cinqüenfa- e o1to) Programas
I' >r'--.
:.o "1'•.• 'I
de Trabalho.
{~I

t•)at,

Constatá-se que do tot~l ~os recursos gastos apenas
0,87% pertencem à função-Legislativa e 1,02% à Judiciária.
As demais funções do Governo participam com a significativa
parcela de 98,11%.
Merecem destaque, pelas elevadas somas de recurso~ envolvidos, as funções e Administraçªo e Planejamento, com
Cz$230 bilhões, equivalente a 14,30% da despesa, Educação
e Cultura com Cz$212 bilhões, correspo<Wendo a 13,14%,
e Transporte com Cz$206 bilhões, represéíÍ!artdo !2, 76% da
despesa total.
Os menores percentuais dizem:-respeitó às- furiçóes Relações Exteriores 0,30% e ComunicaÇões com tl,33.%. . _
Procedendo_ a uma análise em relação ao exercício anterior, verificamOs um--decréscimo substancial em relação ao
mesmo nas funções Relações Exteriores, de 53%, e Administração e Planejamento de 52o/o. Já em ouúaii funções hOuve
um crescimento vertiginoso', destacandO-se-Habitação e Urbanismo com 94%, "Iildústria, Comércio e· Serviços com-88%
e Agricultura com 68%. _
O decréscimo na participação da função Administração
e Planejamento em 1987 na despesa é explicada pelo agrupamento dos pagamentos com encargos da _dívid~ externa, que
em 1987 não foram honrados integralmente.
O quadro n' 5 demonstra a participação-das funções de
governo no total da despesa realizada nos anos de 1986 e
1987.
2.6.3~.De5.pcsa por Programas
Os gastos do Governo com os meios e os inStrumentos
de ações utilizados para o cumprimento de suas funções e
de seus objetivos são encontra~os no Orçamento e no Bal~n
ços--o-er~ris- da- Uniã<YS6b-3Iorma-ae- Prõgramás-.
Em 1987 os recurso·s orçaniéntários foram alocados em
58 _Programas, entre oS quais se destacarãm õs--a seguir discriminados, que participaram com 68,5% do total de
Cz$!.106.872.656.822,00.
o
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Nos demais Programas, apresentados na tabela acima,
as variações- entre os valores de 1987 e 1986 são pequenas,
mostrando assim uma certa continuidade nos gastos.
O mesmo não podemos dizer quando comparamos a despesa prevista com a despesa realizada. É evidente a descaracterização do orçamento originalmente submetido à homologação do Congresso Nacional, prática que felizmente tende a
ser_abolida pela nova Constituição, após·a iriclusão dos cr~ditos
adicionais ~utorizaõos ao-longo do ano.
2.6.4 :.._Despesa por Categoria Económica
_ ..
Disposta pOr categoria económica, conforme estabelece
a Lei n'4.320/64, nos arts. 12 e 13, a despesa realizada proporciona uma visão iildicatlva à Sódedade dos-efeitos-que poderão
advir da aplicação do dispêndio público, quer na formação
bruta de capitais ou na sua participação n-á Renda Nacional
quer na forma pela qual as atividades e os projetas gover~a
mentais_são desenvolvidos, com a utilização direta de recursos
ou mediante transferências. Analise-se,_ a ~-~guir o compo~ta
ri:tento dos priricipais grupOs de cont~s in~~_ri~_I3:s nessa classificação, destaca~do-se a participaçãO i'elativa ao montante dispendido.
2.6.4.1- Despesas Correntes
As DeSpesas Correntes, que abrangem as Despesas de
Custeio e as Transferências Correntes, representaram 66,67%
da Despesa Orçamentária Reali_zada, totalizando
Cz$1.076.785.657,00. Em relação ao exercício anterior e à
despesa fixada na Lei no? 7.544/86 verifica-se ·uma variação
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de 196,87%, respectivamente. Considerando, porém, a inflação do período, constata-se decréscimo real de 8,76 em relação
ao dispendido no ano de 1986.
Apesar do esforço do Governo em reduzir gastos correntes e de capital verifica-se Cresciriiento reãl diferente nas rubricas de custeio, em detrimento de decrescimentos reais, também disformes, nas despesas consideradas Transferências Correntes.
Ao comparar com a despesa inicialmente prevista, nota-se
essa heterogeneidade nas contas integrantes da despesa realizada, o que confrma que a análise da despesa não pode ter
ainda o orçamento como peça de apoio, pois sua execução
é realizada de forma arbitrária, não atendendo aos planos
de Governo.
As despesas com pessoal, da Administr~ção Direta, atingiram o montante de Cz$117.086.240,00, representando
7,25% da Despesa OrÇamentária.
Ao incluir as despesas com pessoal transfe_ridas a entida~e
da AdminiSfnlÇão Indireta Federal, a orgamsmos estaduats
ao DistritO_ Federal e Territórios, a fundos, a insti~uições privadas_ e a pessoas, registradas como TransferênciaS Correntes,
segundo dados levantados pelo Tribunal de Contas da União,
seu total atinge a importância de Cz$384.659.161,00m:l, passando a corresponder 23,82% da Despesa Orçamentána.
Apesar da proibição de admissão de pessoãl, expressa
no Decreto n"' 93.920/87, a Despesa com Pessoal da Administração Di"reta cresceu, em termos re-ais, 3.28%-~
·
Outra forma de admissão de pessoal, muito utilizada no
serviço público, refere-se a contratação sem vínculo empr~ga
tício, cujos dispêndios são escriturados no elemento Servtços
. ____
.
de Terceiros e Encargos.
Diante da proibição de admissão_d_e pessoal, em caráter
efetivo, obteve-se na rubrica supracitada um crescimento real
desmensurado, na ordem de 91,92%. Torná-se·-·eviden,te Ouso deste artifício como desvio à proibição.
2.6.4.2- Despesas de Capital
.
As DespeSas de Capital que englobam os Investimentos,
Inversões Financeiras e _Transf~~ências de C~pital alcançaram
o total de Cz$ 538.313.941,00 mil, representado 33,334 da
despesa orçamentária.
_ _
As contas. que integram_ este subgrupo também apr-ese~
taram comportamentos variados em relação à despesa reahzada no exercício de 1986 e à fixada no orçamento prigiqal.
Os investimentóS-rcprescntaram 31~85% das_-ODespesas
de Capital, destacando-se os jnvestim~ntos em Regin:e de
Execução Especial, que atingiram ·a importâncta ~e
Cz$104.306.965,00 mil, significando em relação ao exercíc10
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anterior uma variação de 325,90% nominais e um crescimento
real de 31,13%, bem como uma variação de 1.904,26% ao
fixado no Orçamento Geral da União.
Com montante e crescimento desta magnitude, em conta
pouco transparente e compromissada com a alocação e natureza ecqnômica da despesa, confirma-se novamente, a inobservância dos planos de governo e arbitrariedade do gasto
público, em detrimento da caracterização dos propósitos contido no Orçamento.
As inversões financeiras montaram em Cz$86.284.117 ,00
e em relação ao exercício anterior houve decrésdmo_ de
64,72%.
A rubrica Tr~nsferências de Capital, ao contrário da rubrica Transferências Correntes, obteve crescimento acima da
inflaçãO, atingindo 33,15% reais e 332,46% nominais.
3~

Conclusão
Os documentos que servem de subsídios ao exame das
contas do Presidente d.a República não possuem clareza necessária que permita ao Congresso Nacional uma avaliação política do desempenho governamental, já que é praticamente
impossível a mensuração dos r<:;sultados.
A análise dos valores da execução orçamentária, entretanto, torna evidente a grave crise fiscal que o País atravessa
nesta década e que tem como conseqüência direta a contração
dos investimentos públicos e a deterioração dos __serviços essenciais.
·
No exercício financeiro de 1987 não foi diferente. AReceita Tributária, já corroída pelo processo inflacionário, após
a dedução das transferências constitucionais foi insuficiente
para as despesas com custeio da máquina administrativa, os
serviços da dívida e os novos investimentos. O déficit orçamentário foi Iriais uma vez financiado pela emissão de título do
Tesouro Nacional, elevando a dívida interna.
Quanto ao julgamento da legalidade das contas, o Tribunal de Contas _da UniãO, acolhendo as conclusões contidas
no minucioso relatório do Relator, Ministro Jorge Vargas,
opinou pela aprovação, nos termos do Parecer Prévio.
4. Voto do Relator
Tendo em vista os_ termos do Parecer Prévio proferido
pelo Tribunal de Contas da União e ~-s considerações do presente Relatório, somos favoráveis à aprovação das Contas
do Senhor Presidente da República, relativas ao exercício
financeiro de 1987, conforme disposto no Projeto de Decreto
Legislativo anexo.
Sala das Sessões da Comissão de Fiscalização e Controle,
de 1989.- Deputado Mussa Demes,Relator.
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ExcelentísSimo Senhor PrimeirO Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensa~
Em 29 de abril de 1988 gem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, rela·
tíVâ às contas do Governo Federal do exercício de 1987.
A Sua Excelência o Senh.or
Deputado Paes de Andrade
Aproveito ã oportunidade para renovar a Vossa Bxce~
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
lência protestos de .elevada estima e c_onsideração. - Ronaldo
Brasflia -DF
Cos!'l_Couto, Ministro-Chefe do Gabmete CiviL
ANEXO III

AVISO N'317-SAP
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ANEXO IV

GP-0-359
Brasílía,_2 de maio de 1988
A Sua Excelência o Senhor
Ministro Alberto Hoffmann
DD. Presidente do Tribunal de COntas da União
Senhor Presidente,
Para os fins do disposto no§ 29 do art. 70 da Constituição
Federal, encaminho a Vossa ExcelênCia, em três volumes,
a prestação de contas do Governo-·da União, relativa- aO exercício de 1987.
Renovo protestos de elevada estima e distinta consideração:- Deputado UlyssesGuimarães, Presidente da Câmara
dos Deputados.
ANEXO V
GP-0-570
BraSília. 9 de maio de 1988
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa_Excelência, em arieXo, c6pia do expediente que remeteu ao Tribunal de Contas_ da União, para
os fins constrtueionais, a prestação de contas do Governo
Federal relativa ao exercício de 1987.
Renovo a Vossa Excelência protestos de apreço. -Deputado Ulysses Guimarães, Presidente da Câmara dos Deputados.

Março dé 1992

Pinto e Mário Lima opinou, pot unanimidade, pela aprovação
da_Mensagem n9 179, de 1988, do Poder Executivo, que "encaminha as Contas do Governo Federal relativas ao exercício
financeiro de 1987", nos termos do parecer do Relator, Deputado Mussa Demes, conforme projeto de decreto legislativo
que apresenta.
Sala das Sessões da Comissão de_ Fiscalização e Controle,
14 de dezembro de 1989. -Deputado Fernando Gasparian,
Presidente- Deputado Mossa Demes, Relator.
PARECER DA
· COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CÓNT!{OLE
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO N' DE 1989
Aprova as Contas do PreSidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1987.
_O Congresso Nacional decreta,
_
Art. 1~ Ficam aprovadas as Contas do Presidente da
República, relativas ao exercício finanCeiro de 1987, conforme
disposto nos arts. 49, inciso IX, e 84, incisO XXIV, da Constituição Federal.
Art. 2"' ESte decreto legislativo entrará_ern vigor na data
de_sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Comissão de Fiscalização e Controle
em
de dezembro de 1989. -Deputado Fernando Gasparian, Presidente - Deputado Mussa Demes, Relator.

ANEXO VI
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O ExpeAVISO N' 290-GPf88diente lido vai à publicação.
- A Sua Excelência, o' Senhor
--Sobre a_ mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 19 SecreDeputado Ulysses Guimarães
tário~
·
Senhor Presidente,
São lidos os seguintes:
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa ExcePROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 21, DE I992
lência que este_ Tribunal, na Sessão EspeCial realizada em
16 de junho corrente, acolhendo proposta do Senhor Minlstro
Susta a Instrução Normativa n~ 23, de 26 de feve~
Jorge Vargas, Relator das Contas do GQ_~~xno, re,~!entes
-~eiro de 1992, do Piretor do Departamento da Receita
ao exercício de 1987, decidiu, por unanimidade, emitir parecer
Federal, que "fixa valores para ressarcimento dos selos
favorável à sua aprovação.
·
de controle de cigarros", e o Decreto n~ 453, da mesma
2. Encaminho, pois, a Vossa Excelência um exemplar
data, do Presidente da República, que "altera a alíquota
dos mencionados Relatório ·e Pare·cer, opOrtunidade em que
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incirestituo os Balanços Gerais da União, eni-3-(úêS) voluffies,
dente sobre os cigarros".
enviados a este Tribunal Com o Ofício ·n_~- GP-O n~ '559, de
O Congresso Nacional decreta:
2 de maio de 1988, com Vistas ao que preceitua o art. 70, ·
Art. 1~ Ficam sustados os seguintes atos normativos do
§ 2~. in fine, da Emenda COnstitucíOnal n~ i, de 17"de outubro
Poder Executivo:
--~~--de 1969.
1- a Instrução Nonitativa n~ 23, de 26 de feve!eiro de
3. Informo, ainda, que, oportunameritf::,_será remetida
a Vossa Excelência a Ata da referida Sessão Especial, seguida 1992, expedida pelo Sr. Diretor do Departamento da Receita
de todas as Declarações de Votos apresentadas pelos Ministros Federal, que "fixa valores para ressarcimento dos selos de
controle de cigarros"; e
desta Corte sobre o presente trabalhO. - ----- -II.....:.... o Decreto n~ 453, de 26 de fevereíro de 1992, expeR
Aproveito o ensejo para apresentar a··vossa Excelência
protestos de alta estima e distinta considerã.ção. - Adhemar dido pelo Sr. Presidente da República, que "altera a alíquota
do Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI, incidente
Paladini Ghisi, Vice-Presidente no exercício-da Presidêncüt;
sobre os cigarros".
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
III - Parecer da Comissão
de;: St!a publicação.
A Comissão de Fiscalização e- ContrOle-,em sua 13• ReuJustificação
nião Ordináiiã., realizada nesta data~ soO PreSidência do
SerihOr Deputado Fernando Gasparian e~Côhi á presenÇa dos
Nos termos do art. 49, V, da Constituição~ é da compeSenhores Deputados Tidei de Lima, Nilso.Sguarezi, Denisar tência exclusiva do Congresso ~acional sustar os atos OOTrrla_Arneiro, José Fernándes, Valmir Campelo, José Tinoco, Fur- tivos do Poder Executivo que "exOrbitem do poder regulatado Leite, Ottornar PintO, Chagas Duarte, Ary Valadão, mentar ou dos limites de_delegação legislativa". Os a tos norStélio Dias, Simão Sessim, Anna Maria R3tteS, Firmo de mativos de que se trata exorbíi:am ambos os limites, coiDo
- -Castro, Mussa Demes. Victor.E6ntã:n3~ MalliiY Neto, Marluce se verá.

a-
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Na verdade, os atos normativos impugnados objetivarn
subtrair receita dos Fundos Constitucionais dos Estados, dos
Municípios e das regiões, mediante a substituição do IPI,
que integra esses fundos. por um absurdo e ilegal imposto
do selo, extemporaneamente ressuscitado. Trata-se, desse modo, de autêntica afronta à CohslitulçãO, na medida- em que
tais atos normativos agridem o princípio federativo e, mais,
o preceito constitucional da repartição das receitas públicas,
além de negar o dever da União de reduzir asdesigualdades
regionais. O Nordeste é a regíão mais- atingida e sacrificada
por esse decreto e essa instrução normativa do Govefno.
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A instrução normativa eleva, a partir de 1" de março
de.1992, de forma abrupta e descomunal, exorbitante, os valores de ressarcimento dos selos de controle, para os produtos
do item 2402.20.9900 (cigarros) da tabela anexa ao Decreto
n9 97 .410, de 23 de dezembro de 1988, enquadrados nas classes
mencionadas no art. 188do Decreto n~ 87.981, de 23 de dezembro de 1982 (Ripi). Para aqUilatar-se da exorbitância da elevação, basta compará-la com os valores vigentes até 28 de fev_ereiro, estabelecidos pela Instrução Normativa n~ 121, de 19
de dezembro de 1991:
-

Classe=

~

.,

-"

1.:28.

25~~

'73__ _

....
,I

\

".•

Ei0,52
:·- .:

.-7::_:_. -.- -:..::.-~-

Como se vê, o-s valores do_ selo de controle - que já
eram excessivos - de uma só_ vez foram niultiplicados por
quase s_ete vezes em relação aos_ da IN n9 121191. E de notar-se
que antes desse ato vigorava a Instrução Normativa RF n~
253~ de 7 de agosto de 1991, com -valores que iam de
Cr$4.242,26 a Cr$11.716,72- bem inferiores, portanto. Essas
injustificáveis elevações tornam insustentável a patente de_s_caracteriza'ção, acentuada paulatinamente a partir" de 1988, do
selo de controle, instituído pela Lei n' 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 19, verbis:
"Art. 46. O regulal!lento poderá determinar o_u
autorizar que o Ministro da Fazenda, pelo seu _órgão
competente, determine a rotulagem, l!lar~ção ou numeração, pelos importadores, arrematantes, comerciantes ou repartiç6es fazendárias, de produtos estrangeiros cujo controle entenda necessário, bem como
prescrever, para estabelecimentos produtores e comerciantes de_determinados produtos_ n·acionaíS, sistema
diferente de rotulagem, etiquetagem, obrigatoriedade
de numeração ou aplicação de selo especial que possibilite o seu controle quantitativo.
§ 1<:> O selo especial de que trata este artigo será
de emissão oficial e sua distribuição_aos oontfibuintes
será feita gratuitamente, rilediante as cautelas e formalidades que o regulamento estabelecer."
Note-se que a distribuição do selo de controle aos- contribuintes era gratúita, =ào tempo de sua criação. A grattiidade
inicial foi suspensa depois: já nO art. 39 do Dec!eto-Lef"ri9
1.437, de 17-12-75, lia-se:
·
"Art. 3'_ O. Ministro- da Fazenda poderá determinar sefa -feito, mediante ressarcime:oto d~~custo e
demais ericargos, em relação aos produtos que indicar

e pelos critéiios que estabelecer, o fornecimento do
selo especial a que se refere o art. 46 da Lei n~ 4.502,
de 30 de novembro de 1964, com parágrafos que lhe
foram acrescidos pela alteração 12~ do art. z~ do Decreto-Lei n• 34, de 18 de novembro de 1966."
O mesmo Decreto-Lein9 1.437/75, no seu art. 6~, instituiu,
no Ministédo da Fazenda, o Fundo Especial de Desenvolvinlellto e AperfeiçoameiltCf das Atividades de Fiscalização
- FUNDAF, "destinado a fornecer recursos para fiilariciar
o reaparelhamento e reequipamento da Secretaria da Receita
Federal, a atender aos demais encargos específiCos_ inerentes
ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das ativídades de fiàcalização dos tributos federais e, especialmente, a intensificar
a repressão às -infrações- relativas__a mercadorias estrangeiras
e a outras modalidades de fraude fiscal ou cambial, inclusive
mediante a iristftU.ição de sistemas especiais de controle do
valor externo de mercadorias e de exames laboratori_ajs~·. E,
no art. 7"', destinoudhe os recursos provenientes do selo de
controle.
_
Como ressarcimento, o valor do selo de controle deyeria
cobrir apenas o seu custo e demais encargos. Entretanto, a
evolução de_ sua cobrança demonstra que, inequivocamente,
o seu valor vem sendo majorado de molde a ultrapassar, em
muito, e cada vez mais, tal custo e demais ericargos. A cada
alteração do valor do selo, maior se torna a distância entre
um e outro. No início, as alterações eram razoáyeis, evoluindo
de 0,3% até 0,75% do preço de venda a ·varejo dos cigarros.
Mp:dançJI ~brupta ocorreu com a Portaria n9 -295, de 26_-8-.88,
IJLediante _a .. qual passou a corresponder a 4,5%. Esse salto
- ocorreu entre a Instrução Normativa n 9 117, de 10-8-88, do
Secretário da Receita Federal, e a referida portaria do Ministro
da Faz.enda, cujos valores eram, de acordo com as respectivas
clasSes cte Cigarros. õs seguip.tes:
o
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Evidente, a partir daí, a descaracterização do selo de
controle como ressarcimento de custo e outros encargos, a
ponto de representar, na arrecadação do exercício de 1991,
10,355% da receita do !PI, ou seja, Cr$67. 748.397.139,00
(selo de controle) para Cr$654.282.424.848,00 (fumo) .. No
orçamento _a estimativa do selo de controle aparece sob a
rubrica COntribuições Econômicas.
Como contribuição econômica, a sua natureza, desenganadoramente, é de autêntico- tributo, podendo, portanto, o
selo de controle ser classificad_o_ na espécie c-õ"fltribuição de
intervenção no domínio económico, preVista no art. 149 .da
Constituíçâõ~ como sugere a sua classifiCaÇão OrÇarrientária,
ou então, como configuraria o seu fato gel-ador, na de i_mposto.
Seria, e-ntão, uni imposto novo, inij)OstO do selo,_ no _caso.
Estaria assim, (:>OiS;··resSuscitado o antigo imposto do selo.
Trib.uto, seja contribuição, seja irilposto, jamais poderia
ser exigido ou aumentado por simples portaria ministerial,
por· decreto ou por qualquer outro ato normativo infralegal,
pois os tributos (entre as contribuições) sujeitairi-se ao princípio da estrita legalidade ou da reserva lega~ •. ~~-~belecido
no art. 150, I, da LefMaior.
Qualificado como contribuição, a sua instituição dependeria de lei ordinária como imposto, de lei complementar
ex vi do art. 154, I, da Constituição, pois se trata de fato
gerador não previsto.
Assim sendo, a Instrução Normativa n9 23, de 26-2-92,
parece de flagrante ínconstítuCiO:Dalidade, cabendo, ao Congresso Nacional, com arrimo no art. 49, V, da Carta Magna,
sustá-la, via decreto legislativo.
__
Não se invoque, no- caso, a· fãculdade ínsita no art. 153,
§ 19 , do Poder Executivo, "atendendo as condições e os limites
estabelecidos em lei", alterar as alíquotas do IPI, pois como
se viu, selo de controle não é imposto sobre produtos industrializados, nem adiciOnal deste. Seria tributo, sim, mas de natu-)
reza diversa- contribuição de intervenção no domínio econôrriico ou imPo'stO -do selo.
,
.
É o seguinte o teor da Instrução Normativa de que se
trata:

INSTRUÇÂO NORMATIVA N' 23, DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1992
Fixa valores para ressarcimento dos selos de controle de cigarros.
O Diretor do Departamento da Receita Federal,
nq uso de_ suas atribuições, resolve:
Art. 1"' A ·partir de 19 de março de 1992, os valo_res_de ressarcimento dos selos de controle, por milheiro
de unidade, para os produtos com os pre·ços fixados
pela IN/DpRF n' 22, de 26 de fevereiro de 1992 são
os se'guirites:
_
..
. _ '
· · Classe I: ci$149.436,00, Classe II: Cr$190.353,00;.
Classelll: Cr$211.701c00, Classe IV,
Cr$233.040.049,00; Classe V: Cr$877.524,00; Classe
VI: Cr$246.905,00.
Art. 2~ Esta inStrUÇão norinitiva ·entr3. e·m vigor
na data de sua publícação.
Carlos Roberto Guimarães Marcial

Salt~ a~s ~lhos _que O teor dã-IN n9 23, cie 26:2-92, eStá
em total desacordo com a emenda- "fixa valor para ressarcimento dos selos de controle de cigarros"- tal a desproporção
entre o vulto de dito '~ressarcimento" e o "custo e outros
encargos" a ressarcir: por exemplo, na classe V: Cr$346.905,00
por milheiro de selos, ou seja Cr$ 346,905 (1) por selo a
ser aplicado (em caso de maço de vinte cígar_ros).
Indubitável, portanto, que os limites da delegação legislativa (Lei n' 4.502, de 30-11-64) foram extraordinariamente
exorbitados, assim como exorbitados foram os limites do po~
der regulamentar, próprio do Poder ExeCutivo. Esse vício
soma-se à inconstitucionalidade, da citada Instrução Norma~
tiva n'? 23/92, como demonstrado, para torná-la susceptível
de paralisação, em sua eficácia.
Por sua vez o Decreto n9 452, de 26~2-91, do Sr. Presidente
da República, torna-s~ do mesmo mod~ impugnável, pois
sem qualquer objetivo de política económica, como o exige
o Decreto-Lei n' 1.199, de 27-12-71, reduz, de 230% (Decreto

Março de 1992

!lo

~28,

de

1~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
de novembro de 1991) para 220% a alíquota

rnctdente sobre cigarros. Com efeito O_ referido Decreto n"
1.199/71 estipula:
"Art. 49 O Poder Executivo, em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados, quando se tome
necessário atingir objetivos da política econ9mica governamental, mantida a seletividade em função da essencialidade do produto, ou, ainda, para corrigir distorções, fica auto-rizado:
I - a reduzir alíquotas até O (zero); ~
~
II - a majorar alíquotas, acrescentando até 30
(trinta) unidades ao percentual de incidência fixado
na lei."
(O inciso III tornou-se ineficaz caril a: atual Constituição.)

É o seguinte o teor do Decreto n' 453, de 26-2-92:
"DECRETO N' 453, DE 26 DE FEVEREIRO
DE 1992
Aitera a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre os cigarros.
O Presidente da República, no uso da_ atribuição
que lhe confere o a_rt. 84, inciso IV, da ConstitUição,
e tendo em vista o disposto no art. 48 do Decreto-Lei
n' 1.199, de 27 de dezembro de 1971
Decreta:
Art. 1' A alíquota do Imposto sobre Produtos
Industrializados- IPI, incidente sobre os cigarros classificados no item 2402.20.2900, da Tabela anexa ao
Decreto h 9 - 97.419, de 23 de dezembro de 1988, fica
alterada para 220% a partir do- dia 1~ de março de
1997
--.
~

~

~

~

~

Art. 2"' Este decreto entra: em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 1991, 171 9 da Independência e 1049 da República. Fernando COllor."
Além de fazer tábula rasa de qualquer objetivo de política
o decreto,- em vez de corrigir distorções·, como
manda o _Decreto-Lei n". 1,199/11, ocasiona isso sim, grave
distorção na arrecadação e na distribuição da receita do IPI
pois provoca prejuízo de 230% milhões de dólares para os
Fundos de Participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios, estimativa do ganho da União feita à imprensa pelo
secretário de Planejamento Sr. Pedro Parente.
Essa projei;ão está proporcional à arrecadação, de 1991,
do selo de controle (Cr$367.748.3\!7.139,00} em relação à do
!PI/Fumo (Cr$654.282.848,00) e do !PI total
(Cz$558.773.228.122,00), correspondente, portanto, a arrecadação do selo de controle, a 10,355% da do !PI/Fumo, e
este a 18,39% do total do !PI.
Está ainda proporcional à estimativa constante do orçamento para 1992, aprovado pelo Congresso Nacional, que
prevê para o !PI arrecadação de Cr$24.291.342.891.000,00,
para o !PI/Fumo Cr$4.253.575.653.000,00, e para a contribuição para o selo de controle Cr$446.995.040.000,00; correspondente a do selo do controle a 10,509% da do !PJ/Fumo,
e a deste a 17,511% da do total do !PI. A prevalecerem
os atas normativos em-questão, estará derrogada, nessa parte,
a Lei Orçamentária.
Os prejufzos dos Estados do Nordeste -52,47% do total
de acordo com a distribuição percentual dos recursos do
~conômica,
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Furido 4e Participação dos Estados, seria em torno d~ 120
milhões d_e dólares,_ sendo o da Paraíba superiOr a 11 milhões
de dólares (4,79% do total).
Atas que provocam tamanhas e tão sérias distorções,
e além de tudo inconstitucionais, não podem subsistir.
Sala das Sessões, 18 de março de 1992- Senador Antônio
Mariz.
(À- Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 18, DE 1992

Autoriza o exame do movimento das contas bancárias de servidores públicos e pessoas que contratarem

. com a Administração Pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O Ministro da Justiça, o Procurador-Geral da
República e o Tribunal de Contas da União poderão, com
o objetivo específicO de apurar o cometimento de atos de
improbidade administrativa, solicitar informações sobre o movimento das contas bancárias de:
I - servidores públicos que oficiarem em proCesso de
ordenação de despesa pública, em qualquer fase;
I I - pessoa físiCa ou jurídica que, como contratante ou
por qualquer outro meio, haja concorrido para a prática do
ato sob investigação.
Parágrafo único. A solicitação de'informações de que
trata este artigo não constitui violação do segredo profissíOhal,
conforme o estabelecido no artigo 154 do Decreto-Lei n~ 2.448,
de 7 de dezembro de 1940, ou qUebi:'a de sigilo bàncário,
de acordo com o qúe dispõe o art. 38 da Lei n"' 4.595, de
31 dedezembro de 1964.
Art. 29 Constitui crime:
I -sonegar ou· alterar, ainda que pal'cialrhente, a ihformação solicitada, nos· termos do artigo anterior.
Pena- A do art. 342 do Decreto-Lei n'' 2.848, de 7 de
dezem'bro de 1940, alterado pela Lei n~ 7.209, de 11 de julho
de 1984.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publícação.
Art. 4• Revogam-se as disposições· ein contrário.
Justificação
Estabelece o 3.it. 37 que a AdminiStração Pública':; ... o-bedecerá aos princípíos de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ... u ·
Magistralmente concebida, a normá. em tela não encontra
no ordenamento_jurícHco instrumento adequado, que possibilite dar eficácia a seus termos.
Em verdade, as hipóteses de quebra do sigilo das corttas
bancárias estão previstas nó art. 38 da Lei n" 4.595, -de 31
de dezembro de 1964. Por este diploma legal, podem ter acesso
às infomiaçõe-s bancária-s:
a) o Poder Judiciário, para esclarecer aspecto relevante
inerente à causa;
b) o Poder Legislativo, em caso de relevante motivo;
c) os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda
e dos Estados, quando houver processo instaurado.
Comei se· vé, são hipóteses bastante específicas que ·dificilmente contribuem para a preservação da moralidade que a
' ·
gestão dos negócios públicos exige.
Aliás, diante do notório desrespeito às regras que informam a preservação da moralidade administrativa do s_etor
público, nada mais reparador do que institu-ir nOrmas que
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facilitem o acompanhamento diuturno da lisura dos negócios
públicos.
Poder-se-ia, apesar de sua procedência relativamente ao
aspecto moral, questionar a constitucionalidade e a juridicidade desta iniciatiVa. No que toca ao primeiro aspecto, é
possível prever a ocorrência de indagação quanto a uma possível violação do prescrito no inciso X do art. 5ç da Caria Magha.
Todavia, cumpre lembrar que referido artigo é- uma nOrma
geral, isto é, o aludido inciso X aproveita a todas as pessoas,
as quais, a rigor, continuarão, ainda que aprovada esta proposição, a gozar desse direito. O que realmente há de mudar
é o alcance da norma cm causa p-ara·aqueles que participarem
do processo _de ordenação de despesa ou contratarem com
a Administração Pública.
Na medida em que existe uma clara possibilidade de OP""
ção embutida no comando legal, esta condição não fere direito
específico. Mais precisamente, participar da ordenação da despesa pública ou contratar com a Administração representa
ato subjetivo das pessoas, para aceitar determinadas condições
que passarão a ter existência legal. É, portanto, dada uma
opção (contratar ou não), ficando a escolha ao arbítrio do
interessado.
Cumpre lembrar. também, que o projeto em tela não
inova em matériã de restrição da aplicabilidade de norma
de alcance geral para o segmento dos servidores públicos.
Cite-se, a propósito, que a J,.ei n' 8.112, de 11 de dezembro
de 1990 (Regime Jurídico Unico), estabelece, no art. 117,
inciso X, que é vedado ao servidor "participar de gerência
ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou
exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista
ou comandatário".
É evidente que o servidor público, em nome da moralidade da Administração, deve abdicar desse direito inerente
a qualquer pessoa. ou seja, o de praticar mercancia.
Mutatis mutandi, o mesmo tipo de propósito encerra a
presente iniciativa. Sollfebtc a-qtiele que, por livre e espontânea vontade, desejar contratar com o governo ou exercer
cargo que implique a ordenação de despesa poderá ter suas
contas bancárias examinadas.
No que tange ao aspecto da violação do segredo profissional, conforme tipifica art. 154 do Código Penal, a revelação do segredo, para que constitua crime, deverá ocorrer
sem justa causa: Assim, a-conduta ilícita, COnforme enfatizam
os juristas, ocorrerá quando a revelação for praticada sem
motivo relevante, sem necessidade de se proteger bem maior
ou por-simples leviandade, jactância, ou maldade.
Ademais, o-própriO art. 38 da Lei n• 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, já excepciona os casós em que os_ dados
sobre contas bancárias serão fornecidos. Desse modo, a tese
adotada pelo direito pátrio, de que o sigilo bancário não é
absoluto, conforma-se com igual postura especificada em outros ordenamentos, como por exemplo, a contemplada na
lei bancária portuguesa e na lei mexicana.
Ressalte-se, analogamente, que mesmo a inviolabilidade
das comunicações, princfpio universalmente consagrado, admite exceção para finS de investigação ciiinliial ou instrução
processual, conforme consta do art. 59 , inciso XII, da Constituição Federal.
Em suma, nada mais justo admitir-se que, a bem da moralidade da Administração Pública, os participantes de processo
de ordenação de despesa e os que contratarem com a Administração Pública contribuam, abdicando conscientemente de di~
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rei to subjetivo, para que· se promova o resgate da lisura do
ato de gerência da Coisa Pública.
Finalmente, diante do elevado espírito público que encerra essa iniciativa, conclarnamos os Senhores_ Parlamentares
para sufragar favoravelmente o presente projeto, que tem
o firme propósito de expungir do setor público qualquer prática que viole a correta preservação do interesse da coletividade nacional.
-Sãla das Sessões, 18 de março de 1992.- SenadorOdacir
Soares.
(.À Comissão de Constituição, Justiça e Cidada_niq_
- decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 19, DE 1992
Dá nova redação ao art. 23 da Lei n<:> 8.031, de
12 de abril de 1990, que criou o Programa Nacional
de Desestatização.
O Congresso Nacional decreta:
Art. [' O art. 23 da Lei n' 8.031, de 12 de abril de
1990, que criou o Programa Nacional de Dcscs_tatizaçâo, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"'Art. 23. Se_tão responsabilizados pessoalmente
por eventuais ações ou omissões que impeçam ou prejudiquem o curso dos processos de alienação previstos
nesta lei:
I - os administradores das empresas incluídas no
Programa Nacional de Descstatização e os das instituições detentoras das ações dessas empresas;
II- os administradores da instituição Gestor do
Fundo Nacional de Desestatização~
III- os membros da Comissão Diretora do Fundo
Nacional de Desestatização;
IV- os servidores da Administração Federal Direta de que .4ependa o curso dos processos de alienação.
§ 19 Ê da exclusiva responsabilidade dos administradores das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil,
das informações sobre as respectivas empresas, necessárias à instrução _dos processos_de alienação.
§ 29 Aos membros da Comissão Diretora, aos
administradores e servidores referidos neste artigo é
vedado adquirir, por si ou interposta pessoa, ações
o~ bens objetos do Programa Nacional de Desestatização, bem assim, participar da administração da -empresa resultante do processo de alienação previsto nesta
lei. estenderido-se esta vedação por-lO (dez) anos contados da: data-em que se afastarem daqueles cargos.'_'

fj

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
· Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
~~A

Medida Provisória n'' 155, de 1990, convertida na Lei
n~ 8.031, de 12 de abril de 1990, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão n" 40, de 1990-CN, vedava, cm seu art.
s~. § 6~>, aos membros da Comissão Diretora e às demais pessoas envolvidas na condução dos processos de alienação adquirir, por si ou por interposta pessoa, ações ou bens objetos
do Prograll)a. ~'ª-cional de Desestatização.
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O Proj~to de Lei de Conversão ampliou a vedação estabelecida na medida provisória, estendendo-a aos "membros e
sócios das empresas incluídas no Programa Nacional ~e Desestatização, seus cônjuges e parentes até o segllrido" grau", conforme o disposto em seu § 4~ do art. 5<:> Deve-se ressaltar
o trabalho do relator da matéria, o ilustre ex-Deputado Marcelo Cordeiro, cujo ·parecer foi acolhido pelo Congresso Nacional.
As disposições do projeto de conversão foram vetadas
sob a alegação de que impediriam aos aci6riistas minoritários
de quaisquer daquelas empresas, inclusive aos seus empregados, adquirir as ações que seriam ofere,cidas à venda.
Uma vez mantido o veto pelo Congresso Nacional, criouR
se um vácuo no texto da lei ora em vigor, permitindo que
mesmo os membros da comissão. responsável pela coordeR
nação, supervisão, fiscalização e execução do Programa Nacional de Desestatiz3_ção pudessem adquirir as ações e bens das
empresas a serem alienadas.
·~-·
O objetivo do projeto que ora apresentamos é o de suprir
a lacuna da lei em referência, de maneira a atender não .só
o pretendido pelo Poder Executivo ao editar a medida provis6R
ria, como também a intenção dos Senhores Congressistas
quando da aprovação do Projeto de Lei de Conversão _'que
lhe deu origem.
Sala das Sessões, 18 de março de 1992. -Senador Pedro
Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Cria o Programa Nacional de Desestatização, e dá
outras providências.

Art. 23. Serão responsabilizados pessoalmente, na forR
ma da lei, por eventuais ações ou omissões· que ím.peçam
ou prejudiquem o curso dos processos de alienação previstos
nesta lei:
I - os adminisfradores das empresas incluídas no PrograR
ma Nacional de Desestatização e os das instituições detentoras
das açõeS dessas empresas;
II -os administradores da instituição gestor do Fundo
Nacional de Desestatização;
III - os membros da Comissão Diretora do Fundo N acioR
nal de Desestatização;
IV- os servidores da AdminiStração Federal Direta, de
que dependa o curso dos processos de alienação.
Parágrafo úniCo. Se.rá de responsabilidade exclusiva dos
administradores das empresas incluídas no Programa Nacional
de Desestatização o fornecimento, em tempo hábil, das informações sobre as respectivas empresas, necessárias à iristiuÇão
dos processos de alienação.

(À Comissão de Assuntos Económicos- decjsão
terminati'vâ.) ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetes
lidos serão remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte ofício:
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SRC/DE-II/8/POIN-J28
Em 19 de fevereiro de 1992
Ucrânia - Brasil. Apelo do
Parlamento ucraniano "Aos
Povos do Mundo". EncamiR
nhamento ao CoDgresSó Nacional.
A Sua Excelência o Senhor
Senador MaurO -Benevides
Presidente do Congresso Nacional
·Senhor Presidente,
Atendendo a solicitação do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, encaminho, em anexo, ""Apelo" do
Soviete Supremo daquele país, datado de 5. de .d_ezembro d.e
1991, "Aos Parlamentos e Povos do Mundo", aprovado com
base nos resultados _d_o_referendo nacional realizado em 19
de _dezembro de 1991, que ratificou a "Ata de Independência-·
da Ucrânia".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExcelênCia a garantia da minha estima e profu.nda consideração.
- Francisco Rezek, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benvides) _::__O expediente
lido será remetido à Comissão Relações Exteriores para coR
-nhecirnento e providências que julgar cabíveis.
. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 63, DE 1992
Nos termos do art. 50, § zo, da Cohstitt.iiÇãO Federal,
e dos arts. 215, I, e 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, bem corno do Ato da Comissão Diretora n"' 14, de
1990, requeiro sejam solicit:idas ao Sr. Presidente do Banco
Central do Brasil as_ seguintes informações; por intermédio
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
1. qual o montante de cruzados bloqueados nos termos
da Lef n" 8.024, de 12M_4R90 e que ai rida não foram titularizãdos,
conforme determina a Lei n• 8.021190?
2. o Banco Central vem adotando pai-3 esses recursos
o inesmo critério de atualização monetária adotad_o para as
demais aplicações retidas?
3. que destino o Banco Central pretende dar ou vem
dando a esses recursos e qual a base legal para tal procediM
menta?
Justificação
A Lei n• 8.021, de 12-4-90, vedou o pagamento ou resgate
de títulos ou aplicaçõ_es a beneficiários não identificados, bem
como eliminou qualquer tipo de aplicação ao portador.
Por outro lado. a Lei.n" 8_,024, de 12R4-90, estipulou critéR
rios de conversão dos cruzados novos retidos e atualização
monetária çlos respectivos saldos, sem distinção para os casos
de aplicações ao portador.
As normas citadas não dispõem sobre o destino dos recursos não reclamados_, nem esiípularn prazo para reclamação.
Por isso, convém solicitarmos ao Banco Central do Brasil
as informações acirÍla, para que, futuramente, possamos formular proposiçQes .~obre a matéria.
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sâia das séSSõéS7'18 de março de 1992~ :._ SenadoraJunia

M:âri;6 de 1992

A maté:tia será -despachada à Comissão- de Assuntos :Eco-

nómicos.

Marise.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos

do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
_
Sobre a mesa, requerimento que será lido pe"lo -Sr. 19
Secretário.
É lido o segUinte

REQUERIMENTO N• 64; DE 1992
Nos atermos do art. 215, inciso II, letra c, do Regimento
Interno-do Senado Federal, requeiro a retirada do-requeri-

mento, que relaciona-se ao Projeto de Lei do Senado n» 302,
de 1991, que ''estabelece normas integrantes do Estatuto- da

Microcmpresa e da Empresa de Pequeno Porte, relativas ao
tratamento diferencíado, simplificado e favorecido,· noS cam-

pos administratívo-s, tributários, previâenciário, trabalhista,
creditício e de desenvolvimento empresarial". Autor: SenaM
dora Marluce Pinto.
__ _
Sala das SesSões-;T3 de março_de 1992."- SenadOTa MarM
Iuce Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A Presidência defere o requerimento, nos temias do § 29, letra a,
do art. 256 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que se-fá lido peJO Sr~ -f9
Secretário.
.
_ ___ · ~ _______É lido e aprovado o seguinte

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência comunica aos Srs. Senadores que haverá reunião do
Congresso Nacional, hoje às 19 horas. A sessão destina-se
à apreciação de vetos do Senhor Presidente da República.
A ~residência sentews~ no dever de oferecer à Casa alguns
esclarecimentos em relaçã1 à estruturação da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Somente onw
tem aCâmara dos Deputados procedeu à composição numérica das Bancadas que integram aquela Casa do Congresso
Nacional. Esperamos que hoje o Presidente da Câmara dos
Deputados, Ibsen Pinheiro, faça a comunicação formal da
~omposição das Bane3:t;i_ªs na Câmara dos Deputados, a fim
de que eu possa, como Presidente do Congresso Nacional,
obtidas as indicações das Lideranças, anunciar a composição
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliw
~açã~. Esta Comissão apreciará, dentre outras matérias, já
tmedtatamente, o Plano Plurianual. enviado no dia 20 de fevereiro pelo Senhor Presidente da República à consideração
do Congresso.
.· .
. . .. .
Portanto, se o Presidente Ibsen Pinheiro fizer a comunicação formal, hoje, ao Presidente do Congresso Nacional,
diligenciarei no sentido de que as Lideranças recebain a notificação para apresentarem a lista dos membros da referida Comissão. Evidentemente, tudo farei para que, de posse dessas
indicações ou até sem elas, passa realmente constituir a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. EsI?Cro, porém. que a !'residência do Congresso não s_eja compelida a adotar a me_d1da extrema de ela própria indicar os inteM
grantes da Comissão. respeitada, obviamente, a proporcionalidade númerica das Bancadas. Apelo no sentido de que
os. Líderes, de posse dessa comunicação, imediatamente encaminhem ao Presidente a relação dos integrantes das respectivas Bancadas que irão compor a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
qu~ ~~~~!om~ i_~~~~~a ao nobre Senador Oziel Carneiro,

REQUERIMENTO N• 65, DE 1992
Para os efeitos do art. 43, II, do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro licença dos trabalhos da Casa nos
dias 18", 19 e- 20 do coirente para viagein aos Estados do
Amapá e Maranhão.
Sala das Sessões, 17 de março de 1992. - Senador José
Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, será concedida a licença, nos terinos do art.
43, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS=- PA. Pronuncia o
O SR. PRESID~NTE(Mauro Benevides) :_ A Presidência deferiu, ad referendam da ComTSSão-Díi"etora, os seM seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
S~. Senadores, venho à tribuna, inquieto diante de notícias
guintes Requerimentos de Informações~
publicadas nos jornais brasileiros de ontem e de hoje. Ontem,
-n~ 51, de 1992, do Senador Eduardo Suplucy, ao SeM
a grande imprensa anunciava que o Sr. José LU.tzembergei;
nhor Ministro do Trabalho e Previdência Social;
- n~ 58, de 1992, do Senador Maurício Corn~a, 30 SenhOr Secretário Especial para o Meio Ambiente,_em Nova Iorque
declarara- numa reunião oficial preparatória da Cáriferênchi
Ministro da Infra-Estrutura;
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a realizar-se no
-n~ 59, de 1992, do Senador Eduardo Suplicy, ao Senhor
Rio de Janeiro, a Rió-92- que não teria ·núlior importâriciaMinistro da Ação Social; e
- n' 60, de 1992, do Senador Cid Sabóia de Carvalho, a redução de um financiamento da ordem de um bilhão e
quinhentos milhões de dólares para apenas duzentos e vinte
ao Senhor_ Ministro"- da Agricultura.
e
cinco milhões de dólares, solicitação essa feita pelo pr6prio ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu a Mensagem n9 160, de 1992 (n9 83/92, na Governo brasileiro ao Grupo dos sete países mais desenvolorigem), de 16 do cor:r~nte, pela qual Q_ Senhor Presidente vidos, com o objetivo de preservação da Floresta Amazônica
da República solicita, nos termos do art. 52. inciso V, da e zoneamento ecológico do Território nacional.
A minha preocupação, assim como a minha apreensão
Constituição Federal, autorização para- à- céiebração dos insw
trumentos de cessão e transferência, às Companhias Dotas aumentaram ao tomar conhecimento de maiores detalhes do
de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da Bahia pronunciamento de um representante do Governo brasileiro,
e do Rio Grande do Norte, de direitos e obrigações decorw numa reunião oficial lá no estrangeiro.
O Globo abre a manchete na sua 13~. página-. dizendo:
rentes dos contratos de arrendamento mercantil firmados por
"Lutzemberger denuncia corrupção no Ibama". E comenta
entidade dissplvida, a Empresa de Portos do_Brasil S/A que o Secretário de ~eio Ambiente declarou, _perempt.ori~PORTO BRAS.
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mente ali, que o Ibama está entregue aos_ madeireiros--e que,
inclusive, esses madeireiros recebem guias em branco para
fazer a exploração e o transporte de madeira.
Sr. Presidente, estamos vivendo, na Nação brasileira, o
episódio do ex,Ministr_o do Trabal_bo e da Previdência Social,
Antônio Rogério Magri, em torno do cq ual fq~ fe_jta uma denúncia, e o resultado é que existe uni Illquérito iilstalliado pela
Pocuradoria-Geral da República, ~através da Polícia Federal.
E aqui mesmo, nó Senado, foi criada uma ComiSsão Parlamentar de Inquérito, enibora eu, particiJlarmante, considere
a referida comissão aqui, no Senado desnecessária, porque
penso·que deveríamos aguardar o resultado do inquérito que
está sendo feito pela Procuradoria-Getalda República, através
da Polícia Federal. E somente no caso de o inquérito policial
não atender às expectatíVas do Senado, aí sim, deVeria ser
criada a comissão.
,-Mas volto ao assunto ~utzemberger: este é um ~aso parecido com o do Sr. Volnei A vila. Se o Sr. Lutze.mberger, que
é um eminen-te Secretário do Governo do_Presidente Fernando
Collor de Mello, diz que fica mais satisfeito com o fato de
virem recursos em menor quantidade para o Brasil- recursos
esses que seriam aplicados em projetas executados pelo próprio Governo -- alegando que tais recursos poderiam cair
nas mãos da corrupção, não s_ei o que está_ocortendo efetivamente neste Brasil. Porque, o Sr. Lutzemberger como chefe
do ffiAMA, já que aquela repartição está subordinada a ele,
deveria determinar as ptovidências de ordem administrativa
para sanear aquele órgão do Governo _Federal, dada a sua
impôrtância nacional.
- Por outro lado, não podemos- aceitar, como cidadãos brasileiros, como patriotas, que o titular de uma Secretaria Especial da Presidência da República: - pois o ffiAMA. Está
subordinado à Secretaria dQ Meio Ambiente numa reunião
ofiCial, diga que não devem ser mandados recursos para o
Brasil, para fina:ficüu uril p-rojetO de iniciativa do_ próprio Governo, a ser executado pelo próprio GoveinO;=-aiegando que
os recursos vão cair nas mãos da corrupção.
O Sr. Epitácio Cãfeteira- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. OZIEL CARNEIRO- Concedo o aparte a V.
Senador Epitácio Cafeteira.
O Sr. Epitácio Cafeteira-::_N6bre Senador Qiíel Carneiro, V. Ex~ traz novamente aqui um problema dos mais graves.
Quer me parecer que falta sintonia, ainda, n6-Go_verno. O
Governo já substitúiú algumas peças, já mudou o seu perfil,
mas, no que tange ao atual_ Secretário Lutzenberger ,_ o Go:.
vemo continua o mesmo. Dê início; esSe Secretã.i'lO-se colocou
contra todos; colocou-se contra os comandos militares da
Amazónia, e, a preteXtO-de defender índios, na realidade
colocou contra o coboclo brasileiro, deixando que as riquezas
da Amazónia perinarieçaril onde estão, quem sabe, talvez para
alguém de fora vir buscá-las. Não vejo nenhum sentimento
de patriotismo no Sr. Lutzenberger. Até hoje não pêrcebi,
em nenhuma declaração,- esse sentimento de brasilidade do
Sr. Lutzenberger. Ele é muito_mais aplaudido lá fora do que
aqui dentro. Eu não conheço ninguérri que tenha aplaudido
o Sr. Lutzenberger no BraSil, mas, com toda a certeza, quando
vai à Europa para aquelas reuniões, oride_-fala: nial do_ Brasil,
é aplaudido. De forma que eu tenho a impreSsão _de que
o discurso de V, Ex~ talv~7: sirva para o Presidente da RepUplica meditar um pouco, Sua Excelência que te-in sido tão
Ex~
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falto de humildade ao reconhecer as críticas que nascem no
CongressO, contra uma série de desmandos de_ Ministros do
Governo e que, posteriormente, o Presidente viu que o que
os críticos queriam era o bem do Brasil e não o fini do seu
Governo. Sinto n_o pronunciamento_ de V~ Ex~ exatameote
isso. V. Ex~ quer que a EC0-92 realmente atinja a sua finalidade, que cheguemos lá sem ter algum, brasileiro, lutando
contra as posições que o_BrasiLvai_tomar,_Eu me solidarizo
com V. Ex•, parabenizando-o pela coragem que V. Ex~ tem,
pols mesmo sendo um parlamentar que- VOta com o Governo,
na hora certa diz: "Isto está errado, é preciso mudar". É
preciso que as críticas venham da oposição e não de integrantes
do próprio Governo. Um S_ecretá_rio_que se reúne com o Presidente nas reuniões minJSteiiais não âeVeria, fazer declaraçõeSdessa espécie. Parabéns, Senador.
~~ .. O SR. OZIEL CARNEIRO Agradeço-o pelo aparte,
nobre Senador Epitácio Cafeteira. V. Ex•, concluiu muito
bem o meu pensamento.
Porque o meu esclarecimento aqui é de que não _tenho
nada absolutamente pessoal contra o Sr. José Lutzenberger.
O meu Compromisso é com a Nação brasileira, é Com -o desejo
de que realmente essa boa imagem do Governo do Presidente
Fernando Collor de Mello, que a sociedade começa a ter
a partir de modificações ocorridas no seu Ministério, não seja
-prejudicada por -desvarios, como esse do Sr. José Lutzenberger. O que desejo é que o Presidente da República~medite
sobre esse tipo de comportamento. Porque se o Sr. José Lutzenberger declara em Nova Iorque que o órgão subordinado
à sua Secretaria- é um antro de corrUpção, ele está sendo
omisso por não determinar as providências legais e necessãriãS
para corrigir tudo isSo. Espero que tr ri:Ieu apelo seja ouvido
por quem de direito, para que nós, brasileiros, não passemos
por essa humilhação, de ver um representante do noss-o próprio Governo dizer lá fora que uma repartição diretamente
subordinada a ele é um antro de corrupção.
O -Sr. AffonsO -Camargo - Pefmite V. Ex• um aparte?
O SR. OZIEL CARNEIRO- Com muito prazer, nobre
Senador Alfonso Carnargo.
O Sr. Alfonso Camargo - Senador Oziel Carneiro, li também essa notícia e fiquei pei'plexo. Realmente, não se pode
entender como uma pessoa que exerce um cargo de tal relevâncía, um cargo diretamente ligado à Pr~sidência_da República,
vá ao exterior para dizer que o órgão subordinaOo--a-·-ele é
um antro de corrupção. Como V. E-r' bem disse, é um assunto
até simples, a incongruência é simples de ser localizada; ou
ele não tem autoridade para tirar essas pessoas -até deveria
ter pedido demissão, potque só póde ser uma dessas duas
coisa_s- ou ele concorda em que essas pessoas fiquem. Agora,
el~ atinge diretamente o País e também.o Presidente da República, porque se ele não é o responsável pelas pessoas que
estão no_ IBAMA, o responsável principal é o Presidente da
RepUblica. A _quem ele de_ve _servir como seu aq.xijiar direto'?
São~ ess-as declarações que nãO podemos entender, mas nem
por isso ousamos ficar omissos. Acho que V. Ex~ tem· toda
a razão e:tp fazer esse registro aqui, no Senado, para que
isscfcheguê, inclusive, ao Palácio do Planalto, chegue ao Ministro político, que é o Ministro Jarbas Passarinho, pois falo
pela minha bancada. Imagine se todos os secretários, e _outra_s
pessoas de:s_se_ n(vel, fossem ao exte_rior para dizer que os órgãos subalternos -a ele são antros de cot:rupção. Qual será
ªJI?P..!e~~~()-q~E__~em ~.político estrangeirO, daquele país onde
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a pessoa está; com relaç_ão ao Brasil? Dá a impressão de·
que isloo a:qui -é uma terra de ninguém! Dá a impresSãO de
que não há gove-rn-o-n-o País! Então, -ele presta um desserviço

ao nosso País de uma maneira, realmente, que não se pode
admitir. É inâdmissível o que S. Ex~ fez e acho que deve
ser chamada a sua atenção. Dizem que, neste País das "trituras", S. Ex• estaria sendo "fritado" até a Eco-92 e que, em
~guida, sairia. Mas a fase da "tritUra'' já passou. Felizmente,
Já pa~sou _aquela f~_~e de gue qu_em entra deve sair junto,
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com V. Ex• e exige, também. do Governo provtdências para
-~
que tais fatos não se repitam-. - O SR. OZIEL CARNEmO - Obrigado, nobre Senador
Magno Bacelar, pelo aparte que faz ao meu_ pronunciamento.
A opinião de todos que falaram coincide com a revolta de
todos nós brasileiros, diante de comportamentos tão inadequados. Se alguma coisa deve ser dita, tem que-ser aqui dentro,
não lá for_a.

O Sr. Flaviano Mello- Permite V. E~~ um aparte?
O SR. OZIEL CARNEIRO - Com muito prazer.
O Sr-: Flaviano Mello - Senador Oziel Carneiro.. acredito
que o Sr. Lutzeribe"tger destrambelhou de_ vez. I:?~ _ mesma
forma que V. _Ex~ está denuncíãndo o pronunciamento de
S. Ex~ a respeito de corrupção no lbama, eu tive o desprazer
de hoje ler no Jornal do Brasil: "Lutzenberger não admite
retomada de obras da BR-364". Esta matéri.a_ mostra a total
O SR. OZIEL CARNEIRO - Eu agradeço.
desinfOrmaçãO do Sr. Lutz_enberger no que diz respeito àquela
O Sr. Magno Bacelar- Permite V. Ex~ um aparte, nobre rodovia. Num trecho da matéria, S. Ex~ diz ''não estou sabendo
Senador Oziel Carneiro? ··
· ··
· disso", ao final de· 'um e_ricontro cOm Iiderariças de organizações não-governamentais americanas, sobre a inauguração
O SR. OZIEL CARNEIRO- Logo a seguir, nobre Sena- da BR-364, no trecho Rio Branco-Porto Velho. S. Ex• diz
dor Magno Bacelar.
-qlle, enquanto estiver no Gove-rne; a continuação dessa rodoAgradeço a V. Ex~, Seitador Affons_o Camargo, Líder via para o Pacífico não será feita. O que mostra que esSe
do PTB nesta Casa, pelas observações que acabou de fazer, -senhor não conhece a realidade de nosso País, não conhece
corroborando aquilo que vinha afirmando, até porque, se há a realidade da Amazónia, para dizer coisas como essas a orgaum esforço extraordinário do Governo brasileiro, através_dos nizações não-governamentais, fora do nosso País, de.tão grave
negociadores da díVida externa, para restabelecer a credibi- -importância para aquele povo, que vive ao longo dessa rodolidade do País no mundo financeiro internacional, não é possí- via, nas matas da Amazónia, no Estado do Acre. Eu também
vel que se possa conceber que o titular de uma Secretaria me solidarizo com_ V. E~~- O que o Presidente Collor tem
tão importante vá ao estrangeiro dizer que a repartição subor- que fazer é tirar de vez esse senhor, desta Secretaria,~a"nteS
que males piores ele _cause_ à nossa Nação. Mv.ito ?brigado.
dinada a ele é um antro de corrupção. Se, por um lado, o
Ministério da Economia, fazendo negociações, abrindo mão
O SR. OZIEL CARNEmO - Senador Flaviano Mello,
de recursos internos nossos- para transformá-los em divisas agradeço o aparte de V. Ex~. profundo conhecedor da problee poder reativar os financiamentos que prOmoverão o desen- mática do _OeSte brasileiro. Sobre essa estrada ligandõ o BrasH
volvimento nacional, com esforço rnuitó graride - toqos nós_ .ao Pacífico, que Os ecologistas têm procuiado impedir a sua
sabemos - da sociedade brasileira, não é possfvel que uma construção, todos nós sabemos que já eX:istiã, Viabili.zado,
pessoa desatinada abra a boca, numa reunião oficial, para. um financiamento japonê_s_ para a sua construção, que foi susesse tipo de afirmação. O que V. Ex• bem disse, e também penso em nome da ecologia, quando na realidad~ todos sabe~
o fez o nobre Senador EpitáCío Cafetefrà,-ê que o PreSidente mos que foi por uma questão económica, em disputa, princida República, como autoridade máxima- deste Pafs, deveria palmente, pelo mercado asiáticO para a sojã brasileíra, já
esclarecer esse assunto. Se confirmada, efetiVãin-eilte-, essa que os produtores americanos de soja não querem abrir mão
declaração do Sr. Lutzenberger, S. Ex~ tem que prová-la ou, daquele mercado.
então, tem que ser punido. N"o vamos transformar o Sr.
Em aome da ecologia, pelos desatinos talvez de um LutLutzenberger num novo Volnei Ávila neste J>aís.
zenberger, deixamos de realizar uma obra tão importante.
0l{ç0 o 3.parte do nobre SenadÕr Magno-Bacelar.
O meu apelo final é para que o Governo brasileifo, através
do
próprio Presidente da República, dê atenção a esse
O Sr. Magno BaCelar - Nobre Senador Oziel Carneiro,
tipo de comportamento de alguns de seus auxiliares e que
ouço com atenção e o cumprimento pela coragem com que
acabe _definitivamente com _esse especáculo de promoções,
trata desse assunto, advertindo que o-Governo-do Presidente pessoais, eni prejuízo da imagem do Governo brasileiro.
Fernando Collor já foi por demais castigadO pelã frisistência
O Sr. Jonas _Pinheiro - Senador Oziel_ Carneiro, sentirem ter deixado permanecer no cargo o Sr. -AntÇmio Rogério
Magri, incapacitado que era para aquela funçáo. Agora, os me-ei profiindamente honrado se V. Ex~ permitir a -miilha
frutos que o GOVerno está colhendo são os grandes dissabores. participação em seu pronunciamento sob a forma de um aparte
O Sr. Lutzenberger sempre foi urna figura folclórica, uma breve e despretensioso.
espécie de bobo da corte, que está sendo mantido aí pelas
O SR. OZIEL CARNEIRO - A honra é minha, nobre
loucuras que diz. Mas isso vem em- detrimento do_ próprio Senador Jonas Pinheiro.
GOverno_ e- da própria Nação brasileira. De- forma que usando
O Sr. Jonas Pinheiro - Nobre Senador, mais uq~a "{_ez_
uma palavra do nobre Líder do PTB, o Sr. Lutzenberger se _manifesta o Secretário Lutzenberger de forma incoerente
não está sendo fritado, na minha opiniãn já torrou, já devia e contrária: _aos interesses do nosso País. S. Ex~ dá uma demonsestar fora do Governo há muito teinp6~ O PDT. pela minha tração de desconhecimento e de divórcio da realidade amazópalavra, por mim representado neste momento, solidariza-se nica. Dá provas freqüentes, na intímidãde do País ou fora
tudo_ 1sso Já está ultrapassado. Ternos, inclusive, elogiado o
Presidente da República, porque está assumindo essa po-sição
de "quem tem que sair, sai, quem tem que ser mudado, muda"
e, efetivamente_, () Gove-rno atuaf, nUlna visão pal-Iamentarista, o. Gabinete 3tual, o Ministé-~o-atual-é__ me.I4or do que
o antenor. Temos saudado isso como unra·coisa·salutar. Então, a Bancada do PTB solirl:lriza-se com as suas palavras
e a sua preocupação. ·
-~
... --
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dele, o que é mais grave, de desconhecimento._Ninguém es-

queceu e jamais haverá de esquecer as referências que fez
a Roraima, quando sobrevoando aquele Estado _confundil).,
de forma grave, a geografia IocaJ;_ confundi~ a!l!~s__ ~om bugalhos, dizendo deserto onde era floresta; dizendo campo, onde
era lago; coisa mais ou menos dessa natureZa~ -Eele presta
freqüentemente desserviço à Nação, mostrando o seU desce~
nhecimento, a sua incompetência e a sua incapaCidade para
o exercício de tão importante cargo. Mas há um tempo para
tudo. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. E
eu me_ recordo que vários dos ministros e secretários convidados pelo Presidente Collor; para cOmpor ó- seU Governo,
já foram descartados, j_á foram demitidos, já foram exone~
rados._ _Há de chegar a oportunidade do- Sr-. Lutieil-Oerger,
que com sua inconseqüênciii Vetbal, com seu inoportunis'mo
coloquial, tem comprometido a imagem do País_ no exterior.
Tenho a certeza que haveremos de conviver ainda com. es~
situação esdrúxula, com·esse cidadão, que, ao invés de servir,
desserve; ao invés de construir, destrói; ao invéS de realizar,
desfaz. Sei tenho a convicção, que seus dias estão contados
e em 1993 não o encontraremos mais .no ex;erciCió_ âe-tão
importante cargo. Mas haveremos de convir que o preâmbulo
da Eco-92 se encarrega, por si só,- de preservá-lo no cargo
até esse momento e até após a feitura do relatóriõ final. Não
é possível que a expressão política do Senado, do Congresso
no seu todo, na sua unanimidade, reprova ess_e comportamento, essas atitudes nefastas; nãó é possível que· a expressão
política do Congresso Nacional não seja sufiCienté _para depor
esse homem que freqüentemerite desserve a Nação: A paciência é t3rilbém um instrumento da democracia; a tolerância
é um ensinamento que ninguém deve descurar-se- dele. Então,
vamos ter paciênda e· tolerância. Mas depois, parã não_ conturbar. para não perturbar a realização desse evento de repercussão internacional a Eco-92, unissonamente, o Congresso
Nacional reagirá e, tenho certeza, removerá esse entulho que
resta e que está prejudicando a nossa Nação. Ele está _inco_mpatível com o desejo de modernização da .~.dminlstração _e
do País, preconizado, preceituado, ditado_ pelo Presidente Collor, em quem começamos a acreditar,_Por est~ razã.o, solidarizo-me com V. E~, com suas palavras. Incorpo"ro-me ao seu
pronunciamento na esperança de que O mãiS breve possível,
nós- rios vejamos livi"es desse homem que não está sabendo
honrar o compromisso assumido ao ser empossado no cargo.
Era a contribuição que gostaria de dar ao pronunciamento
·
de V. Ex•
O SR. OZIEL CARNEIRO- Obrigado a V. EX',_nobre
Senador Jonas Pinheiro.
Concluindo este meu pronunciamento, Sr. Presidente e
Srs~ Senadores, eu gostaria apenas de dizer que esses dias
aos quais o nobre Colega se referiu já estão contados, e que
o Sr. José deveriam Lutzenberger não permaneça no cargo,
maculando, lá fora, a honra e a dignic;Iade do Govern_o brasileiro.
_
__
Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Oziel Carneiro, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixei a· cadeira da presidência, que é ocUpada pelo Sr. Alexandre Costa, JP
Vice-Presidetiti!.
-- O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. (Pausa.)
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S. Ex~ não está presente.
Coricedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo.
O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. Pronunciaoseguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores~ tenho a honra
de ocupar a tribuna da Câmara Alta animado pela idéia de
tornar mais -claro e-perceptível o sentido histórico de projeto
de minha autoria sobre a criação de Institutos de Aposentadoria e Pensões de base profissional. Em primeiro lugar,
ressalto a clariv_idência do Presidente Getúlio Vargas ao lançar
nos anos trinta as bases d_e sua abrangente política social.
O Direito do Trabalho era então quase inexistente; ao lado
da Previdência Social, cujas sementes ainda estavam em processo de maturação nas poucas caixas de aposentadoria e pensões, organismos que se faziãrri" notar pela modéstia dos serviços e benefícios que ofereciam a seus associaâos.
Em: todo o mundo, os estudiosos da evoJu_ção do trabalhismo e da previdência e assistência social tecem louvores
ao pioneirismo do eminente presidente Franklin Roosevelt,
que- viroti uína págiila da história americã.na ao se voltar,
decididamente, para a questão social nos seus mais diferentes
aspectos. A Lei do Seguro Social Social SeCurity Act data
de 1935, desvendando para a sociedade dos Estados Unidos
panorama amplo no tocante à adoção de providênciás do poder público em favor do bem~estar dos cidadãos. Em nosso
hemisfério, o Welfare State (o Estado tio Bem-Estar Social)
tem suas raízes na legislação do New Deal que projetou Roosevelt na história universal dos direitos da -cídadania. John Kenneth Galbraith, renomado economista, historiador e diplomata norte-americano, nascido no Canadá, apreseilta em A
Economia e a Arte_da Controvérsia O_s- fesultados de paciente
pesquisa sobre o curso dramátiCo_ das ácidas relações _entre
einpregados_ e empregadores até a ascensão- de Roosevelt ao
poder. Coube a esse clarividente líder político instituir legislação_ básica que conduziu o empresariado ao· reconhecimento
da classe trabalhadora como parte integrante da sociedade.
Data de 1936, nos Estados Unidos, o começo das negociações
regulares de contratos coletivos de trabalho entre os sindicatos
operários e as emPresas.
·
As rápidas referências sUpra- Sr. Presidente, Srs. Senadores- ajudam-nos a ter percepção clara da visão reformista
do Presidente Vargas, ainda na fase do seu governo provisório,
depois da Revolução de _1930. O eminente estadista teve a
felicidade de encontrar bons in.térpretes de seu pensamento
e fiéis executores de seu prógrama de mudança nas áreas
do Trabalho e da Previdência Social.
-São, portanto, merecidas as homenagens que hoje a Na-_
ção presta ao espírito lúcido de Lindolfo Leopoldo Boeckel
Collor, o primeiro-- titular da Pasta do Trabalho, Indústria
e Comércio, do governo provisório, ministério do qual foi
o criador, em novembro de 1930. No período republicano
anterior, esse prestigioso líder polítiCo gaúcho teve destacado
papel em órgãos técnicos da Câmara dos Deputados, em cujos
anais podem ser lidos seus brilhantes pareceres como membro
das comissões de Finânças e Diplomacia. Escritor de talento,
Lindolfo Collor tinha o espfrito voltado para as questões so~
ciais. Depois de instalar e assumir o ministério, Collor dirigiu-se a São Paulo com o propósito de ouvir dirigentes políticos
e trabalhistas sobre as idéias 4e reforma no campo da Prevfdência Social, onde vegetavam algumas caixas de aposentadoria e pensões, sem perspectivas de sobrevivência. Em outubro de 1931, trouxe a sua assinatura, junto à·do presidente,
o Decreto n 9 20.465, que traçou·as diretrizes do seguro social
brasileiro.
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A adesão de Lindolfo Collor à Revolução Constitucionalista Paulista, que eclodiu em 9 de julho de 1932, data
que São Paulo festeja com orgulho cívico, afaStou esse estadista do poder. Inicia-Se na vida desse homem de pensamento
e ação uma fase de pungentes vicissitudes, figurando entre
estas prisões e e:xnios~
-·
--- Ocupando o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Joaquim Pedro Salgado Filho deu prosseguimento à obra
lançada pelo antecessor e conterrâneo. É de jvnho de 1933
a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos- IAPM, que incorporou experiêndas das antigas caixas.
Em maio_.de 1934, o Decreto n~ 24.273_cria ó Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Comerciáriós ...,..._ IAPC, que
se expandiu rapidamente e veio a prestar InestimáVeis serviços
a seus milhões de segurados ativos e inativos, bem como: a
suas famílias._ Também em 1934, foi criado o Instituto de
Aposentadoria e Pensões-dos Bancários- IAPB, pelo Decreto no 24.615, de 9 de julho daquele ano. Já no regime constitucional, o Congresso_aprovou a Lei n"' 367, de.31-ae -dezembro
de 193_6, criando o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Industriários, lei regulamentada em agosto do ano s~guinte.
Em 1938, com a assinatura de Agamenon Magalhães, surgiu
o Instituto de Aposentadoria e Pensões de Trabalhadores em
Ttãnsportes e Cargas, -qUe inCorporou duas caixas de aposentadoria que antes funcionavam de modo precário.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os antigos institu-tos, inclusiVe o dos servidores do Estado, Ipase, foram objeto de contínuas críticas, ao longo de sua existência-, não obstante os
bons serviços que estavam aptOs a prestar -- e prestaram
- a seus associados. Mas não lhes podemos negar o pioneiriSmo em matéria de pfevidêilcia e asSistência social, pois
três deles foram criados antes da Social Security Act, a lei
com que o Presidente Roosevelt demonstrou à sociedade americana seu empenho em introduzir ambicioso plano de reforma
no campo da seguridade social.
Administrados conjuntamente por empregados e empregadores, os institutoS: da minha proposição legislativa hão Qe
nascer sob o signo da iniciativa- privada, que resguarda o princípio da coleta de recursos finànceiros das pessoas diretamente
interessadas, para aplicação desses valores, acrescidos de rendimentos, em favor das mesmas pessoas. No caso específico,
o retorno se apresentará sob a forma de benefícios e auxílios
que prescnram a vida dos segurados e de suas famt1ias. O
bcm-estar, que os institutos de minha proposição se revelarão
capazes de oferecer aos interessados, representará a realização
plena dos objetivos da seguridade social, trazendo alegria- de
viver a milhões de nossos patrícios.
Partilho a responsabilidade que recai sobre as nossas lideranças políticas, no que tange à criaçãO de condições que
tornem mais suave- ã. existência da maioria dos brasileiros.
Não podemos ficar indiferentes ao descontentamento que
transborda em manifestações de protesto coletivo contra a
ausência de medidas oficiais ele meTI tares em -favOr da saúde,
da educação, do transporte de massa, da habitação decente
para dezenas de milhões de criaturas humanas, em nosso vasto
País.
A idéia da criação_ de institutos de aposentadoria e pensões de base profissional, distanciados da inUuêricia go-vernamental, se c_onstitui numa· contribuição que contará, estou
absolutamente certo, com a adesão espontânea de todas as
nossas categorias _de trabalhadores. DeiXãram aberta uma
grande lacuna os antigos institutOS,- apesar do desperdfcio de
recursos resultante da administração subordinada ao poder

nr
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público .. Espera-se, entretanto, que esses novos institutos venham a ser melhores, mais eficientes_, mais- ·atentos ã figura
da peSsOa-liti.mana, rnãrs- l:fcós-e generosos, poiS seião criad_õs
para cumprir plenamente o seu programa de amplo sentido
social. Os institUtos qüe proponho se distinguirão dos antigos
pela nova face adminiStrativa que logo demonstrará sua utilidade, pela presteza do atendimento aos segurados e aos membros de suas famílias, captando, por isso, a simpatia e a'pOio
de todo$ os s_egmentos do grande contingente nacional do
trabalho.
Antes de concluir esta rápida exposição sobre o projeto
de lei que lhe deu origem, aproveitarei o ens-ejo paraoesctare_cer
qp.e esta proposição não esgota meu desejo de Contribuir para
o aprimoramento da nossa legislação social, em particular
no setor específico da Previdência.
Considero o projeto de lei em causa o arcabouço de um
sistema que tenciono enriquecer com outras inicfativaS. A
passagem de amplas áreas da Previdência Social para a competência administrativa do setor privado oferecerá campo ao
surgimento de novas idéias, provindas dos setores interessados, na qualidade de promotores do processo geral de modernização da socie_dade_.

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.
O SR. JOSÉ EDUARDO Humberto Lucena.

Ex~

um aparte?

Pois não, nobre Serúidor

,-O Sr. Ii"umberto Lucena- Ouço, com atenção, o pronunciamento de V. Ex• DesejO congratular-me cOm suaS c·onside--rações. ·Partilho também de seu ponto de vista no tocante
ao restabelecimento da idéia da reestruturação da Previdência,
com- base na diversidaáe de categorias profissionais, Lembro-me, quando fui Deputado Federal, ao tempo do Governo
Juscelino Kubitschek, que tive oportunidade de acompanhar,
de perto, o desempenho da Previdência que, naquela época,
era assim. Sem dúvida, não se pode negar os grandes bene-_
fícios que os-iristitUtos, de então, trouxeram ãS várias catego- rias: por exemplo, o Instituto dos Bancários, o Instituto dos
MarítimoS, o Instituto dos FerroviáriOs, o Instituto dos Empregados ~m Transporte de Cargas, o Instituto de Assistência
aos Servidores do Estado, o antigo Ipase - que segundo
se diz, o atual Governo pietende restabelecer. De fato·, nobre
Senador José Eduardo, tratava-se de uma estrutura que tinha
muito mais a·ver com os interesses daqueles que são~ realmente, efetivos contribuintes da Previdência, não Só a níver de
empregado como de empregador. Temos de salientai- ainda
que, naquele tempo. havia uma gestão colegiada desses órgãos
com os melhores resultados. O único ponto negativo -todos
re"Ci:>:OheceiDoS-porqtie, na verdade, airidi:t estávamoS engati-nhando em matéria de política e tivemos uma fase de muito
clientelismo, muito_ ~mpreguismo -foi, juStamente, época
em que os institUtos tornaram-se muitO responsáveis pelo-empreguismo. O que hoje nãO ocorreria, porque, graças a Deus
e-à nossa ação na Assembléia Nacional Constituinte, instituímos definitivamente o concurso público de provas e títulos
para admissão no serviçO público, não só .;t administração
central, como nas autarquias e fundações do Governo Federal.
No que tange à privatização da Previdência, ã.cho porém que
devemos ter um pé atrás. Creio que V. Ex~ concorda comigo
e com a maioria de todos os Congressistas no· septido de
que o que devemos preconizar é a previdência pública, para
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atender os que percebem pelo meno"s até 10 saláilóS mínimos.
Daí em diante, então, pode haver a previdência privada para
aqueles que dispõem de maiores recursos recolhendo, naturalmente, contribuições bem mais altas pela sua maior renda.
Quero também dizer a V. Ex• que, se V. Ex• não faz parte,
deveria, pelo menos, procurar contato com a comissão especial
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Nacional tem que dar a sua contribuição, inclusive, é obrigação
nossa, dos Parlamentares, de trazer idéias, sugestões; é o
momento de criatividade e de imaginação. E isso que V. Ex~
com a responsabilidade que lhe é peculiar, com o espírito
público, aliado realmente à competência de administrador
no setor privado, traz hoje a esta tribuna. Quero dizer a
criada no Senado para reexaminar a estrutura da Previdência - V. Ex~ que temos todo o cuidado, e delicadeza mesmo em
Social, através de novas fórmulas a exemplo do que já ocorre abordar as questões da Previdência Social. No ano passado,
na Câmara dos Deputados, onde temos também uma comis- em agosto, abordávamos nesta tribuna do Senado as dificulsão, cujos trabalhos parece que se encerram hoje e tem como dades da Previdência Social. Tudo que nós dizíamos, naquela
Relator o Deputado António Britto, do PMDB do Rio Grande ocasião, realmente, está sendo comprovado no dia de hoje.
do Sul, que já está propondo uma série de profundas modifi- Acho que essas idéias e sugestões de V. Ex~ não vêm para
cações na estrutura previdenciária. Acredito _que nós que so- atrapalhar, mas para ajudar realmente o momento que estamos homens públicos responsáveis, numa linha de absoluto mos vivendo, principalmente quando V. Ex• propõe a criação
interesse de espíritO público e patriotismo, devemos realmen- de institutos de previdências que seriam conjuntamente admite, defender o pagamento, por exemplo, dos aposentados e nistrados e dirigidos pelo setor dos trabalhadores e pelo setor
pensionistas, inclusive nas bases devidas pelas decisões judi- dos empresários. Realmente, é uma idéia muito importante,
ciais, mas, ao mesmo tempo, temos que dar a nossa contri- porque isso também não vai propiciar a extinção da Previbuição para a restruturação definitiva da Previdência, ~em dência Sodal, que hoje é pública, e temos que ter todo o_
o que, evidentemente, o sistema irá à falência absoluta por cuidado em preservá-la, porque com todas essas dificuldades
'inteira falta de recursos.
e crises. pelas quais passa o País ai"n.da é a maior razão de
Era o aparte que queriã dar a V. Ex~ "indo ao encontro nova estábilidade social. Quero congratuhu-me com V. Ex~
das suas palavras na tarde de hoje.
e, também, me aprofundar nas sugestões de V. Ex~ porque
O SR. JOSÉ EDUARDO - Agradeço, nobre Senador acho que elas devem realmente ser aceitas aqui pelo Congresso
Humberto Lucena, as suas considerações, que vêm enriquecer Nacional, porque visam, efetivamente, contribuir para solua apresentação que faço do meu projeto, e dizer a V. Ex• cionar um dos problemas mais prementes, que a sociedade
que este é mais um leque que propomos no sentido da mais exige, o da Previdência Social. Meus parabéns, nobre Senador
José Eduardo.
ampla abertura da assistência social no Brasil.
O SR. JOSÉ EDUARDO -·Agradeço o aparte de V.
O gigantismo das entidades governamentais, que norteou
determinadas iniciativas do Governo, como a estatização de Ex~, que vem, sem dúvida nenhuma, enriquecer o nosso prosetores da economia, está demonstrando, na prática, que traz, nunciamento.
em seu bojo, um ónus muito grande para a sociedade brasiNão há dúvida de que não faltará nesta Casa, Sr. Presileira. Sou daqueles_que acredito que a multiplicidade da inicia- dente e Srs-. Senadores, o apoio consciente ao esforço conjutiva promove a criatividade, a concorrência pela maioria da gado de empregados e empregadores na implantação de um
qualidade dos serviços na busca de adesão para estas entida- sistema moderno da Previdência Social. Saúdo, por antecides. E é isSo que deve promover a melhor qualidade do serviço pação, todos os nobres colegas que se disponham a ver na
privatização da Previdência um meio de pacificar a: socie_dade
e o desenvolvimento da economia nacional.
A minha proposta é no sentido de abrir esse leque de brasileira, ou seja, Uma contribuição efetiVa ao convívio har- -oportunidade para que o cidadão brasileiro possa exercitar; mónico dos nossos patrícios.
de fato, o livre arbítrio, o direito de escolher a opção que
O Sr. Jonas Pinheiro - Permite-me V. Ex• um aparte,
mais lhe convier. Obviamente, comun-go-plenamente com a nobre Senador Jõsé Eduardo?
sua preocupação de que aqueles elementos que por questões,
O SR. JOSÉ EDUARDO - Poís não, nobre Senador
às vezes, até de educação, de oportunidade de trabalho, ou
de situações regionais mais sacrificadas, o· Governo tem de Jonas Pinheiro.
dar assistência, tem de dar cobertura. Mas onde for possível
O Sr. Jonas Pinheiro - Senador José Eduardo, ouço,
eliminar esse ranço paternalista que herdamos do passado, como sempre, com muita atenção os pronunciamentos e as
devemos fazê-lo, dando aos trabalhadores e ao povo brasileiro intervenções que V. Ex~ faz, com muito senso de oportua oportunidade da livre opção.
nidade. A despeitO de ser um dos integrantes da bancada
Agradeço o aparte de V. Ex• Acho que meu principal de V. Ex•- somos colegas, companheiros do mesmo partido
objetivo é trazer ao debate as nossas idéias.
- - ---~ não poderia deixar - é um fato que venho acalentando _
0 Sr. Albano Franco - Permite-me V. Ex• um aparte, desde há alguns meses- de registrar de público a admiração
que venho acumulando no dia-a-dia, no convívio que venho
nobre Senador José Eduardo?
mantendo com V. EX' Por quê? Explico. V. Ex• foi eleito,
o SR. JOSÉ EDUARDO - Pois não, nobre Senador pelo seu bom povo paranaense, Senador da República, para
Albano Franco.
representá-lo nesta Casa. Mas V. Ex" chegou a esta Casa
O Sr. Albano Franco -Nobre Senador José Eduardo, trazendo sobre os seus ombros a imagem de um homem vitochego ao plenário do Senado Federal quando V. Ex' já se rioso, do empresário bem sucedido, de um homem rico, sem
encontra em adiantado no seu pronunciamento na tarde de maiores preocupações materiais com o seu bem-estar e de
hoje. Mas quero me congratular com Y. EX" principalmente seus familiares. É normal, nessas circunstâncias, pensar-se
_ _Porque estamos vivendo uma fase neste País e o Con,gresso que muitos vêm pará atender a um desejo inspirado, muitas
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vezes, na vaidade de ser um membro do Poder, e aí é que
está a razão de minha admiração por V. Ex~: é que V. Ex•
surpreende a muitos porque vem, nesta Ca:sa, demoristrando
uma preocupação fundamental, constante, permanente, com
os mais carentes, os mã.is necessitados, com o trabalhador,
contrariando a média do comportamento daqueles homens
de negócio que- sepre·ocupãm iTiaiS Cdiri os SeUS pTõbieiôas·.
E V. Ex•, a partir do primeiro momentõ em qu-e aqui chegOU,
e tomou posse, tem demonstrado sua preocupação com o
exercício fiel do seu mandato, deixando em segundo lugar
os negócios. Isso nos causa um bem-estar muito grande, porque o coloca no plano dos vocacionados para o exercício da
política, o que o equipara ou o faz equivaler-se àqueles que
querem o cargo· para servir e não para se seivii: E- faZ-nle
lembrar a razão da existência dos Titãs da humanidade. E
o que são os TiUiSda humanidade? São aqueles homens vitoriosos que passaram por ·aquela fã.se de suprimento de suas
necessidades materiais e familiares, extrapolaram isso, deixaram de se preocupar consigo para se preocuparcom·o próxirilo.
Creio que V. Ex~ atirigíu esse eStágio e se volta, neste instante
de sua vida, para realizar o bem comum, para defender o
trabalhador, defender a causa do mais carente, do irmão mais
necessitado. Louvo aqui o pronunciame-nto de V. Ex~ e, por
isso, senti" a rlecessídade de aparteá-lo em razão do conteúdo
do seu discurso, voltado inteiramente para o in-teresse do trabalhador, do empregado, o que não é normal, porque o empregador geralmente se preocupa com os interesses do empregador. E não é normãl, não é freqüente, interessar-~se--pero
problema do empregado. Louvo a atitude de V. Ex•, desde
o primeiro dia do seu mandato até aos dias atuaiS, e mecongratulo com V. Ex•, pela oportunidade em que traz a
esta Casa esse tem·a de tanta importânda, neste momento
de diflculdades porque atravessa o País. Solidarizo-me com
V. Ex~ Presto aqui a minha homenagem em raião do exercício
consciente, que vem exercitando nesta Casa, leal e fiel aos
seus eleitores.
O SR, JOSÉ EDUARDO- Agradeço o seu-aparte, nobre
Senador Jonas Pinheiro, e quero dizer a V. Ex~, que suas
bondosas referências, sem dúvida, se devem a este convívio
amigo e fraternal que temos tido, mas também, ao longo
de nossa vida profissional sempre tivemos a preocupação com
aqueles que nos rodeiam, que nos ajudam, que colaboram
conosco, mesmo os que estão maiS distantes, com todos aqueles que vivem sob esta bandeira que tanto amamos, que é
a do nosso Brasil.
E não podemos nos conformar que em uma terra tão
rica, tão cheia de oportundiade, com tantas promessas, e com
tantas esperanças no coração do homem brasileiro, se veja
tanta miséria, tanta exploração, tanta indignidade.
Por isso, nos dispusemos a trazer nossa colaboração para,
juritos com os demais Senadores, com os· demais Parlamentares, tentarmos construir uma Nação melhor.
Este o nos·so objetivo.
Agradecemos a V. Ex~ o aparte e contamos com o apoio
de todos os Srs. Senadores.
O Sr. Elcio Alvares- Permite-me, Senador José Eduardo, um aparte?
O SR- JOSÉ EDUARDO Elcio Alvares.

Pois não, nobre Senador

O Sr. Elcio Alvares - Iniciaria dizendo que endosso,
por inteiro, as palavras do Senador Jonas Pinheiro. V. Exa,
na vefdade, neste primeiro ano de atividade intensa em favor,
não só do Paraná, mas do País, tem se revelado exatamente
como Senadorinteiramente-conScíente da problemática nacional, abqr4.~n.do __ s~_mP,fe. _te!flas. qa _m~is _a~ta importância. O
Senador Esperidião Amin já teve oportundiade de dizer que
rióS vivemos no mundo das idéias, nesse mundo das idéias
que é fascinante. Todas as vezes em que vem à colação o
debete de um tema desta magnitude, a Previdência Social
privatizada. Obviamente, a sua convocação vai encontrar um
respaldo altissonante nesta Casa, porque todos nós, depois
dos recentes episódios envolvendo a Previdência Socíal brasiÍeira tivemos um momento de convocação geral. Lembro-me
bem, quando integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito que examinou os problemas da Previdência, que verificamos a extensão e a gravidade do comportamento do Governo
no tratamento de um dos pontÇ~s mais nevrálgicas, não_ só
para o trabalhador, mas para todos aqueles que têm essa
preocupação. E agora nós folgamos, e faço uma home~agem
também ao Estado de V. Ex•, o Estado do Paraná. Temos
um Ministro que aprendi a admirá-lo na lutjl d~ _C~I da Previdência, o Ministro Reinhold Stephanes. E um homem que
está preparado exatamente para dar objetividade à solução
dos problemas relacionados à Previdência Social. E quando
V. Ex~ convoca,- aqui nesse "mundo das idéias" - segundo
o Senador Esperidião Amin·- um pontO tão íniportante,
tão interessante para um debate maior, quero parabenizá-lo
e reiterar, mais uma vez, a nossa permanente solidariedade,
nas suas convocações, sempre, todas elas pautadas em· favor
de nosso País. Mais uma vez congratulo-me com V. Ex• pela
oportunidade do tema e pela iniciativa que toma neste instante, convocando toüos os seus colegas para o debate da privati-zaç3o da Previdência Social.
O SR. JOSÉ EDUARDO '- Agradeço o aparte de V.
E, como estava dizendo, não podemos nos conformar
com o fato de a previdência privada custar tanto ao trabalhador
brasileiro, custe tanto aos empresários e traduza um resultado
tão pequeno para aqueles que pagam essa conta. Daí, nossa
preocupação em contribuir efetivamente para a mudança desse quadro para beneficiar a todos, custando menos aos empresários, ·menos aos trabalhadores e traduzindo em melhor atendimento, melhores benefícios, como ocorre em vários países
do mundo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - (Faz soar
a campainha.)
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex~ um aparte,
Senador José Eduardo?
O SR. JOSÉ EDUARDO- Poisnão, Senador Espeiidião
Amin.
_O Sr._ Esperidião Amin- Serei muito breve, mesmo
porque interrompi a intervenção do Sr. Presidente, o que
me obriga a ser mais breve do que o Regimento permite.
Só quero congratular-me com V. Ex• pela iniciatíva, que cOmo
generosamente assinalou o nobre Senador Elcio Alvares, situa-se no campo de nossas obrigações e é uma alavanca, sem
dúvida alguma, para ajudar a solucionar um problema que
angustia a toda sociedade brasileira, que é a equação da PreviEx~
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dência Social no Brasil. Longe ainda de me manifestar objeti~
vamente a respeito do projeto, considero desde já a iniciativa
e as ·credenciais qu-e V. EX"" reune suficieil.tes para que me
congratule com V. Ex• e para que lhe assegure, desde já,

que vou procurar ser útil à iniciativa de V. Ex~, esforçando-me
para apreendê-la e, dentro do possível, ajudar a que os nossos
pares a valorizarem também. Meus cumprimentos.
O SR. JOSÉ EDUARDO - Obrigado, nobre Senador
Esperidião Amin, pela contribuição de V. Ex~
Vejo, também, nesse propósito de privatização uma for-

ma eficaz de acelerar o desenvolvimento econP,miço ~social,
mediante aplicação dos recursos _ex_ç_dentes que ficarãQ_ ao dispor dos novos instituto·s de aposentadoria e pensões.
Apresento este projeto, quando nossas_ regiões metropolitanas assistem a uroa·indesejável invasão do medo coletivo,
gerado pela ação desenvolta de marginais. Creio, diante do
exposto, que a sociedade nacional haverá de considerar a
minha iniciativa como uma fonte perene de energia criadora
em favor do êxito pleno do bem comum. Muito obrigado~
Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre SenadorCid Sabóia d_e CarvalhQ, ~-~~--- _
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, já ao final da sessão
desta Casa, abordei um assunto que a mim preocupa muito
e acredito preocupa a toda a população brasileira. É o problema da prestação da casa própria. Já explicava ontem e aprofundo hoje o que se segue._
_
_ O Bradesco é um dos principais agentes financeiros do
Sistema de Habitação. Preparou, por força da nova tendência
do Governo brasileiro, da nova tendência dã política financeira
do Estado, contratos que são assinados pelos mutuários, sem
maior exame, diante do afã da aquisiÇãá-da casa própria.
Muitas vezes, Sr. Presidente, ante o nervosismo de ter a Casa
própria, ante o anseio de tê-la, o contratante não faz o devido
exame daquilo que vai asSil:uln~Otif o outro contr-atante que,
no caso, é o agente financeiro. Assiro, mal o contrato começa
a produzir efeitos, mtiitóS- deles surpreendem inteiramente
ao mutuário. É o caso de uma das cláusulas dos contratos
do Bradesco para a aquisição da casa própria. Numa mesma
cláusula fala-se_da equivalência salarial, a seguir, uma segunda
hipótese para o acréscimo da prestação, são as narinas oficiais
do Governo sobre a matéria, porque a política económica
compete ao Poder Executivo e uma_ terCeira- hipótese, Sr.
Presidente, é que as prestações da casa própria sofrem correção de acordo com a caderneta de poupança.
Então, são três hipótese: primeiro. o índice de aumento
salarial; não sendo possível, as normas d_o Banco Central.
Não existindo as referidas normas, a prestação é corrigida
de acordo com a caderneta de poupança. Agora-, imaginem
os Srs. Senadores, uma prestação que sobe todos os meses
de 30 a 40%! Os.salários não sobem nessa proporção e, assim,
em casr ·oncreto, quem, há poucos meses, pagava 80 mil
cruzeiro~. pagará, no próximo mês, cerca de 860 mil cruzeirOs.
Quem. há pouco, pagava menos de 100 mil cruzeiros, pagará,
agora, a próxima prestação de quase 1 milhão de cruzeiros.
De onde tirar? Conheço casos_ de professores universitários,
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de jovens advogados, de pessoas que se iniciam na vida e
ousãram adquirir a casa própria ante tim contrato absolutamente leonino.
Quanto à Caixa Econômica Federal, dessa vez, até está
mais compreensiva para com os mutuários do que os demais
agentes financeiros. Sei· que na Caixa Económica já ocorreram
também acréscimos que levaram os mutuários ao desespero.
Mas esse desespero dos mutuários da Caixa Econõmica nem
de leve se equivale à desgraça dos que contrataram com o
Bradesco.
Fiz essa denúncia ontem aqui nesta Casã. Desconfio que
o Sistema Financeiro de Habitação é uma bela armadilha
para a classe média, notadamente, já que os absolutamente
- pobres, os realmente pobres não conseguem adquirir a casa
~própria.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ..:__ Pois não, ouço

? nobre Senador Jutahy Magalhães com muito prazer.

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho, ficos~tisfeito em ouvir V._ Ex~ falar s9bre esse
assunto, que-é-, possivelmente, um dos temas que mais interessam_ à popula~ão,_ como um tod(). Têm ocorrido casos, os
_mais absurdos, gerando um _grande sacrifício para aqueles
__que são assalariados e que adquiriram a Sua casa própria.
V. Ex• cíta exemplos e eu poderia citar o caso de um funcionário do Senado que, quando cOlli;'!OU um apartamento o
seu ordenado dava para pagar três prestações. Agora, o seu
ordenado não dá para nem 1/4 da prestação. Então, veja
v~ _E_x~ o sacrifício -que isso está representando para uma grande
parcela da população brasileira. E seria conveniente que se
buscasse soluções, porque s-ão muitos os inadimplentes e serão
muitos aqueles que irão perder o sacrifíCio que fizeram para
pagar as prestações até o momento ou então terão que ·vender
_o apartamento com grandes prejuízos. Parabenizo V. Ex~ por
levantar essa questão, que deve ser analisada, que deve ser
bem estudada não só pelo Senado, mas pelos órgãos compew
tentes, para se evitar os abusos que têm ocorrido por aí afora!
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Veja V. Ex•
que a inadimplência do adquirente da casa própria levará
o- Bradesco à ação de execução contra cada um deles, com
o _pleno favorecitl_lento do nosso Código de Processo Civil,
porque, para quem duvida que o Biasil e um País capitalista
basta verificar a execução forçada no Código de Processo
CiVil para convencer-se de que realmente aqui é a superessência do capitalismo no texto da lei! A proteção ao capital!
Tudo pode o credor contra--o devedor, porque o devedor
nada pode. As ações de execução são fatais. Os advogados
~sam p~péis impreSsos. Até as petições iniciais das execuções
~á são Impressas. As procurações são impressas. Os juízes
Já têm despachos também fotocopiados, prontos para serem
preenchidos. De quando em quando, o processo está todo
formalizado, com peças previamente preparadas.
É magnífico advogar em favor dos credores e Jerrível
advogar para os devedores. Os embargos nunca têm ·sucesso.
Os juízes nunca aprofundam os exames dos embargos. É da
própria natureza da lei esmagar, espoliar, destroçar o devedor.
Quem adquire a casa própria por esse contrato, também
irtrpresso, que o Bradcsco, previamente, oferece, é um belo
candidato à execução, porque, na verdade, é impossível ao

1126

Quinta-feira 19 -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

adquirente _ser bem-sucedido com as cláusulas previamente
estabelecidas.
Conhecendo sobre Direito, não diria que se trata de um
contrato de adesão, que o comprador da casa própria faz
a adesão ao agente financeiro. Não, contr~Jo de ade.são é
outra coisa. _Na verdade, há uma imposição, através de uma
coação, e o adquirente cede diante dessa coação, adotando
como _suas as cláusulas que só interessam ao agente financeiro.
O Sr. Nelson Wedekio- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CID SA-BÓlA DE CARVALHO - Com prazer,
ouço o aparte de V. Ex~
O Sr. Nelson Wedekin- Queria apenaS.acresce(à denúncia que V. Ex~ faz também uma contra o Banco Itaú, porque
senão nós vamos ficar aqui um pouco com a íhl.J)fês·s·ão de
que -só o Bradesco faz isso.
·
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Não. é só o
Bradcsc_o. Apenas estou exemplificando com o Bradesco, que
são os casos que chegaram ao meu gabjnete. Mas concordo
com V. Ex•
O Sr. Nelson \Vedekin - Na verdf}.de, todos os bancos
têm um contrato maís- õu- ·menos p"ái-ectda·. Não sabia dessa
diferença sutil entre contrato de adesão e es.te tip() de contrato.
Sempre me pareceu que este era o típico contrato de adesão,
porque, na verdade, não há espaço nenhum para que o devedor, para que o mutuário coloque algumas d_as suas exigências
ou cláusulas. Mas o fato é que falo do Banco Itaú, não exatamente por ter ouvido dizer, porque eu próprio sõu um mutuário do Banco ltaú, e por isso falo, não com toda a certeza,
não võti-nem dizer em causa própria, mas pelo conhecimento
que tenho na condição de mutuário. Por isso, Senador Cid
Sabóia de Carvalho, é preciso termos muitO cuidado toda
a vez, como falava anteriormente 9 Seq~Q:or José .EQuardo
Vieira, em priVatizaçãO. ESsas teses de privatização são s~mpre, a meu juízo, extremamente perigOSas. Nós precisamos
ter muito cuidado Conl1Sso._ V~ EX" mostra bem_ que há uma
diferença de tratamento da Caixa Económica Federal, que
é uma instituição estatal, e de um banco_ privado, no caso
do Bradesco, e estou_ aqui também falançlo da minha experiênciá própria, Ci"ItaU. E assim -também funciona:ria com a
prividência privada, com a privatização de toda a previdência,
ou seja. muita da chamada eficiência da iniciativa privada
está nU razão direta das imposiçOes e até m~~o da exploração
que as empresas privadas exercem sobre o seu funcion~Ijsmo.
Mas muito da eficiência-da iniCiativa p-dv3éfa está na absoluta
insensibilidade, por exemplo, para tirar alguém de uma casa
porque não está pagando. Está nessa iz!flexibilidade, nessa
teoria, qüe é -a --dô--Cap-itaiism<Y selvagem~ -_que-- liãO tev-a- e-mconta não só os direitoS das pessoas, mas até mesmo as suas
necessidades mais elementares. Por isso.,- Senador Cid Sabóia
de Carvalho. apenas desejo também cumprimentá-lo pela
oportunidade do tema que levanta, e até mesmo pela coragem
de denunciar isso, que é realmente um problema sério que
afeta milhares ou milhões de brasileiros, qué num determinado
momento sonharam com a casa própria e que-vífarri esse sonho
transformado num pesadelo, a partir dos contratos que assinaram com os bancos privados. Muito obrigado.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO_ Tenho mil razões, Senador Nelson Wedekin, para adotaro seu aparte como
texto do meu próprio discurso, porque v. Ex• bem me adverte.
Desde ontem que menciono mui~o aqui O Bradesco, e V.

Ex~
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me chama a- atenção para urna diversificação que é verdaque sei e sabia previamente que é verdadeira, mas
estava eu mais ligado emocionalmente às questões para com
o Bradesco, e por isso fiz essa referência mais diretamente
a esse grande banco privado do Brasil, quando deveria, na
verdade, ter feito referências mais genéricas, como bem adverte V. Ex~
Mas também outra coisa toca nela muito bem, nobre
Senador de Santa Catarina, é a questão da privatizaÇão. Vejam
bem. Nós podemos cobrar, o povo pode cobrar, a população
pode cobrar o sentido social da ação do Banco do Brasil,
da ação da Caixa Económica Federal. Mas no sistema bancário
meramente privado a filosofia é a do lucro. E essa filosofia
do lucrO, sempre o lucro, o lucro em finanças, leva -a uma
certa frieza, a algo muito anti-humano, em determinadas circunstâncias. O legalismo de uma cobrança, por exemplo, pode
perecer ante o sentido social que cabe a um banco do próprio
Estado. Mas ninguém ousará levar questões humanitárias,
questões de humanismo, riotadamente, ao conhecimento de
gerência de banco privado. Pelo menos, isto não é comum.
Se os bancos privados norteiam-se por um sentido humano, um sentido social, um sentido de coletividade, um sentido
de defesa da sociedade, isto será inédito para o meu conhecimente. Já uma Caixa Económica Federal pode até estar preceden_do rigorosamente dento da lei e caberá mesmo diante
disto o apelo pelo sentido social, pelo sentido humano, os
direitos do cidadão, que poderão se_ ~evantados diante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, diante do
Conselho Monetário Nacional, diante do Banco Central, diante da Caixa Económica FederaL
A questão da casa própria toCa-se com circUnstância da
cidadania, toca-se com a existência humana, com a dignidade
da família. A moradia é essencial à dignidade humana; não
consegue vida digna quem reside indignamente.
_ .-.Somemos tudo isto, tÇ>do esse problema da casa própria
ao rigor da Lei do Inquilinato que, miseravelmente, aqui aprovamos, contra o meu protesto.
E veremos então que. aliando uma coisa a outra, quem
mora e paga prestação da casa própria não é muito diferente
do inquilino. São dois infelizes em categorias plenamente identificadas ante o predomínio do detentor do capital. É exatamente isto.
E o nosso sistema legal, Senador Nelson Wedekin, é
capaz de protege-r_ tqdo o segmento perverso da sociedade.
A nossa lei é capaz de garantir toda a insensibilidade social.
A nossa lei é capaz de manter sob proteção férrea o detentor
dos direitos de cobrança sobre qualquer outra pessoa.
E para isso há polícia, para isso podem até as forças
mili_tares_ser usadas para o çumprimento de uma ação judicial.
v. Ex~ está acostumado a ver favelas serem destruídas
por tratares. Tratares derrubando casas, tratares esmagando
famllias, favelas destruídas nas reintegrações· de posse. A sentença tem todas as garantias para ser executada, e nas garantias
que a sentença tem para ser executada há garantias que ela
revela em favor do possuidor.
O possuidor, no Direito brasileiro, é altame_nte garantido
pelo Estado, não importando as circun-Stâ-ncias humanas. as
condições sociais, problemática da própria sociedade.
Meu Estado tem vivido verdadeiros dramas com a desceupação abrupta de terrenos baldios que foram ocupad9s por
miseráveis. Até o Governo executou no Bairro de Alvaro
Uene, na capital do meu Estado, dezenas de fami1ias miseráveis que ocuparam um quarteirão de terra- note bem. Sena:deira~
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dor Nelson Wedekin-·um quarteirão de terra que fora' deixa-

do em herança para a Previdência Social.
Maldito testador que fez cssa_misériat
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Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho,
o Sr. Alexandre Costa, ]'? Vice-Presidente, deixa a Cadei..:.
ra da presidência, que é-ocupada pelo Sr. Iram Saraiva,
4" Secretário.

Os pobres chegaram, ocuparam essa terra, construíram
os_ barracos. O INSS tratou imed~atamente__ do_ d~spejo, da
COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES:
desocupação, e a sentença prolatada em primeiro grau claro
Albano Franco - Alfredo Campos - Antôriio Mariz que seria confirmada em todas as in~tâncias. _
Eduardo Suplicy - Flaviano Melo - Iram Saraiva - José
Foi preciso uma açio -polítka para eVítãi -ãCOiiSUmaçao- FogãÇa -José Paulo Bisol - Pedro SiinOri
final do delito. Delito social__D_elito social porque é delito
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência
social. A sentença fria, a sentença insensata, a sentença que convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18h30min,
manda despejar terras da Previdência c_ontra pessoas carentes destinada à apreciação das seguintes matérias:
da Previdência --Previdência aqu"i no seritidO sociológico
- Requeriinento n" 53, de 1992; e
da expre::;são.
-Mensagens n9$ 150 a 152, de 1992, relativas à escolha
Agora, vejam bem, Srs. Senadores, o GOve-rno que defenM de chefe de missão _diplomática.
de a privatiZação, tjue privatiza a Cbmpanhia Vale do Rio
Tendo em vista tratar-se de matérias para as quais é exigiDoce, que privatiZá a UsiminaS-~ que privatiza tudo sem os da a votação nominal, em sessão secreta, a Presidência solicita
valores ideais, mantém estatizada uma quadra num bairro aos Srs. Senadores que compareçam a essa sessão que será
pobre de Fortaleza para despejar poucas famflias; famflias realizada às 18h30min.
de miseráveis, famCiias de pobres. A tese da privatização é
quando a privafizaçã:cdnteresSa aos poderosos; não é a privatiM
Sobre _a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
zação que interesse_aos-miserávcis, aos pobres, aos que estão SecretáriO.
marginalizados pelas condições sociais às quãis foram jogados.
É lido e aprovado o seguinte
Privatização com "ãçõeS baixas; privatizaÇão com rrioeda podre;
REQUERIMENTO N• 66, de 1992
privatização--para ·que órgãos lucrativos saiam_ d_a _órbita do
Senhor
Presidente,
Estado para a órbita privada. Mas quero ver a privatizaçao
Solicito, nos termos da Constituição Federal, art. 55,-item
que de imediato toque na essência da questão social, na quesM
tão do povo. É toda uma miséria de contradições no_ Estado III, e do Regimento Interno do SenadO Federal, art. 43, inciso
brasileiro, Senador Nelson Wedekin. É toda uma çont:cadição II, qUe seja considerado, c6in0 lícellça autorizada, O ·dia 17
do nosso sistema legal: a brutalidde das ações _possessóriaS, de-niãrço (ontem), onde participei, em Aracaju- Se!gipé,
a brutalidade da execução forçada; da velha e fam-igerada da 54• Reunião Plenária do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e proferi palestra na sessão solene de aberação executiva, que tudo pode, até penhorar dinheiro.
Vejam então qual é o destino do mutuário que, contra- tura.
Sala das Sessões, 18 de março de 1992 ~Senador Albano
tando, verifica qt.iipode pagar a prestação. Mas no mês seguinte já ri.ão pode pagar assim tão folgadamente. ~o outro mês, Franco
já nem sabe como pagará; no outro, no outro, no outro,
, O SR, PRESIDENTE (Iram Saraiva)~ Aprovado o rejá não paga. DaqUi a poucO está sob a ação para a retomada querimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos
do imóvel com a devida execução do débito.
do art. 43, inciso II, do Regimentõ Interno.
E o contrato, Srs. Senadores, é cheio de_fidúciaS~ O direito
-Sobre a mesa,_ projetos de lei que serão lidos pelo Sr.
fiduciário brasileiro é muito cuidadoso _em suas disposições. 19 Secretário.
O cidadão está numa casa que paga, pensa que é dele, mas
. São lidos os seguintes:
na verdade os direitos diretamente pertencem ao agente finanPROJETO DE LEI DO SENADO N• 20, DE 1992
ceiro. É como a aquisição-do automóvel com alienação fiduciáDá nova redação ao art. 73 e seu § 2~, da Consoliria, são as hipotecas, são os seguros e tudo mais que garante
dação das Leis do Trabalho - -CLT.
com exatidão tudo_ que diga respeito ao agente financeiro.
- -- O Congresso -Nacional decreta:
Mas os direitos do adquirente são falíveis, a partir-do.-ITicimento
Art. 1" O art. 73 e seu § 29 , da Consolidação das Leis
em que a prestação se _exagera, e é maioido que suas possibilidades salariais.-- ----do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de I' de
A denúncia que trago_ é ~xatalnéite-esta; as- prestaÇões_ maio de 1943, passam a ter a seguinte re"dação:
uArt:-73 O trabalho noturno terá remuneração
da casa própria estão Crescendo muito mais veriigi"iiOSãmente
superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneque o salário ou a renda, a qualquer título, de qualquer cidadão
ração terá um acréscimo de 50% (cinqüenta por cento)
brasileiro. E mais ainda, os contratos foram lavrados com _
pelo menos, sobre a hora diurna.
cláusulas pervesas -sobre as quais é possível alegar até o dolo,
e em alguns casos até a simulação de parecer estar alguém
§ I' ······«················ .. ······«·······················
§ 2" COnsidera-se noturno, para efeito deste artiadquirindo algo, sem na verdade estar adquirirido coisa algugo, o traballiO _executado entre as 20 horas de_ um dia ma, tal é o império do sistema em que nos enCOntfãmos.
e as 6 horas do dia seguinte."
Mas já vai longo o tempo em que ocupo esta tribuna.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publiO tempo passa rapidamente, quando estamos defendendo
cação.
as questões populares.
Art. 39 Revogam-se as· disposições eili ·contrário:Por isso, Sr. Presidente, encerro a minha fala, mas prometendo a esta Casa que ainda voltarei à tribuna mais vezes,
Justificação
para erguer o meu protesto sensato em defesa dos_ iludidos
-0 pre_sente Pfojeto de Lei tem por objetivo estabele-ceradquirentes atravéS do Sistema Fínanceifo de Habitação.
um adicional por trabalho noturno de 50% (cinqüeiltii por
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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cento) sobre o valor-da hora diurna, além de fixat como noturno o_ trabalho desenvolvido no período _das 20 horas de um
dia até às 6 horas do dia seguinte.
Atualmente, a legislação trabalhista estabelece este adicional no percentual de 20%, fixando o horário noturno entre
as 22 horas de um dia às 6 horas do dia seguinte.
Entendemos que o percentual de 20%, hoje fixado pela
legislação; é por demais reduzido, não correspondente ao sacrifício exigido do trabalhador que exerce suas atividades dentro do horário noturno.
Além, disso, é preciso estender este horário, hoje fixado
entre 22 e S. horas, para 20 até 6 horas (fo dia segUinte, possibilitando ao trabalhador que executa seu mister dentro deste
horário perceber também o adicional noturno.
É preciso, ainda, extinguir do texto Consolidado, a expressão '~salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal"
uma vez que o pagamento do trabalho noturno, com o acréscimo do adicional, deve ser feitO a todos oS emPregados que
trabalharem no período considerado, independentemente do
seu regime de trabalho. A ConstituiçãO Federal estabelece
que a remuneração do trabalho noturno deverá ser superior
à do de diurno, ·não fazendo qualquer tipo de distinção. A
própria justiça do Trabalho assim também enieõ.de, tratando-se inclusive de matéria já Suinulada pelo egrégio Tribunal
Superior do Trabalho.
Por estas razões, submeto o presente PfOJe"tO de Lei à
análise dos eminentes pares, salientando o seu inestimável
apoio, por fazer justiÇa ao trabalhador bra~ileiro.
Sala das Sessões, 18 de março de 1992. -Senador Nelson
Wedekin

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO-TRABALHODECRETO-LEI N' 5.452, DE 1 DE MAIO DE 1943
Art. 73 Salvo nos casos -de revezamento semanal ou
quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à
do diurno e, para esse efeito, sua remUneiãÇao t'ifá iúil'aéréscimo de 20% (vinte pôf Ceiúo), pClo niériõs, sobre -à--hora
diurna.
V: sobre a matéria:
-Art. 165, "inciSo IV, da Consolidação Federal.
-Súmulas STF n•' 213, 214 e 313._
-Súmulas TST n~ 110 e 112.
§ ·1o A hora do trabalho noturno será computada como
de 52 minutos e 30 segunaos.
·
§ 29 Considera-se noturno, para os efeitOS deste artigo,
o ytrabalho executado entre as 22 horas e um dia e as 5
··
horas do dia seguinte:

(A

Comissão diAssuntos Sóâàis- decisão termi-

nativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 21, DE 1992

MarÇo de 1992

Art. 29 Os efeitos· da equiparação de Que ii-ata esta"i..ei
são extensivos:
-- ·I - aos servidores inativos, pertencentes à U:rlião; que
tenham exercido atividades junto às Polícias Civis dos Territó"rios de Roraima, Rondóilia e Amapá antes da transformação
destes em Estados;
I I - aos servidores inativos, pertencentes à União, que
tenham exercido atividades junto às Polícias Civis de Roraima,
Rondônia e Amapá, após transformação destes em· Estados;
e

III- aos pensionistas de poli11lis civis pertencentes â
União _que, nessa condição, tenham exercido atividades nas
polícias dos Estados de Roraima, Rondônia e Amapá. _
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua_ publicação.
Art~ 4 9 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A cessão de servidores aos Estados_de Roraima, Rondônia e Amapá, pela União Federal, criou para os mesmos processo_ de cristalização administrativa. Esclareço: os seryidores
em apreço continuam a pertencer à União, mas como têm
atividade nos referidos Estados, deixam de fruir todos os direitos que lhes são constitucionalmente assegurados.
No CasO versado no preserite Projeto -de Lei, evidencia-se·
a illobservânda do que se contém no § 19 do art. 39 da nova
Carta. Naquele dispositivo, dispôs-se que a lei asseg_utará,
aos_ _servidores da administ_ração direta, ispnomiã de vencimentos· para cargos de atribuições iguais o.u asseinel~ad_os
do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário/ressalvadas as vantagens de caráter
individual e as relativas à natureza ou ao loq1l de trabalho".
O .que -se. vê, porém, em- relaÇão- aos policiais civi_s de
Roraima, Rondônia e Amapá, é que, por pertencerem à
·União, ficam excluídos dos processo locais de progressão funcional. E por estarem distanciados dos demais quadros de
pessoal da própria União :federal, acabam por não se beneficiar das revisões e atualizações organizacionais ocófriâasnesses quadros.
Pertencendo à União - e não aos··q_uadiós de __ pessoal
- das polícias civis daqueles Estados_- não há porque diferençar
os policiaiS civis dos da Polícia Federal. Ao contrário: a Constituição lhes assegura, pela identidade de atribuições, o mesmo
tratameriio administrativo.
-- _Entendendo tratar-se de iniciativa das mais justas ....:.._ Senão pela extempoámeidade, pOis a medid"a já vem há ã.lgum
tempo exigindo solução - e, demais disso, compatível com
o que dispõe o art. 61 da Carta de 1988, especialmente no
detalhamento contido no § 19, inciso I, letra a (porquanto
não se prop-õe cri3ção de cargos ou aumento de remuneração,
mas tão-somente a isonomia de tratamento entre os policiais
civís pertencentes ã União. alocados naqueles Estados, e os
policiais civis, tanibém pertencentes à União, alocados na
Polícia Federal), é que postulamos, junto os eminentes Pares,
o aval necessário à aprovação da presente pr~"posição.

Equipara servidores da União vinculados às polícias
civis dos Estados de Roraima, Rondônia e Amapá, aos
servidores da Polícia Federal.
O Congre_sso "Nacional decreta:
__ _
Art. 19 Os policiais ciVis, pertenCentes à União Federal,
Sala das Sessões, 18_de março de 1992.- Senador César
que atualmente exerçam ativida~es_junto às Polícias Civis Dias
-dos Estados de Roraima, Rondónfa e_ Amapá, são eqiiipã- ·
rados, para todos_ os efeitos legais, aos policiais integrantes
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- decisão terminativa.)
·
dos quadros da Polícia Federal.

Março de 1992

DfÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

III- pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas,
e coexistência de instituiçõeS Públicas e privadas de ensino;
IV- gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais;
O COngre-sSO Nacional decreta:
. _ V -valorização dos profissionais do ensino, garantido,
Art. 1"' A matrícula nos cursos de grau superior "de for- ria forma da lei, planos de carreira para o magistério público,
mação ·rta linha de ensino militar bélico e de formação e gra- com piso salarial profissional e iilgresso exclusivamente por
duação da linha de ensino militar·científico-teciiológico, manti- concurso público de provas e títulos, assegurado Regfine Jurídos pelas Forças Armadas, será concedida, mediante-concurso
dico Único para todas as instituiÇões mantidas pela União;_
aos brasileiros que apresentem certificado de .conclusão do
VI- gestão democrática do _ensino público, na forma
ensino de 2"' grau, obtido em estabelecimento ofic~almen~e _ da lei;
reconhecido e que concluam o ensino de 2~> grau de Estabele-_
VII- garantia de padrão de qualidade.
cimento do Ensino Preparatório da Marinha, do Exército ou
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 22, DE 1992.
Dispõe sobre a matrícula em organizações de ensino
militar de nível superior.

da Aeronáutica.
Parágrafo ú-n~co. --A quantidade_ de vagas a ser preenchida, anualmente, pelos procedentes de Estabelecimento do
Ensino Preparatói"io da Marinha, do Exército oti: da Aeronáutica não poderá exceder a 60% do total das vagas.
Art. 2"' O Poder Executivo regulan1:entará esta Lej dentro de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação.
'Art. 3"' Esta lei entra em _vigor na data de su~ publi_________ _
cação.
A!1. 4"' Revogam-se as disposiÇões em contrário.

•••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••~••••••••••,•••••.•••••••••"'"-'"""''

(A Comissão de Educação- ~~~isãoJerminat~va.)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O proíeto lido
será publicado e remetido às Comissões competentes.
ESgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

. ORDEM DO DIA

Justificação
Item I:
Na medida em que os_ estabelecimentos militares_ d~ e.nsiVotação, em turno único, do Requerimento n"' 5,
no são mantidos pelo Poder Público, nada mais justo do que
de 1992, de autoria do Senador Josaphat Marinho, seliM
possibilitar a qualquer brasileiro concouer, ein igualdade de
citando, nos termos regimentais, a tranScrição, rios
condições, com todos os pretendentes à matrícula em curso
Anais do Senado Federal, do Editorial do Jornal A
de formação militar. _ _
_ _
Tarde, de 20 de janeiro de 1992, intitulado "PrivatiM
Ademais, é fundamental que as Academias das Forças
zação ou Colo_nização?n.
smgUiares recebam, sem qualquer s~bterfúgio, um con_tinEm votação o requerimento.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
gente de futuros cadetes advindes_ de Justo proc_esso selettvo.
Estar-se~ía, deste modo, privilegiando o úriico Critério cabível
para encaminhar a votação.
à espécie: o do sistema de mérito.
.
Além disso, se é real que nas Escolas Preparatónas cumO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ~Concedo a palaprern-se todo um programa especial, visando à preparação vra ao nobre Senador Jutahy__M~galhães.
do futuro cadete, nada mais justo que se reconheça prioridade
O SR. JUTAIIY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para encaao aluno que se submeteu a todo esse treinamento específico. minhar à vOtação. Seni revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Em razão disso, propomos que a quantidade de vagas a ser Sfl'5 e Srs. Senadores. Solicitei a palavra porque, em várías
preenchida pelos alunos procedentes das Escolas Prepara_t6- oportunidades, cl,uand_o __se votava requerimento para trans-rias não- pOderá exceder a 60% do seu total, como medtda crição de artigos de jornal, mesmo contra a opinião de muitos,
facilitadora da transparência que- a sociedã-de ho_je exige-em eu me manifestei sempre que, quando se pede uma -tfanscritodos os órgãos da_ administração públi~. _____ _
ção, é porque se busca a solidariedade do Plenário a reSpeito
Em verdade, a Proposição em tela vem_ ao enco:otro da da tese que está sendo defendida no artigo. A interpretação
sábia regra constitucional do art. 206~ fndso r; a ·qual estabe- de muitos não é essa, mas é a minha interpretação. Por isso
Ieee o priricípio de igualdade de condições para o aces~o e, mesmo, muitas vezes votei contra a transcrição, quando o
permanência na escola. .
normal é se votar a favor. E_se pedi a palavra é para manifestar
Diante desse pressuposto irrefutável de justiça social, ai- que, neste caso, voto conscientemente a favõr -da transcrição
mejamos seja o- Projeto que ora apresentarii.ós prontamente,- desse artigo, porque é realmente o que penso. Já em pronunacolhido por todos os Senhores Parlamentares.
---- -ciamentos, aqui, reiteradas vezes me manifestei coritra a privaSala das Sessões, 18 de março de 1992, ..,..- Sepador l'!larcio ... tização da Petrobrás e qualquer dos seus órgãos.
Lacerda.
Por esta razão, não pude deixar de solicitar a palavra
para faZer eSta declaração -do meu voto, em razão de precenLEGISLAÇÃO CITADA
dentes, sempre votando contra· esse tipo de requerimento,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
casos em que eu não concordava com o que constava no
artigo, mas, neste ~so, concordo plenamente.
Art. 206. O enSino será minist(açlo cOm base nos seO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Em votação o
-~I - igualdade de condições para o
guintes princípiOS:
requerimento.
acesso e permanência na escola;
--- O Si-. Josaphat Marinho~ Para encaminhar a votaçãõ;
II -liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
peço a palavra, Sr. Presidente.
, o pensamento, a arte e o saber;
• " " " ' • ' • " • • ' " • • • """"' • . . -•-• •-••~ ~··~~---" •• • ,~~ • • ,.,...~ . . • • • • , . _ - • • • • • n -
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Para éncaminhar dO-e abusando -do direito de aumentar os preços dos combusa votação, concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Ma- tíveis, a fim de cobrir os seus rombos orçamentários com
rinho.
recursos da Petrobrás.
Embora o estado seja conSíderado, em todo o mundo,
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para encaminhar a votação:_ Sem revisâo do orador.) --Sr. Presidente, o pior patrão e péssimo empresário, o fato é que em setores
estratégicos, como na área __energética, sua presença-tem sido
s~s e Sis-. Senãâores, sei que há, na Casa, a- diVersidade de
necessária ..A-Petrobrás não conseguiu a auto-suficiência_na
opinião quanto a alcance da transcrição.
Ainda agora o nobre Senador Jutahy Magalhães mani- prod-ução de petróleo de nosso território e de nossas águas
territoriais, maS encontrou óleo em locais onde as empresas
festou o seu ponto de vista.
No caso, e não pretendendo controvérsia-em torno do estrangeiras, pelo sistema de contrato de riSco adotado no
assunto, devo dizer que o meu propósito fOi o de incluir nos Governo Geisef, não o_b_tiveram sucesso. Além disso, passou
Anais do Senado, o editorial do jornalA Tarde como uma a pesquisar e explorar também o petróleo dos outros, isto
expressão favorável à manutenção do monopólio estatal do é, em outros países.
petróleo.
-Outros se tores da economia brasileira que ~stavani em
Não está em jogo buscar propriamente o ponto de vista mãos de empresas estrangeiras igualmente sofreram positivas
pessoal de cada qual sobre a tese. Mas, me parece de todo alterações quando passaram ao controle do Estado ou de emconveniente que dos Anais da Casa constem elementos diver- presas privadas nacionaiS. Transportes urbanos, ferrovias,
sos que nos facilitem apreciar seguramente a matéria, quando portos, hidrelétricas, telefones, gás enCanado, tudo isto Já
sobre ela houvermos de manifestar voto concludente.
foi objeto de exploração e implantação por empresas estranNeste instante, este é objetivo. De minha parte, Porém, geiras. Viraram Sucatas e só passa-ram a servir para alguma
é a solidariedade à posição do jornal. A Tarde tem sido coisa depois· -que foram encampadas e modernizadas pelo Esantigo baluarte na defesa çlo monopólio estatal do petróleo, tado.
O processo de privatizaÇão precis3; poiS, ObServar os devia cuja tese também sou fiel. Espero mesmo que, oportunamente, possa desenvolver argumentação neste Plenário-, já dos cuidados, a fim de que não venha a resultar em retrocessos~
que se sabe que a posição do Governo é em sentido contrário. --Vejamos o que aconteceu no México. Dentro do programa
Desejo, porém, que este editorial, se assim o entender a maio~ de reajuste da sua economia, os mexicanos fecharam uma
ria da Casa, conste dos nossos Anais como um elemento valio- refinaria no norte do país 'por motivos de ordem ambierital.
Er? poluente. Agora, o México estâ Coin a corda n-o peScoço,
'
so à conCludente apreciação da matéria.
obrigado a importar parte dos derivados de petróleo que conO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Em ,otação o some; porque está faltando a cota que era produzida pela
requerimento. (Pausa.)
unidade desativada.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Note-~e_ que não se trata de comparações. porque a econosentados__(Pausa.)
mia de determinado país não girã., -neceSsariairi.ente,--Segundo
Aprovado.
________ _
a de outro, ainda que vizinhos.
Será feita a transcrição sOlicitada.
__ _ ____ _
Vejamos outro caminho que deu certo na solução dos
É a seguinte a matéria cuja tfanScriÇãO~Si:>licitada: nossos pi"oblemas de desenvolvimento: o sistema tripartite,
onde entram o capital estrangeiro, o nacional privado e o
A Tarde- BA- 20-1-92 estatal. Complexos industriais inteiros fora-m úguíáOs -por este
·
sistema, comó o de Camaçari.
PRIVATIZAÇÃO C5.U COLONIZAÇÃO?
Segundo as primeiras notíciaS; a piivafiz3Ção n~fái"ea-pe-
Volta à baila a questão: do monopólio estatal de petróleo. trolífera. atingiria, inicialmente, empresas que foram instaNa era Vargas, o governo resolveu enfrentar o assunto, por- ladas em torno da Petrobrás, criando-se uma holding, mas
que, aparentemente, as empresas privadas nacionais não dis- afastando-se esta mesma holding de sua finalidade principal,
punham de volumosos capitais para pesquisar, explorar, refi- que Sefia tornar o País auto-sufiCiente na produção de petróleo
nar e distribuir o petróleo que tinha sido oficialmente desco- e derivados. Como tais empresas periféricas se- transfórriiaram
berto em Lobato, na Bahia.
numa fonte de déficits, é juSto que Sef3in privatiúidas. Entretanto, difícil é fazer o mesmo com a empresa mãe que foi
A solução encontrada foi _encaminhada ao Congresso Naconstituída com recursos provenientes -de milhões de brasicional, que aprovou a Lei_ n" 2.DU4, criando uma empre_sa
leiros e a estes pertence. No caso de privatização, a prinieifã
estatal de petróleo que _se encarregou da pesquisa, exploração
providêricia seria perguntar a tais acionistas~ se eles desejam
e refino âo óleo cru. Durante alguns anos continuaram atuanvender a empresa. Caso contrário. temos o risco de sofrer
do no mercado algumas poucas e pequenas empreSas privadas_
um retrocesso, com as empresas multinacionais entrando no
vinculadas ao setor petrolífero. Novas investidas nacioilalistas setor, produzindo monopólio e oligopólios privados e venden~
produziram o monopólio total do processo, desde pesquisa do aqui dentro os derivados que processam em refinariaS-Jõcae extração até refino e transporte. Empresas estrangeirãs fo- lizadas fora de nosso País, pela política de custos alternativos.
ram mantidas na fase fin3.I do processo: a comercializaçãO
Ora, se o problema de det~rminada empresa estivesse
a varejo dos derivadcis de petróleo. Há um sério risCo__ _n_a
investida que agora se insi,nu~ _con_tra uma empres_a estatal no fato de ela ser governamental, a empresa privada seria
que foi constituída com a venda de milhões de aÇões a qualquer considerada a melhor, nunca faliria, nunca pediria concordata.
E:q.tretanto. _seja_ a empresa pública ou privada, qua1q_uer
brasileiro que desejasse comprá-las. Durante anõs, estas ações
renderam filhotes. Depois, nunca mais se falou no assunto, uma precisa de boa administração, de competência gerencial,
e a Petrobrás começou a ter déficit (casO-fnédito na históda caso _contrário fecha as portas, cai no vermelho. ESperemos
do petróleo), após ser mal administrada, com o governo usan- que o_Governo melhore a gerência d~s empresas que controla,
o

---~~
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porque nem sempre privatizar pode ser a solução mágica para
os problemas que elas eventualmente estejam enfrentando.
No caso da Petrobrás, trata-se de uma empresa __estratégica, pois provado ficou desde o relatóriO Link que nenhuma
empresa petrolífera estrangeira tem interesSe em abastecernos com petróleo brasileiro. A prova está em que nenhuma
das signatárias de contrato de risco com a Petrobrás encontrou
petróleo, justamente onde a empresa brasileira está perfurando os mais produtivos poços. No caso, o que parece cumprir
ao Governo é não permitir â Petrobrás desViar-se de suas
finalidades (constituindo empresa exportadora de outros prodl!tOs, tradings para vender frangos, por exemplo), e não
meter a mão nos seus cofres para tapar os rombos do Tesouro.
Quanto à concorrência de empresas estfangeiras com a Petrobrás, não há nenhum inconveniente, desde que na pesquisa
e exploração, pois para vender petróleo no varejo não carecemos do concurso delas. Esta é que parece ser a boa política
no que respeita a empresas responsáveis pela infra-estrutura
económica do País; energia, transporte, comu-nicações, minerais estratégicos etc. Fora daí, o que o Governo estará.fazendo
com sua polítiCa de privatização de empresas públicas, nem
sempre orientada de acordo com os reais interesses do País,
é recolonizar-nos, um absurdo às vésperas do segundo milénio.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n" 4, de 1992, de iniciatiVa da Comissão Diretora,
que estabelece conceito de diária para fins de desconto
da contribuição do Pecúlio dos Servidores do Senado
Federal e dá outras providências.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões_ ordinárias consecutivas, a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, ~inciso II letra f, do Regimento Interno.
Ao projeto não foram oferecidos emendas.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a fedação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 4, DE 1992
Estabelece conceito de diária para fins de desconto
da contribuição do Pecúlio dos Servidores do Senado
Federal e dá outras providências.

Art. 19 O Pecúlio dos_Servidores do Senado Federal
é constituído mediante o desconto mensal, em folha, de 2
(duas) diárias de cada participante, entendendo-se como diária
a fração correspondente a 1130 _(um trinta avos) do vencimento
do cargo efetivo do filiado.
§ 19 Para os servidores não ocupantes de cargo efetivo
filiados ao Pecúlio, a diária corresponderá a 1130 (um trinta
avos) do vencimento do cargo comissionado.
§ 2" O conceito de diária estabelecido no caput deste
artigo regulará o cálculo das contribuições e-dos benefícios
do Pecúlio, a partir dos efeitos financeiros-decorrentes e estabelecidos na Resolução n9 87, de 1989.
Art. 2• O art. 1' da Resolução n' 12, de 1985, com
a redação dada pela Resolução n~ 344, de 1986, paSsa a vigorar
com a seguinte redação:

~
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'Art. 1" ........ ,,,, .... ,,,,n•••••••·•••••·········-·······
São considerados participantes do Pecúlio
os ocupantes de cargos, empregos e funções do Senado
Federal e dos Órgãos Supervisionados, em atividade
na data da adesão e filia'dos nos termos dos A tos da
Comissão Diretora n"s 39, de 1987, 16, de 1990 e 37,
de 1991, que estejam em dia co~ as contribuições.
§ 2" A filiação futura do Pe_cúlio, dos a tu ais servidores do_ Senado e dos Órgãos Supervisloriados, poderá
ocorrer por decisão da Comissão Diretora, ouvída· a
Comiss:ão de que trata o art. 2" da Resolução n9 344,
de 1986.~
§ 3" Fica estabelecida a idade máxima de 55 (cinqüenta e cinco) anos para filiação ao Pecúlio."
§ 1"

Art. 3" Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições enr cOntrário e, ein
especial, o disposto no § 29 do art. 29 da Resolução n9 12,
de 1985, com a redação dada pela Resolução n• 344, de 1986.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Item 3: ~
DiscuSSão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda n9 21, de 1991, de autoria do Senador Ronan
Tito e outros Senhores Senadores, que suprime o art.
155, item X, da Constituição da República Federativa
do Brasil, a alínea b. (5~ sessão de discuss_ão.)_

Em obediência ao disposto no art. 358, § 2', do Regimento Interno, transcorre hoje o último dia de discussão da
proposta e apresentação de emendas, assinadas por, no mínimo, üm terço da composição do Senado.
Em discussão a proposta de emenda à Constituição,·emprimeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem deseje fazer usn da palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria será oportunamente
incluída em Ordem do Dia, em fase de votação, de acordo
com o art. 172, I, do Regimento Interno.
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 4:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 105, DE 1991
(Incluído em_ Ordem do Dia nos termos do art.
172, I, do Regimento Interno).
N9 2.032/91, na Casa de origem, de iniciativa do
Superior TribUnal de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 3~
Região e dá outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Levy Dias~ para
emitir o parecer da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania.
O SR. LEVY I) IAS (PST- MS. Para proferir parecer.)
- Sr. Presiderite, srs e Srs. Senadores, o Senhor MinistroPresidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho
da, Justiça Feder~l submete à delib~ração do Congresso Nacional, nos termos do art. 96, item II, letra b, da Constituição
Federal, projeto-de lei que -dispõe sobre a reestruturação da
Justiça Federal de Primeiro Grau da 3~_ Região -e dá outras
providências.
A proposição "iniciou seu trâmite pela Câmara dos Deputados chegando agora à apreciação do Senado Federal.
Em_ sUa justifiCação" afirma o ilustre Presidente do STJ:
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"0 objetivo precípuo do presente anteprojeto de

lei é restabelecer a eficiente prestação jurisdicional,
atualmente prejUdicada pela reconhecida carência de
Juízes de Pi'imeiro Grau na 3' Região.
É fato notório que- a deficiência quantitativa de
Juízes Federais em relação ao número de- processos
distribuídos tem se agravado sensivelmente ao longo
do tempo. Coilseqüéntemente, há um sacrifício evidente na celeridade da prestação jurisdicional, com
reflexos negativos para a imagem do Poder Judiciário
e um prejUíZO manifestO para a sociedade. Dados estatísticos comprovam esta deficiência, assiiiâlanâo a existência de cerca de 425.000 ações em tramitação, apenas
na Seção Judiciária de São Paulo, que _conta com 34
juízes, o que importa uma média de 11.486 processos
por juiz. Segundo estudos realizados a carga _máxima
de trabalho suportável por Vara é de 2.000 a 2.500
feitos, por áno, contando a Unidade com a lotação
de pessoal adequada d•' do_menos 24 servidores, distribuídos nas diversas categorias funcionai_s do GrupoAtividades de Apoio Judiciário.
Tal sobrecarga de feitos tem constitúído um grave
problema social, na medida em que retarda em muito
a distribuição da justiça.
Nas ações criminais esse quadro piora. Em decorrência do acúmulo desmedido de processos, e a compreensível lentidão em que são julgados, uma grande
quantidade de crimes fica impune, devido ao transcurso
do prazo prescricional.
Acresce, ainda, que o número de cidadãos que
recorrem à Justiça, inconformados com receiües medidas governamentais, tem sofrido um imenso crescimento (desbloqueio de cruzados, prestação da casa próp~ia
etc ... ).
Importante, igualmente, é a ampliação do Quadro
Permanente de PessOal, víSto estar o mesmo bastante
defasado. Desde a criação da Justiça Federal, pela Lei
n9 5.010/66, o aumento de Pessoal tem sido bem inferior
ao crescimento da atividade processual, o que tem prejudicado grandemente o trabalho dos magistrados.
Os 55 cargos de Diretor de Secretaria destinam~se
a dar o necessário apoio estrutural às 55 novas varas
criadas nas Seçõcs Judiciárias de .São Paulo e Mato
Grosso do Sul, enquanto os 2 cargos de Diretor de
Subsecretaria e- os 11 de DiretOr- de Núcleo visam à
reestruturação dos serviços administratiVOS-das Seções
Judiciárias desses Estados, que reclamam estrutura organizacional compatível com o seu imenso volume de
trabalho.
Assinale-se que as restrições impOstas _no art. 169_,
parágrafo único, II, da Constituição Federal, não alcançam o presente anteprojeto de lei, uma vez que as
providências propostas são parte do conjUnto de atividades da Ação Judiciária previSta nO Anexo da Lei
de Diretrizes Orçanientárias para o exercício de 1992
(Lei n' 8.211/91), não tendo outro objetivo senão o
de assegurar o exercício da tutela jurisdiciorial na 3'
Região da Justiça Federal.
__
Impende registrar que o Plano Plurianual
(1991/1995) e a Proposta Orçamentária de 1992 contêm
previsão para atender às despesas decorrentes da execução das medidas propostas neste anteprojeto."
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Tramitando na Câmara dos Deputados a matéria recebeu
pareceres favoráveis das Comissões de COnstituição, Justiça
e·Redação, de Trabalho, de Administração e Serviço Público
e de Finanças e Tributação, esta última oferecendo emenda
ao art. 7~ para incluir a express-ão "a partir de 1" de janeiro
de _1992", e assim determinar que as despesas decorrentes
da aplicação da Lei corram pelas dotações orçamentárias consignadas à Justiça Federal da 3• Região a partir daquela data.
O Plenário aprovou o projeto com a emenda em 30 de outubro
de 1991.
São criadas 55 Varas da Justiça Federal de Primeiro Grau
da ja Região, sendo 53 (cinqüentréfe três) na Seção Judiciária
de São Paulo e 2 (duas) na Seção Judiciária de Mato Grosso
do SuL Os Anexos _I e II detalham os cargos criados e neces~
sários ao funcionamento das novas Varas.
A justificativa demonstra plenamente as razões determinantes da ampliação do número de Varas Federais na 3a Região._
O art. 69 defere ao Tribunal Regional Federal da 3• Região
a autorização para prover os atos imprescindíveis à execução
da Lei com relação à instalação,localização e nomeação ordi~
nária das Varas criadas.
É prevista também a permuta ou remoção dos Juízes
Federais e Juízes Federais Substitutos na forma do art. 49
do projeto.
No aspecto constitucional vale destacar que estão cumpridos os dispositivos que cuidam da espécie em exame - art.
96, inciso II, alínea b, e art. 169.
Em face_ das razões alinhadas e por ser o projeto constitucional, jurídico e de boa técnica legislativa, opinamos pela
sua aprovação.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O parecer concluiu favoravelmente à_ matéria. O projeto ficará sobre a mesa
durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas,
nos termos do art. 235, inciso II, letra d, do RegimentO Interno.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redação final de proposição aprovada na
Ordem do Dia de hoje e que, nos termos do ·art. 320 do
· Regimento Interno, se não houver objeção do plenário, vai
ser lida pelo Sr. 19 Secretário.
-É Úda a seguinte
PARECER N' 30, DE 1992
DA COMISSÃO DIRETORA
Redação final do Projeto de Resolução

an.

n~

4 de

'

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 4, de 1992, que estabelece conceito de diária
para fins de desconto da contribuição do Pe_cúlio dos servidores
do Senado Federal e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de março de 1992.
-Mauro Benevides, Presidente - Lucídio PorteUa, Relator
-Iram Saraiva - Alexandre Costa.
ANEXO AO PARECER N' 30, DE 1992
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
_sentados. (Pausa.)
Art. 1• 0~1'ecúlio dos Servidores do Senado Federal
Aprovado.
é constituído mediante o desconto mensal, em folha, de duas
Aprovado a redação final o projeto vai à promulgação.
diárias de cada participante, entendendo-se como diária a
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Há oradores insfração correspondente a um trinta avos __do vencimento do critos.
RESOLUÇÃO N•

, DE 1992

Estabelece conceito de diária para fins de desconto
da contribuição do Pecúlio dos servidores do Senado
Federal e dá outras providências.

cargo efetivO do filiado.
§ 1o Para os servidores não ocupantes de cargo--efetivo
filiados ao Pecúlio, a diária corresponderá a um trinta avos

do vencimento do cargo comissionado.
§ 29

O coriCetto' de diária estabelecido neste artigo regu-

lará o cálculo das contribuições e dos benefícios do Pecúlio,
a partir dos efeitos financeiros decorrentes e estabelecidos
na Resolução n• 87, de 1989.
Art. 2' O art. 1• da Resolução n• 12, de 1985, com
a redação dada pela Resolução n~ 344, de 1986, passa a vigorar
com a seguinte redação:
''1~rt. 19 ·······~·····················~····~·~····~·--~···
§ 1~ São considerados participantes do Pecúlio

os ocupantes de cargos, empregos e funções do Senado
Federal e dos Órgãos SupervisiOiüidos, em atividade

na data da adesão e filiados nos termos dos Atas da
Comissão D"itel<fran>" 39, de 1987, 16, de 1990, e 37,

de 1991, que estejam em dia com as contribuições.
§ 29 A filiação futura do Pecúlio, dos atuais servidores do Senado e dos_ Órgãos Supervisionados, poderá
ocorrer por decisão da Corilissãó Diretora, :ouviâa a
Comis-sãO âe que trata o art. 29 da Resolução n9 344,
de 1986.
§ 39 É estabelecida a idade máxima: de cinqüenta
e cinco· anos -para filiação ao Pecúlio.~' _
ArL 3~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4\> Revogam-se as disposições em contrário e, em
especial, o disposto no § 29 do art. 29 da Resolução n9 12,
de 1985, com a redaçfio dada pela Resolução n• 344, de 1986.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

O parecer vai

à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será
Secretário.
É lido o seguinte

lid~o

pelo Sr. 1•

REQUERlMENTO N• 67, DE 1992
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n' 4, de 1992, de
inlClàtiva da Comissão-Diretora, que-estabelece conceito de~
diária para fins de desconto da contribuição do Pecúlio dos
Servidores do Senado Federal e dá outras providências.
Sala das Sessões, 18 de março de 1992. -Senador Magno
Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em votação. Os
Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento passa-se à imediata apreciação
da redação final.

COncedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão-do orador.)- Sr. Presidente,
s~s e Srs. Senadores, venho à tribuna para falar de dois assuntos, dada a importância dos mesmos no dia de hoje.
O primeíró é sobre a Eletrobrás, e o segundo sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Sobre a Eletrobrás, Sr. Presidente, em dezembro passado, apresentei Requerimento de n9 856, de 1991, solicitando
ao Tribunal de Contas da União que examinasse se havia
ou não qualquer irregularidade na operação, antes que se
consumasse a- operação segundo a qual a Eletrobrás estava
por realizar termo de confissão e assunção de dívidas, com
concessão de garantia e outras avenças, que firmaria com
emperesas credoras.
.
Tudo isto estava sendo feito conforme os· princípios de
defesa do interesse público. Esse requerimento foi aprovado
pelo Plenário e foi enviado pelo Presidente Mauro Benevides
ao Tribunal de contas da União no Ofícíó n• 1.294, de 19
de dezembro de 1991. Estou encaminhando, hoje telex ao
Presidente Carlos Átila, do Tribunal de Contas da União,
para que informe em que situação está o estudo que já deveria
ter sido concluído, ainda mais porque n requerimento foi aprovado pelo Plenário do Senado. Constitucionalmente, o Tribunal de Contas da União, como órgão que auxilia o Congresso
Nacional na tarefa de fiscalizar o Executivo, deveria, três
m_eses depois, ter esse estudo já realizado, Sr•~ e Srs. Senadores, a preocupação que tenho decorre de notícia publicada
hoje pelo jornalista lista Jánio de Freitas, da Folha de S.
Paulo , em que menciona que a Eletrobrás vai assumir dívidas
·ode empreiteras. Diz Janio de Freitas na sua nota: ELETROBRÁS V AI ASSUMIR DÍVIDAS DE EMPREITEIRAS
JANIO DE FREITAS Do Conselho Editorial
Um punhado de grandes empreiteiras e fornecedores espera para hoje um presente do governo, sob a forma de misteriosos US$200 milhões • além de condições mais do que generosa na quitação do crédito de US$580 milhões que vieram
acumulando desde o governo Samey. A Eletrobrás, obrigad~
a patrocinar o presente e a quitar dívidas _que não fez, vê-se
ameaçada de inviabilização financeira.
O presente foi elaborado em conjunto pelos Ministérios
da Infra-Estrutura e da Economia, este, representado por
seu Secretário ExecutiVo; LUii Antônio Gonçalves.
.O ato final de formali1;ação do pacote está previsto para
uma reunião que ocorrerá, quando na manhã de hoje complementam-se 24 horas de notícia procedente do Ministro Mar-
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cílio Marques Moreira, de que o Governo decidiu apertar
os gastos da estatais para se:gurar o Cll_~primento do acordo
com o FMI. Quarenta e oito horas depois é que o Diário
OfiCial publicou o corte proposto por Marcmo Marques Moreini e decretado pelo Presidente Fernando Collor de 25%
dos gastos previstos, em 1992, com educação básica .. ciência
e tecnologia, meio ambiente e reforma agrária.
O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY nobre Senador Nelson Wedekin.

Concedo o aparte ao
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o contraste de procedimento da Direção da Eletrobrás e do
Governo brasileiro no que diz respeito aos_ seus funcionários
e ao tratamento que dispensa aos credores, às grandes empresas de energia elétrica, empresas que, muitas vezes, estão
no ramo da construção civil__ _ _ . _ _
. ··~ Mais uma vez, chamo a atenção para a declaração do
Ministro Adib Jatene, que há poucos dias falou aqui no Senado
Federal, sobre como as grandes empresas collstrutoras governam e planejam as atividades deste País. Aqui está mais um
exemplo de como grandes empresas conseguem influenciar
as decisões do governo.

A história deste mais recente negócio extravazante entre
O Sr. Nelson Wedekin -Senador Eduardo Suplicy, mais
governo e empreiteiras começou há dois anos e meio, quando
uma vez V. Ex~ vem à tribuna levantar assunto de grande em 13-10-90 um decreto instituiu um grupo de trabalho para
atualidade e interesse para todo o País. Veja que a Eletrobrás, negociar as dívida-s federais com prestadores de serviços e
como V. Ex~ está denunciando e também como disse o colu- fornecedores. Dado o dinamfsm-o próprio do "_governo modernista Janio de Freitas, está, de algum modo, fazendo em situa- no'', o grupo de trabalho levou três meses e meio :para fa~er
ção extremamente privilegiada para os credores e para os a primeira reunião. Em 28-2-91, o. setor de ener~I~ elétnca
empreiteiros e que é discutível sob todo oS pontos de vista. concluía, afinal, o montante atuahzado çle sua dt_vtda: US$
Sob o ponto de vista economico financeiro sob o ponto de 580 milhões. Mais dois meses, e o então secretário-execJJ.~iyo
vista do quanto esses pagamentos que serão efetuados e tam~ do Minisférió da Economia, João Maia, apresentava aos crebém sob o ponto de vista legal. São, como V. Ex• disse, dores a proposta de quitação. Para quem esperava recebialguns milhões de dólares. Isto é, a direção da Eletrobrás mençlo d_esde 87, a proposta_era muito boa.
e o próprio Ministério são exatamente generosos quando se
- Três dias depois liouve, porénl, a substítuíção de Zélia
trata de ·fazer o- ajuste, o acerto com as empreite iras, com
e s·eus assessores. Empreiteiros e fornecedores correram para
os seus credores.
Mas essa flexibilidade, essa complacência da Eletrobrás o novo secretário-executivo, Luis Antonio Gonçalves, desise do Ministério com a·s graildes empresas, com as grandes tiram da proposta e obtiveram a reabertura de negociações.
empreiteiras não é a mesma, éexatamente o cOtltrário, qUando Mais três meses, e eles apresentavam sua proposta. Nos termos
se treata da relação da Eletrobrás com os seus fundõnários. prinCipais, propUnham que a Eletrobrás assumisse as dívidas
de todas as empresas de energia elétric~ e as quitasse _-de
A Eletrobrás, hoje mesmo, deve estar demitíhdo alguma coisa urna só vez, através de debêntures çom prazo de 10 anos.
em torno de SOO alguns falam em 800~- funcionários. E Para não fugir à regra de prejudicar a Presidência, o contrato
todas as suas subsidiárias, como sabe V. Ex~ também estão de confissão de dívida, a ser emitido pela Eletrobrás, serViria
em fase de demissão em massa, demissão aos magotes, quer para pagamento de dívidas dos empreiteiros e fornecedores
dizer, são milhares de empregos de brasileiros, são corpos no lNSS. ~
_
técnicos e de engenheiros que acumulam ezperiência_- e que
A diretoria da Eletrobrás aceitou, passivamente, a assimitém prestado um serviço· relevante ao País. E, amanhã ou lação das dívidas alheias. Mas, no conselho da empresa, Venildepois, quando o Páis ietómar o desenvolvimento, quando ton Tadini, do BNDES, levantou objeções graves ao negócio.
for necessáriO de novo - e talvez já seja necessário de novo Tanto de ordem financeirã.,- como de ordem legal, porque
-produzir novas fontes de energia, esses técnicos treinados os termos do acordo não foram submetidos aos conselhos
com o dinheiro do povo estarão espalhados pelas empresas Fiscal e de Administração da Eletrobfás a ninguém fOi apreprivadas. É a isso que- eu queria fazer referência. Senador sentado relatório do grupo de trabalho (a esta altura, já comEduardo Suplicy, da forma dura, inflexível como a Eletrobrás, pletamente desfigurado na composição) e as condições do
como o Governo, no seu-conjunto trata o seu-funcionalismo, ne&ócio tinham tudo para tornar-se mais um escândalo de
o seu corpo de técnicos, de engenheiros, de_ funcionários ou primeira página.
com a demissão, pura e sirriples, como está acontecendo aos
Os representantes do ministro João Santana no negócio
milhares pelo Brasil afora ou, no mínimo, pelo arrocho sala- - Simá Medeiros e Armando Araujo, secretários eXeCutivo
rial,. Daí, com esSes iriilhares de brasileiros, essa gente é, e de Energia Elétrica do Ministério da Infra-Estrutura como eu disse, dura e inflexível. Mas é extremamente compla- e Luiz Antonio Gonçalves. pelo Ministério da Economia, tocente, quando se trata de;: fazer os ajustes e os acertos com maram todas as providências para a aprovação do acordo.
os seus credores, com as grandes empreiteii'as:'TUâo, tendo Em certa ausência do Ministro Marcílio Moreira, Gonçalves,
como pano de fundo, como também V. Ex~ mencionou com como ministro interino, chegou a emitir_ uma "autorização
ção os ajustes externos, isto é, mais uma veZ, ~stamos seguin- excepcional", para posterior exame pelo Conselho Monetário
do, no Brasil, o que nos impõem nossos credores,. Mais uma Nacional, para contornar as restrições emitidas pelo próprio
vez, fica claro que as grandes decisões a respeito da nossa Conselho contra debentures do_ tipo incluído no negócio.
economia não são, iilfelizmente, tomadas no sosso_ País, e .
Os Conselhos Fiscal e de Administração da Eletrob:4s
sim nos- parses do centro do mundo. Por isso, cumprimento reunem-se hOje, segUndo a exigência cobrada por Venilton
V. Ex• pela oportunidade do seu pronunciamento, pela lucidez Tadini, para votar o acordo. Está tudo pronto para a aprova;.ção. Mas não nos termos propostos pelos empreiteiros e fornede mais esta denúncia que V. Ex~ faz a esta Casa e à Nação.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte de cedores. Os representantes do_ governo resolveram torná-la
V. EX' Senador Nelson Wedekin, chamando a atenção para ainda mais generosa.

--~~----
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Referida em dólares mesmo nos documentos ofiCiiiiS-;-a

-- -- -- 1 - A Lei n\> 8.036; de 11 dC-Oiãrço de 1990, (cópia

dívida pulou deUS$ 580 milhões para quase US$ 800 milhões.
Ainda que houvesse correções a acrescentar à correção do
dólar, comparado à inflação, os que examinaram as contas
no setor elétrico não encontram qualquer índice que justifique
o acrésciri.ú) de US$ 200 milhões a ser recebido pelos empreiteiros e fOrneCedores.
Além disso, o prazo das debêntures, que deveria ser de
15 anos, foi fixado em 10. E com um malabarismo de Ultima
hora: !O a contar de abril de 90. Logo, o prazo real é de
8 anos, o que valoriza mais·;-no ínercaào de títulos, as debêntures a serem recebidas pelos empreiteifos-e fonieCedores.
Com esse truque os US$ 200 milhões tornam-se ainda maiores.
E os juros dessas debêntures acabaram fixãdos em 12% ao
ano, quando os do mercado de debêntures sãó de 6%, assiril
como os praticados pelo próprio governo nas debêntures da
privatizaÇãO (caSo Siderbrás, por exemplo).
_

- anexo I), constituiu através -do seu artigo 3ç., um Conselho Curadoi' com a firi3.líd3.de de estabelecer as normas
e diretrizes a regerem o_Fundo de Garanua, cCimposto~
·por tiêS represeiltanies dOs_trabalhadores, três dos empregadores e cinco do Governo.
- Esta mesmo lei atribui no seu artigo 8º, ao Ministério da Ação Social e a Caixa Econômlca Federal
e ao Conselho Curador, a responsabilidade pelo fiel
cumprimento e observânciâ dos critérios nela estabelecidos.
No parágrafo único do artigo 79, estabelece tam_b_ém que _o_ ~inistério ~a ~ção Soc!al e a C3ix~ Econô-niica Federal_dever?o dar pleno cumprimento ·aos prografias anuais em âil.damento, aprovados pelo Conselho Curador, sendo que eventuais alterações somente
poderão ser processadas mediante prévia anuência daquele colegiado.
I I - Contratações pelo Plano Ernpresáríó Popular
- Em 23 de maio de 1991, através- do voto número
001/91, o Conselho Curador aprovou, com o voto contrário da bancada dos trabalhadores, reformulações no
programa denominado Plano Empresário Popular
(PEP), de caráter experimental, criado pela resolução
n' 12 do CCFGTS, de 7-3-90, dando origem a Resolução n' 31 de 23,5-91 ( eõpia anexo II).
Nesta resolução ficou estabelecido que o PEP operaria com 40% (quarenta por cento) dos recursos previstos_ para as faixas III e IV da rubrica habitação,
que em conjUnto detêm 21,2% dos recursos de aplicação, conforme estabelecido nas resoluções n9 25 e 26,
ambas de 26-10-90 (eõpias anexos III" e IV). ···
Este programa contou com severa oposição da
bancada dos trabalhadores por entender que ele é estranh.o aos objetivós de se çiar aplicação de interesse_social
aos recursos do Fundo, que são subsidiados pelos trabalhadores, através da -~ub-rem~l!era~ão dos depósit9s
--eXiStentes nas suas contas vinculadas.
No Plano Empresário Popular, as unidades produzidas poderão ser comercializadas a preço de mercado
o que romee o objetivo de atender aos trabalhadores
com o _menor preço possível, sem dizer que atende
uma faíxa "da população que pode ter acesso a outras
fontes de recursos. destinados a renda média e alta,
em detrimento da população de baixa renda, que fica
sem acesso a nenhuma delas.
Ocorre no entanto, Senhor Procurador, que se
não bastasse o absurdo. no entendimento dos trabalha_dores, da existência deste Plano (PEP), os dados_disponibilizados pela Caixa Económica Federal e pelo Ministério da Ação Social dão conta que houve descumprimento do limite estabelecido na já, mencionada Resolução n' 31/91, de 40% dos recursos das faixas III
e IV da rubrica habitação.

O opositor Venílton Tadini não estará ria reUnião dos
conselhos da Eletrobrás. Andou em conversas no Ministério
da Eqonomia, recentemeri:te e, na volta, desligou-se de suas
· funções.
Senador Nelson Wedekin, V. Ex~ vê a importância do
parecer do_ Tribunal de Contas, que eu colocava no requerimento, aprovado pelo plenário, que deveria ter um sentido
preventivo.
Se o Tribunal de Contas analisasse o contrato e dissesse
que estava tudo de acordo com procedimentos de_ defesa do
interesse público, não haveria aqui por que ubj~tar. Por que
razão o Tribunal de Contas ainda não encaminhou ao Senado
Federal o resultado de estudo tão importante?

É esse o sentido do telex que acabo- de enviar agora
ao Presidente Carlos Átila do Tribunal de Contãs da-União;
para saber se está atuando aquele egrégio Tribunal de acordo
com o que se espera de um órgão que auxílíã 6 Congresso
Nacional na tarefa de fiscalizar o Executivo.
Sr. Presidente, Sr~s e Si's. Senadáres, o segundo assunto
que devo tratar refere-se à representação que, neste iristante,
estão entregando à Procuradoria-Geral da Republica:
"Assunto: Representação faz -Artigo 129, III, VI
e VII, C.F.
- -- ---- -Ref.: Abertura de Inquérito
Fundamentação: Artigo 59 , índso XXXIY, alínea a,
C.F.
Exíri' ·sr: Procurador-Geral da Repilbliea :__ Brasília -DF
A Central Única dos Trabalhadores (CUT) a Central Força Sindical e a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), por seus representantes legais D.o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, respectivamente Douglas·-·aràga, Arnaldo
Gonçalves e Wagner F. Alves Pereira, no uso de seus
direitos e atribuições legais, comparecem .e_erante Vossa Excelência para, -com respeito e conSíderaçãO~ interpor a presente representação _junto a essa ProcUradoria-Geral da República, visáiidõ a -deterfninaÇ3o de
abertura de inquérito para apuração e conseqüentes
medidas cabíveis, em relação à CaiXa Económica Federal e ao Ministéiio da Ação Sod3.1, quintO a -atos e
fatos praticados no âmbito da administração dos recursos do FGTS, pelo qUe expõem e requerem ·cõmo segue:

Ençaminhamos em apartado_( anexo V) quadro demonstratiVo que indica dados da previsão orçamentária
apiõVadapelo Conselho Curador através da Resolução
n' 26/90 (orçamento cópia anexo VI), por Unidade
da Federação e total Brasil, assim como a previsão
para aplicação no Plano Empresário Popular, e as contratações efetivamente reanzãdas neste mesmo período.
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Por estas Informações fica evidente que, Com a
contrataçãu __de_12D_.S milhões de_UPF no Plano PEP,
a previsão- orçamentária para este Plano, que era de
34,6 milhõ_es. de UPF. foi extrapolada em 85,8 mílhões
de UPF, o que representa 247,6% além do limite fixa~
do, em nível nacional.
Se for Verificado por Unidade da Federação, constatar-se-á que existem casos_ que extrapolaram em de
até 768% além do li_mife ·como _ocorreu na Paraíba,
ou como no Amapá com 605%, São Paulo com
206,56%. - ·Tudo isso, Sr. Procurador, em detrimento de pedidos para atendimento da população de mais b.ai~a ren_da, que como pode ser observado pela planilhas que
juntamos (ãnexo VII) poderiam ter sido viabilizados
se c_ontasse_ro_ com maior empenho e interesse,_
EStas planilhas, originadas em relatórios do Ministério da Ação Social e da Caixa Econ_ômica federal,
demonstram o volume de pedidos de empréstimos que
existem em tramitação, em todos os programas da área
da habitação, e evidenciam que a extrapolação do limite
de contratação no PEP poderia ter sido evitada se tivesse sido priorizada a tramitação de pedidos que atendessem a população de mais baixa renda.
Acresçam-se a estas constatações evidências de
que na grande maioria dos casos o setor público apresentou pedidos cujo custo para a população beneficiária
era menor do q~e os encaminhados diretamente pelo
setor privado, e ainda assim priorizou-se a concessão
dos recursos diretamente pela iriiciativa privada, muito
embora em muitos casos existissem_ entjdades 49 setor
público em condiÇões de assumirem os empréstimos.
Uma diferença relevante e que necessita da apuração da _sua influência nesta priorização, é__ o fato de
que, quando concedido o _empréstimo pelo setor público, a obra obrigatoriamente tem que ser submetida
à licitação pata escolha do empreiteiro, enquanto que,
pelo setor privado, a Caixa Econômic;a_Federal atribui
a obra diretamente ao empresário solicitante. Ero1990,
maís-de 60% dos recursos do Fundo ..foram concedidos
sem licitação. Em 1991, 75% teriairi "Sillõ 1il5erados pela
CEF sem licitação."
Gostaria aqui de acrescentar que, dentre os benefiCiários,
estão algumas das empresas cujos priri.dpais aciOniStaSestão
na roda dos majs chegados amigos do Presidente_da República,
como o Deputado Paulo OctáYio_ e o Sr. Luiz Estêvão~

"A ausência de d~dos oficiais, Senhor Procurador,
que consolide as contratações e deseml?çlsosrea_!izado_s
impedem. ainda no mês março/92, três ·meses depois:
de encerrado o exercício- de 91, que_ ás informações
disponíveis sejam_ confrontad.as com ip.formações do
Gestor das aplicações-c aS do órgão_ Qpáador do Fundo. O relatório de análise da. aplicação de 1990.só foi
encaminhado ao Conselho Curador_ em setembro de
91, quando, então, qualquer medida cor_:retiva perdeu
maior eficácia para repercussão .no plano de investimento do ~no de 91. Não podemos admitir que isSo
novamente ocorra na avaliação das operações "realizadas em 91.
Ê: preciso, Senhor Procurador, que se apure com
· .,.. d ... t~lhes necessários, as circunstâncias das contratações feitas neste programa experimental denominado
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Plano Empresário Popular. Igualme_nte que sejam auditadas as planilhas de preço praticados para a execução
dos empreendimentos, que constam estarem em muitos
casos, além de que poderiam ser praticados, fato, aliás,
Excelência, que estaria ocorrendo em outros progra~
mas financiados com recursos do FGTS, constatável
especialmente quando a· obra é reàlizada pelo setor
privado, em relação a obra executada através do setor
público.
Com certeza, conseguirá, junto à Caixa Econôroica Federal, c9m _a_ f'!_cilidade que não temos tido,
obter dados que permitirão averiguar através de peritos
e inspeções de obras a procedência das denúncias que
nos chegam.
Diante das evidências de_ ter o Plano PEP el!:;trapo·
lado os limites fixados na Resolução 31{91~ o Conselho
Cu_rador, instado pela bancada dos_ trabalhadores e .com
__ o apoio da bancada dos empregadores, decidiu, na sua
reunião de 24 de fevereiro último; que seriam sUSpensos
os desembolsos com recursos do Fundo, referentes a
ContratoS firmados pela CaiXa Econômica Federal no
programa PEP. em todas as Unidades da Federação,
que tenham ido além ·do limite estabelecido, buscando
evitar, com isso, não só paralisação de obras futuras,
, pela ausência de recursos, mas especialmente pelo impedimento de novas contratações.
Ocorre, Sr. Procurador, que, mesmo depois da
decisão do Conselho Curador _supramencionada, temos
notícias de que a Caixa Econômica Federal em nada
alterou seu procedimento, demonstrando, mais uma
vez, o descumprimento de decisão superior, tomada
por aquele Colegiada."
Estamos aqui observando que a bancada dos trabalhadores no Conselho Curador. Sr. P_residente e_ Srs. Senadores,
não está sendo devidamente; respeitada na sua função de legítimos repres.entantes dos trabalhadores designados para aquela
função.
"III- Apuração de denúncias - Em 30-1-92,
através do ofício telex msg 040, (cópia anexo VIII)
· a ba-ncada dos trabalhadores instou a Caixa Económica
Federal e o Ministério .da Ação Social, através da Presidência do Conselho Curador, a dar a este colegiado
todas as informaçõe_s ~ respeito_de denúncias de distorções na aplicação dos recursos do Fundo, aMplamente
difundidos pela grande imprensa, como foi o caso dos
municípios de Campinas - que foi Objeto de- Re-pre.:sentação a essa Procuradoria pelo Senador Eduardo
Suplicy (cópia anexo IX)-, Jundiaí e Rio Claro, assim
COl}lO e~ rel~çª-o. a ~o~icitaç_ãç ~e_C~:puração de irregularidades que estariam sendo cometidas pela Superintendência da Caixa Económiq~: Federal t::m.Campinas, formuladas originalmente pelo Sindicato dos Bancários
daquele muniCípio (cópia anexo X).
- - Igualmente juntamos cóp~a de Ação Popular movida _por veread_ores da Càmara Municipal de Divinópolis- MG quanto a desvios na condução de processo
liçitatório em operação-·com recursos do FGTS. (cópia
anexo XI)
Após a representação dos_ trabalhadores encaminhar tal solicitação de apuração e esclarecimentos pela
Caixa Económica Federal e Minist~rio da Aç_ão Social,
na reunião do Conselho Çurador prevista para dia 12,
mas realizada no dia 24 de fevereiro. nada foi apresen-
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tado a respeito, tendo sido fixado prazo de 15 (quinze)
dias para q-ue ambos, Caixa -Ec0n6mica Federal e Ministério :da Ação Social, enviassem áos Cónselheiros
as apurações infoimações- requeridas.
No entanto, Senhor Presiôente, expirado o prazo
estabelecido - aliás sugerido pelo próprio presidente
da Caixa EconóniiCà Federal-, e transcorrido o período de quarenta e seis dias após a apresentação do referido ofício, o mesmo, como de costume por parte da
CEF; nada foi encaminhado até na última segundafeira, dia 16, à Secretaria Executiva do Con·selho.
IV -Balancetes do FGTS e orçamento de 1992
- O ConSelho Curador sempre teve dificuldades de
acesso-aos balancetes mensais do Fundo. Por ocasião
do depoimento da Presidência da Caixa Económica
Federal na CPI .do FGTS, naquela oportunidade, em
29-10-91, foram apresentados todos balancetes pendentes até o mês junho/91. Depois dessa ocasião, Senhor
Procurador, exceto os de julho e agosto/91, nenhum
outro balancete foi encaminhado pela Caixa Econô--
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da Caixa Económica Fedáal em relação ao Conselho
Curador e aos inte-resses dos trab3.Iliãdores.
VI- Dos devedores do FGTS-'- O Conselho Curador do FGTS, que-representa-o íriteresse.dos trabalhadores, que são os prbprietários do património do
Fundo, não tem acesso a informações de qual a situação
das dívidas perante o Fundo, tanto em relação às contribuições quanto em_ relaç_ão aos tomadores de empréstimos.
A CaiXa Ecoliómicit Fedei-ai o[a argumenta não
poder informar por- estar impedida pelo sigilo bancário
(SIC), ora por não ter est_es dados disponíveis.
Qualquer um dos dois motes u-tilizados, Senhor
Procurador, não são suficientes para satisfazer quem,
desde 14 de dezembro de 1990, atrav-és de ofício (cópia
anexo XIII), vem indagando da situação das jnadim-plências ~oín o Fundo, se~- qualquer sUcesso perante
a Caixa Económica Federal, num flagrante desrespeito
àqueles que possuem o dever legal de proteger os recursos- do Fundo e os interesses dos trabalhadores.
VII- ContnúaÇOes -e- deSenibOlsoS -eln 91 Quanto âsaplícações.doorecursos do FGTS,'os dados
disponíveis de contratação e desembolso no ano de
91 (cópia anexo XIV) evidenciam -o descump-rimento
dos critérios de distiíbuição regionar dos recursos, fiXa~
dos pela Resolução n' 25/90 do Conselho Curador.
Unidades da Federação receberam percentuais de
contrat~çãn e desemb~~_que vão além do limite que,
criterióSalfiérifé~-fof éStabeieCiâo pelo Conselho Cura-dor. Se isso não bastasse, Senhor Procurador, a Caixa
Económica Federai e o Ministério da Ação SoCial descumprem a própria Lei nço 8.036,- que, no seu artigo
9"', parágrafo 3\>;fiXa que no rnfniino, -60% dOs -recursos
dos programas de aplicação serão destinados a investimentos _em habitação popular.
Os EStadoS de Se"rgipe, Amazonas contrataram
com recursos do Fundo, respectivamente, 2,1 e 1,1
milhões de UPF além do_ previsto, enquanto que Estados como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco ficaram com, respectivamente, 21,6, 29,2 e
5,4 milhões de UPF' aquém do que lhes estava previsto.
Se analisado o· quadro de Desembolsos (lib~::ração
efetiva de recursos), vê se Estados como Mato Grosso,
Sergipe, e Paraná que receberam respectiVamente 5.1.
3,5 e 13,3. milhões de UPF além do -previsto rio orçamento, enquanto que Estados como Rio~ Grinde do
Sul, Rio de Janeiro, São Pãulo e ESpírito Santo ficaram.
respectivamente, com 15,7, 25,7, 21,6 e -3,0 milhões
de UPF aquém do previsto.
·
Em 1990, somente 48% dos recursos foram aplicados (desembolsados) para habitação-popular, e os dados disponfveis indicam que, em 91; teria cliegado a
57% o percentual destinado a habitação, aquém, portanto, do que manda a lei, incorrendo mais uma vez
em descumprimento do legislação em vigor.

mica Federal ao Conselho Curador~ não tendo, portan-

to, atribuições legais de fiscalizar e acompanhar a gestão e a administraÇão dos recursos do Fundo, dada
a sistemática -sonegação pela Caixa Económica Federal
de informações consideradas basilares para a avaliação
adequada do Fundo.
Com relação ao Orçamento de 92, ·a Lei rio;o 8.036,
que estabelece prazo até 31 de julho de cada ano para
a sua remessa para- apreciação do Conselho Curador,
foi t3inbém desrespeitada, já que a peça só foi encaminhada no mês _de dezembro depois da advertência- de
vários Co:õ.selheiros- pelo -descumprimento da Le~.
A Resolução nço 59, que aprovou o Orçamento
92, estabeleceu que, no mês de fevereii'õ-de 92, o M.A.
S. e a CEF apresentar1a ao Conselho o novo Orçamento
reformulado com os dados reais dos meses de novembro e dezembro. Como era de se esperar, ambos não
cumpriram novamente os prazos po-r eles própríOs sugeridos, o que impede a concessão de qualquer empréstimo com recursos do Fundo.
V- Prazo de liberação de. saques: A representação dos trabalhadores enviou à Caixa Econórriica Federal, através do ofício telex msg n' 019, de 16-1-91
(cópia anexo XII), solicitação pa:ra apuração de responsabilidades e demais providências cabíveis em relação
a instituições bancárias que nãO eStavam cumprindo
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para liberação-, ao trabalhador, do saque do FGTS em caso de recisão do contrato de trabalho. Anexamos, naquela oportunidade,
Senhor Procurador, dois protocolos do Banco Bamerindus, onde ficava registrado não só o descumprimento
do prazo, como também a indução, por nota no próprio
protocolo, para que os trabalhadores sacassem os recursos somente nos_ primeiros-dias de março/junho/setembro/dezembro.
Até hoje, Excelência, itão recebemos, nem mesmo
através ·-cto Conselho Cuiador, qualquer resposta da
CaiXa Económica "Federal a respeito de providênciaS
que tenha tomado, ou mesmo quanto a qualquer apuração do descumprimento dos prazos por outras institui.:.
ções além da que mencionamos o qtie espelha novamente Senhor Procurador, o desrespeito da direção
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É de se apurar igualmente. Senhor Procurador,
os reais motivos _qUe levar3:i:n o Míiiistéfiõ da Ação
Social e a- CEF a contratarem, sómerife no Inês de
dezembro, cerca -de 37% de tudo o que foi realizado
no ano de 91.
VIII - Muitas outras _sitUaçõeS que evidenciam
o descumprimento por parte do_ MiniStêfih ~da Ação
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Social e, especialmente, da direção <1a caíxa Eê:onômica Federal, não só de diretrizes e resoluções, _mas
também, como já dito, da própria lei, poderiam ser
demonstradas e o serão opo-rtunamente encaminhadas
a Vossa Excelência.
Não é possíVel convivermos mais um instante Coih
esta situação, onde o ferimento ao dever de_ obediência
do funcionário público, inscrito na legislação, não é
observado, onde o_ princípio da lealdade vem sendo
seguidamente afrontado, e onde a fronteira da condescendência crimiri.osa e da prevaricação não:-põde- mais
ser divisada, rompendo assim qualquer traço de relação
de confiança, em moldes necessári_os para o alcance
do corrente exercício das atribuições de responsabilidades prescritas na lei.
A sociedade esta_fa~ de se defrontar com_ a ausência de lisura:, de transparência e clareza na condução
da administração_ pública, permeada da arrogância e
da prepotência que tem caracterizado alguns administradores públicos.
Os trabalhadores, ao longo da existência do FGTS,
tem colecionado, seguidamente, histórias de_apropriação por terceiros dos reculSOS. de suas conta!? vinculadas, aviltando os valores no momento que deles necessitam-lançar mão.
b preciso- dar um basta, e o Ministério Público
Federal, representado por Vossa Excelência, teril sido
identificãdo como um dos_camin_ho!:! e_m que se encontra
sobriedade, firmeza de propósitos e, sobretudo, a seriedade necessária para apuração de fatos_ que se inclinam
pela irregularidade.
Temos plena convicção- de que, ao lado dos trabalhadores em curso do Congresso Nacional, que instalou
ConiissãC:Y Parlamentar Mista de Inquérito para puiar
distorções na administração do Fundo, e do Tribunal
de Contas da União, a intervenção dessa R. Procuradoria, certamente trará à Sociedade a ~sperança suplementar de que é possível se fazer cumprir a legislação
e sobretudo punir seus infratores.
IX- É diante dos fatos!! elementos que ora trans-.
crevemos e anexamos, Senhor Procurador, que vêni
os _signatários, como lídimos representantes do int_eresse dos trabalhadores no âmbito do ConselbP Curador do FGTS. Representar junto a ·esta Procuradoria
Geral da República, à luz do artigo 129, incisos III,
IV e VII e do artigo 5', inciso XXXIV, ambos da Constituição Federal, visando à urgente instauração de inquérito para apurar as ocorrências r~latadas, a responsabilização administratiVa, civil e criminal dos_servidores
envolvidos, bem como as dete_nninações de caráter liminar, visando de pronto restaurar os intetesses e objetivos do Fundo no campo da aplicação social dos recursos.
X - Por derradeiro Senhor Procurador, em face
do risco a prejuízos iminentes e de difícil ov. impossível
reparação, decorrentes da continuidade de liberação
dos recursos em relação as contrataÇões dp Plano E;mpresário Popular (PEP) extra-limites &olicitamos a busca de medida liminar no sentido de assegurar o cumprimento do disposto pelo Conselho Curadpr e a determi~
nação da imediata suspensão dos desembolsos de recursos do FGTS ·para contratações irregulares efetuadas
no âmbito deste programa, conforme anteriormente
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demonstrado no iiem.II, assegurando-se, assim_ a aplic:a_ção da~ disponibilidades__ nos programas destinados
a população de mais baiXa renda, cOnforme estã.belecido nas Resoluções daquele Colegiada.
Termo em que
Pede Deferimento
Brasfiia, IS de março de 1992. --'-Arnaldo Gonçalves, Força Silldical - DouglaS Braga, CUT- Wagner
F. Alves Pereira, CGT/Contec.
Representantes dos Trabalhadores no Conselho
Curador do FGTS."
Assim, Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadores, essa representação traz maiores e~idência de que, no âmbito da Caixa
Económica Federal e do Ministério da Ação Social, há problemas sérios. Essas· instituiçõeS permitem qUe as grandes empresas construtoras deste País influenciem extraordinariamente
decisões. muitas vezes desobedecendo os limites legais, as
diretrizes eStabelecidas também apenas na lei que definiu-que
os representantes dos trabalhadores, dos empresários e da
sociedade civil deveriam estar participando da administração,
da gestão do Fun_do de Garantia do Tempo de Serviço.
Está-se desobedecendo~ .tambérti, os"limites, os padrões,
as diretrizes que regem aS reuni_ões do Conselho Curador.
Cabe o esclarecimento imediato desses problemã.s.
Ainda ontem, no âmbito da Comissão Parlamentar de
Inquérito que examina irre_gularidades no Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, o ex-Ministro AntôniO "RogériO Magri
relatou que S. Ex~ próprio esteVe presente -a unia reunião
.em que foram modificàdas-as diretrizes estabelecidas sobre
a proporção de recursos que devem ser encaminhados para
saneamento básico, de forma a viabilizar Os inveStimentos
no Acre e no Amapá, que eStão sendo obfeto-s da atenção
até da Polícia Federal.
Es.tranhamente, o Sr. António Rogério Magri entrou
em contradições, enquanto ouvia a transcrição da fita gravada.
Embora não quisesse confifmar a Veracidade da conversa havida, S. Ex~, por muitOS gestos e- eXpressões, reconheceu a veracjdade do que havia sido objeto da conversa com o Sr. Volnei
A 'vila em reunião no més de novembro no sep. gabinete.
Chegou a afirmar que, J]~ql)ela r~união onde· haviam sido
aprovadas as mudanças de diretrizes que viabílizariarn a liberação de recursoS pãra as obras no Ácre e no Amapá, S. Ex~
nem houvera falado. Mas, logo após ter ouvido a descrição
da ã.ta d~quela reunião, reconheceu, sim, que, logo após a
suã entrada na reunião - a que chegara atrasado - entrou
em pauta o assunto, coincidentemente. Os votos_Ç) e 10 foram
preparados - há que se atentar para isso - e defendidos
pela Caixa Econórriica Federal e pelo Ministério da Ação
Sqcial. Depois foram defendidos também pelo Ministro Antônio Rogério Magri -que Usou da palavrã, sim. Não foi só
S. Ex• quem o fez, pois o voto não foi pi"eparado por S.
Ex• mas_ pela Caixa e pelo Ministério da Ação Social. Dis_s_e,
ontem, ainda, o Presidente da Caixa Econôtiiica Federal,
Sr. Álvaro Mendonça, que, a pedido do Governador Edmund() Ptr~to, do Acre,apressara a tramitação daquela operação.
Há que se aguardai" até amanhã o laudo da Unicamp
para saber-se da veracidade dos fatos contidos naquela fita
que está sendo objeto da apuração pela Polícia Federal. Em
se confirmando a vera~dade, há que se examinar a responsabilidade do ex-Ministro Rogério Magri, em ter ou não recebido
aquela quantia em dinheiro, que, segundo ,gravação das suas
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palavras" e da sua própria Voz;-_teriã recebidO~P3ra apressar
a operação. Se a ope-ração foi :.:fpress3.da - como a evidência
da reunião demonstra - também pela direção da Caixa e
pelo Ministé-riO -da Ação Social, a apuração que se faz_ necessária, riãO apenas por esta CPI mas tamb~m _por aquela que
acaba de ser criada por solicitaÇão do Líder Humberto Lucena,
tem que ir além e examin-ar os problemas que ocorrem em
função da influência dessa rede de grandes empresas nas decisões da Caixa-Econômica Federal, do Ministério _da Ação
SoCial, assim corno nas do Ministério da Saúde, conforme
nos mencionou o Ministro Adib Jatene.
Ontem desta tribuna, mencionei que essas decisões sobre
a liberação de recursos dependiam, de um lado, da influência
das grandes; de outro lado, da voz do Olimpo, ou seja, a
vOz do Palácio do Planalto.
Hoje, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores observo, na
edição de ontem do Correio Popular de Campinas, aS declar_ações do Prefeito Jacó Bíttái', c}ue pass·o áler:
"GENERAL É A PONTE COM COLLOR"
Se o general Agenor Homem de Carvalho for de
fato exonerado do cargo de Chefe de Gabinete Militar
da Presidênda da República, a PrefeitUra- de Canipinhas perderá '"uma grande ponte" com o Governo 'Collor de Mello, admite o Prefeito Jacó Bittar. Ele reconhece que o militar, que por vários ano_s· dirigiU as
guarnições do Exército em Campinas, é um_ de _seus
principafs interlocutores em Brasília. O general participou de praticamente todas as intermediações queresultaram "em grandes obras financiadas pel() Governo
Federal em Campinas, em particular a doação d~ Lago
do Café~'..
Todas essas_"grandes obras" -incluindo o projeto
de saneamento no Ribeirão Anhumas, financiado com
recursos do Fundo de Gararitia do Tempo de Serviço,
via Caixa· EcOnórii:ICã-~Federal - , de -acordo com o
prefeito, foram frutos do ''bom relacioname11~" com
o Governo Collor. Bittar demoristra, porém, uma nova
postura com relação a·esse relacionamento, ao afirmar
que é ·"contra a política econõmica do Governo Collor''.
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. É precisO q·ue haja maior tranSparência, é preciso que
o Presidente Fernando Collor de Mello que mencionou em
entrevista e em·pronunciarnentó solene na última sexta-feira,
·que eStará apurando todo procedimento irregular em· seu Governo, esteja atento para o que ocorre ali, com a própria
voz d9 "Olimpo".
O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex~ um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Senador Odacir Soares.
·
·
-O Sr. Odacir Soares --Não tive o privilégio de ouvir
o inteiro teor do pronunciamento de V. Ex', mas já ouvi
çutrospronunciamentos versando praticamente sobre amesma matéria, e de outros próceres da Oposição, e tenho observado que, ou por desinformação ou dolosamente, se vem
fazendo uma confusão muito grande em relação a toda essa
questão que envolve recursos do Fundo de Garantia. V. EX",
mais do que eu, deve saber, porque está, hoje, vinculado
a uma prefeitura municipal, do ponto de vista partidário, que
~ ~-Prefeitura de São Paulo, que _esses recursos do Fundo
de Garantia têm, do ponto de vista da sua liberação e da
eXecuçâo das obras para os quais eles são alocados, uma tramitação que envolve diversas instânci~s, açlministratiVas, não
apenas do Poder Executivo, mas também do_Po.d~r Legislativo
IilüllicijJal ou estadual, uma vez que o endividamento dos
mUnicfpío e dos estados, com os recursos do Fundo de Garantia, necessariamente envolvem aut~:>rizações legislati\laS._ Então, está se f8.zendo-, repito, ou por desinformação, ou por
ingenuidade, ou. por dolo, uma_ conf~são propositada para,
no final, se chegar a um provável envolvimento-deste ou daquele ministro, ou até, como V. Ex~ diz, do próprio Presidente
da República. V.- Ex~ sabe, como eu disse por estar vinculado
à Prefeitura Municipal de São Paulo, onde o PT tem ;:t Prefeitura no comando -da administração_ municipal ...
O SR. EDUARDO SUPLICY ·~ Permita-me interrompê-lo, Senador Odacir Soares. Afirlnei ·aqui que o Presidente
da República disse que iria apurar túdo. O Sr. Odadr Soares - SeL diSs.Ó .. Não esto~ fazendo
alusão a ...
O SR. EDUARDO SUPLICY ~Neste caso, gostaria que
'Além disso, Bitt3.r criticou à procedimento do Presidente ele examinasse, se houve procedimento irregular: e, em especial, com respeito ao próprio a Prefeito Chico Ferramenta,
ga eleição que disputou com o Luís Inácio Lula da Silva.
porque V. Ex~ tem razão. Muitas são as exigências. Esse PreOra, varrias ter, então, que examinar também qual tem feito procurou saldar todas as dívidas de Ipatinga, de gestões
sido a interferência do Gerieral Agenor Homem de Carvalho passadas, que eram volumosas, junto à Caixa Econôrnica Fena hora de se defmir a liberação de recursos. ·Ainda ont~m -deral. Colocou-as em ordem.
conversei com o Prefeito Chiéo Ferramenta· :· do Partido dos
O ~r. Odacir_ Soares - Em gove_nios estaduais diferentes
Trabalhadores -_de Ipatinga, que me informou como todos _
os_ ·procedimentos IicitatórlOs p-ara as õbras de urbanização e-diferentes Presidências da Repúbl,ica.
e saneamento de Ipatinga, que foram objeto d~ -~p!5->_v_aç~o
~ O SR. EDUARDO SUPLICY -Mas colocou-as em or· na Câmara Municipãi_ e pelq _Governo EStadUal de Minas, dem. Atendeu a todas as exigências da Caixa e teve aprovação
pelo Governador Ne-wton Cardoso, e que-foram, também, legislativa, teve aprovação do Governo de Minas e teve aproobje~o de reuniões com a Ministra da Ação Social, Margarida
vação na palavra da Ministra Margarida. Até hoje não sei
Procópio, com representantes do Governe> de Ipatinga, já se, efetivamente,. em função de ra:z;ões políticas, e isso é que
com o convênio assinado, com tudo pronto para ser liberado, eu gostaria de esclarecer...
_~ _
_
entretanto, às vesperas de ser encaminhado para a liberação
na reunião da diretoria da Caixa Econôttiica Federal, simplesO Sr. Odacir Soares -Não çreio que seja, porque se
mente recebeu a voz do "Olimpo", a voz de alguém do Palácio fosse por razões políticas ...
do Planalto, que disse: "Esse não."
O SR. EDUARDO SUPLICY - >': não foi liberado.
Então, de um lado existem os projetes que são aprovados
O Sr. Odacir· Soares - Se fos~.e, pelas razões políticas,
com extraordinária rapidez e cujos recursos são logo li(?erados.
a Prefeitura de São Paulo não teri t acesso a este tip • de
E, de. outro, projetes que não o são.
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recurso. E tem!_Se fosse por esse motivo, aquela Prefeitura,

a mais expressiva do PT e a que tem o m~ior P!B dentre
as_ administrações sob o comando do PT, nao te:ra recurso
federal nem em dcco_rrência do Fundo de Garantia, nem de
outras fontes, como tem. V. EX' sabe disso.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Muito limitado.
O Sr. Odacir Soares- Mas tem! Limitado ou não, tem!

Essa limíiaÇão- teffi -que· Ser Corislderada deritro da e:Ypressão
do Estado de São Paulo. Nós, das regiões mais pobres do
País, temos batido muito na tecla de que a União Federal
sempre alocou mais recursos para Estados e Municípi_os _qUe

não precisavam tê~ los alocado, na medida em que aphcav~m
mal recursos próprios. Do ponto de vista da sua tramitaçã?,
das instâncias envolvidas, essas é uma questão - vot.f repetu
mais uma vez - que ingenuamente, por desinformãção· ou
por dolo, vem sendo colocada no mesmo saco para confundir
a opinião pública. Na realidade, a compe~ência do _Go~e~o
Federal relativamente ao Fundo de Garantia é tambem lnmtada, e V. Ex~ sabe disso: Quem gere, quem dispõe, quem
aloca os· recursos do Fundo de Garantia é o Conselho Curador,
que, inclusive aprova: :rr orçam_ento do_ ~un.do de Garantia
e modifiCa Os recursos alocados no orçamento dcs.se fundo.
A Caixa Económica Federal é apenas a instituição de crédito
q!le administra os recursos.. Se qualquer governador, prefeit~,
autoridade municipal, estadual ou federal procurar o Presidente da Caixa Econômica Federal para pleitear dele recursos
do Fundo de Garantia, verá que ele não poderá prometê-los
nem dá-los, porque quem o faz é o Conselho Curador ~o
Fundo de Garantia. Toda essa questão é de fácil compreensao
e vem sendo utilizada de maneira não muito honesta, ao se
pretender confundir a opinião pú_blica. Quei'O qu-e_.saiba que
quando faço essas colocações, nao me estou refer:ndo a y.
Ex~. porque sempre tive do nobre Senador a melhor Impressa?
e considero-o um Parlamentar sério, honesto e correto. EVIdentemente, V. Exa tem as suas posições doutrinárias, ideológicas, estabelecendo em função e a partir delas as suas considerações, as suas con_clusões. Retira delas aquele~ re~ul~ados
que considera corretos, oportun~s e· certos. Quena fazer e~se
aparte para dizer que essa históna de que o Poder Executivo
é o responsável não é verdadeira. Ele não o-é. Até porque,
depois de alocados os recursos, quern faz as licitações para
a execução das obras, a nível estadual, são os governos estaduais; quem faz as lícitaç6es para as cOras a nível muni~ipal
são as prefeituras municipais, sobre os quais o Governo. Fede~
ral não tem nenhuma inge~ência, nenhuma competência, ne~
nhuma atribuição. E:ra esse o aparte.
O SR- EDUARDO SUPLICY -Senador Odacir Soares,
corno V. Ex~ não ouViu"ó Iri.eu discurso desde ó início,-~rião
percebeu que a representação que li hoje é jUstamente da
bancada dos trabalhadores no Conselho Curador e eles apontam que não são atendidas muitas das diretrize~ estabelecidas
pelo Conselho Curador.
O Sr. Odacir Soares- Por que a bancada dos trabalhadores só fez isso hoje e não antes?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Ela tem feito inúmeras
vezes.
O Sr. Odacir Soares- Mas não chegou ao conhecimento
da opinião pública. Está chegando agora.
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O SR. EDUARDO SUPLICY - O relato foi bastante
completo. Gostaria de encaminhar a cópia da representação
a V. Ex~
Concluindo, Sr. Presidente, acabo de ser informado,
diante do telex que enviei ao Ministro Carlos Átila, Presidente
do Tribunal de Contas da União, a respeito da tramitação
da solicitação feita pelo Senado, referente ao Requerimento
nç 856, de 1991, quando o Tribunal de Contas comunicou
que "o Ofício SM n 9 23, de 19 de fevereiro de 1~2, assinado
pelo Senador Dirceu Carneiro, 1~Secretário, pedm para tornar
sem efeito o ofício que havia encaminhado o requerimento".
..Portanto, Sr. Presidente, formulo questão de ordem no
sentido de saber a razão pela qual se tornou sem efeito o
requerimento enviado ao Tribunal de Contas na data de
19-12-91, que eu imaginava ter sido encaminhado pelo Presi~
dente do. Senado, Senador Mauro Benevides e talvez tenha
sido feito pelo Senador Dirceu Carneiro. Apresentei ~m requerimento, que foi examinado pelo Plenário, e eu_ tmha a
convicção de que fora o mesmo por ele aprovado e, em decorrência disso, encaminhado ao Tribunal de Contas.
Por que só em 19 de fevereiro o Senador Dirceu Carneiro
pediu para torná-la sem efeito? O que aconteceu com o requerimento, então?
É a informação que solicito, Sr. Presidente.
Não retirei o requerimento e por isso peço esclarecimento
imediato. Se, porventura, houve alguma solidtação, e pode
ter havido, por parte de algum Senador, para que fosse sustado
o requerimento, eu gostaria de saber o por quê e também
se foi aprovado. A desaprovação de um requerimento cujo
teor já havia sido encaminhado ao Tribunal de Contas da
União, acredito que seja importante. "Diante da importância
da denúncia hoje feita pelo jornalista Jânio de Freítas, seja
novamente o requerimento cqlocado em pauta, pois não o
retirei, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Sr. Senador,
serão colhidas as informações solicitadas por V. Ex~ e respondida ainda na presente sessão.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Solicito também, Sr.
~r~sidente, a transcrição do telex enviado ao Ministro Carlos
Atiia.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- O pedido de
V. Ex~ será deferido na forma regimental.

DOCUMENTO-A QUE SE REFERE O SR.
EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO:
BITIAR NEGA IRREGULARIDADE EM OBRA
DO ANHUMAS E ACHkCEI SUPERADA
O Prefeito Jacó Bittar (P"DT) considera uma idéia "~ope
rada" a proposta do vereador Edivaldo Orni (PMDB) de
constituição de uma Comissão Especial de Inquérito (C_EI)
na Câmara Municipal, para averiguar a suspeita de superfatu-_
ramento de preços no projeto de saneamento do Ribeirão
Anhumas. As denúncias foram formuladas pelo Senador
EduardoSuplicy (PT), o Deputado José Dirceu (PT:- SP).
e o Vice-Prefeito António da Costa Santos (l'T - SP). De
acordo com Edivaldo Orsi e a bancada do PT na Câmara
Municipal, a votação sobre a proposta da CEI tem ::.ido sistematicamente adiada, em função de atuação do grupo de 12
vereadores que apóia o prefeito. _
. _
.
J3c6 Bittar comentou ontein pela primeira ve~ publicaniCnte as suspeitas de" superfaturamento no projeto Anhumas,
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feitas no final de janeiro. As declarações do !?refeito foram
feitas durante visita às obras ao Anhumas_ de mtegra~tes_ do

Consórcio Intcrmunicipal das Bacias dos ri~s J>iracl_ca,?~ e
Capivari. Na ocasião, Bittát adotou um est_t_lo soft medtto
em sua gestão.
-- -Contrariando a _tática do silêncio adotada desde que o
vice-prefeito levantou a suspeita de superfaturamento, Bittar
dexou ontem o gabinete disposto a dar entrevista sobre quaisquer temas, especialmente os polêmicos, sobre o.s quais vinha
evitando sistematicamente falar à imprensa. Em seu contato
com os repórteres, falou demoradamente sobre tudo o que
lhe foi perguntado, inclusive o caso Anhumas, até_ então um
assunto sobre o .qual evitava comentar. Em janeiro, o prefeito
prometeu que "qualquer irregularidade que venha a ser apurada deverá ser sanada e responsabilizado o seu autor". Depois
disso, não voltou ao assunto.
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FESTA POLÍTICA MARCARÁ PRIMEIRA ETAPA DA

OBRA
A Prefeitura de Campinas pretende promover uma grande festa política em setembro, na conclusão da primeira etapa
do projeto de saneamento do Ribeirão Anhumas. A entrega
da primeira etapa acontecerá poucos- dias antes do primeiro
turno das eleições municipais, a 3 de outubro.
As obras do Anhumas estão sendo implementadas em
ritmo acelerado, para que o cronograma hão seja prejudicado.
Já foram instalados 1.500 metros de tub_ulação que recolherá
Os esgOtos que são_ despejados diariamente no Ribeirão Anhu_nias_. Ao todo, o projeto prevê a instalação de 25.060 metros
-de iubOs interceptares, de vários diâmetros. Em abril, terá
íiiíciO- a fase considerada mais delicada do projete com as
obras ao longo da Via Norte-Sul, que levarão prvblemas
de tráfego no lo~l.

Para Bittat, a proposta de convocação da CEI para o
Obra do século
Anhumas foi conduzida de forma equivocada "uma CEI não
O Prefeito Jacó Bitt3.r não tem economizado ad]etivos
deve Ser convocada sem um questionamento prévio ao Executivo", disse ele. Bittar entende que, se- uma informação solici~ para qu-alificar as Obras de saneamerito no Ribeirão Anhumas,
tada por algum vereador não tiver resposta 'do prefeito, ~'aí
recebe 45% dos esgotos urbanos d~ Campinas. Para Jacó,
sim deve-se pensar em formação d_e uma CEI''.
trata-se da "obra do século". Ele igualmente não poupa os
prefeitos anteriores que, em sua opinião, "não se preocupúam
O prefeito afirma estar tranqü11o com os desdobramentos com o saneamento básico da cidade, mesmo em uma época
do caso Anhumas. "Seguimos todos os trâmites jurfdicos nor- em que havia dinheiro a rodo".
mais na licitação de obras, e os preços executad_os_s_ão aqueles
Não será apenas a entrega da primeira fase -do projeto
do .mercado", garante Bittar. O prefeito também assegura
que, mesmo com a questão do ,Aflhumas e~tar sub j?di«:_e_, de saneamento do Ribeirão Anhumas, porém, que tende a
"as obras não serão de forma alguma paralisadas, p01s sao se transformar em manifestãçãà política, às vésperas das eleições municipais. O Prefeito Jacó Bittar promete "Unia grande
fundamentais para a sociedade".
surpresa para a população" quando for inaugurada em julho.
a "praça maior"· na área de lazer que está sendo estruturada
O Prefeito Jacó Bittar considera, por outfo lado, que na pedreira do Jardim Chapadão. cOnhecida como Grand Caa imprensa "tem cumprido o seu papel"' no caso das denúncias nyon. De acordo com o prefeito, serão dois anfiteatros, um
de superfaturamento ao projetO Anhum3s.
com cinco mil lugares e outro com capacidade para 80 mil
pessoas._
General é a ponte com Collor
Bittãr continua se esquivando, contlldo, com_ respeito a
Se o Gerieú.l Aglmor Homem de~Caivalho for de fato seu possível candidato à prefeitura. -Diz apenas que ps rioffies
exonerado do cargo· de Chefe do Gabinete Militar da Presi- maiS cOta-dos no PDT . .:. . _ de Marcílio Pazinatto, SeCretário
dência da República, a Prefeitura de Campiniis perderá "uma de ~~úde e presidente do Hospital Mário Gatti, do Secretário
grande ponte'' com o Governo- Collor de.Mello, admite o de Transportes Laurindo Junqueira e do coordenador das
Prefeito Jacó Bittar. Ele reConhece. que o militar, __que por ActilJ.iPistrações Regionais. José Suassuna - são "bons novários ·anos diiígíll- as gu'a:rrliçõcs'âo Exé-':"Cito em Campinas, mes~·.~
é um de seus principais interlocutores em Brasília. O general
o prefeito-' admite que, em fullção do ano eleitoral,'~n
participou de praticamente todas as intermediações que resultaram em "grandes obras" financia~a~ pçlo q?~~r_I!_t?_fe_~~ral frentará desafios m_aiqres c_om relaç_ão a questões como greves
no funcionalismo e_ ocupação de terras em Campinas por famíem Campinas, em particular a doação do Lago do Café.
lias de sem-teto. Dizendo-se sindicaliSta e citando a última
Todas essas "grandes obras"- incluindo_o projeto de. paralisação do funcionalismo municipal cofio exemplo, Bíttar
saneamento no Ribeirão Anhumas~ financiado-com recursos sustenta que "o~ sindicatos não podem se comportar mais
do Fundo de Garantia por Tempo· de Serviço, via Caixa Econó- como nos tempo~ da ditadura militar". Para ele, muitos movimica Federal - de acordo com o_ prefeito, foram frutos do mentos grevistas neste ano te_ndem a ser objeto de "ação
"bom relacionamento" com o Governo Colloi-: Biúar demons- política''.
tra, porém, uma nova postura com relação a esse relacionamento, ao afirmar que é "contra a polítka económica do
Do níesmo_ffiodo, Bittãr considera que~ocupaçóes d~ ter~·
Governo Collor". Da mesma maneira 1 _BitfáCâiz condenar ras podem ser utilizadas com fins eleitoreiros. Neste caso,
a conduta do Presidente durante a campanha eleitoral, como adverte que "a prefeitura não pode incentivar ocupações",
no caso das denúncias sobre o primeiro saneamento do candi· não descartando a hipótese. de ações· judiciais para reaver
dato oponente, Luís Inácio Lula da Silva.
áreas públicas que forem ocupadas.
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Rio de Janeiro, 12 março de_ 1992 parece que agora é para valer: foi aprovada, há cer.ca de
15-dias, a confissão, da dívida da_estatal pelo seu Conselho
Exm' Sr. Eduardo Suplicy
de Administração. O próximo passo para_ O_ lançamento de
Senador da República
debêritures gue" quitarão a· débito é a corivocação de assemSegundo informações publicadas pelo Relatório Reser- bléia .geral extraordinária para aprovar o aumento de capital
vado n' 1.303, de 24-2 a 8-3-92, a Confissão da Dívida da necessário à emissão.
Eletrobrás para com empreiteiras teria Sido aprovada pelo
_-Há, por:ém, uin prOblema insolúv~l, decor-rente d~s sucesConselho de Administração da empresa (vide cópia).
sivos atrasos nos arremates, do acordo: a dívida, que no final
Diante da gravidade do fato, apreciaríamos contar ·com de dezembro estava em US$800 milhóes aumentou US$200
.o empenho de V. Ex•, no sentido de agilizar providências milhões com a correção do período. Agora Serão US$1 bilhão
explicitadas no RequerimentO n~ 856/91, pUblicado no DCN e!ll_ papéis que com dez anos de resgate, vencimeD.tO_ am.i:il
(Seção II}, de 29-11-91, juntO ao Tribunal de Contas da União. e juros de 6% ao ano acima do IGP estão sendo saudados
Alertamos para o fato de que, originalmente, antes de com alegria pelos credores.
iniciadas as negociações_ entre a Eletrobrás e empreiteiras,
a dívida da Estatal era de aproximadamente, US$400 milhões
Folha de S. Paulo - Quarta-feira, 18 de março de 1992
e não de US$800 milhões conforme divulgado pelo Relatório
Janio de Freitas
Reservado.
MUITOS DÓLARES E POUCAS LUZES
Tal diferença, como ressaltado no requerimento de V.
Eletrobrás vai ássumir dí_vidas de empreiteiras
Ex~, é resultante da aplicação de reajuste de 84,32%, relativo
à inflação-de março-de 1990, índice negado aos demais segmenUm punhado de grandes empreiteiras e grandes fornecetos da sociedade, em especial à classe trabalhadora.
No aguardo de um pronunciamento de V. Ex•, subscreve- dores espera para hoje um presente extra do governo sob
mo-nos atenciosamente, Sindicato dos Economistas do Estado forma de misteriosos US$ 220 milhões, além de condições
do Rio de Janeiro - Sindicato dos Engenheiros do Estado mais do que generosos na quitação, de uma só vez, do crédito
do Rio de Janeiro - Sindicato dos Estatísticos do Estado de US$ 580 milhões, que vierem acumulando desde meados
do governo Sarney. Em compensação, a Eletrobrás, obrigada
do Rio de Janeiro.
a patrocinar o presente e a quitar dívidas que não fez, vê-se
ELETROBRÁS X EMPREITEIRAS
ameaçada de inviabilização financeira.
DEVE E NÃO NEGA
O presente foi elaborado em conjunto peios Ministérios
Após dois anos de negociações e quase oito meses de ~- In_fra_ Estrutura e da Economia, este representado por -seu
finalização de um acordo entre a Eletrobrás e as empreiteitas, Secretário Executivo, Luis Antonio Gonçalves. O ato final
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de formalização do pacote este previsto para uma reunião rio setor eléúicO não .encontraram Ciualquer índice que juStifí:
que ocorrerá quando, na manhã de hoje completam-se 24 que o acréscimo de US$ 200 Milhões a ser recebido pelos
horas da notícia, procedente do Ministro Marcfiio Moreira, empreiteiros e fornecedores.
de que "o Governo decidiu apertar os gastos das estatais
Al~m disso, o prazo das debêntures-. ·que deveria ser de
para assegurar cumprimento do acordo com o FMI". E 48 15 anos, foi fiXãdo ~m 10. E com um--malabarismo de última
horas depois que o Diário Oficfu.l publicou o corte, proposto hora: 10 a contar de abril, 90. Logo, o prazo real é de 8
por Marcilio Moreira e decretado pelo Presidente Collor, de anos, o que, valorízamaisaó mer~d_o de títulos, as·de_bêntures
25% dos gastos previstos em 92, com educação básica-, dência a s'erem recebidas pelo empreiteiros e fornecedores. Com esse
e tecnologia, meio ambiente e r_eforma agráríã.
_
_ -~
truque, os US$ 200 milhões tornam-se ainda maiores. E os
A história deste mais recente negó-cio extravagante entre
juios dessas debêntures acabaram fixados_em 12% ao ano,
governo e empreiteir-áS C.ómeÇOU-ã. -dois anos· e- meio, quando quando os do mercado de debentures_são de 6%, assim como
em 13-10-90 um decreto institUiu um grUpo de trabalho para os_ praticados pelo próprio governo de debêntures da privatinegociar ás dívidas federais com prestadores de serviços e zaçáo_ (caso Siderbrás, por exemplo).
fornecedores. Dado o dinamismo própriO do "governo moderO opositor Venilton Tadin1 .O.ão estará na reunião dos
no", o grupo ·de trabalho levou três meses e meio para fazer Conselhos da Eletrobrás. Andou em conversas no Ministério
a primeira eni 28--2-91, o setor de energia elétrica concluía, da Económia, recentemente e, na Volta, desligou-se_ de sua
afinal, o montante atu_alizado de sua dívida: US$ 580 milhões. funções.
Mais dois meses, e o e·ntão seCretárió Executivo do Ministério
da Economia, João Maia, apresentava aoscr_edoresa proposta
REQUERIMENTO N• 856, DE 1991
de quitação. Para quem esperava reCebimento desde 87, a
R~queiro-,
iegirn'entalmente, e nos termos do art. 71 da
proposta era muito boa.
Três dias depois houve, porém, a substituição de Zélia Constituição Federal, seja realizada pelo Tribunal de Contas
e seus assessores. Empreiteiros e fOrnecedores correram para da União auditOria de natureza contábil, financeira e patrimoo novo Secretário Executivo, Luiz Antonio Gonçalves, desis- nial sobre o resultado do trabalho realizado pelo grupo criado
tiram da proposta e obtiveram ·a reabertura de negociações. nos termos do Decreto n• 99.608, de 13 de outubro de 1990,
Mais três meses, e eles apresentavam sua proposta. Nos termos que teve como conclusão a propoSTção de um termo de confisprincipais, propunham que a Eletrobrás assumisse as ~ívidas. são e assunção de dívida com concessão de garantia e outras
de todas as empresas de energia elétrica e as quitasse, de avenças a ser firiÍlado entre a Eletrobrás e. as empresas credouma só vez, através _de debêntures com prazo de 10 anos. ras do setor elétrico,-que como_medida preventiva, deve ser
Para não fUgir à regra de prejudicar a Previdência o contrato analisado pelo TCU, antes que seJa~ consürnada a operação
de confissão de dívida a ser emitido pela Eletrobrás serviria cita~a.
para pagamento de dívidas dos empreiteiros ·e forneCed~res
Justificação
no INSS.
~
~
.
.
A diretOria da Eletrobrás aceífOu, pasSívamente a assimi· A-Eletrobrás, einpresa holding do Seio r Elétiicõ Federal,- lação das dívidas alheias. Mas, no Conselho da empresa. V e:.. está por concluir, nos próximos dias, uma qu_estionável operanilton Tadini~-do BNDES, levantou objeções·graves_ao·negó- ção de pagamento de débitos de obras controladas para com
cio. Tanto de ordem financeira, cciffio~de ordem legal, porque empresas construtoras, segundo condiÇões estípuladas em mios termos do acordo não foram submetidos aos Conselhos nuta de documento Intitulado Termo de Confissão de AssimFiscal e de Administração da EletrolJrás a_riiàg~~m foi. 3.pre- ção daDívfda com Concessão_de Garantia e Outras Avenças.
.
sentado relatório do grupo de trabalho (a esta altura, já com. Além de cada. empresa COJlti.olada., das construtoras e
pletamente desfigurado _na composição) e as condições do
negócio tinham tudo para torn~r-~e ~ais_ Uín: e~~hdalo._?~ da própria Eletrobrá-S; a UniãO Federal, nà. cJ.Ualidade de acio· _·
_
,
_ __ _ __. _ nista majõritáriõ,dã Elefrobrás;caso leVada _a cabo tal operaprimeira-pã_gin-a. ~
Os representantes do Ministro João Sailtãn-a nO llegõciO ç"ão,-deverá atuar:~o.II).o interveriierltc:; anUente, representada
-Sima Medeiros e Armando Araujo, SecretáriOS Executivo pela Procuradoria_ da Fazendã NãCionãl. · · Assim, comd Senador da República, após detalhada anáe de Energia Elétrica do Ministério- da Infra-Estrutura e
Luiz Antoriio-Gonçalves, pelo Ministério da Economia toma- lise do documentO que apresento a esta Casa, cumpre-me
ram todas as providências para--à ãproVaÇão -do acOrdo. Em chamar a atenção dos Senhores Senadores para tal operação
certa ausência do Ministro Marcílio Moreira, Gonçalves como
-miniStrei iri.terino, chegou a emitir uma •'autoriZação exc~pcio- que poderá ser ~esiva aos interess~s n~cionais. _,
nal", para posterior exame pelo ConSelho Monetário NacioComo' sabemos,- após a posse do Governo Collor de Menal, para contornar as restrições_emitidas pelo próprio C_onse- llo, foi editado ooPlano de Estabilização Econômica (Plano
lho contra debêntures do tipo incluído no negócio.
- Bfãsil Novo), que definiu regras eXplícitas para ccirreçâo
os- Conselhos FiS-Cal e de Administraç-ãO -da Eletrobrás débitos e desequilíbrios eConómico:. financeiros contratuais.
retinem-se hoje, segundo a exigência cobrada por Venilton Não são outros ·os' mecaniSmos -p-iéVistos mi Lei no·s.030790
Tadini, para votãr- o aCórdo. Está tudo pronto para a aprova- e· em diversas porta 'rias con:lp.lementares do -Ministério da Ecoção. Mas não nos_termos propostos pelos empreiteiros e forne- nornia, Fazenda· e Planejamento, como por exemplo, as de
cedores. Os representantes do governo resolveram torná-la n'' 239, 289, 307, 345, 378 e 422. c~~ ~ ~
ainda mais generosa.
Referida em dólares mesmo nos documentos oficiais
'fodo o País fÚi aHngídõ _pór mais um plano que, ema dívida pulou de US$ 550 milhões para quase US$ 800--üii- - riõni"e da salvação nacional, congelaria, durante determinado
lhões. Ainda que houvesse correções a acrescentar à correção período, preços e. salários, utilizando uma única ''bala'' que,
do dólar comparado à inflação; os que examinaram as contas ·de vez, acabaria com o dragão da espiral inflacionária.
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sendo, diretamente, moeda de negócio com valor corri
Sem dúvida, no que diz respeito aos s3:lário~-' Otiro funciogido e acrescido de juros, conforme previsto na Resolu
nou, atingindo a classe trabalhadora, qu_e Jam~l~_perde~ tª'n~o
ç~o n~ ... -da Comissão de Privatízaçã;o, na forma da
quanto após 15 de março de 1990.
_
- --- Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990."
Além disso, o congelamento não tratou de forrp.a _equânime os preços dos deniais agentes económicos, privilegiando
Ora, caso concretizada a pretendida operação pela Eleos cartéis que sempre controlaram a economia nacional.
trobrás, suas controladas, empresas, construtoras e da União,
Isto fica transparente pela simples leitura da cláusula 1• teremos mais- uma "moeda" definida por simples resolução
e seu parágrafo único do documento em questão_:
_ da Comissão- de Privãtizaçãü", ampliando o já questionável
Cláusula 1•: "A empresa controlada confessa ser devedora conjunto de papéis que vêm sendo utilizados no processo
da construtora por serviços prestados até 30 de abril de 1990, de transferência de ativos de estatais produtivas para o setor
pelo valor atualizado até 28 .de feverei~o de 1991 d~ '!C?r<!o privado.
,_
,
.
com as disposições conJratuaJ.s aphcávets de tantos cruzeuos,
Sem dúvida, dívidas cop.traídas_de_v~m se_r pagas. Todavta,
conforme demonstrado no Anexo I deste instrumento (Débito nil siiuãção ora ãpi-esentada, cabe, no mínimo, uma auditoria,
Consolidado).
_
.
_
_ .
pois todos sabemos que inúmeras obras qmtratadas, ou jamais
Parágrafo único. _ O débito _consolidado será atualtzado foram executadas ou foram apenas parcialmente para atender
pela variação acumulada do Índice Geral de ~reços de .M~r· a interesses que mere_cem ser apurado_s.
cada (IGPM) apurado e public~do pelo Instttl1to Brastletr.o
Estudos preliminares, realizados por técnicos do Setor
de Economia da Fundação Oetulto Vargas, apltcado a parttr elétrico, indicam impacto no caixa da Eletrobrás, já a partir
de 28 de fevereiro de 1991 até a data de assinatura do presente de 1992, da ordem de US$209 milhões anuais, e de aproximainstrumento, e acrescidos de juros de 12% Jdoze por cento) damente US$2 bilhões relativos ao prazo final dos títulos,
ao ano, capitalizados mês a mês (Débito Consolidado Atua.li- seii,l perspectivas de contrapartidas no fluxo de caixa da emzado)".
_
- -- presa.
Como pode ser verificad_o, para alguns c~nstrut?res pare__ S.endo a Eletrobrás uma estatal produtiva e eficiente,
ce não ter havido congelamento de pr_eços, ]á que <? ~e_rm_o responsável pelo planejamento de médio e longo prazos da
de Confissão prevê o pagaffiento de débitos relativos a ~~rviços construção, operação e expansão do sistema elét:fico nacional,
prestados até 30 de abril de 1990, por valores atu_alt_z_ados de forma a garantir energia para parcelas cada vez maiores
até 28 de fevereiro_de 1991 (aí incluídos os 84,32% da)_PC da sociedade brasileira, não podemos aceitar que direções
de março de 1990). Como se isso não bastasse, ou seja, passar transitórias, responSáveis por sua gestâo, pásSaro vir a compropor cima do estipulado no_ Plano Collor l, constatamos q~e meter sua capacidade de atender as expectativas nacionais
tal prática, se repete após a edição do Plano Collor II, já de um desenvolvimento harmónico, mais justo e fraterno.
que taiS Valores serão, a partir de ~8 de fev_eretr~ d~ 1991,
Por tudo que aqui for-dito, entendemos que esta Casa
caso se concretize a oper~ção, atuahzados pela vanaçao _ac':- precisa dispor, para apreciaçãO, da versão definitiva do documulada do IGPM, acrescido de juros de 12% ao ano, capttab- mento em pauta, como única forma de questionamento em
zados mês a mês.
bases_r~ais de uma operação que, no ·momento, n<>s-p-a-receAs aberrações expressas no docti.nien_to_- -nãQ~-param aí. de b_enefícioS duvidosos.
As alíneas e, d e e do § 1' da cláusula _3• prevêem que cada
Pelos motivos expostos, justifica-se este requeriinento de
parcela do dito "Débito _Consolidado Atua~zado" se~á. cor~i: auditoriã urgente por parte do TCU, para que se possa, em
gida pela variação da tanfa mé~ta de fornect~ento d". .e':ergta tempo, prevenir qualquer dano irreparável à viabilidade finanelétrica, na hipótese desse índtc_e _ser supe~or à vanaç~o do ceira da holdingEletrobrás. _
IGPM, acrescida dos juro& çu:;im_a mericiQnaQos.
Sala das S~ss<l,es,
de ..novembro d~ 1991. - S~padqr
Vale ressaltar que todas as recentes _declarações do Exce- Eduardo Suplicy.
lentíssimo Ministio da Infra-Estrutura, João Santana, e do
Excelentíssimo Senhor Secretário Nacional de Energia Ar~
Durante o discurso do Sr. Ed_uardo Supliçy, o Sr.
mando Araújo, garantem- que as tarifas de energia elétrica
-frdm Saraiva1 49 Secretário, deixa a cadeira da presiterão reajustes superiores à inflação, devendo passar d_o valor
d€ncia, que é ocupada pelo Sr. Lucídio Portel/a, Sude US$39/MWh, para US$67/MWh, a curto prazo.
plente de Secretário.
Na cláusula 4~, no míiliino Iriefece ser ergüiâa a·aceítação,
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
por parte da Eletrobrás, de Letras de Câmbio ~acadas contra
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. (Patisa.)
ela pelas construtoras, letras estas que "terão poder liberatórío
S. Ex~ não está presente.
_ "-'- -.
para pagamento de tributos federais e cont~buições p~ra seguConcedo a palavra ao nobre Senador José Paulo Btsol.
ridade social, pagamento de contas venc1das ou vmcendas
O SR. JOSÉ PAULO_BISOL (PSB - RS. Pronuncia
e fatoras de fornecimento_ de_energia elétrica das concessionárias de distribuição, bem como para pagamento de débitos o seg!Jillte discurso.) - Sf._P,reside_n.te,_ SrS. s:nado:es, eu
das empresas concessionárias junto à Eletrobrás e/ou suas não sei se foi Lactâncio ou Eptcuro que numa d1scussao afirmou: "Quando nós existim.os não existe a morte e quando
controladas".
a nlorte existe não existimOs nõs~ Lôgo ã -morte é nada para
Tais letras de câmbio, conforme explicitado na Cláusula nós".
s~, serão utilizadas na aquisição das debêntures definidas no
Vou fazer uma paródia desta _afirinação do L_actãnc~o
documento. Aí verificarrios q'ue o item 3 diz_, textualmente_:
ou de Epicuro~ vou_ dizer que, quai?-do o_Se_n?_d_o ex!ste, ~ao
"d) as debêntures poderão, ainda, ser utilizadas existe Regimento; e quando o Regtmento eXIste, nao eXIste
como selo de pagamento nos leilõe~ de privatizaçã? Senado; logo, o Regimento não é nada.

is
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No dia 5 deste mês, fiz um relatório neste plenário levan·
tando preliminares que, pelo menos no meu tempo de magistratura, seriam consideradas gravíssimas, porqUe eram preli-
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Insisti, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que não era possível apreciar o méritO do Projeto de Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União, porque eu havia
minares de nulidade da processualidade pela qual elaboramos
levantado a preliminar de nulidade, segundo a qual o relator,
as leis. Em última análise, eu estava afirmando que, a rigor,
que é autor das emendas, não pode ser relator de suas próprias
por desvios e oi:ri.issões no processo'legislativo, quase todas
emendas.
__ _
as leis que produzimos estão viciadas de defejtos que lhes
Apesar disso, sem qualquer fundamento explícito no Reretiram a validade jurídica.
_ _ gimento e como se eu estivesse apenas transtornando o bom
A lei está submetida, como acontece com qualquer exisandamento dos trabalhos, S. EX", o presídente, determinou
tência jurídica a pressupostos de validez jurídica e as violações
que se fizesse o relatório~
,
,_
de definições legais de competência para a prática de atos
Para que apreciarmos algo que pode ser nulo? Essa é
processuais são nulificantes. Não geram simples anulabilidaa questão!
des, as quais são sanáveis pelo decurso de tempo, não. Geram
Vou inSistir neSsa nulidade e voltar a ela para mostrar,
nulidades inasanáveis, nulidades pleno juri.
claramente, como a mesma se configura. E vou fazer isso
E eu afirmei, na Ocasião, que isso deCOrria de um fenô- , através de observações a respeito de um discurso qUe a contrameno que os epistemólogos· modernos chamariam de esterió- fiou. Porque, como levantei as preliminares de nulidade no
tipo; quer dizer, de repente nós_iorma_mos uma praxe proces- . projeto chamado substitutivO da Lei_ de _Imprensa e como
sualística, uma consuetudo processualística esteriotipada dife- o ~elato_r_desse substitutivo é o Senador JÇ>sé Fogaça, S. Ex•
rente do Regimento. Pelo hábito, pelo costume, substituímos --se nãO me falha a memória~ na ·qnint<i~Ieira passada, eu
o Regimei;tO e JaZemos tudo ao contrário do.que determinou ~ãQ__estava presente, porque, n_a o~síão, participava de debaas normas regimentais.
te-s na Escola Naval, num curso de política _e estratégiã Já ouvi dois argumentos opostos ao_,=que sustento; um contestou a a_rgüição nulidade que leva:qtei. Mas, pa verdade,
dizia que isso é-- uiria -q-ue-Stão de pouca relevância po"rque, nenhum dos argumentos utilizados pelo Senador parece-me
em se tratando de regra regimental, o tema s~ cir~P:_~cr~via praticável ou útil.
à administração_ da Casa, razão pela qual dificilmente as violaEm prirDeiró lugar, a alegação que S. Ex~ fez, no sentido
ções poderiam ter essa força desconstituinte da validade jurí- de que sustento que ele caiu da condição de Relator. com
dica das leis que produzimos._ Engana-se redondamente. quem o _objetivo de ser p.omeado para ocupar o seu lugar, é de·
isso alega. Leia-se,_ por exemplo, o art. 52 d_a_ CQn_stituição uma tal pequenez que me recuso a levá-la a sério. Levantei
Federal vigerite. É o_primeiró artigo da sessão que diz respeito as preliminares sem nenhum interesse em ser o J3.elator que
ao processo legislatíVo. Depois de mencionar ·o qtiirse elabora vai substituir o Senador José Fogaça na Lei de Imprensa,
através do processo legislativo, istó E, ·a-- emenda à Consti- que considero desnecessária e alienada em relação à realidade
tuição, a lei complementar, a lei ordinári~, :a-lei delegada, nacional. Ainda não tive oportunidade de me manifestar sobre
a medida provisória; o decreto legislativo e a resqlução._ fiá -O mérito dessa lei, mas vou fa:zê-lo oportunamente. Por enum parágrafo único que diz:
quanto, estoU em preliminares de validade, porque me inte"Lei complementar disporá sobre_ a elaboração, ressa que as leis produzidas por esta Casa sejam válidas.
Protesto, pois, cOritra a inSinuação de que eu estaría,
redação, alteração e consolidação das .leis._"
Quer dizer que o processo pelo qual devemos .elaborar ãtravés da-quele relatório, insidiosamente praticando um jogo,
as leis há de ser uma lei complementar, que está em segundo um truque, para substituir, na relataria do projeto, S_. Ex•
lugar na gradação hierárquica dos proclutos l~_gisl~tivos. N_~ <? _SeEador José fogaça. S. Ex~ é professor de português e
níVel de complemento á" Constit~ição._ Como esta lei co~ple inicia a parte séria de _seu discurso trabalhando semanticamentar não foi feita, isto significa qué oS disp_~Sjtiv()s regimen- mente sobre os conceitos-de substituto e substitutivo.
Não tenho nenhuma objeção a fazer quanto à análise
tais que lhe fazem as vezes estão no nível hiúárqutcà de
lei complementar, na estrutura escalonada do _ordename~nto re-alizada por S. Ex• Só quero dizer que um professor amerijurídico· e com esse estatuto prosseguii:ão até_qúe, prâmu1g:ad_a cano, -de Cambridge, Chamado_.Dweier, esci-eveu uma fraSe
simples, re_petid~ em todos os lugares do mundo onde se estuda
a lei, resultem revogados.
.
Quer dizer: frustrando, descumprindo esses princípios, - hermenêutica jurídica; uma recomendação_ aos alunos, que,
estamos gerando nulidade insanável e amanhã ~ste Senado pedindo perdão pelo meu péssimo ínglês, vou tentar repropoderá ser submetido ao vexame de uma P.ecisão j1,1diçial des- duzir: Never cite a dictionary as authority. Em Direito "nunca
-.
_ cite um dicionário como autoridade"._
constituinte de suas leis.
.
Hoje pela man_hã, na Comissão de Constituição, Justiça
Se os senhores abrissem, por exertlplo, um livrinho como
e Cidadania, ponderei ao nobre, ínclito, admirável Senador o famoso "Introdução ao Pensamento Jurídico" de Karl EnNelson Carneiro, reverenciada pessoa, padrão de dignidade, gish, quiçá o mais extraordinário dos últimos grandes profes- .
presidente da aludida Comissão, que, se há uma preliminar seres aa escola alemã, veriam-que el:n um dos primeiroS capítu- de nulidade, não se pode enfrentar o mérito antes de resol- los o._.autor r_efere-se aJ> Código CiVil alemão, já revogado.
vê-la. Não sou dono da verdade, mas a preliminar de nulidade
Nesse código e no nosso, antes da Constituição, havi~
foi argüida e antes de começar a estudar o mérito_de qualquer um dispositivo parecido que dizia assim: "a relação entre pa1
questão que envolva essa preliminar, é preciso decidi-la. Isso e filho ilegítimo não é relação de parentesco". O _que significa
é uma coisa banal, superficial, cotidiana em Direito. Pode-se
isSo? É óbvio que o Códi,go Civil alemão não tem ccmdições
freqüentar qUalquer juizado de Direito, aqui no Distrito Federal, qualquer tribunal de justiça nos- Estados, qualqu~r dos de ab-rogar a natureza_ E óbvio que o Código Civil alemão
tribunais superiOres,- aqui,- eles não enfrentam o méntc) en- não tem possibilidade de ab-rogar a relação sangüinea ou
quanto não decididas as preliminates~ Essa é a_ordem n-atural cosangUinea entre o pai e o filho ilegítimo, mas. é tão ó~vio
das coisas.
- - --- ·quanto isso que o- Código Civil alemão pode retuar do ftlho
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V -pareceres;
VI --~mendas." _
_
.
Entãõ, ·pelo inciso V, desse dispositivo, o RelatOi: que
produziu a proposição não pode continuar como Relator. Cai
da condição. Mas eu quero saber quem dentro desta Casa
tem a coragem de me dizer que substitutivo não é proposição.
Isso vale juridicamente.
.
..
- Por que, s~ o art. 246, § 49, diz que_ substitutivo é igual à
Por isso Dweier afirmou em Cambridge e._ ficou_ famoso ,em~nda ~ntegral, e se o art. 211 diz que emenda é proposição,
no mundo inteiro, que não devemos riunca citar, en1° ritatéria chego, por silogismo elementar, dedutivo, à conclusão de que
jurídica, um dicioriário, porque há Urria semân!íca- jurídica substitutivo é proposição.
que não confere necessariamente coiri _ã o~g~naL
Quero_ saber se existe alguém capaz de me negar isso.
Interessante é que no meu relatóno hdet_c~rn elementos Por que é tão fácil chegar numa reunião e dizer meia dúzia
semânticos justamente para_ enfatizai esSe aspecto da questão. de coisas difusas que não têm nada a ver com a lógica, com
Afirri:tava qUe o nosSo Regiinentõ"fa.Zia Uma-iaêntifíc3.ção con~ a precisão, e assim deixar as coisas como estão. Não sei quem
ceitual que, a meu ver, não Seria correta do pontt? de vista foi que e·screveu que é mais fácil acertar vagamente do que
de uma semàntiãa moderna, atualizada. Confundia emenda errar com precisão. Então, talvez aqui o pessoal queira evitar
com substitutivo -quando se emenda o que se emenda perma~ o e"rro -com ·precisão e acertar vagamente. Acaba errando vaganece, embora re-rnendado. Toda emenda seria, por definiçã~, mente depois de errar com precisao.
parcial. Fiz esSa- digressão apenas para dar um cunho mms
Assim, através de uma linguagem difusa, como a usada
leve a uma argumentação pesada. O que pretendia dizer, por meu _querido Presidente da Comissão de ConstituiçãO,
e iss.o está escrito no relatório, é que, segundo o Regimento; Justiça e Cidadania, hoje pela manhã, pode-se passar por
substitutivo é emenda integral. Isso pode ser lido em diversos cima de uma grave questão de nulidade, como de fato acontemomentos do substitutivo. Leia-se, por exemplo, o art: 24~. ceu. Tenho veneração por S. Ex\ coilsidero-:o um-homem
§ 4~, do Regimento, lá está explicitamente escri~o_que .substi-_ admirável, com um passado inco~u!D, !1!11 homem que está
tutivo é emenda integral. Leia-se o a:rt. 270, parágiafo único na história dO Brasil, o que não me impe~e de lhe dizer que
e ali se vê a expressão ''substitutivO ihtegral'' por oposição o cacoete das pequenas tiranias tópicas. de dentro deste Senaa "substitutívo parCial".
: do, de vez em quando pode afetá-lo mesmo sendo um homem
Então, Srs. Senadores, o substitutivo, a teor do Regi-_ que está_l_1á_40 _anos dentro do Parlamento brasi feiro.
O que eu quero dizer é que os poderes, nobre Senador
mento, e pouco_ me importa que seja diferente no dicionário,
é uma emenda integral. Estabelecido isto, chamo a atenção Jutahy Magalhãe:s e vamos_ pensar um segundo nisso - os
para o art. 126 do Regimento Interno, que está ~o Capítulo poderes, dentro deste_ Senado, eles são pleiteados.~ Disputa-se
"dos Relatores". O art. 126.descreve como se designam os a Presidência da Mesa, de]1ois se disputa a Presidência das
relatores. E no § 2~ vou ler, porque as evidências, talvez Comissões. Em suma, disputa-se o poder qui dentro, não
por serem evidentes, tendem a entrar por uma orelha e sair se -disputa? E quanto menos normas, ou regra existir sobre
pela outra. É paradoxal mas é verdade. _Qu_anto mais eVidente o poder que cada um consegue empolgar, mais divertida e
é algo, mais esteriotipado- ele se torna e menos_ sentido ou exuberantemente ele exerce esse poder. Imaginem, o coitado
do Senador Bisol, com a sua insignificàn~ia, representante
conseqüência concreta fática, e!.e, tem.
·
-de um Partido qUe só tem a ele como representante aqui,
Está, poiS, escritO:
"§ 2o Quando Se tratar de emenda oferecida pelo levantar uma preliniinar de nulidade. Claro, em Direito, prelirelator, em plenário, o Presidente da comissão desig- rrtinat de nulidade é coisa séria, mas em-face-dos poderes
nará outro Senador para relatá-la, se~do essa circuns- tópicos das estruturas do Senado, essa import~nc~ se dih.J.ê.
tància cOnsignada no pa!ecer."
Então, o Senador me diz assim: "Ah, Senador Biso!, V. Ex•
não está lendo bem o art. 126. Ali diz assim: E no art. 127 do Regimento Interno, ·reparem-só -(,-q_ue
J.'Quando se tratar de _emençla oferecida pelo relator, em
está escrito:
·~
d C E f
plenário .. ."' do Senado e não plenário a OJI1Issão. . a
"Art. 127. -"Não poderá funciOnar como relator está todo o contra-argumento, um erro que ma1s da metade,
-.pelo menos, do Senado está cometendo. Este livrinho aqui
o autor da proposição."
Mas, Deus do céu! ou isto está _escrito e é uffia narina, chamado Constituição da República Federati~a do Brasil mou não está es_crito e esto-u fazendo uma fantasia. Pelo menos ventou uma coisa muito. sél'ia: inventou dep-artamentoS legislaneSta edição-do Regimento Interno, o art . .127 diz asSim:
tivos dentrO do POder Legislativo. Inventou que as comissões
legislam; inventou que as comissões fazem leis. Prestem b_em
Não_ poderá funcionar como re"Iator o autor da atenção. As comissões fazem leis por mandamento constituproposição."
clonal. Ení conseqlíêricia disso, o Re-gimento;-que talvez teAgora, oart. 211 -=-:.-~l!_nãoyou ~o dic)Qriári?;-?-8U;aqlli -·- llhaOios. eláborado precipitadamente, se "modernizou".
ao Regimento - diz quais são as classes de pr.opos1ção.
No arL 91 escreveu-se:
São:
-"Às comíss§es, no ~mbit9_~e S!J~S atrib~j~~. e3:b~, çl.is~
"I- propostas de emenda à Constituição;pellS3da a·coffii)etênda do -plenário do Senad~···"- prestem
II- projetas;
bem atenção, _porque o artigo fala em pleJ:].áno. ?stou lendo
urq _1!rtigQ q~e está mostrando que a maior parte.dos projetes
III -requerimentos;
IV- indicações;
d~ lei não chega ao plenário do Senado. A maxor parte dos
todas as conseqüências jurídicas- da filiação. Negar-

lhe, juridicamente, o parentesco.
_-- - _ _
..
O que sigriifiêa isso_? Signifíca ·que o -direito não "tem,
em primeiro lugar, a obrigação de ser igual a natureza. Segundo, que o Direito j:ldde criar o seu obj~to, pode dizer que
pai de filho ílegítimo n-ãO é pai, e o filho não é filho dele.

_o
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projetas de lei é deliberdção terminativa das comissões. Então,
esse dispositivo, quãrido fala em plenário- qualquer pessoa
que entenda um pouco de hermenêutica jurídica percebe isso
- pode estar falando no plenário do Senado e pode estar
falando, pelo menos no que concerne às deliberações terminativas, no plenário da comissão. É ou não é? Se alguém me
disser que não é~ vou ter a paciência de ier-o art. 92, do
__ ____
Regimento Interno.
O art. 92, âo Regimento Interno; diz assim:
"Art. 92. Aplicam-se à tramitação dos projetas e
demais proposições submetidas à deliberação terminativa das comissões, as dispos-ições· relativas a turnos,
prazos, emendas e demais formalidades e ritos exigidos
para as matérias submetidas à ·apreciação do Plenário
do Senado,"

Pelo amor de Deus, Senãd6res, Vii:ãlO_S___ser uni pouco
lógTOOs.
- ·
Esse artigo está dizendo que é para aplicar nas comissões
as regras que dizem respeito à processualidade no plenário
do Senado. É um artigo que nãb se limita a faZei uma reiriissão
genérica, acrescentando referênciaS especificadoras Como as
de turno, prazo e formalidades.
_ _ _
Quando houver substitutivo na Comissão de Assuntos
Sociais, nobre Presidente Almir Gabriel, tem que haver doisturnos. Está escrito aqui no art. 92.
O Sr. Chagas ROdrigues :....__ Permite v. Ex~ ~m aP8.rte?
O SR, JOSE PAULO BISOL - Com prazer ouço V.
Ex•
O Sr. Chagas Rodrigues- Esse art. 92 a que V. Ex•
faz referência fala precisamente em plenário do Senado. Se
existisse só Plenário do Senado, não haveria necess~dade de
falar-se em plenário do Senado.
·
O SR. JOSÉJ'AULO BISOL -Se as comissões deliberam
terminativamente sobre projetas de lei, o que significa isso?
Significa que se deliberou, está terminado. Se a comissão
deliberou, nobre Senador Nelson Carneifo, e se o projeto
é de deliberação terminativa, acabou.
.
_
O Senador José Fogaça, no discurso _que fez coritra a
minha tese, pergunt~u diversas vezes isto: quando é que morre
o projeto original ou o substitutivo? E _salta para a legislação
do plenário, dizendo que só morre no plenário. S.ó não lendo
isto aqui se conclui tão erroneamente. Realmente o Senador
José Fogaça não fez a leitura adequada.desse texto. Aliás,
este regimento tem uma linguagem imperial e eStamóS Jiãbítuados com uma linguagem mais moderna. Fazer a leitura
dele no sentido de inteligibilidade integral do que está sendo
lido, não é fácil.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite~me V. Ex~ um aparte?
O SR. JOSÉ PAULO llfSóL :_Vou concluir o meu
-- .
racioncínio e, em seguida, dare-i o aparte a V~ EX•
Aqui está escrito que a maior parte dos projetas de lei
são de deliberação terminativa nas comissõeS, e que as comissões deverão adotar o processo do plenário do Senado, pelo
menos quando forem terminativas, pOrque há uma lacuna
legis referentemente aos não terminativos. O Projeto de Lei
de Imprensa, por exemplo, é de deliberação terminatiVa.
Quero dizer agora uma coisa mUitO irriporiiriie, prestem
bem atenção: se na ComisSão- de Constituiçâo, JUStiça e Cida-
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dania votamos. o Projeto de Lei de Imprensa e aprovamos
o substitutivo, automaticamente rejeitamos o projeto original.
Prestem bem atenção, po-rqu-e a Mesa faz errado: a Mesa
põe em votação o substitutivo do Senador José Fogaça; vale
o substítutivo Ou vale o projeto oiiginal do Senador Josaphat
Marinho? Está errado! Meu Deus do céu! O que signífica
deliberação terminativa? É engraçado porque as palavras, de
repente, perdem o sentido. Está errado porque _a comissão
deliberou terminativamente e vOtou pelõ substitutivo, acabando com o projeto original.
.
O s-enadOr Jos-é Fogaça pergunta quando morre a substitutivo ou o projeto inicial. Morre na comissão. Agora, pode
haver recurso, -embora não seja o caso. Se houver recurso,
o Plenário do Senado Federal é rnstânica recursal. Não é
como antigamente instância inicial e única. Não. A Constituição Federal criou duas instâncias, e o-plenário virou instância iecursal nos casos de deliberação terminativa das comissões. No caso da Lei de Imprensa, não houve recurso. O
projeto do Senador Josaphat Marinho está morto; não tem
mais como ser votado. E o substitutivo deixou de sê-lo; passou
_a ser projeto da comissão e é Como tal que ele vem a plenário,
porque foi utilizado 0 art. 172 do Regimento. Corri efeito,
existem duas possibilidades em que esses projetas de deliberação terminativa sobem para o Plenário do Senado a primeira, se houver recurso assinado por 1110 de Senadores no pra,..o
previsto, cinco dias da publicação da decisão da comissão.
Não houve esse recurso no caso.
Segunda hipótese: -utilizada pelo Senador José Fogaça
_ a Comissão de Assuntos Sociais, não tendo apresentado
o relatório no prazo, S. Ex~ entrou com um requerimento
em plenário para que avocasse o projeto, Isso é uma avocação
-estamos discu~indo a avocatória no Judiciário -pois aqui
está! Na processualidade do Senado, há uma avocatória, no
art. 172. O relator, na comissão, não fez o relatório no práZo?
Então o Plenário delibera: avocamos o projeto sem parecer.
Meu Deus do céu! Está escrito aqui! É o art. 172, e
fico com medo de ler porque se começo a ler todo esse Regimento vai ficar pesado demais. Mas os Senhores podem ler
"-"art. 172, por favor.
..
Então, o que acontece? S. Ex• pediu para que o Plenário
avocasse, já que a comissão não tinha dado andamento no
prazo legal, e foi avocado.
O substitutivo não é mais substitutivo, porque já morreu
o projeto, no caso o· do Senador Josaphat Marinho, pois não
houve recurso nos cinco dias da publicação da deliberação
terminativa da comissão.
Para que esse livro vai falar em recursos, se- subir ao
plenário do Senado fosse automático? O legislador tem que
ser muito pateta para dizer: -Olha, tem recurs<:r, mas sobe
de qualquer maneira. Ora, essa! Tem recurso- porque, não
havendo recurso, não sobe! No caso, não .houve recurso e
o projeto subiu por outro fundamento do regimento e tertius
non datur. O sibstitutivo chega aqui como projeto de comissão, tanto é que se abrem os prazos das cinco sessões para
·quê? Para emendas que incluem substitutivos. No pelnário,
posso oferecer emenda e posso oferecer substitutivo ao projeto
da comissão, eis que ninguétn pode me cassar um direito
que a Constituição me dá.
- ··
·- ·
Por que este Regimento estabeleceu que_posso recorrer?
É porque se julgar que o projeto do Senador Josaphat Marinho
é--melhor que o substitutivo, vou lá e recorro no prazo; -ele
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sobe, e eu insiSfõ--no projeto do Senador Josaphat Marinho rendo aperfeiçoar o projeto, oferecer emenda, essa emenda,
ou então se eu crer que posso produzir um substitutivo melhor, que será submetida ao debate no plenário da comissão, tem
vou lá, recorro e no prazo apresento emendas_ ou _emenda que ter um segundo relator para opinar sobre ela. Eritãó,
poderíamos indagar: esse segundo relator necessariamente fiintegral. Substitutivo, segundo o Regimento, é emef1da intecará no dilema de aceitar-ou rejeitar a ·emenda, ou pode
gral, e o direito de emendar é uma parte substancial d:ó ditei to apresentar uma outra emenda ou subemenda? E aí teremos
de fazer leis. No momento cm que tomamos posse aqui, torna- um terceiro relator. Não discuto todos os aspectos de direito
mo-nos titulares do direito subjetivo público constituciona- que V. Ex~ está focalizando. Estou apenas fixando a posição
lizado de fazer leis, de emendar leis. Essas tortuosas tiranias do Presidente da Comissão de Constituição,_ Justiça e Cidada·
da burocracia interna dos .colégios parlamentares, esses exercí- nia, que está seguindo uma Praxe desta Casa nunca- interrom·
cios tópicos de poder que emergem na formação _de_ maiorias pida e de que participaram todas as granaes figuras de juristas
levam-nos a coisas fantásticas como a cassação tirânica de que por aqui passaram. Aqui estão presidentes de comissões.
direitos constitucionais._
Nunca se soube que um presidente de Comissão impediu um
Outro dia, Senador, votamos uma -lc~i da nossa compe- relator de apresentar uma emenda. E essa emenda apresen~
tência feita pela Câmara! É ou não é verdade? Alguém 'igrio'ra fada pelo relator não pode ser exposta por ele. Terá que
isso aquí? Puseram-nos "goela abaixo", Senador Nelson Car- te! um novo relator para opinar sobre ela. É evidente que
neiro, e votamos a lei da Câmara que· todÕs sãbíamO-s QUe' esse é o debate que está como preliminar na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, em face da questão de or·
nós é que deverfamos fazê-la.
Ah, Norberto Bóbbio e ser cem anos! Cem anos, Nor- dern que V. Ex•, com o brilho costumeiro, com a largueza
berto Bóbbio, e precisarias est... , 3lJUÍ nesta Casa e diz_er que de argumentação que tem dado constantes demonstrações nesuma das dívidas mais tristes que a democracia ainda não pagou ta Casa, sustenta. O modesto Presidente da Comissão são
de Constituição, Justiça e Cidadania está epenas processando
é acabar com a tirania das maiorias.
O jogo da- praxe- cOnsuetudiiiá!ía que substitui o Regi· estão de ordem levantada por V. Ex~, e que não se refere
menta nesta CaSa é fustrtimento de tirania daS-lnaiorias. Aqui apenas ao problema da Lei de Imprensa, mas a todos os
o partido majoritário irianda. É o PMDB, sim, s'enhor! -E projetas que passarem pelo Senado Federal. Então, ou o rela·
o discurso _que ele faz lá fora é o da democracia. mas sem tor fica impedido de emendar o projeto, quando houver fla·
sequer percebe que aqui dentro ele escolhe os relatores, os grante injustiça, flagrante irregularidade, flagrante inconstitu~
relatórios e impõe inconstitucionalidades como essa da rola· cionalidade ou,_ então, se ele emendar, haverá um segundo
gem das dívídas, competência do Senado mas legislada pela relator. Ora, eVidentemente isso é uma revolução processual
Câmara numa jogada do Quércia, do PMDB quetivemos que V. Ex~ sustenta e fala com o brilho de sempre, invocando
o regimento. Não estou contestando o que V. E~ diz, mas
de engoli.
'
quero deixar claro no seu discurso que o Presidente da ComisO Sr. Neisoit Cã.rneirõ-=-=-- pe-rmite·me V. Ex' um aparte? sãO de Constituição, Justiça e Cidadania não está inovando
nada. Está cumprindo o dever de submeter à apreciação da
O SR. JOSÉ PAULO Jl!SOL-'- Concedo-lhe o aparte,
Comissão
e, principalmente, da Comissão de Constituição
nobre Senador.
Justiça e Cidadania - qu,e deve regular a matéria - um~
O Sr. Nelson Carneiro- Estava ouvindo o seu discurso hipótese _que até hoje não havia sido suscitada, e: que não
do meu gabinete polque, aos 82 anos, me assusta esse frio pode ser resolvida apenas por uma decisão da Mesa da Cernis·
intenso do plenário, quarido são poucas as pessoas aqui presen- são. Tem que ser objeto de exame pela Comissão, depois
tes. De modo que ouço sempre os discursos- e os acompanho de um relator opinar sobre a matéria. Com esse eSclarecido gabinete. Quero inicialmente agradecer-3s_~eferêndaS -que mento, quero prestar a V. Ex•, ainda urna vez, as homenagens
V. Ex~ fez a minha pessoa e que muito nie distiriguem partindo que V. Ex~ merece, não só pela sua integridade moral, como
de quem partem. Mas quero esclarecer que a questão de ordem pela sua competência, pela sua dedicação, pela sua constante
levantada por V. Ex~ teve- o rito normal. O- PreSidente da presença na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Comissão designou um relator, o Senador _Antônio Mariz, e_ constante intervenção em todos os proje-tOs cjue ali transitam.
que vai dar o seu paiecer e -depois será decidida a questão V. Ex• é urna das figuras estelares daquela Comissão como
de ordem pela Presidência. Mas, em se tratando de segundo o é, sem dúvida, deste Plenário. Apesar disso tudo, o modesto
turno, quando houver substitutivo, V. Ex~ está inteirãi:rterite Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
certo, não há dúvida nenhuma. Agora, quanto à primeira deve, além de se valer da experiência e dos recursos que
parte, de que sempre que um relator de Comissão apresentar a lei lhe concede, ouvir quem possa opinar sobre a questão
substitutivo ou emenda no seu parecer, esse parecer ou esse de ordem para decidir atinai. Peço a V. Ex• que me desculpe
substitutivo devem ser enviados a um segundo relator - e se não continuo, porque convertemos o plenário do Senado
a dúvida continua no meu espírito, porque, há 41 anOS nesta num frigorífico e todos ternos que usar sUéter,- Para evitar
Casa, sempre vi que o projeto -é apresentado- perante a-Mesa que, amanhã, saiamos da Casa todos doentes. Não se come vai à ComissãO - o-Regime_hto pi'oíbe que o au~6r do preende uma temperatura de_ssa, quando são tão poucos os
projeto ou da emenda do plenário seja relator na comissão, Senadores presentes. Quando há um grande comparecimento,
e, mais ainda, que até o Presidente, que não _vota em regra, C?mpreendo. Mas, para isso, há o regulador de temperatura,
sendo autor da proposição, não deve presidir a reunião ou aJustado conforme o número dos presentes. Peço a V. Ex~
sessão, e isso tem ocorrido normalmente. Minha dúvida, e desculpas pela minha intervenção, principalmente pela impos~
não é apemís minha, mas de outros colegas também, é se sibilidade de aqui permanecer, mas voltarei a ouvi-lo no meu
vamos mudar essa praxe, esse costume de mais de quarenta gabinete.
anos - é_ o tempo que estou nesta Casa qUe pdsso contar
. O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Senador Nelson carneiro,~
-·para criar a seguinte soluçãO: sempre que um relator, que- mutto pelo contrário, Senadores pouco significantes como eu
o
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só sobrevivem pelo respaldo que figuras hist6ricas Como_ V.
Ex• souberam construir com inteligênci<~: 1 <Jignidade, pertmá·

cia, grandeza de espírito e pa_trio~ismo. Soü. um admirado_r
de V. Ex•ln_felizme_nte, a admuaçao, no Bras1l! é um_a_g_uahdade rara, porque é preciso ter bom cará1e.r para admirar.
E temos problemas culturais a respeito do caráter, etnicamente falando. Mas, em verdade, se estou aqui reclamando
por um fato, faço-C) em r_ela_ção ao fato, jamais em relação
à figura de V. EX', que merece toda reverência e toda admiração.
___ -:_ __
Senador Nelson Carneiro, eu não gostariá de criar mais
dificuldade, mas esse processo da Lei de_ Imprensa possui
uma outra nUlidade que ainda não levantei: o art. 102 do
Regimento Interno d~~ que à Comissão de Educação cornpet~
opinar sobre proposições que versem sobre imprensa, rad10d1~
fusão, televisão. Isso não foi feito.
O Sr. Nelson Carneiro- A culpa não é da Comissão.
O SR.JOSÉ PAULO BISOL - A Presidência da Casa
é que deveria ter despachado.
Como se trata de uma regra -de CÇ)mpetência, a nulidac:J.e
é absoluta. Talvez citando autOres famosos_ eu possa ser ouvi~
do. Citaria, por exemplo, o Alph Ross, que dedica todo um
texto sobre a nulidade gerada por omissão de um capítulo
competencial da atividade processual. ConcltJi pela nulidade
absoluta. Tais regiaS constam_h9je do Regimento porque ain~
da não ·concretizamos a lei complementar sobre elaboração
de leis. Mas a nossa obrigação, segundo a Constituição-de
1988, é elaborar essa lei complementar cuja falta é sensível
e perigosa.
- O Sr. Jutahy Magalhães- Permite~me V. Ex~ um aparte?
O SR- JOSÉ PAULO BISOL- Pois não, é uma honra
para mim.
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da ditadura da maioria, mas de entendimentos polítiCOs, administrativos e, sobretudo jurídicos. É nesse ponto que V. Ex•
coloca a questão. Até hoje estamos tendo dificuldades com
aquele caso da rolagem das dívidas, sobre o_ que se chegou
a noticiar que o Banco Central está elaborando um Profe-ta
de resolução da competência do Senado. Quer diZer, já uengolimos" o da Câmara; agora, vamos ter que "engolir" o do
Banco Central, que-é assunto de alçada exclusiva do Senado
Federal. Temos tido questões desse tipo a cada dia, infelizmente. Quanto a essa questão, V. Ex~ começa a ter razão.
qUando díz que o subsdtutivo tem que- ter segundo turno
nas comissões e que as emendas de relator devem ser relatadas
por um segundo Senador. Só discordo, no caso do substitutivo,
na interpretação que V. Ex~ dá ao Regimento, com muitos
fundamentos. Procurarei, dentro dos meus parcos conhecimentos, mas com a ajuda de outros, encontrar argumentos
na dlreção-·de unl ênieridinlento cOntrário ao de V. Ex~ No
entanto quero parabenizá-lo por insistir nessa questão e levan~
tar um problema sobre o qual o Senado Federal deve debruçar~se.

O SR- JOSÉ PAULO BISOL - Senador Juthay Magalhães, se o regimento cria dificuldades, isso não juStifica o
seu descumprimento; vou insistir nesse aspéCto da questão.
Foi levantado pelo eminente Senador Nelson Carneiro que
isso criaria uma certa circularidade de relatores, capaz de
embaraçar o processo. Ora, está escrito no Regimento. Ou
muda-se o Regimento, ou cumpre~se o Regimento.
Agora, praxe e costume, no Brasil, não revogam lei.
O Sr._ J1:1-tahy Magalhães- Mas V. Ex• m~_permita, essa
não é a minha posição. Apenas disse que estamos procurando
argumentos jurídicos para contrapor aos de V. Ex~, e não
a praxe.

O Slf: JOSÉ PÁULO BISOL :_O Senador Nelson CarO Sr. Jutahy Magalhães- Para mim é unia honra apar- neiro mencionou que a pra:xe é essa. Até ilo discurso do Senate ar V. Ex~ e uma ousadia, porque não vou atrever-me a dor José Fogaça- contra o iiieu reiãiódõ houve referência a
discutir direito corii V. Ex' Aqui no Senado, tenho a grande uma cena patéti_ca, comovente, na qual o Senador Nelson
vantagem de, entre vários professores, aprender muito quando Carneiro, seguridó o mencionado discurso, teria dito dia,nt-e
se debate matérias com essa. V. Ex~ certamente terá oportu- das preliminares que levantei: "Mas há 40 anos fazemos assim
nidade de ter ao seu lado, ou dando opiniões contrárias, gran~ e, agora, o Biso I diz que está eirado".·
des juristas como oS _Senadores Nelson Carneiro, Josaphat
Em primeiro lugar. compreendo essa reação patética,
Marinho, Cid Sabóia de Carvalho, Maurício _Corrê a, Chagas afetiva, mas não é um problema de 40 anos, pois este Regi~
Rodrigues e tantos componentes da Comis_s_ãO de Constitui- mento é recente, assim como a Constituição, que criou o-s
ção, Justiça e Cidadania, que certamente irão debater esse projetas de lei de deliberação terminativ-a nas comiSs_ões. E
tema. Como leigo, eu- ilão- iria jamais en_t_:rar no iiiérito da foi essa criação, a da deliberação terminatiVa nas comissões,
questão; pessoalmente, não iria atrever-me a levar uMa discus- que criou pânico nos intérpretes deste RegimentO, que não
são para o campo da Filosofia do DíreitO, cOfrio V. Ex~ o conseguem atentar para o vetdadeiro significado do art. 92.
faz com todo embasamento e conhecimento_.-Em ·discurso pro- que, repito, manda aplicar a processualidade que acontece
ferido há alguns dias, V. E~ apresentou, com profundidade, no plenário às comissões quai:Jdo o projeto é de deliberação
este assunto para debate. Oportunamente, já lhe havia anun- terminativa. Quer dizer, tudo o que se faz no plenário, deve~se
ciado que estou buscando elementos contrários, porque, se fazer nas comissões, quando o projeto é de delibúição termi·
V. Ex• for vencedor, criará uma revolução neste Senado. Por nativa. É simples.
Está escrito no art. 126, § 2•:
isso, estou buscando, junto aos doutos e à assessoria, argumentos contra a opinião de V. Ex•, apresentada sempre com
"Quando se tratar de emenda oferecida pelo rela~
brilhantismo e profundidade, difícil de ser contrariada até
tor, em plenário, o Presidente da comissão designará
certo ponto. Mas esp~ro ainda poder fazê-lo com a ajuda
outro Senador para relatá-la, sendo essa circunstâncía
e, principalmente, acompanhando os juristas da Casa, que
consignada no parecer."
poderão ter opiniões diferentes das de V. E~ Espero sinceraNo caso é o plenário da comissão - isso é óbvio mente vê-lo abatido nesta_questão. Neste pronunciamento,
V. Ex~ falou, muitas vezes e com_e:moção- o que aprecio porque nem vai- haver plenário do Senado, pois a deliberação
-de verdades inquestionáveis-. como a ditadura das maiorias. da Comissão é teiminativa~ Só vaí haver plenário, se alguém
Essa questão por exemplo, não pode ser decidida na base se socorrer do art. 172, faltando o parecer ou se houver recur-
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so. Então, o plenário inencionado aqui, neceSsariamente, no coisa. Por exemplo, o § 29 do art. 133, artigo este qUe- é
sentido de que não pode ser de outro modo, é o plenário a base da interpretação oficial da Mesa, a qual foi até a uma
da comissão. _l_n_terpretatio cessat in claris. Quer dízer, não parte, corretamente, mas não foí mais adiante porque teria
dá para inventar. Senador Josaphat Marinho, um outro senti- que substituir o relator, e isso a Comissão Diretora não quis
do. Por_ mais freudiano que se seja, por mais capacitàdo que enfrentar. O art. 133, que é o que define os pareceres se esteja para desentranhar das vísceras- de u_ina proposição é inuiiO mal, por siTiai, mas não tem importância, é· a -lei
um sentido ocultíssimo, coisa em que, pOr-eXêrtlplo, a herme~ -diz_ assim:
nêutica religiOSa é perfeita. Por mais experréiicia e sabedoria
"Art. 133. Todo parecer deve ser conclusivo em
que se tenha nessa espécie -de hermenêutica psicanalítica, é
relação à matéria a que se referir, podendo a conclusão
impossível não entender isto:
ser:
"Art. 126, § 2':
e) pela apresentação de:
Quando .se tratar de emenda oferecida pelo rela3) emenda ou subemenda;n
tor, em plenário, o Presidente da Comissão designará
outro Senador para relatá~la, sendo essa circunstância
Nem fala em substitutiVo. Então, a interpretação correta
consignada no parecer."
é. a interpretação oficial, no- sentido de que neste concdto
QUer dizer, a emenda produzida pelo Senador~Relator de emenda está a emenda integral, que é o substitutivo. Quer
vai ser Ielatada por outro designado pelo Sr. Presidente da dizer, por este fundamento legal, o relator pode apresentar
Comissão de Assuntos Socia,is.
_substitUtiyo. Ma,s isso não joga fora do Regimento o dispo~
sitivo que diz que quem apresenta proposição não_pode ser
relator da proposição. Logo apresentou proposição, cai da
Vamos ler -leitura hoje é uma palavra engraçada. Anti- condição de relator. De duas, uma: ou esses dois disposrtívos
gamente, quando éramos ciianças, leitura era aprender o abe- não podem conviver num mesmo lugar, isto é, no Regimento,
cê, a soletrar "o ovo", "a uva". Leitura hoje tem o sentido pois tratar-se.:ia de uma contradição que.teríaritos que resolver
.de inteligibilidade do texto. "Fulano fez uma bela leitura", pela eliminação de um deles, ou esses dois dispositivos podem
quer dizer, a. intelecção do textO foi correta, soube colher conviver med_iant~ interpretação -íntegiativa. E podem mestodos os sentidos do texto. É a essa a leitura que me refiro.
-rii9:--Porque ã pesso~-é -relator até o momento de apresentar
Afinal de contas alguém nesta Casa aqui ·me contesta? o substitutivo; aí cai. aí o Presidente nomeia outro. Mas repaEu estou dizendo que emenda é proposição. Senador Mário rem que coisa interessante:
---

Covas; será que de repente me bateu uma coisa na cabeça

"Art. 133. •••••••••c•.,···-.···-'··········C···' .. ···~~.,
que me faz iriverter c0iice1tualffiente tOda a realidade? Eu
§ :J.e Nas hipóteses dos itens I, 2 e 3 da alínea
estou afirmando que emenda é proposição, eu estou afirmando
eque
é aquela da emenda de substitutivo -o parecer
que substitutivo aqui no Regimento é defínido como emenda
, é considerado justificação da propo~!ção apresentada."
integral. Se é ou se rião é, eu nem quero discutir, porque
sou um pouco est:ravo da lei - antes de ser escravo de um
Presidente da República, eu opto por ser escravo da lei, ainda
Se é justificação, não é parecer, se é parecer não é justifique ela seja ruim. E es_tou dizendo que emenda_é proposiç~o cação.
e que substitutivo é pi-oposição e que nada do que seja susce~
Passei o ca-rnaval sem ouvir uma músiCa, não vi nenhuma
tível de votação nas coniiSsões e no plenário deste Senado mulher bonita na televisão, nem vestida. Depois fiz u-ma dtrir~
deixa de ser proposição. O que estou querendo dizer? Eú giã e, em vez de ler um bom livro de ficção, li este Regimerito.
estou dizendo que não sendo proposição não se vota. Está Sou uma inteligência mediana, m·as de tanto" bater acabei_en~
c:)aro isso? Se se vota uijla emenda, é proposição. Se se vota tendendo essa coisa obstrusa. Reparem:
um substitutivo, que é-chamado de emenda ~ntegral, é propo~
"Art. 228. Cúnstitui proposição o parecer que
sição.
deva ser discutido e votado pelo Plenário, quando não
Agora, Senador Mário Covas, auxilia-me com a sua gene~
concluir pela apresentação de projeto, requeiimeilto
rosidade cristã. O art. 127 do Regimento Interno diz assim:
ou emenda."
"Não poderá funcionã{ cOinó Relator o autor da proposição."
É fantástico! Eu afirmo aOS berros, se for preciso: relator
Está escrito, Senador! Não estou inventando. Se apreque apresentou emenda, dessa emenda não é relator. Se for,
é nulo, porque é nulidade gerada por incompetência. O relator sentar um projeto, como é o caso do substitutiVO~ ele deixa
é incompetente para relatar sua própria proposição. Nulidades de ser parecer. Mas há urna contestaçã_q_.
de incompetência são nulidades insanáveis, absolutas. Será
O Sr. Mário Covas- Permite-me V. Ex• um aparte?
que vou ter que levar isso ao SupremO Tribunal Federal?
Por sua vez, se o relator produz um substitutivo, que é uma
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Pois não.
emenda integral - com maior razão, cai çla r_elatoria. Meu
Deus do Céu! Se ele não pode ser relator de uma emendinha
O
Mário Covas - Fui convídado recentemente para
produzida por ele, como vai poder _ser relator de uma emenda fazer um progra~a de televisãg_, e a orientaÇão que- me deram
integral de sua lavra e que substitui tudo. Qual é o sentido é que gostariam de ver discutidos alguns dos temas que deveriam ser discutidos e votados aqui, no Senado, por volta dos
disso?
E há uma coisa tão engraçada aqui, Senadores, qUe, para próximos dias. Havia dois temas em particular com os quais
dar um toque de leveza neste pronunci~f!l~_nto! vou~ ler. Se eu.: não estava farriiliarii:ado, um deles porque eu estava viajanrelacionamos os dispositivos do Regimento descobrimos_cada _"do __q_~ando ele tramitou aqui~- que f?._i_ a rolagem ~a dívida

sr.
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dos estados e municípios, e o s"eguil.do Com O _qual eu não
estava muito familiarizado, porque eu não-pe-rtencia à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, portanto, não
tinha tido tempo de me envolver com o projeto ligado à Lei
de Imprensa. Interessava-me muito, porque fui um dos membros da Comissão-que tratou do assunto -em 1965, quando
se votou a atual e degenerada Lei de Impren~a_ que o País
possui ainda hoje. Assim, pedi ao meu gabíne-te-que me enviasse algo a respeito. Levei antes do carnaval algu_mas coisas
e tive oportunidade, durante aquele período, de ler uma excepcional página de V.-~~~. de quando -s~: (jjscutiu aqui a
rolagem da dívida. Na sexta-feira pós:carnaval,-li no jornal
que V. Ex~ havia apresentado aqui, na quinta-feiia, urri parecer
que lhe ficara deferido um pouco antes do Carnaval, exatamente sobre a Lei de Imprensa. Apressei-me em: telefonar
para cá para pedir o discurso de V. Ex~ e teve ·o privilégio
de ler uma outra página excepcional ~ "ós argumentos de
V. Ex• sempre têm a simpatia de quem os ouve, em primeiro
lugar, porque reconhecendo ·a S_l!a grande, e~ç~pcio-naJ_ qua_lidade de argumentador, em princípio a posição de cada um
de nós tende a concordar com a de V. Ex•, mas, no caso
específiCO, parece~irie que o nobre Senador está cheio de razão~ A idéia de que a tradição foi diferente, esbarra, evidentemente no fato de que o processo terminativOé uni"fato bastante
recente. Não havia essa terminologia, ou esS:e processamento,
anteriormente. Por outrO lado, os argonleritOs,: õ deSdobramento do raciocínio de V. Ex~, parecem 'irrefutáv€ds. A mim;
cobra-me uma dúvida. Penso até que o Regimeilto Interno,
ao exigir que cada proposição, necessariáffiente, venha acompanhada de justificativa-- não se pode apresentar uma emen.;
da sem a justificatiVa, é exigência regimerital -mostra que
quando se apresenta uma emenda, tem-se uma posição preliminar, prévia, ditada pela própria exigência da justificativa:
Apenas me sobra uma dúvida, que gostaria de saber_ como
V. Ex~ enfoca. A meu ver, um Parlamentar, em nível de
plenário, ou de comissão, tem sempre a alternativa de oferecer
emendas._ E uma delas, com as suas caracteríticas peculiares
- V.- Ex_~ salientOu que o Regimento Interno a chama de
emenda integral - é o substitutivo. Todavia, me parece que
há dois instantes em que isso pode ser feitó. Há um período
em que cada Parlamentar pode apresentar as suas emendas,
necessariamente, portanto, um eventual substitutivo_; e há um
papel que o Relator desempenha, dentro do qual dá parecer
e conclui por alguma coisa~ Ao cçmcluir, ele pode dar parecei_
contrário, pela rejeição: p3recer favorável: parec_er fã.Vorável,
com aceitação de algumas emendas, ou parecer pela adoção
de um substitutivo. Muito- mais para me esclarecer, para co:nhecimento meu, pergunto a V. Ex~ o seguinte: n~ão são distin~
tas essas duas alternativas? A proibição no sentiâo de relatar
não seria àqueles Parlamentares que apresentavam o substitutivo e, portanto, aó formular uma proposição- ÍlÓva, ficiuem
proibidos de relatá-la, já que afó relato é por inteiro? Ou,
e portanto isso não signifiCaria qUe o Rdãtoi-, que afinal faz
alguma coisa conclusiva, oferece um relatQ_rio e um parecer
aos quais não cabe a alguém opinar, -a não ser a própiià
çornJ~são_,_ -~J~-~ _que _9pina _sobre _o__relatóifõ_~ _o-_ parece_r _de_
quem relatou; se esse alguém só avalia um substitutiVO na
hora em que edita o relatório, ele, ainda assim, na visão
.de V. Ex•, está enquadrado nessa hipótese! E aí, sob que
fundamento? Penso -que- ::is duas coisas são distiritáS. Tendo
a concordar inteiramente com o raciocínio de V. Ex•, que
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conheci na leitura que fiz logo após a edição. V. Ex~ fez
o discurso numa quinta-feira, quero- crer, logo em seguída
ao carnaval, na sexta-feira o recebi em São Paulo e com inuito
prazer, com muito privilégio, li o discurso, com muito cuidado,
não apenas muito sensibilizado pelo fato de que V. Ex• explorava--;um caminho muito novo, m3:s o explorava numa profundidade que, afinal, era digna de quem tinha perdido os dias
de carnaval estudando o tema. De fornia que apenas me suscitou ou me restou essa dúvida.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Não sei se entendi bem.
A hipótese é de, havendo outros substitutiVbs;·o Rela,tor estudar aqueles e formar um.
O Sr. Mário Covas- Posso, pór exemplo, como Parlamentar, na COmissão a"[>reSentar" -uma einenda substitutiva:
para usar o termo que tradicionalmente se usa, ou uma emenda
integral, que se chama substitutivo.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL é o relator.

No caso, V. Ex• não

O Sr. Mário Covas- Agora suponha que eu fui designado
relator. Tenho para analisar a proposição inicial e uma série
de outras proposições ...
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Substítutivas.
_ O Sr~ Mário Covas - Algumas de natureza de emendas
que modificam,. e-aJ.gumas que ·subStftuem, um· SUbstitutivo.
Nesta hipótese, eu, como relator, direi que sOu a favor disto
ou Q.aquilo, mas como relator eu posso não s-er· sequer a favor
do substitutivo existerite; posso ser a favor do substitUtivo
que foi o resUltado do meu estudo, da minha lavra enquanto
relator. Nesta hipótese, também na visão de V. Ex\ o que
se faria? O rel'!tório t~ria qu-e S~r refeitO poi"que -a COnclusão
do relator fói a de adoção de um substitutivo?
O SR. JOSÉ PAULO B!SOL- Sim.
O Sr. Mário Covas - Como se formulaiia nessa hipótese?
Essa foi a única dUVida que me restou.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL ~ São duas alternativas.
No caso de ser uma emenda integral mesmo, evidentemente,
cai da condição_de relator, porque está escrito. Está fazendo
uma nova proposição. Mas há uma hipótese que normalmente
aqui se costumou chamar de substitutivo, Irias que não é SUbstitutivo e que está prevista no art. 133, § 69 (e eu á.cho que
o -sübstitutivo do Senador José Fogaça não ê substitutivo,
é a hipótese do art. 133, § 6•) que diz assim:
"A comissão, ao- se manifestar sõbre emendas ___:_
que inCluem as emendas integrais, ao meu Ver- poderá
reunir a matéria da proposição principal e das emendas
com parecer favorável num único texto, com· os acrés. ·cimo e alterações que visem ao seu aperfeíçOainentO."
- Então, esse dispositiVO permite~ que a ComísSão- faça o
SeU projeto poi integraÇão Coníplementãçàõ de Outros·. Por
exemplo, há três substitutiVOs e-vinte--e -CinCO emendas. A
Càmissão pode recolher _um trecho de cada e elaborar um
oarecer. aue nãO Sti.DStltutivo. nela menos no cOnceito do
Regimehto. Éa hipótese do arL
§ 6~. Se fb~i~ s;_;b~tituti~o,
o arL 133 estaria referindo-se à mesma coisa duas vezes. Temos que partir do pressuposto que o legislador é lógico. Se
já se referiU u-ma vez, não irá fazê-lo outra vez de forma
· difererite.
··
·
·- ·

e

e
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De forma que essa possibilidade existe, mas não é substitutivo. E até acho que isso que estão chamando de substitutivo
na Lei de Imprensa não é substitutivo ... -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Senador José
Paulo BíSol, V. Ex~ já excedeu em quinze minutos_ o seu
tempo- e faltam apenas dois minutos para ser encerrada a
sessão, pois temos uma extraordinária convocada para às
18h30min. Dessa fóima, peço-lhe que encerre seu pronunciamento.
--- -
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~~~lo- FIESP- não Sê riêgará a dar mais essa contribuição
à população brasileira:
- ··
·
-·
O Minístfo _da_Saúde tem credibilidade para liberar esse
movimento, devido ao seu excelente currículo e à notória
folha de serviços prestados à Nação brasileira, cabendo a nós
apoiá-lo e torcer para que ele consiga, finalmente, fazer com
que a Saúde seja uma prioridade nacional.
Não podemos aceitar que um país de dimensões continentais, e com complexidade dos nossos problemas, possa se dar
ao luxo de ter quase 25 bilhões de dólares imobilizados, enquanto milhares de crianças e adultos morrem à mingua, sem
qualquer tipo de assistência, ellgiOssando, assim, o contingentede miseráveis_ que p_eramhulam pelas ruas.
- ___ _
Chegou a hora de_pensarmoS mais no Bl:asil, como
todo, e menos nos_ nossos interesses_e contradições, pois só
assim conseguiremos construir um p3.ís mais humano e socialmente mais justo.
O nosso apTauso para o Ministro da Saúde, Dr. Adib
Jatene, e a nossa esperança de _que S. E)j' consiga fazer com
que esses recursos sejam colocados a serviço da saúde do
. povo brasileiro, e possamos, dessa forma~ diminuir aS conseqUências ilefastas, resultantes dos des-equilíbrios regiOnais e
da má distribuição de renda, que tantos males têm causado
ao nosso povo .

O sR: JOSÉ PAULO BISOL- Penso que as coisas estão
ditas. Vou levar essa luta até o fim, pOrque _ela não é luta
normal, é uma luta contra a tirania da maioria, que desfruta
de condições espCtacularcs. Desejo qué ao fini-~dessa discussão
possamos produzir um novo Regimerito, maiS inodernô, nlais
claro, que não permita semel~antes contradiÇões e que" também normatize o exercício dOs poderes tópicos das estruturas
do Senado, onde o exercício de liderança dos Partidos majoritários é um exercício de dominação absoluta, frente a qual
não temos defesa alguma.
_
_
E para encerrar,-quero dizer qtie nenhUm dos-argumentos'
trazidos à colocação pelo inteligente, ínClito Senado!" JOSé
Fogaça contra-"aS -preliminares que levantei é- COrreto pOrque
todos, todos eles, estão imagiiümdo que os dispositivos por
.ele mencionados_ só funcionam quando se tratada processuaSr. Presidente, outro assunto que me traz à tribuna.
lidade em plenário. O Senador não se deu conta de que,
Cabe a nós Senadores representar, nesta CaSa, os estados
em razão do disposto no art. 92, a processualidade do plenário pelos quais fomos eleitos._ Cabe-nos também ser aqui cOmO
é a processualidade nas ComiSSões quando se-trata de projeto uma caixa de resSOD.ância dos anseios e dos sentimentos do
de deliberação terminativa na COmissãO.
nosso povo, principalmente em telllpos difíceis coino õ'-atual.
Muito obrigado e desculpem pelo tempo que tomei. É É com _ esse sentimento que trago ao conlJecimento dos meus
sempre o mesmo problema, a falta de uma inteligência que pares correspondência a mini eriCàhiinhada por João"- Caini!O
me permitiria ser breve.
dos Santos, empresário na capital do meu Estado, Roraima.
Era o que tinha a dízer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
De forma simples, mas carregada de indignação patriótica, diz ele que ''os dois últirilOs anos, pelo que registramos,
O SR. PRESIDENTE (Luaalo ·Pottellar..:: Concedo a têm sido os piores dias para o povão e por q· ue não dizer
=
para to?as as classes". A seguir enfoca alguns dos pontos
palavra ao nobre SenadorCésarDüis.- --_--::_-----o SR. CÉSAR DIAS (PMDB _ RR. Pronuncia 0 seguinte que mats repulsa provocam no nosso povo, tais como a negadiscurso.) - Sr. _Pr_esidente, Sr•s ·s Srs. _Senadores, creio ser ção dos direitos dos aposentados ao reajuste de suas pensões,
desnecessário ressaltar. desta Tribuna, os sérios problemas a corrupção que impera nos várioS escalões do- gOverno, O
que desafiam 0 MinistériO da Saúde_ e 0 Ministro- Dr. Adib sequestro das economias dos mais necessitados, o desvio de
Jatene, num País de tanta carência e pobreza como 0 Brasil. enormes quantias do INSS e a- totãrimpunidade dos responConvivemoS3.inda, na Região Amazônica, coffi o flagelo sáveiS por esses· crimes..
. ~~:
da malária e a -cólera parece que veio para ficar, causando
- -_~oro a experiência acumulada em 63 anos de vida e a
o pânico _em todas as regiões do nosso território.
indignação que o atual provoca, espera ele "que nunca mais
A crise económica tem __agravado esse quadro e não _tem t~n~amos alguém com idéias margínalizadas de se julgar com
permitido um combate eficiente a essas enderoias, fazendo dtrelto de lançar mão das economias daqueles menos favorecem que elas ameacem constantemente a saúde do nosso povo. cidos e de também negar Qs direitos dos anciãos".
Enquanto isso, Sr. Presidente, Sfl's e Srs. Senadores, 25 --_. Para o_~r. João Camilo os npss_os problemas económicos
trilhões de cruzeiros, provenientes da arrecadação do Finso- têm solução: disciplinã.r os gastoS públicO e aplicar o rriàximo
cial, estão bloqueados judicialmente, por alegação de inconstí- de re~urs'?s possível no desenvolvimento de projetes rentáveis;
co~~ar9~~m~ostos ?evidos principalmente qo_s gra~des empretucionalídade do tributo.
_
Essa quantia seria suficiente para· equilibrar o sistema sános e dar mcentlvos aos pequeno-s para que cresçam. Na
de saúde e resolver os graves problemas que nos afligem e, anunciada criação do imposto único vê ele a oportunidade
por essa razão, temos que louvar a atitude .do Ministro da de, se obter o equilibrio económiCo do Brasil, devendo, por
Saúde, que está realizando gestões junto ao empresariado isso, ter essa iniciativa o apoio de todo o empresariado nadonacional~ para que sejarii liberados 50% do Valor acima refe- nal.
Se observarmOs atentamente as soluções indicadas pêlO
rido, e assim possa-o seu Ministério gerenciar, corri sucesso,
a gmve crise nesse setor.
Sr. João C~ilo, ·verificaremos -que ele apresep.ta três pro.
~--<' nm:l c;:tusa que deve sensibilizar toda a .sociedade'b_rasi- . pos_t_as muito sen_s~tas e b~m aplig:vei~_ à situação br~sil~ir#.
e1ra, e tenho certeza que a Federação-_das Indústrias de_ São Todos sabem que, em qualquer economia que queirase·eqU.ili-
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brar, o primeiro passo é Cortar os exces_s_os, os gastos supérfluos. Um outro éincfmtlvar a produção; para que, aos pouco·s,
se retome· a atividade_ económica. Comq 6_ góvemcrpreêtsa
de dinheiro para investir, o terceirO passo prevê o aütnento
da arrecadação com a cobrança Qo que lhe é devido e o com~
bate à sonegação.
.
. ~ .
.
Apesar de todo o seu desatento com-a situa:ção pOr que
passa o Brasil e apesar de toda a descrença no atual governo,
o Sr. João Camilo não perde a esperança nem acha que a
solução esteja em golpes, como muitos são tentados achaJ".
Conclui ele: "creio que está na hora de se fazer_uina superescolha e selecionar homens dignos para governar coni mais
dignidade".
_ . ,_ _
-,- _
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é simplesmente confortador ouvir uma lição de democracia corno f?~sa, partindo
de. um homem do povo, de modo especial nessa hora em
que mentes agourentas se põem a encontrar similitudes entre
o Brasil e a Venezuela, abalada com a tentativa de golpe
de estado perpetrada por militares incoi:iformadõs. A nossa
situação é difícil sim, mas precisamos aprender essa lição do
povo de que o voto· certo_ é a maior forç~ para implementar
as mudanças.
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presi<)epte. (Muito bem l).

ª
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Foi preciso, pois, partir para-um planejamento arrOjadO,
o que garantiu a Aracaju a primeira- Cidade brasileira a ter
suas linhas milimetricamente pré~eStabelecidas, antes de que

fosse urbanizada.
A tarefa coube a Sebastião José Basilio Pirro, que fez_
d~~toar o traçad~ tradicion~l_ d~~ antig-~~cidade~, o~tror~orgª=

iiizadas mais em função do acidente topográfico que da lógica
geométrica.

Por isso, o erigenheir6 Pifro não só -buscou concili3r Seu

projeto à naturalidade e ao ·p-rimitivismo conceiU.J.ãl- do uso
do solo, mas também produziu instintivamente uma estratégia
de paz, de conciliação e de harmonia entre o homem e seu
ambiente de moradia e de locomoção.
·----os- meiás-de comunicaçãO de hoje, tão abUndantes eril
informaÇão acú-stiCa- e visuãl, imPedem, por sua objetividade,
que qualquer texto componha o verdadeiro fotograma daquilo
que se pretende retratar. Por isso, não me anima cantar' as
atuais belezas da capital sergipana, de seu desenvolvimento,
de _sua eterna busca de se projetar como metrópole das mais
bem sucedidas no encontro ·cta natureza com a agressividade
do ser humano. Meu texto jamais conse-g-uiria reproduzir as
emoções do sentimento aliadas à realidade encontrada.
Vale registrar, Sr. PreSidente e Si-s. SenadoreS, por sua
profundidade e ·por seu rigor científico, um trabalho elaborado
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) _Concedo. a ·1'or _um coestaduano, Fernando Fig~eiredo.Porto,
a Funpalavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
daçao Estadual de Cultura de Sergipe, mtltulado A Cidade
de Aracaju - 1855/1865", um ensaio de evolução urbana
O SR. FRANCISCO ROLLEMliERG (PFL - SE. Pro- dos mais preciosos,-atinente taD.to a Aracaju quanto à iâeali~
nuncia_o seguinte d~scurso~) --:-,Sr. Presidente, S~ e Srs. Sena- zação de um procedimento urbano adequado aos seres e -às
dores, não poderia deixar de registrar, -a~ exemplo de anos coisas. E é ele que, com propriedade, sentencia que "Aracaju
anteriores, o transcurso de mais um aniversário de Aracaju, foi uma das mais felizes vitórias da geografia!. .. "
Eu diria mais~ Diria- que Aracaju não é apenas uma- das
· '.· ·
·· · · ·
capital de meu Estado de. Sergipe. -~
Não nasci em Aracaju, mas para lá me dirigi Com o obje~ mais felizes vitórias da geografia, _mas prindpalmente uma
tivo de dar continuidade a meus estudos;·a:ntes de partir para -das mais vitoriosas conquistaS da natureza associada à inteli~
-gência humana.
--Salvador, onde me formei em medicina. ~---·
Por essa razão, a capital de Sergipe fez~me guardar mais __ _ A. ela, à capital do meu querido estado, minhas mais
que lembranças de infânciá e adolescênCia, rriãs principal- profundas homenagens, no fundo as homenagens de um laran~
mente manteve~me cativo- de uma fase da vida na qual o je_i_!~nse que conseguiu realizar~se na ·cidade que o acolheu,
jovem resgata para ameniória o m'omentó -de formação psíqui- sem perder de todo suas origens natais.
ca, a mais relevante para o desenvolvimento ihtefgràl da pes~
_Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)
soa.
De modo que, se reverencio de novo Aracaju, não o
. O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) ,- Concédo a
faço pela forma gratuita cte quem lá foi apenas·,para reveren~ palavra ao nobre _Senador Albano Franco: - - -_
ciá-Ia como a capital de seu estado, nem como a grande cidade
almejada por alguém do interior.
. ..
.
O SR. _ALB~NQ FRANCO .(PRN - SE. Pronunciá o
Ela foi bem mais para mim, Como tem SídO-iüiO só para seguinte- discurSo.) - Sr. Presidente, s~s e Srs. -senadores,
sergipanos, mas para uma série -de pessoas oriundas de outras tenho o prazer "de relatar as minhas atividades no período
geografias, tão bem acolhidas pela cativante cidade.
de 11 a 13 de março_ de 1992 durante o qual estive licenciado
Ao registrar seu rentésimo trigé~iri:J.o _ sét~o aniversáriO, desta Casa.
·
não ·pretendo descrever sua~ belezas naturais, seu progresso
A Confederação Nacional da Indústria, através do Coe o impulso por ela adquirido desde a fundação de Santo mitê de Cooperação Econômica Brasil-Japão, terá o grande
Antônio de Aracaju, em 15 de março de 1855.: ·
·· -prazer de receber em nosso País, de 7 a 9 de abril de 1992,
Pretendo mais que isso, como, por ex:emplo, trazer para uma missão de empresários JapOrieSes de alto nível, liderados
bem perto da consciência cívica de meus Pares o espírito de pela Diretoriã do Keidanren que, como todos sabem, é uma
paz e de conciliação existentes naquela terra desde que se entiP,ade representativa da classe patronal que desfruta de
tornou a capítal da província. Tanto isSo é fato que, para grande prestígio e poder decisório no Japão.
se conferir um -contorno defínítivo à cidade, o desafio foi
Ao todo, serão oitenta e cinco empresários japoneses superior aos grandes conhecimentos urbanísticos existentes dos mais variados setores_ económicos. Estarão presentes os
à época.
presidentes e vice~presídentes executivos das empresas de aço,
O sítio era pantanosO -e carregadO- de ·chârCOs repletos ~onstrução~ nav~l_,_ automóvei~, -eletrõníca, _qu_ímiç~. se-g_~ros,
de material de aluvião.
-finanças, agroindústria e várias oUtras.
·
o

_____ _
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Pelo status dos nossos visitantes, está claro que o Brasil
terá ali urna oportunidade_ valiosa para Voltar a interagir de
forma mais estreita com a comUnidade. econôlnica do J;tpão.
O nível hierárquico da missão é o mais alto possível.
A missão será presidida pelo Sr:Hiroshi Saito, que é Presidente da Nippon Steel e Vice-Presidente do Keidanren.
Por essa razão, a CNI está colocando todo o seu empenho
no sentido de garantir benefícios para o lado brasileiro. Não
se espera, daquele encontro, a realização de negócios especí~
ficas, siin à reabertura de um amplo canal de cornuntcação
permanente entre empresários brasileiios e japoneses. Por
isso, a Confederação convidou ---:e já t~m confirmada, a presença dos mais importantes empresários do Btãsil nos._diyersos
setores.
_
Por tradição, os empresários japo-neses gostam cte -interagir diretamente com empresários de outros países. Os três
dias de trabalho, portanto, serão uma oportunidade para eles
dialogarem sobre o Brasil. Os japoneses querem saber quais
são as_ perspectivas· de nosso País na vis_ão -_ó_os .empresários
brasileiros._ Desejam saber quem está investindo e no quê.
Eles tem iD.tereSse em corihecer ó futuro ôo_ Mercosul e, ainda,
a possibilidade da utilizaçãO do Brasil como âncora para atingir
o mercadQ de toda a América Latina.
Ao avaliar as perspectivas de longo prazo, os empresáiíosdo Keidanren desejam saber também um pouco da evolução
de nossa macroeconomia. Os acordos recentes com o FMI
e com o Clube de Paris reaCenderam seu interesse pelo Brasil.
Por isso, entremeando os seus cantatas diretos com os
empresários do Brasil, os faponeses ouvirão breves exposições
do Ministro Marcílio Marques Moreira e equipe; e terão ainda
um encontro com o Presidente Fernando Collor que encerrará
o encontro. Do lado governamental, os japoneses esperam
uma explicação clara sobre os rumos da política de comércio
exterior, privatização, propriedade industrial e tratamento do
capital estrangeiro.
A Confederação Nacional da Indústria transformou essa
missão num de seus mais importantes p:i"ojetos de 1992. Ela
mobiliza uma grande quantidade de técnicos· que darão suporte aos empresários dos dois países. Nosso objetivo básico
é mostrar que o 'Brasil está mudando na direção de uma eConomia inais livre e menos regulamentada. Uma ênfase muito
grande será dada à nova política industrial, à liberalização
das importações, à liberdade de preços, à estabilidade das
regras e à nova lei de informática. As inforrilações cobrirão
não só o setor industrhil como também a agricultura, o comérR
cio e as finanças. Além disso, a CNI mostrará o esforço grande
que vem sendo feito pelo SENA!, que este ano completa
50 anos no càmpo da forma.ção·d~ mão-de-obra.
Em -última análise, queremos convencê-los de que a eco-nomia brasileira passa por transformações importantes e que
o futuro de nosso País é promissor. O Jaj>ao póssui uin enorme
superávit e é dos poucos países que tem con-dições de entrar
em grande negócios internacionais. O Brasil, por sua vez,
é a terceira nação japones·a do mundo. O comércio nos setores
da agricultura e agroindustria é crucial para o Japão. Além
disso, as perspectivas para exportar a partir do Brasil é muito
atraente para os japoneses. Tudo is_so significa mais investimentos, empregos e divisas.
Brasil, por sua vez, tem muito a se benefiG_iar desse
relacionamento. Nossas lacunas tecnológic3.s-p~õ-dem se~ s!lpri~

o-
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das em tempo recorde- via royalties, joint-ventures ou investimento direto. A eficiência de nossÇ>s processos produtivos
pode dar um salto. Os setores de infra-estrutura-- hoje quase
parados - podem vir a receber uma importante injeção 'de
investimentos e know-how. Isso vale para o setor energético,
portos, transporte ferroviário, telecomunicações e até mesmo
uma eventual abertura do Brasil para o Pacífico.
Em suma, um bom entrosamento com os japoneses pode
mudar a face deste Brasil em poucos anos. Eles, por sua
vez, têm interesse pelas nossas vantage_ns comparativas. São
apaixonados pela extensão dos cerrados e pela nossa capacidade de produção agrícola; inveja-m nossos recursos rriirtetãis;
admiram a possibilidade do Brasil possuir 2/3 de seus recu~os
energéticos renovlfveis·; ·sabem que temos ·utn. -pov-o trabalhador e que, iútVerdade, está-ávido por empregos, o que, infelizmente, não temos sido capazes de prover. A recente abertura
de seus mercados ao suco de laranja é indicador de sua disposição de reatar um forte cómé~cio com ó-Bi'áSI~._
_
Tudo isso eleva a importância dessa missão para o futuro
da nossa pátria. Essa missão é um desafio à nossa capacidade
de reconstruir a credibilidade na economia brasileira. A maioria dos japoneses- que visitam o BràSíl tem-se. surpreendido
com o avanço que este País fez no campo da desregulamentaçãO. da economia e nó fortaleCimento da inici3tiva- privada.
Oxalá isso acoriteça também cOm a Missão do Keidanren. ·
-Como Presidente da CNI e Senador, manterei esta CaSa
informada de~tOdos os progressos que vierem ·a ser·fertos
nesta .missão
e em
decorrência
dela. (Muit_o
.
..
- . .
. . - - bem!)
O SR, PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

Concedo a

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- S.E. Pronuncia
o seguinte discurso.)- sr; Presidente, Sr•s_e Srs. Senadores,
ocupo a tribuna nes_ta tarde para registrar um importante evento cUltural e científico, ocorrido recentemente na Bahia, que
foi o lançamento do 139 volume da coleção do eminente médico
e professor José Silveira, que além dessa obra, importante
documentário da evolução da lTiedicina e çios serviços de s,aP,d~
do Estado, já tem mais de 500 trabalhos publicados em livros_, ·
Anais e revistas especializadas, em várias línguas.
O novo livro do Professor José Silveira, que já ultrapassou
a casa dos 80 anos e continua incansável em sua luta e no
seu trabalho, com singular disposição e otimismo, denomina-se Obs~ç~o - Aspectos da Vida de um Hospital, onde
relata a htstóna do Hospital Santo Amaro, antes Hospital
~as Doenças do Tórax, que ele, com garra, obstinação e ideahs_mo lutou para construir, realizando um antigo sonho que
alimentara.
_Li sobre a repercussão desse acontecimento nç artig<?
publicado pelo jornalista José Augusto Berbert que, aprovei-tando a evidência da ocasião, relembra aspectos marcantes
da vida e da obra do Professor José Silveira, por muitos consiÇerad9 -~orno um ·dos grandes nomes da Bahia no campo das
ciências, principalmente da Medicina, meStre qUe é e que
foi de grande parte dos médicos formados pela antiga e tradicional Faculdadede Medicina daBahia.
CrioU a A.~~ociação Baiana_de Medicfnã, foi um dos Principais artífices e fundador da Associação Erasileira de Medicina e crio~ _o Grupo dos_ 27, constituído_ por grandes nomes
de médicos famosos no Estado. Ciiou o lnstitutQ Eras.ileiro
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para Investigação4o Tórax- IBIT 1 obra que mer~C~~ _elevã-_ ---1-aç~ão. iá conhecia ~-que ele co~ta, mas não deixeí de me
do conceito mundial, e que projetou ainda mais o nome do comover com o que li. Sei as lutas que o velho mestre enfre_~-
seu idealizador.
tou~- ·aS tristezas, ós ainargores, as -desilusões, mas vi taml;>ém
Foi ele um gran4e estrategi~ta e vencedor na luta contra a fil;>ia, _a valentia, a coragem e{Il prosseguir, mesmo quando
atuberculosena~a~i~,numaépocaemque·estaenfermidade,
tudo era adverso. Comparo Silveira a D: Quixote,- um D.
Quixote no bom sentido_, visionál'io, idealista, que -não t~me
em níveis já epidêmicos, era fatal.
Segundo o autor do artigo, o Professor José Silveira, irivestir contra os dragões- da maldade, da burrice, da indifecomo titular da cadeira de Tisiologia da Universidade Federal rença e, sobretudo, da invejã human,_a.
da Bahia, nunca foi igualado.
Há um aspecto em José Silviera que cada dia maís me
A vida deste homem tem sido um exemplo de dedicação, surpree-nde: seu reconhecimento e gr~tidão com todos aqueles
idealismo, trabalho e desprendimento,_ com um objetivo p~r _ que o ajudam, sejam os poderosos ou os humildes. Lendo
· eletraçadocomobsti!J.ação:od~seiviraopr9xmo~àsociéda·de o livro;_pode-se ter a impressão de que foi fácil a construção
e·à Bahía, e desta forma ao_seu País, o Brasil._
_ _ _daquela magnífica obra, tantos os agradecimentos; as referên0 pfofess_or José Silveira é- uma destas pessoas que, graças ci~s a t~rCe1ros. Agradece até a pe~soas que, na minha_l?pinião,
a Deus, ainda não-sáo raras, cujo horizonte de vida é o de não mereciam ser, sequer, citadas._ Só nesse ponto discordo:
servir à causa do bem, de servir à causa de tornar o mundo- seu livro não mostra as dificuldad_es que ele teve _de vencer,
melhor para todos.
o que lhe custou em suor, lágrimas- e .dores para ter meios
Suas iniciativas semPre tiveram um cU ilho de caráter pro- de _co_n~luir seu _sçn~Qo.- Não tenhq ~-~paço para relat~r ~udo
fundamente humanitário.
q_ue deveria dizer. O excelente prefácio de Walfrido Moraes
Em 1979, já Preocupado cOirl os maies e as conse-qüênCias narra, porém, o que a constrúç"ão dõ hospital representou.
de um hábito secular arraigado culturalmente em nossa civiliw Silveira coloca fót6s de todos _a,queles que deram qualquer
zação, .em nosso meio, preocupações estas embasadas em seu ajudã,"Com agradecimentos. É mais um aspecto do seu caráter ·
profundo conhecimento de medicina e de s~úde, _org~niZQlJ superior.
- e convocou o I Sen:tinário Nacional sobre Tabagismo, quando
. U.m amigo disse-me que José SilVeira escreveu sua autoeditou a famosa Carta de Salvador, donde se origina parte biografia em 13 volumes, cada um dos seus livros é a narração
substancial da inspiração da Campanha Nacional coiltra o de urna parte de sua vida. Quando ele desparecer ninguém
Tabagismo, na qual, desde 1980, estou engaJado, em solidarie- necessita escrever_su_a história, fá foi. COntada por efe próPrio.
dade ao meu antigo Professor, a quem sémpre reconhed como
Discordo totalmente. José Silveira não disse 0 principal
dele mesmo. É preciso não se esquecer de que é o maior
um fiel arauto da. ve.rdade. ·
Finalizando, Sr. Presidente, reflito sobre entusiasmo do cientista da Bahia, ninguém 0 iguala _em respeito. mundial.
autor do artigo a que me referi, qUandO- dfz que o Professor Afirmo,_ com triste?:a, que ele é mais conhecido e admirado
José Silveira, aos 80 anos e, aiualmente, o maior baiano vivo. fora do nosso país do que aqui, em sua terra. Tudo que ele
Ele realmente merece, pela sua vida e pelos seus feitos, faz dá certo e tem sucesso, graç-as à sua capacidade, sua seriede todos nós que· o cónhecemos, um grande respeito e conside- dade, sua organização e seu trabalho. Quem já fez mais pela
..
.. Bahia do que ele? Bastaria o !BIT para imortalizá-lo, de
ração.
Peço a transcrição, Sr. Presidente, com o meu pronuncia- fato sua ·maior obra, reconhecida em todo 0 mundo, mas
menta, do· artigo intitulado ~'A Bendita Obstinação de Jo_sé foi apenas um setor de sua atividãde_. Silveira criou 0 Niícleo
Silveira", de auto-ria de José Augusto Rerbert, pubJicado em de 27, com os grandes nomes de sua famosa turma de médicos,
.
onde_ sobrevivem os dois maiores, ele e Hossanah de Oliveira.
A Tarde, edição de 10-3-92:
DOCUMENTO A QUE SE REFERE Q SE;NA- O outro grande, Antonio Siniões, primeiro Secretário de SaúDOR LOURIVAL BAPTISTA, EM SEU DISCUR- de do Estado e d(\ Município, já desapareceu. Criou a Asso'
SO:
'-'
- - -,--- daÇão )3ahiana de Medicina~ lutou e, conseguiu a formaçãO
A Tarde_ 10-392.
da. Associação Brasileira de Medicina, poucos sabem disso
Foi um extraordincírio diretor de saúc;ie no Governo ._Octávio
A BENDITA OBSTINAÇÃO
Mangabeira. Funçlqu a Sociedade.4os Amigos da Cidade e
DE JOSÉ SILVEIRA
nunca mais a entil!ade se comparou ao período em que foi
José Augusto Herbert o presidente. Fo1 o gni.nde herói na luta contra a tuberculose
na Bahia, numa época em que a doença era _prati~m-~~te
O professor José Silveira lançou seu novo-livro, Obsti- sentença: de morte, Como professorde-Tisiologia da Faculdade
nação - Aspectos da Vida de um ~ospital, onde conta a de M~dicina da UPl3A nunca foi igUalado, e a Clínica TisiolóhistóriadoHospitalSantoAmaro,antesHospitaldasDoenças gica era um marco. Talvez por issO tenham até acabado com
do Tórax. Obstinação no sentido de persistência, tenacidade, a cátedra e com a· clínica.
perseverança, mas acho que também no sentido de birra,
teima. Como todos _os anteriores, é unia delíciã -de se ler,
Quase ninguém sabe o que fez pela gente humilde dos
graças.ao seu.estilo direto, limpo e agradável
bairros em torno do !BIT, onde conto.u com a colaboração
É 0 seu 13~ trabalho literário, porque cientüíêôs teiD fiais de sua dedicada esposa, dona Ivone, uma _líder igual a ele.
de 500, publicados em livros, anais, revistas, em todas as Hoje, a Campanha Contra o Fumo tem muitos pais, ·mas
línguas civilizadas, sem contar a Revista do IBIT, onde quase quem a iniciou, quem combateu o cigarro em primeiro h1~~tr,
todos os números têm um artigo des sua autoria.
mostrando seu perigo, foi ele.
E nunca vi desprendimento igual. o dele e de dona Ivone.
Silveira narra, agcrra,sua luta pela construção do hospital
anexo ao IBIT. ACoifip-aithei tudo aquilo e fui à sua inãUgu- Doou o sobrado onde nasceu, em San·o Amaro, conseguindo
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com o governador João Durval a resta~ra_ção, à sua cidade,
nele instalando o que chamou de Núcleo de Incentivo à Cultura (NICSA). Ali estão todos seus objetos pessoais, seus quadros, seus livros, tudo que possuíam, ele e a esposa, coisas
valiosíssimas, coleções que levaram a vida _inteira juntando.
Até a cama onde nasceu e tudo que fof de sua família ilustre.
Mantém aquela casa com amor e dedicação, indo lá várias
vezes ao mês. Entretanto, nunca ficou para dormir, nem no
seu antigo quarto, dizendo que não é mais dele e não pode
dela se utilizar. Não concordo que seja um Núcleo de Incentivo
à Cultura. Não é. É a Casa de Cultura de Santo Amaro e
nenhum outro municíp'io baiano tem nada igual.
Seu novo livro é m3.iS Liffi acontecimento com que engran-- -.,-- •
dece a Bahía.
Já disse uma vez e·repító. José Sifveírâ -é o fu3iór~baiano
vivo.
José Augusto Berbert de Castro é cronista e jornalista de A Tarde.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Po,tella)- A Presidência
informa ao nobre Senador Eduardo Suplicy que o Requerimento n"' 856/91, de_s_ua_autoria, foi incluído na Ordem do
Dia de 17-12-91. Nesta oportunidade, foi )ido e aprovado
o Requerimento ri' 1.010/91, de adiamento de votação da
matéria, para diligência junto ao Ministério da Infra-Estru-··
tura.
Pelo Ofício SM n' 076/92, foi solicitado ao referido Ministério a diligência aprovada pelo Plenário.
~
~
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - nada mais
havendo a tratar, a PreSídência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão extraordinária de 18h30min a seguinte
-- --

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N' 53, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n<> 5.3, de
1992, de autoria do Senador Marco Maçiel, solicitan_,~o, nos
termos do art. 172, I, do RegimentO InternO, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n' 31, de 1991
(n' 4.618/90, na Casa-~de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que altera a Lei n• 5.700, de 1' de.setembro
de 1971, que dispõe sobre a forma e apresentação dos símbolos
nacionais.

Ma,ço de 1.99~ ~

-2MENSAGEM N• 150, 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' 150, de 1992 (n' 51/92, na origem), de 18 de fevereiro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Antônio Carlos Coelho da Rocha, Ministro de Segunda Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República das Filipinas.
~3-

MENSAGEM N.' 151, DE 1992
ESCOLHA DE CHEFE DE
MISSÃO DIPLOMÁTICA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comiss"ãO de
Relação Exteriores e ·Defesa Nacional, sobre a M_e~~agem
n' 151, de 1992 (n' 5292, na ·origem), de 18 de fevereuo do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a eSQolha do Senhor André
Guimarães MirtiStro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para' exercer a furição de Embaixador do Brasil junto
à República da Bolívia.
~

-4MENSAGEM N• 152, 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• 152 de 1992 (n' 53/92, na origem), de 18 de fevereiro
do co~ente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhpr Luiz
·Orlando Carone Gélio, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de EmbaixadoJ;
do Brasil junto ao Reirio da Noruega.
,.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encerrada a sessão.
{Levanta-se a sessão às 18h30min.)

Ata da 24a Sessão, em 18 de março de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Albano Franco :..-. Alexandre

Cos~

ta - Alfredo campos - Almir Gabriel - Amazonino Mendes

- Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni Veras - cartas De'
carli - caries Patrocfnio - César Dias - Chagas Rodrigues
- Cid Sabóia de carvalho - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy -

Elcio Álvares- Esperidi!o Amin- Epitácio cafeteira- Fernando Henrique Cardoso - Flaviano Melo - Francisco RolIembe'g- Garibaldi Alves Filho- Gerson Coma ta- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleao - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan
Costa Júnior - J o:!o Colmoo - J oao França - J oao Rocha Jonas Pinheiro - J osaphat Marinho - José Eduardo - José
Fogaça- José Paulo Biso! -José Richa- Júlio Campos-
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Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia_ --Levy Dia.s·- Louremd) a conveniência de_ se resguardar os interesses da
berg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfd!D Portella - União, dos Estados, dos Municípios--e do Distrito Federal

Magno Bacelar - Mansueto d~ Lavor - ~reta Lacerda.- no tocante à matéria.
Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pmto - Maurfct?
Propomos a prorrogação _da. vigência da Res~lução n;,
Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Nelson Carnei- 96/89. do Senado Federal, até 30 de junho de 1992. ·
ro - Nelson Wedekin - Ney Maranhao - Odacir Soares- · · Sala das Sessões, 18 de março tle 1992. -Senador RaiOnofre Quinan - Oziel Carneiro - Pedre;> _S{mon - Rachtd mundo Lira.
Saldanha Derzi - Ratmundo Lira - Ronaldo Araga.o - R<:>-

nan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Valrmr
Campelo - Wilson Martins.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO N' 96, DE 1989

O SR. PRESIDENTE (Mauro B.enevides) ,...- A lista de

presença acusa o comparecimento de 74 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciarnQs os nossos trabalhos.
A Presidência conclama aos· Srs. Senadores que se encon-

tram nos seus gabinetes ou nas comiSSõ-es--réciri:cas da Casa,
para que se dirijam, iriiediatamente, ao plenário do Senado
Federal, já que na presente sessão Serão submetidas a voto
indicações de autoridades, o que exige quorum qualificado
de, pelo menos, 41 dos 74 SeiuidOres--prCSf:iiú::S.- ~este ·exato
momento, segundo informaçõe_s .da_As_S\!SS9fÍfl Ger:;t.l da_ M;e~:;t.
estão no plenário apenas 32 _Srs. Seriadores. Portanto, há a
necessidade de_ que venham imediatamente ao -plenário os
Senadores q_ue se encontram aiilda nos seus gabin_et~s óu nas
comissões. E um apelo da Presidência, reitel'ado agora, para
que todos possam participar das votações.
Sobre a mesa, projeto que vai ser lido pelo Sr. 1' Secre·
tário.
É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 6, DE 1992

Dispõe sobre limites globais para as operações de
crédito externo e interno da·União, de suas autarquias
e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal e estabelece limites e condições para a l"oncessão
da garantia da União em operação de crf.~i' <>xterno
e interno.

RESOLUÇÃO N• 45, DE 1990
· Altera a redação do art. 15 da Resolução do Senado
Federal n• 96, de 1989.

RESOLUÇÃO W 53, DE 1991
Altera a redação do art. 15 da Resolução do Senado

Federal n9 96, de 1989, modificada_ pela
45, de 1990.

~esolução

n"

Prorroga a validade da Resolução do Senado Fede·
ral n• 96, de 1989.

(À Comissão de Assuntos Económicos.)
O Senado Federa_! resolve:_ _
.
.
Art. 1• A Resolução do Senado Federal n' 96, de 1989,
tem a sua vigência prorrogada até 30 de junh_o de 1992.

Art.

2~

publicação.

Esta resolução entra em vigqr na "d:Ftta_ d~ sua
- - - ... "" ···-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

O projeto

lido será publicado e remetido à comisSão competénfe.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lidOo seguinte

Justificação

REQUERIMENTO N• 68, DE 1992

A Resolução n• 96/89, do Senado Federal (modificada
pelas Resoluções n•' 45/90 e 53/91), que "dispõe sobre limites

Tendo sido convidado a participar da 87~ Conferência
da União Interparlamentar, a realizar-se na República dos
Camarões, solicito-me seja concedida autorização para desempenhar essa missão, sem ónus para o Senado Federal, nos
termos dos arts._55, III, da Constituição Federal, e 40, §
19, alínea a, do Regimento Interno, devendo estar ausente

globais para as operações de crédito-. externo e interno _da
União, de suas autarquias e demais entidades_controladas
pelo Poder Público Federal e estabelece limiteS e co'ndições
para a concessão da garantia da União em operações de crédito

externo e interno" perderá sua eficácia no dia 31 de março
do corrente ano.
Considerando:
a) a existência de diversas sugestões com a finalidade

de aperfeiçoar o referido diploma legal, e a correspondente
demanda de tempo hábil para a conclusão dos trabalhos;
b) as atividades desenvolvidas por grupo de trabalho es·

pecificamente constituído no âmbito da Assessoria Legislativa
desta Casa para ·apre~entação de proposta alternativa;

c) a necessidade de se evitar solução de continuidade
no processo legislativo relativo à aprovação de pedidos de
autorização de operações de crédito; e, finá.lmente,

do País no período de 20 de março a 12 de abril de 1992.
- Sala das Sessões, 18 de março de 1992. -Senador Alfredo
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri-

mento lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do

Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ..:... Na sessão

de 12 do corrente, foi lido o Requerimento n~ 52, de 1992,
de autoria do Senador Humberto Lucena e outros Srs. Sel:tadores, solicitando, nos termos regimentais, a criaÇãO- de--un .1
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Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúnO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- As matérias
cias de corrupção, envolvendo-suborno de.autoridades, sobre- constantes dos itens 2 a 4 da Ordem do Dia da presente
tudo do ex-Ministro do Trabalho e Previdência SOcial Antônio sessão, nos ~ermos· do parágrafo ún:ico do art. 383 do RegiRogérioMagri, em parcelamentos de débitos junto à Previ- mento 'InternO, deverão ser apreCiados em sessão secreta:.
dência Social.
A Presidência, em obediência ao art. 78 do Regimento

Item 2:

Discuss-ão, em turno-único, do Parecer da Cernis~
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre

Interno, designa Os seguintes senadores para compor a comissão:
-·

a Mensagem n' 150, de 1992 (n' 51192, na origem),

Suplentes

Titulares
PMDB

Márcio Laéérda
Nabor .Júnior

Amir Lando
Cid Sabóia de Carvalho

Wilson Martins
Ruy Bacelar

de 18 de fevereiro do çorrente ano, pela qual o Senhor
Presidente .da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr .. Antônio Carlos Coelho da Rocha,
.. Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata,
. para exercer a função de Embaixador do Erasi! junto
... à República das Filipinas.
Item 3:

Discussão, em turno único, do -Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre

PFL
Elcio Alvares

Raimundo Lira
Odacir Soares

a Mensagem n• 151, de 1992 .(n' .52192, na o!jgem),

de 18 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à d_eliberação do Sena.do a esc;olba do .S; ._And,ré :GuiJ!la.rã€(S, _Minjstrq de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exer-

PSDB
Jutãliy-Magalhães ·

Mário ·Covas

cer a função de Embaixador do Brasil junto à República
da Bolívia. ·

PTB
Jõnas Pinheiro

Affonso Camargó

ltem4:
T

PDT

DiScUssão, -em turno único, do Parecer da ComisSão de Relações Exteriores e Defesa Nacionãl, so.b:r:e
a Mensagem n• 152, de 1992 (n' 53/92, na origem),

Maurício Çórrêa

Magno Bacelar

de 18 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República .submete à deliberação do Se-

PRN
Rachid Saldanha Derzi ·
Ney Maranhão

nado a escolha do Sr. Luiz Orlando Carone Gélio,
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
ao Reino da Noruega.

PDS
Lucídió Portella
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento n9 53,
de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos do art. 172, I) do Regimento Interno,
a inclusão em Ordem do Dia- do Projeto de Lei da
Câmara n• 31, de 1991 (n•4.618/90, na Casa de origem),

de iniciativa ·do Presidente da República, que altera
a Lei n' 5.700, de 1• de setembro de 1971, que dispõe

sobre a forma e apresentação dos símbolos nacionais.
Em votação o requerimento.
Os Srs. senadores que o aprovam queiram ·permanecer
sentado&. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei da Câmara n' 31, de 1991, será incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
·

Q SR.

l'RESIDEN.TE .(Ma.uró Be~evjdes)

--,-·A-. P<esi-.

dência apela para que os Srs. Senadores, que ainda_se_encontram'em séus gabinetes, venham imediatamente ao plenário.
Dent'rO de três minutOs terá início a ·a·prêciaçãO de indiCação ·
de a1,1tori.d.ad~s para_missão c;liplomática do Páís no exteriOr.
Há, no plenário, segundo informação da secretaria da
Mesa, apenas 37 Srs. Senadores. A Presidência faz um apelo

ao Srs. Senadores para que venham imediatamente ao plenário
participar das votações.
Atenção, Srs. Senadores, a Mesa já esperou um tempo
razoáVel para garantir o deslocamento dÕs Srs. Senadores
dos seus gabinetes_ até e.ste plenário. São 74. Srs. Senadores
na Casa mas, lamentavelmente, no plenário a Mesa só divisa
-segundo informações da Assessoria - 38 Srs. Senadores.
Faço o último apelo aos Srs. Parlamentares para que venham
ao plenário. (Pausa.)
(A sessão tranforma-se em sec;reta às 18h48min e
volta a ser pública às 19 horas e 4 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

A Presi-

dência avisa aos Srs. Senadores que há sessão do Congresso
convocada para- as--19 horas de hoje. É possível que haja
uma protelação desta sessão do Congresso, urna vez que a
Câmara aprecia- ali matéria que tem sido questionada pelas
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lideranças. Entretanto, a Prisídência cónfiã em que oS Srs.
I- PROPOSIÇÕES QÜE DEVERÃO FIGURAR EM Senadores permanecerão na Casa, à espera do momento azaORDEM DO DIAS NAS TRÊS SFSSÓES ORDINÁRIAS
do, para ingressar no plenário do Congresso. .. ~ _
_. _
SUBSEQÜENTES
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n? 68/92,
de autorização para ausentar-se do País, lido no Expediente,
(Art. 170, § 2', c, do Regimentolnterno)
de autoria do Senador Alfre_do Campos.
Dia 20~3~92, sexta-feira:
Solicito do nobre Senadot_ JQnas Pinheiro o· parecer da
-Projeto de Resolução n' 12, de 1991, de autoria do
Comissão de Relações Exteriores e DefeSa N_aciónal.
Senador Jutahy Magalhães, que estabelece princíptõs geraís
do processo legislatiyo, e dá outras providências.
~Projeto de Decreta Legislativo n' 2, de 1992 (n' 45/91,
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Para proferir na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
parecer. Sem revisáo do oiad6r.) -Sr. Presidente,-Srs. Sena- concessão ao Sistema Norte de -RádiO e Televisão Ltda., para
dores, o nobre Senador Alfredo Campos comunica haver sido explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens ·na Cidade
convidado para participar- da 879 Conferênciã _da Interparla- de Linhares, Estado do Espírito Sãnio. (Art. 172, II. d, do
mentar a realizar-se na República dos Cámarõeii. Pelo Reque~ Regíffiénto Interno.)
·
rimento n9 68, pede autorização para s·e ausentar e cumprir
-Projeto de Decreto Legislativo n' 3; -de 1992 (n' 38/89,
esta miSsão, sem ónus para o Seriado.
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato qu..: Ct.Itorga
Não temos por que não aprovar o requerimento. Somos permissão à Rádio Regió-mir â6s Lagos Ltda .• para explorar
favoráveiS:
-serviçó'de radiodifUsãO -so-nora na C10aae de Pãtrocínio, Esta~
do de Minas Gerais. (Ait. ·rn,u, d, do Regimento Interno.)
O, SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer
-Projeto de Decreto Legislativo n' 4, de 1992 (n' 17/91,
é favorável.
na Çâmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
Em votação.
--·cOnceSsão à-R.ãdiodi~u§ão Eldorado Ltda., para explorar serviOs Srs. Senadores que o aprovam queiram penilanecer ço de radiodífusãó Sonora erit Onda média, na Cidade de ·Pão
sentados. (Pausa.)
··
·
de Açúcar, Estado de Alagoas. (Art. 172, II, d, do Regimento
Aprovado.
Interno.)
Fica concedida a licença solicitada.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 5, de 1992 (n' 43/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais ·concessão à Radio Vanguarda de Caridade Ltda., para expio~
havendo a tratar, a Presídência-·vai -encerrar-õs-]i"ã.bálhos,
rar·serViço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
designando para a·sessão ordináría de amanhã a seguinte
de Caridade, Estado do Ceará. (Art. 172. II, d, do Regimento
·
Interno.)
_:_:Projeto de Decreto Legislativo n" 6, de 19n (n' 20/91,
· ORDEM DO DIA
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Radio Salamanca FM Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão soriOi"a _eril freq üênchi- iiloduiada na Cidade
-lde OW.raí, Estado· do Rio Grande do Sul. (Art. 172, II, d,
REQUERIMENTO N• 14, DE 1992
-do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 14, de
-Projeto de Decreto Legislativo n' 7, de 1992 (n' 45/91,
1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos na -câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
termos do_art. 172, inciso I do Regimento Interno, a incl_usão, permissão outorgada à Rá_dio e Televisão Grail --Qourados
em Ordem do Dia, do Proj"eto __ de Lei do Senado n~ 107, Ltda., para explor.ar serviço de radiodifusâo -sOitora em fre~
de 1991, de suá autoria, que discipliit3. a publicidade dos ittos, qüência modulada na Cidade de Dourados, Estado do Mato
programas, obras, serViços e campanhas dos órgãqs_ públicos._ Grosso do Sul. (Art. 172. II. d, do Regimento Interno.)
__ D_~a 23-3-92, segQ_nda-feira:
_______ _
-2--:-Projeto de Resolução n9 .29_, _d_e_ 1991, de autoria do
PROJETO DE LEI DO SENADO
Senador Jutahy Magalhães, que estabelece dias e horários
N• 203, DE 1991
para realização de reuniões ordinárias das Comissões Perma~
9
(Art. 91, §§ 3' a 5 , do
nentes.
.,
Regimento Interno.)
· Dia 24~3~92, terça-feira:
·-Projeto de Lei da Câmara n' 31, de 1991 (n' 4.618/90,
Discussão, ein turno únicO, do Projetá de Le1 dó Senado
na Casa de origem),_de iniciativa do Presidente da República,
n~ 203, de 1991, de autoria do Senador Francisco Rollemberg,
que acrescenta artigo ao Capítulo II - "Do tratamento e que -rutera a Lei n" ,5.700, de 1" de setembro de 1971, que
da recuperação", da Lei n~ 6.368, de 21 de outubro de 1976, "Díspõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacio.
que .. dispõe sobre medidas de prevenção e repressã"Cnro tráfico nais".
-Projeto de. Lei do Senado n' 280, de 1991, de autoria
ilíeito e uso indevido de substâncias entorpecenteS ou que
determinem dependência física-ou psíquica", suprimindo~ lhe do Senador Odacir ·Soares, que dispõe sobre a criação e o
o art. 16, do Capítulo III- "Dos crimes e das penas", discri~ lançamento do selo comemorativo dos 160 anos da fotografia
minando o usuário de drogas dependenciantes e prevendo no Brasill __e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n~ 281, de 1991, de autoria
as medidas cabíveis à_sua recuperação psicossocial, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 584, de 1991, da Co- -= çiQ" S_~nador Odacir Soares, que dispõe sobre a criação do
-Dia Nacional do Fotógrafo, oficializa no Brasil ODía Mundial
missão
da Fotografia, e dá outras providêncüts.
- de Assuntos Sociais.
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-Proposta de Emenda à Constitu.ição tt' 22, de 1991,
de autoria do Senador Coutin_ho Jorge e outr_os Se:-na_çlç:res,
que altera a_ redação do art. 1~9. I· b, da. C~nsti~UiÇãó.• ~
o art. 34, § 2", d_o_ Ato_da_s Dispostções Const1tuctona1s Transitórias. (Deliberação sobre o prosseguimento da tramitaÇão.)
-Proposta de Emenda à Constituiçã<r il" 23, de 1991
(n' 45/91 na Cãrnara do• Deputados), que dá nova redação
ao art._l6 d_a Constituição FeQe,r:al. (1" sessão de dis~ussão.)
I I - PROJETOS EM FASE DE RECEBIMJ!:NTO
DE EMENDAS PERANTE AS COMISSOES
a) Constituição, Justiça e Cidadania
.
-Projeto_ de Lei do Senado n~"__l~~ de_1992, de_Jlu_!ona
do Senador João França, que autoriza o Poder _E:!eecutivo
a cria! Superintendências das Áreas de Livre_ Co:mé.rçio 4~.
Paracaima e de Bonfim, e dá outras providê_ncias.
Último dia: 19-3,92
. _ -- . __ _
-Projeto do Lei do Senado. n' 15, de 1992, deau.to_ria
do Senador Jutahy M;agalh_ães, _quç acres~nta ,parágrafo umco
ao art. 2• da Lei o• 1.079, de 10 de abril de 1950, e dá outr~s
providências.
Último dia: 19-3-92
. ---Projeto do Lei do Senado n" 16_,__ de 1992, de autoria
do Senador João França, que possibilita o aproveitamento,
nos Quadros de Pessoal da Polícia Federal~ d~ policiais civis
dos ex-Territórios Federais de Roraima, Amapá e RoQdônia.
2• dia: 19-3-92
_
Último dia: 24-3-92
-Projeto de Lei do Senado n"' 17, de 1992, de ;:tutoria
do Senador Iram Saraiva, que veda a dispensa de empregados
de empresas estatais, nas condições que menciona.
2• dia: 19-3-92
··
·
Último dia: 24-3-92
_
-Projeto d_e Lei do Senado n"' 1§,_ de 19921_ de au~ori:
do Senador Odacir Soares, que autonza o exame do_ movlmento das contas bancárias de servidores públicos e pessoas
que contratarem com a administração pública.
1• dia: 19-3-92
- Último dia: 25-3-92
-Projeto de Le_Ld_o Senado__ nt21, de_1992, de aut<??a
do senador_ César Diã.s, que equipara servidores da Umao,
vfuculados às polícias civis dos Estados de Roraima, Rondônia
e Amapá aos servidores da Polícia Federal_.
I• dia: 19-3-92
Último dia: 25-3-92
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Q SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encerrada a sessão.
( Levanta~se a sessão às 19 horas e 5 niíilutos,) -

A TO DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N• 87, DE 1992

o Presidente do Seilacio Fede[âi no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares e, tendo em vista o que
consta do Processo n• PD 000161192, resolve:
Art. 1<:> Autorizar o afastamento _do País do servidor
do Prodasen, FLÁVIO ROBERTO DE ALMEIDA HENRIGER, para cumprimento de programa de trabalho nos Estados
Unidos, envolvendo participação em. programa de intercâmbio
na área de informática e processamento de dados, bem como
em elaboração e controle orçamentáriO de instítUíçôes públicas
norte-americanas nas áreas legislativas e executivas, duran\e
o período de 25 de março a 8 de maio de 1992.
Art. 29 Este ato entra em vigor na data de sua publicação. ·
·
Senado Federal, 18 de março de 1992. -Sen-ador Mauro
Benevides, Pr~~~dente.
ATO DO DIRETOR-GERAL
ATO DO DIRE'fOR-GERAL N• 2, DE 1992
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de_ suas atribuições regulamentares, resolve:
Art. 1• Designar GERSON MARTINS DE REZENDE, JOSÉ APARECIDA CAMPOS, CARLOS MAGNO
FAGUNDES FRANCI, DORIS MARIZE ROMARIZ PEIXOTO e MARIA DA PENHA CORDEIRO PEREIRA para, sob a presidência do primeiro, cOnstituírem Coniissão 'Especial destinada a elaborar projeto global de implantação e
funcionamentO de um restaurante para os servidores do Senado Federal.
Art. 2• A comissão disporá de um prazo de 30 (trinta)
dias para a conclusão dos seus trabalhos. Art. 39 Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~> Revogam-se as disposições em cOntiáriõ.
-Senado Federal, 17 de março de 1992, - )11anoel Vilela
de Magalhães, Dire"tor.:Geral.

República Federativa do Brasil
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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• 2, DE 1992
Estabelece conceito de diária para fins de desconto da contribuição do Pecúlio dos
Servidores do Senado Federal e dá outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1' O Pecúlio dos Servidores do Senado Federal é constitJJído median(e_ Ç>_desconto mensal,
em folha, de duas diárias de cada participante, entendendo-se como diária a fração correspondente a
_
_
__
um trinta avos do vencimento do cargo efetivo do filiado.
§ 1• Para os servidores não ocupantes de cargo efetivo filüidos ao Pecúlio, a diária corresponderá
a um trinta avos do vencimento do cargo comissionado.
§ 2• O conceito de diária estabelecido neste artigo regulará o cálculo das contribuições e dos
benefícios do Pecúlio, a partir dos efeitos· ffnanceiros decorrentes estabelecidos na Resolução n• 87,
de 1989.
·Art. 29 O art. 1• da Resolução n' 12, de 1985,- com a rectaÇão dada pela ResÓÍução n9 344,
de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:

e

H

Art. 1'? •••••••••••••••••••••• -~~---·· ••••••••• ---~-~- ~-. -~- •••••••••••••••••••••••••••• --~- ••• -----~~-·"·--~ ••••••••••
§ 1• São considerados participantes do Pecúlio os ocupantes de cargos, empregos e funções

do Senado Federal e dos_ Órgãos Supervisionados, eni atividade na data da adesão e filiados nos
termos dos Atos da Comissão Diretora n'' 39, de 1987, 16, de 1990, e 37, de 1991, que estejam
em dia com as contribuições.
-§ 2• A filiação futura do Pecúlio, dos atuais servidores do Senado e dos Orgãos Supervisionados, poderá ocorrer por decisão da Comissão Diretora, ouvida a Comissãp de que trata o art.
29 da Resolução n9 344, de 1986.
- ·
__
_
_
_
_ ·
§ 3• É estabelecida a idade máxima de cinqüenta e cinco anos para filiação ao Pecúlio."
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o disposto no § 2'? do art. 2"'
da Resolução n' 12, de 1985, com a redação dada pela Resolução n' 344, de 1986.
Senado Federal, 19 de março de 1992.

~Senador

Mauro Benevides, Presidente.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 25• SESSÃO, EM 19 DE MARÇO DE
1992

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.3- Leitura de projeto
-Projeto de_ Lei do Senado n~ 23, de 1992, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que tipifica crime _contra o
meio ambiente, no caso específico das águas do m~r, lagos,
rios estuários, nascedouros e cursos d'água, previsto no
art. 225 da Constituição Federal e dá outras providências.

1.2.1 - Ofício do Sr. 1~ Secretário da Câníára doS Deputados
1.2.4- Comunicação
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seDo Senador Alfre-do Campos que se ausentará dos
guinte projeto:
- trabilllios dã-Casa para desempenhar missão no exterior.

-Projeto de Decreto Legislativo n' 22/92 (n' 99/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova as Contas do Governo da República relativas ao exercfcio financeiro de
1989.
1.2.2 - Pareceres
Referentes às. seguintes matérias:-

- Projeto de Decreto Legislativo ri' 134/91 (n' 69-B,
de 1991, n'à. Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo 'de Cooperação para a Redução da Demanda,
Prevenção do Uso Indevido e Combate_ ã Produção e ao
Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil c o Governo da República do Equador, em Brasília, em 7 de novembro de 1990.
-Projeto de Decreto Legislativo ni 141191 (n' 46/91,
na Câmara dos Deputados), que "Aprova o texto do Acordo de Cooperação-para ã Redução da Demanda, Prevenção
do Uso Indevido e Combate à Produção~ ao Tráfico Ilícitos
de Entorpecentes e SUbstâncias Psicotrópicas, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Chile, em B-r_:-~sília_,_-e~_26 de
julho de 1990.
-Proje~? -~~ :qe_~r~to Leg~slativo 'n~ 24/8~ _(n9 6, de
1983, na Câmara doS-Deputados), que aprova a correção
do art. XV, alínea b, do Acordo Relativo à Organização
Internacional de TelecOmunicações por Satélite -INTELSAT, assir:lado pelo Brasil em Washington, a 20 de agosto
de 1971, aprovado pelo Decreto Legislativo n~ 87, de 5
de dezembro de 1972, e promulgado pelo Decreto n"
74.130, de 28 de maio de 1974. (Redação finaL)

1.2.5 - Requerimento
- N9 69/92, de autoria do Senad-or Teotónio Vilela
Filho e outros Srs. Senadores, solicitando que seja realizada
sessão solene do Congresso Nacional, no dia 27 de maio
do cOrre_Iite ·ano, com finalidade de homenagear o escritor
brasileiro Graciliano Ramos por ocasião das comemorações do centenário do seu nascimento.
1.2.6- Comunicação da Presidência

Deferimento ad referendum da Comissão Diretora,
do Requerimento no 61/92, de autoria do Senador Maurícip
Corrêa.
· ·
1.2. 7- Discursos do Expediente
SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA- Apoio ao
retorno ao trabalho dos funcionários grevistas do Banco
do Brasil.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Gravidade da
situação -das instituições para eXcepcionaiS. Campanha do
imortal Austregésilo de Athayde, pela Educação.

SENADOR EDUARDO SUPLICY -Inclusão em
Ordem do Dia do Requerime!l_to__ n~ 856!91, de S. Ex~,
de auditoriade natureza coiJtábil, financeira e patrimonial
~
pelo TCU na Eletrobrás. · ·
1.2.8- Requerimento
-No -70/92, de autoria do Senador Oziel Carneiro;
solicitando que seja dispensada diligéncia requerida através
do Requerimento n' 1.010, de 1991, aprovada pelo Plenário
na sessão de 17-12-91. Aprovado.
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___ S,ENADORJUTAHYMAGALHÃES-Apatiaque
estaria ocorrendo, por parte dos Srs. Senadores, nos debaSENADOR HUMBERTO LUCENA- Análise dos
tes em Plenário. Críticas ao Governo Collor.
2 (dois) anos do Governo CoUor.
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
-Primeiro aniversário da assinaturad_o Tratado de Assun- · ·
1.2.10- Comunicação da Presidência
çãO - Cone Sul.
_
Convocação de sessão extraordinária Çt r~alizar-se hoSENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG-:-:Traje, às 18 horas e 30 minUtos, ·com Ordem do Dia que balhos que vêm sendo desenvolvidos no Est~QQ <;I~ Sçrgipe,
designa.
- ~ em prol dos idosos.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Estudo elabo1.2.11 - Leitura de projetos
rado pelo Comando Nacional dos Eletricitários intitulado
-Projeto de Resolução n9 7, de 1992, de autoria do Modelo Institucional do Setor Elétrico - Bases para uma
Senador Iram Saraiva, que dispõe sobre limites globais Proposta dos Trabalhadores.
e condições para as operações de crédito "interno e externo- - - - · SENADOR VALMIR CAMPELO- Artigo do Endos Estados_, do Distrito Federal, dos Municípios e suas genheiro Jayme Rotstein sob o título Moeda Podre.
autarquias. e estabelece limites e condições para concessão
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA- Nota publide garantias.
_ _
_
cada pelo Jornal da Manhã, de Aracaju- SE., irititulado
-Projeto de Lei do Senado n" 24192, de autoria do G-overnador destaca importância de Co_nvênios.
Senador Pedro Simon, que cria condições para utilização
-SENADOR BENI VERAS - Problemática das recto FGTS na compra de terreno para construção da casa giões semi-áridas.
própria, e· dá outras providências.
1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.2.12 - Requerimentos
1.2.9- Discursos do Expediente (continuação)

- N' 71192, de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho. solicitandO que seja anexado ao Projeto de Lei da
Câmara n,. 118, de 1984, que institui o Código Civil, os
Projetes de Lei da Câmara n 9 ~ 23 e 28, de 1990; e o Projeto
de Lei do Senado n" 11, de 1992. Deferido.
-N' 72192, de autoria do SenadorEduanlo Suplicy,
solicitando ao Ministro da Ecõõorilia~ Fazenda e Planejamento, informações que menciona.

1_.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 26• SESSÃO; EM 19 DE MARÇO DE
1992
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Leitura de Projeto
-Projeto de Resolução do Senado n" 8, âe 1992,
de autoria do Senador ~utahy Magalhães, que altera o
Regimento Interno.

1.3 -ORDEM DO DIA
Requerimento nn 14/92, de autoria da Senadora Marluce Pjnto, solicitando, nos termos do ~rt. 172, _inciso_ I,
-· 2.~.2- Co~uniCa~~-dapres~dência
- -Abertura de prazo para recebimento de emendas
do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia,
do Projeto de Lei do Senado n' 107, de 1991, de sua autoria, ao Projeto de Résolução n' Sl<iZ:que disciplina a publicidade dos .atos. programas, obras,
2.3- ORDEM DO DIA
serviços e campanhas dos órgãos públicos·. Aprovado.
-Parecer da Comissão de Relações Ext~riores e DeProjeto de Lei do Senado n' 203, de 1991, de autoria
fesa Nacional, sobre a Mensagem n' 147192 (n' 27192, na
do Senador Francisco Rollembcrg, que acrescenta artigo o·ngem), de 15 de janeiro do corrente ano, pela qual o
ao Capítulo II -''Do tratamento e da recuperação", da Senhor Presidente da República submete à deliberação
Lei n'' 6.368. de 21 de outubro de 1976, que "dispõe sobre
do Senado a escolha do Senhor Marcos Henrique Camillo
medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso Côrtes, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diploindevido de substâncias entorpecentes ou ·que-determinem
mata. para, cumulativamente com o cargo de Embaixador
dependência físiCa ou psfquica~', suprimindo-lhe o art. 16, do Brasil, junto à comunidade da Au~trália, exercer, o. ~a!go
do Capítulo III- "Dos crimes e das penas", discriminando de Embaixador do Brasil junto ao Estado Independente
o usuário de drogas dependenciantes e preVendo as medi- de Papua e No.va.Guiné. Apreciaç-ão adiada por falta de
das cabíveis à sua_recuperãçãn·psicossocial. Aprovado, após
quorum.
ter usado da palavra, no ep.carn:inhamento da votação, o
----:-Parecer dà. Comissão de RelaÇões-Exteriores e DeSenador José Paulo Bisol. A ComJ.ssáó Diretora._ . :
- fes~ Nâcional, sobre a Mensagem n' 149Í92 (n' so/92; na
1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
origem), de_ 18 de feyer~iro do çorr!;!nte ~no, pela qual
-Requerimento n' 69192, lido no Expediente da pre- o Senhor Presidc_::nte da República submete à deliberação
sente sessão. Aprovado.
do Senado a escoJha do Senhor Felix Baptista de Faria,
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR PEDRO SIMON ,- Artigo intitulado para, cumulatiVamente cOm o cargo ·cte Embaixador do
Sem cidadania não há democracia, de autoria do Deputado Brasil junto à República do Senegal, exercer o cargo-de
Ulysses Guimarães. Antecipação do Plebiscito para forma Embaixador junto à República da Gâmbia. Apreciação
adiada por ~alta de quorum._
de Governo.
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-Parecer da Comissão de Relações Exteriores e DeR
fesa Nacional, sobre a Mensagem n' 155, de 1992 (n' 66/92,
na origem), de 28 de fevereiro do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor Marcos Castrioto de AzamR
buja, Ministro de Primeira Classe, da Carreira ·de DíploR
mata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República Argentina. Apreciação adiada por falta de
quorum.

.3- ATOS DO PRESIDENTE
- No' 88 a 95/92
-No 27/92, (Apostila)
4- PORTARIAS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
-NO' 6 a 10/92
5-' PORTARIA-DO DIRETOR-GERAL
-No6
6- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS- IPC

2.3.1 - Comunicação da Presidência
-Cancelamento da sessão conjunta anteriormet;J.te
convocada para hoje, às 19 horas.

-Edital de convocação de Assembléia Geral Ordinária a realizar-se dia 25 de março em curso.
7- ATA DE COMISSÃO
8- MESA DIRETORA
9- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS
10- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES

2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sesR
são

2.4- ENCERRAMENTO

Ata da

zsa Sessão, em 19 de março de

1992

2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Iram Saraiva e Aureo MeJio
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso camargo - Alexandre Costa - Alfredo CamR
pos - Almir Gabriel - Beni Veras - CarlOs De'carli - Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho -_Coutinho Jorge
- Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Elcio Alvares - Esperidia.o Amin - Epitácio cafeteira - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Guilherme Palmeira - Humberto Lucena Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior João França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Eduardo- José Paulo Biso! -José Richa- Júlio Campos - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy
Dias- Lourival Baptista- Lucfdio Portella- Magno Bacelar
- Mansueto de Lavor - Mareio Lacerda - Mário Covas Marluce PinEO - Maurício Correa- Mauro Benevides- MeiR
ra Filho -Moi-Ses Abrao- Nabor Júnior- Nelson carneiro
-Nelson Wedek.in - Odacir Soares- Oziel Carneiro -Pedro
Simon - Rachid Saldanha Derzi ~Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Valmir
Campelo - Wilson Martins.
·· ·
OFÍCIO- 00 SR: 1• SECRETÁRIO
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte
projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 22, DE 1992
'(NO 99/91, na Cámara dos Deputados)
Aprova as Contas do Governo da RePública relati~
vas ao exercido financeiro de 1989.
O Congresso· Nadoriãl decreta:
Art. 1I' Ficam aprovadas as Conta-s do Governo da República, relativas ao exercício financeiro de 1989, na confor-

midade dos dispositivos constitucionais consubstanciados nos
arts. 48, inciso IX, 71, incisó I e 166, § 1", inciso I, in fine,
da Carta Magna.Art. 29 Este- decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N• 160, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do_ Congresso Nacional:
Em Cumprimento ao preceitO conStitucional do artigo 84,
XXIV, tenho a honra de encaminhar para exame de Vossas
Excelências os volumes anexos, que- cOmpreendem as contas
do Governo Federal relativas ao exercício de 1989.
Obedecendo ao disposto nos parágrafos 1' e 2' do ariigo
29 do Decreto-Lei n' 199, de 25 de fevereiro de 1967, que
dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União,
submeto também a Vossas Excelências o Relatório sobre a
execução do orçamento e a situação da administração finan-·
ceira federal, elaborado pela Secretaria do Tesouro do MinisR
tério da Fazenda.
Brasfiia, 2 de março de 1990. -José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NO 28, DE Jo DE MARÇO
DE 1990
. ..
.
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de encaminhar à elevada consideração
de Vossa Excelência os Balanços Gerais da União, relativos
ao exercício de 1989, e o Relatório da Secretária do Tesouro
Nacional sobre a execução orçamentária e a situação da admiR
nistração financeira federal.
.As peças de que se trata constituem a Prestação de Contas
do Presidente da República ao Congresso Nacional, de conformidade com as disposições -constitucionais a seguir transcritaS:
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"Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á,
anualmente, na Capital da União, de 15_ de fevereiro
a 30 de junho e de 1• de agosto a 15 de dezembro."
Art. 84. Compete pi-ivativamente ao Presidente
da República:
XXIV- prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias apó_s a abertura da sessão
legislativa, as contas referentes ao exercício -anterior."
O Decreto-Lei n• 199, de 25-2-67, que dispõe sobre a
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá _outras
providências estabelece a seu turno~
"Art. 29. O Tribunal dará parecer prévio em 60
(sessenta) dias, contados da data da entrega, sobre
as contas que o Presidente da República, no prazo
constitucional, deverá prestar anualmente ao Congresso NacionaL "
Submeto ainda a Vossa Excelência minutas dos expedientes a serem dirigidos ao Congresso Nacional e ao Tiibunal
de Contas da União, comunicando o cumprilnent"o. das diSposições constitucionaís e legais.
.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. - Mailson
Ferreira da Nóbrega. Ministro da Fazenda.
ltELA!'ORlo !: PARECER SOBJU!: A PIU:STAçAO

DE ~NTAS 00 9<>VEM_O DA REPClBLI.CA~ ~
U.'l'IVA

AO EXERC1C'IO. r'INANCEIRO

DE
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nir;traçiio federal, nos preciGOii termos da Con&tituição.em
vi<;~or.
Tia ia recursos são de s t i n 4 dos ao
pleno !uneionarr.c-nto 'da.~
quina adminiat:tatj.va, bem COl:IO dentre oUt.ras -funl;:õcG, a
r<-duç,iio

~,. dcsi']llll.~e J.;!ter-l-egionai~~õ, na· busc~ de maior Clihb'i·l-i~o:ae eco
no::&ica, bem. catar .rroc:ial e distc1buio;-io ele m.:dore.,. oportunidA.4e~~
po1:111b.1litando, ltllaia, um juato ac:esr;O dos cidad.ios i renda nacio:n•l.
po:s:dvel
O alcance de tais objetivos sotr.ente eeri
coa Ulll.ll utilizaçlio racional e pcx:tinentc de todos os reeura;;os nta.t~
:riai• e hwn.lnos naa reapcct.Lva.s er;feras dos set.ores público o p:.::ivado do Pala.. Só assim, cureprirã o Estaao a &ua principal finalid!!;
de, qual seja, a de proporcionar o I:~aior grau pos:a!vel de aatisfaçio da eoletividade brasileira.

Aos :representant.es ao povo cabe o exallle e jul9!.
mento final a:.s contas ao Senhor Presidente d3 RcpÜbliell, revesti!:
do de grande val"r o exerclcio de:o;.ça alta responsabilidade conti•da ao Cong-r"l&SO Naeiondl.
Co'nr. o· ll.d\•ento da Cartl'l Constitucional c:'l.e i988,
o Cong:.:easo Ntu::ional ~:..;,o,.OI.l o&. cxr.rcer efctiva. f-.lrtic!~ç.5.o no p:;-o..
cesso OI:'Çal!ICnt.irio,, em função das pco!und.1s rrndif1eações 1ntrodu:r:.!.
d.cu1. n4_ !Sia.tern.ãlici!!' ~reatnentiria do Pais. Com isso, saiu o. Leç;Lslativo Federal daquela pos.l.ção de 1ncro cxpectudor a que estava sub:n~
_ti'lo ~o (lrdenamen~o anterior, p.:t.t'4 part,ic.ipar diretal!lente da elab~
ração c!o Orçamento, tornAndo-se pox- cc::mscg-uinte, co-respon~~oável ~
la. administração dos recur5oa públicos.
A5 mu.JançaG const.itucionais na á:r:oa da-s finança'• P!!
bl1eas, relativas ao Orçamento e Fiscali:tação da~ AçÕes do Governo,
con-.zitH~iu.m d~ciSÕCii -1.:t:portant-e~, Porqu~nto-"r;fi~úram o an•eiO-c:ii
q:.:ande maioria do pvvo br.:u.ileiro, COlll vi~:;f.as ao ox-c!enamento o
i
transparência doa qastos pl!blicoa, aléc de propl.c!~r rnaior pllrtic.!
paçlio CI:O\ liOeied:~<le no eont!:ole da ação goveroamental.

nu

Revi<;~oru-se o papel do COn:;;resso Nacional no que til;!!
9• ao tema da riac:a1J.:~:ac.'io da "tivida,le Finnnccira do E,;:tado.Ji rüo
I lh~ · dabe ape-na11 ju1çar ãnualt:~C'nt.e as eont.iuo prc~tadas peic;;· Pr-e~i~
te da Repúblic6. 1 mas t;:unbC:m, apreeiãr· os- RelatóriOs &ol:ire 4 EX(IC:.lo COngr•1:ao N•cional ao o~crcer, de •cordo Coa pra- çio· dos Planou; de CC:nlerr1o1 fi.seal!:~:ar e controlar, diretamcntc, ou
c.itoa con~:t1t.ucional-nto axpr•••o•.• o ~:olene ato c!e aprec14çiio e por ,qualquer de 'lllua• Casas, os atos do Pode:r: El[ecutivo, inclu!dol:
julqaâ.cnto ~· cont.•a ao Senho::.r Pr•uid:e.n1:.e da Repúblic!l·. o. fas::, nio O!l da lo.dministração In4iretll: •ustar os o!llo5 nortM.tivoa: do
P(x.h~:t'
•F'IIn.• p&ra dar CUXIprilllento aoa 41.t.a~e;• le<J4h previato"a n. Lei Mlli Exe·cutivo que etxorbitem do poder regull!llllCntar ou dos limittls de d!õ_
or, -•• aobret.u<!o, visando con1:0l:S.d:ar o ~11110nio1:o ~il!br1o an: 'J.•gaçio ete.
tr• oa Poder•• eonat.itu!4oa. (CF. art. :Z91

o

vol~

do :.:ecur•o• po1:toa i 4iaposiçio do

Eat.•do

par•, dant:::-o d« reg:raa p:toviUM~nta eatabelec:l.üa, aarv1r d• 1nat~
-nto 4ecia1vo no proceaao de 4eaenvoi.v1!11c-nto do P1111!1:, 1:011>1nte aaawo.c ai9n1r1cado • creace COJ:IO valo:.: conceitu11.l ~o rece~:t e eonl:!
'fraelo 1r0p::reaanta.da pola a~rovaçio 4o Podar POlitico.
Ao ••••:l.nar o conjunto daa poçaa qu• .Lntegraz
••
contaa, obj•to do prel:fmt• rel~:t6rio, procu:.:~:JDOa, eoc~ Uençio, 1110•
trar a v<~~rda.Se, deap1~ ~ pnooonciitoÍJ, - • · CO&I alev•do ••plrit-;;~lico.

tim"lb:l~

.!

oa rac:uno111 púb11coa [lQIItoa I dJ.-sold~ cb E•ta4o aio

....

o~ a.

dJ.nt.dt•flt

~

• IUIÜa chi

t no::-••e ççontext.o que- <JIInha cc•pe-eial r•l•vo • c-iu.•lio_JUata P-ermanente elo Cõngresso N.. cJonal, ampl11'1da r fortalectd:..

pelo .texto conatituçior.Al -.·tsonlc, i qual Co:fl;>cte~ dont.re
outra•
atr1buiçõe~. o ell;al"e ~ émiu.io de ptlrec:-er s:~br<:! os piojet.Õi:. i-o1iat,!
vos a.o Plllno Plui-:Íanual, is D1rctr1za~ OrçawcntárJ.a~, .-o Orç4mcn.w
to Anu•l• ao5 Cr~iHtoa .-.dicionaia oiiOl!o Plii.I'DS e Pro.Jramaa Nacionafs,P.,!
g1on•1• a Sato:thoia, ~em coll\0 aobre a:l Conto~~.s Aprt.'S<:!ntadaa Anu•l-.nte pe-lo' Pre~dd~n1.o (!la M:púl.>l1ea,' ICF •• a.:tL. H>G)

Dent.:te- as i~ovacÕc11 trazict~s [J<;lo navo Texto Conat.itu
<;lon•l. a açio tiacalhi'ldora do L"'<J1dativo aoLre a :nliquir.~
t:.al C(" titui, IHIII'I ~l1ro d~ d~v1d.:'l, u'""" da• 11\l;>ili'importantaa c.:on'iU1•
na b~ac• dÕ. ·1<l.uab at.:!IOer&ticol:,

••'1:•-
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exero;id~

~om

'l'ritn1n_.~l du cont.uo; ,1, llnilio,

&l d."' Uni.i'> e daa conth'I.Hie• d<1 JodmJn1!1traç.!.o Plr"ta

e

f'Ol.,,o:-;. n.-.r~~-':' ... ,,.J.•• Tr"JtlllltJvo

Dei:U.'"l"twnha

e "'~"'!'l'"f'"nJ:e a fi"C::!
lizaçiõ eoutlibil, flti.HI~'('lra, or-çtlmt•ntâ~la, ot~r- ...~icna.l e p.1tr1moni-

o AUI([J ln d.:>

espc•ci.:~l,a (."omlr;sâo M!etu ,.~c

Ol.·(;"'·"'nto. p.tp('l

vos AO: apro:,.iar toda llll'ltérill p-:>rtlr:ent"l'
e Oro;;ament.o tut esfera f('àcodl,

lndireta,

o.:: o~tl'iJCCtos da 1.:-galldru.l<', leqit1m1dllde e c~onc:m•icidllde,
t:Onfonue plcce1tUil to:J:tu.slrn.Jnt• a Cont•lituiç.So em ••u• &rtl, 70

"·"""

r111.. •~·lnlfJç-atl

.J•')f;

110 &ht""""' ,.,,,

l'laneja~ent;

abranç~·ndo

11e fe~ «lra\·ês ela Measo~~·H'"!l1. nQ 1t:o g., fll ·l•·
•comp.:mhild.. dos ~C\l'tll.lco du·~·l::-•·r.tr.•ti:

71.
Atuando em

~utrclta

eolabor.açio cot:'l o COnqreloll.O, ao

11l

Trihunal é rc~;rrvDd.s um., o~rie de ntrJbuiçÕcs, Centre "s qu.s.it podrrnos elcstAcar

lJ

cll'llv.:>ra<;io do Relatõrio c P.:tn'02r Prévio aot:..rc

•ldc-ntl•

Lo)

qual
aerv1I4 de bm11e para o Con<;Jre&no melhor llprach>r • cxecuo;;io dll Lei
Orç.r~mcntãria e .aVIll1,1r de moao lll.'lis·adcquado OJõ. 1esu1tados da ação

Sr.

tlm dado ~nuito importante 111crcce aqui !ler lcll'.brado.
e~las

contas que ora l!lst.1!TIOII exoJmin.1ndo

rem t1do origem nll Lei n9 7.71~ da 03 de j.!lnelro &<. 1~89 e .&anciçm.!
c cJ<('cut.ada sob o11 égide d.:t n.ova ordem constitucional viger.te cm
ncu•sd Pais, tr.azcmio e:n IGCU bojo, C'.s"r.!lcler!s.t1c4s: b('111 peculiares,
em face das ai'jnific.,tiv.u. inov4o;;5cs ins.erida!il na parte relativoll""'

~~~~

O:~;camcnto.

sr.r•:rr:

qtl

-"';- ~

Dr, M,\lls<"ln l'"•·•~<·l•"' •'• ''0:·1:-r,..,.. •.

dl Of!cio CF-JJ~i9li. de 12,0~.'1C'. <l<"> ~'""i!"k•n•e
n"ruto~<.l·.' r,·('~ d<:- .a._,.:dr.•<k.

a

anJi.li•e ,que f.arol't\Os, do procc•so de P"rest~~;çJo ""e Contas do Co-.
verno da República, ~lira q\lC \1, EX.a&. julguem eom serl!l!n1d..,de e j~.
a proposição que ora passareno5 11 relatar1

d.;,

Cim~r.., dos o,;:·•-1 ado~.

e) CN-1,J.OJ.9P- us l~dO - f'.al..s do :>r. Pre1Idente
do Conqresso Naclon«l, Senado..: Nelson L.a1ne1ro:
O Balancoa Ccu11> <b. Uni~o. ,.1 ... ~..-Dr~rl"!!' r-:-1<!1
compostos da so9uinte mano!>ita:

Sob a õtica aqui exposta, si.o analisadas as Contas
do Govcrr.o Federal, cujo tlabalhu, fruto de espcci.r~l dedicação, tem

tez-a,

Exposição dr. Hn~lvõ~ ·-o"'"· ~ •• (11 til

Hinist.~v U..t Fa~~·nda,

-

t!_

por e&<:'Opo apresentar ao~ nobres p:..rcs., um dado sintc"itico sobre

tl•J .,.~......,.

c) A_viso n9 1(,~-:>A.P. d<_> !o!..!nH;t..J:o-Ch•l•· fi,~
(";ablnetc
Civil ela Pr<:cidê:t.e.1a da R>ef>\,hlic-.!1, llr. LL'iZ P.obl'"tta t'ant.., 1

'iJOVcrnamcntal ao fJ.111 do cxcrc!cJ.o.
Trata-se do:.> faot.o de quo:o

K.msagcm n9 1b0/SO, d" 02.01.9!'1.
Ot • .J~Ll; S.lll'l<").;

Vt'i<~

t<'l·•,-

},j•·t••l•"•'•

,J..,

llS

COnta.~;. rreat11daa Anu..,ln,ente pelo Presidente da RePÚblica, o

"'"·~n ,,

Parte 1 - fol()t<H

STN.

i:'<pll~dtj•rlln

Parte II • E:l'l~<""\l~iio <:'ç. C·.t"ça~·.,.ntc c o~ Bal.at>eo11 'Fin•neeiro, Patrimonial e da&. VatJa:;õ,.,.- Po1tr,:-nnj"'""
Parte Ill - Pol!•.!c'!. Et'"<>'w'l,..!~a-Fir<i"n<'"ro.!"!",. ,.
nho Clo5 Sctorcs Econô:n.tcos do Gov.:-rn"''

u-

í::~e:::u~à·:>

Pllrte IV -

D<>•~"'~'<'

•

~s Opc-ra~.Õ• li

do t):.:ço."';:nt>:l

of1--

ciai5 de CrCdi to:
Currpr.lndo o àispo&LO no art. 84, int'iso XXIV da

~

Parte V - Ane>'O{;.

tituiçio Federal, o Senhor Presidente da RepGblic.11 submete i delibcr,ação dos Senhores Meml>l"OG do Congr:es&o Nacionar;-·a~t"i'avés dA Me!!,
sagern n'? H0/9t', 11 Pre!ll.:.ç.io de

Co::~t..:~r.

do Governo dà "Rcpüblica, X',!;
ai B.alanços t' Oclilottl>tri'lci.•o"s Cm•Ei.b.:,tl da ll.dmin1atr!

l .. Livol& .:to exerc!cio financeiro de 1969.
At.cnden(lo ainda iiis ài.spo1.1ições prcvis.tas no

art~

§§ H' c 29 d.o Decreto-Lei n9 199, de 25 de fevereiro de 1967,·

29,

cional o Rela~t.ôrio elabor.'ldo pela STN, .!iobre :.I Execução'·~o Orçame.!!
to e n S1tuação a.a Admtni.!itracã.o f'in.anceira Feder.al, além do5 Ba~ ·
lanços Gerais doa Uniio.
~ oportuno ~:.:~licntar que, pelll sc<;unda vez cor.sec:ucm noss& vida parlllmcntar, fomos di~tingu.idos pela Pres!dên-

c1a da COr::lss5o Micta de OJ:'ç.;mcnt.o do C.OTl'ilresso 1-:.lç_l.Q.nal com a indicação parft relatar as Contas .do C.overno. Esse !a,.tQ IIIUito no11 hO!!;
ra, mas, ..,o mesmo tempo, nos impõe so:na redobrada de rcsponsabilid.!lde, face i. impor-t.!ineia d4 propos!cão, considerando·'ainda os

bl [lemonatraçõe.s da E..t.:cuc:io

que

'dispÕe &obre A Lei Orq.inic.a ào Tribunal de Contas da União~, bem C2
1110 no que se encontr& o.stabelecido no Decreto n9 9:2",452, do 10 de
~narço de 1986, i também SU.bme"t1d.o para apreCi.aÇiio'tJ.o·congrc:sso NÂ-

t.iva

cão Diret.a;

re-

ma-

flexos que poderio advir ae \,lfll exam"e profunao e 1mp4rcial dlia
térias complcx.;,s c polimic.:ts que comp<)em o processO de P:z::ect.aç.1io de

tal! e Despc!>;.s das Ges;tões do
a1• Cle Crécl i to.
39 volume Demon5t:ta,_édo Governo Federal,

_vas ao .111!1-0

~e

proposio;;io a pr1meir4 a trarnit..,r. nesto Congresso Nacional

lo Governo Feder..,l, quanto ru• forma da apreciação legislativ~, por
experimentada.

nõ~

Re:uoAl tamos. ainda que tais. Cont.as referem-se ao último .ano de m..,ndato do Prea!dente José S:~rney, portanto, s.io es.t.as

!"="
'i>

da Pos.1ç:ãio Patr:Jrnot:t.!ll

nno~~nc<!"i:ta

M~

DE PARECER qu<" as

c~r.t.as.

tel~t

:!.va& ao

e"!erclc1o

de _1989, apreser.tadas ao CCingress':l il'!C!c:"l~.l 11elo t,JoCco:lr:.ntisliimo S,!
nli.or Presidente da RepUblica, !J(· ltL>( .JC>S!' s;,~~;E';', >!!"!tão e:-: condições de sex:

ai?rovad.as~.
pr~-.:os

con;;tll\1.-:-=on;,;

te obed!;lc idos.

sob

Cgid.:: àa 1-õov.:. COnst.ituiÇão F.::der.Jl, onda fora111 adõiãd.o~ novos c:o.!!
cc1t.o5 e nov11s técnicas, Lftnto ~a cxecuo;;io da Lei OrÇ..,menti:ria pe-

O{H:1-

1989 1 assiln _exl!rado:

os

111otivo d<.! m1.1ita satisfação tarobé:n.. o ,fato de ser Ull

dila Reee!

"' ()p(racÔ~!.

o Tribunal, acçH,"TJ'l'"' n ~~idtii!:'.>.<:""' !:' pançer prévio elabor11d.o pelo Exmo. So;;nhor Hinlstro Marcos Villaça.
df:lo::idiu
emitir parecl:lr. _favorãv"'l ~ ap..:ov-Y• .1i'::t c~~.; <::on>:.as do GoverrH.. , r~lat!

Contou ao Governo da Rcpúbliça,

t

Otcarr~cntária

~·c""''.lf•) '-l.-><'-:>'·"•!

ta

Co:r.i:ssio~

O relatório P<>• nó'-' <ll'r>o!ô('"•'-ol".Jo b <:"•)'•~~..3..-r~;ão ~ .. ~~
Lem. assim do CongroF:sso Nacio•Pd, ,e. o result.ad::. de es-

tudos e an.il.ise delienvolv~<:l""' !.'!li f>J!lc;";o d<>. .J•xl.tl:!lent<~<::.io "'~'-' ~ fO.l
_.apresentAda .. e tc.,.e como r>.'f<.·ren•_'H\
o!.'><.,.·-·u._·.!o c..-"'""'·"'r.t..ár;.ll. , .,(~_
ministro~~ção f11'1.:111CE'ir.-.. ao; <'t_!"
1> '"'~!,;~,.,.~~c PL\;; iCII
os Baltmo;;os Ge:.:aia da União.
Ill -

OS FUWJAMI

conBol1:ladorllS de um.a dlls mal• alta• miGsões do Chefe d.s Naçio,qulll
seja, a de "'Prestar Contas" dor> •eus a tos, no c:.., lO em espécie,
da
Exeeuo;;iío Financeira e Orçamentária da Uniio, rel.ativ.a ao exerc!cio
de 1969.
2 da compctênci.a exclu~:iv4 do Congresso Nacional t,2
dftlõ as 11\"-lérias relacionado~s no .art, 49 da Constituio;;.!io
Federl'll.
Dentre ..,que las, inclui-se o julgalllcnto anual das Contas do Governo
referentes ao exerc!cio anterior.

nome e em seu benc!IciQ, .e><.etcc o <i1.relt..o d" • .,.;,_
'l'al repte11•nt.açiio ei.J'!'.·~·!-0"]~""'
rio romano ele C!eero, n11 "'r~' vr<--crJsl~.

re9istro no

1mp§:

que d~ve eniret.tar, t.em como ob)r"tlw•s rJ~ o.t•c:•Jlr~ ... .; "'"'nJur.~o-s
ações:

do

tE'7"'

p!Á]l.IO DO CONGRESSO !'fACI9N<\!, (Sei;ãó II)

Março de 1992

•• .11 prc.duçi.o de bC'nt t>·;jt>Ucon quo 1'1 ~Jocle<ladc
cl<!tR&!!,
dA colcti\l«~•·hll". tome> e:H'mi>l(lo ci:•HIH<.'~ dc-11~a .:at.ribuic:io podcm_o~ e_!

t•:r: •• ,.ç,;.._.ro T'!:'l~cio'n,hlar._cow.l •ll·i..,,:., nt.ci<:.ol'llt.l c rlC~Jur.mça
•. .~ '1·" Moi Lo ol·· '"•' ·'~" 1 111., lc• .,~·cm1'•rr.l_C'a r

p\lb.l.i.C'al

~1.1'11,

prom2
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cendo oa alatcmaa de- contzol• interno, pode-ndo çada Poder
de~envol,
aiatema, sendo o Por:er. E~ccutivo o oxu:"l.lCN!dor, e!!
quanto o ~CÕngres~o Nac.io~al, audlil•do pelo Tr1Í>UQAl -de Cont ..-ll.
da
Uti!$:o, C'XC!J't'O O CQT!tiole externo .
ve_~ ~-~•cu p~Óprio

lV -

~olil'tril;uJ.ção doi>

rcnl.liJ;

o at.<.•m.l.ir.,.:nt<.> U<o!O nt-t'l'S&ld.ldcs bâsicasda pÕpul3C.iio.

ru•l~C'&

dC'sC'nvr.>lvidu& 01> govC'rTLno;, na o.spiro!lç.io de ;.::i1v1"'r Oà
efuit<:~:lõ .;~,. pobreza c.t.>G.Ol\.lt.A &.ubrc a sucicJo~.J.e, acaba por ~esvl;c~.r os
rccur.r.os que poderilllll '"'r ut.llizolldOII na re11lizaçio doa objetivos. an-

J::rn

t 1;;.,

ter iorf's, e
-

:n.loiS rcc('nt~:r.watl•,

.1

pn;<.>eupaç.)o com a preservl.eão

do melo .smloient.c palll:IOU a inoorpo~:ar a ac;clld.a dos 90vernos de

tcxl.o

o :-tunllo.

o sistema federativo brollilei~:o foi instit.u!do,
do eow.o moCiclo a f~~;~cloH"M:io nort.e-amcricanll, estabelecida pela
Con•tituiçio

(!m

te!!
sua

1787, ainda em Vi9or.

Talvc7 da; diferenças l;istôricas de

:tnstituiçiio ele IJJI\a

e d.c out.r::~. naç.!io fcder;;~.tiva resultem_ hojc _no alll·:lc!Ureeiment? e vigo-c
d.o modelo &lf.er1cano c na de)?il1dade e ~CJI~~dênCi-ã dO pÕdc-r-Cc-n-úa~~~~O

brasileiro.

t:n _s;ua configuração eo:no unidades federativas. no
nal do t:éculo p.tsnado, aoa e~tados brasileiros era atribuida
soberania l.egal, qut" toi sucum~l-do.ã t<•nd~ncila ,fndiscifminada
cunl'<·nt%,,_~_:,._, u~ •""lt-~

""

;irhltl•

Jt•·1·()uJo r1:~.triçÕcs cada vez

.....

{'•llll•li,

f.J:.
certa
pela

maiores ã compctC:-ncia politica e a.dmlnistrllt1.VII das unidades
ais.

o:;tad.!!

o proees;~>O de -ccrceamcmt.:.o deJõsll autonomia forma.lmen
te teve inicio no Governo Provisório Õ<1 Revolução de 30; 'iJ•nhoU fo_!
ça. no l:::!>t.aUo Novo e con!inr.ou-&c COI!! a Rc\:olução de 19_64, periodo
de centra.li:taçlio de poder &-cm precedentes na história. brasileira.
A Rc!or;'la Tribllt<Íria de l9b6 enfraquecia a

ca.pacid,!_
de de on·ccad:ocão dos E:$t.ados, enqu11nto- ampliava no Ü\bito d• União
acus poderes de captação de rcccitalõ t:ributirias.

O desern~enho 9ovarnlllllental nl!ll irea pertinente i
eu!
t~ra nac:loi'UI.l, ~o ~decor~er do ex~r~icio de-1999, ain-da. s~b una., ~str!;!

tur.a ainisteri•lc pode 11er con5iderado ll:atisfatõrio, f•ce D.10
siia ações agili1:ad•11 pelo Governo Federal.

d..1.vllt_t

A Lei n9 7.505/86 (Ld Sarneyl, ape5ar de
pequeno•
d{u:viot: ocorrido~:: no curso de aua e:Kecuç~o foi, sem dúvillol, o
p•no
de funi.1o, o suporte fina.nceiro, po~: permitir a. enc:ena.çã.o, .11 exeqQ.ibi
lid•de de pequenos e 9randea pr~jc:toa: no crunpo cultura.Í,- propi~i•nd~
ati 11esmo, um ~t.utê~tico ren~~cimento -cuitura.l~ Na v~rdac!.e, h;;uve Ulll
c•da~-tr.tlll'lento- de diver&o!l 9rü-po.~~~ .:!!e i~vestill'lenioa-: com inÚ!n-<:-roa pr~

...

.jetos nos vários 111egmentoa de arte: cinema, müsica,. teatro.
artes
pl6.a.Uc•s e proteçio do pa.trimônio hhltórieo. A par do cultivo
COisas aateriais, j i existe um luqa.r especial pa.ra o desenvolvimento
de v•lores a:rtlsticos espirituais.

•

Entendendo a cultura como sendo •lgo iitil, digno
Naçio e fonte de liberdade pa.r.a o homem, a Constituição de 1988 CO!!
-fer-iU.:lhe ti-4taD\ento moderno, p:ot"riÓt.iço e- demoeritico, ~edicando i
qUestão cultural infa-=:e especial ao fazer constar do texto constit.!!
ei.onal, consubstanciando nos artigos 215 e 216 e seus parigraf'os,que
ditaram ell\ 9randes linhas, a o;:oi-anti• de que "o EstadO di O· --Pieno
exc:relcio dos direitos culturais e aces:-:o às :fonte5 de cultur• na.cio
nal", aas~ como ·-~nciona "c:o~stituir patrlmônio cultura.l brõlls:ilei:r;;
os ~ens. de natureza ll'laterial e illa.terial., '?O~t_a~ores de
referinci.a
i identidade, .i açio, i ll'leliiÕria dos d"iferente&_ gr_u~s form:odoreç: da
sociedade br_asilei:ra, entre outr.a10 dete~inaç~es".
Dentro desse 11111.ndament;o constitucional, implementou-

As t.cn:!<:!nci:os fco!leral:!sta:~: das Con'=tit.uiçôes de 1934
e 1946 não tivercUJt ambiente aScq;Jado Pilrll prosperar.

ae o trabalho elo Ministério da Cultura, proporcionando, acirr.a. de t.!!
do, apoio i produçio cultural graças, principal.Jiiente, is açóes
Õlllll
•eguintes entUJades1 Funda.çio N:ocional de Artes (Fun:ortel, Fundação
N;!!.cioi'UI.l de Arte& Cênic•s (Fundacenl, 'Fundação do Cinema :Brasileiro
(FCB) e., também; da Elub"rafilllle Distribuidora de Filmes SA.

A centrali:tacão c:«:l!c(·t"hada de poder na esfera
'fed.~
ral executiva corresponde
IJll\ cnfr.lqllc<::ircnt{.o proporc_ional dos
_~?E
tros: poderes instituido~--

A Fundacio Cultu:ra.l Palmares foi criada com a final!
d•de de reilllçar a v•lios;a contribuiç.!io da cultura negra na identid,!
d-e dO povo b'rasueir~. --

11. relação entr~ eles no Brasil, até a promulgaçi~ d•
Constituição de 19&8, foi e>ttremnmentc desequilibrada, em favor
do
Poder Executivo, que se .fortal--º:<;:CU liC:C~t·r.l.dament~com._~ ,....inlil_trwuentos de decisào u~ill.z~do_s pelo rc<>imc milit<~r, xe::oul.t.ando numa. hipe!
trofi-l crc:-.centC' do l:>~co:utlvr:J hra,;l)~"'iro.

A FunClaçio Nacionol Pró-Leitura s:ur'iJidaetn 1987, perPlitiu a difusão e preservação da prQduçio literária e bibllogr&f.!
ca do p.,l.,, •judanelo' na. 'conservação do a.cervo de mais de SO.ODO b.!
bl.iotecas cm t.odo o territôrio na.ciÕ'na.f.

o Podpr Legislativo viu-se alija.do do proceas:o dc<:cis:ório n~cion.:~.l, quand•J lh<• foran1 -:"<:~ll:'::.d.:n• as prr;•rro9ativas no campo
financeiro e or~amentiirio, no auge do a.uto~itarismo pollticoc:le entia.
l''onJur.>, VlS.J.n<.l•• 1.> ~·r,!r.J•]UPClt:lento dG Leglslativo,
prinieira medida que um governo autoritD.rio adota oS- exatamente retirar-lhe a.quelas prerrogativas.
Presentern('nte, entretanto, no=. defront:omos com di_fe~:entc&

persp<.•ctivas.

A constilitulçio que o Conqresso deu ao Pais
volveu-lhe e a.tribulu-lbe pod(lres capazes óc, ao lll_CJ>mO tempo ern que
lhe .:&ssegura mr.-lhor represt'ntar a sr..ci<'dade, garante o equilibrio d!_
s:ejãvel e indi&[Wnaii.vcl entre Ó!> Podf.lrcs de um.l República democrit,t

co.
Se9uindo A tendt'ncia regBtrada univers•lmente,
oa
parlamentos d(l tod" o Mundo vilo ll:<RU!TiiTH_'I<:'I cr_~scen_temente ~ runção_que
lhe é atribulda pela própria soeiecla•J(', ·q.l('t scj;:. fiscalizar, em seu
norne, o b'Ol!l ~mprego elo dinhe.l'ro público.
~en&ivt'l a. esr:"' vocaç.!io, 11 Con!õti{ulçã~ Federal apr_!,
II'IOrou os I'IICC:IInismos de controle e fiscal1zacio financeira, fortale-

No exerelcio, O'r~ em ex&llle, foi realizad~ o 19 censo
Culturlll Bra!lileiro, com o de.sidera.to de fornecer dad.C?.s sobre ÕS ~vf
rios: segmentos e manife~>tações da cultur:o brasileira, editando-se_,
por _conseqflência, o 19 Anuirio Estatistico da Cultura. Esse eVento
permiti r-nos-! criar tuna interaçio de lrifo:r:mações culturail> --cc:mi
O
_ c;~ribe e a iuoéric-:o do Sul.
NO sentido de estreita.r o univerlõO das nações de
llngua portu9uesa, realizou-se em São Luis do Ma.rãnhio, o encontro
dos sete Chefes -d-e Esta.do de Lingua O!,icial Portuguesa, situados em
Erês continentes, criando-se, na oca~:;ião, o Instituto Internacional
d~ Lingua PortugueJ>a. Desse modo, pela. primeira vez jui\tos na JU.!_
tória, os Presidentes do Br•s.il, Portuqal, Cabo Verde, Guiné Bi:s;.sall.
Mo~a.mbique, S.!io Tomé e Principe, quando esteve em pauta de
disCU,!
siot. a pr~ervmç.io da lingua portu9uesa la .-:e>tta l!nsua do
r;'IUndo,
Ullllll d:o.s .llnguas da comunidade Económica. Européia) .
A politica de recupera.ção e pre•ervaçio doa bens hi!
tõricos e a.rt!:sticoa, a.través da. ,Secret.:oria do Patrimõnio Hist;.Ôrieo
e Artístico Nllc1on:ol e da !"undaÇ.;o Nacional PrO-Memória, movimentoU
a quant1ll de NCZ.$ 18,3 milhões nesse valioso e indispensãvel trab!
lho de proteqer e conliervar eidade-9:, nüc:l<'ios: urbanos de valor li.ist2,
riCo, •.Ü.ios e elementos de valO':r arqueolÔgic:o.
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O d< ... r,volvimcnto

inl<''.JI~l

dt.

N.Jçio

paou~&.

n•Cft_!

sariamcr.tt•, pt•l•• •.k~ot..·nvolvim•:nto c Xotto.l('Cinu:mto ,Ja ire'a
aoc::.lal,
vez que ao honwm
ct•nt r o I:' mr..Jid<1 c! C' te>dtu as co1sa11 - devem
vo!

Conutitui Ulfl dcs.,c lo para os 90vc:rnantea o desco~np•.!
t• o :!õt><:l.•l, o•ntrc a cxL';Jif.\d."..le>- de -recursos e a

ao cnt.u: o êcun.">:r.t'•:o

denoanda crchccntc de>11< inv'(•sUmcntos •ociais. H.ii que ae

I:!St.abel(tcer

polit.lc,tç dC dcl'cnvolvlmcnto sociAl, fixando mt'tllll, elegendo prior!
dadca, bur:cando, sempre, • cflci~nclo~~ oe a ju~ta cUatribuiç.io doa b,!

ncf!cloro.
A

l'lOII.l

ta'IStitu.1ç.io

bJ:ouild~.J

introl.Jl:iu profundas mudif!.

caçõcos no campo social, e cst.ollb!.'lcct>U cumo direitos soc1a111 n educ::!.

.cio, a saúde, o trõl.V<~olho, c.> lu c r, .G s;.cguranço~~, a previd-ência Koq
&1, a protco;ii.C'> à matcrnid.lldc c:: i 1nf.;.nc1a e a ac:;i•t~ncio aos d~SI!I!!!;
po.rados. Portanto, i dcvor constitucional ill'lposto ao Estado
pr0fll.2_
ver a dinãmieo~~ .11oeial, a filtl de que cada brasileiro poa~;11.
II;!Xercer
a 11uo11 condição de c1d.1dão.
e 1989, o do.11emponho do Governo F~
deral not> programas liOCJ.ais mostrou-=e ;aUsfatório, levando-se
conto as d.I.Ciculdadc~ econõmico-f.l.ntlnCeirll.s que há anos enfrent• •
Naçiio bra5.l.leira, tendo a:ido realizadas importantes açÕe111, a segu1!.
:n:lacionadall!; 1
1t.o longo de 1988

No c.ampo d.a Educação - onde e.e operam .ae.
grande•
transformaçÕ<'~> c:l-n soeicd.llde -exercitou o MECa .-rticlilAÇ~odos ãi.!
temas de cmsino, e tM!hém elaborou o Pl.:mo Nacional de Educaç,io,.u
Diretriz<'s c Polltic:~.s Públicas de Edueao;"ão_ c Desporto, com o .apoio
e a interaçio de _toda a comu_nidade edUColl<:"ional.
Podemos dc&to~~cu como pontos prioritários d.s111 polit,!
cas pública~ cm cduc.llel'io, o Apoio :t. Prcgra::o:;!.:!l Hunicipa.is de Educação
õ:>.ré.-Escol,..r, a E.xpdns.lio da Ofe.:t.a de Va.gag no &nsinO Fundamental, 1110!
mer.ote r.oas regiões sui:.ldc.o;cnvolvida~;, o Incentivo .a Progrlllllas de El im!
naçio do Analfabeti&mo, p.llJ;"alcl.smcnte ao Incremento do Ensino Básico
para ,Tovens e Adulto:>& s.cm .Snslruçio, o Atendimento Educacional Esp~
cializado aos Portadores de Deficiência aos Alunos 'cOlfl Problema~~: de
Condut.s e aos Supcrdotados.
A Nova Carta Magna deu i causa d.ll Edu_caç.io foros

•.!
pecüa1s. Nesse sentido, di:t o tn:tigo-2051 • A educação, direito
de:
tod:os e deve:t" do E"&tl!ldo e d"' ,fMIIlia, :llõeri promovid-a e
incentivad•
com .s colaboração da soeJ.edade, visando llO pleno de::envolvimento d.a
pe~;soa, seu preparo p"'ra o elCercicio da c:idad<1lnill e· su"' qualificação
para o" trabalho"'.
Out:ro:;:sim., ficou assequrado, c:Mre outros ditames, a
igu.sldado de COJldiçÕes para o .scezso e a permanencia n• es,col4 e
gratuidade de ensino pUblico em e:llõtabelecimcntos oficiai;.
Aa principâis ações dcserwo~vi~as pelo Minh:t.~rio da.
Educação volVeram-se p:1.r4 os c4:npos da Coo.,eração -'I'éeniCal·e 1\s:~~:isti,!!
cia Financeira aos Sist.emas Estaduais c .Municipais de En;;ino e do D~
:.cnvolvimcnt.o do Ensino Técnico: agilizaram-se t.rabalhos visando
qualific~aç.io do Ensino Superior, i Aoo;sist.ência ao Eoo:t.ud"ante, ao Ena!

no i 01stincJ.i) é, dzo roes!lla form.l, incentivou-te a pesquisa e o.~;:
tucÍos cducacion.,ir;, inclu.sive no inibi to da informii.tic.s.
Ao lado da Educae!o, • Saóde Piihlie.s é outro
toante agente de desenvolvimento.

Março de 1992

:rato importante que d•w• ••r at-ncionado i • criaçio
do Orçamento do111 Seguridade Social, elabor•do- con,unto C'02II oa
M!
niatirio• d.a PrevJ.dêneia e A•s.h:tência Social, da Educaçio e do 1'r.!.
balho.
A Sc<;urid•do Social, est.sbelecida pola nova
C'onat!
t.ui;iio, eorpori1'1ca ur<1 orç-•nto, distJ.nto do Fi•co~~l, COCII a f1n•l1Cia
de de finnneiar projetes e &tividade• de S•úde, de Previdência e d;
AssJ.at;incJ.a aocial. A••i~:~ sendo, o aetor saúde pa•aou a ter o IIUPr!
••mto do reeuroos, advindo• do• Orçamento• .U. Seguridade socilol
da
-tiniio, dos Eatadoa, do Distrito Federal e doa llunic.lpJ.oa.
No i.mbito da Previdinci• e A•sistincia Soci.-1, a ~
da.ç&o Legiio Br-asileiro~~ de Allsiatênc:J..s ILRA) e a Fund.açio
N•eion•l
do Qem-Éatar do _Menor (FUNABEM) buac.ar- a pro.ocio aoeial do hom'MI,
atendendo is elaaao.t: alenos favorecidas da popul.:.çi.o, d..:.nao-ce ~nfaae
•9_ •enor carente • i relação individuo e famllia.
Dentre OJ: p:roC]ramas i ..plem<l!nt•dos, pod-o• deatacar
• Creche Casulu, que .atenda a e:rio~~;nç.ss de J ••••• a 6 anoar 0 Apoio
Nut.r1c1onal, diatribu.tçio mensal de eompllllllentoa &iiaent.a:rea e a M.!
c:ro.,rnprea.- soci.sl,
compreendendo unid•dea procSutivaa com finalida
;:\e lucrativ•c• p.~~.ra faixa da populacão que :t"ee•be até doi• ••l'r.loa

-·

.!

-

No que concerne ao campo de atuaçio do Miniatirio do
aubataneiaia açiia• nu.ru. atmoafera de •udanças ec~
nô~nicaa, pol!ticaa e inatitucion•ia.

Tra~lho, ocorrer&~~

Houve, na verdade, Wlla redefinição de p&péia, p:r~
p.iado.t:, todo11, n• ineorporaç.io da direitos aasequrados ao tr.sbalhador
pcil.s- ConaútuiçiÕ l'eder.l, ~ o direito ao aegu~6-dca-pr~go,
•
caao de desemprego involuntirio, confonut o astatuldo no artigo 79,
item. 11, da eitllda Cart.•. lhi'qist:ra-se que, at* outubro de 198,, doi•
milhõea de tr&boi.lhador•s .beneficiar&~~~-ae eom o aet;~uro-cSec-pre;o.
Jol:'n_ad• de s:eia horas para o trabalho ra&liaado
•
turno a ininterrupto• 1 gozo de fériaa anuais ramunerada com adicional
d! 1/J; licenc-• a geatante, coa duraçiio de 120 diaa e l:lcenç-aNpaternid.sde,c:onatituem nov•a no;nu.11 - beneficio do tr&balh•do:t:" braa1le!

ro_
Observamo~ por .outro lado que, no exere!e-io dct 19159,
houve WII.S gr.snde preoc-Ypaçio com a problemitica de ~~~anutenc-io do ~
prego. Relativamente ao -prego fonaãl, Os ind:lcadorea revel•ra~~~ I!!
dic•s desf.avoriveis, !Orçando o cre•cilllento do aetor infonaal da ~c.2
·nomia, proliferando ativid.-~ea i Urge111 do controle estatal:

".io

Rel.;.uVIwcnt~ i Segur.ança e Saúd~
Trabalhado;. foi
a..ntplo proqrltllla de trabalho vis•ndo ml!!lhora:r o
auporte
t-~~ieo-oPer.ao:=ional, att.avés d.s utili:taç.io de equipamentoa :modernos,
,.. p.llr de treinllfltento doa rocur11oa humanos onvolv1do.ll na. aç.io da inspeçio.

de:~~:envolvido

No campo de Foraaçio Proffsaional, de.llenvolveru~ae
açÕell de interaçio e r-acionalizaçÃo, 'lraça.s •o= órgãos que compõ- o
Si.11tema N.llcional dc:t Formaçio de Miio-de-Obr.s.

C!

impo.=,

Muito hii que ser feito· nessa. i.re.a, vis i vis o ini_!!
terrupto ·crescimento popull!lc.ioni)l de nosr>o Pais. num quadro de cari,2
cia total. Na verdade, "'r; dis:paridades re;ionaitl e a bailCa dist:ribu!
ç-ão de :renda s.lo responsivois pelas prccárJ..liG condições canitãri.sa,
ocasionando inúmera:~; seqilclas, inclus1ve, um• •lt.i e--permanente t<lxa
de mort-alidade inf:mt1l. Proliferam doenças infecto-p•rasitiri.ac, a
p.11.:r de uma dctcrioraçiio crescente do meio ambiente Por poluentea qu!
mieos. c flsicos.
P3ra minimizar e~>se quad%'0, o Ministério da Saúde e!!!
preendeu de plan(), vigOr-oll:as ao;;ões, centradas na estrutur.-Çio do 11!

J.~

A politica externa bras1leir_a, ellll989, car&cteria:ou-a-.
funda..ntent.alm.ente, pelo• princ!pioc internacionais de autod.etora1naçio
dos povoa e de nio intervonçio, eoncentr.sndo &tenç&o i con•oUdaçiode
llleC<~.ni•lllo• de integração entre os pais•• da ami.rice latina, ••
ci.al com • Argentina.

••P!

Participou o nosso Paia com o Uruquai, de pro'iJr-.a de
integração nos setorea de transportes terrestres, adminiatr.sçio pÜbli
ca, comunicaçõea e bioteccolog-ia.
~,
Cçml oUtz:--o·a paise• eomo o Peru, &quedor, Col~ia, Ven•
zuel• e Bollvia, talll.bém contactados, os resultado• :fo:rara
sati•fat.Ó
rios no toc.11nte ao estabelecimento de llclll& politica p&ra uaa abertu.r-;
g-:radati.va de auaa econoaias, cOM ~rahde 1ntereaae na quest.io 4.oo •
aã-do eonsurn1dOr-.
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o Braa1l,alêm

~~

s>raltar ajuuhr. t.,Yc:nica a ac:onêtdc::a

a

divar1oa p•t,-es, partic::i~u, •• 151851, juntamente C'Qft o Grupo doa oitO.
doa deciai5oa ac-ata~•• quand/J do aqravU~.eonto da cr1"e J•O Pana.~~~io.
Dentre aa pr1nc1pals fiÇÕCS c!cu:envolvlda.• pela
ela

braail~ira,

dipl~

detstacaro.m-ae aa aoguint'i!li:t

_ PrÔqr.:nae da tr,.b&lho 'com a Guiana • SurinaJ:n.a, cuja&
rc11n1Õc1< altern11r11!11-ac ~mt-rr.- Braa!lia e Caien&t
_ Inatituiç~o do •plano Piloto di. Cooporaçio
BraailCoalft. Rica•J

-

Ratificação da ••dnAt'Ura da Corivanç~o

na pllra Prov11nir e

~unir

Interueric:.!,

a Tortur&J

_ Intenaif1caçin do cHilOS'O e cooperaçio com a

pollt!

-Em consonÂncia com as cHrotrizea do Gove.rno, o· B:~;nco
Nacion•l de Desenvolvimento Econôrdco e Social - BNOES a!5ot.ou
um&
polltic• de •cio reVolue.lonir1a no sentido de devolver ao 11.etor pr~
vado e.mpresa• por ele ocontroladas.· Aa linhas geraia des~a politica
r.oortearam-ao pelo estimulo ã competitividade e ã pouca reguh.ment~
çio, voltando-se p-.r• o merc;ado externo, o que exi9e ntvel J.nte;-n~
Cional de cficiiincia e cap:J.cihçio tecnolóqica. C'om isso,
pôde-se
orientar tcKio o procoaso do •odernização da economia nos aeullõ div~.!
aoa •egmontos.

log1•
çi"Õ dG

e111

prg,

Aumento de vendaa de produtoa • t.icnicaa do aet.or P!.
cuii.rio com a Austrilia 11 • Nova Zelindi•:

-

- As:lllina.tur• do Acord.o-Quadro de Cooperação Econõmica,
Industrial, Cientifica, Tecnológica, Técnica • Cult~
ral Bra.dl-itilia:- Pilrtic::ipaçio na elaboraçio e aprov!lçio 4a Convenç1o
aobre om os Direito~> 4a criança na Aaaembli=ia Geral
da ON1J1
- Crioçio, no lt-arat.i, dia Diviaio de Aaauntoa Hu.an.!
tirios o do Meio Ambiente;
- Intensificaç~o das ne9oci&çõc:s comerciais multilateraia com o GATT - Acordo Gera;l de Tarifas e ComêrciO!
- Definiçiio de um;s nova polith::a para • divida externa.
com a tese de co-responsabilidadellõ defendida
pelo
llrailil:
- conclucio de novo Acordo A<áreo COIII os EE~J
- Conclusio do Ajuste Complementou no Clllllpo" da
Jlii.tie• e Conlputa;dores1 c011l a Uniio Soviética:
-

qar:~;ntiu

Na agricultura, d& meama forllla, a prioridade i teter'IE_
aua s:obrcvivêneia.
·Quaf'!to a .:a.pi~i• elitran9eiros, previram-se a

lÔgica com ct~t.lll e com a H.alisia1
- Aprovação dA pa.rlicipaçio financeira nipônic•
jetoa priorit.ãrioa no not,;so PaJ.s:

1169

verU,!
rio Clet eatrutura organizacional e capacit.açio tecnológica.
cou-ae a urgento nee•a.:.idtuJo de promover a dearegulament.aç.iio • o e.!.
t!Mulo i. com~t.itividade 110 meio .Produtivo. Essa !ol a rn:ua
iii1PO!
tante propost:"a económica produzida; pelo Governo 5arney.

cada A!rica Auatr&ll
Inl't.itulçio do um• Comia aio Mi ata CC. a Coréh do Sul
a acordo& a~ cooperaçio Tect'lica, Cientifica e Tecri2.
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form.!

•joint-ven1;uresM.

o Estado_, •o contrir"io -d• PoHÜc• de auhiutuiçíi.o
de importações e t'lo estiqma do protecionismo, passou ao papel de C,!
timulador da eficiineia; e d;s inserçio do bra.11il na econo:::ia
~tund,!
a.l. P<Lr&; o Governo, o ponto alto delilsa.s: ações reside no mpressamento das priv.11tiza;çÕes.
Para o bNOES, • questão da privatização centra-c;e n•
reverr>iio do papel Cio Estado i sua funçiio original de
p.s:tieipo~~çio
ainorit.Aria no capit•l das empresas e não i Cle cofltrol•dçr. Essa r~
Versão poasib1lit.a rever a& açÕos do Governo, voltanao-sc is
suas
a.tividades tlpicas- os ~e:rviços públicos: - cujoa nlveis Ce gua11tl:!.
de Clecalrlllll sobremaneira, ·dal3as as restrições ir.:postalil &;-.:>s invest.J:,.
•entos e ao.;: -reajustes tarifir1os insuficientes. Além disso, Cceo.r
rc do p~ocec;so ~e_pr_!-~atiz•çio a otiJrliz_•cão de recurc;os p·~blic_os.
Mmite-ae, contuo3o o Governo, 11er ee:ae Ull'l proce-c;sode
9rand:' complexidade, orode pl~nej;amento e controle com:tit.cem atri-butoa bisieos de aeus agentes e que, ~ra t•l empreendillltH\t.U,
ex,i
9ir-11e-i grande esforço de divulo;raçio e cons:cient.itaçio juroto i
•2:
eieda.dc:, a fim de lile evitar forças de oposiçio, haja vista a. natur.2,
za da opeuçio~ venda de patrimõnio público.

Infor-

~eali:u•çio do Primeiro !:nc_ont:ro doa Chefes de Estado
dos P•h:es de Llnqua O!icial Portuguer;a; e c:: r iaçio do
Instituto Internacional da Llnqua Portuguea•, vi••!!
do a. cocrdenaçi.o daa pol!Ucu rel•ciona.da;r; a.o idi.e_
1:1& comum e is: rer;poctiv.as culturaa.

v-

DESEMPENHO OA ECONOMIA BRASILEIRA

1.

o Braail vem, num eaforço creacente, con.!
truindo Ulfl&; çocicdou3c <:!c!11ocritic0il plurAlillta e com conheciJ:Iento pleno
de •ua iraportii.nci~~o no âmbito int.ernaciona;l,

Dut1lnte o oxerc!cio ele 1989, o governo Sar:-.ey buscou sua. Ultima tentativa no cod:late i crise infla.cionãria por que
paaaou o Pala, através de um novo pl.sno de e:=tabilização eeonõmi!=& - o P;tar~o Ve:ria - , tendo po:r base o c:ono;el~::omento de p:reçoa e ·~
lir.f.os, c!urante quatro mesew.

Frivatizacão
Sob o enfoque de modernizaç:io do Estado e da..&conoraia,
o Presidente rc!Jtaltou a importiltcla fundillllental do Estado n.a constr~
ção do Parque Industrial do Pa!111..

Ao c_ontririo dos planos anteriores, o Novo Pla.:1o 01:!!
binou llledidaa heterodoxas eom outras ortodoxaa, nor;; campos fiscal
~ troonetiirio que, entretanto, ni9 mostraram eficãeia para; conter o
ritlloo cre1cente dos preços de WD&; economia alt-.l!';ente iflde-xada.

Fin~~oli~ando~

..

fiscah: ~ aubsi
e ati a, pa;rtic!
Í!:!illtÃ~aia, consd.o
deaenvplv!

,O financia~~~ento do_ déficit público, via. e_m~.ç.•a'õ ~
netiria, acaoeia,do i falta de CTP.dibilidade por parte dos açe-nte:s
cconõmicoa, conãtituiu-se wna das princip•ia causaa do frac45SO do
Plano, e. tempo recorde.

Contudo, reconheceu-se, mais tarde, que a capacidade de
.financi~~mento dos projetos •ssumidoll pelo Governo havia 11e
esgotAdo.
a.aniitindo-se aif!da, a ur9ência de Ulfl• a;çio modernhadora do Estado
e da; economia. t nease momento· que seri admitida· a participação inJ:.

ApÕII o perloCio de c::oflgelõl.lllento de preços, com o retorno da inflação, alta e ascendente, • instabilidade eco:-.Õmie<~ e
a ir:.ee::teza provocar&;.~r~ ii afltecipaçio dos ga11tos, elevando_ o cons\.11110 interno e, conceqdentemente, realiment.ando o procl!fSIIó ir'lflacionirio.

A adoçi.o de lllC<::anismos como incentivos
• dio11 credit.!ciOIIII incremento i infra-estrutura básica
~ção direta do.• a;Úvidadcs produtivas pc~:laa empresas
t.ituir~~m Jll,ucante particip•cio do Governo no proceaso
rnento da economia.

eiativa. priv•da.
do inl.cio ao

conr;teta.do eaae fa.to, dentr• outr~s: -<!:~das, foi d~
cri••

proc::es~~ do dll!lseste~.t.izi.c;:io, • f'ita de aupc~rar a

4o reeuraos: P,iiblico• de~lagra••·
Oeze~aete en~preaas foraJa privatizadas, baaeandoo Go
verno na .argumentação de que ji teria alcançado wu n!vel ••tisfa.t.,2

Com efeito, a taxa de inflac.io che9-ou perto do n!veis hiperinfl•c!onirios noe ült.im:IJ;I meae111 do uo teDdoatinr;i.cb.(_1,4\,
eiQ novembro e: 53,5\, em d.atwnbro.
O :!ndicc: de- Pre!O"o• ao ConiiiWll:laor-IPC, acu:r.:.:~l•do nos
12 ldoze) w.esea., chegou a 1.76.4,9\, n!vel histõrico'"jamais experi-ntado no Pais.
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Todavia, • aolivlcl.aóe ocoi'!Õrdca apreaentou reaultac!oa
quco os vcu:Hicadoa no ano Anterior, quando o croaei-!!_

~o

No tocante ao at."tor P.><terno, o 1111ldo da Bal•nça coaerci_al foi 16,0l inferior ao· do exere!cio .ao 11 t.,rior, e:hc<;"'n~o
US$ t6.tl1 milhÕCIII •• Devido ia a<l.véraidadea cm!.rontadlla Jllllra 0
in9eaao de novo• recurt:toll, o .Balan;o ~o:! Pol<]M<ent~ll •presf'ntou <l~fic11;.
de USJ 3.077 mi!tiõea, enquontci 11s Re&ervlls lnt:er:lacJ.on;:~.ie, ~~
caito de Cab:a, aJ.luaram-•e Clll US$ 7.2(.8 milhões.

to do produto foi igual a zero.
F.m 19811, o Produto Int('rno 8rute>-PlS l:.'reaccu J,6l,
termos Cll'0\1.~<, aupt•r.t~nJo • lii.IUl ln~dla do l,O\, cb;;c~;vada na dêe.!
tl.a de 80, lnl!S bel'! inferior i rnódia de 8,0\, da década de~ 70.
c:~m

oiiJlt.cciptiO.~

o nt't.or !nduGtrJ.,d, influenciado pela

dar

Cotllpraa c pcl4 recu~r11ç&o da maaa:a aalarhol, !oJ. o que apr..,aantou
111elhor dcu:.en;pen.ho, com W!l c.reiJe.lmento de 3,11\ .. Oc aeto:r:ca Agropecu&rlo e de Servio;;:o~ re9btrara111 ex.poonaio de 2,2\ • 3,7\, reapect,!

do

b~i;Ka

doa

último~>

De Acor(!,o com dados levantados pela FIESP 1 A taxa
m~urs.a lllll•ril!ll foi de 1f.,8l 1 contra 9,8l oco~

e-

1 ~ss·.

Se9undo pe~:quilllll da Fundaçio IBGE, o aalário
real cresceu em 6 fsei~~:) re<JiÕes metro~Utanas._

P:U>

a Rendill

~

<'ttpltll

Compa:r~i.ivamel'ltet ao ano ant.e:·ior, qual'!do ar;
taxa•
de variaeS:o reol fo:r&D ile :~:ero e (.,.1,5,), .e.aa t•x•• a.C:c!i,1u 1 ,
d.e
l,Dt e 0,8t observ•da~r. na déca!;!., de 80, .te~:pccti;vamente, o PJ:"oduto
Interno Bruto -_"PIB e a Renda Pe_r _c.apita •pre•ent.illr~ melhore-a re.aultados. Entretanto, _coniZ::Orltando-ae a t..aica de 198~ c,om a rr.êdill de
a,o.t, verificada na déca.ãa Cle 70, ficou muito Aquém.

três ono;.

c!c expAnsio médiA da

ridll

Indieadorco. Económicos
Produto Interno Bruto __

A Jlenel11 Pct t'aí'ltill
sitV.<?U·II(I em NCz$ ~.270,00, :re-flat1ndo cre11çimento de< 1,5\ o Atinqil'ldo US$ 2.058,64.

deaempr~

90 O:o mêa dc c:lc~embro de 11lS9 foi 18,0\ menor quo • do ano anteri-

or e • -.aie

2.

l.1.

Infonnes prelimin.arc'a d• Fundação IB;;r. indicam q~.o.
o·Produto_ lntern? IIJ:"uto • PIB cresceu '3,6·,, ClQ tetmo 111 reais, a.lcán
eando NCzJ .1.366.-421 tnilh5.es, o e~uiv41..l~nte .• :~s$ 303.4.~2 milhóea:

va~r~ente.

CC:a a recuperação da irulú~;tria, a t11xa

Março de 1992

médio

O quadJ:"o nQ 01 revela o
ti.aloa cinco ano•.

comportame~to do PIB

no• ú!,

BRtn'O - Pl:B

PJtODUTO IN'l':lmNO

E RENDA t>ER CAPITA
QUADRO N9

1985/89

Ol

Pro
ANO

NCZ $ M!LI!OES A

PJIECOS

~P.U,~-

TES

l~ailhõea

"""'
'""""""'

de
habitantes)

COnRmn-Eli

1985

1.413.~12.000

232,0

8,2

135,6

10,43'

19~6

3. 706.949.000

144,0

7,5

138,5

~·'a

1987

11.89~.,11.000

210,0

91.952.4.90.000

673,0

'·'

141,5

o,o

1.266.421.000.000

1.334,4

~

..

,.

1989
Ft:lnte1.

..

1989 em nn...·
.lh5e5 de t5$

·~&1!'89

-=
1.• 940,07

5,3

282.729

2.041,4.7

84,13

1,5

292.907

2,071},72

144,4

636,67

-2.0

,292.!JO~

2,.028,05

147,4

$1.270,00

1,5

303.452

· 2.058,U

Rebtõrio Ãnual do Banco centro~~l do Brasil - 1989.

P:roduç2io seto:rial
o lilct.or Agropccu.&rio #presentou evolução de 2,21 em
relação ao ano anterior, resultado este creditado, e1:1 grande parte'
i excelente 11o11.fra de 9rio10, que atin9iu 71,6 milhÕec de tonolada.a,
asBOciado ao de.seTapenho "'as culturas de soja, laranja e café~ que
desfrut.ar.tl%:1. de b03.s cotaç_Ões no J~~.crc.ndQ internacional e <:Ontribuiram p«:toll. que a lavoura atingharo UJll; c:tescimt"nto. de 3·,·6-l. A pecuiri·a; aumentou somente 1,01.,
No setor lnduatriAl o cre&cimento de J,~l foi forte
mente impulsionado pelo Õtimo dc11empcnl1o da construÇ.ãO-Civll~ que
alcançou 7 ,61., revertendo a involuçÃo observadll em 1~88, da ordem
de 1-2,9\). A Indil:~>trill Ext:rativa Mincr;:~:l apresentou expanaio
dt~
3,9,, enquanto OB Servit;Oiõ Industriais de Utilidade PUblica e a I!!
dÜstria de Transformação cresceram 3,'9\ e 3 1 4\, respectiviUllente.
A Construção Civil, que desde 1986

não havia cxperi

•entado periodo tio favoriv!!l., desUt.cou.;.ae •obremaneira, tendo ~
vista o nümC't·o expressivo de investidores que diver&ificaram su•s
aplicaçõe:~> e optoram pclõ mercado imobili.irio colliO for'ma de ae pr_2
tegerem da cre~cente desvi'llorizaçio da 71\0eda o das ince:ttezaa
da
economia.
nrvel de

""""
•••

PIB

263.004

2.2;.

ut.iliz~:~ç.io dll

capacidade instalada da ln
dÜ&tria de Tran~:~formação cresceu c.on•ideravcll!l(!nte, tendo ae aprO:
ximado do observado cm 1986, quando_ esteve em patamar excepcional.
O

-

'""" ""'•
.,_,"' """""'

,.,.,.
""' """"
NCU

POPULACitO

"""""""
IMPL!Cl'ro

No sctor Serviço;:, a expan111ão foi <lc 3,7l, de•taca~
~o-so o seo;-ment.o C.m.unie'içõós, com expteSs~voc 20,6l. Quanto
aoa
demais intf'g,l·antes, as t.axa=- d(!' crescimento foram a.11
~;eguir1tea:
Tranuporte~ (4, :HJ , Adrninilltrações Piiblica.• (2,1U, Cotlircio (2,Õ\)
c InstitulçÕeG Financeira= (1,4U. C~b(!' d~St.IIICillr que o O::lfll5rei.o r•cupcrou-ae da involuçÃo de (-2.6U observado. em 1~&8.

Nlvel de Emprego

.

Oa ind1cadore• do Nivel de Emprego, \O'isuali:tlldo• no·
quad:o n9 02, detnonstrar~~.n~ tml desaquecilllento no ritmo éla at1vid&de
aconomic& no primeiro tr1llle11tre de 1~8~. A p•rtir de b i
., , ·_
1
naisd
i
·
•rl,..,
<l' recupe:raç o torna:ram-~:e pre.5enLea, espelhando
crescimento
continuo de:'• Indic1u até o mê10 de,novembro, quando ~ituou-se
em
3,74t, caindo cm .r:eguida p41ra 2,89.) em dezembro.'

INDici.Dol'tEf;" 00-NtVEL DE EMPREGO
Variaçõea Percentuo.is
1~89

QUADRO N9 02

...,.,_ ..,..,
"'~
Total

Ind.. Trans:f.

"' 12 No...,

---""'·
·~·

-0,0'1

-0,28

~.

..0~43

Maio

0,02
0,60

·.

1,28

JUl.

2,03

""'·

2,71

Set.

3,2~

Out.

3,74

""'·

3,74

"""-

2,89

2,67 -0,10
2,24 -0,43
1,61 -0,54
1,57
0,18
1,57
1,29
1,81
2,.41
3,57
2,1~
2,63
4,56
5,40
3,:18
3,15
5,81
2,87
5,37
3,93
2.8~

""12

""~

o:r.st..
-'=
,,,, ,.,....,
..,....,
...... ......
"'"
"'""" "'""'
'·"
-2,77

"""=io

1,13 -0,30
0,84 -0,42
0,64 -0,44
1,02
1,4~

0,15
0,70

2,35

1,54

3,H
3,89

2,33
3,12
3, 73

4,73
4,56

Civil

"' 12
3,94

0,10
0,17

3,81

3,97

3, 71
3,89

0,21
0,63

2,77 -3,05
2,61 -3,45

3,95

0,97

2,42

-3,50

-4,10
-4,53

1,45

2,4.2

-3,67

-5,26

4,57
5,02

1,95

'·"

-5,63

3,52

:-3,16
2,86 -2,11
3,31 -1,21
3,18 -o.oc.

'·"

3,13

....
5,5!J
5,16

4,13

4,52
5128

<,67

3,!J3

4,85

4,85

2,53
J,Of.

3,13

0,61

-0,89

4,05
O,õ2 -

3,00 -0,12

-5,22
-.2,82
-.2,35
-2,22

-1.~5

-1,95
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t;ntretantó.

<tll!lll~ c~r .. eo::-:llru~nto

foi inferior ao do ano

anterior, q11e o:::orr••ponae\l "' l,o ...

Wt.o• -'<>.il.c:aQO-,:ee a nival eetorial, o CoraireiO:! a Yn~
dúatr:t., de 'l'ranafo("JUçio e <1a Serviço• reeponderaM f.avor•velment.e
coa 4,115\, ),SJl• e J, \J\, reepeC't1vanente, cabendo reaultadoe de.!
tavorivete ' ~inhl'trao;;ii<:'l P"l:>'dca 1-0,SOll• a Con•truçliC!_
C:l,v11
i-1, 9S\I, t~ndo e ata Utt:i- e:~<perilllent.ado
relaçio aoa lndlcoea ck) pll.l!l'!'liro &otPI~atre,

Ulfl&

aenalvt:l. ll&lhoria

&.III

I<@ H•• ~v.o.mo:nt:e i 'l'axa Mld1• 4• Daaoc:upaçS.o, pondo:r•o:t. pela pupi.ii&ç.i!:o if;:-.:.r,r=l,.,a'õl<'l'lt• at.lva de cada r&'IJiiot
aituou-ae
ea 2,36\, em de1:eabro .;j.c 'i~ll9, çont~a 2~_~2'• obaervlldll no IIZ:S!O mêa
do &no 11nter1or, conforme •• ve~-itiç:a no quadro n9 03. ll.essalt.e-se
q~Je esta foi a •nor caxa õe d:aaoeUJ*;çio registradA depois do Pla-

no C:rua!ldo,
.1'1 TP.'!:<" ,.~ !:l~•!:icupaçio d.as cp.pitaia pesguisatias .. Pr!
senta Sio Pal.llo ea. o l!ICnor inõ.iee, t,95\, e ISalv•d_or, COIQ o·~.
l,ao,, Nas demaia çlftpltais a!l t~l!:ll• tora~~ aa seguinteaz Porto Ale9re 2,0'iit1 t!lelo Kot'illor.te, 2,40,, IUo 4e Janeiro, 2 1 51' e Recife,

com 3#51l, aendo que, eJoto;etu4.ndo-a~ o Rio da Janeiro, todas ••- capitais citadas apre•ental'am cieclinio, -comparação COIII o ano ant.!.
:rior.

l\ Forl!!laçi:o tsruta de Capital Tixo em relaçio ao Pro*
duto Interno BrtJto-P!B tator deterJ!Iinante da taxa de investilt\cnt.o
l1s econoRt.io, alCIHit;rnl t7,30\, :repraaentando queda de 4,42\ relativamente a 19811'.

.a. rnct .te111 pol' t1~l1dade aulllt!ntar a eapacielade pr~
d.:.tiv• do P•I• • ,.1\ÇJlPb• ba.t1Ca~M.nt• o• ltena eonstruçãQ lrer;;!.dt~n
çial, nia:-re•idencial • [l.l)ra• pUbliCa•t e Jaâqu1na• • equipamento•.
A il'l•tab1l t4a('l• eeonÕlll1ca e o :e;11ma de

inclllrtez~as

que vea JIUircando o r:.,niTiÇI »Ócio-econÕinico brasileiro nos

último•

via;to~~ que praticamente não existe oeio:s.idade na capacidade instal!
da d.a i.ndú.stri..._

.A liberação de reeura;og~ via Jlanco Nacional de De~
•envolvimento E:c::onõmieo e Social-BNDES , em 1989, totalizou NC"z$
10.542.283.000,00, sen<:!lo NCzS 9.574.637.000,00 da fonte de reeur11011 ordinirio11 e NCZ$ 96'1.646.000,00 dos vinculados, representa.n<;!!o
dmcréscimo real de 19,00\ em ·relac4o a 1988.
Os reeur:Gos: ordinário,_ fol'am çli&t.cibuJ.do:G pcrc::cntupara os seguil"ltc.r; :setorea;: 69,4\, para a :Indústria de~
formação; 23,2\, para Serviços; .f.,2\, para Agricultura, 3,1, 1 para
Extração de Hinérion; e 0,1\, para ~reã:s Sociais.
No tocante 40» recursos vinculados, os: dc:sembolsos
eo.rreapondentes a Serviços alcançaram 50,1\, seguidos pela. ottlem do
v,;,lor, Indú.stri.~.de Trans!orma~.ii.o com 38,7\, Areã.s Sociais com 8,8\
e outros setóres não e~:~quaolrados, com 2,4\.
•l~aente

2.5.

·com o a')rlllvamento da~ pressões inflacionárias logo
-·:no pl'imeiro mêS elo o~~.no (70,:!8\ em jo~~:nciro), o COv!:.'rno 1111plernentou
o plano ae e.s~bili:raçiiio econÕltl.íca-Plano Verão fLei n9 1.730
de
a1.0l•l!fl, que impõs o eongelo!!ltlento de t-odos os pl'eços e
aalil'ios
pelO praz:o de quatro meses.
com esse ilovo Plano, fo1 alter011-do o pedodÕ Cle pesquisa dos pl'eços paÍ-a afet""ição do !ndiee de Preços ao Con~um1dor
-IPC do noêl:' de janeiro, com a taxa de vari~~;ção refel'indo~se aos ~
ços mêo'!io• do• produtos da scm'llnl!l de 17 a 23 daquele mês, em comp;
ração eo111 a méd.ia do p_erlodo de 16 de l"lovembro a 15 de c!e:;embro d;

uae.
com

R.de Ja'l'.

....,.,

~-

B.tbrU • p.Ãi~

2,81
2,M

,,,,

'·"

4,C7
4,02

4,19

""'· '·"
......

,.,

J,OO

4,53

),4S

!h21
4,0)

3,21

4,•s

3,16

4,28

'·"

2,61

'·"
3,61

3,05

'·"'
'·"
'·"

J,H

3,16

2,511

3,14

2,993,01

..

2,13

2,99

2,13
l,07
2, t2
1,81

'·"

1,9S

2,40

2,ct

3,80

,,.._..,.,

1989-JM!.

-·--....-·
..

"""'

2, 70
2,-n
2, '15
2,5,
2,67
2,61
2,S1

JUL

-·

M.

,.

re~•

p:.ç

3,27

.f.,21

3,98
),67

'·" ,,
2,85

2."19

2,57

o;M ~ ~~

-

salV&cbr Pacife

2,29
2,39
2,89

191H-Dii'llz.

T

s.

t~i"I0<3o

de eoletfl de pl'eços, o realinha-

Claa tarifas públie"11 e o oumel"lto •buaivo elos preços na ta11o
•nter!or ao Plano fez. co:n que a inflação de janeir-o atingisse
a
histõriea de 70,28\.

No per!odo de fevereiro a tn.aio de 1989,_ a• mc:l'dida•
corretiVas apre&ento~~.ram relõUltado Galisfatório, h4ja Villta a org.ani:r:aç.ii.o da economia haver Clu!do com_norrnal.idade, ainda que às CU.!.
tas de uma intervenção indesojadll. do Est~~odo no mercado, via <:ongll!lamento de preços. Me&mo a11sl.m, a taxa de1n!"laçio ev-oluiu d.r 3,60'1.,
em fevereil'D, para 9,94\, e:u maio.

i \iltl11$t

Keae•

o iiOvõ.

D~ento

~~U~rca

'!'A.Y~~ Dlt DHOCUPA(:k) (\)

001\DRO N9 03

Pl'eçÕ• e Salãrios

5,12
4,47
3,95
4,5t
4,29
4,51

s,-06

att'lla oe

3,15
t;ZW:lÃ

....
•,ta
~.71

S,60
6,85

5,82

,,,.
5,02

6,12
5,48
5,33
5,10
3,90

3,51

~1/

2,8,
2,92
3,87

3,99
4,18
3,9.f.
3,31
3,37
3,17
3,22
3,22
2,98
2,.f.t
2,36

~ rrDtZ'I>pr;>J.J.t.uwlio

"""''"• rott' l~tt tu na qu•d:• a;~~ ta:~e11 ~" invaau-ntoa, tendo COI'IIO fatoras pr•pondeu.nt•• • eot~t•ncAo Go• 1nv••U~~~tmtoa pUblicóa1 oac::il•çbe• óe pr~ços provOC'acur.a pa\lla •lt•• t.a•a• 1nfl~c1oniri~•
juro•
elev•do•; ined.ltÍul-Cil de UIIUI pol1t1ea econõzlliea de- lonqo pr.:uo "
•l•içôtu pr•a.Ldai\C.t•i• qu• contr1buir.iM para adiar do.e~1Õw.s no ••-

t.or pro4ut.1vo.
oa 11-ivt-11 4• 1nv••t.:L-ntolll fJ.Ue che~ar&"o P..•1• ten1!- • CO!llprotrl•t•t o cr•IIIC"l!Hnto •eono5a~ico no• pr6xiJIIO• arte•, haja

A partir de junho refletindo o descongcl5mento dos
dos produto~ e doiJ cerviço5,"-bc!ll como das tarifas públicas,
• inflação, ~edida -pelo IPC~ reerudc~Sr:eu, .cievando-$c mês a ~s ~té
alcançar o lndiee de 53,50.\ em d-ezembro de 198!), acumulando !l taxa
011-nual de 1.764,9\, confol'mc demonstrado no quadro n9 04.

~reços

o Indlcc Geral de Prcços-D1sponl.b1lidoldc Interna,da
rundo\Ç:io Getúlio V~:~-rgas 1 registrou uma var iaçSo de 1. 783\, enquanto
o !ndiee de Construção Civil - INCC variou 2.0:23\, cm conceqC.êoncia
doa a\.U!Ientos ocorridos nos matcrillis de con~:~t.ruÇão (1.964,0\l 11t n.a

mi.o-de-obu (2. 1 19\l.
01 pr-incipais pr-cdc:tos e sc-l'Vlç-0& com preços
n:l.•tradoa 'tlvcram 011 sc-quinteiõl reajusteaz

Trigo
'Energia t"létr!c:a
'l'elecomunieaçõo•
Ga11olina
Olc<o Oicscl
cS-11 Hque(dto de petróleo
A.lcool hidratado
Carvio
rrodut.o• 11iderúro; 1coc
-Co&:reioa • tcléq~~{o:s
·'l"l"IIJ'o&FOI:"t'"ll f"rTCoVi6.'!'iOS

Sl'rvico• Por-tu.iü tos

1.287\
, .489\
1 .03H
1,564\
1. 38!>\

1.68n
1.73n
1, 51St
1. i021
2.0~2\

1.94'H

89a

admt-
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!ND:rCES DE PREÇOS

1989

QUADRO N9 04

!ndiee de Pl:'eçor; •o

Consumidor - I p

Por lodo

MerUUil

c

!ndice Geral ele

fn<Hce de Preços.

na-IGP-DI

de Intern.a-IPA-OI
Mensal

NO Ano

Abt"il
Maio

6,09
7,31

100,83

9 ,9ol

120,80

Junho

24 ,83

175,62

Julho

28.76

37,9

Agoato

29,34

254,89
359,01

36,5

36.6
52,7
59,1
67,-C
88,7
139,2
229,8
350,2

Setembro
outubro
Novembro
Dezembro

35,95

524,03

38,9

525 ·"

41 ·"

37,62

758,H
1.1 1<1.' 50
1.764,87

39.7
44' 3
49' 4

773,6
1.160,4
1. 782,9

40, 3
44,3
48,9

70,28

70,28

36,6

r. ·ereiro

3~60

11,8

Março

76,41
87. 15

'·'

Janeiro

--

"'1,~2

53,55

po'

Atao-cado-Di spon ib~lid_!

Memr.al

No Ar.o

PreçOS-

Dispol'libilidade Inte=:

'· 2

12,8
26,8

36. 1

Ind:!.ce Nacional de

Mensal

No Ano

36,1
so, 7 .

1 o. 7

'~"

35,5
57,6
66,9
80,4
, 10,5

'·'

63,0

8,1

11,2
25,4

ST,J
127,4

Tt>, 7
29,4

39,4

217,1

36,7

333,5
513,0
760,-4

172.3
247,0

27 ·"

33.2

362,1

36 ••

530, o
774,2
1. 198,0'
1. 863,6

38,8
48,5
51' 3

1.141, 7
1. 748,8

""o

No

JS ,5
16 ...

55,4

'· 1

~

ços ao Consurnidol'-:UOC

-

,.

Fon_tel Reviat.a Conjuntura Eeotl.omica - fev. 90, vol.4-4, n9 2.

O •al.Ário alniao croaeeu 1.150' a
inf'laçio de 1.764,!Jl.

1')89, contra

o

A recuperaç·Go do n!vel de C!r1pre9o proporcionou ua •E.

pela
Fundaçio IBGE, reg-istrltrMI evoluçio :no& Último~: dÕzc- mer.e&
.ftO

alesmo perlodo anterior!

Na p.aut.a de exportacões brasil.eiras, o11 produtos 1~
dust;rializados evolulram 1, 3J.i., representando 70, 9J\ do total daa
exportações, o que corresponde a tiS$ 24,4 bilhões, cabendo US$11,6
bilhões aos produtos ma.nufaturai!os e US$ 5,8 bilhõe;: !1105 ae~~~U!.artu
faturados.
Com relolç.io 301 produto:l prim.iirios, que
p.u:tielpar4ltl com 27,90\ d.D.t: exportaçõe& el!l 1989-, .c::upcraram Olõ do arto .anter,!
or 11!111 2,12,, totalizando US$ 9,60 bilhÕes, dc&t.aC'ólndo-se os vequi!!.
tes1 minério éle fert"o (US$ 2,23 bilhÕes), t:or.rclo de soja IUS$ 2,13
bilhÕes), café el3 grão (US$" 1,61 bilhões) e soja, mcs;mo -trlt.iirada
CUS$ 1,15 bilhÕes), como prineipo~~is it1.teqrantes dcss:o ;-ot.or.•

Porto

g,8o'

Setor E:ttc-rno

A11 dificuldades econômica.s por que pa~:sou o Pais no
decorrer de 1989, refletiram no Bal11nço de Paq&mentos, que aprese!!
tou déficit. de US$ 3.07'1 fllilhõea, ndo reeditand?: a exceler.te perform~e-.ant;Oid!ll no ano al'lt.erior, QUM'Ido at.il'lqiu o •upe-r.iivit de
US$ 6.!Hi' milh.5cs, o melhor r1111~~:ult.al3o do Governo Sarney.

No elenco dos produtos illlportaJ.os, no decorrer
de
tivemos as matérias-primas;, C"OI'I\ US$ 6,376 mllhõ~·s
(34,88\lr
bena de capital, co!T, US$ 4.854 bilhões (26,SSt.J; CO::Wustlvéil e l~
bri!icantes, com US$ 4.427 111ilhÕes (24,22U c buno de consumo, cota
US$ 2.624 111ilhõcs {1~ 1 ~5,), tohliZllndo US$ 18.281 m1lhôos, rept"e1989

As relaçõea com o C".onércio Exterior totalizaram

o
reaponclido
com US$ 34..392 m1lhóe:: e 11;11 Ilnport.ancõuG eom US$ 18.281 :milhõ~•. r!.
sult11ndo um supC'r.i\vg n« 8alanç,. CQ:IIercial deUS$ 16.111 milhões,

:IWJltanto de US$ 52.6"73 milhões, tem~o as E:xport.a.cÕes

sentando
rior.

eon:Co:t'l!le evidencia o quadro n9 S.

r~iqnificatiVll

evoluo:;ã.o .de 25,16\, em rel&çlio

BA~NCO DE PAGAMENTOS DO BRASIL

1988/1!18!1

"'U~RQ_N9

ANO

os
BALANCA.COM€RCIAL

E:>U"OR'l'1\0".:!:S Jloll'CIU/I.;Of'S

1988

1909

-

'"""

_m

""'""
"'

~IAS
l.N!LA!'I:RAIS

,,,

o:mmuns
l+:t•J•!~J
!I

,.,..,.,
CC

úu>ITA!S(SI

E'rn USf MphÕI!'III
tP:fiOS !:
CMIS!'i'!a;

'"

"wo
-c .s.E.

~

(7)

33.789

1L60~

19.184

-14.389

"

4 .889

2. <121

-833

6.977

J4. 392

ts. 281

16.111

-U.9,J.2

"'

, .424

-4.129

- 372

- 3,077

.

exporta~

plantação da nov.a pol!tica indÜ&tri<tl a, partir d..:: mNl.dt>s de t!lBS.

termin~

Alegre, eom 1B,73t; Recife, eom 10,36\ e Belo Bo:ri:tonte, coa
foram as eid;~~.dc-.c que apresentar.am os •aiorea aumento= reais.

'·

apresent.,do n"" tllllanc3 COJiierc1-al em

ções cresceralll 1, 78\ relativamente ao ano prccC'dC'ntc, as importa•
ções evoluíram em expressivo• 25,16,, em vix-tude do aumento
das
compras exteX'nas de bEml!l de <?"""Pi tal e in.a.tét"i.as primas, 1mpul~J.1ona
dac n.io có pela taxa cambial, como também pelos rt-flexos dll
im-

ante-

mento mêdio de- 1-4,82' da aas&• aalarbl, oontra 9,84' do .no
rior.

do.~õ ea novembro, compa.rativa:~~ent~t

desequil~brio

1989, refletiu sobrema.naira no seu resultado. Enqu.:mt.o .aa

{1.0 11n0 ant~
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eo.o fatou• 4atera1nantaa 4•••• aivnUI.cat!vo
to, d"11 bportac64t• pod~.mo• atribuiu
- llaf..or grau de Ube-raci.o

~o

~

cOIÚrcior

llt.ic& salarial para o funcionalismo público, de tal modo que

- Hova poU.Uea indu•triah

diret.ri:tea integrem toda& &s ações govern11.mentais, sendo que
&ua
abran;ine1a super& à doa orçamento!< Anuais. No tocante i.De.apes.a, u.n1

- Valoriuu;âo da t•)la cambials

- fraco intarJ\acitmal 4o petróleo
Na Balança da

Sarvico•·~

d• proposta orcament.il:'i& anu.al, bem CO.'I'O no cst.abclecirncnto de alt_!!
rações na leg1alaç.ii.o tl:'ibutâria, i politica t'lc aplJ.c:'"aç.ão das
•gê-nci&s flnaneoeiras of.lei•i.s: de fomento, i a;:out..ri'lt.<\Ç5o de pessoal e
p~

quot reprlill.l!!nta o ponto crlt!

do• pontos a aar explorAdo QUI:moJo Ua elabor.açio da Lei de Diretri~es
OrÇataatíti.l:'iaa, i a previ~iio de meeaniamos em faval:' de sua contençõ.o,
via.ando inibir a ;xpansio do défl~it público.
-

c:o do Balanço de J>aga.•~~t•ntoa, o <.'léfieH do liS$ 14.,32 •llhÕC• foi fo!_

temll'nte influenciado ~lr.• o:!eapaaaa col!l juros da div14a externa, que
atinqira• US$ 10.971 mllhO.Cit, OOIQO raault111de do aUJnento da• tax,u 1,!!
ternaeionaia, notadamento da •!J.bor• que, cm tel:'liiOII lllêdios, pa•-=.ou de
7,58\, il!:lll 15188 para 9,J(,\ UI 1969, correspondendo a ua incremento de
23,48\.

O Ortllm('nto 1\nual, co111o 1nr;tnmento de politica
mentál:"ia, constH.ui um plano àc ação que expressa em termos de

OI:'Ç_!!;

valz

rea, para um per lodo de tempo definido, o prog-rruna de oPeracÕcç

do

Governo e os meios ele finaneilllllento desse progl:'a!l'a. Tal instr1llllcnt.o,

em confo:rmidade com o novo texto constitucional,

eor.~preende.r.ii.

o

orEsl_!

t;amento Fiscal, o <la Seguridade Sociitl e o do Investimento dAS
tais.

l.98g. reqiat.rou, no conceito de cahca, US$ "1,3 bilhõos, valor

No que concerne i Proposta Ox-çamcnt.i.ria p.:to:tA

ç<Xnp&tlvel com o obscrv;~~do no inicio do •andato do CJOVe:rno
qua.ndo acusou· o valer de US$ 7 ,!. bilhões.

em 1989 US$

114~7 bilh~s,

~orros:p,o:ndendo Ulllilll

evolução de 12,45\ do total regil:tr•do ISIII
1984,
atribuindo-se cano principal c•usa a dcsvalori:taç;Íi.o do elôlar, notad.!
mente no

~riodo

de

198~

o as

Nacional, sob a êglele da Nova Constituição, nun
exercicio lltlpi.de apreciação le9islativa, em face do- per iodo de tx-ansiçio pelo

~0

qu.al 'tl::l.nda-.pas~.;a o Pais. A riçor, as regras emanadas da Nova
C•J:"ta
Maqna começaram a pl:'evalecer, efetivamente, a p.!IX'tir do ?rç;:unento G~
ral da Uniio para 1989, embora não em t<Xl:a 5Ua plenitude.
Ressalto-se que em conseqtlincia da nova ox-dCl!l

pit&.l em 250,00\, enquanto <'lS injeções totali:taram US$ 68,6

bilhões

DO ORÇAMENTO

l.

?'•pactos; Ger<'l.ls

Assim. foi reçiGtra.do

Ulll

virtu11.l

i~:~pa!i.se

propolllição depois <'!.e aprovada pelo COn9rest.o Na._cional,

IJl'll in~õtrumentÇJ.-

·eficiente

efica::, como nol:'teador das acões desenvolvidas na l'o.d.minis;tl:'ar:io

P.§

blic.a, tem sido preocupação eon~:>tante do Govel:'no e da sociedade bl:'_!
silcira, li.aja vista, as modificações referentes i m.!ltéria, introd.E_
zidas no novo Texto constitucional.
No sentido de tornar mais tran~>pal:'ente as ações'rela

tivas à adminis:tração do!ls flnanç~Ls públicalõ e JM.is homot:10gênea ;
po.litlc.. orçamcntâril\, foram r'ú.·.·istos, na atual Constib.J.ição'três
instx:umentos bi.sicos de politica de GOverno, quais sejam: O
~
Plurillhual, a Lei Clc Dirctrizes Orcamentâx-ia& c os OX'çll1!lentos11.nu<t.is
(Fiscal, da Segul:'idadc e Ü<.' Invest.-ime~tos-t intE"gr.ado:; entro si.

mereceram destaque:
a) a traonsfel:'ência de parcela proporcional ao

Anuais.

total

da arrecaelação do Imposto de Renda e d_e Produto_s Ir!dustl:'ialhadoa
Estados e Mun::l.e!pios, em decorrência da nova pa.rtilha
conforme prevê a COnstituição em viSor;
bl

111

1108

tribl.ltiria,

cxtinçio ele alguns tributos que deixariiiJI

••

cf o pl:'oblell'la da Rolaqem da D!vicht dos E'stado& e M~
nie!pios e de suas Entidades que foi suavisado pelo Leqislativo, 11.Ca!
ret.ando pressão aobre a111 Contas él.o Tesouro.
2.
-Do Orçamento :Prograina
O or-çamento Ge:ral da União para o exercicio fina.nee!
rode 1989, Aprovado pela I.ei n'i' 7.715, de 03.01.89, est:.imou. a Rcce!
ta e fixou a Despesa em NCZ$ 119.745.285.-348,00 !cento
dezenove b!
lhõca, setecent.oa e quarenta e cinco milhões, du~entos e oitenta

e

cinco mil, treze11,tos e qu•J:"enta e oito cru~o~.aos novos_), incluidos oJ>
valore.a relativos ao Orçamento dos Fundos da 1\.dm!.n.istracão
P::il:..lfea
Federal e os das Operações Oíiciais de Crêdito, _da segu1ntc forma:
ORCAMF.NTO PROCAAMA

O Pl<>:~<> l'lurianual, osinda pendente de,arrovao;io, ed2
ta como •tributo f..:; ..•.•:o;,•nlal _o planejament.o govex-n11.:t1ental ~e· mêdlo

e longo pl:'azos r1e dctt•nninar.i as cUretl:'izes, objetivos e metas d4l ge!
tiio pÚblica federal, num hori~onte de 5 (cinco) anos 11 servil:'i
como orientador p,aro~~ 11. c:'"oncreti::.~cio da Lei Cle Di:retrl~es Orçlllllcnt,!.

presidenc!

aia. Outras modificações, com l:'epercu:s.sõe.s: JJiqnificativas, para 1989

con;;tituil: recurJJos da Uni.ii.o; e

.!2!2
-

RECEITA ESTlMAOA ••••••.••..••..•.••...•••••••••

1. Tesouro .... , •.•••• , ••••••••••••••.-....••••••••

••

Rceeito!ls COJ:'X'entes •.•••• ~ ••••••••.•••••.••.
a.l. Tributil:'ia ••••••.•.•... 33.915. 7l9. 830
·~2. De Contribu.ições ••...•. 15.017.531.448

" Lei de D!.!('lrio:es orc_amcnt.<Írias,_ instrur.~ento inte_!
rned.lirio entre
Plano Plux-ianual e os Õrcamcntos"_An_u_A_i.~. tornao-ae,
por sua ve2:, peça es!l-e>nclal p•ra nortear a elaboração da
propostll

•• 3. Patrilllonial .••••.•. - •..
a.4. Agrope·cuiria ••••••.••••

1.171.997.996
652.101

orçamentiria. ~nual, &endo utili:tada eomo l111!!Cioni.s:mo de tran~mis.s:iodos.
objetivos defin:tdos~ no plano qt!inq6.enal, pax-a aa leis
orçll.lllentâ.riaa: e .-uoas .alt.cx-açõcs. A fin.alidade precipua desta lei
tx-11.duz-se
na fixação de priol:'iõades e metas a sere~~~ obedll!ciõas na
confecção

.... s. Industr i•l· .- •• -••••.• " • ~
11..6. De Serviços ••••••••••••
a. 7. Tr•nsf. cox-x-entes •..••.
a.8. outra a Receitas COI:x'ente&

14.914.648
1. 270.923-564

'

da
Tal

considerando
e."tlendas

(cerca de 12.000}", sofx-eu, posterio:nrJente, virias vetos

e outres.

Orçamento~

qwu:do

.a inserção, pelos pollticon, de um JJignificativo volume de

um r;:istem;a pc::111anentc dE' Ol:'denlllllento, d• definição. d,u pol!ticas p§
blicas e da ação dos Ól:'!iiio:> estatais oern matéria de n«tUl:'ID~A econ9m.!.
c:ar financeira c soeilllr di&pondo, ainda, ~:obre temas
e::pec:Ifico.11
envolvidos nessas m;,têrlas, como ;,:; politicas salarial, ae emprego,.
de in~cst1.mentos, de tr;,nsfc.;.t:n.;ia~>r monetil:'ia, crci:Ht!ci11, cambial

rias e doa

de

relacionamento e.nt.re: os Poderes Executivo e Le9islativo, mormente no
quet se relaciona ao p1·ocess6 legisl~tl:.,-o-orçamentário.

npreciação da Proposta de Orçamento Geral da llniio pax-a 1989.

0111 orçamentos públieos eonstitucm instl:'umentos es111e~
c::lail" pal:'a a racionali~açii.o 6• qe10t.io govel:'namental. Fu.ncionam como

Tornar o Orçamento PÚblico

inst_!

tucional v::l.venciada pela Nação, ficou estabelecida uma nova forma

~:aldas somaram a US$ 19,6 bilhÕes.

VI -

o f.!

to .:le tel:' sido elabor~a, pelo Poder Executivo, na vigéncia da Constituição anterior e apx-ecio!lda, alterada e .a.pl:'ovada, pelo
Congresso

a 1987.

Vale dc:Jilt!I.C<'ll:' que, nos .úl\~.~os cinco •nos, &I o.mort!
zações; e os juros zcrnctido~; ao exterior rouperarlllll os Ingressos de C.!

exe!
7.71~,

relevo~ntes

·de 03 de janeiro de 1989, tendo como caro!lcterlstica.s

COnvêm ulient&r qu~: n11 d1lpo:n.ibilid11de de c:dxa do
t'inal de 1989~ ficar11111 pendentes (!.e pagAI~~ent.o US:f 4,G bilhÕes, r~l!.
t.ivoa • juros, lucros e diviaendos e ou;:.t:alil rC!:ll'lessas que se eonc:rct!
iadas, reduzirhun 011. :n.!vel critico novas reservas.
A c:'llvida externa totalizou

~

c!eio financeiro de 1989, l:'e:sultou tal proposição na Lei n9

7.508.~87

,.204.025.856

IEsn NCZ$ 1 ,00)
119. 7 4 ~. 285. 348
7.7-84 S. 3 95.794
.663.293.930

~7
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b) Rec.eihs de Capital

-Ministério d11. Marinha . . . . . . . . . .-~··•····•· •.••••.•

20.182.10~.864

b.l. Operações ele CrÓd.ito •••• 20.090.flfiJ.468

b.2. AlienAção de Bens •.••••.
b.l. Amort.izAçio de
2.

:tmprê~t. .•

-

ll. 720.638
79.Sl7.7S8

872.512.403,00

- Mini111têrio da P:r-cv.l.dCncia. e ~ssistêncill. Sccllll.

l.l.S6.42S.6SS,OO

· 2.232, 751.013,00

-Ministério do Tr11.balho ........ ,................

112.784.419,00

-Ministério dos Transportes .••••...-............. .

--2.690. 4G2. o:n,oo

2.718.9'26.809

a) Receita& Correntes: ••••••••• 2.264.6o•H,968
b) Receita~ (!e Capital.. ••••••
4~4.2a.t,8U
), Fundos dlll Admini•tr•cio Piiblica
Federal Cexelu1das as tro~~nsf.. do
25.U9,207.l39

'l'elõOUX'O) • • • , , • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• •••••••-••••
2~.635.700.115

bl Recel.tas do C.apital. •••••••• ·--'<'>'c-c'"'c'c-"'"~"-'
4. Operações Oficiais de Cridito

'1'•-

-Ministério da -Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.l.H.304.9J6,o.o

-Ministério da Habitação e .do nem-Estar Scc1al ••

1.573.66.1.939,0()

-'- MinistéJ:"io da Ciencia e Tecnologia ....•••••••••

1.034._905.407,00

--Ministério d11. Reformo1 e- do Desenvolvimento Agrã
rio ••••• ~---·"'··············•····~·············:

700.076.Jt>5,0lJ

- MJ.~i:r;:tério PÚblico •••••• ~, ••• ,.·- •• , ••••••••• _;

(eXClUÍdAS llS tx'&D&f, dO
SOUX'O),,,,,,,, • • • • • • • • •,, • • •,, • • • • • • • • • • • • • • • •

13.991.755.406

Serviço~~:

'I - DESPESA FIXADA •••••••••• , •• ., •.•••••••••••••••• ~~-45,.;11;15.348

1. Programação i ContA de Re
eurso_s; do Tes-o.uro.. •• -~---=------------~
77.845.395.794
a) Oespe::>aa Correntl::o •••••••• :iS.60J..035.679
b) Ce10pes.as: de Capital ....... l8.943.l.H.S6~_1_0_1_.2_1_5_._3_~4
e) Reserva de Contingitncia •••

2. Pr-ogralllaç;lio i ·conta do Recur
sos de Outra:; Fontes de EntT
~ades ela. Adm. Indiret.a et Fuil
d<lçÕc3 I'~blii::".as {exc:1uida.s ai
t.ransf. do Tesouro) ••• , •••••••••••• ~· ••••• -~·
2. 716.926.609
•l Despe5aSI Correntes........
2 ..922._543.106
b~ Despesas de capit.al •••••••
796. 363.. 703
3. Programação i Conta de Recursos dos Fundos da Aclirinistracio PÜ.bli<.:a Federal rexe1ui<iou
tX'O!Insf. ~escuro) •••••••••••••••••••••••••••
25.189.207 .l39
4. Prog'ramat>ão i Cont;:a de Recur
sos das Opel".açôe~~: Ofiei;:ai:; di
Crêdit.o lexclu!d.a~~: as transf.
do Tes'ouroJ, ••• -., •••• r•,,,,, . • • . • . . . . • . , •.. , •. H.991.755.406
os reeursoa orçament.iriOIII' c!o Tesouro
~CZ$ 77.845.395.794,00 e .sua di~t.ribuiçio, ~r órg.iio,

Totalitaram
cmcontram-a:e

fonna!
Em NCZ$

TESOURO. , •• , , •••• , •••••• , • , , , , • , • , • ,

77,S4:>, 3?5, 7.94,00

Cãloara dos Deputados ••••••••••••••••••••• •• •••

.136.017.207,00

Sena~o

Federal ••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.

33.9.387.0,7,00

Tribunal de Conta a da Uniio ••••••••••••• , •••••

93.227.697,00

RECURSOS
-

1,00

DO

Supremo Tribunal Federal •••• •• ••• , , •••••••••• ,,

18.906.746,00

Suf'eX'ior Tribunal de Juat.iça, •••••••• , ,, ••••• ••

171.303.622,00

-Justiça Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.018.751,00

Justiça Eleitoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,SJ6.348.2U,OO

Ju~~:tiç;:~ do

Trabalho ••••••

,_,.·-.---~.·-··~

....... .._

43.787.689,00

Prelõidencill da Repü.b1ica •• ··•·•··············~·

~.903.203.667,00

Miniatirio da Acroniiutie•. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

1.615.698,941,00

- .H.inistérl-.:1 d11. Açricult.urll..-.,, •• , ••••••••••••• , •

931.770.758.,00

.H.inilõtÉ>r .I. o das; Comunicações ••• •-• ••••••• , ••••• ,_,

.38.582. 6:!3, 00

-

Educ:~.r;.iio . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .. ··~·

16.463.881. 665,00

-

Encargos Financeiros da tlni;o •••••• , ........... ..

l9.H7. SI 52. 231,00

-

Enc~:~rgos

-

Reserva. de Contingência .•.•• , •••••••.••.••••••-

Previdenciã.rios da Uniio •••••••••••••

Como se pode

veX'if~car,

-5-S-31.799.326,00

Miniat.Crio do Exiir-cilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-i.oS1. 6HL so.i, oo

ldiniatêX'io da P1u:emla ••••• ,,, •• , . . . . . . . . . . . . . , •

!J91.U0.640,00

M.ini.lltârio dll Indúst.J:'J.a • do COmérC'.lo ........ ..

1.-l 23" .-~4 7. 06 7 ,o o

Minit.tério do Intf.'rior .••••••••••• , ........... .

761.493.058,00

MtnistO:.rio da JUIItica •• ,., •••••. , . . . . . . . . . . . . . ,

· )2l.30Si.aaa,bn

4. 946.5(1.258,00

,o o

~01.215.334

os elementos infol:llla.Uvoa

respeito do OX'ç&ncnt.o-Programa anteriormente

enfocadoiS

a

evidencillm

que, na e-stimativa da. ReceiU• e fixação dill Despesa Orça:nentiria
dn
União, foram também çonsignadas a Receit::a <los Or(;'amcnt.os dos Í'Ündos.
da Adn\inistraç5.o Fo::dcral c da.s Opcta(;'ÔC!!: Oficiais de Crédito.
De confo=idade com o aX't, )9 da Lei n'W' 4.l20,
de
17/03/64 e, obedecendo aos princlpios de uni<.l<lde e
univer~alj.dade,
a Receit;:a (;('ral da União, para o cxcrc:Ic:.lo fin01ncclro de 1939 foi e_!
timada em NC%$ ll9.7-t5.2!>~.l4!>,00. Dc~>tc total C.S,Ol\, corresponde,!!
tesa NC:t$ 77.645.395.794,00, rcícrcn-se a recursos do Tcaouro

N,lc-i~

na._l: 2,27\ eorr!'lspon<lentes a NC%-.J. 2.718.9-26.609,00, rcpx-escntrun
~
cursos de out.X'as Fontes arrecadados pelos órgãos da AdrninJ.~Jtl''-"CiO :I}!
direta e Fundaçôe:. 1'Úbl.1.cas; 21,04'4 con·e5pondcntes a NCz$ •••••••••
25.169.~07.339,00, pertenec:n ao OJ:'çitmcnto dos Fundos- da
}ldroinistr!,
ção Federal e os x-estantes 11,68~ eq·,liva.lcntes a NCz$ •••······•••r•
13.991.755.406,00, intcgril.'ll o Orç~~.mento d11s Operações Oficiais
de
crêdito.
Como Receitas do Te&ouro, s!io

consider011d~s

o!lquela.a

au!'eridas pelo GovernO Central, principllll'lente as oriçin.iril\s da
competiinoia de tr1buto1lr.
Qu:Jnt.o iis ReCeitaiS de 0UtX'a& Fonte4, s.io trlas

I.U-"

deCO_!:

rentes da arreeadadio de recursos ~9r Org:los da Adm1ni.-tro1lçi0 InrÜr_2
ta e Fundações PÜblica& -Feder<lil'i, que rccc-!.>cm &ubvencQu:> 0\1 tranBfe
rências Ã conta do Orç'-'!lcnto d<t. Uniiio. Esse_,

,_

ÍOI:'llll!

Alterações no
As

re~·ursoa

A9re9arn-11e

ao

';llOblll,
Orca:ti~nto

a.ltf'racôcs no Oro;amcrito d11. Uniiio -~f_;c:orrer.nm

abcrt.ura de c:o:êtlJ.tolõ adicionaiG

Justi(;'a do D1lltrJ.to Fe4eral e Tcr'rlt.Õrios......

Miniat.êJ:"io da

3. 702. 519-002.00

443.090.44!.,00

Justiça Fedt!ral •• ,, ••••••••• , , , . , •••• , . . . . . . . . .

-

da. Olvida d11. União •••••••••••••••••••

- 'l'ra.n.sferências 1:1 E.::tlt.-'!os, Di~>trito Federal
e
Munic!pios ••••••••••• -••••••• ·•••••• • • •-·-• ••• • -----·

OrçAIIIe-nto

~---

53.023.H8,00
837.964.328,00

Enci:IX'<:JOS cera is ela "'ni.ii.o,,, ••••••••• _•• , .-••• ,...,_....

.a) Reeeit.).s correntes •••••••••••••• _fiS9._7JI_O_J_ao
b) Receitas ~e Capitl:ll.........
1.3.33~.964.42{;

~~oeguinte

315.372.293,00

Minhtério da. Saiide •••• _-••• ~- ~--- ••••••••••• -......

-

exc::luÍd&s as transf. do TeJJourol

dis.crilllina.dos da

-1.656.954.5(13,00

MinistiiJ:"J.O das Minas e Energia..................

-Ministério da.s Rcla(;'Õcs Exteriores ••••.•••••••• -

(Ent.ic!D.des da Admi
nistraç.iio Indircta e de Fund.~~ocõei
.in&t.ituldas pelo Poder PÚblicO •

OutX';!IS Fonte&

a) Receitas COrrent••·••••••••••

Março de 1992

m.> tf,\ns~·vrr<:'I' do t')I'Cldc1o

da.
f1n~_!!;

c~iro, pAra. que 11e at.1n91a10c o valor nec:cu&do 1 cxe.:-ucil) orçlilltlent!
ria do perlodo.
-

9'0li.l

A Lei n9 t.J20, de 17 de :.na.rço de 1964, ~JQ s~U-" a.J:"t!
40 a 43, autori:a • eatabl'!le-ce os X'equlr..lto& eiGenciaUpara e.bor

tur~

ele credito• adiciona.~• h•uplttmCJ!tare•, ell-~ll·c1a1a •
cu:.traor~!n~
X'io;;) dc-5Unadn& a íalc:r f<lcf'! iu. dr:-&!•<:-&"11 niio.consign;:adas ou in10uf_!
e1entll'!lt!cnte dctllcliJs n .. J,-e-1 de Orçwnr:-nt.:~.

No que conc~rne a cro:·Jltc...s fl<IIC1oriã1" •uple-ov;nt,rca.
ao Po4or Executivo fo1 diJ.Sa a fa~·ulda.d.e olo ALI1-loa, no eul·~ielu de
1989, nos _l1rr.ltc& e- cond,tçôç-11 p_revir.tas 1111. I.e1 n9 7,71_!>, ll.e 0_3/(,-l/69.,
ba~;..~-'lo-~e noa llC'GI-Il.ntou <i.1.111p~~l tl.\i'OIIl

.... ........ ........................ ·-·"'"'· .-.... .
-

~
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II% - abrir criíditoa auplMn•nt&tolt& para cad:Á projeto
,,,,'.o liTnit•• tlo:- 20' de sou valor c:•P!
c:!.U.co, fixado nesta lei, inelua!ve n. hipÕt_c•eo
de:
ellru::e~ar.~('ntn,
r<'avalv:~ch., neste ea~o a Re•erva
.,e
rceuriJos
Cont.inç.:.n, LJ., ~"·.;11ante a ut.lliuu:.i.;. doa
C'u atlvid.~tl.•,

adi.c~nt.e i n:3 L~:.~dos, t"OIII •" f inal1d&des de:

a)

r~iorÇIU'

ALTER.\COES NOEXE:RC!CIO

OE

196'J

I c-m NCz$ 1 001

QUn.DRO N9 06

dot.açÕo'l;, prcfcl:"encial.Jnunte

1111

relat.io.MS a cnc.t~n;os com pe1:.01&l, ulil1:umdo,
fontlll de l'<'.:"Ul'"O~~' componsatÔrios, .io. Re"erva de

com
_CO!!

tiw)Vneh.;

b) atcmdct ii. insuflctencia na~ dotações oro;.!

C:r:idJ.toc

143.247.809.727

Supl<."mcntare~>

crêd.l. tos Especia i a ••• ._ •••••• ·~ •• ··-•. ~· •• ~· •••

355.019.794.548

Cr~ditos Aut-omático• ••••••••• ••••••••••••••••

11.079.646.990

Cl"édito:s Estraord.inirios •• •••·;•••••••·•··-~:

55.000.00_0

outros
ment.iri.os, f'refercnc~.alrnente as rel.lltivas a
cust.oioa c capital, utili:tando, cor.:o fonte de
dotacõcs

509.402.251 .2"65

Sub-TOtlll

orçamcntiiria& ou t!a c1·êdilos adicJona1111, autori:tados
Cllll lei;

VALO~f;S

CR DITOS

!!2!!.2..!.
37.524.567.498

Cancolamcnto de Dotaçõca

IV ~uplemont.ar, clispcnaados os decJ;"etot. ele •bert~
r« de crédito, «S transferências a Estlldoa:, Distrito
Feder«l, Tcrritõrios e ~unieipio:l no~:~ ca_•os eJQ
que
• lei <lttt.ermina • ent.re9a de rttcur:>OJ; de fopna
m.iit.iell, utilitawlo co:no fonte__a __definida n_o art~

aut~

-Fo-nte.: Riefatõrio aob:r:e a Prct;taç.io de Conta5 do Governo dã -aep~
bliea - TCU -

43,

S 39 <la Lei n9 4.320, do 17 de marco de 1964, publ,!
can<lo-r.e a cada mês, o detalhamento d<'!ls
suplement!.

471.877.tí83.7tí7

To_t.al Liquido

1989.

VIr

PROGRA."iAÇJí.O FINANCEIRA DO "EXERC!CIO

1-

Aspectos

çQe~:~;

v_ ohr.l.r

crédito~

&uplementares,pAra cada projetoou

atividade, «tê o limite <le ~01. de seu V«lo~ espec!_~..!
eo, fixllclo nesta le.l., observado o limito d• ef~tiv.a
e.rr("CIIdaeão de c11.I.Xa dÓ el(ercicio, i. conta _de recu!
50S vinculado!! do Te~our() Nacional, inclusive recu!
aos classificados eomo "Recurs:or;; OiretMiente Arrec~
dado•~ (fonte SQJ, publie11ndo-se • cadll mês o

lhamento das

det!.

suplement:~ções;

Vl _ 3brir créditos suph•mcntllres i

conta de

recu!

:aos provenientes de operao:ões de Cl"Ódito, pal"a
p:rojeto ou 11l:lvida_d_e, Até: o limite de 10' (da11:

cada
po1"

cento) <!a parcela de operaçÕa!!' de cr&Uto~
indicada
nesta lei, como_ fonte especifica de recursos, nos C.!
SOS dei
a) operações

cfet.ivo~das

no segund..o

semestre _

Portanto, no momento. em que é orçada a Receit<~~, torna-se. i111perio1o
que se conheça plenamente ll situao:io econô:uico-finar.u::eirA e pro<luti
v• por que passa a Nao:io, bem como a racionalidade de alçrlllliZI.S fon:
tes de recursos par11 que sejam evitados extrapolamentos signi~ieat,!
vos, seja qu11nto à subestir.laçio, seja no que se
de receitas.

ref~;l:"e ~

:superest!

e) antecipação de cronograma do recebimento,

Niio se pode i<]norar, também, que o sistema de
acom
panhamento, fiseali-:açii.o e eo!ltrole é de fundamental J.mpol"tincia p;

contemple

ela 1989,

de 1989;

Com ba.sc nos dispo~itivos legai c retro-meneionados,- o
acréacirr.o no vlllor dos el"éditos adicio'nais libertos no excrcicio
lllc'ançou o rnontl'nte liquido de NCz-:f_ 471.877.683._767,0Q, CJ:!:
nQ-

•

sociedade, na medida em que a ela cabe rocolher aos cofres pÚblicos.
05 ~:ecursos necesçiirioa ii viabilizAção do plano de Ação
proposto.

exerç:l:eio

exe~:eieio

plieitl!.<lo no quõ.'dro

A -!iiullid.ade preclpu:~ da Cl-ece.tta é finaneh.r o
grarM de trabalho do Governo, o qua_l tem C:Qli!O agente :financeiro

Outro fator p1:epond.erante para que a execução
orç,a
mentiria ,apresente um desempenho razoivel, é a existêneia de umo. b~
elabor•da pl"o<]l"anlll-çâo orç~~~r.entiria e finllne.eir:~, de modo ll que
nha possibilitar • consecução dos objetivos e metas almejAdos.

bl operações eíetivado.s durante o

epig:~:!'fC

A Lei Orçamentãria anual estabelece que o Orçamento
Geral da União .aeri elabol"lldo com ba11e n11 estimativa da Receit:~
na fix.açiio da Despesa em igual valor.

n:~açio

de 19118 com c-ronograma de recebimento que
o

Gera.!.~

o-G:

·~-a rea~iza!ão do plano de ação do Governo, no momt;-nto em que ess;
iilstrUlllen:o _l_'er111ito detectllo\" e co~riçir eventuais desvios e/Õu
en
traves que se tornem empeeiiios ao desenvolvimento continuo do pro=
cesso de execução do proçr.ama de trabalho.
A prog:rlllllaçio e a exe-~uC:io orçamentária e finanCeira

De conformidade com a lcg:1s1açiCI d.l.sciplinadoradll m!
téria, :scrvirlllll como çuportc para a abertura dos Cl"iditos

liuple:ne!!

tares on recursos provenJ.cnte-s das seguintes fonteç:
JO.pl"ovcit~lento dll Reserva de Contingéncia;
b} Anulação parcial 'ou tot"'l de dotaç-Ses
orçamcnt!

a)

do Tesouro Nacio:ia.l

para o exerc!cio de 1989

foi estabelecida

P!

1o Decreto n9 97.456, de lS de janeiro de 1989, .::om as
alterações
prOltlovidas pelos Decreto.; n9s 97.587, de- 21/0J/89 e 98:~9~~---- de
12/12/89, onde foram determinadas dentre outras, ae Beguintes
91:as:

rias ou de cti:.!itos ad.l.cionai.G lilUtOJ:iz-ados em Lei)
cl Operações de créditos, e
d) Exce•so de arrecad.açio.

- As

ReS!illllte-s:e que o valor correspon~ente ao eancelamea
to do dotaçó<·s, c:cnstant.e do qu.t~"lro n_9 06, foi conciderado em relaçiio
ao Vlllor glo~.>al do.lil erédlt.os .al:>erto11, nio se identific~Jndo o
1lUI1cnto pcrtin,nte a cad.11. e,;pécic dC' crédit..Q.

CllnC!

RE:t.ATÕRIO E PARECER SOBRE A PRESTAÇ.li.O
OE" CONTAS

PO

RELATIVA

AO

~:aceitas

auferidas pol"

ó~:c;riol!õ

da

Di.rE!tllo, em decorrência de convénio, seriio recolhidas i

GOVE;~O

D~

R.EPO.ã.iú:A

F;XERCICIO FI!-l~CEIRO D"E
1989

·RELI\.TOR 1 Senador LOURIVAL Bhl'TlS'l'A

J\.dministr&ç3o
Contll

Unica

do Tesouro NIICionA1, por meio da emissio de docu.mentQ próprJ.o,
f,!
cando o uso doi J:ecursos Coni!iie.i.on:~Ç!os_ i. r:ua inclusão no õiçZioiÍiel':lto

C'órâi dã u'niãO;
- As •olicitacões de crédito~~: adicionais,- alêtn de
•presentarem as alteraçÕgs julc;r11d11& neeess.irias. nos. quantitativos
financeiros~ deverão evidenciar as irnplicaçSes delõsas. alteraçSc:oa
no tocante ao cwnpr!111ento doa objetivo!i e metas, do~; projeto•
ativid11des que integram a Lei Orçamentiri111
·

e

- Qullndo ae t~atar de projetes. orçamenUrJ.oc,a ju.!tifieatiV& que IICOtDpantl«r cada \lllla des:Sa.a IIOliCitaçõe. dever&. CO!!
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ter infoi:'T.'.açõcs estimativas referentes, também, aos;- exere!eio&

f~

1~91 1

nanceiros de 1990 e

Os aaldos de rccurseos transferidos pelo Tesouro N!.
cionil.l ii$ Entidades <:!a A>lnu.nilit.t:ac.iio Feõeral Indiret.a, P4.ra p1l.<illl•
reent.~ dos Serviços da D!vJ.dil, int('~nll:' e externa~;, ap>.:rad,:,s;
nos
~alanços

Co cxercieio de 1986, sedio im<t:diatl!lmente infor:r.ados aos

respectivos órg.lios ~torh.is de Pl"ogramaçio orçamentária f! finan,ccira., -q,.e os com~.tnicnrão i Secretaria de Orç;:unent.õ e FinançaS dll.
Secreto~~rJ.d de Pl11· .. )amel'!to e Coordenação ~a PrCfidCncia da
F~pu
blicA SOF/SEPLAN,
i.ndic:.'Kios corn'o f•

~cndo

que referidos saldos •emente poderio ser
par.,_ 11bertura de créditos adicio!",ais pzt.ra:

""':e-

~>I

;:.a9amcnto d4 .sc:~:"vicos da d!vid.:l;
atendimento de despesas de "Pe:;ll;oal" e

l:>)

:;os

Sociais~,

M

Enca:t:-

-A::: disponibilidades oro;_amentirias verificadas no

?eionalrr.e:-.te, em favor de "i'essoal e Encar<;ros Sociais" r
~s

dotações destinadas Àll'

d~speSli.S

com

"Pessoal

e Encargos Sociais" nio pderiío servir como fonte de ~~
créditos a. "Outra= D~spesas Corrente e de <Capitol";
A "Reserva de COntinljl!iincia"

-

ê

d_~l!c~tll..ad_~,_

de

priori-

tariamente, ao aten<:!imcnt.o das de:~:pesas com "Peaa:oal e D'leargos So
ciai.$" e s:5 serii utilizada apõu esgotal3a.& toda:.: as possibil:idade-;

"e canc:oli!U'I'lento das dotaçõc:to do "Outras Oe&pE!li!UI COrrentes" e

do

•capital":
- Os orçamentos das Entidade.-: Supex-visionadOiltl
e
c!:os Fundos e o Orç:a!"lento d.ols QPCrilç&os O!i-:::Ws de ~it.P, d,lsc:rim.inades nos A:H~xos III, IV e V da Lei n9 7. 7lS#1 de 1989~- :Somente pOdt·rio
10e:I:

alteudos por rreio da abertura de crêditos adicionois, na

da :egisleçãc

~

tó_rma

')'•nte:
-

consignadas a

<e~:io

a:~:

objc:to de proqrama.ç.io fin.PnceiX'a

despesas

conta (!os reeur.50II provenientes. das seguinteS- fonteat

,,

,,

-·· -

Recurs:os Ordin.S:o:io•" 1
"15 - Contribuicão por a o• Programas Espec;iais
PIN/PROTERAA";
centribuiçio para o• i'rosramas PIS/PASEP"
- Titules de R.a-sponsabilidade ao Tesouro

...

,,"' ••• ,,
"

pago com anteccdCncia superior a cinco
do :I:'CS-pcc_tive. venc1mcnto.;

1

••

••

tiva p-rogra!l'.ação realizada na forol\11 d_e

lll.a:I<~.çõ~s de racu:r:sos destinados ao pag~cnto
doc\llllento eÍ:pee!fico,
emitido pela Secret.ari~~o do 'l'esouro Nacional do Ministério 4a
f'&'U!!,
-

.

.,

~ No pasa.mento do s:crvico da divida decorrente
do•
compromissos c:!e que trata o it<"m an.to>rlor dl•vcr.ii ser utilizado~
na
:r:espectiva contrataç-ão de cãmbio, o Cc::r:tificl!oc:!o de Registro 1 emitido
pelo BAnco Central do Brasil;

- t

ãu

unid<~.à.e:s

g<>storas, a liberaçiio de

r!
cor:~

subvenções,, auxÍlios ou contribuições, ou ainda, para aqu~lea deeo,!_
:r:entes. de convenios, aco:r:dos, ajustes ou in:;t.rwnento= similares, P.!
ra iPlicação em p:razo superior a ses,;;ent.a dia&l e
- Compete i SOF/SEPLAN e i STN c!lo Ministério dll
zen.::J.a, no âmbito de SUaS atribuições, .'t WX!'<;'dlÇii.O das inst-rUÇÕeS ri.!:;
cessã.rias ao cumprimento da programação orçament.á:ria-e financeira.
As regras acima enuneiadã$- t:ra<:!u:~:iram-se na:l
inte!!
çÕes: do Governo Fcdera.l de que a Pro<;r3.mOJ.ção Orçamentária e I'iri.anc•!
:ra do exercicio se desenvolves:;e de fornhl equilibra.da, po&si):)illta!!
do a consecução tios objetivos e meta5 almcja<:!a& o previstas
pAra
1989.
Co:uo um dos pontos fundama-ntais da Prosra:naçiio Orç!
mentãria e FinanC(.'ira do Tesoure Naei<:>r.al, de,t.J.camos os cronognunas;
de dêsenbo~so, que são proposto.& pollos 6Ig.iiog lllelo.ri&ill e cufa •Prs!:
vaeão seri- sub:nct.i<:!a à ap:r:.:-ciaç.iio d11 <;(>C'T_..t,,~·ia. ~o 'l't•scuro S.lcional
do Kinistêrio d.l FAzen<:!a. Tais cronogramas visam, con•o objetivo_ b.is!
co, assegurar .is unidades o~cament.irias, cm teniPo bO.-bil, ~~os. dotações
trAl::><~.lho,

bem como rt«riter,

<:!ur.~nte

o e-xerCI cio, -o equilíbrio

a receita A:l:'rec;~dada e a despesa re11liza.:!a, de formil que se
reduzir as eventuais insuf1eiiincias financeirAs.

entre
consiqa

.ridos cronoqrar.~as fosse:n. aprcsentaelos através do SlAFl-Sistenla
<]r~todo de Admin!.5tr.:~.ç:io Financeira do Gov~rno Fcder:r.l.

Int!

Presume-se, com bAse nos elementos in!ol't'lativo.t c;oon.!
tantes do.5 Balanços Cer11is da Ut!i.iio e do -fl-elatõrio do T~ibun.ll,de Co.!!
tas da UniÃo, q~e as di~etr11_oa estal:!elecidn.s: pelOil lc::gisleç.iio dil:ciplinadora da lllateria

fo:·.u~t

plenamente obedeci.::lall.

Da R..,alizaçio da Receita do Tesouro Nacional

2.

5egundo os elementos
de

infoun~tivos

contido• do!l D&la.!!

ço• éeraiiJ. d..a. Untio, L>em como as conclur.ões I\ QUI!' c:t.eçara.m 011 membro• da
Corte de Contas da Uni.io, no :Rcla.t&ri~. rrcliminar, liObre •s
C'onta:a

Org3o

do Governo~i:!à: 1h:ipGblic4, cons;t<;~tl!i-ae que 11. cxccuçio orç~ent~ria da
união, -. l9c99, õ.;osenvo1vcu-sc clll con.soni'o.ncia com os preceito~> con_!

Os limites de saques de J:"ecurroo=: do 'l'esouro

Nacj~

titucionais e requisite.:> lc<;raic

•·: .. ~arill. do Tt..·souro

NliC"ion~r.l

o~

cronogr3.ltlas aprovados pell!l

S~

do M.iniE"t.:irio da_ Fazenda;

fln.lr. ..:t·it"" (ix.;tr_ os lim1tl"S dt..· qul" tra.ta o

~tem

compOit~(lnto

auterior,
~g.~:~mant.o,

da

1,!

_qul<:!a !in;)l'

r~

~ECF:ITA

ferente:; ,;.s cu:u; \mldadcs subordinada to;

- Seria ;;;:onsidetodas J>l ioritãr1.1111 para

~rtinentcs.

(l qu .. drv nQ 07 a :·I:<JUll', rdh·tt• o

ileceita do 'I'e::>o:.>uro c;lcE:<!e s~-1 prc\'is.iio 1nici.lol 'atê a «X'recadaç.:ío

- Célb<"r.i ao~ Ç>rgão& sctorl~~ois de pt'ó<Jra~.ll.ção Ol:'C4ll'.e_!t
~

vedad.s

progrrun~~oc.io f"inl!oncc1X'a do' Ministério ou

.s;.ez::ão concedidos de llcordo e_om

t;t:"~ ..

As

legisla-

-As' dotações d1.5tr1l::>uldas:, por meio de ile;staque

-

data

de compromissos no exterio:r: serão intlic~<:!os

ção esped f 1ca;

r!.ll

Uteia om z:elaç.io ia

E, fin.J.lrncntco, tcnd<'> como escopo simplifica~ rotinas
e cria.r condições p1u·o~~ que as unida<le~ oro;;<W~-e-nti:r:ias;; ut.iliz!U,.em de
suas aotações co~:r 11\aior grau de eficicill, !icou d.ecil.!i~o que oa X'ef,!_

cio."lal";
"51_ - Contribuição Social sobre o Lucro das
Pe!.
&oas J~.;ridicas•;
Inventimento s.2:
"53 - Cohti:ibuiçlio para o Fundo
cial-Fit:SOCIAt." ~ sendo qu!l' os; recursos
dos ãs demais fontes orçamenl:áriaS -ter.ii.o a respe::

_c~Ê'.:!lt.o, inte,;::o.~r:;o a

dil!.~

cursos destinados ao atendim.:-nto- dll' compr<:·m.issos relac'ionados

do.correr do exereieio, nas dotacõe:; d~:otinadas ao atendimento de
soerviços da divida, somente po<lerC.o c:onstitu;l.r fonte de recursos
~ara abertura de créditos adicionais no ~elimo grupamento ou, exc~-

-

- NcnhCUT~ compromisso relativo a .:crviço da divida e_!:
terna, em qualquer outra. obrigação e~n moedil estrAnqeir,., poderi •er

quanQo se tornorem des.ne.ceJia.irl:o•,

todo ou em p4rter

~o

Março de 1992

DO TESOltnQ

1989

e111

~'o'~OC.!!N~9_!!0l'----------------'i:-----'e~m~.~~N"C,;'t~
J><"S:'>oal c encargos s:oci.ttiBJ
l- 1 atrrvl<:o d11. divida púl,lica. !.;oc3cral, e
J:t"O<Jrama~ c projc-tos <.Hrc~ion11-dO& para .i:reas

c;ontc:úd.o

~:oeillll

••

~~~. rc ..·urnt>:; p.lora pa''lam(·YitO '(lc folha de pc-!.!!o0-'11, At.!

c inoltlVO, .-nmr:nt,, po<.k·dio ser cnl.rC'<JUer; ~lô ill!E'ntes f1rl411Ce1roa
~~t·~Ytl:lr.tt:._ 1
;.t•:.r .. t d .. tl:l duJ. ct~•dito!i. t'm t..•c.or.t.A do,;. !l.~rv.>.U,.r..,~J

e•

J;>_~ey~ s.i_o 1 n fc iA~,_ .•_._. -'-~ _• _._ •.:< • ~.! • .!_" • _• .!-~-· _•_•_• ••• • • •
I'r"v1•io corrigida.............................

:04~i.723.0?!L~6l,O-Ó

AzrcC'At.iii.C:io bruto!! ..••.••••-.~·······-········ ... ··.~
(-) õ~cs;titulçUc.ll •.. , ~···•·•••···•••·••·····••_..
Airi"CCIJ,;,,;i:,o liyuldil: ••.•••••-•• ••••·•·••··•••"~·

5:<l,t89.2tl.976,01)
6-.696.~:>S.llr>B,O(I
~l~.l,2.6&'5.1Nõ,OD

'JO

~·onte:

UGU- :S1'!1/HF-l98'J-1~' \rol. p.8, '>3.

7 7.
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Março de 1992

.ti•

buição forllllll Distrito Federal, Siio Paulo, Rio de Janeiro, Hina1<
rAia, RiO Grande dq, Sul c P•H"'nii. R~·fcri<l.a• !Jnida.olcs arro:>e.:odaram

T•ndo altlo 1nido.1t::cnteelt1f!IAda (rnt:t."'l:$ 77.84~.39'>.79-1.,00
alter.:.::!,, f"o\U. NC'':I:$ 5~~.72J.079.S61,00, a R<'ceita

poal~l"10t"'ll<'nte,

O:rç(l.lllcntii.rill do Telhlul" ~'·''-'i""'al al.·.,n~"'-"-• ('11\ lõ\J..J Drn.•.:-al3.ac:io, 0
lorde NCZ$ ~lS.l92.GaS.lOB,OO, o que ~:esultou cm Wl1 acl"é•cimo do

juntll!l, o VlllO:r de N~:~:$ 501.9<t1.68l.!J59~0C, o que conutitui_
mlldAmente 97,43\ da arr~·<:,J<l<lç.:O.u tut,<J.

V,!
O!

Wll

•~rox_i

•rrc:.::a<!ou, t-endo

~·!·'~\..S..!! de arreco.do!lç:Õ.o no valor de NCz$ 34.530,l'H._453,00.

Jn.l:ormaçÕt::ro contidaa no,; Balanços Cl"!'aia da Unii.o ev1dc-:1C.l.Atn QUC

C~

--Ã ~,;-giiiO cCYit(o_:_Ot>i,_t" -ipreri:entou-cc como a ·que- m•ia
~·.utieipa;.i-o dt.• 80,4Ll com r_clac:.io 11.Q total da
r_!
ceito, çom,ider.:.ndo-•e .e. exprcl>il'-iv.a. eontribuiçio do DJst.rito
Fede
ral,.que por si~~~ responde por,80,23,, -Por aua ve:, ilis Reo;1ões No;
te e Nordeste foram ~s que menos contribu!X'IUII..
-

de:c~ de 561,81t, ,. " •el•c-lo â csuru,Hivll ~·r<'llmil'lla, ou ll<')a,
cu~m!
nou ~ U'll Clolcrr.H.> da arr<rc<~dnç.io de NC'Z$ 4J7.H7.289.Jl2,00,
embora
~1eAndo inf<'nr•l' ã pre-vi~.io corr191do em' aproximadamente to,2J,,
ind_!:

cando

Sexta-feira 20 1177

•

JteeeitAII:

Couanto ao alto valor consign11.do llO tlistrito Federal,

de Opera(;'t.cs da CriditOII lnternos, Advtm do !AtO óe -~-Te!louro Noci~
nal nio ter colocado tltuloll pua ate-mlcr 11 Restos a Pagar.

v•le re-&5n.lt.ar que essll expressivll: ar:reclldlleio :~~;dvl!m, em QUll~e suo11
t~tt~lidade, d~s Op~raçõcs de- cr.;;-dito,- •s quais sào contabiliz:_3dlls

dife:cnça verit'icada'ent.re a '-'lCVisão c a arrecadaçÃo diJ.l'

néssa Uni<:ladc da Federação tendo cm 'lista ser onde ue eoneentram os

O aignific:atlvo a.Ulflento nom1n3l da arreelld3~;io em X'!

laçio ao previsto

'Os qut~dros !l'Õ'S OS, 09 e lO, 4 seguir, identif:l,ca111

!laçi.o, que atingiu no excrc-Icio,l.7&4,91., be111 como no rtosult3dod••
~e~eitaa re~li:r.ada9 otrAvCic de Opcrac;ôe:ro de Créditos Internos.,
A arrecl.dac;io liquid;s dA Receita Orçamcntiria do

em termos re.a.i~:. Re5salte-&e
foram

(-35, 05U e

<.JUI! llS

dll Receita. Estim4da, da A~rccadada "C ll Variação Nominal;
Receita Oreamcntâria por unidade da fe<:leraçiio; a Receita Arree;ad.ll.dll

T!:

po-r JleqiÕCs Gcogriif.l.cas no bieniO 1988/1989, bem como evidenciam os
I;s-ta<:lo:;. que maiB ar:rceadarllll'l no biCnio 1988/1989, com pe:rcent.u.;tl, de
participação na R~ceita Orçru':en"tâi-ia dll União, i. cont.ll de :reeursos

medida
73,21\,

v11.rillçÕcs :reais cm 1987 e

do Tesouro Nacional.

1988
Receitas Corrcnte·s

l-8,8:1'\), r .. sJ::IeetivMiente.

A lleeeita Orco..:nentiri• do Tesouro Nacional

classif.!

c:"a.-se, por eatPo;orias coeonõm,ie.:~s, cm: Receitas correm:.es e

Receit011s

de Capital. ~o cxcrcieio e:n exame, as Reccit011s COr:rP.ntC!> foram
perior i

est~ativ;s in1c.lal eM NC:i:$ 6;.9.i~,11·027.122,0"0,~--ou

As Reo;:_eitt~s Cqr~entes atingiram
.:rela.o;iio llO ~xer-çicl.O ant.erior

:=;;~

das

e·atco;orio:~s

Nesta Clltegoi'ia

importantes fontes de :r!:

Corr.ç, Frincipal fonte p11.ra eonllõtituio;iio das

DO$

mt~ior

tributos. com

rep:t."esent;atividade nll

çiio dll Receita Tributiri;a de5tacll.m-se os Impostos sobi'e • Rend;a

Créd.i~~

_ Prove_ntos de Qualquer Nature:!: li.; aobre Produtos Industr:l.4liz:ados; 119
bre ;a Importt~çio e sobre Opcrao;:õcs. de Crér31to~ Cirobio e Seguros
e
Relt~tivos

pa_rA

15,689, d"

cont.rl.
EXERc'!CIO

a Títulos "V-llorcs Jo!obili<'irios, cont!:ibuindo, juntos, com
.,._. .-.~..: •. - .. ~xl.l:.out.iri;s,
CO!J.
~ . .
P<.~·-: ...
' ..

w

l'l'U

(e,.

I

't':!:'l'll'LO

RECOI.t_S.OS

tiO

NCU

t.or»

't'ESOUftO

REC!:I'l'A
NOMINAL

;u:cr:::·;o,s ~C..l'.R~K•t~
~ ke~~1ta

T~lbllt~rl~

.•••• , •• ~ ...

- ll:e~e!.te de ContribUiOQ'Ões., ~·, ,,.· •••
-- Rec•lta l'atri""'nl.al ... ,., H,'....... .
~ Rcco:tLU. l'')'rop.,.cuiri••· •• , ,, , ,T, ••••
- Rcc,.it& It><!uatrial. ••.••••• , , , , , ...
- Jlace1t& de sor~lcos, ••••• ,, ~··-•• ,-,.

- TT4n•!<'r~~1&s Corl'cntes., ••• ·-·· ~··
-Outra a RccdtiU C'cl'rent••· ...... ,,,
S O MA

(ll

l3,U5.739.03D
l5,077.5Jl,.U8

82.128.1J9. 440
28.489.290,200

48,212.399.610
lJ,4ll.7SS. 752

H2,15

1.171.997.9U
&52.101
H.914.648
l,270,92l.SH
7.!>08. ~p
6.204.025.856

u.oSn,.uG.l74

11.519.138.1711

,9112,8fô

l.Jlll.387
~5. 069. 220
2.UJ.005.9!Jl
u. 798.622

566.28~

1.55~.56-3.026

lO.n4,572
1.162.082.4\t
H.290.135
-4,6-44.462.830

102,ll
135.13

57,.663. 293.930

127.382. 321.0~2

69.7H.027.122

20.090. SliJ ,46S
11.720, ~JS
79,517.758

JS~.

20..182.101.864

387.8l0,l64.0SG

367.625.262.192

1.811,5'

77.US.J95.7U

515.192, 6.B5.1C8

437.347.2119. )14

5&1,12

1111.95

n,H
496.64
-7<,06

RI:CEIT.O.S DE C:AI'I'!'JIL

- Alleneç.o de B~n•·•·•·~~·-•·•·~~-·~
~

....,ort1z11.ç:.O de

Doprest~trooa

•••••••••

- OUtr•• ReceLtaa de t'<lp1tal ........-.
S O K A

TOTAL

C2l

!1•21

.Receit.llllõ

t_es e 15,94\ dll. Receit;a Orçlll!lent4ria.

ll&CEt'rA ORCA.'!EtlTÀ!Uit OA Uti1ÂO

OUIIDRO !X' 08

dit:erimin!,

Correntes, apareee a Receita Tributâria, acumulando o somatório de
NC:!:$ 82.128.139.440,00, o que representa 64,47'1. das Receitas Corre!!

quo compÕem esta• Ultimas.

Aa lfnidé>des da Fe<:ler11.çio que mais contribuíram

em

mos a segui r.·

'•ntes. 311Cncionãd-aã,- ãpreser.t.ar11.m resultt~do inverso po110 .freou conSt!!;
'lado que as Receitll& Correntes, consideradas como-.,., mt~:!.s signific!,
t'1vas fontes d~ recursos pari!. formaeio das Reeeit~ll Or~;t~mentiirillG t.!
vel:'ll/11, em. 1989, partieipac;ão inferior i.:o Receitas de C;apitlll,- Tlll

a formação da Receita Orca:tlcntária, em ordem decre5cente o!le

de

( - 21.,90\).

dnstacarn-~e

'eurS'os parll !orma~;iio da Receita OrC'aT!\(''1~~:r-ia, conforme

econômic.11.-; -

f011to s.c ju~tifica pelo expressivo volume das Opera~;ôes de

arrec~da.o;:io

NC:~:' 118.6.35.732.697, corresponde!!

de

tesa l.356,37t._ c uma varU.çiio real de

sej;a,

Verifica-se que, ;so contr.ário dos exer'.::!eios 3nterio

um~:~.

li

-NC:~:$ 127.382.321. 05.2,00, earacter !;;:ando um crescimentO --rioininal -

120,91\ Apro:te:imll.d;smento. Sua partieipllt'liO em rel.!lc;iio U
Receita
Orçaroe:r'ltiãria :rcprc-sentll 24,72L Por outro l11.do, as Rcceit<:.s de ~
pit~al lltinglrllm o valor de NC':.:$ 3G7,628.262;192,00 a mais <sUO:: o p:c;evlsto, et~ract.crizando u:n inero.:~ocr.t..o non;,inal de 1.821_,5(,\. !~>is
ceitas rcpresent ... ram 75,28\ do total <:lA Receita orçlllt'lentir1a~

res, as arrecad;ao;:Ões inere-ntes a c011dâ

o•

•

v~alc:..re5

aouro Na.cional, em 1989, lõupcrou nominalmente a do exercicio
o~~.nt.!!.
rioX' rm NCZ:$ 499.2.(3.09S.7f•7,00, o que representa Ufl'l incremento n.2_
minal de 3.120,13\._ Condd,•rando~lõe a iníh.çio do periodo,
'polo IPC, eonat4ta-se que oeorrou Ulfla·i=volueiio em tor:'lo de

ret~J1%llm.

Õ:rgiiot> e a:s intotituio;:ÔeB que AS

Qrisinou~sc •on •llos indic:es alcAnçados pelo~~ 1_!1

114. ~Jo.6n
16.319.401
69,1õ9l.85)
28.509.822.123

l39.023,H._7.2_Q_9--

L687,4~

4.!>~0.765

3~,24

-9.425.905
2B. 609.11122.123

-12,3~

100,00
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RÉ<=EITA ORCAM!:N'l'AlliA
POR UNlOAOE: DA F:COERAÇ.\o

EXERClCIOS -

,

09

Qtli',IJ!'O N'Y'

"""'-=
I ""

' SIJmiE:
ARRECADAÇAO

"""""""'
i

9 8 9

"""""""'

A """"'"'

~

=

I

Imeo~:-to

...n ..

~&Ji

""' -

3. 795.140.859
1.607.417.031

23;79

· 8.3M.231.042

52,47

!UNAS G!:?J\IS ••••

490.504.~76

3,01

6.803.6]5.966

1,32

mo c. oo

382.739.772
308.497.368
217.990.011
164.123.298
130,314,515
66.786,890
SB.46!t,-424
60.076.060
50.677.578
93.967-:509
19.830.984
19.035.153
18.653.825
20.-716.351
19.556,513

2,40 -

5.495. 764.745
4.413.389.042
2.635.436.934
2. 279-.401.937
1.9tS.of90,!Xi2
738.963.086
805.176.272
1,051.998-:.982
698 • .t65.2lJ
746,340.820

1,07
0,87
0,51
0,44
0,37
0,14
0,.16
0,21
0,14

SilO P.1\D!.O •••••••

RIO OE Jl.NEIR:l , ,

orsTR±ro FEDI:!'IAL
sttt. •••

PAlVI.~ •• ••••·· • •
B<\!!IA.
O

O OOH000 00

~

......

S.Nr.A~ ••

PAR! • • ••••••••••

.·······

~

crAR1i. •••••••••••
w.tAs •••••••••••
ESP!Pno STINl'O ••
~

.........

M,\,."'Qc;:;r.:;sso •••••

1'-.J\l'O G. 00 SUL ••

P.Al'A!!:ll:l. .........
lliO G. 00 N:lRt'E •

"""'

........

...........

~'IA. ••••••••

1.':~.\

...........

Kl!'lAIMt\. .........
.liCRE ............

.

TOTAL

54,575.138.691
17.223.8!'>2. 75t
413.380.900. 76J

10,08

1,93
1,37
t,OJ
0,62
0,42

0,37

o,Ja
0,.32
0~59
o~ 12

24~.0111.333

0,02
100,00

515.192.fl85.10$

o,os
0,06
0,02

o,ot

lfS. 949.59:6.311

'

261.323.533
227.213.284
334..067.012
286.522.758
261.648.570
271.552.232
203.681.277
116.199.712
76.437.J1S
62.818.895
33,193,.(02

D,12
o;12
0,13
0,12
0,11
0,11

16.898.667
n.J58,8JO
13.796.794
8.806.855
3.818.835
2.547.615
2.62-9.856-

SEllGl:PE . . . . . . . . .
~31b

I

I
I

I

I

10,59
3,34

llú,2ol

I

!
I
:

""'' "''

1969 .. 1.7&4.,87\

Vu~<;ão &

rb:XIit..l. ~t.irill

-499.243.098~797

e111

--- - --- --- - -

Oi.ferenca • 3.130 p;ntcs

A l!HIB

1.338,03
971,52
4.839,29
1.315,9-4
1,333,29
1.350,06.
1,108,97
1.288,84:

0,15
0,05'

o,os

1.272,85

o,O<

0,01

1.118,05
1,512,58
1.365,10
1.4.48,34
1.464,35
1.376,29
1,219,42
1.901,.53
2.365, 79
1.162,18

100,00

3.130,13

0,06
0,06
0,05
0,05
0,04
0,02
0,01

o,ot

1 ') 8 8

rel.Açkl oo ano antuior • N::r;$_ ~ ........ :
·--·
- ---

1

's:.:u.~

·=

"""'"'""'
1!1B8
'" """""

.\RRECMAÇ}i.O.

6.(57.597.598

53,0_3

(\4,567.902.812

60,(7

(,801,72

5.977.030.075

37,47

79.348.968.230

15,<10

1.227,57

821,551.654

S,1S

tt.sH.634,Jsa

2,30

1.:US,39

tll':UESTE

550.347.509

3,45

7.568.391.0"35

1,47-

1.275,2"0

""""

14J.Oo;9.47S

O,'JO

1.832. 788.681

0,36

1,181,14

TS.'IH.5SG..J11

100,00

S15.192.685_.108

100,00

),130,13

ARRECADAC}I.O

""

""""""'""
.!li.:OU."l'l:':

""'

-TOT

A L

.

•••••

Total ........................

8.266.888.122,00
J7.6<il~615-4.7BJ,QQ

48.l.77.J.77.608,00

AB opções por incentivos fisCais, deduzido~; do

'l:"po!

to de Rendolii-Pessoas Jurídicas, .atingiram o montante de NCz$ ••••••••
1.167. 000.000,00, d:i.sU1buldos da seguinte for-m.a, confol-me
evide!!
e1ado no qu.ad:.::.o n9 ll, a seg-uir'1
INCENTIVOS

l"ISCI'.IS~l989

QUADRO N9 l l

(em

- F:rNoR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~-~··---~~·······
- !'IN.\N •••••••••• , •• , ••, ,, •·•• .......
-

-

··~·,.

••••••

~·

NCU l.OQI

7o&.oo-o.o-oo,oo
.358.000.000,00

FUNRES ••••••• ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••..

13,000.000,00

EDUCAR ••••••••••••••••• ·~,., •• _,·-~ •••

86 • .0:00,-000,00

··~··--·

•• -

~.000.000,00

FUNDO DE' PROMOÇÂO CULTURAL •• -•••••••• ,..........

ToTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.l67.ooo.ooo,oo
~(.>nte_:

_BGU e TCU

~

1989- Re_lllt.Õrios sobre·

1u1

Contai> do GovcrnQ.·

Tollll .1n~t.z::~~nto· t.em sid.o utilizlldo pelo Governo FQ:d,!
;ral, ao 1ongo- dó 'tesrtpo, ccm_o indutor de investimento:~~ selet.1vo.g,pri!!,
ci:J?Illlnen-t.e nal'l .regiões meno~; privileqtadólls.
A Unidade· Federilda que mafs o~~it-ecllldou ·rmPouto do R•!!.
da foi S.iio Paulo, particiPando com NCX$ 22.982.392.589,00, oq:ue corrasponde a 47,70\ do I'IIOntllnte do l'éfe-r14o imposto.

V,\RUçA()

1 9 8 9

A=->A

·-~"-'-'

N.;a Fonto •••••• ro••-~···•••••••-

A arrec11d11çii.odo :IPI .Üc:ruJ.çO.I.O v•lor de NCZJ. ••••••••••
.oo 25.756. 549.107,00, aprelttnta.nda .a se911int.a COlnpoliçiio ., v•ri.loçôee.a,

'""""'-

'''""''s

Pessoa Jur!diea ••• -•••

-1.2~8.15-24.703,00

:Imw:sto- sobre Produtos :Industrializados

nc.;s

-

Cem NCU 1.00\

Pessoa Flaiea ••••••••••••••••••.

~-369,89

1.006,45
1.277,09
1.651,11
1,278,2,5
694,25
1.130,81

peroer~tuaill.

o

_Natureza

RecG:ito~~.

IM~

RECEITA ORÇ.t.:m.."l'-!-RIA
REGIOES c;:I:'J::(.:llh"lOS
DndC'tCG - 1988/1989
_.CUADRQ N9

Outüqu~r

.RepreiJentandCI a _mai.s rclcv~~ont.e_ ;ont~ __ de _recu_r•oa da
Tribu.t.iria, e10te impo~to o~~.tingiu, em 1989, o v.;alo.tde NCZ$ ••
•8.177.177.1>08,00, cor-respondendo _a 58,15-.i' da Rceett.a- 'l'.ribut.ir1a e
9,3S• com relação i. Orçarncntiria", iendÕ --~upctado 11 ar-recaü4i;io
de
1988 eJII 1372,44\.

""""""'
''""'""""

J:nf~ mi

11obre a Renda e Provefll:-cQ_!!,_dl:ll

1988/1989

OOJ;!t/1;~
>UA

Val~

Rect~1t.a.

~-fÚci_r_~ç;~
T - "T9

A

JPI-FUIUO
I PI-Outro•

4.715-2.000.0(10
20.,4.000.000

18,49
81,Sl

21,86
78,14

Total

25.7!'>6-.0CO.OOO

1oo,oo

100,00

Fonte; Bill lanços

-

C~r4lS

da lJniiio

\o:orn ~c~ <lO
V•rill..,;.'io Real('
198:)~1988
{~)

3,37
J,37

o

s-rtVI'il'~l989

Como se verifica, a arrec(ldaçio do IPI-Out:ros,

cm

l!t89, representou 81, !il\ do 111<.!l!C1on<l<io 11DI'>Q»tu, •l•re&t-nt.:anoJu uma •vf!
luç.io rt:al da 3,37' c:m relação ao CllUorr.!c1o anterior, ao
contrário
do OcorrirlO Com o IPl-~'Umo,'"que· rf'pr .. umitou 18,(9\ do t.oto.l do 1i-po.!
to e eV1dt-nciou uma invOlução de (-Jl,lli. co~ relação ao p11rlOOo •!!.
t.c.rior.

viir.< de•l•<"ar, na J!c.>C'eJta Tr11:>utir1a, 111 IJqni.í~<:at.tva
<'lo lPI e IR {ront.e) que ~·•pr~sent.llm 77,2:.!'1 (!(I t.oto~~1 dC'IJt.ll,
lleaslil!
tt.>-:r;c, ainda, que no• cxl'!rclc.l.ofl anteriol'(tl "' p:irt1eipaciiic.• da.,Re~ctt!
ta Tl:'1but.&:~1• na co:npo1içio da Ort~arnentária era •1::11t.a da !>O,, eJCC!!,
to ero l9S8, que repr~uent~u 40,77\, acndo q~ ~~~~ 1989, ctS:t4 partic!
Pll."t.it<.> caiu polira l!J,9U, •v1olenc1ar.l1o ·,. ut.ill."l&çio 4• out.raa··· r•ce1M
lou1 orç.IIZnrntiar.l.al nri tit'ullnei<~;I!IOlllo 1011 IJAAto• Pi:ll111coa, em 1Hll.>lt.1~
tu1o,;S.o i• lt11co1t1111 •rribut.itiaa.

.l!u..~'l.....!:PJ.:~!'...Q.c!'~ã..!'.•-~!~~..:_Cir-:k~~
.. R.-ht.tvo • Tltulc.ll e V11lo~•u 1'\ubilli>~ios

t":r :cl;.~iio;;. R.,c.o~ita 'rrlbuti11o~a e Orç.i.l':lt"nt&lia, Ul:lf.'C!!
t.iv-:-mcntll. li:lrot><.-r" CtJm e-l'pr•l<a1v• .-arU ::ll•·•C•V-> I'" r a. tot<nliÇÃO 4• l'tcC'I:'!.

2,:f6-,-. ·o--;36-\
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ta Tributirta, u·u eompcrtrmont.o ~l:'ere•c•u em :relao;io ao

ex•rc!cio

l~neo•to

anterior, no qu• eunç•rno i. compo:u1çÃo d• Receita Orçarnenti.ria, poJ.•
em 1968 :cl'rc•t>ntou L 78\ da ref-!!rida receita.

Sexta-feira 20

•obra • Propriedade 'I'errltor.lal Rural

COla e•timativa p.ara uma arrecadaçio o:l:e NC:t$ •••••• ~ ••
27 • .2J0.63f.,OO, alc::ar.oçou o v.alor de NCZ$ <17.840.349,00, &<:ndo que s:.1a
arrecadação com~te i tlniio, sot:~entc no• TerritóriO$ Fcà:erais.
Imeo•to sobre a Prorritodade dft Velculo!l

conat.ituldo de rl"eurs:os provenientes dn:s iiii·OrtaçÕctll e exportOII!:Ôell •
t.ot.al c;-oneern('nle

li

imp<H<ton, contra

C'l'l

AUtO..:ot.orcs

Igualmente atribulélo ii. llniao oorr>ente nos 'I'=ritórios
l'edo.r•is. 1\efcrio:l:o imposto aUqgiu uma err..e.adaçio 4e NCZS •.. , ••.•.•
l.OliL 501,00, t~uperando a do exerci cio antcrrior no valor de NCZ$ . , .64.230.,00, reprctentand0 Ull!. lleriscimo de 1.107,90\,

COm UJI!II lll'reC.'Idaç.iio <!s.tlm.:J.Jil CIU NCZ$ 3. 711.249.134,00,
atin<JiU ao !.innl do exercle1co N~'z$ !o.lll.!:>H.~Ol,OO. Eatc i111poa.:_t.o é
'T;~~l arrcead.3ç.i\o correropono:l.llu, no cxcrc1clo em "'<'I']I:'II!t", •

1179

6,2S\
.do
exerc!

~,64\ •lcançados n_o

c:io anterior.
o IXJ~s;to aobrc Importa~õea pa.,rticipou com NCZ$ •••••

Com a 'porticipaçio inexpreuiva de NCZ$ 15.089,00,

4.97€.921.444,00, ou .11ej.o., 97,37\ do Impos:to s.obre Comãrc:io Exterior,

a~

rcce o Ill'eosto sobre a 'J'ranamiasii.o •causa Kortis" e Oo_11s;io de Bens/·
Direitos e Grandes Fortuna11, tcndQ sido atri_buido i Uniiio no Territ.§
rio det Roraima.

enquanto o lmi>C'st.o cobre Exportações contr~t..uiu com apenas NCz$ •••
134:~612.0~7,00, _i&to é, 2,63\. J:~:~tl'l situao;ii.o refletiu a
prcocupacio
Cio Gov~:rno em in.::entJ.vAr as e1<po1 tacÕ~IJ e i_nibi_r as irr.pox-tações
S,2
bx-e a.a quais lncldCill ol-lquouos 11111J..s elev11Jar;;.

Os quadros n9• 12,13,14. e 15 a seguir, evidenciam o
desempenho da Receita Tributiri& cmo 1989 e no biênio 19SS/l9B9, po<
IIOÇfiÕea GeogrifiC:acJ do Imposto de Renda e Provento::: de Qualquer
tureza e do Impo10to sobre Produtos Indu&trializ&do•, por Unidade

Impostos Esp..,ch.i•
Qa; Impost,oa; f:sp<:~ciais, com::tituldos pelos
Onicos ab<\.lllO discrimJ.na<.l:r-&, contr.lbu_Lr{lm para_forrnat:io d.ill;
Tribut.iri'!l
ta,

Receita

com a arrecadação de NCoz$ 561.406.2SS,OO, o que

tão-socment.e, 0,68\ do

toto~~l

F~eraçio,

repre~e!!

dos :Unpostos.

o de~~:empenho do lmpoil:to Onic::o &obre Energia

llECEITA 'I'RlBU'l'~A
atingiu

EXEke!ClO - 1989

o 11.ont.ant.c. de ~CZ$ 227.7<10.,0e~.oo, ficando aquim da quantia anterio!

QUADRO N9 12

111ente p'z.evi~ota, NCZ$ 276.5J<I.:Z60,CO.
O Imposto Onieo &obre Lubrific::llntro~ e
Liquides e Gasosos, estimado ern

NC~$

Combustiveis

Servico.a da TJ::•fl~~r_~_ea:
de_ ~essoas e C•rgas

Eat1111ado em NCZ$ 132.856,842,00, eGte

qiu a qll.!lntia de NCt$ 7<1.<128.'111,00, apesar de extinto, .ra:tio

ar r,!

. Circ~l.acio

do

Imposto sobre OperacOe-s RE>laUves

Na~~ ••••••••• o•Houo••••••n•~•• 48,177,177,608

9.,35

c::on:~~lituindo-se \UI\

dual, proporcionou uma arrecadação

imposto tipicamente

405 cofre:~

~

e l'rOIIellto5

de~

-SCbic~ ........................ .

••t!

do Tellouro de_ NCZ$,.,.

70.788.219,00. convém lembrar que ,no.- Territórios est.e t.ributoé atr,!

Sobre os~ de~
lrio Int&:lrunicJ.p:t.l e ~ PeSSCI!Uil e Clll:9M ,. ...... , • , , ........
SCbre ~-o;ões Relativas i CJ.rc:ulacio
de Merc.!d:>r ias ...................... .
SOI:xre 5e:rviQOS de ~ • • •• • • •
~ & 'lnrumiaSio de BeM ~ ••

Scbre a Prcpri.ed!:.de 'l'en"itoral RU:ral.sebre •

a llni5o.

Prcopr~

Impoato eobra Scrvico!l de COmu_n,l.caç§es
Este imposto cbtcvc W11111 arrecAdaçii.o 13e NCZ$ •••••••••
82.400.377,00, acunando_um d<'C!'~sc:imo em relaçio ao ano Anterior em
torno de 20\, Tal cOIJiport.amento deve-se à &ua extinção.

0,02

74,428,111

0,09

70.788.219
B2.<100.J7B

0,09
0,10

59.19Í
47,840.349

0,06

'Te.!:

59.191,00.

0~01

1.018.501
15.089

""""' (B)

388.34.7.256

~

Pela Prestação de serviQOIIII .......... ..

340,976.420

0,07

Pelo Exn=lc1o do 1'\.lder de rul.!cia
(A-• Bl
TOTkL

47. J7·~o,;.•!!'~'.f--,.~o~D6!_-f-_,Eo.tE.!..,__
.
82.128,1J9.UO
100,00
1S,94

!OrAl: te:::eit.a ~ •lCt$ 515.192.685.108

a rooma de NCZ$

o, os
0,31
0,10

ImeoBtO _sobre_ a_ Tranllrilis!lii:o de Bens Im5veis

&~in.giu

O,,.

255.381.069
78.285,106

~ 'l'rM91'1iss00 ~CauM Mort.1a" e r.-..
çiCI Bensj%)J.reitos e c:t'ltn::bl ~

•ritõrioa Federais., :rofe:riQo imposto

'·"

de Ve!cuJ.o,; Auta:o

tores ........... ;.~ ................. .

TM.bém atrlbuldo ii llniii.o, quando arrecadado nos

0,<14

0,97

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

Sobre Il.lbrifioantes e Q:rd:;ustl~ LI.qu:i..dc» e Gaaosoe e l'ldi.cblal •••••••••

7.,31
1~60

bbv.J:

Mercadorias

buido

~

58,66
<15,86
10,07
2,73
31,36

a

Jurldit:=l ..................... 8.266.888.122
- Pe~ Fisiat. ...................... 2,248.624.703
sct:.re Produtos In:lust:r~ ...... 25.756.549.107
SObre eperaQ5es Cle Crédito., Ciintoio
e
e seqw:o e Jlel.!l,tivas a 'I'ituloe c VAl.l>o
~ ~:l.irios ·········~·····~······ 1.&56.57S.ilo72
•>'Scl:rro ... ~ ···.··.···········,•·· 4.976.921.<1.<1<1
SOb:r'e o. Dle:!:91A Elêtriol • •• .. • .. • • •••
227.740.083
13-4,612.057
SObre a~·~···

-

~

99.53

- Pe:siiiÔD.

ati,!!
pela

qual ficou a arrecadaçio aquõro do previ ato, superando o que foi
cadad.o no excr<;!cio •mteoior em <11,44,,

E:nlbora

w

- Fcnte- •••••••••••••••••••••••••••••• 37.661,E64,78l

:Rocloviirio

impo~~oto

1-=--,-.--r-"""""_:___:__

81.739.792.184

~

cadaçlio dos Z~~encionados iltlposto,; deve-Ge ao fato de tc:rem aJ.do exti,!!
tos, vez que o arrecadado i proven1ent~ de exerc::Icios antariox-ea.

011

PARTICIPAÇXO \

""""""'-'

Quanto ao lmpo=to !Jnico sobre Minerais, com arrec::Od!,
çio previata d~t NCZ$ ll4.010.J7S,OO, at1ng"1U o valor de NCZ$ . . . . . . .
78.285.106,00. Convém reasAltar que o clec_résc11'lo v~rifJ.c::ado na arre-

IntereOJt_adu_~~

~

T ! '1' U L O

JMl'CS'l'O

Imeoato ·~brto

!.'Cz$ 1 00

<181.265.672,00, arrec::ddou •penas

NC%$ 255.381.069,00,

Interll"'unic::1pal e

••••

no b.f,ênio 1988/1989.

~ita

'l'r:ll::utária • lO:$ 82. 128,U9.UO

I'CNml ~ Gen.1A tiA

l.h1iío - 1989 •
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RECEITA TRIBDT~JtiA
REÓlOES

GEOGRAPICAS

EXERC'IC!OS -

1988/1989

QUltDRO N9 1 J

tem

NCz$ 1 00

RECEITA ARRECADADA

, •••

REGIXO

\

'

SOBRE
RECF;ITA

"'<>-'llmJ!!uA

, •• •

\

•

SOBRE
rt!':CF.ITA

V~RIAÇJI:O

\

EM Rl'.:t.A.Ç~
A 1988

Norte

1 , ... 663 ~833

0,72

1.1U.223.396

"""""""""'
o
,23

919,70

Nordeste

448.511.527

2,81

5,357.850.382

1,04

1.094,58

4.798.366.3513

30,08

6o. 329. a c a. 933

11. ,,

, .157. 29

Sul

689.092.081

4,32

a. 773.943 Jas

1, 70

1.17l,26

Centl:'O..OCDtCI

•s.:~.at6,4SJG

2,84

6,H7.273,:J44

1;26

1.334,156

6.503,(70.330

40,77

82.128.TJ9.C40

15,94

1.162,84

Sudeste

TO 'tAL

RECEITA

-

15.949.586,311

ORÇJ\MEN'I'AluA

-

Fonte; Jl.&LlUIÇ'OS Gerai• da Uni..io -

STN/MF -

515.192.665.108

-

3.130,13

1988/89.

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA!.QUER NATUREZA
ARRECADACÂO POR UNIDADE DA FEDERACilO

EXERC!ClOS- 198811989

10t.JADRO :N9 14
UNIO.'\DE
DA
FEOERA.ç.\0

ARRECA

, •••

São PIIUlo

I ~fRTICIP."i.
Ao 1
....

o

-

.

(em NCz$ 1_,00

• c. o
,' '

I ~~~TICii>A
o '

-

1.658.458.577

47,25

22.!182.392.589

47,70

Rio <!e Janeiro

690.~.f4,b84·

19,68

8,308.286,112

17,2-1

Dis:tri.to f'ecleral

357.338.813

10,18

5,085.560.306

10,56

!Unas Gerais

145.210,283

.t,H

2.457.301.862

5,10

Paraná

138.509.214

3,95

2,094.988.258

4,35

Rio Gmnde do SUl

135.~83,544

3,87

1.941,789,3(6

4 ~OJ

70.839. f79

2,02

932.5116.006

1,94

Bahia.
SantA Catntina

58,8Q0.638

,;67

722.816.414

, ,so

Perna.n:buco

54.186,328

',54

í07.f24.498

1,47

200,0S6.2!n

5, 70

2.94.4.002.217

'· 1,

3.510.327.558

1DO,OO

.(8.177.177,608

100,00

Dolll.lli•
TO'rAL

-

Fonte: Balanços Gerai& d.o Unho- STN/MF -

1988/89

iMPOSTO SOBRE PROOtn'OS It/Ot.JS'l"RIALI ZADOS
ARRECADACAO POR UNIDADE DA FEOERA~O
J!:XERC!CIOS - t9S8/f'.il89
(em

OUADRO N9 15

UNIDADE
DA

FEOERAc;JI:O

••
•
•
''

NOMINAL

RI!:CADAÇ

'

NCz$ 1 00 I

>o

, •• •

NOMlNAL

'

Sio Paulo

977.944.602.033

56,17

15.002.8'13. 766

58,25

ruo

179.767.217.748

10,33

2.587.160.704

to,oc

Mindn Gerai.s

177 ,4'10,6S2,.(S5

10,19

2.476.392.865

9,62

IU.o Gnln3c do ::."\ll

111,509, 9eJ.2·U

6, 7S

1,777.738.070

6,90

69,.t54.100,906

3,99

1.082.9(3,165

4,20

6!>,479, 9Cl8.26S

J, 76.

883:289,137

3,0

'·"'

&-'J.vciro

•""""'

"""""""'

oemuu:

Un!r!.l<lc.'.S

TOTAL

1!>3, 310:.,978. 777

8,61

1,946.211.400

1. 740.942.443 .4~8

t_:CC,OO

2S.7:;6.~9.1CJ7

-

100,00

Compreendida• eo duas categoriaDI Tllxa• pelo Exll!lrC!
cio do Poder do Policia e TAxas pela Preataçiio de Ser_v!ço•• px-opo!:
c.ionÁ:ram uma u.rreca(l~~;ç.io aoa cofres público.a de Ap()nlllll, NC:z$ ,, ••
.:538.34?.256,00, correspondendo, tio-llotr~ente, 0,071 aa ReceitA Oro;!_
111entiíria. Liquida Arrec:=dacla,
No grupo da!! Taxas pelo Exere!cio <lo Poder de Polt-

->'"'.

E!!.•

.aeatacaJU-se a Taxa de H1,qrac;io, com a quantia arreo;:ac!ada
de
NCz$ 152,509,00 e a Taxa de- f"JI'Calizadio das Tr..lcco"'unieilcO"l's, ÇOI!I
NCz$ 14.298,363,00, No grupo das Taxas pelolt Prcstas:iio de serv.!,çoa.
aa mai• represent.llltivaa fOr MI ali inctentell 11 Pensões Hil_:ltc~_ com
part:.ic:lpaç.ão de NC-:z$ 202.593.380 4 001 oa Emolurr.ento!ó: çOn•mllllres,o:::..
NCz$ 50.882,820,00 e~:, por últlllló, as Custas Judic!ais, que alcaftça
rM!. o montante 'de NCz$ .(5.256.~26~00.
o quadro n9 16 • e"spelha "' a.rrec.i.d~~;çao das pr:lncipa.i•
taxas, e su.a.s p~~;rtici~çõe• nll fo2:111açS.o da• Rceeit1n Tributária

•

Orçilllflentâria,
b) lteceital cie Contribu.iç-3e.a

Âi-RccC!itu de COntribuiço5u obtiverai~~ enr. 1989~

o

montante- de N_c:r;$ 28.489.290.200,00, auperando 101U4 c•tlm:r.Uva Lnic!
~al, 4e Ncz$ 15.077.531. U8,00. Rcfericia arrecad"a:ção rcpr.,cCnt.a,~
XimadaJliente 5,52\ da Receita Liquida Orçament.:iri<ll do TCIO\t«<, Sio
ela• compoct~~;a pela.o COntrlbuiçõe• Soeiai• • Econ~rdca•.
Do total da• Ract~ita• de Contribuio;õa•, NC:r;$ • , ,,, ,
25.4(5,477,587,00, correçpondent~a 11 89,31\ •e rcferclll i• Contr1buiç3e• Socio~.in, onde ae dcetac.ua o Fundo de Inveatimen~.o Soc:lalFINSOCI.U., 'com arreeadaç3.o dq NCz$ H.615 • .f83.693,00 e •• Contr:lbuiçÕe:ll destinadas ao• Proo;rr=s PIS/PASEF', que at1ngir41n A
a0111a
de NCz$ 7,S48,471.262,00. As COntribuiçõe• Econômtca• correapondoram a 10,458\, tendo atinq1do o valor •rree.rr.dado do NCz$ . . . . . ·. . . . .

j,O•IJ.812.61l,OO, dcut~~;cando-•c nest• rubrica ""
Contribulç?.io•
PIN • PROTERAA, com NCz$ 775.JOO.SO,OO • NCzf SH.278,156,00, r•!
~ctivo!UI1ente.

o

qu11dro n9 17, apreaenta

o

l!emonstrativo da.reali-

aaçlio da• Jol!'eeitaa do Con.tr1bu1çÕc•, ~ olflttcntos i:n!ot"llllltlva• .19;
brG a ••tim~tiv..,, •rreco~~dacio e ll.ll~1aç.iio p6-u.·tontu•:L •nh• a:nbAa.

Pr•vlata •111 tiCz$ 1.171.5t"7,996,QO, •• Roc.-tt•• PaAtJ:n.glrftiR o ac:mt•nto olu NCtf 12.691,1.)6,11t,OO, o
qu•
eorre•ponde .:a 9,9Cit. daa lloceita·• Corrc:ntoa • 9!12,1)6' eon~
r•l«cio
ao valor •at.!lftlldo.
trla~oniaia
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Baaie~cnte, aat•• recuraoa ori'jl1narll.l!l-ae da ramcm!.
raçio da Dtl'lia1toa .eo Governo l'odc~:rt.l.
'

A eol!lpoaiçií.o deata rC'ce1t• .aproaanta-ae da aeguinta
- ~~~oproximadruncnte ~:;,66\, no velor de t-ZÇlS:__ 7.064,3
lllilhõea eon•t1tuem R~ceitas d11 Valoro11 ttohUi.irioa, aendo que NC:l$
C5. '5131, 7 m1lhÕ,•!I aio prov<'nlcntea o:!le rcr.unr>ul;'iio doa de:p61itoa do

=

Governo Fedor<~.l, c r i&d.<:>a
a 1mpl"nt nçiio dll Conto~ On.l.ca do 'l'II"O.!:!.
:r:o NacioruLl.
-cerca do oi3,JU, no v~1lor de NCz$ 5.500,4 milhõea
pert>Dneea a Olllr.u. Rl•ccitar. Patrimoniaie, sendo que NCz$ S:.SQO,OII!f
lhÕee eato.vam. a cargo do rcçultado do CACE:N, apux-ado antea do o~~~d
vento da Lei n,.. 7.ll.ó2, de 3~/10/89. Val(' 4ludir QUC', apôa a entn.do. em vig,or- d11. referida Lei, e••~ resultado passou ll CO'D\pOr-o op-u~
po (!.ia I«lccit"'o (!c Capital.

>.>

Dnbora co:.~ a lillt'reeadO;çÃo cu~crllndQ_O V<!llOr Oll!t~mado,
receitas l'lpr<'s('ntartllll, E-III relaçiio ao total d& Receita do Tesouro,particip~ç&o pouco siçn.lficlltiv.l, q_uando j_untas, a~in<;tr .. m .a
npcnl!la um totl!ll di!!' N:C:t$ 81.166.22!1,00.
--

A• Receitai'~~~ Capital rt-present.a.m cerca de 75,27\
na compo&iç.io d,u Recei.taa Orca:nent.irlaa do TCIIO\lro, Previlt"s in,!.
cial~ttente em NCzS 20,182,101.864,00, eslaa receita• atingiram
o
1110nt.antE" de-NCz$ )8'f;810:.3G4.C56,00, •upcrando a eltimative; pn•li-

•1.naJ:"., do 1,321,!'.16\.
Esta cOllteqor.h económica é eonstitu!da pelaB rc:;ui!!.
t - aubcl!l.legÔria.:,
a) as Oper.ações de Créd:llo, inicialmente previstas
alCa~çãrain nã sUa ilriecadaçãQ a soma de
Ncz:f J59.114.S30.fi77,oo, o que corresponde A cerca de !1:?\ das 1\e"ceita• dca Capitlll e fi9, 70'1. da Orçllti\Cnt.iria. Jte!erid~ aubcatcg:oria
.cara.cterizou-ae como a principal !onte ele recurso11 em termos de po=:,
- ---t"iCiPação no cômputo da• Receita• de Capital,

em NCz$

20.0!10.863.4.~8,00~

eom_a
tnc

quantia de NC:t$

2-~433~0"05.983,00,

elit~u1

rece!

repr~sentaram

1,90' das Receitai.< ~rréntec, nelas •• de11t.acando
os Se:rviços Comercia.{•, C.:Jm NCZ$ 1.04S,OG 111ilhões e a Comercializa-

ção Cle

Mc~icall'.cntos,

e 42,54t

com 1.035,13 ro.llhõea, Q

que~

que concerne

~o

eata subcategoria alquno. aspectos

;;r.

:z:olevantea merecem ~estaque'
__ no tocante ao endivid.amente interno, no

(lecor:rer

do ~xerc:!cio, cerca de 69~89\ dau. Operações Internas, ou 111eja~NC:t$
2HI.321,22 milhões; de1tinararn-se i
-

el Rocei talO de Serviços

1181
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C01Q

Rol~:~gem da Divida;

base em diapositivo le9a1; fOi consfganãda r.~

torir.ação para ellliaaão de tituloç, e:n 1989, s:ob • responsabilidade
do 'I'eaour'o Nacional, no valor inicial Cle. NCz$ l6.t58,06 milhões,5e!!
do acrescido, pollõteriormente, em. NCz$ o(01.fi19,60 Jll.ilhÕes, totalizando, no exerc!cio, o •omatório de , NCz$ .C20.077,6fi Jnilhôes1
--constata~s.e da anãH.•e desenvolvida s-obre os
da-

a t2,95t

das. Ree('itas de Serviçor;, respccct:lva.m.entc.

RECEITA DE CONTRIBUICOES
EXERC!I:IO - 1!189

TAXAS

(ent NCz$ 1,00)

QOlLDRO N9 17

!:XERC%CIO - 198!1

.

VARliçli.O

QUADRO N9 16

F

{em NCz$ 1,00)

O

N T

E

PERCENTUAL
EM RELACAO

ESTIMATIVA

"""""""'

PARTICii'AçAO \

~ "''"~A"-""""' """"A RittiTA

T:!'l'ULO

-=

'17>.X1oS PEIO

cmcrcro oo

~

oo

'l'axa. ae Mi<;p:"acão ........ ~···~··
'l'IDta di: Fisenli~ d!ui: Tclcc:o-

20.1!'.12.509

nsniatQÕcB ···········~--~~~·-··
'l'llxll Cle Ino;po:!'Çio sanit.âJ:Uo; e ln-.
dÜst.r!al de P~"Odut= de
Orlg=

14.298.363

.loniJIIIIl. ~···~·········~-~--···~

8.4.8~.77~
o(.o(J8.190

o.rt.nls ••••-•o•••••~uo••~••~•~~-

0,02

(lota

202.593.380
Em:ll~.J~~entos ~ ~········ 50.882.820
OJstas .:Judlcl.a.i.s •••••••• ••••••• 45.256.426
Taxa de CL=sificaç~ di:!: Pt'odutos Ve;jeta.ia •·••• •••••·•••••••• "2!>.196,8Hi

0,25

m:A ~ oo-~o:i-

~1'1

M.ili.t:..l.l"eS-

········~·~···

Olltr.u: ··················~··-~·~

'rOTA L (1 • 21

3. 71-t .545.474.
2.579.744.102

12.815.4.83.693

... 249.41.2.505

2.t61,342.222

181.0SS.57t

2,t00.1B4.268

- t2,0S
207,29

73.809.357
1tT.618.647

14.2.065,386
11,930.756

- 47,21

11.546.218.659

25.4.45.477.537

de Previóência • ~·· ··~ ..... .

S_OHA

o,o<

TAXAS

OXJtrib, para o F\JI"d:) de :LJ'twl;tiD:lnto SOCial •• , ........ • ~ ~ • • • • • •
Q:lntrib. p/os Prograln:l.S PlS/PASEP
O::ntrib. SOCial 1111/Luçro &a Pesso
- .:rurldicaJf ....... ~ ... ~-~-~ •••:
-- O:lntrfb. 6:;) s.alár:Lo-J;:c!ucoçio • .-••
O\lt.l:a8 ••• ~ •••••••• ·-· ........... ~

o(7.370.tl36

SOMA (11

aNl'RIBUI!X\ES ~

o,o6
O,OS

0,_01

.....
0,01
0,01

17.046.816
0,41

388.347.256

0,4.7

....
0,07

Ckzltrili. para o ~ de rnec;rracão Nacional-PIN •••••••• , ••••
O::ntrib. para o PrOg'I'rUia óe RoXlis
trfr:uicio de 'I'erra.S e de :rst.!lll.ll.Õ
a. }qro-lndúst.ria ~ Norte e Nx--

775.300,547

-

5,89

54~.198.945

517.278.156

-

5,81

çW ············;··.~···~·······~-·
o:ntrib. p.u-a o DeaenVOlvilrento e
loper!eic=re:nto das Ati v~ de
F'•c,ltzação ................... .
OJnt.rib. llOb1:e o Cl:x'lsu!o ob A(Ú-

982.452.705

o(68.017.619

4.6.865,357

........ 217.098

car e Miclonal ·············~···

378.31>2.530

356.153,145

39.054..4.-(fi

150.707.782

265,8!1

deste-~··········~·······
o::.n.tribuição fiC.bre

~

~:~~
Cbt.'I.-Parte da Marqem de

f) Outra~: Rece1tAG Correntes

Jtepre.:entanao 1,22\ d1u1 Rcceittul Corrente•, esta. fO!!
te or!!e recurao• atin;iu, e:n •ua Arrecadaçio, o val.Q:J: dll: liiC:t$ ••••••
1,559,563.026,00, Vlllor e~;~t.e muito inferior 110 valor eati.JMdQ, de
NCzf 6.204.025.856,00. fral !at.Q eviclcncia. uma inau!icioiinc1a de •rreca(laçi.o de ),4.,861., com rel~çio ao valor da e~:~timat:iva.
o QU&dro n9 18, evidencia o C051port«lllento da arree.!.

iiaçAo d&a outr.aa ReceiWIIa Corrente•.

92,48

02mlll3UI~ ~CAS

O::!ta!;

J40.!I76.97a

{1)

7.~.4.71.2~2

~

64.4.93.613

136,942. 70S.

112,33

fl.4.493.330

96,52

20.781.27'!>

65.266.501

214,06

33.679.9!17
549,629.762

25.757.250
1!1.678.480

- 23,52
- 96,42

3.531.312.789

3.n43.812.61_3

- 13,81

1S.o77.531.U6

2a:ta9.290.200

88,!1-5

IJ.CXlOl/Mi-

··········--···~·~··~·····

Ooitras ········•••••••••••·~··.--·

SOM A

(2)

'X' O 'I' A L
!'Qnte:

(1 + 2)

Bal~nço•

5,87

42.995.742

oarést.ica ................ .

c:ionailõ

-

Reves:da

de (l:;:ltixlstlvc.ls ................ .
Cbt.a-Parte cb \7alol: do
Pet:.ro:!,eo
Bruto re ~ Nacional ····~·
Micic:n.ll strari!a.s de Passa~
Q:xltrib. a/~ do

847,86

Gerais da UniÃo

~

STN/MF

~

1989.

1182
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OUTRAS RE:CEITAS

CO~RJSNTES

Março de 1992
JtRCE:r'rAS DE CAPI'l'AL

EXERCIClO - 1989

ltEGIOES GEOGRI.FICM

lem NC<l$ l

"'0ADRO N9 18

19Bt

EXE-llC'!CIO -

00)

V>JUN;k>

FONTE

"""""""'
"""""""' ·~
"'""""""'

="''"""'

ee 1-hra IA) •••••••••• 3.415.826.947
300.253
Indeni.U!.o;ã.o e .lb:Ú>tit.uiçÕes {B) ••••••
lb=eita da Olvida Ativa (C) ......... 2.243.424.658
Ree:eitas Diversas (0) •..•.-•.. ·-·· ·-···
S44 .473. 998
- O:.ta-Poltte d= Rendas c!a.s :Loteria$
358.2517.850
Federai&, ••••• ,., .•.•. -,;-·-·~·~-· .•••
4.760.345
- Receita de HaJoriirios de Mvogad:ls
- Paocrlt.a 06oo=te ae Ali.enaç&o de
8.817.272
Bens Apreendlr:los ••• ·····•·····•·•·
17.914
- Prcduto de DepÕ!.iitos ~ ..
- OUt..rllG Reoe-itas ...................
172.580.617

8SO.B2l.Bl6
262.741.600
99.230.751
346. 768.8S!l

Multas e .:lllX'OS

,.,

379,22
-36,.:i6
71,47

l.S59.5Ci3.o126

-74,86

- no que se refere aos progrnuuu1 financeiro• por o~
'J'IInismoBõ fin11nceiroa internllcion.lli.ll, estes propiciarant ao• cofrca
do Tetõo\lro Nacional recur&Olll; em moeda e ena ~ns e serviçoa, o liiO!!;
t•nta de NCz$ ,2.294,05 :milhões;
bl Proveniente• de Receitas do' Resultado doBat:~c:o
Centr4l, por força da lAti ;nQ 7.8-62; dt! 30,10.89 e d11
rert~uneração
dars cUI!'ponibilidade.:; financeiras do Toso\lro Nacional cm deeorrineia da criao;ão da COnt.ll Onica do Tesouro, ag Outrlls Receitas de C!.
pit11l lltingir.~~.~n o montante de NCz$ 28,609.822.123,00, o que corre.pondeu a s,sst. da Re-coita orcllll'lent.ária r..!quid.z~. Al:'rcu:r.z~.da1
-

c) A AUen,:,.ça'o de Bens e a• Amorti:cllç~e• de E:nprii•timos apre!lentararn valo~;es pouco sJ.gnificat.ivo•, tendo aido arroc!.
dados noexe:rcicio, N~$ 16.319.403_,00 e 69,691.853,00, respectivataento.
Finalmonto, dado• contidos doa Balanço• Gerai•
da
União noa informam que na listagem consolidada da Receita do Teao~
ro Nacional, ap:!lrccem 11rrecadaçõea com il'lexi:etõnc:ia de prevtaiio o~
çament.ir:t.a, tal fato or:19:1nando-e.e da arrecadação de tributos
jl

RECEITAS DE CII.PI'l'AL

..
A.J.REC:WAçAo,

FO

N TE

1

•••

1

•••

EH- RF.LAc,;o
h 1988

(\.-e~~~" d=

0.-&.lite: ..........

7.195.689.168

l5$.11.C,53Co,fi77

DulS .. , . . . . . . . . . .

t,9t6,807

11€·~319,40)

738,26

hlo:'t.lzaç.:\e de J:lTt.n-st.inOi ....

!>.1:24,639

69,1'i!H ,853

1.2!.:1,9 ..

237,3U

a.609.af2.123

12.054.160,15

7, :ll'l2. 9S7,,Y.o

387.111 a.x..c.os6

o.rtr..w Rl.'CC .t..u; à>

C'o~.p.lUal

••••

4.89'0,69

'•

..

.

9.465,447

o;ooJ

Nordeata •••••••••••••••••

4.914.114

0,001

NÔrte ••• , ••••••••••••••••

14.487.419

0,004

387.810.31.4.056

1õo,ooo

ext1ntoa que :foram ~goa por cont.r1bu1nt.e• quando d& liquidaçia da
aeua débito• anterior ii axtinçio~ bell co.o da. &rraeadaçio de OoltD»

a alaboraç.lo da

~.ropaata

(!!:;

oa quadros nQ• 19 a 20, avid.inci_. o c011p0rt~to
das ltec:oita.a do Cap1U.l no bilnlo 1918/1989 • aua arrllle~~d&çlo pz
Jl.egi&!a g-eoqrif'ic'll.a.

'·

Da ExecuçãO da o.apeu
Do•pa•a Fixada, Autol:'!"ad& a fte&l!zda

Conforme ev1denc1ar«JJ o• ••tud.o• pralininaraa raal!
zodoa pelo Tribunal de Conte• d& llniiQ •obre o• IlahnQoa
Gerais'
da Oniiiio, oa itan• a aeguir .:l.emoro11trara o ec.port.-nt.o da Daspoaa
Orçamentirl.li., 'no alla.rclcio e~ 1989.

A aua progr~acia I conta da R.curao:a do 'l'o•ou:ro !la
eional, no valor da NC11$ 77 ,a l.tilhÕ.s, 111cra•eida d•• P••F4•&11
r!!
lativas a oÜtra• !"onta•, da Entid•d•U da M:lliniatracio lndireta a
<.!e Fundações inlftit.u!du a ra11ntids• po~;lo Po.:l.al:' Público, no
valor
da NCz:$ 2,7 bilhÕ.s (aliCClu!du 11.11 Tranafarinc1&1f do Teao_uro), _Wt~
lir.ou o valor de tiCilS 80,5 bilhõ.a, o -.ontan.te da• tlalllpe-lfas
in!
eial.mante ap:rov.J~da• pela-lA:1 n9 7.71S~ da 03 de ja~ah·o da 191,,
o-uranta e~ oxottrelciço, •v-0•' • inclul:fio do•
Crldito'a
Adicionaia no valor ~e t<Cr.$ 4:71,8 bOhóelf, a Dtnpcsa Jl.utori~:ada I
Conta do r-ocu:no• do 'ra-.ourç. lillcior.al 'axp~~.ncUu-ao da NCr.S 77,8 ~!
lhÕ0111, 'par• Neil$ 549,7 bilhõer., a a O.•~•• r.:rat.!Y....,nta Jl.aaU.~~:ada
atingiu_&. •011111. da NCzS 52\IJ,S b11h&.ll. Coa ahito, bouve \a4
di:f_!:
z~nça d<!l NC:~:J 1,,1 bilhões, c:o:rra&~ndanta a cridito
o~:ça-ntirJ.o
ni:o utili:~ado no exarc!e.i.o, contorM .vidanc.t.ado no quadro nqo :n. •.

no

Jrz$ 1 00

VMIAcJI.O
PERC'ENl'lfAL

Al1en.1ç4o do

TOTAL

0,012

Sul ...................... ••

A• Da•pe••• F1xa"&•, 0\ut.ox-.i.:r:l.d&a a. Jlaal11ladaa
Últ1.o '\r!U.J.dl:'1in1o ancontr~:~-•a v1•u•H.aaóas no quadro n9 :22.

1988/19119

_1_?

U.fi12.1S21

cuja autor1zaçiio legal •• atattvou ap6a
ç._ntiria do exarc!c1o.

dos apresentados no• Ilall!lnçoa Geraia ell Uni&o, que ll emiaaio real1
Zllda no pc:::riodo foi de NCzS JS6.770~9S mllhi5e•, acusando um aald;
nio utiliz:ado de NCz$ 56.747,98 milhões, o qual poderá aer utiliz!.
do p.arc1almente, por força da Le:i n9 7,996, de 09/01/90, que autorizll a eJnissiio de tltulos no v~r.~or de NCz' J0.3ol1,66 milheie•, dellt1nad.os a cobrir o "déficit• Orç~ntirio; p1:ovocado pel4 inllcriçio de Restos a Pagar na• fontes do Governo, V11lfl ress11ltar qua oa
Restos: a Pagar, ;>e:-ti:~er:tes tiO cxerc!eio el'l- ex11111e, to'"...aliutrl!!!! NCz$
51.8-24,64 milb5~s, est11n.:Jo coberto pox- Í-ecurllOG ciillpoDivltia no pr.§:
p_rio exerc!eio, :m.ai.:; os proveniente• d111 faculdade outorg111d11 p3;ra a
emias;lio de t!tulos~ con,ferida 'pela lei 11\lpracitada.

CUIDA::> W

J9,980

Sudeste •••••••••••• , •• • •.

'tOTAL
42.254.087
ll.347
295.927.410

Fonte: Balano;os Gerais da União - STN/MF-1989

:CXERC!CIOS -

381,731,884.255

Centro-Oeste

80,14

8.575.465

6. 204.025.856

TOTAL (A+ll•C+D)

-75,09
87.406,74
-9S,58
-36,31

5.2M,01

O eraacial•nto nominal da Dttlõp&llla Jtealiu..1a;, e::a ral.!_
ç.iio ao axe-J:'..::lcio lt.l'lhrior foi
liCr' 5l4,02LOfiS.lH.OO (quinhe.!!
toa a q.Jatorla bilt1Õ.1, vinta o. QUatro •ilh341a, oitan.ta a oito ail
a cent.o e Ql.:ln~:• cru11adoa ncvo•,l. Ql~2 rc<praaanta 1.-.. aumento
da
3,241,63,. E::lt t~r•">• r••11', crn•.Lda~ando que • J.nflaçlo do
pt~rl2
ao, ma4ida e.:~., boo•a no Indic:J'do Praço• o1o0 Cenll,.1ilor-IP<: foi da
1.1~4,9\, r.c<Jll:trou-aa \III. acriacimo d• 1,,1n.. Rassalta-1111
•QU<t,
dentro rl..t O.,ape&ll Raal1••d• l'lo e;.carcielo, aat.t C!'*pr•anod1da a ·p.e!.
c:ela <1.- NC•~ 51.824.626.120,00 (cin(j!!QOnta a,_ bUhtiea, oitocantoa

•h•

• vin\.e a quatro 111-il~•• lfl.t:1•~nt'()8 • vtntflo e s•1• •1 l a oento •
V1ntet crulladl.'a noveo•:J, rol.a't.LVIl a in•cx-1çio d• •)Wstoa a Pa9a1:" do
cntere!c!.o.

Março de 1992
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pr..o::prsll.

A!ITOR1

~MA

!Hj_~Y.~ _Z_aJl~

F.

2Q._'t.! !ill.!JH~~~
&X!il!Cl~'lo

m:

li Por

1~82

~ORO.:"NC0.2.2''-:c~,---,_.,.,,-,_------~~----_j_(!o'm..J!NC"">I!.!_1cD~OI

DES'Pt'.!:!lt. TIXAOA IJar,cirp/89) : ••• ~ •• .-•••--~-~-~: • ..:..

27~.845,395,724

!!.!!.!E I
Créditor. Ad1c1on:o.ill (ao lonr;o do exerc!cio)

509,4 02,251, 2G5

1) Suplel!le!'lh!rea ••••.••••

1U,l47.809,'727

2) E1ipeC1AiS •·•••••••••••

3SS.019.794.S.f8

~ooo.o:cri ·

31 ExtraordinÁrio• •• , • • ••
4)

C:t"~ditor;

j1.0i'l.646.990_

Aut.CIInilicos. ••
St•b tot111l

~I

1) Anuh.;õc~
DE~PI:SA AUTOlll'I:I\OA ••••·~····-·--••••••••••••·-· --~4_9_._7_23.079,561

1) C:r!Edito

or~amcntári.o

Nio Ut.iliz•do ,,,,,

U~8t1.0ti5.30S

nESI>ESA REAt.IZJ\Dl\ ,,, ••••• ••• , , , , ••••••••••+••••-

529.882.014.253

Fonte1 hlanCo~ ~tais' c:Ja Uniio-.: STN/MR ·.:..: 19S9

Rcoalizada

,

1986/89

OUAURO N9 22
1\.ut.orizllda

FlXA!.'A (A)

•••

1gec;

438.Gi6,500

576.953,090

1987
1988

~~6.653.000

1.69&.747.448
H.742.523,95.t

1989

Poc:lc~:.

Jtea\ll'llindo, os gaatoa r"'allzadoa no• exeirc!cie>s
-.- _l._!HI8 _e 1989
apreaento~~.ram a &l;'guinte po!!rtJ.cip.!lçi.o, po:r; Podere-fi
Uniio, confol"!flo visual.í~a o quadro nV 23,

do
da

Eln rclac-ão ao exerc!cio anterior, 011 <!hpênei10ll do
Poder Lli-<Jlalativo tiverllt:~ U."'!l creacimento norünal dt;! 1,.,794,3P\. 'l.'O
davia, conuiderando o pc-rccntu"'l acumulado de infll!cio no pc-r!o(!~
anali:.~ado {1.764,9\}, roglo;trou-ao um crescimento real de 1.,5-8\, •
-.ü-ii.s 4espe-fiD.S li"omara~~t a NC:~.$ 2.664 bilhões, o correspondent~
o,SOi-dll compos:içiio dllt des.pC's.a global da União.

As êlotoçõ_es de.stinac:Jas a.o Podel' Judiciário, embora
•uperiores aa do Poder Legi&lativof representaram somente 0,90\ do
total d,a Deapeca re.ali;~:a(!& pelo Tesouro Nacional. Em 1989, a
De!
pes~ Cio ['od.er Judici.irio ating-iu o montante de NCz$ 4, 7
bilhões,
apresenta.ndo \!111 cr.escimento re11l ~ 7.t,08,, se compilrado ao
c!cio anterior.
,- -- • Coll.be reJJualtar que, apes-11.r da elevação das dQtações
..---4o Poder Jud.ici.irio, ainda Zl.~~~õsim !oram insuficientes pai"a
propo.!
cionar um bom desempenho <la Fun10i0 J:ud.ici~_~;_,i.a.
Em rel,.<:"io ao volUIIIe de recursoc, o Poder Executivo
participou com 98,60\, conforme demonstrativo d_o_quadro n9 23.

OESr•ESP. ORÇ1\MENTÂRlA
~ -- ~ulot:izos~a -

ANO

- Sextà'feirá"20 !183

-

cm NC:r;$

Realizada {C)
548.10~.'711

-COm a inClusão elo OrçMtento das Operações

00

~~bl ~~~ /(~
, 31.5 95,0

l.E>ts.on.597 30.4,8 ss,z
15. ~.57.<)26, 137 368,4 94,7
4.545.162;._6{1~
17, 8-f, 5. 395. 'HI4 549.723.079,561 !:.29.!!82.01{,253 706, 96,.t

-

Oficiais

d~ croãdito, a compo.si10ão orçllfl'lcntiria aprese-ntou-se segundo

demon~

tro11. o quadro · n9 ::!-(.
- Na verdad~, o .Poder Executivo participou efetiv,.rne_::
te com 22,35\c, qu,.n<:l:o no exerc!cio anterior, sua. particlp.!<ç.io
r.:_
preSentou 43_, 79\ dos gas:tos tot;.~is. A quc-d11 da P.<lrticipaçio
i:l~
veu-se à inclusão cano Encargos Fin11nceiros da. 'união. !"lO
Orça.mcnto
. da. R_o_lagcm da Divida, entro Estado, extraorçamentariamente,

Fontet Balanço& Gerais: d4 'Uniao - STN/Hf' - 1986/89.
2)

DESPESA ORÇAMENT;\.RIJ\

PODERES DA. ll!U.le -

ENC~RGOS

EXERCJ:CIO -

E 'l'AANSTEI'ltNCIA.S
1988/1989

QUADRO N9 23

{~

NCZ$ 1 00}
/vrsrrM".!n

DESPESA REAL I ZADÁ

1------c=:-:-Jr:.c_-"-'--r:=c::J'·rn
·ro:::
PARTlCI
g
iP~RTICl J.AC110 A
1 9 8 8

~

140.661.993
14.5.868.971

o,B9
0,92

Poc5er Ex:CCUtJ.vo ···••1•••
Er>c. GeJ:air;: 4a uuoo ••••

6.394.304.351
556.198,,82

40,32
3,51

tb;fiJI:laUvo .......

2.664.6-49.467
4. 735,929.139
93.223.5-10.596

1988

}P;.ÇI.O

-o~so

0,90
17,59

ç.â.o <los valores do Orçamento c:le 1989, com ce-rc-11. c:le 67,71\. Por
tro la.do, a.s funçõea Comunicações e Relações Exteriores for~
de menor significado no .;ontex1;.Q q.a flr_cgrallli!l.çio_ <io Governo.

1989

{em NC:z:$ 1 .ooc.OOOJ
PAR'I'ICÍPAC1.0
RECOP.SOS

FUNÇOES

1!>,09

30.903.047.106

5,83

1,191,47

5,357.837.526

33,79

360.740.842..844

68,08

6,632,96

870.168.681

5,-U

17.658.686.608

1~.657~92'6,137

529.882.014.252

100,00

3.241,43

Ftnte-1 8;ll.anQos Gerais <Li Unlio - sm/MF ~ 1986/89
PODER

Le<]islativa
JutUc:iária
A<lminilllõtração
A9ricul tu r•

~X"ECOTIVO

QUADRO N9 24
COt!P.OSlC1iO OJIÇJ\HENTARIA

Executivo propriamente (!ito
Encargos: Ccr.ai~< éla U1~i:!io
, _
'l'ransferCnciaa a. E&tlldos, PF e MUnicipios
EnC:oll.:t'<JOS Financeiro• da União
Encar<Jo• Pre-vidcnciárioG da Uni.li.o

1988

2.273

0,-413

4,119
358..817

0,78
ti7, 71

0,81
0,84
29,95

10.222
409
18.932

1,93
0,08
3,57

23.093

4,36

7,41
9, 54

24.286
5,631

4,58

10,56

1,06
0,09

4 ,s3

PAPTJCU'AÇll.O

(\

22,35
0,35
4,87

43,79
3,57
12,64

69,05
3"','38

34,41
5,59

-·

Dcfe_sa _N~c:.
Se•;t· Pública.
Dcsenvolvif:'lento Regional.
~~~çio- ~ c_ultur-il
Ene:r9ia e Re-cursos Minerais
- Babita.çã.o e Urb-aÍ'nismo
I.ndús:trilfll êomérciQ e serviço&:
R'eiacões -EXteriOies
S;aú!Se e_ Saneamento
orrabl!lho
ASsistência e Previdência
Tron~~õporte

L.~-

'l'O'l'AL DO PODER EXECUTIVO

• Pla.ne-jamento

100,00

--. T

0_'1' A _L

-

'"

1989

Coll'lun!caçõe~:::

100,00

~

0R?MENT0 Dl< UNIM

OUADRO N9 25

2.392.1166.127

da un.l.ilo --·--··-···'-··--

..

:FONCOL'S GOVERN~AIS

1.857.893.1~5

Slcargoo Prcv~iirios

'1' O T A L

Governillnlent.ais, relativas ao e~er_c!cio de 1989. A funç.iio
Admini.!.
traçlí.o e Planej;ll!lento foi a que mzu.or partiCipação teve na coiopos_!-

1,79.1,36
3. 1-(6,50
1.357,92

18.097,725,308

5ervi.ços olvida da l.!n!Jo

TrllnS!e.rênei.as. a &staaos,
Dil>t.l:it.o Fl!dar.IIJ. e »m,ii:Ipi.os ................. ..
~s Finant:ei.I:OS diA
lb1iío ...................

1 0..._ 8

PAÇXO l

ltl6l:r Judieiiri.o ........

Por Função

O quad:r;-o n9 25 relaciona ,_ c:listribuição da.s Funções

8,63
0,19

"'

o,88

8.847

0,09
1,67

2.069
43.491

0,39
8,21

a,"

22.017

4,17

8,45

529.882

100,00

100,00

4 .64 2
505

~ontcz Bala~ços Gerah da Uniao -

STN/HF - 1988/89

1,68
5,27
0,19
2,66
0,50
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Vale ressaltar que o acriaciMO acentuado na func:lo
Adlainbtraçio a Planajamonto u deu - vi:rtu4a da :LncluNo 4& :lol~
'iJelll da Divida Interna no Orç-.nto quandoJ anteriorJHnte, ara tra ...
tad& extraorç.ment.riU~enta,

Março de 1992

Dl!!SPl!SAS Çl2 etJS'l'EJ:Q

!!Cz! 1 • 00

Pessoal (Ari:ninhtraçiio 'Direta) •••o
Material de ConaWI!Io ...............
ServiçCJa de TIU'C:o O EnC,l.J:'g<lS ,, ••••
DiVfiJ:'aloa Deaptra~oa de CUsteio • , o •• ,
. 'l' O '1' A L .~ •• :o~
-~ ~.,'.,

...... ..

Sequndo .a C.tcqoria
apreaentou • seguinte COI!lpoaiç(cu

Econõmica~

a Daapoaa

b.sl:taada

Oa 'ialf.tCia COla Peaaoolll e EnC:olll:.''JO& SOJD.it1:'4JD NC:t.$, • • , , •
78.204 ,804 .263,00, upresentando H,, 76l do totOilll da Deapeaa orçaMntiria oir 34,76\ da.: cupeuliCCJi'rentsdo exereleio •. ~cg1~tro~ - ao
u. eraacimento nominal de 2.17ol,SS\, em. rel11.çiio ao. axere!eio anterior, o qué recultou awa J.nc:reme~to rea~ de 21,~6\,

_ . P.ar.ti.cil?dc.io ( •!
42,45

CATEGORTA
DESPESAS CORRENTES

224.,.24-"5.811

DESPESAS DE CAPrl'AL

JO.C.9S7.248,CU __

529,882,014 .:tSJ

.57,55
10.0,00

As dcapoaaa referentes a l>Olllioal da Ad::linistraçio Di
J:"eta. COIIIJ?;'OendÓndo o Pea:;oal Civil, Pessoal Militar e Obr19açõeaP•tronaia, atin'Jirll.lll,, e~a 1989, a quantia c:le NC~$ .2~.2_82.017.680,00,
t"epreaentando 32,33\ dOll!_g&_atoa tOtais COI!I Pe••oal o .a,77\ da Oespe•a 0:t:"ÇOIUOentir1a. txper1D:I.entou um ere.t~cimento, em terJDOa DCJainaia
4e 2.C6<11-,26l, em relação • t!t88, o que equivale a um. var1aç1io J:"ea1 PQaitiva de 16,05\,

CO:nat:ttuid&a polaa Tra.na:ferinci&a COrrantea a .u Do,!,.
pesaa de Custeio, as Deapeu.a CoX':I:'Ciltota aomaraa, - -1989, NCz$ •••
224.924.765.• 811,00 (4uzantoa e vinte e quatro- bilhóaa, novecantoa
e vinte c qWLtro milbõea, aeteeentoa e &l!Uiaent.a a cinco ail • oi~
ccnt;a;eonze ~ ~) , p.~~.rticipando coJS 42,45\ no total d.aa D•.,!.
peaaa Orçamentiriaa. Ela termos re!llia, !llpreaentou WUt variacii.O poa,!
tiva de 16,87l; rel.açio a 1988, ~na.1.dex:a~ a inflaçlo do Qerc:S:cio, que atingiu & cifra de 1. 764,!n, ~~:~adi~ pelo :rl'C.

O• _clemaia g-aatoa com Pessoal •oma.rllXI. NCz$ ••••• , o , ••
_ 52.922,786.583,01>, rep.r.eaentan"o !1~9!1\ da De•p~:tGa orç-t&lllCntirJ.a
67,67\ d,1.a Deap•••• eom P""••oal. Sllo~> reAli:u.çio foi ofeti.vad~t at:l'a
v&• de "rranaf"erene.iaa (Po•aoal e El:lcougoG) pal:'a a Adminiat:rac:ii.o
d1l"ffta l'eder•l,c!leatin~odas a OJ:"qanilua.cls Eatadua.is, Diatrito Federal
e 'l'o%'r1t6rioa, Fundo•• Inat1tuiç6aa Privad<u e a Peaaoaa.
E•t4o
çaa.prean4idoa, ne:ilte íilt!Jllo tópico, oa gasto• decorrentes daa obriga.
ç6o• · Pa.tronllia e Previdencii:rias Clriativo•~ Pena1cni11ta• e SaliJ:"io:
:raaUia).
O quadro 11927 visualiza o CU!Iltcio de Pes:~oal d& Ad•:ln1at:racio Fede.:rl.'ll., nCJ e:Kerc!cio de 1969.

:ti

o quadro n9 26, nos moat:t:"a a evoluç~o doa ~ :N;!
lizados, ret"erentoa ia O.aposaa correntea, 1JB!'.

comparadas .ao ~erc:!cio de 19158, •• Deepos•s 4:1' cu~
teio tiveram um creseialento de 1,16<117,ll'l, equivalente• 11. NC:zf: ••••
35,32<11.507,528,00 (trinta e cinco bilho3ea, trezento~~: e vint• • QU!.
t:ro •11hi5ea, quinhc:nto• e sete m11 1 qu.inh1111ntoa e vinte • oito cru
~ ~}~nvalore• no~~~inaia, E:m tflrJDOS resta, houve \DI deerlacimo
de 6,3'l. A11 Despesa• desse 9rU~ compreendeM aa t!otaç8es para a·~
nutençi.o doa seguintes componentes:

Aa transfed::nc:l..aa Co.rJ:"ente• re.aliza.daa no ~xercicio
de 1989' t-ot,.l1u.ra."'ll NCzt __ 1_8!1._~00.256.283,00, tendCJ sido ~val.
por 8l,30l da~~< De.G.peaaa eo"rhntea do oxeJ:"clcio.
O quadro n9 26 demonatrOill aa parc:elaa no biinio 1988/
1!189, aeu J.neJ:"emento ralativo e a poaiçio re:tl,

O:RCAMEN!9 DA tnfX.\0

DtsPESf.S CORRENTES

EXERC1Ct0S OUADRO N9

1988/1,&9

"
r

I

CAÇlO
I

.....

• •
~

D:!:SPESAS DE CUSTEIO

Pea110al

.

De$ PESA REALIZADA

C L AS S I

,• '

VA:RIAc.\t>

.,.
•

Pl:P:CO'TUAL
P..CLAÇI.O

1988

'""' ' ••

VMIA~

REAL

81!1/St

;2:.673.9:6

2.5,212.017.680
3.024:o 74:6.Mi2
6,857.2Ç)0,12tl
u;o. 5n. 076

2.064-,26
1.150,70
1.Q:JG,OS
5.?04,02

16,05
(32,93)
.(39,ti:l)
221,95

2,021.622,16!>

35.324.507,523

1,6<117,33

(6,30)

2,289'o 23<11. 731
2.306.535,099
219o,98.S01
<llofSS.OJol
1,07fi.JCI'i.2HI
2.0rii7.GS7.491
2!9..J8,,6J1
53.2:ZJ.Sl9
1.1:0.616

47.6J7.179o6!K
3t,647.37J.53a
10.130.165.219
n.ou.1e2
21.393,263.932
73,61"1o 138.S'i7
4.52.l,472.UI'

1o980~Sil

11,58

1.2n,o1
<llo521,46
768.67
1o!87,66
J.o(;ai,M

(21i,U)

ol2.0·U,100

1,'-!J,"
116-3,07
3,§.U,S9

. 8.29'7.651. 167

189. 600.25!.163

7.16-1,99

10.)19'1.213oJJ:Z 224.92,. 765-.311

2.0'r.l,56

D.J..;etal •••• o •••••••• o •••• o •••••
ooo ... , ....................... o•••
Sa:viooa ~~o~ ••o••••••••••·•••••u•
DiYCl"S::.S ~ (la Q.lat:eio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,"8,161.295
2<111,84.5.166

$0KA (1)

Kater1al da CCrliluriQo

'!i~X'.Mt.

na

...

'l'JU.NSFER!:NCIIIS CORR!:NTES

'l'rana!eJ:"inciaa Intra9overnaMntaia ... o ••••••••
Tranaf"erinciaa tntergovern.euneftta.ia
'l'ran•f~rii!nc1aa a In•titu1çóell!l PrJ.vad.aa
Tro~nlt!'erãneiaa ,ao ~t'IJ:"J.or ·~
·~
Trllna!'~r;'lei-IU!' & P111'"0-'t1 •••••••. o ••• o •••• o o ••
Enc:.u:<;oa de O!Yido~. Intorna •••••••••• o ••••••••
Enearqoa 4a Olvi!Cla :t::KtaJ:"na ooooooo•···········
O:ntz-1b.r.J.QÕM pan l'ona.açio do PASr:P ....... ooooo
Civ•>: ••• Tran'll::i:at"anetaa corr-n.t01• O O O O O O o o o " •

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

SO H A (:ZI

-

TOTAL11

-

.,

25.282,017,1680
3,02<11.7<116.1652
6,857.200.120
1M.S0.076
35, lU .507, 528

51~-~.775

1-47,111
(5J~421
E~ 5-189,22
16, .. ,
(4.. ~'3')
(IOO,UJ

~~'~
16~ ~...
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llES

DESPESAS DE CJ\PITAL

DA UNIJ.O

,...._

CUS'l'LIO VF. PF.SSOAL

A• De•peiJa~ de Capital, que eompraendem-

Inver~:~õca Financcir~uJ

Ctml- Invcat1mentoa,

nu.~oo

•• "

Adtuiniatl:'ac:io tlh·,•ta

1989

'

12.981
1.2:U

, 6.60
14,17
1,56

15,1>1
1,.50

Sub-Toial

2S.282

32.33

33,98

'tran.ater.rnclac;

. ''J:r=ferêne1A.'1

..

16~87•

Intr.,.:pvoc~t..IUII:
CtJx.•r-~~ocionaia
1!;,32~

24~72

29,15

Pe11ooa1
F.n<::<lr9oa social•
COntr ibu 1ç5e11 a Fundo11

4.,015

5,.13

3, 70

Peoaoal
rncar<,l'OG Sociaic
'l'ranaf. Operac. a 'l'crrH:órios
Encarqot< Soc10111111
Poaaoal

5. 7.U

7,34

o,, 51

-

0,89

29.083

37. ,,

34,25

S.,OJO

6,43

s,s'l

5.03(1

6,U

5.'53

lO

0,01

0,09

lO

0,01

0,09

11 ,as
6,08
o, 11

Hl,92
7,0;)
0,20

Poo-.1 c ~ SOC1ai.A
ltuVcno;õcc EconÇmic.all

-

•

Sub-'l'otlll

.

.

'1'rana!Crf:nc1a" In~~~t.a111
t"Stados:
'I'ranafcri:ncillS
•o
Di"t.rito Fe-deral
Po11aoal e Encarqos Soeia1a

Na deCOIIIpCIIIIiçiio daa Despesas de Czlpital, con.r:ta~quiCos Invel!ltimentos totalizaram NCz$ 7.901,9 uilhões,o~ cor
responde a 2,6\ do total daquelas despesas; cu:: Inv(':rs6ea Financei:
rAs alcançaram NC:r:$ 8.258,1 milhÕes, corrcspondente11 .a 2, 7l e
'Í'ranlifeJ:"enc:iall de Capital atingirlllll o valor de NC:r:$ 288.797,2 1!11lMea, correspondente• a 94,7\ do total das Despesills ele capital.
8et

A COl!lposiçio 4as DespesaS de Capital ve.m se altera!!

.

sub-Total

Transí.
Inztltuicõ~:; Privadas
Subvenções F.conõmicas
Pessoal e tncargon socia1e
sub-Total
Traneforêneia• ll p.,IUICUUI
lnativos
Pencionistas
sal.árJ.o-Familia

13.955
4. 754.

"

Su.b-Tot.al

'l'Oi'.Pü.

GERAL

·18.799

24,04

26,15

78.204

100,00.

100,00

l"ontc1 Bal.anços Ccr"iis: da Onilio - STN/MF - 1988/89.

-

qu;~~dro n9 31) pr1nc1PAln:ente no que se refere i. pa:rticipaçio :r~Clativa dali 'l'ran•fiCréncias ode
(;Jlp.ital, que cresceu de 52l, em 1987, PAra 71,7tt, em 1988, alcançando a cifra de 94,7\, em 1989. A- principal causa desse
aurnento

c:!o llign1f1cativllltlento desde 1987 (veja

•e deve i rubrica "Amorti:tação d.a Divida Interna• que cre5ca~ cv.:-ase 12.000\ efn relação ao ano ;anterior, em termos reais, alc•ncando
~-valor o5e NCz$ 249,7 bilhõea~ correapondenclo, somente ela, • 81,!1\
c!o total 4as Despesas de C4pit.U. _
.Por outro lado, os Investil!lantolll, que ating"ir;un liiP,!
•• nas 2, 6\ do_ ~ota_l 4a• Despeaa.:: de Capital, representaralll a mais b!li)UI p4rtieipaçio percentual no triénio (veja quadrõ -n9 31). Em val_2
r•• absoluto5-:rea1•, (a preços constantes de 198~) oles eairam de
NCz$ H.639 1111lhões. em 1988, para NC:r:$ 7,901,9 milhõe•, em
1989,
s1g:n1fieando \111\11 quo=4s de 52,50\.

ZVOLUCJ.O DAS DESPESAS DE CAPIT.'U.

EXERC!CIOS 1987/1988/1989
au.ADRO NQ 28
D I

Valores Correntes em NCz:$ Milhões)

s c

R I MI NAÇ~O

1987

.....................
.....
•
. ........
••
. .. ......
•
.....................................
~

1

·10,5
'5,4
~104,3
•, ,3
0,016

171,5

INVEftSOES FI:NANCEilt1\S
Aquisic:~o de _II!:ÕveJ.~;~ _. 0 • ,_._0 • ,_.-•_•• • • • ~•·•••.
JlolU1s1çÃo de Bens para Revenda ••••••••••
AqUi11ição de TI.t.ulcs r.ep::;P.aentativos
do
cap.tt•l _j.ii. Int.egrali:tD.<.lO
·~
Con:~.tituição ou a\llllento de Capital de Ell1presas COmC"rciaia cu Financeiras ••••••••
CQnceasão de EITprémtimos ••••••••••••••••
Depósitos Coro..,uls6r1<:>s •.. •• •••••• •••• •••
Diversas lnvcrsOca Financeira• •• ••• •••••

.. ·-· ..........

SUBTOTAL -

1988

VARIA ;ia

1989

89/88

lNVES'l'IMElo..'TOS
Obras e Iii11t..llãçóoa
Equip.a.ment.o11
Material Permanente•
Invest;
Rcq • de Exee. E:apee.
Con11t1tuicão ou Awm~nto de Co!lpital e'l' 'EJIIprOIIo!lS In4ust.z::ia1s
/l.qric:olaa
Dive:ruoa.
StniTO'rAL -

gastos

No ii.mbito d;as De•pe••• 4o Tesouro, compar.J.!l.ào- a pa!.
ticipaçlo d.;aa Deapes;a• de Capital, no decorrer 4o Ú.li:.imo triênio,
ob•erva-•e que e11ta •o l!lantcve aeinua cl.., 33\ e abo!li)(o ode 35\,
nos
.anos do 1987 o 198S, alt.e:rando-~:o bruscamente 111m 15189, quando ati!!
9iu a 57,5\. Ease c:resc:illlento •19"nific:ativo ge deve ao grande li.U-nto d_a _dotaçio constante da r~.Jbrica ""Amortização ela. o!:Vida Inter
na;. que c:r~~c:~u.- em- termos reais ~ ;elação ao -ano anterior, apro:
xb1adll!llente 12.000\, confor:rte quadrotl 28 e 3"0,

1988

l'e••oal Ci\'11
Peaao•l Hilit.:u:
Obriqa('Õcll Polt.ronAlll

, 1.077

os

Tran~;ferCncifls de Capi-

tal, atingiram 811'1 1989, a quantia de NCz$ 3o.fi.957,2 milhõe•, siqnifie;ando, a preço• correntes,
aumento de 5.40S,!il8\, em
rclaç.ão
ao·ano flnterior e 57,624,25\ em relação • 1987, conforme demon~;t.ra
do ~~ quadro n9 28.
-

PA!IT:CIPA J\Q

tNCd)
1.000.000

CUSTEIO DE Pl::SSOAL

111

2

Continua na pâ9. •equinte

0,004
28,5
0,06
5&,0

o,o

0,02

'·'

86,4

89,3
166,7
735,3

1.100,4
1.17!.,2
4.258,6

176.,2

'·'

t. 184,1
183,6

1.167,9

7.901,9

u,o

267,5

0,34
0,57
374,6
·7
-'',5

398,6

>,2

1.132,45
604,84
479,15-

' 89/87
10,380,00
7,531,17
3.983,03

5-71,90
1.284,75
46.518,96 1.147.400,00
576,55

4,507,52

1.812,35 6.687,500,00
-95,79
242,2'

1,8

227,24

3.000,00

7.949,9
34,0
0,2

2.022,52
628,60

3,5

21 ,95

U.096,25
3.677,78
900,00
208,89

1.971,78

9.467,99

a-:258,,

-

-
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11&6

•• ore a Correntoa e111 NC:r'

QUADRO N9 28

TRMS~CIAS

1989
89/88

1U,t

3,0U~6

U,t

183,8

!'lilh~•J

'89/87

31.946,0
323,6
2-4,1

9fõO,.U

2ol9,650,6
6,852,9

171.465,33

7.565,069,70

100,9

1-45,5
626,-4

993,99

6,'91,77

280,6

3.972,1

288,797,2

7,170,68

~02.621,31

538,3

5.538,6

304.957,2

5,405,98

57,624,25

inter9overnamontai•
A Inat!tulçõea PriVt~daa
Ao Exterior
Amorti:~:lllçiio da D!vi44 rntorna
Amorti:raçi.o da O! vida Externa

'·'

SUBTOTAL - 3
T

1988

D!: CAPI"TAL

~ntragoveinamant.a.flli

TOTAL

VARIAÇJI.o

un

DISCRIMINAÇlo

.'

';' J

-

-

-

-

FOh."TE. Balanço• Gerah da Uniao

•••

0,7

-

19.510,80
2,ol01,53
3.342,86

''~os

539,69

-

-

-

S'l'N/Ml' - 1987/at.

E\foLUCAo DAS D:&SI'l:SI\$ D!:. CAPITAL
EltEJ1C%ClO 198 7/l'J8B/1llU

COMPOSIÇltO DAS DEsPESAS DE CAPITAL
'l'RI~IO 1987/1989
VJI.JUACAQ

1!H17

ttU

1!1U"

1.020,)
1 ,(~&,3

1.272,2
10.H5,4

1, tOD,«
1.175,2
4.25D,,

.( ,012,1

2.510,3

, ,114,1

113,,

16. ~&5,0

'·'
u,u,,o

~N)~

.

!-"VES"rl:ttll'l'OS
Obru
Ins~"'lllçÕ..s
~'f'·l

'I'!..·~.

e

l'l:!::r>ll.">t:".te

•• , , , ••

10, 134 0 1

l!~'ri;<rt.<~'"ot:'--5fum~ ~ .. ~t. .. i

"'"'

1::-;>~""""' lndunrJ.•J.a

...

•••••n--.-·~•

... 1rl<":>hs , , , ,

Dl••.,uo•

ou

... ···-····· ......
-,

~-~

&t..?':"'TA';,.

r::, ...·:;:&tF.O.S

'!!!{~~!:.:"

'•

J\qn!u~io

ll•tu:,,~fir.r ,:!"'

"•J"•~:ç~o

",,

., ..,,

""'"~:Jvr.>s

IIIÕve1•
l!ens ;itR~·.·~n(l..'l
Ii.tulos R~p~,._

.,.

~presas

..
.........

F1~-,·.=e1n:s

('<>r:~~ . . &o

, D•r6•ao"
Dlv•n~•

=erc:J.~

ln~·ers.

·-.....

St'h~At..

- 52,50

- 52,5B

267~5

u,ot
75,51

u.ns,oo

'·'

1;.

5.4~1 ;,

5,n,;,

,_,..,;,

1!17,5

n,o

34,D
o~ 2

2,_0
17,5

U,1

I.JU,S

s.uo;s

'·'
1.251,1

15.827,,

u.uo,l

:n.,u;o

2·'"·'
54; 1

32l~G

320·,,
B03,!

2,072,!1
a.u~,J

27.273,,

,S2,ll2,2

Fin&r~c:•ln.•
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Uni~o
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a87

1988

1989

l"NVERSO:tS F.INANCEIRAS

32 ,!1\
16,0t.

TRkNSFERefÇIAS DE CAPITAL

52,0~

21,1'
7,.2t
7l,7'!

:?.,"il
!t1,

INVESTIMENTOS

TO'l'A L

100,0

100,0

2,"

7,-

to~,o

No tocante i• oecpe••• Orçolllllentiria• do
•xere!clo
•ob axaae, Cleat•eada& aa obaerv11.ç!Sea rog-lat:radaa por ocaaião da -N1&
11ae 4••••• rubrica•, • •• conformidade com o Paroçar Pr,vlo d~ n:-"1
bunal "" COnta• &!. ln:;1io, nio hi ind!cioa da irrag-uluidadea ns au;

, •• u

--

JO,OO

",OD
1 0 C1

VIII ...

2U.U0~6
,,152,!1

11.1U,54
u;21

n.nt,ll
3D,Dt

54,5,(1, 1

ua. ,,;2

UO,l]

151,.,

78,,0!1,.

3(1(,,57,2

2u,n.

41:l,~5

-

nalb;açio,

101,14

74,14

-

Ull7 .- I~St

·ll Os .,,.,o. <:e t9G7 " 1~U

.........

4'·"
- ,,,,..

""

G<"rd d:.

DISCII.IMINAÇXo

"-

u,t7
.,,25

- U-,55

24,1

---~

17,77

55,45

~s.o

-

Ob:11ervaç.iio1 Valorca percentu4il apurados 11 partir do Ou•dro 28 ..
Fonte! r BAlanç·oa Gerllia (!a Unlio- STN/MF- l!HI7/89.

n,s,
---"·"'

253;4

"
""

-,,,ts
- ,,,.,,

(S,l•

WmttiU::IICI"'$ DE CI\PUJI..L

N9 .)1_

PAA'l'ICIPACAO PERCENTUAL

21 ,4S
57,,

,,,01 ;,

.; 1

.I::nprCstl.::los
COI"plllsório•

-

-- '·'~
-

70,4t
11.375,00

Ut,5

t.oJ'Tr4:H4dO
···~~.-~-·-····
Oun.t1tl:l1ç.:i:- ou, Aw:etnt.o
C..t•:t .. :.

...

u,so
50,51
5!1,34

52,13
.).121,05

•••

2,7U,2

j.;. In-

C~<P~t-;,1

2.37~,0

--

for~ .. 1nnac:lo1l.ldOs pe~o 1·Pc-. =ro~ rlltVl•t.& Conjunts

ra rc:oi'IÕ~<lc .. - 111;;.reo 1910, d• .tGV • volUM 4t n9 3, pi'11!.& nf' ' '

1.

1 .. 1.

Blll&nço orc&~r~ontá.rio

A Le1 n9 7.715, de~J d• jan•iro da lt89, que ftOrlll,!
ti&ou o Orçamel'\t.o.:.Geral da Uniio pira o exercicio da 1989• aatifllOU
a :tecei ta orcu:.ont..iria da União e:n NCII$ lOS. 753.!\29,942,00 (cantQ
,. cinco bilhÕes, aet~C-contoa e cinqllenta o triô11 mUhõaa, quinhei\toa
e vinte e nove 111.11, novll'centoa a quarenta a do1t1 cl'\1~ I'IOYOCI)
lixou a d~apoaa C!DI,i'iJU&l valor,

•

A Reee1t.a inJ.o.:J.allnent.e e:st.!rnn<lll, •ereae1da da crád,!
toa Adicionais- NCII$ 443.969.549.619,00, tot"Uzou NCIJ •••••••••
549.72J.079.S6l,OO. No entanto, a arreeddaçi.o 11t1n9iu o
1110ntant•
c!a &JHJn&e NCz$ 515.192.685.108,00.

COMPOSiçJ\0 DAS DESPESAS ORC'AHENTAltiAS
RECURSOS DO TESOURO

C0111parando, • Jlaeelt.a Autori:r&<IA COIZI • Arrecadada •
v~rifica-ao t® dCf~cit._da 4rreeadaç.\c;o dil!'_NC=$ H.~JO.J9«.45J,00, o
S),YA.,.,~O

N'l JO

DISCRIMlNAt;AO
0"li::SI'ES"'5 coRRENTES:

rn:.sp!:i.M

""

DF. -CAPITAL

'rO'I'AL

-

nu

au

nu

''·"
33,3\

65,1\
34,91

f2,5'
:'-7

10Õ,Ot

tOO,Ol

Hl~,o'

.s.

""

Ob~<erva,ior

Valor•• pe-rccntuala apu.t:ll.doa • p.tt.l'l' do• . . lanqoa CO.r~h

da Uotio -

1917/1919,

qu• c0rra•p0~do a 6,28t.

E•••

c11fare~çll devo·•e La•tca:uont• às OP,!:
t.vt•l di!' NO::l:S •••.
-4:u, 072, 6J3. 75!:1,0tl • obte"Ve \ma al're:-c:•d•o::.io de: Nt'z$ J59.ll,.5J0•. ,.7I,OO,
o quo raault~u nWI'I• ü1fol'onca do NC:z;t. 61.9!a6.JO.J.o7e,oo,."""'u1vlllo!!

.~_!l-Cõea o;J.e çr~dito, q\lc pp.,via·af! 1n.1c.ialrr.<H;t"'.um

t.• a 14,7lt,
do qrur>O Outraa Receitai do
0111 NC:$ .,.,7 ~i1hÕ•_. tor411. •x•cuta"-•• • KCIIS,.,·
:28.61)'9,0 lllilhCa•, ocorro":n.Jo um cur;cesao de a~l't'<:n.Jaçi.o dt1 NC1$ •••••
Z8.604~J »ilhÕoa, o qu• eorro•pondfl c u:t\1 llõiCfoÍiac1l~O do 6.07l.ao,.
As roel!llta• conatante1

C.pital~ prevista•

Autorl:uu~!l

A oospoaa

"''"''f'"''""

lhC.o;a-, a• cvn!n;.nt .. tlll com •

ati'i o valor de NCZ.J

S4~, 7

As

b.!

l'<l'lll1;~;.adll, no total Cle NCI!::$ •••

529 1 51 i:.lilbÕ•a, vcrlBo.-•• um~ dih.re~çA dl! !iCZ..J 19,8 biJ,hÕos,

pa.e~am.

Co~'E'"fllm1o-r.e

a RccelU, 1\rrccadad.ll com a Despcs::11. ~

ll1:ad:r., con•tata-_llt" um •r11uttad9 deC.iclt.irio d<> OC%S 14.689.329.14(;,00
(qu .. torzc: bilb~c .. , ~oc.1:.o;;,.o.t<.~::;. c oitt·nlt~ e nove milhÕo::~:>,
trezentos

A

de•r~l"!l

reali:tad.~~,

descrita nos Balanços

confrontllndo-s:e os valores do

de C•pital, qua e111 1988 som&rallil a J4,9Jt,

cm 198!t paz-• S7,SS\ oh total doo! glllllt:oa do Governo, o que corroa-

,_,

• vinte o neve • i l , c.-onto a qu•rerota e- aeitl eru:r:aclo111 nQvoa).
dcmonstrad~,

Dtosp<~ana

Gerai•

Balanço Financeiro

o Balanço Finll.ncoiro daa ltaeeitas • Oospen• &o U'l!
&o, pode 11cx- x-esurnido no• •eguintes 'iJX'Upos, acqundo demo:'llltx-ado no

exercicJ.o

de 1989, corn o• da .ar,..., onterior, c:onfonne demol')str.a o ouadro n9 32

quadX'O n9 33 abaixo'
RECEITAS E DESPESAS DO TESOURO NACIONAL EM 1969

Pl~l'o",\ ""ó"-"''''rl'.~!A P/' um~"

(em NCz$ 1 001

ÓUADOO N9 33
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1 • .C6,6. ~-411.820.437. 00

1B9.2C3. 726.260,00
38 ~2U.053.472,00

--.

Fontes Relat6rio e Parecer aobre as Contaa do "Governo da ll.cpública
Exerc!cio de 1989.
Dentre os proo;~rU~a• de Covt~rno~ cleatacarM.-.IIe aquelea que envolver;am 82~66\ dos g-astos da Uniio~ Jll(,.ncl.O os r;;eg-uinte••
Administr;açio Financeiro, com NCzt: JSl,J bilhÕell, Previdência, com
NCz$ 35,5 bilhÕellil, Adminil:tracao, com NC'z$ 30,8 bilhÕe'il"ti'~i'ogno:l'lll
cio a Cargo de Estados e Municipio:r;;, com NCZ$ 18,2. '
-

TCU -

A Despesa Real,izada com o programa Admini•traçio F!
nanceira, representou 66,68\ do total. Nes•a categoria, 011 subp:t2
gramas Olvida Interna a Olvida Externll participaram, respeetivane_!!
te, COIIl NCz$ 325.338 • .C39.183,00, tlquiva1.ente a 6l,.CO\ e NCz$ 20,2
bilhÕes: correspondentes a 3,62\ do total da Receita.
A Olvida Intex-n:~~ em 1989 teve a aua partieipaçJLo ·~
111entada em 47t. no total da De:&:pe.Ga Riealizada eo:n oa diver111os
pr2.
grOIIJilaA em :relacio ao exercleio ante:rior.
Os Reeebilllentos e PagamentOS 1 de natureza Extra-O_!
çamentiria, toto~~.lizanun & NCz$ 68,9 bilhÕea·e NCz$ 17,6 bilhões,
respeetiv.amente.
Os Resto III' & Pagar não proees.sados:, no valor de NCZ$
Sl,B bilhÕes, representam 75,121. do grupo Ingressos Extra-Orç&l!len~
tirioa.
O stt.ldo regiatr&do 31.12.69, tx-.an11feX'ido p&ra_ o
exex-cl.elo seguinte, foi dCI Nc:r;~ 3B,3 bilhÕes.

7.949.~U.6)1

13.9~0.~

cn,eu

...

~ISI~t:W::_o/'-Ç:~f.!!!!:

'frM&fctWI'I<'I~o •

ll,\19
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DalpÕooU0<1 O:r(>.!loliu""
~~.

l,l99,8\

(:oplt.al

dlt ~· O:OOOtc. ou fu!lnc:.

DJ....,.....

1.45l • .C52 • .c91.2~2,00
240.661.027 .47~,0('
1.S65.0B1,4.04,0C

DESPESA

~.nc

deC<opit.ol ji.lnt.e9"_.lU"""

o:...:. ou-..,.""'

2~7,<'1

ltF.CEITA

G;/SS

l'l'

~10.1~~.81!

z..o.u_,.tl/.,.1.~1

I.O<)o., ~Hr\>'

Orçarn:::nt&_rj.a
Extra-orçamC'ntária
Dispon!.vel

~.

~·:.LQ-~~
Mot.<l•l""cmo"""

1187

ponde e um cx-eso;imento rt~al d0 19S,24.,. Ec11e oxpx-easivo
aun:ento
ocorreu principalmente na ,.mortizaç.íio da Dl.vida Int.orna, euj:~ De!
peaa em 1988, era de 0 1 92\, paaaando, no exox-c!cio aeguinte, p11.ra
.f.7,11' -,.o total, o quo ~~:.1qnific& wu. 11.diç.iio real de 9.099,70,.

o

quott r."orrespondf' a rrj:<l!to• t.iio utilizAdo•.

da Uniiio, i
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1.3.

BalQR<;o P•trimonii!l.l

259,87
)).94~.UJ8,!IOI

lO,UJ

18J.el•.•~~

llJ.$11.\'i'l

IOU,~fil

), ''~-6k)

2<,))4,7DI

~~~.10)

)9,11<)

on4CL: eon5tata~ae que no total da Dcspclla Or<;arnenti'ria da união
1969, houve um ae:téllcimo x-eal de 79, 17t.

em

O aun.cnt.o real c:l:a Oe.11pe.aa, em rela<;ão ao ano ante~
r1or, c!eve-ae baaicall'~nte •• Trancferineiaa a Instit.ui<;óea Px-ivedlla, onde veX'ific•-•e um ex-eaci!flt<nto real de 1.C7,81tr Encargos da
D!v1d4 Interno, com v~r.to~~o;ii.o real po&itiva de 89,22l; TransferênR
eiall Intr«-'}Ovex-namentllia, m.:a1s 11,S.Bl x-eais tt Pessoal (adl!'lini.~>tr!,
cio dircta) com um cx-esçimento real de 16,0S\.
Os di11-pêndio• com Despesa• Cox-rentc·iJ.-, tivex-~ wna.
rodu<;iio ne partic.tpaeiio do total da Ilcl!peaa. d.:::o União, pa1111anclo de
65,07\ Clll 1988, pa:r:a. 42,45\ ell\ 1989, rep:re~ont:fliu:lo_um CX'elõcimento
rett.l de 16,88' em relAção ao exe:z:-c!c.io antcx-ior.

O Jil;al•nço Patri.J:Ioni&l é o daton:strativo que evide!!.
cia, • posição, a data do seu encerrament.o, de um lado, das eont11s
representativas de bens, direitos e, quando for o easo, do
aaldo
patrimonial negativo. De outx-o lado, evidenei& a po:;.ição ~.zas
CO!!
t&ll x-epx-ese-rit.atliias de c;:ompx-omiat~os assumidos e0111 terceiros e
do
.saldo patx-i~~nial poaitivo, ou seja, do patrim?nio liquido da. 1nst1tu1çio pÚbli'ea.
O Ativo Financeiro que i con.po11to das contas repr.!!,
sentativas da& disponibilidAdes de numex-irios e do:s bens e
dire,!
t.o:s pendentes ou em circulação, realizáveis em. pra:r;ó inferior a um
ano, independentemente de auto:rizaçio orçamentária, ap:tesentou UAt
tot.al de NCz$ ili,l -bilhões corre~:pondentes • 8,37\ do tot•l do patrimõnio. As. contas que •• deatacarMII, pelo volume de recursos cmvolvido~ fl;lranu Disponibilidade em Hoêda Nacional eom NCZ$ 36,7 J:o!
lhÕcs, Tltul.oa • Dl.1t.ir, com NCZ$ 30,3 bilhões e Valores Diferidos,
com NCz$ 11 bilhÕes.

O Ativo N3o-F.inaneeiro teve uma Despe•• totai
de
NCz$ 2.C2,-41. bilbõea, cquivalentell a 2-41,,9\ do total 4o patrimônio,
destacando-ao, Pêlas aomaa envolvidaa, •• seguintes eontatu
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.,

Crédito a

b)

Devcd.or•• -

ç)

CridH.oa da Un.l.io -

Recebe:~:

- NCzJ 88,2 bilhões

Ent.!

daf!lea e A<;Jlmt.e.c

-

NCzJ 5!1,1 bilbõeá

'""' 84,4

bilhÕe•

O Ativo PermAnente, que comp~:eende 011 Bena,
C:rid!
tos e Valores, cuja 111obili:r:açiio ou alienaçio depend;:~ de
autoriZ!
cio legislativa, p«rtieipou cOIII 1.Uil total de NCl$ 25,7 bilhõea, co_!
rer;pondenter; a 2,ti5\, •endo que i conta P11rt1eipaçio
Societiria
foram olllocados .NC:r:$ 1!>,0 bilhÕea.

O l'a:uivo F1nance1ro, que_ compreende oa
lõl05 Ex.i.g!veia, cujo p.aga:t~ento independa d~t au~orizae.ão
~ria, apresentou um total de NCz$ 70,4. bilhÕes. A conta Réato• a P!,

.Março de 1992

O
Parecer aobre as
clcio financeiro
BRAZE:M, EMBRAPA,

'l'ribunll.l de COnt1111 44 Oniio, em aeu Relatório
e
COntAII' do Governo ""' República, relAtivo ao exorde 1989, esclarece ql!e ~aa empreaas piÍblicaa CICO:BAL E CFP, •upervisionlldlla pelo- Min1•tério
da

Ag-ricultura, nio

11presc:~t.aram s~us

balancel-4:!.11 e demom;t.r&çÕe1J c:on-

dentro dos prazo.li estabelecidos pelA STN, noa tel:lllo• da Po.!
tll:ria/STN n9' 1.069, de 23.11.139o Os dadoS- 11 ela• relativo•
!oram
COSiputao!os, con&id.erando os o;aat.os acumulados ati novembro/89-. Ea~ôi_beis

ae fato çer111 motivo de. gest.i.o junto Aquelots cmpl:'esa& através d.:t.a
Inspeto::il'ls competente•,· por oc-asião l!o e;o;.a.me de au11s reapectiva111
conta11."'
Balanço Financ-eiro

2. 1.

gar niio Processado_s ,forcua alocados NCz$ 53,5 bilhões.
O PaSsivo Nio-F.l.nll.neeiro participou eom NCz$
1;6
trilhio verificando-se que pa.rlll Recursoll a Liberar, forll.lti d11stin_!

O.mont11.nte <!a Receita .Arrecad:i&. foi.deNCz$ •••••••·••
T. 731.301. 73~ .061,00e& Cccpesa Realizada, NCz$ 1oS21.607.970.29S,OO.

doa NC~$ 90,6 bilhõea., parA operaçÕ4UI de Crêdito-rnteZ.nas~
1~5 tr.ilhão ec parl! OperAçÕes de crédito-Ertu:na•, NCz$ lS,l

QUADRO N9 34

NC:&$
b,!

lhÕes.
O ra._trimôn.io

Liquido~

representado pela diferença

~

tre o• valoro• do Ativo Real e 011 do Passivo Real, teve um 1111.ldo f!!
çativo de NCz$ .1,4 trilhii.o. Historicamente, e~sae confronto tem d!:,
monatrado u:na evoluçiio positiva. 'l"odavla, a pat:"tir do exerc!cio de
~987, passou a re!lUltar em ·uma situação negativa, em razão, basiC!
mente, dos 11e9uintea. fatos: a) registro do:~is dividAs relativas
U
operaçÕes de crEidito internas e externASl b) reghtl"O dos

dêbitos

par"' oa contribuinte a do Imposto de Renda 11 restituir 1 cl registro
da Correçio Monetiria. do:lis obrigações correspondentes; e cl)
tro dll au11ência da col:'reçio ZIIOnetirl"ll do Ativo Illlobili::lldo.
F.as contas de Compensação do Ativo e do Po:lissivo,que
tim 11 função principal de cont:.::o-re. ~iâo"rflgi•t.rados or; bena, val_2
re•, ob~:igaçÕ•s e r;itu•çô•s nii.o compreendida• no P&tiimônio_ c qUe,
media.ta ou

illlediatU~ente,

po5sam. vir a afetã-lo. A• principais co_!!

SlTUAÇ.II.O 00 DISPON!VEL DO EXERC!CIO 88 PARA 89
Valol"eS em NCJ~:!
1 - Va.lor conG1derado no Ball:mço de
1988, corno dhponivel p4ra
e.xet:cf.cio seguinte, referente i•
Ge•tõe• Nio 'l'e!Kluro •••••• o •••••

Verifioou-se assim. ana dHeren,_ de ~!Cz$ 351.!1'10 .3139,00 entre
o rsa.ldo 6o Di111ponivel par11 o exercicio 1Jegu1nte, no valor de NÇ't$. ~·
2.910.285.352,12 e o aalCIÇI do grupo Disponivel, do •xerc!eio an.torior, no va.lor ele NCz$ 2.558.374.943,33. conforme infort.~llcões pre.!
t11d« pelo DTN, encontra.-•e a seg~ir, o de talhamento da
aa mencionae!a, conforme discriminado ab41x.o,
2 -

.!!2-~'- Re_s:po_~S_!~i_lidi!d.C! por Titulo• .e
V&lorea
NCz$ 28,2 bilhões e Gl'lrantias de- valere• NCz$ 586,1 bilhÕe111

Nr .. ~

?Jt -.,-

"-i1,.;:;..... ""'""'....... -

,.._........ ,~ ..,..,.q:

..,_.~

d.e 6rqoiioa

que

Cód.

..,~,...., ....

nio

11904.-~ndo

Rot.H.ab.de &B

2720&-C~ ~.Siio Francl$:0

- C&:!. 27207-Serv. Nav.i\. do- PraU
1.4.

3 Aa v11ria.ções ocorrido• no Pat.rimõnio, no

exe-rc1c1o

de 1989, foram obtidna o.travis dll dife-rençll entre "'' variaciSelll O!
c:.a.rnentiriaa Ativa&, no- valor de NCz$ l.7Bl.J96.902.7-IO,OO, • •• V!
ri.açõea Orçam.entirh.l; ·pll,d_vll•, -cOiiNc~z$ 1.82-1.596.2<10.397,00, r!
sultando 1:1um di!ficit. orc:111mentirio no valor de NC~$ U.l99.337.6S7,00.
::,-~ confronto~~~ VariaçÕe• Extra-Cn;amt:nt.iirias- Ativa.s, no v!
ler <~;e NC:$ 4.66.362.472.3f.2,00 e as Vllriações EXtra-orç-Mientlirias
P:~;aaiva•, no valor de NC:t$ 1.7.5.370.805.570,00 :fo1 obtido
d.!ficit Extra-orça~:~ent.iil::io de N<:z$ 1.258.988.333.228,00.

4 -

~U.ol73~98

24.003.81

2U.S19,0J

Ge•em
3S:l.13l.877,94

Ajuste no disponivel d•
Orqiio.111
quE- apresentat:"-"11\ diVE'rqéncias na
1ncorpor.açâo dos saldo•, por OC.!.
111iio' d4 mudança de parcia.l pa~&
total no

Ulll

128.041,24

Disponível do Orçamento ~QÕM:
O!ic1a111 de Crédito - Cód. 92000,
consideradoo em 1988 c::omo
tões N.ii.~ Tesouro e lnc.luido
1'89 no volume do Te•ouro

um
Scmul..!!

~ QCUcit Ori;"II.Jllenti.rio ao Extramentirio, foi obti.do
dificit ;:;;-imonial__ c!e ~Cz$ 1.300,l87.670.8a5~0-0 • .,_---

aci-

198!h

- CÕd.

Re-sponaabil1da.de•

Di~~:pon!vel

llit:r.~o~~çdo

eonst.aram do Balanço de 1988,mas
que fcxam connidert~.dos no Balanço

Us deGIICS grupos aio:

No P.u:sivo• 'l'ltuloa e V.alore• sob

2. ~no. 2135.332,12

AS

SIAFI,

Prest.açõea

compa.r~t.do

ao

cont.as

COJI.
do

exerc!cio;

-cód.

11301-Funda~&o IBGI!! ••••••
-cád. 15206-Eae. Tilc. Fed:.
do

l,

o •••

81S,05

-cód. 36000-Rce. Pr6prioii-HCT • o.

19.660,72

-cêd. 16904-Fun.so do ExeJ:"dcio •

a· _5?

CeAri •••••••••••••• , •• , •••
.A Constituição Fe.:leral, pelo •CI\1. artio;o 165, 559,1.!!

e1- I, II o III., ClispÕe que- o• orçamentos .:la• entidodes

••tatds,

43. a.c1tdnilltHt.ç.iio <Hrcta. o indireta., intl'\lrllrio a Lei Orçamentária,
ol;>servan.c\o-ac 011 rr1nc!pios 4e un1dlldCI e da univeraa.lidade, conto!
I!H:t

tiO

~ov1do • eonvcrsio o!a mo•d•
d•
Cr$ para NC'z$- ................. .

p.,l_Q •<luncilldo do art.. 108 d:> lei acl..na.
vincul~
or-ça.n:ent.o dA ~nt 1o.lado 'iJOVel"rarM:nt<>l todc:..s oa oJ;"çement.oa
de

cnt.id.,de-., <111 Ad!niniellAclio .indiret~. Ea•a vinculacio •• !o~~z
incluMSO <111e J:"ecelta.ll' o dc•perltls em dotacôea 1J:lÕb!1.11J, no corpo
lei'

- Aju•te no dispon!vel doa Orogio•

o etotllb..•le-c1do no art. 29 dJt. Lc:i· f.l20/64o

qu~ ~·prova

pth.

da

6 -

Valor dil D1•pon1bil1d•d•

eornp!

r ado- com o B•lll_nço/89 •• ~· ••• ••

2.S!>II.)7f..9U,ll

o Orça:ncnt.o Coral da Uniiío.
lan~oa

011 Balançoa F.in11ncc1ro • f'lllriaonial d.• A&r.!.nistrac.io l:o<b:eta .:.·onosolidfu'11 a• conllu. dllll 1HitAr<ruias, Fund•cõu11,
J:'ur.•

-"d.mlni Gtl"aç.io lr.direta •. , •• ~-

(l,,s EEIPL'Ci.aill O D-HpLcll•s P\ÍLl ic111••

-Elnj)r•aa• rilbllca• •••••• ,, .•••

2.J~L1lli •.2.7,,Ú
21J7.0.;II.G64i':l.íl:
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p;,Jtmc:o P•tr1moni~l t·allltivo ao• 6rgâo• da AMini.!
t.raçlo rndirot.a ' dell\Onatt<ado de tor~:~a •1ntiuea no ou•dro n9
JS
QUe

••

IUIÇUGt
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~ta.:-.oG 6ct..r
•obx:r •• ocorrincia• o o 4~sc:mpanho
d.As principai• rubric-as do Orçamento c."aa Oporac;õ.-11 OflCll:lliJ do Cré-dito hav:l4oa no decorrer do exerclcio financeiro de 196S.

A atutll Con.atltuiçiio Fcdcx:al r,..servou para a• regiNorte, Nor~cate c C•nt:ro-Ocate 3\ (triia por cento) dou .1mpoatoc
. aobr~ a Rt.nda e Provcntoa !lo Qualguer Nat.urer• ~ •ob~;c P~C:d>.~tos Indur.tri~lizadoa para revertitt~ento e.J!I progrlll'ILall 4o setor produtivo.
(C!'.',art. 159, inc.I, al!neill. E.)
~es

aAIJ ..~CO

P.ll_R~

!.!!!

'em NCr$

QUADRO N9 JS
A'I'

VO

!"iN::.'loolJ..ro
166.~02.142. '196
!tio F.tnenoai.r.) 1.8SO.C1l •.tÚi •.065
152.757 • .235.5~8
".667 .994 .648.~48

T O 'l' A L

1 00)

PASSIVO
Finanoe1ro

1.052.621;762.669
833.402.805.!ill9
JIMU!t.D:.-f\ttUrOD
.2 •.2811.91111
Pit.t::1ln3rú.o IJq. J.:B.703.945.83.2
~
4.867.994.648.448
t!io-~

r O T A L

7.0n.72S.-4~2.867

7.077.7.25.452.86'1

Font-=• 1\ele.t.ório e P.nrec-or e/ •• Contal!l 4o Governo ·da Rcpübli,;".,

·A Lei 7.715, do 03.01.89,
distribuiçio da est1Jnat.1,..a da ~eceit.a Ctll-endou aor lll4is" aproprb.Qo
di•criminar tl!l.1il recur11oa dentro do Orç.,mcnto d.!s Op<l'r.:tCÕI!'S Oficillilõ:
d<!l" Crédito. No entan~o, ao ~qulamentar e>~< fundoa gcator(:il
des•es
financiamentóll~ a Lei 7.827, de 27.09.89, transferiu para o H1ni•t&
rio da F.azcnda aeu• proqralllas.
Por outro lado, deve ser rcst~alt;aQo que h.ouvc consi
·derãvel reatriçii.o ii .ampU.açio do despellll$, atu;vém da Lei 7.7j0, d;
31,01.89, a qual 11mitou aa font~ll' de reeun:o• fiflancciros, zna':ntJ.õos
por ..,.te_ Orçllr.lento, .aos retornos (!e !in.;_::cial!len_tos e .;,. opera~~e• _cb
-crédito externos contl."at,.óos para fins es:pec!ficoJ:.

TCU - 1989
o qu.ndro acim.n noa indic,11. que o Ativo
Não Finanee.!
ro e o Ativo Co!f1pcm11ado repre&entll.lll, ra•pectiv!Unento, .26,!.7\
a

6e,7B\ o!lo. total do patrimõnio • que oa Pa11aivo• Financeiro, N.io

F!
Plltrimõnio L!quido c o COillpcnaado pal;'ticipar&n, re11pect,!
vamente, com 14,87\, ll,77t., c,~,, e 68,78\.
o oooc, que intcgrll.Vll .e Ml,r.li,.;iatr;aeio Indireta
ate
nan~iro,

3-

~

do~ Orç&rnento~:~

dila Oper•çõe• O!ieiaia

Cridito

••

3.1.
O Orçamento das Operações OficUill de CrécUto-OOOC
relativo ao exerc!cio de 1~89,no montante de NC&$18.11S.772.219,00.
Cde.:toito bilhões, cento e quinte mi"lhões, setecentos e setenta
e
doi• mil e duzentos e (l.czenove cruzl!l.doG nevoa), teve aeua va1orea
aprovado• pelo COno;resso N~;~~cio:n.al, cotr.avés da Lei 7.71~~ o!le 03.01,
~s, 11m1 virtullo doll vetolil do l::xcele:nt!ssimo Senhor Presidente
cta ·~pública~ au;:~. cxc.:uçio teve in!cio a pa.rtir de 20.03.89, quan-

8,.

do da pr0111Ul9açiio da Lei 7,7ol2, da mesma

dat;:~..

Anteriormente 1 unifiCII.çi.O oreAfllcnU:.ri.a, o extinto
~{)rçamento Hon~t;irio" ope.r;:~.c.10iloll.l:Íz;s.va, ba11icamente, progr=a
de
fin;~~nc.il!l.mento ao de-B~nvolvill'lento e am~ro is ativid.ade11 !l!gropocuiriaa, àa compenlôlaçõea DCIIJAtiva• da contos-lfiOvimen~ fto Banco
do
Brasil S.A., abrigando, dentre outroa, a débito do 'l'e&ouro Naciona.l, o eW!IpriJ~~ento de elllpréatimos externo• vencido• e tomado!il por
entidades da '·admi:nilltraçiio d_:~eta e .1ndiret.,a Uncluaive algumaa ·~
~rdinadas .ii esfera eatadual) C!l!l que a União sa con11titu!a,px força de contrato, princi~l avalia ta (Av, CB-HF 588).

08.891
toa do

Por Último, através elos OoJcretoll n9c 98.103, d<it JO.
98.3S8 e 98.3S9, de 03.11.69, foram _proce11saQ011 rcr.lilnej<~.rne!!:
rec~rsos entre proqrii.JIIaa e/ou elementos de despe :ia.

Como ll:C! vi, no Orçlime·n·to di:IG Operações dfic14ioJ. de
Créditopermei'am-se aiflda relevafltcs ajust.amc>fltOJõ, decorrentes de um
per!odo ma.rcado pela tr,!lflllil:io institucic.>r.a.l.
O OOOC abriqou 1 para o exercJci.C'I fin!lnceiro o;le 19:89,
011 •esuintes. prog:r,11.rnas:
at toaoa o~: fundos c pro9rl11!1aa de fomento trl'lnllfer.,!
Cios do Banco Centr;:al para o Tesouro Nacional, por força do diçposto
no Decreto n9 9ol.44ol, de 12.06.87, aos quaia lie agr'eqaran cm 19:89,
o Progrlllll;t. Nacional de OP.Genvolvimento Rural-PNO~ e o Programa Nacional de Desenvolvimento Aqroindustrial-PNOA, Cll.aes, c.o-finAneiados palo Banco Mundi:~.l. Tais pl."ogrAliL!Iser;oentram--ae distribu!dos naa
Ativido!ldea "Financiam~nto de Programa& de Investimento A<]ropcculi.r.f.o'
!t •F.tnanciament~ de _Proqra_~,. de Inve~timento A!!.:'?~nduJõtri~l_"l

b) os crid.1tos concedidos pelo Banco do Brasil S.A.
com recursos oficiai& i.s Atividades ruraic, de exportação c
de
•ba•tecimento, col'lpreendemio a.s; .s;eguintes at.1vidadeJõ: "Fintlnc:iamen
to de Cu•tcio Pecu.S.rio", "Financiamento da Pol!tica de Prec;oll Aqr'i'
eolus" {AGF, EGF, T~1go e Café), "Financiill"lento da Comerci;aliuo.çi~
de Produto!!' lo.groindustrials - Açúcar"', •EstOQues Reguladores"
e
•Financiamento daiS Exportações - FINEX"1
el os pro~ramas de "refinanciamento (3e Div.1das
~
tern111a com Aval do Tesouro Nac.1r.mal", "Sanemnento Financeiro de '!=!
tados e Mun.1cipios" e "Votos. de Conse;ho Monetóirio Nacional", se:1
dõ que 011 do1a últimos apenas e111 fl!I.Be. de reembolag:
. d) as dOtllc;Õe5 iniciai& de&t1na.daa ao fin,11.nciamento
o!lo aetor produtivo da:;; Reqiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste e do
Semi-Arido da Etegi;o Nord;;t~- (C.F. art. lS9, I, E.).

E111111111 progroUIAs nio 1niegr;avam o enti.o
Orçalllflnto
Geral da Uniio~ por e-onseguint~t, erAfll deliberadoa 11em 'análililet le-

eol!'- base no Quadro n9 36, que discrimina dentro da
elasllif.f.c,!lçio por categoria eeoni5rnica, as lflOVimentações orçamcntiriaa havid!ls no excrc!cio finance.iro de l9S9, passaremos a
ililnal!,

g.f.Slllt.:.iva, não obstante a utilização de eon11ider.ivel aoma de recu::.
aoa fiocaia para o !ltendimento das 4e11peBa.a,

o montante efetivamente reali:zado, obtido segundo o B.alanço

A partil." de: 1986, unqido por Wll. perfil ln.!lill democritico de ad:niflistraçM, por requerer tr.alor tranll:parencla no gerenciamento d,.As eonta111 públicas, em face de uma nova filOAofi& orça.mentix:ia, iniclou-uc paul~tt1namento .ll.o!ibGorçio pelo Orçamento Geral da união, d!ls deCJpesas fimmci.:tdaa pelo •ri.rio e qutt res.1d1am
no Orç11mcnto )o'-,t'lct.ii.~;iQ, bem eorno proinovcu-11e 'i. ex.tiflçâo da COntaMovi~nto du
flCO do Brasil $.A.
blpose!vcl qi:I:Jlqucr análille 'tcmpol."al no• einco l!l.nos ~~ntel"ior'ell:
ao
axere!.cio sob exame, quer pelas rnodif1c.ações hav.1das na fot"114
do
.apreacntac~o, quer pelos 111.0ntantcs que • 1ntograv11m em cada exerc!
cio finAnceira.

•_ar_ deade __ ll

llUtor~:zação co_ne.c~idlll

J2C'la_ Lei 7.715, de 01.01.89, até
Orç!

ment&.rio.
Preliminarmente, cabe-nos ressaltar que, ape.s;ar do
Gllforço empreendl.do .na bu•ca de maior t::ansparineia nos progr<lmAa
inseridos no Orçamento das Operat"Ões Oficiais de Crédito,
quantO
ao comportamento e dcsel!lpenho apr-esentado pela11 suas rubriclls, a,!
guma111 incorrecõc• encont.radas no relatôrio do Balaflço Geral
da
llnião dl!!ste cxcrc!cio f1na.nce1ro, eontrar1ando o ealanço Orçament!
ri.o e as autorizações de crédito eonc:edidas~ e. Ainda as
pritic:aa
que dificultam. a eacrituraç.ii.o, trouxerdm coflseqQênciar: negativas,
ta.1a c0111o~
.nl Oe acordo com os dados ~!~.presentados no Relatório
do Poder Executivo ãs fl&.l88/l94-S,complemefltlldos com outras info!.
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tnlllçõea:, presto~~das pelo DTN, verifica-•o,

retlilltivamente i

plicitado no qu011dro 1'19.36,

execuç-áo

do oooc, ter hllv1dO dttllpll!llll 011lêm dO créd1t.o .al.lt.Or.1zado para os

a~eaentada

110111, entret•nto, ter 11ido

:)u .. tifica,tlva por pa,rt.e c3o Õl·giio re•pon11ávcol pela ela~raçiet

11,!

ll.elat.õrio sobre a Prestação de Cont111a do Gov•rno,

quintes grupos de: de.11pes;a; Financiamento de Investimento Agropecu,!
r1o e Finiltlci~ento da Politica de l>re1;0• Agr!colaa, conforme
ex

CUAORO

Março de 1992

oro~~

40

110b anilille,

~6

NOVIHE:NTAC:IíO ORCA!";~NTORIA DAS l"lPõ:RAC:ÕE.S OF'ICIÀIS DE CR~OITO
i:XERCíClO OE 1989

-----.----------------------------------------------------------------------------------------------REI'li..IZAOO
: ______ ______ -------------- : _______ .. _____ ______ : -- ------------------_, ------------ -------- : ------------------ : -------------11:-::c.õ:I -"'s
:------------------·------: 3,:::!: ------------:,, .. -----------1
s ....
'
_,
"
_,
_, _,
''
.,23:
-r
:::sP~cincA;::l'io

PltEVISfi~/OOTA:~O
lr.'1ClA~

..;
666.;!4",3-41:

..;

'COJ\~E>;T;::S

lh:<;Ol:

·t~

:R::CCITAS Ot CAPITAL

:-------------··----de C,.Ed1to
(\::>1!-•lO-;Õco.

: .o ... .:;r_t.

~r

!:"'P' ~st • '"os

T~l'":>l',

CM>it~~<l

3,;:!:;:

t6.-449.3êl)!·

0,03:

(6.~49.361)1

O'l:A~i:NTO

&.4~9.361:

ORCA11ENTO

SALDO

FR~VISTC/AliTOa:ZACOl

:

ORCA!'~NT<iRIO

655'.7N.<;JS0 I ~.391 1.3-47.042.aos:
---'----------1
659.7'1'0.980 I !,'39: ,.1.:!75.1,72.82&:

~9.790.900:

..,,~:o~

~"l'-"'~'' ··~ c.~c '1\'S Co"r"nt~s
Outri'I'S 1\e~titfl5 Ctlrrcntcs.:

:

PREUISiiC/007ACIIO
_ _: _ _ _AOICIOt>AI.

71.374.tJ9l

(71.379.tJ?):

'

'

: 19.a2'!i.t39.t;3:i'!: 96,?::::27 .099 .336.7~3 l100,0 :•6,9ã!4.378.27~l98,~1 l ~.519.628.133l9S,77 l i6.4f4,75t.l4~l

:--------------:

~--------------:

I--------------:

:--------------:

:------------~-:

·-1
l <!.:!89.318.27:;:1S,93: <1,289.318.275: 9,91:
5<!.992,:;:;.1; 0,17: 4~234.3:!::õ.739l
:13. 3:J1.9o!>'l .4lUo: $:ó,0ó l 10::.831.194.338 :<17 ,3'5t~6. 163.1!i9.7ó4 ::;~. 98:t6.é0S.:ó17 ,919!:;2,11 i 9,:;:;,7 .64t,04S:
l 6,493.~7:;.10613!,69: 9.979.926.130:36,92:16."171.'i'01..:!.3613.C,62l13.8::;_9.117.678:43,4'i'l 2.612.78J.:O:UJ:

dit
::lTOTA'-----------------------:
------------------1 ________ .; ____·-------: --------------------:----_____ "': __________ :-------:-------:
OA Rt::CEHA
:;:0 • .C91,;!79,1:173 11G0,0 12.7.11192.889.3821100.0 l 47 .:óS4.169.2!õ::illt0,0 l:J1.8$6.ó7Q,99811011,0!!S.717.493.2'57:
: -------------------------:-------------------: -------------------: --------------------: -------------·------: ------------..:'::
: 2:.393.114.81a:13,21: 3.U9.000.!i2..?110,!';9l S.'Si1.11!:.340l11,S8: 5.331.358.962f11,2Sl
119,7'56.378:
:
-------------;
: -----------·-1
:
-------------: 2,971 -----------1
lnv. A\II'OPCC".
'14:::;,1"21.279: 2,<!6!
9õ2.7"19.865i 3,00:
!OiõS>'E.·:.,~s

CO~RENTES

----------------~
F•~>;p.nc;,

--------~-----1

O:~t

1.328.~7!!:,13::i1

.2,7~1

1.40S.~SS.S131

(79,9B'5.67~.H:

F•n. -do C•Js.t~t•o PI'<:'J~~~o
t::i.:.'.o\7,1'021 0,081
::a.93'S.070: 0.1e:
6.7.182.972: t,14l
$7.182.972: 0,141
-1
1"1n. do C1>st~lo "'!i~lc:ol"'
:!{11.126.'>'1'5: 1,11:
'195.<~06.6.:!71 1,6'5:
686.S:n.S<~21 1,'141
686.5J.:J.S<~2l 1,4SI
-1
F'ln.-;:,._ Pol, ~ .. C'<::OS A~~(c;,f
56.276,9021 0,311
:ó89.• 80S.100l 2,001
645,08.:!.002: 1,361 1,04:ó,a8'~.&0l!l :Z,2il (o409.0&0.001Ul
t:stoq··~~ "'"'"'~hdo~'l'"
:
63.036.~4:2: 0,35:
:?4.0'5<~.3491 0.0a:
a7.~9o.:;ve: e.1s1
a7.~9~t.:;v•: 0,18!
r
I F1n. dC' )n·~. lnl:h!'C-t"lll-iS I
Z2:r.6:::7.:ó161 1.231
<166,3:ó3.ê51! 1,:08!
689,991.1671 1,"1S!
689,!;39.1111 1,<161
442 ••!:6-l
rtro. di!I'S' E):.-o,.t!\cÕto!<
: I--;172.112.84.:!: é,-491
6!8.696.361: 2.1e: 1.79&.80?.7031.'3,771 1.:269.364.4761 ã!'.6a:
:521.•4'1:0 • .227:
~.,..a
co .. ~·.:.lll-1-,;:-..;~;o dl'l
1
:
I
?roàdo'l. A$11'"0·hul. A<:o.lcar!
.:!1S.>6S.:!:!?l 1 0 19!
-1
21:ó.94'5.229l 0,'1::i!
78.110.~S$1 0,~61
!37.8:::4,77:1:
l
I
I
.
:
:
I
lOt-SPCSAS OE. CAPIT.:OL.
: 1S.7.2.2.$:ó7 .401: 86,79 126.3:50.37~.514!1:19' ,421 <112.073.0SJ.91:ó:SS,<II21 4;2.0:5;2, "'J!i.S51; t19.7S I
29.ó1S.Qo641
l -• ----------------J _..., __ ~--w---:..--- l
l ••--------~---]
1---------• •---1
• : -~----~---~·--J
P.'l'f'•n. d:rt Divida E)lt. 1:0111!
I
I
l
;
I
I
:
I
I
-:
Avll-l do TIE"'S'O•J"o N11<:ion111 : AI.9~B.985.778lV,3.JliL-92AI.063.13ól~0.<~:5l16.972.9<~8.91'1l3:5,AI7H6.972.948,914l3:t.601
~'•n.d<! Inv. A,-roJ>I'C•Jii~•osl
783.~:!4,3961 4,321 2.64S.3S~.479: 8,9!1! 3.428.4(':;.1!7:!;1 7,201 3.428.'10'!õ.S7:tl 7.241
-r
~.n. !lo C\l'S'tltlO Pt'C'J:Ô.rlo .:
1:;7.e0_3.68'11 0,871
1S7.3i9,$(17l 0,:;3:
:H!l.1.0::3.2'i'6l 0.661
315.123.296: 0,671
~-:
~·n. do C~>"J.te'•o Agr'ícoh: 1.5:-J.,:::l.~:::!!i: e,:::a; i.602.$47.3JJ<'!í,44l 3.1S6.:::~a.:i61l 6.631 3.1::16.S79.~ot: &,66:
; ~1

..

:--------------!

~~~~~~e:o~;?~~=~~;c:ll~ i c.: <I·;:;:~~::::;; 2~:~~; 'I.<:'~~:~;~:~:~ Í 1~-:g;; 9-~:t:~;

' ' " · d~ Irov. Iru:ltatrl,.is. :
l"•n. ll><s Expo~t:rtdi•n
~i~>.cll< Co"''l'"'=l~~<ll;::"-c;íl'o dl'l
P~od•~tos

f•!i!~"o·l~>d.

A;•lc;o,~:

196.627.2301

I

I

t,03l

-:
J

Cont~ .... oç. Pr'ç;9.de Ot>5c:nv.l
I
I
E~on. l< Cl!."90 d·~ 8110E!t
I 1.031.697.0.,91 :0,701
1"1n, do St"tOI' l'rod•Jt Ivo
I
1
cfi'O Ruiiio No~t•
203.3$9,8:ó91 1,121
ron. do Setor·Prod•Jtivo
.
I
l
d>< "1~!11;.0 Cnlro-Oc~tlt
30!!.054.709f 1 0 69"1
I l"i1>.do Sctol'" Prod•Jt IVO doi
I
I
s,.,.,,_,;,.ido d"' Rc9. 1/o~d. l
30S.t::<4.7ü91 1,6BI
l"ln, do St'to,. P~od•~t ivo
t
J
l
d~ RC'<Joiío No~dor'St..
I
:!0::1.369.·13::<?1 1.121

1--------------------------1
! ~OTIIL

Ofo Oí.SPf.i>A

---~------ ~---~

::;:: 1::;:; 6-~:;.::;; :!j!; J:::;;

..

2.076.43~.3541

1

l

1

-r
I

I

I

•I

I

I

I

203.369.859: 0,•31
I
30Z.9Z4.799l t,64l

199.246.2-46: t,421
I
2.;4.74:i,7571 t,ó2r
I
I
2'i'"8,869,37fll t,ó31

4,123.&1Zr
I
1to30f'.OJ:ZI
l
6.i85.Ai1fl

I

293.369,0::19: 0,431

30::.054,7S91 0."641

-1
I

I_

I

I

20].369,13!:191 0,-431

-1

----~---~----------------: --------------------1--~-~-H-~~---~------ J --~----------1

l 1B.11'5.772.lH 91 !00,0 I 29.46S.397 .036 r 100,0t 47 .S34 .16~.~:;:;: 100,0147 .JIJ~

NCt$ 47,5 bJ.lhõea, comp'lrado ao Rcalhl\.Jo, no valor do NCz.$ 47,4 bilh~oa, para
•• Doo~aa11 e NCz$ 31,8 bllhõoa, po~~ora lill Receita•• voritlc:a-•• \UII&
41forenca de NCz$ 1S,7 bilhão•, correspondente• .a. 33,03' da arreca
dao;io pte\'1sta parill o oxore!:cio, aendo que, ~o montante autor1~~:•d~
dao óeapesao houve uma economia orçamentÁria da or<lam do :1,99\ 0 o
que resultou num oaldo nio rtt.:~;11z:ado de NCz$ ZOO,J a1lhõoo,

3.2.
O Balanc·o Financeiro <b.• Operlllcõaa Of1c:iah .!o Cr.fd.ite> reprt>eenta o• in9ro1110011 e •ll•piinc11o• drç1Lrncntár1o• • •xtraor-cat:.entir1o• h.,vtdoa n·~ •xe1cl.:lo t1nanc:•1ro •• O quadro n9.)7 abo.ixo

demo.:uotr111, e-m 11lnt•••• o• 0.1ldvo do ••1111 p.r:1nelpll1a comp.onontll•,QUG

•equ1rt

!

-:

I

;..:

•

.~·94,1Jl

:ll li'!.,e:

;:>Oe,:1.74,

~4:'

B"t.ANÇO FINANCEIRO
QUAO~O

N9 37

RECEITA
O~CAMENTARiilo.

.1

8

l

0,39:
11J6.227.2Jlll .J,J9:
I
l
7',051 3.108.33'1.163l 6,_:j3J 3.108.334.1631 6,:061
I

-1

1

186.8~7.2301

I

bl No Orçament.o om aniliae, a 1nac:r1çio em ~Reat_oa
a Paqar" attru;l'iu o 1110ntanto do NCr$ 18.387.3~3.,6!>~39, corroapon4ctntea a 3S,3l\do total da DellpCIIll Roallz:a~a, fato ••te que po~o
ri exercer preaa1io eol:>re a b4oe monet&:rla no· oxorc:!eio aoqu1nto.

c-omcmta.ror..::>ll

:;.:1

1,301 2~09:ó.486.89ól 7,111 2.3J1.:;;:a.47<!1 -4,901 2.331.521'1.4741 ~.'12l
'5,83! 1.:.3<~.091.7.17.1 5.211 2~S90.'1192.8<HI !l,-441 2,590.09:!.8241 5,-471

236.0J9.5781
1.&~6.001.0371

~coit.a•

Corrente-•
R~ce1t:ao de CApital
'l'ran•!. Recebidca•

93.40:.!
1. 347
30._520
61 • 53 S

INGR.ES.~OS

24 .,91,
R••to• a Pa9car-Intu::r1c;io 18.387
Voloree e-11\ Circula('io
Vo.lor•• ren.:!ente-o
Valoroa 01!crUJo•
5.690
Obr:L;nç-io
CirculaçiQ

..

OISPONtVEL DO EX, ~
TOT,.;.

"',

"'
:J52

118,752

O~ÇAHtNTÂRI ...

D••pon• corr•nto•
D~11peaaa do c-.pit.al
T.nnot. conC:•d1du
D:tst.~
Jlo'!.W.a~

Valor•• •·' Cil'I:'U1t>cko
Valor•• P•ndent.••
Valorea OU'*ridoll
Obrig. 0111 Cir.:::ula.çll)
OI.>~. P/I'l:l!ax; ~

'rOTAL

108.,11

S.ll1
4l. os:z

61.535

..

,,
s.uo
"'
"

' · 541

:J.293

1115.752
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a valor•• que,por aot:Lvoa de

~rdeJn OP'lracional~ ~inda dopcndem do claad!~caçior
Jr.a Jltece1tas CO:!'l"Ontea !'oram con•t.ttu1d41a & receitaa
provc-nient<"G d<:> juiOll, "''.llt'.''• ttlX/\G C"_outroa r•-:C!Jt..aa a~Milarea,
cobr11daa !~'obre emrr~at.lfl'\01 cÓn_cadl.cb pelo Taaouro _Nacional, ir at.-1.!1
9ira:n o D~<.mlant(" <.le NC';~;$

{hu..,. bilhiio, t.l"e~~ 111

l. H7.04:1.86S.,OO

quarenta e IH:tc 1111lhõe•, 'õli.UoronlA • do~~~ mil e oitt?~•nt~a •

ta e cinco cruzo.doa novoa), com
'ceita pr111vi~:~ta.

\IIII

r"'11ultado de

•••••:!

~3_,3St. aein~a

da r!.

d) v·alor•• Diferidos, no 1110ntar.te d• __NCa~
5.679,567.409,88 (cinco bilhÕoa, acti11c:intoa e aetanta c- nove
ai1hÕelll, qu1nhentoa e SeQaenta e e:ete ,;~11, quatrocantoa·e nove crUZ,!
doa .novos e Oiter:-ta e oito centavoa), rctpreaentam
01 1111ldoa
!~
nanceiroe: no !in11l do exerc!eio • serem utiliz.adoa no Orçamento do
exc-rclc:lo •eguinto.

n.ape•••
l\ll

f!l!lcl"it.~u•

30.51~.628.132,90

NCz$

d<" Capital atingiram a importância

de

{trinta bilh.5cll, quinhentoa e, dezenove

mi-

lhõea, aclec .. ntoa e vinte a oito =til." cento .fl tJ:inta a doia c:c'\1%_!
4oa novoe e noventa ccntavoo), o o;zuc corrcaporu:l.e a 9S, ?7\ da re-c:o_!
t..a total, resultando em 34,,6, aqui'm do mont.snta previato.

Comprcoru:!em E11aaa RcccJt.&lll
a) Oa rotornoa de Empri511timoa concedidos s:-elo Toso~
ro Nacional, da ordcrn do ttC:z.$ 16.60!>.!>17.918,85, quií-reprasent.aram
rel!uçio de 36,SJ\ d.tul amorti:z.açõea previ~>t.a~, conforma d.illcrill1lna4o no quadro n9 38.
JVIORTJZACflES OF: f:M.T'RCSTIHOS
uadro n9 3e

{em NC:z.$ milhÕes)

Aa Deapeaaa corrent.ee atin91ram a aoma 4e NCJ:I, ••• !
5.311._358.962,26 (cinco bilha-a, trnentoe: o trinta • ~ lllilhóea,
trezontoe o cinquenta • oito ail, noveccnto1 • •••s•nta • ao:l111 CrE
~ado• -ne-voa~- ~inte • ••i• centavoal, relõu:itari.do 0!11 3,26' aqui~r~ cSo
;J~,Qntant.e autorizado, conto:nae ev:ldoncla o quaaro_ n~ 36. Tl:.il 41111aP!_
••• for•• conatitu!daa, aegund.o a C:lltegorill •con&aica em 'l'ranat•J:ineia• corrente• e •neontr~-ao aaa~ dee:dobr;ad&sJ
;..; ~:li.Vidã--EX.t.rnae--tntei-fiit;-no-total do NCr;' ...

R<'f1n~tnc11!.m,..nto

outro• enca.rgoa ineidentt!a sObra empii•timoa externo• decorrcnt•• da aquia,!
çio de trigo* de formaçio de eat.o<;~uea regul11dorea o de fo111cnto
•

di?er~aa_ ativi,dmde a ~~
1

iie:i.O -rii:.~l

_bl outra.s

d~•

O!vid.!l!l Externaa
co:r. Aval Uo 'L'l:_t."l.:luro-tl.'l.<::ie>nal
170.702- - Finnnc. ".as Exportações

~;~: ~~!/14 T:i~~r.MC.

de InVCsi. -I,<JtOpccUãrio.•
170.715/19,22 ~ 29- Fina!"'c.do:o Invcst, In::l:.u~trillis
170.720- f'1nonc. _do Cust~io _.'l,9r,1c_o1a_
110.721 -

F.Gf'

170.723.
170.724 170.725170.726
170.727
170.728 170.731 -

J\GF
Est.oqufllõ Requ1nüorca

4.540
1.136
3, 254

,.

307
2.907
2.434

,,
"'
"'
"'"
733

1\çúc~;~,r

San(Himento f'inanc. Cie Eat. e Munic!piol
Financ. do Cust.cio PceuD:rio
Financ. de ~nvcst.. Aqrop.- B. do Brasil
Café

Fonte: Balanços Gerais d-.;, Uni.io "' Voi~

e indu•tri&lr

Trariaferincia~~:,

no znont.ante de NCz$ •••••

4. sso. 311.647,26, (quatro J:,íll:lõee:, quinh~ntoa: • ~i tanta-~' tr_!_
~:entoa e onze mil,
e:eiacentoe e quarent.11 e sete cruza~o1 nevoa e
vint~ _e ~~:eis

centavo•), constitu!dam !!e e!espos"'• com Equaliuçio de
Preços. fortM.da baillieamente J>Or. aubvencõell eeonÕllliCIIII i• taxa• de
ji,:.J;"Os e correçio lll0õ">Eitir1a <!e. &mprée:eimoll conced.idoa, no11 tar!DOa 6c
art.. 39 do Decreto n9 94.442, confonloe deznonstr.ado no quadro n9 l9
lle'JUir:

&

386

~N939

16.605

To T 11. L

04

751.~'7.315,00, que reqiatraraa o pagamento do juros •

UNIDJ\11ES GE;STOMS
170.701

Corrente•

Trans!erênc-.t.as Orçornent.Ór.lat. Recebid.IU; e

-

llESl>E= " "

A'I!IVIDADES

"cc~ ~~C-'

- SrN- 1989.

to(
~

Conc:e~Ud.a•

SeaiJ>d:)

F1Mne-. das ~ - FINiX
FinAnc, da PoUt.ic& de Prel;o5 Jlgr!ool.U

1.269
1.012

1G'

No rnonuntc- de NCxf 6l.!io3S.Ç19!io.ll6,20 !Sessc:nta
e
Wll bilhões, quinhentoc e trinta e cinco milh~•• noventa e
cinco
mil, trl::'zentos e d.~ZC51õei.lõ cruzadoiS novos e vinte centavos)" tanto
as Tran.lõferênclas Orç&rnentir1as r~ccbid~c como <llS eorrcecHdas repre
sentar.ll.lll movizilentaçio iil.terna de reéUrlliOII ent:re un:ldader: ge1tora;
do OOOC para cumprir a cxecuçJl,o dos proqramas constantes, do Orçamento.

=

""""
Finar'IC.

&l

o:mue.

~~

Com um 11\ont.ante de NC""z$ 21.998.113.033,58 lvinte e
um bilhÕes, novecentos: e noventa e oito milhÕes, cento e treze mil,.
trint011 e t.xês cruzados novos e cinqOcnta e oito centavos), C.lil.sa ~
brica reg1Str"ou os seguintes desdobr~~ment.os:
.aJ Restos .a Pasar,_- insc:_:riçii.o_. no valor de NCt$
ldt'zoitq ~ilhÕcll, __ t.rezent.os e oitent~;~, e aete m,!
lhÕcs, ttczent.os e trinta e t.tês mil, cento e seliSenta e ciw::o_ C'J;_!!
zados novo~> e trint.ll e nove ccmt•vosJ reprc_senta a contrapartida
pasz;;1va do5 R(•sto& a _r.)g.lr lnclus.os.. ;to& vaio;:_es r.elat.ivos _i.JLOe&_p,!
Cor-rentes e DP..;pesaG de C'11pital, co.rre:;pondendó a 38,811. do to
tal da Despes~;~, RC'ali:r..J-d<ol

-

22,10
4,37

6, 70

SOS

11,03

1. 71
, ,57

<54

'".,

"
,

20,54
9,92
, ,46
15,00

4.580

100,00

!'inanc. 6J Invest. ~ios
Finlme. de~
~--4o custeio ~io
Fi.nm:. 4o Olste:lo ~tgr!o:>la

TOTAL

•

27,10

200
307

,.

de Pro:\. ~tr!

ala - 1lçÚalr

Ingre!lsOs Extra-orcamel"'tÓrios

~ Ati~

1.000.000

~

..
-

(•I Jlep:"eaenta N:1$ 16S,4S m1Jh5ea ~tea & &::0çQo C. 456.000 t do ano:z:,
oi:lnfoJ:mê dc<;J,&3o prel>J.élen:1al ~na !M 1"19 153, do 08.08.89, e ICz$ ••
34 • 5( llli.lhÕes inlJcritoa eD :reat:ollll a pllqo:u;'.
- - _,., ___ ,.,.__ ...
.....
·-' ..
.,._,,...,
.o~

~

18.387.333.165~39

bl Va1or'-'s

em Circulaçio, no montai\ te

de NCz$ •••

179.907.720,00 {cantç._s; J::ctent_ll e nove-_ mllhÕcs, novecentos e sefi;e
mil, :setcccnLos c vinte cruzados novos.J, rcícrr;m-sc
basicamente

a valores cm trânsito na rede baneãri11:
NCz$

c) V;alorea Pendentes iii Curto Prazo, no ~ontantc de
{dOis ~nlltoõcs, um cr\lzado novo e sessenta c no.;.

2~000.001,69

As deepeuc de capital atingir.ua .a •oma. de ~CsJ •••
4l'.OS2.43S.851 ~_30 (quarenta • doia b1lhÕe11, cifi4Uent.• • d.o1•
1!1:1.lh.Sell, qua.rcrcentoa e trinta e cinco 11111; oitceentoa e
c:1nq11enta
cruzados nov-o• e trinta ccntlloVOI), o que representou 88,7St &~
Real1zad111. Dorsto total, NC:z$ 40,8H.488.029~30
(quarcnt&
bilhões, oitocent:oa e qu111renta e quatro m:llhfíeou., quatrocentos e oi
e

UJII.

tlupes~;~,

tenta e oito
eorre:spondem
cedidos pelo
liO" quadro n9

mil, vinta a nove eruza<lo111 novo• e trinta centavos):
a :tnve7sões F1nance1raa tr•duzidas - empriat.i1110a con_
Teaouro Nacional, eontabili:adaa n.a fonu. do_ indiCI.II.d.o
4o·, a seguir•
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QYAORO N9 40
ATl'VlDI\OC.S

.

:E.!otN~tSTIHC.~

CONCEOlOOS

. (c-m NC''

\I'AWPXS

RP.!inane. de- olvid.n E;o;t•r:'111·• com av111l
do 'I••ouro Nac.lonllll
Financiamento daa Exportac5e•
Preçoa
F1nzi.Tle1•ment.o da rolltlc:A do

.,. -

,, '

16.873
2.5!10

~1

,l1

6,34

A9r!coba

e •.u 1

-

AGF

, .16)

20,67
2,85

- "'"

1.817
5.100

, 3,22

- Tri-;o

- Ct~f'
Fi nane, da Comei:' e. de Prod.

trials - Aeúear
Eatoquca ~qullldoz:eÇ
r.t.nane, de Invcat. A9ropceuir 101
rinane. do lnve5:t, Incluatriaia
Fino~~.nc:,

do C\lataiO

Pec~,oit".lO

rinanc, do CU•t•io Aqrlcola
l"inanc. de Proqt41uaa di! Oe"cnvolvimento

o,so

vinte cruzadoc nc-'1.011 e quarenta e hum centavo•),
81,86\ elo Ativo Nno Financeiro.

2.934
2.038

7, !8
...• 99

'"

o;77

0,4.6

7. 73
10 ,os

40.844

100,00

Integ-ra111 t.ambihll e ata rubrica, a.: deapeaaa cxm ~
4a Divida Externn, no Xlontant'\de NCZ$ 1o207o9<117o822,00,
(hum bilh!o, 4uzentOII • JO<ete m11hêie•; novee,pnt.oc e quarenta e •ele
11111 e oitocento• e vinte e doi• cruza4olll novos),
correspondente a
ao• pli.<Jamento• di' r prineipc.l •obre cmpréatimoo. toJMdos no exter!or
parll o !inancilll!lento de irnportaçio, de trigo, :tormaçio de eetoques
requladoree:: e fomento de at.ividadc• ruraie e indulllri.a1e, conduzida• pelo Banco Central,

Paaaivo

CClll um 1110ntante de NCz' li.540.668o002,90 f•eis

bilhões, quinhento$ e quarenta. milhões, seiscentoll e ee11aent.a e oiU:f
mil,
doia cruzadoe novos e novent• eentavoa), e c. ta rubrica roq:l.etrou 011 pagamentos de Reatoa a Pagart 011 Valo:z:es: em Circulaçio1 oe
Pendento5 a curto I'ra::o e: •• Obrig•çi5e• em Circtllaçio, que repreaentaram importincias regi•trad•• em Contas de Trin•ito -Intern;:~.a,
relat.iva• a Contratos de Empri•timos ou de obrigaç3e5 em cur•o de
Proce11s.arnento.
lllll.&nço P.at:a:-imonial

O Balanço Patrimonial d•a Operaçi5ea O!ici.zl.ill de cr_!
dito demon•tra o" Saldo• do1a opc:-açõu Reau:~:ada"-dãS~e
prime.;
ro exerclcio, bem como daa Operaçõea a ele Xncor-pora&t.a, pói: forca
daa dillpolliÇÕea C!o Decreto n9 !J4.444, de 12o06.S7,_tendo apreaen-

.eu

.tado, resumicU.mentc, no ence:rr;c~.rrento do C!Xero!_c_io de t989
9Uinte posição, const,o~.nte ~o quadro n9 41 1 a 11equirr

BALII-'"CO PATRIMONIAL

-

ESPECIFICACXo
Financeiro
Hio Financeiro
Pat.r:irnônio L!quido
Ativo Collpenaado
Paaaivo COmptl'nsaé!lo

'~ m
1\.TIVO
9o104
2J<t o4S6

'1'0'I'AL

-

PASSIVO

ae-

••

24.643
37. 584

-

181o46l

-

17o432

17.432

-

a

261.1·22

-

261.122

Fonte' Balanços Gerai• da tlnho - Volo I- STN/MF -- 1989

O Pa••ivo Nii.o-Finance.l.ro i conatitu!do das
obriq!
11 curto pr11.zo e 4o Exiglvel a Lonqo Prazo. A• obriqacêie•
em
Circulação representaram 97 ,87t. e !oram conlltitu!dilUI b11.~:icamente de
:recur11os .a liberar e:1-tre •• prôpriaç Unidadea Gestoras.

. Ativo e Paa•ivo COIU'penuado
Regi11tram os ato.s admini•tr;ativoa conltituldoa baa!,
camente por Contratos de Et.!.préatimos que eventualmente poderio 1110-dificar o resultado patrimonial da <Jestio OOOC. No elc.ercletoem an§.
lice, essas .r:uhrica.s alcan.car~~r.~ o mont;c~.nte de N:Z$ l7.U2.5S9.003,27o
Refinanciamento de Dlvid~UI Externa• Com Aval do
•ouro Nacional

O Ativo Financeiro~ no montante de NCz$ o o. o. o •••• o
9ol04.797o731,49 (no ... "' bilhÕes,.cent.o e quatro milhõe•, ll~tecento•

•
Cr.§

quarent.a e nove c-.nt.AVOGI, compreende •• Di•ponibilidadea; 011
c!. to• u .Circulação e o• V&lore~: Pendentes a curto Praa:o, decorre.E
te• de 4iferiment.o de recurao111 fin.c~.nceiros. exietentell na• unidade•
Ge11toras do oooc. -

T!,

Tendo por oi.>jet.ivo re:gietrar o• refinanci&.lnentos; do
Servico da Olvida Externa devido• por empreeas feder•is e por
92
U'ernoe Est.aduáia e Municipais que o Tesouro aeja avaliata, de &CO!
do com os limite• e condições determinados pela lei orçament.i:r1-. a
11tividade "ilefinanei.mento de o!vidae Exte:rnas com Aval do Teeou:a:-o
Nac10nlll" alcançou 11 importância de NCz$ lli.S72o9.&So914,00.
Ape11ar do cons1aerãvel aparte de :recursos
orçame!!:
.tir1oll, 35,60l da Despe5a Re.a_lizada, conforme evidenci• o
quadro
n9 36, l!!l!ll!le Proqrllltla atravéssou inÜltleras dificulda.des no
resq11te
doa compromissO~ em mot!C!O!lls e:str•ngeiras geradas •obretudo,
pelo•
atraso11 das liberaçõe.s de recurso~: Oeorr.ido~ pela Reformulaçio 0!:
camentdria (Lei 7.7(2 1 de 20.03o89) e nas- Suplemenu.çõaa, qutl
IIÓ
•e materializaram no final do exerc!cio, bem como nas
restrições
ae Refinanciamento .i:upostas pelo ":Plano verio" (Lei 7. 730,
de
3l.Olo89).
lo4.

o qu.d:a:-o n9, <112 • seguir, demonstra, •intetic.amente,
a• Vllriaçêie:• Patri1110niai11 ocor;s-i<h•• no oooc, no t:xe:a:-c!eio de 1!1189 •
. o Re•ultado ~a.trilllOnial obtido,
VARlAÇXO PATRIMONIAl.
u•dro n9 <112
VARIAç0t:S ATIVAS
~
:RDoeit.u OI;~iall

lnt.erf'erinci&s PII.Ssivaa
kit.ao5ea AUvas
Resgate de _Crid. Rec:lebidos
Ct:iid.ito; ~

Ativo FinAnceiro

Nio-Fin:~nceiro

çõ~•

Di•pindio• Extra-Orcament&:rioa

a ro n 0<1
OUd

representar.a.'õl

reprtrll3nt.at1vidade

t1::~:o.ç.ii.o

lo3o

Rr:uloli;;:ável • curto
reeebll'r, no a.ont11,2
e dois bUhõe-. trin_
mil, quinhomto•

0,15

"
,"'
3,157
".1 05

'rOTA L

O At1vo Nio-Financeiru conti111 o
pra:to, de cujou emproi:stii'I>OII e financiamento• .a
te de NC;r$ 192.0l6.~.tJ.520,41 (c~nto_ e noventa
ta ~ .,.i~ milhÕes;, tre::zcnt.o• e quarenta e trêç

4,45

..

Aqroindus~

Março de 1992

De~

lnter!erCnc.t.as Passi.,.a&
Mutai;Ões AUvas
lneorp;>racões doe O:édit.o&
Val.orizaçõeoa de Cniditoe
MutaçÕes At.iv.u Di'lll".r'aM

M.ltaç&s Paasivu
Re~~<J.

oo croo. o::.nce::u.ao.

c:réd.J.to• Reoeh~

~vaa

267.925
137.218

»Jt.açÕell Pauiv.u
~ de Criditos
l!Xxlrp. da CVJ:ic;aoõa•

230~707

55o615
175.042
50

R&SOL'n\00

383~373

TOTAL

l'bnte1

~

Gm:'lli•

&~

Qrç«m:ntiriall

Interferin::a• Ativu

.,.

1

~

TOTAL

1.biio vo1. r, STN - 1989.

m1

PASSX~AS

"""""""'

114.438
31.867
55.855
26.726
2So90"6

"""""""""""'""""

etr~NC

VARIAC(:IES

121.977
47 .. 383
55o855
18,739
18o091

...

105.8-(9
35.220
70o'28
32.982
37.647
154.547
3alo373
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O 1·esultado P.atri:aonial atinqJ.u o Mnt..a.nte de NCt$
1!>4.5t6.tC'l.2J7,08 (c.nt.o e cinqOer.t• or quatro bilhOea, cluil'lhentos e
quaronts e ~:ei'l ~ilhÕors, nov('!et-ntoll a doiu ~1!, duz<>nEOII e trinta

coza a -nut.eno;iio • movimentmçio do produto, inclusiva enea:r.gos
nancolros.

c sete eruzatlo• novos. • oito e•ntavod,

294,85 milhÕes

dceon:eu bai:ieamente
de
Hutii.C:Õoell
f:xt.ra-OrÇ'amcntli:r:iall ll.llvou;, !orrr.::ad.u; rela Correçlio Moncthia apropriada no e:~eere.lcio, aos saldos Devt.'doren dos E~a.préati111011
11t

4o TeiJouro Nacional.

Contribuiu t!Unbiim para 4 f'cnu.'tç.io.do P:eaultado PatrJ.MoniAl, 11. diferença I'Ltiva entro a• v4r1Ao;Oc• O:r:ç(lmcntárias que d!_
correr- da tranarerCncia, d4 <;;•:utio·'l'~souro para 11. qeetlio do OOOC, •
1:1111 1SIBSI, de recursos provenicntca ~· co.l.ocaciio do T!tuloa Púbi:iCO-.Fedoraia os qua1a ::e 4e•tinar.am a allplementa: as Receita• de Capital desse fl'Ç(lllll!'nto,

3.;5,

Fo~An!

também liberados :.:ecu:.:sos da o:.:dcm de- NCJ:J, ••
AtenQcr ao_ç çomprom1sso11 ext~rnos d~tcox-rcntes

de impo~la.,;Õel> re-Ãliuu.las em anoi 4nlerJ.O~cr;.

Aos

subsidio~,

calculados e-ntre o p:reço de

remiçio

e o preço de venda, !oram dc&tJ.na<:!os NC::tS 270,8l l!lilhOO:s cntendendO:.scl como preço de remiçdo o :.:ctõlllt4dO da divisão do r.aldo
dev!

<:!or do finanCiamento tomaQo pelo órgãO exeC"\Itor pela quantidade
estoque, da mercadoria penhor.!\J.a.
Vll.le •nfatizar que, e111 virtucle dos constantes

~~

jÚIItGS IIObre O pre,co· de venda lilOS mOinhOS, não t.O~Ve ncce:u;.fdade_ de
suba!dio ao trigo no Último trime,~;tre de 1989.
Duro.nte o exet'c!eio, as receitas recolhidas "'011

Desempctnbo d(llil At1v1<1ades Inteqrantes da• Opi:!J:Ilçl5es:

c2

fres do Te&ouro N4cioilal, provenientes das vendas do produto~ som.!

Of1ciab de Crédito.

ra.m-~r;c

O p:.:oqr&mil "Fin~t.ne1a111ento o:!a.s Expo:.:tações" do F:INEX
- Fundo de Finarlci!llllen.to i E'xportaçio tem po'r .fina.lid.:.de o estlm_!!
lo A export~:~c.ii.o e i prodUcio de manufaturado~ para exportaçô.o, ~
l.&• emp:rota•• 1nter..,sssdas em inc:rel':lenta:r a venda d.,. seus produtos
ao exte:rior. E:n 1989, ent:~;otanto, esse proqram4 foi limitado i. re.!_
plic::açi.o dos reto~·nos= ocorrido&, cm virLU<ie d.a p:roibio;:io de
~i.!
sio de t!tulos púl.Jlieos p.ara tal flm, .conforne estllbeleee o art.l6
da Loi 'nQ 7. 730, do 31.01:89. Ern cons<:lq\lCricill, ndo foi poss!vel C'IJ!!!
prir o seu Orçam<J'nto de Aplicz:çõos, restando ao final do ano dive!
openu;õc:s c:ontrat.adli.S d-!l CACEX, p('ndcntos de

a NCZ$ 3 •.59_5,02 milhõe-s.
Podemo.11 considerar' atingid4B .ati metas f!si_ca.s

Financiamento dilll E~portações::

~as

pa_~a

f!

pagM\~nto.

to significo. .apenas 6,5l abaixo do volUJT.e previsto

••

J.s vendas des11e produto atingir~ o mon-tante
Cons:Ld~
7 ... 66 m:Ll" toneladas, ou seja, 4,0l ~~;cima. do. programllcão.

:rando o estoque inicial. o:!e 6.097 mil tonclad11s e o !luxo de aqu1s.!
çi,o e venélas, finali:!:ou-z;e o excre!cio com um estoque de passage111
no n!vel de S. 7~8 mil toneladas.
Atr4vés de :.:emanej.a.'l!er,tos entre plo.nos ln ternos e dill
abertui:-a de erêd1tos .-Upiement.ares, fo:.:am--promovido& reajustes~
, v«lons

Não obstante as dlfleuld~;:les acima elt-!ldaa,ll.
oon
c:e111•io de emprésti111os nesse p:.:ograma 6t.-1ngiu 46,87\ do--orçlll!lentol!_!!
torJ.:r.ado, isto ê: NC:r.$ 1.213,92, cxclu!clos os Rest.os 011 Pagar
in_!
·êritos·. A equalização de taxas. :11np11:'adas pelas Resoluc5es 509, (!e
2<1.01.79 e 950,de 21.08.84, <1o Banc-o Cen.tr.:al do Sras11,
exc~Uidos
es Jl:estos a Pagar 1nscrlt.os, somo'u_ a NC>:$ 74,,06 milhões,
equiv,!_
l.E::ntea a 59,01\ do O:.:çamento. o ·sãlcl.o não aplic4do, inscrito cm Re.!

r•l!:

c::ionAdas ao programa do Trigo, ve:: que 4 4quisicão do proo:l:uto foi
orçada de 7.650 mil toneladas e foram Atingidas 7.1(8 toneladas. I.!

inici~lmente ~nsig~11c!os ~ fim de que as :me tos f 1 sicas vi e_!

z.em ";,ser aleançat:las. Foi c:oncedido, mcd1-a,nte remanej_llllle.-.to!la_eréditcll> s::uplementa:.:es, um aporte de recur~os 4a ordem cle N::z$ ... 197,97
- milhõe&, reprellentando uma elcvaçio de aproximadamente 122,, lltl!l r.!_
lai;ão i, dotaçdo inicial de NCZ$ 1.301,93 milhÕes. O erêdito ~:upl.!_
mento.:.: destin4dO ao pagU~ento da Divida Externa o.lcanço<.J. NC:c.l2J,OO
:ailhÕes, o que represcmta 72\ da dot4o;io inicial. correspondente
a

NC:t$ 171,91 milb~es:. Relativamente i

eguali::açiio, &e

eonsider_.!.

tos a :Po.gar, foi de NCr$ 1.896,47 ltl1lhÕe&, sendo NCi:$ 1.376,17 m,!
lhÕes para concessões de ernpr-êstimos e NCZ$ 520,29 m1lh0es,
paro.

dos oz: créditos suplementares e os cancelamentos, o aporte
l!qu!
do atin<Jiu NC:t$ 406,38 milhões, equivalntas • 31 n do valor :inic~

cqualizaçio. A receita Cio FINEX contribuiu com NC:I:$ l.S09,87
lbões, result-antes de :reto:.:nos t:le operações.

.alaent" consig-nado.

11'1!

Ali pendincilUI d<11. CACFX referentes A equalizações Cle

AQUisições ao Gove:.:nO Federal

tàxas 4purad4.1'l em 31.12.89 tot.alizarM:I a aproximadamente US$ "9 m):_

lhões.

A principio, nio foram ineluidos na progra.."IIAçio
ra 1989 1 recurl>06 de6tinados i
FinanciUiento da Politica de Preço11 Agr!colas

equali:~:açio de

o pro9rb.m• Aquie:içÕe.ll do Go;werno Federal -- AGF. Por -esse

Para essa .atividado,.os recur~9S- alóc;,;~;dcu;_ a.Ungir,am
de NCz$ 9.748,7 milhÕes. Oeste total, NC~$ 8 • .(41,5" milliies

pa

preços de venda p•:.:a
~notivo,

a

Portaria KF n9 363, de 19.12.88 possibil.itou oll rca1haçio de
~e!!!
préstimos destinaC!os i exocu_çio da politica de Garantia-de Preços

for~ destinados .;. conces~io 'de cmprêsti:r.os aos õrgãos Exccuto"re~J;

Minirnos, introC!u:o:lndo a conta de Re;ultado~ Qp~rac,to:~~is ~~- Com?.!
nhia de Financia:nento da Produção -- CFP no _.BMCO do Bi-_.asi:!. S.A., O,!!

NC:r:$ 1.012,26 milhÕe,; i subvenção dos preços de eome:.:cializacio,
qamento de prCmios de 11quid;o;ilo de EGF"/COV, e remuneração
- idel

c!e- pass011oram -~ se~_craditados os superávits ob~i~O=.t; _C:~ a_!5 __ yendas
A~im4 do preço de remição, de forma a propOrcionar o paga:-1ent.O
e

a

cifr.c~

p.

credere) da inttituiçio financel:.:a tnter=edh.nte (Banco do Brasil);

comissões i cF'P _c 40 ~nco do BrasilL e a_c::'?bertura de ven~as d•E!

NCi$ 262,12 milhões, p11Hl Dmortiza(".iO d<J empréStimos -eXterri05 eOn:...

citirias, queb:.:o.s, perdas e remoções.

trata!!los cr.t exerc!cio~ o.nter1ores e NCzS 32,79 milbões, para pag~
õlllcnto de juroa e outro; encargos incidentes. 10bre e:;se~; me~;mos C,!!!
prêsti1110s. Esse proq:rlllna ti de~Qobr.ndo pelai!' aeguintes
atividrtdes
eapee!fieallõ, individualizadas pelo cooc_: (corne:.:cializacdo do
'l'r!
goJ J AGF IAquhiçÕes .do Governo 1-·cd.erall1 EGF (Empréstimos do
~
verno Federal) e Café (eomcrc1alizilç~o o:io c.~~fê).
A lõeguir 'comcnta.romos
ficativas,observadas em cada

l!ma

a& . ocorrência:>

tnais

siqn!

desJOalll atividll.de!i.

o limite do.s despes11.s fixado pela Lei Orça:nentiria
para o programa AGF foi dm ordem de NCt:$ "733/43 ~nilbões,
devenC!o
tais rceur!JOl!; .serem destinado!! apenas i concessão de er.~préstimos. E!!
tretanto, em virtude da riacessidade de o.dequar

o

programa i.

real!_

- dade imposta pela conjunturo. econ.Srniea ela êpoca, for= abertos er~
ditos ~uplementares c: p:.:omovidos ajustes a nivel de pl~:~.no interno,
o que :t"esultou na elevação do limlt.e da eoncelilsÀo de empréstimo P.!
ra NCz$ 1.063,47 milbões. e na alocação de recursos no mor.tante
NCJ"$ :WO,OO mi~hões de.st~nadoa i

de

Equalização de Preços.

Sob a fotma de cqncessio de _cmpréstiii!O_S:._ foi liber!_
Fo:.:am a~ocad<?Jõ recur~os o:rçamenti:rios rara o
progr3JIIa •Trigo.. Triticalc•, sob forma de_ co;.::_es_s.io de cmprêstimos, no
montante de NCZ$ 5.205,76 milhÕcl;, de.t;tir;4dos à aq•..il&içêl.o dE' S.S61
mil toneladas de tri9o nacional e de 1.297 mil tonelad;u; de
1mportado 1 e ainda À cobertura de toclalõ as despesas

trigo

re-lacionadas

da toda a dotação orçamentÁria consignada para E'!jualizao;-Ào de P:.:~
_oços, -no vaior de NCZ$ 165,45 mililács, com a fill<1lidacl.e de vi.\bi1.!

..

zar a operação de doaçdo de arroz das s4fras 8!1/86 e llnteriores.
O-Quadro n9 43, o:.&et;~uir, possibilita a
entre a~; aquisiçÕelõ inicialmente programadas • as

C'?::tparao;:io
efetivamente
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ocorridas durante o oxorC'leio do 1!18!1. As receite• prov•niontcu;. da
Venda do• Produtos atingir- o total de NCII:$ 7J7,S7 :~r~ilbões, o;•rll!!;
do então.,

Ulll

difieit operacional de NCZ$ .CSI2,35 -.Uhõe•,
.l\OUISICOES ~J!OGMKAOIIS E _REAI.l:Z~AS

.!.!!!
OUADRO N9

Produto•

.

..

"

MOtii.S

Algodão 'plwn&)
Arroz
Feijio

27 .5_00
1.827.000
87 .ooo

Milho

1.2S2.000

TOT AL

mercado, • fim de evit•r_ pressões z;obre c;> p_ro7esroo in!laciol'liria.
Existlrllln c••oa de produto.: que 0111 plena entrest~4frll o•
p;teçoa
'real• eat•vUJ mais b41xo~~;. qu~_..o~:.p.reçoa cobr.:~._doa no perlodo d~ •.!
fr.-.
Cafi

57
1.077.2-12
1,673

3.193,500

AIUiilll, pode~~~oa c:oncluir que, Ctfll virtucic: da.s
:re~
triçõee ao crêdito, foi Ulll ano de dificuldades J.>tl.l'& a c<:>rr.c;orc141!
zaçio da produot:io 11gr!cola. En_tretanto, pelo !ato da a ec;;toclilgelll.
de produtos não _ter aillo. compenJh'l.dOrll, dado 40 .a.l to çu, to ilo d!
!lh~_iro,, o ac;Jricultor preferiu ofertar parte de su11 prodllç3o
no

l . .CJO
890.073

-

SOjo

'"

Aquisiçõe•

l.!170.oi7S

-

-

~~.

.

.

Para o prog-rs.rna Café foi libendo Ull1 11porte de·
curaoll d4 ordem de NCa:$ .Cú,:Ü lllilbõe•~ enqu11.nto no Orçamento

do

exerciclo foi fixaóo u:a va.lor de NCZ:f 60,75 rnilhôe-5, inclu!d~
crédito suPlementar -Concedido. A&sim sendo, for;:~:m utilit.idoa

o
76\

do_ valor

Duro~.nte

çÕes do produto,

Par~ atender aos en~préstilllos do .Governo Federal
1,~
r&m consiqn~dos re-::urs.os orçillmenti.riolll,:nestes, inc-luido o crécU'!;o
suplementar,lllill l'IOntante de NC:~:$ 2.12.C,53 ~r~11hões, sendo: NC:a:$ •• ,.

l.Sl7~.CO milhões

à Natureza de Despesot e a "Concessão de
"Empri:s
t1lno• e NC&$ 307.125 IDilhÕea, & Cobertura ela Eqwllizo~~.Çio d-e- Tilxas.

Nesses valores, jii. foram comput.a.dol. os rernanejaznentos, quando

da

t.ranl:'fcreineiOD. de dotações :aloc&das ao .EGF, nO v&ior de NCr.f 7~6,20
Dl.ilhôes par11 Outro• Plo~~.nos l.nte:r'nos ('I'riqo, AGF e C&fê), -.1!1'11 entr.!
tanto, 11ltorar o v.zr.lo:r consic;rnado =lll Lei Orçament&J:ill par& o
pro
grama de txabalho •Finane-ianento da PoUtiell de Preço·:s Agrleolas ..-

te de recurao• da ordtom de NCzf 46,39 lllilhóes, o que
cerca de- 15\ Cla 4otaç~o prevista para t.d fim,

represen~

Aa receitas: do EFG totalizllr&m NCZ$ 2 • .t85,10 zaill.S.
durante! o cxerc.S:cio, resultando no program:a, um tunerõya operae12
n&l de aproximadU~ente NC:t$ 62l,30 milhÕell,
Houve lilllitaçio do• tnlpristi111oa do Governo l"ede;ra.l
-EGF ao~ •ini c pequenos produtores e ãs suas COOl){lre~tivs•, ex?1.!!
indo os benefiei~:~dore•, atrav•• do Decreto :n9 97.163, !;lo 06.12.88.
Apc11a.r da :~ufic1inc1& de dotaçio orçamentiria.,
ll&
libG!raçõca
de recurso• p11ra. a. ativldade forM'I prejudicada& c!urant• o 19 •em•!;
tre, pola f•lta de :retorno•.
No Quadro n9 44, 11. •equir., ••tio reaUl'!lid.a• 4a
tid""des inicialmente proq-rll.l'llada• 111 •• efetivo~.mente atendidas

METAS E RESOL'l'hOOS
1989

Al<]odio {caroço)
Alc;od.io {plUI!Ia)

Ar=•
Feijão
Milho
Soja

TO'rAL

'"

7~6.500

243.900
3.595.000
113.000

Mo\nutew;íi.o e de De~_

Em. 31.!)5.89 foi celebndo Contratu de Financi.a111<mto

n9 139/87. Vale ru1.lient.a.r que o lilllite !in.:mcciro do re!er'ido
tr4to ji foi esg-otado, não tendo &ido
c,io, te.rtnos aditivo:;; elevando

~~~~si:wdos

durante o

ex>,!!

. exerçj,

o valor inicial.

FJ.nanciani.ento da. COJnoercial:~.~clçio de Produto:: 1\q.I:Oi!!;
dustria!o .,. Açúcar
P.z~ra

o ·prog'rama Aquisição de Açúcar

par.z~

El:po"taçio,

f:oram cons19nada.s dotações orçs.rnentári.a.ro no lflOnt..rl.nte de NC.z:$.302,6J
milhóes, destinadas à Conccs6ão de D"l-'r<:-sun.:.~ <' p.lra a
çãO do Preço•. T?!l concessi;.o ;toL.no valOr d~ NC"zf 100,17

t:<Jualiz~
milhQ.,~

Através ela Port.arill n9 5~, de 06.04.89, fo1 4tU4lá
z-;,_do ato .norma.tivo anterior ~ discJ.plin4da 4 exo_c~io
do-s emprés.ÜIIIO& ofic1•1s destinados i roealJ.~11çio <le ,\~ui!õi~õoro de

Ar;;úc~ pelo IAA, ett4belecendo-slll' a data li111it• de 3l.OS.$!J pa.rã 4
privatização das exportações. Poateriormcnte, foroiUI\ edita<lo11 o

D!

creto n9 99.054 e "- Mcdid"" Provis.Õria n9 79, sz:~bos de 15.08.6~,
o
que poa&ibUit:l:RJ a rct.ifi<:llçio do prazo ele uul1zao;io dos recUr.t~oa o!!,
eiai• para 30.06.90, obaervo'!lndo-se que, con:.ollnte o previPlo no D,!
creto-Lei n9 2. 437/66, nio poderiam :~~er utilüado• rc~uraos pu·a N,s:!
vas Aquisições.

1nieial.Jnentc ao Pr09ram.t, no valt>r de N:'zS -137,85 lnilhõe"•
N~$ 11S,78 milhõ..,.s, p4r4 a concci.Gii.o dv em~rêntri.o.

- lh3u; .Para a E:Qual1ução d~ Í>reçÕs,-

·e

aendo

NC~.J l2,ci~m1

--

-

O• 'J!I-&t.os totda eom o Pro1r~• •tingiram o
valor
d_a NCz$_ lO?,n_ ini_lhÕes, o que .representa a aoi:ru:mte 4.0\ do. dololjçio
reajustada, de-stinando-•• NCz$ !>9,28 milh(;lla par• cobertur~td•I':GIU,!
lizaçiio e NCz.$ 47 ,9, IPilhÕea, p11ra a co.nce»ll;i.o iS• llllproi:ati""!&o

EHPRt.:S'l'IMOS 00 GOVERNO FEDERÃL

Met1111

COitl

qu•!!.
pelo

Proo;r11.111a EGF dur.a.nte o •xerc.teio, reDaa.ltll.ndo-se que os
produto•
soja (1.04.0,3 t/mil) • •rro~ irriqac!o (1.3-.f.O,l_t/ldll, for~ finan'
ciado•, .;, qua.se sua t.ot•lic!odc-, eom t'ecUriiOII a.- Poupanç• Rural.

"

:aquia,!
destl.ll:!:

entre o :Instituto Brasileiro do Cafê - II:IC e o Banco d_o Br.-.silS.A..
pelo qu~al se fez reunir tOOoa os estoq~.>co:. .loi t.c~:!il pertenccnt~s ao
Governo, excluidos os vincul•dos i o~r.uçã.o ·upar~aQo~~. p<olo Voto-.CMN

A dotação orç&mentãri•" cl.e5tin4da· a OD.tender :a éonCeS
sio de,E:m.prês.timQII, no và!Or d" NC:$ 1.817~40 alilhõe·a, to{ ~~to~~!
lllente utiliz&d;11., Para 11 Equalização de Taxas, foi oferecido um apor

Produto•

o eXC!rC:tcJ.o não foram re•liz•d•s
05 recursos orçamcnt.Jirioa foram

ve2 "que

dos_ ex_t:;lusi\'amel_"te .i cobertur~ de Deapes"-S
pesas Ger.a.is dos Estoq:ues Governa.mentai~:,

I:l!lpristimoa do Governo Federal

l",!-

pr~i~to •

Fonte: Ballllnços Gerais d;11. Uniií.o - Vol. 1 - S'l'N/HF - 1989
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Financiada

"'

306.800.
U,700

J,SOS.fJOO

1. 911. 500
40.500
3.689.600

2.323.200

1.040.300

10.636.60(.

7.0,.,1,400

ron<:•• Re)•tÕr.1.o 111>bro •• Conta.• elo Cove~on "-• lt•púbUca - 1'CU •Y.orclcio <3e 1989.

•, A JleCO!Iito. anu11l proven1~·att' iSo'!la. Venl.la.,11 dw>1 Pto<lult)ll
pelo IM Alca.nç<..'u o ~r~ont.anl• da NCx$2t.(,Orr.1lhõ .. s, o quo, cor.trol'lt.!_
__do COla o~: dillp.'!mHos tot41•, reaU!toll nur• ~Uf•"rti•n_t_ Clp.,r:c.r\on.l1 >!lo
proqr11.1114, de NC~$ 156,77 ll1lhõea.
ElltOGIUGII ncqulare•
A dc.-t•çcl:' orçrur.entii.r111. dt!•t1n4dlll i cob .. rtara
di•
~Ooli!-<3Sa& CO::J. Olõ t:::toqu~a l'h.>~Ul"r'!r>r<''ll do GC>V.,J;JIO Fc.:ltnÃl •l<'oU\C<>U (I
v.o~lor de NCr$ 4.~!1.76 lllllhC.~•.•en.Jo, N..:'.t$ 20,,0S 111llhÕtr; y,cc1a • Co~
CeiJI.UÂO dt>- Empr,;_st IJIIOIIJ W:z-; -71,80 mlllo(><•IJ f'ilt.to. :;r. f.<jlla)ll~~ ,;,..., <I• I'!~
~~~

e NCl!l'' 173,87 1!'111\õca p.ua A CoJ;.crtuu. de- Ç()(l:lprcm1aao•

l!xl•!

noJJ, c:on•idera.ndo os ,crt.,H_toa 1-UI•lt't~cntõtr.,.~ <:-<.•n<'e,.tl4t;.•" "'"'Hont• 401»1
l•çi.o ch:t dotao;:õeo~ dotnt.rc> odo prÓ'lJ:loO P.t'O-;Jr"'-""4 • o l::IOfce..,-li<:> Ue 1\J f•~·!
o.t.çio de o·~t r o•,

tlur.ant.o o exarcl.::-tc, ·a::.

tlC!ipCSAS

atingiram.:

de NC'I'!$ 3711,91 mllhÕo.o;:, ou I>CJ ... 8JI :1>:> U'Olor orclldu. As.slm,
del't.1n~dos

NC:'l$: 161,48

mlli,J~··

p.-.r,, co4l·ltur.!

d•~

Oo:<i·<"f..lS

e1..1r.~

c;:i.!to.
íoram

Aqu!

FJnance.l:.

ros;

NÇ7$

'•'•,<-'•

'"til..',_.

t••r-•l'·•l••lu••' ,],,

l't~·llil"<;.ln;

N\'7$

](>2,77

lniln.:..t"s, p.>r" E'4<J-'"Mento du Al:u:oTt.tl' .. .,;iu. dv l'rtncJ.:pal, JUXOI>C 01.1tros

E.nciU'')O:; 'lxtf'rn'"'~~'•

rrl,,tJvt">s

.is.

imp<>H.lC•-)C!\ de <::..'line,

roali:rad.ll'- dur.lnltJ o Plat:o Cruz.aJu Jl•ial.>),

vi~<U'l\1<.>

o

lt'Jtc·•:nJlho,
~~~<Ullc<:~mcnt.o

do mc:-c.tdo. Cl\õ11 re!'t::.çlio À& rccolto.a ~r.:>v<"nienun; da
co•~ctcJ.ali'l~
çio dos Esto<:;Uf'll- Rtt,ulo~dol·cs, e:staa alc:.nçar.tlll um tot.:r.l <lc NC;z:$ •••
.219,51

~Sexta-feira
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ta.iHlÕCs.

A princ!piu, p4T« a form'l<;-io do Estoque&
Requlad,2
res, foraJ~~ propc..sto.; os &119uin,u·s prOO·JtC>s: leitc-em-põ,
Mbutter
-o1JM, c1unc, L .. tata c c('bOld; p~ré>m, 'os c!oi:~ Ültimos foram 1.n1c,!
almente eliminadO~!', tlada a su& pero:clb1lidao:lc.

CO!ll relaçi.o

i car:u.•, os c:.toqucs deverii;ll'll 11=cr

!ordo Teiõouro, •través
de ElllprêstJ.mo~; não Subsidiados, • scn:.>D• te>m.:.dos junto ao Banco do
Bra.:;il s,,.., Contudo, os to~adoros pot~mcia.is, l'm virtude c1a col'r~
cio integr.al e juros de l.:a a.a., não Jõc: interesr;;Aram. pela mo<ial,!
dade de fJ.nancJ.amcnto.
r:ut.doc por fr.l.gor!ficoll, utilizando-se

:"o!!CUrGo~>o

tllllll vez que a Produçio Interna era 1nsufic1ente P.!.
mediante
import&çi.o•
24.000t <i"' leite-em-pô dcsnl:lt ... do (lpd!; lO.OO('It de lr,ite-em-pô!lp1)
e 4.000t de mantei<;;;:..

ra aboatf'cel o merclldo, foram adquirido:;

Essas c;~Úantio:ladcs import,Jt.tll\6 !'or•m suficientes para
COlllpletar o .abat>tocimento.inlcrno, rr.-::;.~ando um pequeno eGtO<;~ue de
pass.aq~·m (3.910t de lpd e 1.766t de- mantt.-l<Jil.), pois
a Msafr"'" le,!
teira foi .antecipada ol!lll virtude das chuvas que chegaram antes do
tempo normal.
Financiamento do Custt:l.O A<;lr!eola
A dotação destinad"' ao .1tendimerlto desse
prograna
recebeu suplementaç;]io orç4111entiria nc. valor de NCZ$ 2.008,05
tr.i1hões, dos quais, NCZ$ 6136,53 milhÕes dcst.inarll.ll\-se a- .t::quo~~.li:z:açio

de Taxas e NC:.e-$ 3.156,59 tr.ilhões ii Con('ess.5o de En't;lrést1mos. As 11
beraçÕe:l atinqirlllll 67\ do val.;-r orçado, ol.f ]feja, 1/Ç-z$ 3.349,62 m.!,
lhÕes, sendo NCZ$ 193,45 r:~ilhCcs ~:~os l!':l~to:s com a Equ0lll1Z"-cão das
Taxas e NC:t$ 3.156,17 milhões, sob a fox-ma de _C:oncess5o de Eropré_!!
timo:.
Cor.~ re!eri!ncio11 "-O.S Retornos Provenientes e.os Empré!
limos ConC'cdidos, recursc-s no monto~~nte de Ne<::$ 3.005,54 milhões i!!;
greslôa.ram no Tesouro blacional.

A ediç.io do Decreto n9 97,163, de 06.12.~·· Pod~ ser

considerada falo relevante na co:n~ução desse Progranra, uma VC'l que
determinou a o~~piieac;âo elos recursos do Orçil!.lllento de crãclito __ a.ome!!te em oper·acões com m!ni e peQ:uenos produtores e com suo~~s cooper~
tivaa. Po10terionuem:e, esJõ.a re:stz:icão f-oi incorporado~~ i Lei de 0,!
retrizes Dreame:ntirias, o que resultou numa ;reducão de ']astos: pelo
Tesouro, er.~boroll sendo esta rcc:!uçio pou.;o e~pressiva quanto i
irea
plantada "e .à ut.111:r.ae.io de inswno~.
Podemos a!irmar que o setor suporto_u_ ~ aa;; rcstr!,
çõea c:redit!cio~~s, não obstante os inúmex-o:s pedido111 de libero~~çã.o de
.
dotações r"'].istrados no per Iodo. Apeso~~r do:~ quebra proqnostiea(lo~~ (iro:
:ialmente em torno de lS.\) a quebra real da r;afra de grãos foi
de
toneladas.
1 penas S\, com \.Una red~ção de 71,6,. pdro~~ 68,5 milhões de
ia vcrdo:~o:le, contando ·cofll oz princl.p.llh fatores de produção - terra,
trabalho e m.iquinas - , o aqricultc>r preferiu acre(litar na JJua o ti-

'

~·
Financiamento c Custeio Paeuirio
Pata esse Pz:ograma, a coT!ccssão de doto~~.ç.iio orço~~me.!!
tiria atingiu a cifra de NCzS 382,30 milt.ôcs, cor,!!ldcrados os créd.!
tos suplcr.1entares concadido~;. Des~o v~lor, NC::$ 3l~,l2 milhões
!,2
ra.m destin.,dos .ii COnces:~:ão de Empréstimos é f'C•zi 67~,18 milhÕes,
i
Equal1:l:açiio.

20

lf95

Durante o ex·erc~cio, ford!ll aplicado• recuraor~:no IIIO,E
tant.e de NC~$ 145,24 Dti.l.hõe•, 11endoo NCr~ 136,7<1 milhÕelõ i.
Conc:e.!
11.i0 (!e Emptf.BtimOII (t :-ICzJ 8,5
~nillu}c.-, à F.qualizaçio de 'I".il)(l\1,
1\.s rest:.tiçÕe• r.;ft;r1das no custl"iO aqr!eola estend~
r.'lm-se ao custeio P"cuãrio. Entrct.anto~ ollfo recel tas rccolhid41 ao 'I'!:,
.-.ouro ll'acional 11lcanç.aram a soma d..,. NC'Z$ l~9,013 milhÕes, resultando
nW'Il ~'lr.iivit Operacional de NCz$ 253,9-3 milhÕes. Os preço:; de ve{!
da c o 111erc•do de in&~os es;t.J.mularam a_o~~vlcultura, & bovinocultura r. a ~uinocultura, favorec~ndo a manutenç.ii.o dos plantiiÍ1" e, dura!!
ttl o exer.c!cio, a o!crta de C'llrnc mo\lltll-ve-:se estivel •
Fin;:~.nciamento

dn Ir.vest1mer.tos Agropet:uirios

Esse Programa ref.ere-se â at.ividade dos Fundos
e
Pl'ogra.n.as de Fomento do Sctor Agrop<.•-:.uário qun, originalmente erU~
a.dministrados pelo Banco Central c, por força do dh;posto no Oecr_!
to- n9 94.~44. ele 12.-0-6.87; pas&arAm a integrar--o oóoC.
Boa pa.!;t.t: dos progra!ll<ls foi instit~Ida
funçic. s!J,e
acordos de empréstimos assinados co:n organit:mo.lil financeiros· .intern!
cionais, CO!r.O o BIRO, o SID, o ltf'W, a JICF.~ a JADECO e a OECF, -.y.!
zsanõ.o ã implementacão de projetos espcc!íicos de
desenvolvimento
agricola, destllc:anclo-ae o Progr•ma de Coo!)eração Nfpo-Br&sileira P!
r a o De8envolvimento do& Cerrado.;.-l"ROOl:CE:fl (JICA, JJI.!lECO• OE:CF}, alé.n
de outro&. To~~-1s progl:'.amar: tiveram se'.ls regulamentos operacionais e.!
t.abelecidoJõ. pelo Conselho M.cm~t_irio Naeior.al.
Durante o exere!ciÇ)' foratt1 alocados nessa atividade,
recursos no valor de NCz$ 4.836,87 milhÕes, sendo NC:t$ 2.9J-t,39 rn.!,
lhões paro~~ a Concessão de El:tprê&timos; NCz:f 940,70 milhões p~ra o
:P.ãgo~u.-,ento de Equaliz.acôea e NCZ$ 961,69 milhÕeiõ
Jil'ollra o Pagamento de
amortizações e Encargos da o'!vida :Externa vinculada aos progr,amas,
PQ<\em ser destacados como ott prin>:1pa1s
:;:"rograrnas
contemplado&: o~ que teve empcnhao:los NCz$ 2.231,23 tnJ.lhÕes, dos
quo~~is, NC:r::S 2.1!:13,0 milhÕeJJ, para a Concessão de -Êmprést1mo.s;
~' 'iue teve empenhado~o NCz$ l.06Õ,üf> milhões, dor;; ql,lo~~.is NCZ$
693,00 mÚhôes pan .a Conceuio de· f:rnp~êstimo~ e o. ~r:o~r.a.ma .2!!!!!.
CAOOS Rt/RA:IS, C'OIIl despesa ernpenhollda, no exerclcio, no vo~~.lorde NCz$
1.106,38 milhÕes, dos qua-i':l',- NC:r::$ -96i.69 -milhÕes, destinados ao P.!,
gane:nto de Ol.vidoll Externa.
Com• relação ãs Receitas

Prôprio~~s,

estas

alcanço~~ra:m

um aperte de recursos no valor de NCz$ 997,62 JnilhÇe.lil, dos
qUllia,
NCZ$ 366,3l milhÕes -referem-se às Aniorüú.ções de Empres'!:-imos
e
N...::~:$ 63l,-30 milhões, decorrem de Empri.St..i~o-s -E-xternos.

Fi:n:ancialnento (!e x·n..t'esürr.entõ& r:\d.;Str.iais
Os programas de fomento <;~Úe integz:am ess'll ativ~dade
resultaram, em sua maioria, de acordos de empréstimos tom4dos junto
ao BIP.D CPROALCOOL/BIRD, Programa Nacional de Assistêne1.!1 .à 1\-qx-oindústri& - PRONAGRI e- O f'X'09rama No~~ciOnal de Desenvolvi!nento AgroL"'ã
~l - ~. Alie:> de outros acordos menores, cujas
c:-peraçÔelli
inteqran o Programa ttNIFICADOS INDUSTRIAIS. Cabe r~ssalta:rque tais
prcgrarn&s eram tambêm~ inicialmoll:nte, administrados pelo aaneo Cential.
No C,xere-Icio de 1989 foram destinAdos • es.11e Pl'oqr_!!
ma, r-o!lcursos num montante Q:e NCz$ 3.021,51 milhÕes, dos quais, NC2J
2.038,30 milhões ã Concessão de Empréstimos; NCZ'J !528,50 milhões p.s_
l'a paqanento de Amortizaç.io de Enco~~rgos· de Empréstimos Externos
e
NCz$ 454,70 milhÕes
para paglllllento de- Equalizações,
Do total, foram empeTihados NCz.$ 3.021,06
milhões,
doa quais, NC::$ 2.322,38 milhões for&m inseri tos em Restos a P&gar,
sendo NCz' 2.0_38,30 milhªes, paro~~ a Concessão de Ernprêstimos, NC:z:$
454,2$ tnilhões para pagamento de Equalizaçõea e NCz$ 528,50
lhÕes ijllra pagamento· de Anlortização e. E'Ticargos da Divida E~terna.

··-

o

Pro<Jr&llla Nacional de Desenvolvimento
t:rilll - PNDA foi o principal programa contemplado, COil\ despesa
'~::!!!
penhada no valor de NCz' 1.8Sl,5:i' milhÕes, dos quais NCZ$. 1.1305,60
:receit'llr:
milh&e~: foram destina<:~os à Conces:o:ão de E1~prêst1mOiio. As
realiz'lldolls toto~~lizarAl!l Nt'l'$ 5132,17 milhÕes, dos quais, NC'l$ l58,48
milhÕes originarollltl-se de Operaçóes de Crédito E:~ternas e NCrJ 423,68
1nilhÕe.11, de A!llort1zações de Er!lprêst1mos.

Banco cant.ral .a a111it.ir pap(l1-fi\O&d•~. lll'l\lalfMlnte, o.ti o U111ito1 do 10'
doa •eioa dO!' paÍ]ament(oo coxiatentes em 31 de d"zcrnbro êlo .. no •nt.e-rio-r,. por• atender ia exig(;nc1aa õaa at1v.idadea p:-eodut.ivlloa e do~~- C!:t'culaeio da riquaz.a No~C1<:)n&l~ Ao em1saõe11 al~m da'ilucle lim1t" con4J.
cionrun-ac à autorir.açio d.o Poder Leg1alat.1vo, at.ravi,. (le l'ena.Jgom
Cio Pre~1dente- da Jtcpüt:>Hca jY1tif1c111ndo aqueh. prO\'.idiii\C.L!I.

IX•
A• orerac6C!• extr• l>ala.nco envolvem
rigor, nlo ti• t.riinsJt:o no• ualancoa Cio Unilio.

re~ur•o•

ConfOX'lllc ••t.uc!o11 dee.envolv1do• no i.!:Lbito ~o

que, a
't'ri:bu-

nltl de C'ontall da Ur.l.i~, af]u.::lo;- Óro].âO nrrc~<cntou om ccu Relatór.io e
Par~cer J>cév1o •ob~~ • Proutacio de Cont•• do C:ovorn-o da Rocpüol1ea,
~ ccgu1nte 111tuoac.âo r~:-lat1va ia opcracõoa e-~tro-b.!llançOI ~
1.

O Çonaelho

o aontanlc d.a. elliJ.ssio llqu1dA de papel-moeda,
no
exercic1o de 1989, tot•Jizou NCz:F 41.6~1.505.984,11, aendo q1.111 a
-1se:ão :brut.a. lltinqiu o valor de NCz:F.Il2.36T.103,J:>S.,75 • o reco-

Reaervas Cambiais
A.G reservas 1ntcrnllcionais do Braail, em 31 do dezembro de: 1989, at1ng1ram. o total de US$ 9,671l,ú milhões, com cre_!!:
cimento de 5,90\ em rclaç.io ao e.Y.ereício anterio;r, q'J.o
rec;iat:rou
o montante de USf 9.139,8 milhõee, eonforllle dcmonstrat.ado no qua-

41,(,.fl.S06 mil.
o Saldo de papel-moeda cm circulação, no final
do
cxorcício, atingiu o Jr~Ont:.o.nt.c de NC:r.$ 43.925.960.7'37,93. Eu-o e:aldo obtido ó reaultadp __.da difercnçl!l; ent.zo o total do Maio Circulllnte em 31.12.88, no valor de NCz$ 2.2B4.t6t:i.426,36 llcre•c113o do total d.a eJniasio :bruta no Ano' de 1989, cujo valor foi NCz$ •••••••••
(.12,361.103.335,75, menos o :recolhimento em 198,9, que foJ. 4o NC:r.$ ••
40.719.S97.3S1,6t, 1ncno11 NCz$ 0,16, corréspondt'lnteS i bll.ixa em aa.];
doa do moedlle: que nio alcanearam .::xpre.~õsão no- e·ru-z48o novo, e ma-

dro n9 46.

d.e:rllll, no exerc!c1o, em face do constante no artigo 1S9, I, ~· da
COnlltituiçào Feõeral, eje o artigo 34, § 29, II, ,r:lo IJ)CT, li. qu;:r.ntia de~C'Z$ 9.282.019.009,46. "(qua~ro n9 48}

f. KJ.:SC..An; ut

f.VOLUÇ1i0

l'•II'~L-).IOLlM

- 11180/1989

l~m f.~:!.~.J....S..!:.!._

EXI::IlClCIOS

,.,

lSrLCtfiC\o,;.~l

SA1.DJ A\iU:.lc.i<
b,u$.io litut;~ ,,,,, •••

1981

U7.0.Q7

l21t.094

zn.S\la

Sl6.000

III&~

l!f.U

I9Bl

s;(>,790
l.l<O.DOO

l.lll-374

z.MS.Ill~

2.720.000

ã.~20.690

--·---"~

l!IIS

7.1SL0Jl
lt.Sb0.4%

1:~~~

I \lU

1987

------·

za.uo.a~

n.blo.zsz

2it.<>l4.!:117

l&S.l7&.781o

~7.924.68!

4,$&~.Z8D.b0!1

b~.3<>l

l-~~4.4~<>.4Zll

.l!il.S:;o

f.M:;C5lo0 Jo5 ;>~~-ht~5

g"'cl>llll<!ntos •••

!.Si?

~.746

l.DU

4,0!>1

7.404

6,830

'"

SOJ.III ,,._,,,.,_.. ~

4t>().0~

8M.MO

).919.874

l.BJS.9.3S

!O.S74.0ll

JB.7U.3S6

2lt>.490.30S

080.5)4.931:

4.1S3.89SS2<>

u.t>~S.sw.u

152.500

ns.ooo

aos.ooo

1. 785.000

J.41S .000

10.6~0-0C~

12l.Sllll,OOJ

408.1l20.Illl

2.St!l.H~.Dil~

olu. 7l~.5~7.lS2:

.ot~rc

,.,.I'CS,

AecollniOCntos •••••• ._
Mxd.J n.io les&atad.a , •

Rodbl<lo keior'o /!c:~!
w Non..t.iria •• , ••••••
Sf.l.l:O DI CIRI."Ut.\ÇIU W,
D.Di.CTCJU ...... ~··•ú

I.SOO

2.0$0

'·""'

~.000

a.ooo

7,500

lZto.09~

~7to.790

t.lU.eH

2.0~~.9JS

7.t~l.OJ1

2B.H0,8S6

Acl:~tcirio

e

I

.. z

H,62'

"
92.610.2Sl

27l.to[4,917

z.2at.4oo.ol~~

•~-~~~~-~u.:t.>.&

~u.io

fosltn. l>.:.l.:.ncos Cç:.us di.
P~reo:er

• JSU
sobre: u '"'t.U do

Gov~mo

dOI liepúbll.c.:a

~ 198~,

Rt:St:RVAS CAMIJIAIS

EVOLUÇAO - 1910/1989

VMI\ç..J

EXER.CTCIOS

Oivis;as Convers!.·ets •••
OJro.-••••••••••••••• ~ •.
J>osio;io do f:>ll .........
Direito Esped.:ai,:

'

S3que•• ,,, r.::_:.:.:,,_..-~.
T

(.o

tA L

....... ! .....

l!.l~:l

HHI

S.OH

S.J:it.

,..,

'"

1.1~3

"'

6.!111

263

"'

7. Sú~

1983

19H4

1985

l.64l,l

4,355.~

65,3

207,4

11.506,:0
4117.!1

1fl.604,1
l.00l.7

19.SZ

1~86

1911?

1~118

19~9

S.~O!,S

t..Z~Z.!>

7.!)')5,7

~-48~,9

957 .s

1.159,3

1,143,6

1.193,7

'·'

'·'

6. 7t>0.4

?.458,0

9,139,H

l87 .~

'·'

3.9!14,4

0.1
l.56l,9

ae

atenção ao dispoeto no llrt1qo 1S9, :r,_!:!, d11. ~n=titu1ç.ão
rad•:~:"al, c/c o artigo J<f., S 2o;>, :z::n:, do Ato d"'s Dispoo;;1çÜe~> COnst.!,
tueionais 't'ransitór1ae, a importiinc1a de NCZ$ 10.025.453.373,05,~
do NCz$ 1.002.506,31(,90 pllra oa Mun1cíp1os Õ-!19 Capitais e
NCz$ •••
9.022.947.058,15, pa:r"' os do Inte.riol:' (quadro n9 47).
creditou-se, tmnb<ém, ~os Estados e ao Distrito Fe-

-1989, u

aeu"
em

"

Fundos de Po:~rt.ic1paçio d.oa M~n1dp1oa,
DOa Eet~do_a e elo Distrito Federal
A UDiio respassou aos Mun1e!pio~;, no exerc!cio

l,

31.12.89, rctromencionado.
A Lei n? 4.595, de 31.12.64, e~1 aeu artigo 49, atr.!,
bui COI!lpeté'nei• ao COn~elho Monctãrio Naeion4l para. llUtori~'llr
o

~:9

e

2,

Nc:~$

EJ.USS~O

a.utori:.:ou, noa t._grmoa do cita-.

O qlllldro n~ 4S avid.ene-14 • evcluçio dA• am.iasõea
r'nqat.e 4e pap&J.-liiOeda no dec~~re~ -d~ 'ac;cada pa~;&;:~;da.

lh11ncntci, v.alor õc NCz$ 40,719.S97,3~1,64.
·
confr'ontAnõo o total Cle Meio Circulante 11111 31 .12 ,89,
no valor de NC':o:$ <l3.925.960. 787,93, c:ot:l o total do Meio CircLllllnte
4ll! 31.12.88, no valor de N>::z$2.284.466.426,36,const.ata-ae um aume.2
to de 1 .,822~31\, o qual corret:~ponde ao.valor da Emissão LíquiCI.a de

nca NC:.:$ 11.6.2:2,39 rl!'lat1vos ã baixa õo moedas que pecderam o
valor libcrAt.ó:rio. o vaJor final ii o total do Meio CircuJ.ante

~net.i.rio

do art1o;o, •llim do l11n1t.e nele fixado, a ern.1csio d-o NC.z$ •••••••••.
-41.083.000.000,00, conlo.nne cOnata nl!S Mens.aqnns n9 541, do 1~.0SI.
B9J
n9 776., de U.11.S9 e n9 139, do 21.02.~0.

•:Emts•ão e ft•ugato do Papd-!1ol!lda

Ot:.t.DRO

Março de 1992
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ll.99S,3

fante: Rc!nÕrio e Põlro:~er sobre as ConU$ oJo CcV<Jmo da ~bllca - 1989.
Bmco Omtral do Dr.:aul

0,6
11.608.4

9.67$,6

5,90

Março de 19..;9_2_ _ _ _ _ __:D::..IÁ=R:.:I:..:O:....::D_:O::...C.:..:O.:N:..:G:;R:::E::S::S:.:O::..··.::N::_A:::C:.:I::;O::_N::A:::L~(S:.:e~ça::~o:c;I~I)c__ _ ____:S:::e~x~ta~-f::_e'~·ra~20~.!:1..=19:!_7
Tlt ....'\SFEI\C:O:CI.IS DOS IIECU~SOS no FU;.!IlO DE rARTICfrj\ClO DOS ~l!JNICfPIOS
VALOJttS CREDITADOS ~O tXUCTCIO Dt UU

I ,llUl

'"
lZl.lU,:Il6,73

r.u.on.uc,H

B3J.JU.trt,l7

2S.T05.%6C,U

6%,067,%75,97
:z.r.ot.026,63
107.140.112,09

1?,77Z.HO,n
H.1l:!-lS6,H

n.tn.n~,91
~atonas

~o.

....,.

os:.

2C6,SO

zz.~~2.:ll,n

1.649,?61.~9

10.1U.991,67

SD.607,5Zl,31

H4.71(o.Ol3,9S

ltS.lU.stS,%~

rocantinll

l%.131.H9,VI
40,)H.Hl,DD

U.tlll.U1.70
t01,7H.6oU,31

IU,U9.6SS,ll

477.~~~.ns,To

].057.5$4,764,94

3.S3$.Ul.610,64

~O.lb4,4ll,OI

l62.U6.1H,41
ZOL!n .956,11

40Z.P90.S62,4Z
246.056.169,12

).!•,u11hii'o

Piau.r

~0.16~.Hl,Ol

. Ceará
II.:Lo Grande do .'ôone

il•:rarba
P•:rnaab\leo

tPS.~l3.7H,71

su~.944.?H,Zl

"D,H4,"13,00
'0,164.Hl,DD
64,Hl.66Z,2B

lbl.50l.?U,t6
330.31l4.r.Ps,n
501.!>99.763,11&
Z3C.901,Q:Il,62
H4.171.665,0l

1Z.HS,'74:,90

Ul.ll7.3U,16
290.UO,U2,72
U4.4]6;.101,66
1Q0.7]6.679,6l
lll,007,2H,Ol
UI,64S,llt,H

lU.UO,l:U,H

], 030.67:. zu ,lO

3.H0.36Z.477,U

). 272.855.631,56
16t.177.166,U
zn.ta.rH,63
l.Hl.460.6H,U

1. 3zt.05~.13' ,63

1.l37.551.1U,77

t.703.HO.!Ol,ll

1.77S.Il6.1U,l0
6U.SH.UI,H
Ut.~Sl.Hl,91

o\la1oas

~O.l64,4U,OO

•D.t6•.•u,oa

SUtiESTt

194.~41.057,41

Nin:u C.:rats
E.sptrito Santo

U.HP.I91,JC

Rio <la Januro

2a.us.za9,60

:>io Paulo

u·.ou.ur.,u
n.zu.Hs,n

Pau ruí

l2.UI,)H,91

Santa Catarina •
IU.o GraneL• do Sul

n.7oS.:64,H

656, 1l3.1SI,4l
370.Üil.l1U,IZ
676.l3S,750,6S

109,%_U.t2S,71

616.ou.oro,s~

7ZS,J46.196,lt!

372 .!6S, P:6, 7Z
lU.HLS65,39
10.0ZS .~5l.l1J.,OS

48.1~7.496,07

14.J~O.IH,O~

é ENTRO-OESTE

H.O~I.246,8l

~Us

~l.lH.4U,7S

Nato Grosso

.:'4,4H.OH,9l
l7.ll3,40S,ZI

l2B.SU.U0,97
}59,7ZI.U0,46
1Z?.4S0,7U,U.

u. 90

p, o~::. P4 1, !lU ,1$

1. 00~.

TOTAL
l'o~tu"

B"'"'"'

!lo ar .. sit

soo.~

uo.•s~-lr.s,n
}ll,~H.OII,Zl

70l.OU.olS,07

H.OH.H~.U

Ilht'l'itO Federa·!

sn..

Jlellltório e Pi!l:ec:e-r ar>bre aa Cont.a; <.lo Governo

e;.:

lU.8Z4.lS7,l7

P.c-f.Üblic-a-TCU-1!189.

TltAP>SFEIIt.\'Cl~S

!lOS RCCURSOJ: DO "F\1'>00 llf l'ARTICil'AClO Dtl$ UTIJJ'OS l DO
DISTRI.TC FEOtR.\L ! DO FU!'D(l 0[ P,I.R71C!l'AClO DOS ~uiúCJrioS
VALORtS CIIEDtTAMS NO Ext~CICIO I>t UU,
...., t-:CtS I ,0!. )

l

l>IORTE

,

l.n •. z;S.o:c,"l
US,H2.U6,61
UO..~H.lllO,~~

z .962 .6Sl.lPS ,n

.,.??Z.~,a.n

!!~:~:::! ~~ :~~

~~.?ll.l~~.s•.

3r.o.u~.2H,os

2Q7.~pt.H7,lS

U.lll.~U.6;
~4S,l9l.S4S,:b

TocantlM

Sll.7U.lli,Og
2U.10P.tZ7,ll
363.409.601,16

H,:D.$91,61
IU.919.!lH,ll

U7.B36 •• Sl,02
BH,ts'.663,n
ll9,Ul.411,7Z
S11.JZI.Mo3,H

NORD!!:ST!:

4. Ul.)90. H(),U

lO ,64

I'.O?l,90Z,Ul,•s

t.o:o.u,t.IU,H

361.113.101,!13

40Z.990.S6l,H
Zt6.0S6.36P,U

6lJ,65l.)tO,~P

~OS.9H.?U,1l

i .154 -~27. 9:1,70

3l9.7~Z.U~,H

Hl,S~l.726,l6

~ll.l9'.·612,S4

UO,)Ol,OfS,7:

7ll,lOO.OH,U
1.096,Z07.UP,H
H9,lOI,HS,U
;oz.or.J.7H,so
),767,10?.(0l:,S7

zn.6a.uo,46·

,.

.....

Har•nlllo
. 'l'huf
Ct:ni

U6.174,U~,•l

Pan;lol
p.,•n•llloUCO

400.9SS.l?S,l3
U7.607.49S,t0
lU.l01,76l,ll
l0.t90.CH,47
IH,l66.H:,U

Al•J:gn
Snt:il'•
II.J.b

l,lU,66S.S~I>,S7

SlJDE:STE

S90.670.~~!,68

14111&& Gnah
J!aphho Santg
IUo Õ• J•n•l"l'o

~-~H,

SI\

,(o

S08.6~P.76S,9'
2~0.~0l.,OU,6l

IS4.171.o6S,Ol
IH.9H.OS7,42
l.HO.l6Z.P?,H
l.lll,O%.D•,(o.l
li0,4S6,36S,U

00_7.1~9.nO,I'

•• li>(,OZJ,OU,U
1.911,?H,6P6,3l
1PS .no .r. H ,07
626.H7.069,U

S.io Pao.do

lll.IH,267,Z6
ns.tos.n1,)4
lfl.OH.t?.,Oj

su•

7U,US,l21,14

1.77S,Il6. H1,lC

2-Ul.llõ.IU,H

P&rani

31l ... (o.Oil,ll

UI.IU.UI,l:

S&l\.t. Cnarl.S>a
!Uo Cnnd• <lo Sul

[19,~0I.St>S,9l
H7.ol7.~70,U

Hl.Hl.lU,91
702,041 CtH,07

!.Ool.69C.HJ,H
Uf.n2.9bP,&:
PS9.071.6H,U

519.1U.~~I>,OI

7Z~.H6.lD6,)0

J.lH.~l>t

7~%,91.

S6.6H,51Z,C9
t'Jl.BS.HI,Ho

•~.n:

ua,u

3H.lH,PH•,i1

C!:NTRO-ot:STE
lHnrlto F...Stul

Coláa

aro ..o
Muo GTo•u•

lUlO

tio

S"l

lll,ln,cn,:s
l.JlJ,ss•.~&a,n

:4.0H.N~.u

ae

Em •e tratando de adll!.tnistração da cois"' pública,
qualqer ação desenvolvida pelozs governantes demanda dispêndio o!lle
xecursos. Por outro lado, a cada <;asto deverii sempre eorr,Hlponder
UJna pre•taç.io de contas, no ll'entido de se fa:.::.or C"Wllprir o trinô-

aio AUtorização legi!llaUva - de~~oh;> f_ifl_-:.n~ei"':"o_ :-,

~re~tac!o

de~.

Por conseguinte, em obediência a preceito con•titueional, o Congresso N11ciona1, nQ de!feF~p~nho_ '!e_ ~:ua ;slta fu_nção
f.1sca.l1,;11.dora, bu&ea. apreaent:.1.1r ao pov.:o o resultado do àoaempenho
qovernament.!ll, apõs meticulosa avll.liaçii:o p<>loa •oaua ôrgao!!' de co;:
t:rol~ externo.

no Controle

'-

Extern~

No que concerne •o cont:Z::ole externo, vale mencioprelbo.in.a.rmente, a 11.tuação do Tribunal de Conta.• da união no
~xer:c!cio de 1?_89, ou seja, no !leu. primeiro ano de atividado:ts 11p&s
& promulqação .da Nova Carta COn•tituciOnlll.
Noa qu;alidade de órq.io de controle externo da adminiatr.!-

171,37

131.l~6

1H.za.on,s9

All&%gu.a
Roula&
!'ar .i

COIII a promulgaç.âo Q;:t. Constituição Fede_ral de OS
de
1988, o controle externo, exercido pelo Poo3or Legialat_!
vo eolfl o auxilio do' Tribunal de Contas d.a _Unido, incorporou,
por
fo:r:ça do. -que ,..dispõe o capu.t do art. 70 da Cart4 .Ma<]na, pod.!res para exercer a fiaeal~._:r.açli:o eontábil, financeira, orçamenti.'ria, operacion&l e p.eltri.="onial d3 Uniiio e &o.s entridadell da a&ninist"raçiio
direta e indiret!l, quanto i legAlidade, le<;1t.lmidade, economicidada, aplicação das subvenções e renüneia de reeeitall.
ou~ub::o

'fOT.lL

i

~oao!àlll&

A'(1'j- - · -

objet1va e respons.ivll!l quapto .i aplicação dos dinheiro;: públicos.

n~r,

Qlli\DRO N9 48

REC10ES E L"'ll:IIIDU
DA rEDERACAO

Os siatemaro de controle- externo· e interno- expre&aoa na Lei Maior, permitCin a avaliação e & co:nparaç!o
dea11ea
resultados eom o que foi plaroe:jado, de forma trarHIIparente, clar.a,

u.zU.SPt,r.t

100,~!1.Dl%,SO

SU'Ii,.llahia

Um .doa principio~ fund~mentah d~a S~ocied~deiJ dem,2:
cr&.tic•a conaiate na obri9acio de o Pod.er"P@:olico preata:r
contas
·de au.u .ctt1.vidades, niio •ó explicit~~ondo Oll objetivo11 e pxQ9r.-sll\ll.a
· contempl•dos CQlll recursos públicoa, como "também ;a_ for:aa como ta! a
rc"cU:raos forAm etnpre'1adoa e oa .roaultado!J obtidoa.

127.ZZ3.0U,S~

Ro:raiaa

I" ar i

:ORO EU!.

Sl.S'l'EMAS DE CONTROLE

X -

lernNCt~

l"lUI\DRO N9 4 7

J .630,

~n.•r.•,n

li9.S7S.'H~.14

H4,l5?.~H.~9

J..~S, IOl , 5~S. O!
lH.7H 1:1,61

1C~.416.HO,OI>

IU.Ul,Jl1,l7

Hl',l(O,S~7,4J

'l'OTAt.

•'Cnt•' hnco do •nul '5/A.
lloll.lllÚrJo (' S'tii"('C:('I' .ccol•u• .... Conla,. d<> I'<W<Hnu 11.-. l'"l'ÚUliC"I<-'l'(."U-1911'<.-

-..,5.-.) financeira e orçam..-.ntária da tJn1iio e auxiliar do Conqre:ulO N!,
c.1onal no tqcarote li fizcalizaçio cont;_bil, .financeira, orçal!lentii.~ia, operacional e patrimonial e-:a"õni~o
daã ~ntidadea da a&n1ni!
tr11.çÃo di reta e it>c!ireta,- O Tribun.:.l ~!.e Conta:;; teve liUD. o.i.it.6T•Oiiiiii

e:

e poder f1•c:al1z;:.dor si9nifieativamente li.I'1pl1adoa, conforme pr_eco_!

tu1.1 o art. 71 da Lei Maior, dest.acll.ndo-ce, dentre outra11, ••
9Uinte• cosap<::t~nci;sll:

ac-

"Art. 71. O controle e>~te.J"no, a cargo do Conqre.11so NacionAl, 11er.i exercido cOlD. o auxilio <lo Tritn.mal d• conta• c1a un1õ.o,
ao qual compete'

~ ·'··········-·····················~·-····-···········
•tv-

re~liz-111;',

por inic1at.1v':ll própria, •.•

insj>nçiSea

e auditor• de natureza C"<"nt6bil, f1:-~.'lnccira, or.;alll<.'ntSria. Oi'<'ro.eionai. • patrbaonial, nll• unidll.d<>• adPtinict~ativaw dow Podere• t.!
9l11lativo, EM!cut.1vo e Judtc:iirlo, ..• ~ (lncluid-1~ a{ a:;. fund-H:Õt!a

•

soci~dade• iroll'tituWa• •

ll&nti.,&J pelo Pod.e~ i"Üblieo Foderall 1

fiac-4l1:tar aa coota.c n11.c-.iona111 da• e11>!)resas aup:t!
nacion!t1a de cujo capital aocial a Un1Ãco patt1cipe, de forma dir!
ta ou indireta, rooa t(l"rr.oo• tlo tL'at.ado c:om•l~tutiv.o•l
V -

.. VI - filócal1:o:ar s a~l1caciu de quiii~Mq;uer r~~tcUtiOS repllasado:s pele. 1)n1.io P~Cd1'.-mt>!l' conviinio, lltt.O:tl:.> aj~I."'Uol c::u ~ W~
tou. conq;;.nerf'l"a, & f.~t.:1.!0, ao_ Ol~tt'lto F<:.C!"ral ou ~ !'>Jnic(pio~·J
•vi I-

pre~tar-

A& inform.lç&., sullc1t.-.,]o..o pelo Conqr,.aao

Nllcional, P<'Jr qualrt•lc-r de!' •~rolie Ca~;.,_s, ou por ql>llllq.Jcr da:11o r~•.t"""'tA
vas' Colil~:iuóes, sco::.<rc a· !111c-ali:t;;tcào contii~J!l.-.tin.:ulceira, orça);IO•r.til"ill, Opolro~~-..:l.on.aoi n p:.t.rimtmi.ol o aobr., u·>~ult<!t.J..,• d• •udBoil•ut
• in•veo;:õea zealiz~.Jas•1
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•VIII-aplicar aoa responsivaia, cm caso de Mil~va.lidod•
dc:r;pc:s;; ou irrcquJ.arioladc de cont.al5, as sançõea prev1stas
'.om
lei, que ea-tabeleceri., entre outraa comin~tçõea, multa proporCional
ao d•no causado ao erário•.

de

Face is novaa rcsponsabilHlilll!,es asaumidao, tornou-se i!!
pe;rior.o, durante o ano de 1989, o reviqoramento no ~ oeerandi
dos= órqio~ fiscalizadores. Iniciou-lle Ullla rae11truturil~io
bâ&ica,
e>.JU esper::jilll nao i.rea de Jnfor~~~itica, o que propiciari
un>a
~~~aior
abrangência no exerc!'cio do conuo;e externo.
Quanto ia at.ividAdea inerentes i sua fm:~çio fisealill:'l~~ _
ra, o TCU re,.lizou, no ano de 1989, um total de 564 Inspeoç.Õc!a/Aud!
t.Qri~a, aasim diatribuldaa por Unidades da Tedcracio1

INSPEÇ0ES /AtJDI'l'OR:IAS

21
03

ALAGOAS

""''"'
"'-MAZONAS

,

21

B>.HlA

CEAAA
DISTRI"rO FEDERAL
ESP!RITO S1.NTO

GOlAs

,

,

MATO GROSSO 00 'soL

05

MINAS GERAIS
PAAA
PARA!BA

32

MARANIIAO

PARANA

PERNAMBUCO
PIAUI
RIO OE· JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GR1.NDE oo SuL
ROR.Jir.IMA

18

...,,
,

18

,.

35

SERGIPE

21

:XnforlllaÇÕtls colhidas junto A<:~a õr9Soa de controle- inte!:
no nos dão <:ont.a do s.o;-guintC!: h.i evident;er> indicativos de que
e111
1989 houve maior rigor por parte dos audltoria~t em rn:aa abo~::c!Agena~
Nos relatõrios. d"'e audit.a\l'em proceücu-se A rt.:,:omeml::.o;õen."det•lhadac
aos õrg.ios, r ê:ntidilldes audita<!as, visl!ndo a coueç.ão de b•propri,!_
dades encontradas, cx:.&donadas .muitas veze• p<:>r controlra"intcrnoa
1n11dequaodos ou inexistentes, in5Llfic1ê!1cia d<><......unental, o!eapre?al:'o
técnico do pessoal,
III&. gestão de &àldni!ltrlldores etc. 0• õrqioa
e entid;:u!es oudita~as puderam cor.hcccr as !ttlh"s encontradas, bem
COliiO receberam inatruçõc~ de COfi'IO san~ii;-laG..

CONCLUSM GERJ\L
Estilll>OS vlvcnci&ndo Wllll novil ordem inlltituclonal

p~~;I11, decorrente da Pl'Oill~ll]IIÇio da Carto~~ N<~.<Jna do !988 • .Por

no

eon!J!

guinte, diver,;iiiP D>ucl.:mças de ordem legal rcicreutira."ll profun<'!.:u~~en
te ~Wt siroteJ~~iit.lca orç,\r:u:mtliria da Unl:i.o, COI:! a introdução de
novos com:eit.oa, no...-a11. t.iiocnic•s, novos r.~êto<los, enfim, de Wlla
nov.zt
filosofia 'de aciio, na progroll.lllação do!i gactc.g ., na d1•trJbuiçio doa'
recUr>'los pÜblicÕs. Till f;~ato resultou num qcand~ ;~avança cb procen111o
da a.beiotura; democrit.ic~~o, pel11 5J4rtie1paç.io.d..:. povo, atravis dos 4!
varso's.~;.etorea da ~ochoda.:!e, na fixação das re')'rtt.ll de açiio do
G5:!:
verno, quilnto ao ealabelecll'lento doo objetivos, mct.a• 11 priortd.sdes n.a elaboracão dos pl.:~nos e orç<U~~anto_s cl'"' Unlii.o, b - C<>liiO
na
o
a\fal:iaçÃo dos ro:sultOHlos CIO dc.semp_enho_ -~0\16:-nazner.tal, dur-Ante
e;-;erc:Icio financeiro corre!'lpcll'u,lo!;mte.

20
03

S.XO PAULO

O alatema de au~:!itoria do contzolc interno paaaou a
de
IJCnvolver COlll maior i:nfase a auuitoria de acompanh•mento doll qeat5;';
do~ recurr;;o10 públc.:ios. A _an.1ilis~, _o _c~ntrole e a cwal1!J.çio, concomitantes: õ. qestão fi!la!lccira e .orcament..iria, r('sultarlll'll, inlll!q.avelmeniê, elb maior aconor.~icida~e •.eficie:r:u:iil e e!lciicia na . execução
erçamentir.io"l do GOverno.

Xl -

o•

SANTA C71.TARINI\

No ano de 1989, alc~nçou-•e o pleno func!or~aaoent.o
4&11
subaecretar11!1S de auditoria, e=:t.ils, inclniWs nos rcg.iltleritoa 1ntotr
nos d•s Secret•rlas de Controle Interno no flnill do •no de 1988.

t: oportuno reaG:.r~ltillr que, •e o Congresso Nacional.
ea
especi11l a Ci:lllara dos Dap>.:~to~~doa, tive•11e 1nveat.ido da '!orma aqre•liVa nil eoontrat.aç.ão do modernoa recursos de .1nfo%1Út1c:a 0 poder!!,
1110~ ter 1:1ACIO 1nlc1o iiO efet1 ... o exercício do cont.t:ole •xterno~
f1J!!'
ção esta que, ao lado dol função p-rimeira de leqislar para a Nll.çliio,
~pns~itui um dO~> princJpoliS pre:10suposto• do pleno exerc!cio da.
de
1110Crac~4. por perm.!tir ao povo un> conhec!.m~ato e u..>tA avali~çio !!o-;
rell:ult.ado~ da o~~o;io qovernamentill em nosso Pala.

12
17
18

KAl'O GROSSO

Março de 1992

'TOTAL: 24 Eltac1o• ••••••••••• ••••. ••• •• ••• 564

2.
P<:>der.IOII consic1er•r a infot:mlltizaçio doa 11i111tem&IJ de Cl:J!!
t.role !nterno -como a ~IIIOlill propulsora• dollló Avanços obtidos no o ano
<!-~t 1989, em decorrincilll di!. nOV'I politica fisealizildorl\ emaM<h
c1lll
con.at1t>.:~1cio Feder~~;l.

O ~:iatCIIl!L .:!e controle interno at~a ,Ct;'fi'O b.:llle fundomenp1ra o exerclcio do controle ex.Vrno, haja vista a relevincia
da fi•calill!açio e controlo interno• axerc1dos pelos 6rq:io• dll! e•d•
Poder, '1\3~ vi•a •••e;urar a probidade e a e.fieiinc1a odo• J:esponsd
... e~ls pele, a(!Ainistraçio- dc<11 bona e Villlo:tes púbi ico•, res>.:~ltand:o
c:umpr!:zlento fiel dos objetivos expresiJOIII noa pZ'o'jl'rA!l!ll• de trebalho
elaborados :pelo• õrqàoa compe:tentltl.
t~l

ri;

N(;l imbito do POder Executivo, fora11o implantados
do:la
de Ac11tiniatr,!
Pin~neeirO!I; <1? G<.~"·erno Fe4erall e o SlAPE fS,ilteM• Int~<;;rado a.-

03. análise das peças referentoa 110 pro<:aa•o de Pr•!
t...Ac.iio Cle C•.mtas do Caverno d.!l Jc<>JH~'.>lica que ora I!.CillbÇO_II o:lot
zo.r, merec:er.a:n dc;lõtaQUE: aa se9uintca conclusÕ11111

reD.l!

Prel1min&rn>'!:"lte, h4 <;~ue ne rco:-s:~.ltar •• c:onciu~ÕO•
contidas no parecer do .iluo>tre Rerator do 'l'r1buna.l do Cal!\t&a
4.1
'cn.Ião, Ministro .K.llrc:os Villo!>çll, 'e acolh:Ldas peloa- dellla1s
•e.bros
dli<;~Ucla Corte de cont11s, os quo!>h>, e:m reunJio pl<'n.iria da 15/0S/90,
decidiram ?Qr un.sniml<lilr.l~ ....atollt' íavonz..,ttllllente i •I'rovaçiio
d•a
Conta,; (!o Governo_dA_R,·r_úbllca_, rel .. ~!Vllll ao excre-!cJ.o de
198,,
eor..ler~~~e parecere• 111prcsent•~"s a t<equ.ir1

U

l'fiOJI:::TO DE PAR1;(;Efl DO RELATOR

.-:~.•te:l'ii.B de inte'il'raçi::>: o SIAM (Sistema Inte'r,iado
~.io

~ O 1'IUtlUNAt. DE CONTAS DA IJNI.lO,
vJ•~ 0 dh;>osto no 'i te• I, do 111rt. 71. d"

ãr.,as de controle, a.it- hoje oa prit'..:~ipaill rf's}X'Ín~livei.t peh
CO:l.!
t.o.nte flt.uali:tacio e tr•n•parCneia dillll at1 ... 1<1lli14'u- .a~ini•trat.iV;!;» 6
!inllnc~lra:, operaelon.'lill~ pat.r.lnoon!~~ol• e eontibeia ra. e•f•r•
do
Governo }"ed.er.al.
Enqu~~onto

,a

Constituição de 1967 (SeÇ-io VII, llr\..70)t-l:Zit,:l

ap>:-r!IIIJ ~ • .fhcali:ti!.Ç"O fia~ncelr• • orça=ntliiia, a -carto11 tllt.,.al
o~~.:ropl h GIII'O-IJ 11tribu.l çÔt.•~~:, ll:ereacent•r,Jo á j ei"as -~~ · Uacal h• cãO ~o~
t.;bi~, O?f"raci..,nal e P"tlitDOnill <1• Ur1.;.r;~ • dA6 tmtidalle••<1.>~ .:&<1m!n\str .. ~:io dirata e Jndlrat.!l, 1nclu!c1a~ •• !undaçõ11a 11
tnatltuld<~!l 11 IDQntidna. p10lo Pod•r Pút>U~o :redO:ral.

•ta

tondo Const!

tuiçio Feder.al o,
CON!'::lCEflJ:;.rli>O que a.s t:IS'ceitalf e aa

d~JIP!-

aas oatio re!i.p.t.lda.t.lcu• na L•i da. 14cJo• ~oprov-a~a pelo
C'on~resso N!lcional o no• di"'lu:r~a.a luqa.ls
poat•ri~
ron que ól.bl'ir1!1111 ç;:~cHt.ca auplumcnlat·es,
••~c1aia
~ .extr.:.ar,in~rioa.j

(."ÜN:ZIO~IUt.NDO 'Que a exoJcuçiu orçU)tlnt.t!l.'t.Q

do •x~tc"!eto •• proc·niiO\l

(:'Ole

1'8<Julat11liu!lllr
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CONiiit>EA.o.Jn:K> <;!'-'" o• Palar.Q-O• c ... z .. t•
da
'on11o • & ~tpraeiaçlo an11l!t1ea cl.ca r&J;;'II:IICtivaa CO,!!.
t&l. deiiiOnat.ra:n •• o;>cr•~ó~• orç.amenti:z:ilill.'~
tlnar.coiro.• • ,,:otril'>('>nh.ill da UniÃo reali1:aóa1. no ex•rcleio da 1~8:J,

· CONSlD!;Jw;oo <;:l.lll o di!_ie.j._t._de caixa,

valor c!c NCz$ (8.5•a

no

nio ulttapa•aou o t;2

:~t~ilh&n,

d11.a 'oporAçÔ•H• de crÕd.Hco neeeaairiaa .atlo aeu f!.
n.tl.net~cfl;t.o c pr>3v1•taa nD.II receita• con~;~t&nt.el do
to~rl

orçu~cnt.o c~:~..d

d&

União

t de PNU:CER que- •• contl\1. rolattv•• ao
exerc!cio de 19(1<), •prcli(I:J.tac1aa ao con'J're1ao Naei~
n•l pelo Excelcm,t{ali.o Sonhor Presidente da l'lepii.bU.ca, Doutor J'OSt SARNEY, ••t.iio "''" condiç~••
4•
aer aprov&dG.I.

Hl\ROOS V!Nic!OS VILLAÇ1o. .•

ll.eh.t.or

2) PARECER DO 'l'RISONAL DE CO::T:r.s a\. LNIIiO

O 'l'IU!'lllllJ>.L Dt CONTAS DA ffi'i'IAo,

ton~D"

cm

viata o dill.[lOII:õtO no i te~~~ I, do r.rt. 71, 4a conatituiçio Fe<!el"al e,
CONSIO~Rllh'DO

que 111 rcceiUu; O allõ C:OIIpii-

Silll eatiio reapal<:!ladas n~~o Loi de Ho:l.oa 11prcvada ~
lo Congrc11so N:oeion!!.l e nos d:l.plOlll.m& loo;lo.ia: r-oste-

rioroa que abriram crêdito.lõ auple111entare11, oopeeie extradorcl1n.irios;

•1•

CONSIDERANDO que a execução o:rçafllentir.t..
"o exerctc1o se proee•llõou co111 r~g-ularidadeJ

1 -

~aa:l' 15•• IIOI'!v•l:-"id~tc!el':

enf~entlO.r'l~a,

Co-

"rno obt•v• :r•aultadoa positivo• naa,ireal' c;h. C'11ltur";, elo D~•en
V01V11:Mlnto Social., da Diploc.acia • 110 •aforco pêr.c1ctentc ~r• r•du~1r a •:11-naio do Estado--pre•ário, ao d.u· in!cio ao dcatc111:ldo
pro;r.... de privatillõaçio, eoaa tranaferitnciaa pa.trillloni .. ~ quto •:.~po
r • • USJ 1.,1 bilbio, oti 1989s
2 - Quanto ao deaempenho da economia bJ:a•ileira,d!!
rente o ox•re,Jcio aob exam., con•tatou-••• a 8)Ultnplo ole toda,• _d~
CII4a, u. rco•ultado neg&t.1vo• o qu.e não eonltitu-1. nenhuma novidade,
- t•ce da airia criae aoon&ieo-finltnCI!'ir.:.. pol" que vem pallallJl.do a
••çlo braail•ira, onde aobr••••iu eo:ao o seu qrande inimigo, a intlaçlo qu• aituou-ae entro 1.76t,ã9 r:' 1.863,6\,<:011 ba.lle no~;~ lndicea:1IPC
e INPCJ
3 - No tocante à coxecuçii.o do Orçamento, !oi ineq&.Ycl & preocup.açli.o do Gove~rno e111 aanear aa contaa pública,;;. F.ntre~
to, a faltlll de :l.ncr-ento aoa invcatin.c:J•t.oa nii.o pondtiu Ulll re•ultado ~Laia fiiVOrivel no rateio daa dotzr.çôea orç!ll':lentãri;zr._r:;, em .:raz.io
da eaeaaaez de ret•urliloa para fazer face ao cumprimento dtt. progr~
çlo do tra~lbo Cio GOvarno,

Verificou-ae wu atipiciC!ade de p;-ooesa~ legialati
wo-orçament&:rio, vez que a Proposta Orç.zr.mentirla# foi elzr.bor:zr.d .. ~
base na COn.t:l.tuiçio ;anterior a a exol'lo::uçiio da Lei de OrçAlllento
se
deu J:IOa IIOldc• do 'l'exto Conetitucional vigento,

o Orç~ent:o. do exereieio Cle- 1~89 pas11ou a eontor,
c&puto 'lflral da eati~U~.tiva da Receita e da fixl!.cio da Despesa
Orç~U~Gnt:iriaa
da Uniio, oa O:i:'çlll!lor;tos dos Fundos da Administração
Federal • das Operações Ofieiai11 de Crêé.ito, como resultaCio do pr2,
coaao de unificação orc&J~entiria, iniciado or.~ 1986';
no

Vorificou-s~ tillllbé:n Wll
deficit orçilr.lentãrio
no
valor de NCz$ 1.C.i bilbóoa, cujo ,;;alt!o foi comoequido at.ravi!il!l
de
aut:orJ.~ação leqial11tiva para eolocaçio ele t!tulor;; pübliCOli delitin,!
doa à cobertura &t •rostoa a pagar-;., no exerc!c'io ceguinte, con!orDW ca l!adoa C!a pig-ina ae;uinte11

Elll NC'Z$ Milhões·

ReCiloit.a E:~timada.. l'lltia ~to.
MJ.eionaia ••••••• , ......... .
b) Dct•pc•a bali~ada ••••••••••.
~ Orç...ntirJ.o •••.••••
a)

CONSIDERANDO que oo Balançoa Goraia &t UU
io • aprociaçao &nl!ll.tiell daa r••pectivaa contao ~ _
lriOnstri'L!II 1u1 oporo~~çiSea orç41ncntáriaa, financairaa •
pa.trimonia.ia ela Uniiio reali'l:ada" no exorc!cio
de
1989,
CONSIDEMNOO qUtl o dêficit de caixa,
no
valor de .NCz$ .C8.50~ Jllilhliea, nio ultrapaaaou o total das operDçõea dlil crEdito noc•••áriaa ao aeu .financiNl!ento e proviataa nas receitas constante• do
Orçuento Geral d., Uniio
2 de PAllECER que 1.1 contas relativas
. ao
exGrclc:I.O do , 518 9, aprecent.ll::las ao COngrea:1p. N'ác.io-

nal polo Exce~entl1J>i1110 Senhor Precidentc Cb. Repúl:!lica, Doutor JOS!i': SAltNEY, e~tii:o- em condiçÕ••
ser aprovac\11.1.

••

Sab da o. s_~u!~EI,
JIDHEMAR PAI.J\OINI GUISI

Pre11J.dente

êm , 5

de ~J.o do U90.

Minill!tr~Relator

LUCI11NO BRANOJ.O ALVES DE SOUZA
!TILA ALVARES

DA SILVA

PAULO AITONSO MARTINS DE OLIVE:IM.

•

.l'OSt BUCAlUN
(Miniatro~;~) • "

No âmbito do Congreno N~~ocional, ao qual, por tOrça tl.e d:l.•po•itivo c:on•tltucional, c~~obe o jul91l11\ento .,_,,. refer:l.ã•
Conta• e, na. qual1da4e de Relator da preMnte-·propoaiç&o, vale-no•
mencionar o ae9uinto1

4 ~- O• Balanço• 4a Uniio, retratando 011 re10tultadoa
9erft:t• da t~xecuçio orçamentária e financeira no exercl;:io,
foram
olaboradoa de acordo com aa normaa vig-entes e a boa técnica contibil.
5 - Ro quo concerne ao• a1atem.as de ·controle, aind"
i d_efic_iente o OQnt:rolo axterno exercido pctlo Poder
Leq11ilativo,
coa o auxilio do Tribunal do contaa da Uniio, face ia
li.mitaçiSoa
d.opara!Saa, principa:bulnt.e quanto' ã,
I .. No bbito do Conqresso Nacional

a) ine.xiatincia do uma ellltrutur.,

org-;:~;nizaciona.l

ca-

pai: do atender à dfilllla.Jlda de aflrviços técnieoa eapecializado10, rel!

f!LVIA LORDELI.O CASTELLO BRANCO
HOMERO SANTOS
JlENTO

-.1•

""'

MARCOS VIN1CIOS VlLLACA

FEP.NANDO GONCÃLVES
CARLOS

A deapeaa fixada, i conta de recursos do
'l'eaouro
Nacional., pa•sou • contemplar o aubanexo •serviços da Divida
da
Uniio~,&ti ent:io inteqrado aoa Encarg-os F.1nancoiror;; da Uni.ií.o,
o
q\10 permitiu uaa viaio
detalhada dQa vastos ;lobaia do Gov'eE,

t:i-vo• la propoaiçôes de competência da Co111iaaão Milita de Orça:rtentos
b) falta do inforn.a.çõe~ b.&.aicaa q"ulil facultem a efetiva ·~'1$-ae da& ~poaiç3ea relativa;r. ao proeea=o
_o:rçU~ent.íirio,
taia oollxH plano• plurianuaias orçamento• õllnu;aill; créditos adieior.ai•l plano• e pr09ramaa n•cionaia regionais e •etoriaia de desenvolvilllanto e, no caao m11 eapécie# a Preataçiio de Conta11 do Governo
da República 1
C) J.ndilponibJ.lidadllll pi-.itiC-11 de banCOS de dadOl!l •. Jlo
btbito do Poe!er LoqidatJ.vo, Pan. auporte 4e ani.H•• e checaqcm das
1nforaaçõeat

··~---·---~·
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••:nri•••

de

~rimetro

d) inexi•téncia de um Pl11no PlurianWLl que
para WIUI. 111elbor &Vll.liaçio do de•err.penho ']Ovorn~~;mental

Maria :r r .acem• S4bói'" Fon:seca
Ma9aly de Melo Rabelo Tc.olcdo
Mt6nio Marh de M. HeS'JUit•
e
Rosenta.l Antero Alves Junior •••••
António Paulo RodriguCIIi • ,, •••.•••
Manoel de }l.raújo Fern~n<lcs
e
Fernando José Balter Rocha (SF) ••
Ar is teu Antônio Elsing •••••••••••

no perloclo anal1••do,
e) inexistência de Lei Compl•lllentar eape.c!fica que
discipline a a,.térill orçlllllentiria, c111 •ubatituiçio 1 atual Lei n9
A

"t?n

'ç.".

Dilson Santo!õ Lima

c) insuficiinei& de dotação orçlllllentária consignada
ao TCU, em face doa cortes efetuados plllo Orgão Ce:mtr.c~.i do orçMICE:
to 1 o que difiÇI,llta aezuJi.vel!Do::ntc o pleno cumprimento de l:llilll atr!
bui.çôes;
Ass:i.m, Nobres. membros de•ta Egrégia Cordasiio Mista
de Orçamento, eonclulmos nossa apreciaçi.o sobre o procea:aode •l"restaçio de cont.aa. ao Governo da Repúblic&•, relativas ao exet"clcio f!
nancei.ro de 1989.

~ •••••• ~··

Item Vs
Item VI et VII,

le~

-Item VII, li
Itens VIU 1 1 o <t

:rt.cr.1 VIII, Jt
•••••• '!tem IXt

~~~~~~~ c:~~~~c:~~~f~;;~"~~~:e~:~

xzn:-

~

VOTO DO RELATOR

Tendo em Vill::t.a os termos do Parecer Prévio do Tr.!
de COntas da união, o q~U~.l, diante da. nonulidl\de ev1denc1.!
da quando do_ c:JoC.ll..l!le das peças· COlllponente• do proees:~~o dv pre~:taç.iio
a. contas anuais do GOVeJ:no Federal, bem COPIO a e conclusões conti
da11 no. presente Re:lat6r1o, opinamo~: favorav.,lmente à APIIOVACh> ~
Contas. do Governo da Rcpúbliea, relativas do exercicio financeiro
de 1989, confo:tlf.e dh:pOe o Projeto de Dec:r-etc;- L.:!:9iS~lat.!.vo emana-

buM1

XO-

S.1la das Seazões d"- COmiaaão Mista de OrçiUI'M!nto,

cona_t_i.tui tAl prOf'Osiçio, aatéria ae 11lta
relev.in
cia no cenário n•cional e no rol de c0111p~tência le<;:islllltiva. do CO,!!
gres:r;o Nacional, por permitir apresei}U~r ;;~~o povo O$ rcuoul"::.ad.os
d11
açio gov'l:rnamental durante ,o perlodo referido.

... _.t~~,;·{~(;
!:enador

LOURIVAL BAPTISTA

=

Relator

EsperAlllO); quct o nosso trabalho, apesar da fllodeato,
possa servir de base p•u·a a. avaliação e julgMJento, pelos . ii.u.~::trc:•
C:Olo9aj;, das Contas, objeto dest11 relatório o po:rl:JceJ".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9

Quere:noa neat• oportunid.ad•• nos congratular coa o
Ministro Harco.s
i.naiqne Relator do_ Tribunal de Contlls "-" tlnião,
ViniciO$ V.illaça, pelo es;forço e dedic111çio dCfiiOnlltxoadoa na feitura
do :Rel•tório Prctlilainar, bem como endossar os nOIIGÓS votoa, nos te1;:
IIIOIJ do Parecer que :~~ugeriu a •APROVACAO d.lls; Contas rela ti v•• .ao e:ic:e.!
cicio de 1989, apreaontadaa pelo Excelenth:siiiiO Senhor, DOutor JOSt:
SARNE'!, ent.io Presidente da. República•,

XII-

e 2r
e t

..• Item X;
JoÃo Pedro SilvCrio ••• ~ ••••••••-•• Itc:n XI e coar
denaçio e Rev!
são Geral.

II - No ilnbito dQ Tribunal de contas 4• líniiG1

bl inexiut.ência de Lei orginic11 nAquela Corte, dav,!
damente .at.ualiz&dOII. de ~~.cordo co111 o Texto con.~::titucional vigente,

l:tem IV,
It.tom IV,

:~~=r~~ ~~s~i~e~:~s GMa~~;~o .••.• ~

f) inexil::tência de Regimento Comum do Congresso N.!
eionlll, devid.amente •tu&ll.zado noa 1110ldes da Constituiçio eiR vigor,
que dis.cipline o proc:ea•o legislativ.o-orç.nlenti~:io, em •eu imbito.

a) iil•ufic:Uinc:ia de pessoal qualificado, rnoraante na
i.r.ea eapcc,l.fica do Controle externo daquele Orgio de Contas:
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"'Aprov-l'l as Contaa do Governo da Repú
blic:a, relativas AO exerclcio !.tnan:
ceiro de 1989. •

PALAVRAS FlliAIS

Ao oncorra.r o presente Jtelatório, que ora subl.ct.!.
aprecil!lçli.o do Plen.&r.io da
côniitillio Mista de Grç&JIIento •
axpret:SõiUIIOII o nosso reconheci.JI"U!lnto pelo brilhanttt deaeapenho do
ilustre Deputado Cid C•rv~~;lho, nos dois anos conseC\.IItivoa, na Pr!.
sidênc:ia deat& egrigia Corniaaio, a qual to1100•.• honra de perte!!
ce:r.

laOII À

Destacllllloa t~ os trabalhos 11labor.adoa, nos b
bitoa do Tributlal de contas. da UniAo (Rela.tÕX'lo Prc.lilr:inar) •
Pode:r Executivo, pel;a Secretaria do Teaou:r-o ttacional do Hiniat_!
:rio da !'azendl\ (Balanços 01:-ra.ia da Oniio), docWD.ento
ea••• que
noa pcnlliti::""tull uma análise' •~tiafató;ria :~~obrll:t a Prest-.i.çio 4e C:O_!!:
t.aa do Governo da República, relativa• ao "exerc:leio re!fr:ridÔ.

d;

Art_. 19 ~ Fieõllll aprovada• aa COntas do Governo da
Re?Übll.ca,· relativar• .:10 CJierc:rcto financeiro de 1'JS9, na conformt
dadc do;: dispositivos con.J:ilit.ucicna.~-s conaubs:t.anci.,do' no art.l9011 ol8, lCifO IXJ 71, incla;.o I c 166, §19 ineiiJO I,.!!:_~, da_C.a.r_
Art. 29 - Este Pco.::rcto Lcg.!.11lat1vo entrari e111 v1
90r na data do aua public:açlío, revog~J.Aa 1111 dlspoa1ç00s e111 eontr:i
rio~
•

Valo c:on.i')'nar o noszo llgrâdacillle!'te pela preat1.0IIa colaboração re.:eb1da das .autoridllldes o ticniCQa envolvidos
no proc~aao, notadam~nte os do TCU, SrN/HF • SOF /Sl::PLAN •
ptJlas
i.nformaçóe• cornplementarea pre~tadas a contento.
Por Úl"t1mo, que:r-emos

de1xa~

111aia

U!tl.ll

Presidente

vez :reqiatr_!

da a nossa. grat.1ddo pr.lo eillpenho da Asae:1uao~úõ de Õrc-Ament.o

e

Fi.aea11:r111ciio Pinanc:oh·• da Cim~r.a doa DepuÚ•f'IÕsi que. na qu&l1d!
de d<' órgno elo -.Bs<'i!'-Ci..ni~iltO-d.i.ret..o • Corll1u:lo Mista .ler orç4JIIa.!!
to do,Congreaao Nacional, env1d.ou t.•.)doa 01: ~t-lllft:.rços nc1
"entido
do int.e•fr41 C"Wfoprimento <'ln.a t.:..r~!a" ql.le lhe !o~:.:ano eonf1al!a~o~ ;.trlll
a conft•co:;:io do preaentO:t llelat.5:-io 1 cu_ia c-qu1~ técnica. aob
IIUJ'Ct'V111ÃO do Dr, r.uil. V!l~õconce-ltJ•· !loi •ssim ~c:ompoãtal
JO.!I;; Mllort :r.11 Ferreirn ••• -~-·-• ••••• ltonã 'r 111 IIJ
An<Jt!}A ll<'!~h("la d4 C:.mhll Gu~d~·• ••• lt<=m IIIr

!
C O H C L U· S

t~IIDfllofl,rtl
flllfiP.rnen~e
wer, .. tt •

uo:

~

O

!,:""'''•·~~~ ~'~••I•
O<!.«"'<'nt ... '"'
reDIIl"(!~ .~, 1(' 1 0f <l,.~~~•t'll O! lll:•il.

•i~u''''"

~·~'~llW_!}y

f>'

I•·

o P~r~rtr Gt• ""'~ttir
~~' •. rrr-tr><.!II·V~I n,.Ptt~T·~
P\O'I!Ito.&\ltM,-~-~~-,.,1./li".l ;;.lo, ~ato t~'"'"" au J>•u1el!.o te l.lccre
ta teg•!<t•t•va JOI><f~tn•-or, a Otput~<l .. 11no.s f>•$•0<~1 votab f .. ~a ..
r•v .. rmrnlt•

lnno

r•t.1ro~~r~.

Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Cll.,Pirt(lfllll 01 StiiiiOfll fJIPioltiiiOI Cid t:arrllllo,
Prlall:lf!ntl.
21ZI VII'IO#UU, Sli~IIOO Vlti·PtiiiUIItl, ~Oio41 LIIIZ
"011,
TUCIIfO
\lltl•l'ruldiAte
NIIIOII GIO~On, ltrnl
P1110111,
GefltlltUu corr111, lhtllltl Vllltnl, ~'llrco11 tlm•, G•••• oant ... ,
$o"1111 P~triOtll, Dare·r Dt~to•; HÚOido S,Mbó••· l'lu•ool P'IIHCHI,
IIUIO
l)UtltOl, JOf!il AtiiiSII, f'b>O Albllll11tt1, G~~orral
D~IIIU-I"
111,
tz111
~crre1r1,
11r111 P1n11~tra, faiiPII
1'\~ndlll,
ReflitO
4'1111111,
ll!t~lld,IIO,de 9111111, l'lt~IIIS Ç41f,
JO'J6 Dutrl,
SIIIIIO

11111111,

t•••r
l•ldll,

lrauo

Po;u•,

Joio ,.,..,,o, Ublr111n '~~•H,
'-•l..,or fa Luc,, Jofran

"'''•

Tlnoco,

Jo~t

Jorga,

LUc11

VJ•Ha,

ffiiJt, !'!ar••
de
Lo~orles
Joio C•rlol Boc111r, M•uro l'ltrtnla
Ucto Nuu, "oh Al~co, LÜtlo llt,ntltoi, O•rc;

lllllt"l

C,H.-alnli,

Joo~ Scrr•.

lnna 11tr[a_ Rt~tu.•

't'"

t_1r1, M•nual Oo"""-

IO•,
At.IS!IIIl PGitDGI, ,,_llC!IHO Óornolleo, .1006 GOrllltlo,
Jot.'
eariOt. Vuconcelloe, oonuntoi JH4nll 1 Ru~ Ncac;, o o• Scnllo-

r••. Sonaooret Joio •ooo, Pnlllin'r" · V•c~-J>re"aenta.
LDI.UI~II
laptlltl,
JOII\1 ro~IÇI, JDI!t Cllllllltfl, RontlGG Araglu, Alllllf C•trl•l. Roo~rto C~mPDt, Jorta Oor~na11oen, M6rcto Oorezoo~l. 11 .. n1Ue1:o cu l•vor. Lourco~ller~ N11ne1 Rocn1, Nallor JUniGr, JDio tot~.>,•cn•gal

RoGrltUIII e 116fCIO l.COrdiO.

111111

~•

lllllnllo. UI 12 di

-~l:r.tmbro

lõle 111ill.

D~I.Gt~~~lHO
.
l"f'.lli;IJHI~lfi.R")-

TERMO DE RECEBIMENTO DE li:HE:NDAS
PflQJI:TO OE OtCIItTO LfGlSLATIVO CMonugem IIII 27, dll 11190-CN --con•o Govtrno ftD•rat rala1:1Wtl ao IMirclc:IO flnlntalro de
1111) • .
Nu ·urMOI u .rt. 13 ~:~a Rcsoluçlo nt'01191-CN, o s•11110r ·Pr•stdont.e ao Cofitrano N1c1ou1 determinou • aoertur•- •
'!IUIIIÇIO
nO Ol.riO CIO COR:Iri!IGO tiiCIOIIII- CIO pruo PITII aproSall'taÇIG
ele emtno:ll!l •~ ProJeto, no perro~;~o ao 07 • ê!:l/09/91. to-s•t••• 0 ,, 1 to, nlo for•m recettDII emondat. •o Pro)eto.

t••

SIIG d. f111111110, IIII 28 IIII IIIDI1:G CIO 1SIH.

Sexta-feíra 20

1201

envia à outorga legislativa o texto do presente "Acordo de
COoperação para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso
Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico ilícitos de Entorpecentes _e Substâncias_ Psicotrópicas, -celebrado entre o Gõverno da República Federativa do Brasil e o GoYerno da
República do Equador, em Brasília, em 7 de noVembro de
1990.
Acompanha a Mensagem Presidencial a exposição de mo~
tivos do Sr. Ministro das Relações Exteriores, na qual destaca
que "O acord_o com _o Equador prevê, inter alia, a harmoni·
zação.de políticas antidrogas e a realização de programas coordenados para a prevenção do uso indevido de drogas, bem
como a definição de meios que facilitem e agilizem a troca
de informações entre as au~oridades competentes de ambos
ós_ países, Convém assinalar que o Acordo com o Equador
adota os mesmos princípios que inspiraram a Convenção das
Nações Unidas contra o _l'r~fico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, de 1988".
Diante da relevância da matéria tratada na norma que
ora se examina e verificados os motivos trazidos pelo Exm"'
Sr. Ministro das Relações Exteriores, em sua exposição supratranscrita, resta-nos tão-so_mente c_oncluir pela plena oportunidade e_ conveniência para ó Brasil do Acordo sob exame,
pelo que somos pela aprovação do presente Projeto de Decre. to Legislativo.
Sala das Comissões, 19 de março de 1992. ~-lrapuan
Costa Júnior, Presidente- Marco Maciel, Relator- Hugo
Napoleão - Ronan Tito - José Richa - Lourival Baptista
- José Fogaça - Chagas Rodrigues - Pedro Simon - Oziel
Carneiro - Fernando Henrique Cardoso - Albano Franco.
PARECER N• 32, DE 1992

XV-

PARECERES
PARECER N• 31, DE 1992
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio~
nal sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 134, de
1991 (n• 69-B de 1991, na Câmara dos Deputados) que
"Aprova o texto do Acordo de CooperaçãO para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate
à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo d_ª República
do Equador", em Brasília, em 7 de novembro de 1990.
Relator: Senador Marco Maciel
De acordo com o _disposto no· art. 49, I, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República

Da Comissão de Relações Ext~riores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 141, de
1991 (Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1991 na
'tlJ), Q.ue ''Aprova o texto dO Acordo de Cooperação
para a Redução de Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Co_mbate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e_ Substâncias Psicotrópicas, -celebl-ado entre
o Governo da Repóblica Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile", em Brasília, em 26 de julho
de 1990.
Relator: Senador Pedro SimOn
Com_base no,_ªrt. 49, inciso_T 1 º-a O~mStituiçã_o Federal, o
Senhor Presidente da República, através da Mensagem n"'
17, de 9 de janeiro de 1991, submeteu à resolução definitiva
do Congresso Nacional o texto do ''Acor.do de;:: Cooperação
para a ReduçãO de Demanda-, Prevenção do _Uso Indevido
e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes
e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo dã
República Federativa do Brasil e o Governo da _República
do Chile", celebrado em Brasília, em 26 de julho de 1990.
O documento e-m tela está acompanhado da coillpefente_Exposição de Motiv-os DFAIDAMIIIDAI/448/SAPS~LOO-E03, de
13-12-90, do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores.
.
_
2. Em tramitação inicial pela Câmara dos Deputados,
o citado "Acordo'' foi aprovado, por unanimidade, por todas
as- Comissões Técnicas envolvidas com o assunto. Em conseqüência, discutido em Turno Único e aprovado o projeto,
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inclusive quanto à sua redaçáo final, a_ matéria veio te;r ao
Senado_Fcderal_e~4-12-91 (fls._l_'Z), para a aprec~açáo devida.
3. Como é de ·conhecimento geral, o tráfico ilícito de
entorpecentes e substâncias- psicotrópicas· constitui, ri'os dias
de hoje, uma das maiores mazelas fíSicas e morais jã enfÍ'entadas pela sociedade internacional em todos os tempos. Tal
tráfico ilícito não conhece fronteiras, não respeita idades e
ignora solenemente quaiSquer diferenças entre classes sociais.
Em assim sendo, não bastam ações isoladas dos países afetados
--hoje quase sem exceção·........:: parà. coibir a penetração e
a disseminação desse grande mal em seus territórios. Só uma
ação conju-nta e enérgi~ e_ntre patses poderá desmotivar os
criminosos e cnefgúmenos que vicej3m e prosperarn.·po'T detrás

_----- ___ !':f~rçode 1992.

PARECER N9 33,"DE 1992
(Comissão Dfretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
0 9 24 , de 1~83 (n9 6, de 1983, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a rec:Jação final do Projeto
de Decreto Legislativo n 9 24, de 1983 (nÇ>6, de 1983, na Câmara
dos Deputados), que aprov~ a correçã() do a11. XV, alínea
b,doAcordoRelativoàOrgartízaçãointernacionaldeTelecomunicações por Satélite- INTELSAT, assinado pelo Brasil
em Washington, a 20 de agosto de 1971, aprovado pelo Decre-:
9
to Legislativo n 87, de 5 de- dezembro de 1972, e promulgado
pelo Decreto n• 74.130, de 28 de maio de !974.
do tráfico ilícito de drogas em todo o mundo. Assim, o pre- -Sala de Reuniões da Comissão, 19 de março de 1992.
sente "Acordo" constitui, a nosso ver, m-a:ts um elo aposto -MauroBenevides, Presidente-LucídioPortella- Relator
na engrenagem de combate à produção e ao tráfico ilícito _Alexandre Costa _ Iram Saraiva.
de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. · -:
4. Ressalte-se no texto do ato-internacional (artigo II),
ANEXO AO PARECER N• 33, DE 1992.
ora sob exame, os mecanismos acordados pelo Brasil e pelo
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n~ 24, de 1983 (n~ 6, de 1983, na Câmara dos Deputados).
Chile para- a busca dos ol;lj~tivos pretendidos: intercâmbio
de informações entre autoridades policiaiS e judiciais, CóordeFaço saber que 0 Congresso Nacional aprovou, eu,
nação de estratégias ·para-a prevenção do uso e do controle Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48~ item
de drogas, combate à produção e ao tráfico i~ícitos de entorpe- 28, do Regimento Interno, promulgo 0 seguinte
centese substâncias psicotrópicas, intercâmbio de funcionários
e de informações e cooperáção lécniea -e científica. Enfim,
DECRETO LEGISLATIVO N•
DE 1992
o "Acordo" persegue uma harmonização de procedimentos
Aprova a correção do art. XV, alínea b, do Acordo
Relativo à Organlzação Internacional de_ Telecomunique conduzam "à extradição de indici~dos e condenados por
cações por Satélite- INSELSAT, assinado pelo Brasil
tráfico ilícito de drogas, à qualificação da reincidência e ao
confisco de beils'' (Artigo IV).
em Washington, a 20 de agosto de 1971, aprovado pelo
5. Por outro lado, o Brasil, na qualidade de parte da
Decreto Legislativo n~ 87, de 5 de dezembro de 1972,
Convenção Única sobre Entorpecentes, de 1961, e da Convene promulgado pelo Decreto n~ 74.130, de 28 de maio
de 1974 ção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, ambas aprovadas pelas Nações Unidas, sente-se à vontade para aderir
Art. 1'1 É aprovada a correção do art. XV, alínea b,
ao "Acordo" ora em exame. A definição dos crimes_ ali relacio- que "acrescenta a expressão "de todo imposto nacional sobre
nados e a inStituiçã-ó -d~C tiiit sói'ido embasamento _legal para rendimento", omitida na tradução em português, do Acordo
coibi-los a nível internacional parecem razoáveis para com- Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações
bater essa atividadc criminosa. Além do mais, e como assinala por Satélite- INTELSAT, assinado pelo Brasil em Washiga própria Exposição de -MotiVos ministerial, o "Acordo" ora ton, a 20 de agosto de 1971, aprovado pelo Decreto Legislativo
assinado com o Chile "adota os mesmos-princípios que inspi- n~" 87, de 5 de dezembro de 1972, e promulgado pelo Decreto
rama Convenção das Nações Unidas contra 0 Tráfico Ilícito n• 74.130, de 28 de maio de 1974.
de Entorpecentes e Substâncias_ Psicotrópicas·; de 1988", esta
Art. 29 E-s.te Decreto Legislativo entra em vigor na data
mais recente.
de sua publicação, retroagindO os_ seus efeitos à data da pro6. É de se registrar, ainda, o fato de _o ·~Acordo" ora mulgação do Acordo.
com o crivo desta Câmara Alta, ter sido lavrado em 26 de
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) - O Expediente
julho de 1990, quando o Chile já havia retornado aoB trilhos lido vai à publicação.
do regime democrático, sob o govern-o do Presidente Patrício
O Projeto de Decreto Legislativo n9 22, de 1992, que
Agiwin.
_
-__ _ figura no expediente, será publicado e oportunamente incluído
7. Em vista dó acima exposto, Somos· peia- aprovação em Ordem do Dia: - - --do '"Acordo de Cooperação p·ãrã: a ReduçãO de Demanda,
Sobre a mesa, projeto· de lei que será lido pelo Sr. to:o
Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tni- Secretário.
fico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psiéotrópicas; ceie:
· : É Üdo o segulnte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 23 , DE 1992•
brado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Chile", nos exatos termos do
Decreto Legislativo em exame.
Tipifica crime contra o .meio ambi~nte, no caso
específico das águas do mar, lagos, rios, estuários, nasÉ o Parecer, ·sub censura.
. cedouros e cursos d'águ8, previsto no art. 225 da ConstlSala das Comissões, 19 de março de i992. - lrapuan
tuição Federal e dá outras providências.
Costa Júnior, Presidente- Pedro Simon, Relator- Marco
o Congresso Nacional decreta:
_
___ ----·- _
Maciel- Oziel Carneiro- Fernando Henrique CardosoArt. 1~ Constituicrlme--con1ià-Oineioá.ÍnbienteolançaAlbano Franco- Hugo Napoleão- Ronan Tito- José Richa -mento de substâncias e objetos poluentes que alterem as pro- José Fogaça- Lourival Baptista- Cbagas Rodrigues.
priedades físicas, químicas e biolôgicas das águas do mar,

e
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lagos, rios, córregos! estuários, nascedouros, dutos e canais,

causando danos à saúde das pessoas, espécies aquáticas e
comprometendo o desenvql vimento normal d~- f_lQE_~ ~ d~ f~una
aquáticas.
Pena -Reclusão, de 1 a4 anos, podendo, ainda, cumulativamente ter suspensa a sua atividade, a entidade ou a instituição responsável pela infração. ..
§ 19 A pena será aumentada até o dobro se resultar
em dano irreversível à fauna, à flora ou ao ambiente.
§ 2~ Independentemente das penalidades previstas neste artigo e na:s penas estabelecidas no art. 132 do CóPigo
Penal, no caso de perigo para a vida ou saúde das pessoas,
o poluidor ou contaminador é obrigado a reparar os danos
causados ao ambiente e a terc~iros, ou a indenizá-los.
§ 39 Sem prejuízo de ação própria, facultada a qualquer
interessado, o Ministério Público da União, poderá propor
ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados
ao ambiente, devendo, de ofício ou mediante representação
de interessado, tomar as medidas judiciais Cabíveis.
Art. 2~ O desejo de resíduos ou de substâncias derivadas de prospecção, exploração e tratamentos afins dos recursos
minerais do leito do mar, rios, lagos, na~cedouros,_ cursos
d'água é permitido na forma fixada pelos órgãos de contÍ'ole
ambiental, de acordo com os padrões estabelecidos.
Art. 3'í' Os estabelecimentos industriais cfue -exercem
atividades potencialmente poluidoras estão obrigados a ínformar ao órgão de controle.ambiental o volume.e .o tipo dos
seus efluentes, os equipamentos e dispositivos antipbluentes
de que dispõem, bem como os seus planos de ação de emergência para a recuperação do meio_ambi~nte degrad~do.
Art. 4• A aplicação das penas estabelecidas nesta lei
não exclui a imposição de outras penalidades previstas na
legislação de proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais e do ·meio ambiente.
-Art. 5<? Esta lei entra em vigor na data de sUa: publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em éOntrário.

Necessário. pois, traduzir para o terreno do concre_to__ o
art.. 225 da Constiüiição Federal.
Sala das Sessões, 19 de março de 1992. -Senador Mar::-c.io
Lacerda.
·
LEGISLAÇÃO CITADA
. CÓDIGO PENAL
.-

............. ................................... .. , ............ ............. .
~

~

~

Perigo para a vida ou saúde de outrem
_
Art. 132~ Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo
eminente.
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, se
o fato constitui crime mais grave.
••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••_••••••••••••••.•••••••_••••.•••_•••:•:·c,

Corrupção: poluição de- água potável
Art. -271. Corromper ou poluir ágUa potável, de uso
comum ou particular, tornando-a imprópria para- consumo
ou nociva à saúde:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
Modalidade culposa.
Parágrafo único. Se o criiD.e é culposo:
Pena -detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) an?.
.....................
... ·-· ...... ... ··.·. .. .......... ·-·
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.......................................... ...... ...................
CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente
Aq. :225. _-Xód.o_s têin__çlireito ao Íneío ~mbien~e ecologi~
camente equilibrado, bem de uso COmuin do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Públiç:p e
à coletividade :o dever de defe.nd~-~o. e preservá_-lo para as
presentes e futUras gerações. ~ § 19 Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe
ao Poder Público:
· - -I- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover O·manejo ecológico das espécies e ecos:sistemás;
Justificação
II -preservar a diversidade e a integridade do patriA reafirmação conceituai do direito à vida:, ao ambiente mónio genético do País e fiscalizar ás entidades dedicada~
e a preservação do planeta para as próximas -gerãÇóes- recebe à pesquisa e manipulação de material genético;
sempre unânime apoio, inclusive daqueles que concretamente
III- definir, em todas as unidades da Federação, espaços
concorrem para a destruição çla vida e do meio ambiente.
territoriais e seUs cOmponenteS a serem especialmente proteInútil declarar amor à vida se não se inibe a investida gidos, sendo a alteraçâo e ã Supressão permitidos somente
da morte através dos meios que a civilização nos oferece.
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa
A lei tipifica rido o crime e definindo a pena para o infrator a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
dos direitos .assegurados pela Constituição, _é _a forJ]l~ eficaz.
IV- exigir, na form-a da lei, para instalação de obra
e civilizada de defender o meio ambiente. . - , , . . _ . ou atividade potencialmente causadora de significativa degraSabe-se que o controle da produção fere interess({s,eConô- dação do meio ~~bi~nte, estudo prévio de impacto ambiental,
micc;>s. Porém, interesses estratégicos, inclusive na área ma- a que se dará publicidade;
croeconóm.ica, estarão prejudicados, caso não__ Se_ preserVem
V- controlar a produção, a comercialização e o emprego
as águas do Brasil. Só no caso do meio ·marinho, pOr exemplo, de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para
os organismos- vivos que ele contém são de vital importância a vida, a quali<f~de de vida e o meio ambiente; __ _
para a humanidade. Segundo dados da EAü, o mundo já
VI- proriiover a educação ambif;!ntal em todos os níveis
apresentava em 1981 um déficit de 20.000.000 de toneladas de ensino e a conscientização pública para a preservação do
anuais da proteína animal. Os oceanos- ê mare·s-~sadios são meio ambiente;
capazes de fornecer de 30.0Q(T.000 a 40.000.000 de toneladas
, . VII- pn?teger a fauna e a flora, vedadas, na forma da
dessa proteína.
lei, as práticas que coloquem em riscO sua função ecológica,
A agressão ao meio ambiente comporta três tipos de provoquem a ~2'tinção de espécies ou submetam os animais
responsabilidade: administrativa, civil e penal. Este último a crueldade. ---;,
tipo não encontrou espaço ainda no Código Penal Vigente.
§ 2"' Aqti#e que explorar recursos miilerais fica ObriO art. 271 tipifica apenas o crime de poluição de água potável. gado a recuperar o meio ambiente ~egrad~do, de acordo com.
·~·
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solução técnica exigida pelo órgão público competente, na

forma da lei.
§ 3~ As condutas e ati vidades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas-ou jurídicas, as sanções penais e àdministrativas, independentemente
da obrigação de reparar os danos causados.
_
§ 4~ A Floresta Amazónica brasileira, a Mata Atlântica,
a Serra do Mar, o Pantanal M::tto-Grossense e a Zona Costeira
são património n-áCfOõ~al, e sua utilização far-se-á, na forma
da lei, dentro de condições que assegurem a preser\_'ação _dp
meio ambiente, inclusive quanto ao_uso dos recursos nat_urais.
§ s~ São índiSpcnsávcis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatóii"as,- neceSSárias
à proteçáo dos_ecossistemas naturais.
· ·§ 6o As usinas que operem com reatar nuclear deverão
ter sua localização definida em lei federal, sem o que não
poderão ser instaladas.
O.Lo

•••·~·~4oooO~Ooooo•••••••••o>Oooooooo~Oooooo••·•·•oÕ,_..';_...,.__._.,;o_~_ , . . . , • • ;~--~-

-

(A Comissào de Constituição, JuStiÇa e--Cidadania
Decisão- Terminativã)
---

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- O projeto lido
será publicado e remetido à comissão competente. Sobre a mesa, comunicação que setá lida pelo Sr. 1~ Secretário.
~ ~
É lida a seguinte:
Em 18 de março de 1992
Senhor Presidente
Tenho a honra de Comunicar a Vossa Exc_elência que,
nos termos dos arts. 55, III, da Constitui-ção e_39, a, do Regimento In_terno, me ausentarei dos trabalhos da Casa, a fim
de, no desempenho de _missão com que me -distinguiu o Senado, participar da 87~ CoilfeÍ"ê-ricia da União Interparlamcntar,
na República dos Camarões, no período de 20 de março a
12 de abril de 1992.
Atenciosa Saudações. - Senador Alfredo Campos.
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -~O expediente
lido vai à publicação.
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 69, DE 1992
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Requeremos, nos termos regimentais, seja re'aliZada Sessão Solene do Congresso no dia 27 de maio çl.q corrente ano,
com a finalidade de homenagear o grande escritor brasU~i_ro
GRACILIANO RAMOS por ocasião das comemorações do
centenário do seu nascimento._
Sala das Sessões, 19 de março de 1992. - Senadores
Teotonio Vilela Filho - João Calmon - Chagas Rodrigues
- Albano Franco- Almir Gabriel- Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- O requerimento
lido será votado após a Ordem do Diã; fios rermos dO art.
255, inciso I, letra b, do Regimento Interno.
A Presidência deferiu, ad referendum da Comissão Diretora, o requerimento de Informações no61, de 1992, do Senador Maurício Corrêa, ao Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento.
Há oradores inscritos.

IIf
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Concedo a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira,
como Líder do PDC.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC -MA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos
usado esta_tribuna para criticar, questionar, d~nunciar ... Devemos, no entanto, utilizá-Ia, também, para o reconh~cimen
to, para agradecer e para eloii_ar.
Os funcionários do Banco do Brasil fizeram uma greve
na época de sua data-base, portanto, adequada, pleiteando
üin índice de aumento salarial que os fizesse, ao menos, r~com
por as perdas salariais e recuperar o· seu poder aquisitiVo.
A greve aconteceu de 11 a 29 de setembro de 1991. Até
o dia 25, a-JustiÇa considerou-a legal; de 26 a 29, ilegal e
abusiva e, assim, os funcionários que entraram em greve· tiveram seu contrato de trabalho suspenso.
--~Desde o dia primeiro de outubro do ano passado venho
empreendendo esforços para minimizar-as angiíStiãS eXpectativas âos funcionários do Banco do Brasil.
Naquela data, apresentei duas proposições: projeto de
lei modificando a Lei de Greve, tornando-a mais justa e adequada ao nosso período de democracia, e requerimento para
que se formasse uma Comissão Externa do Senado Federal
para ·negociar com os presidentes do Banco do Brasil e da
Caixa Económica Federal a rePOsição, em horas extras, dos
c!ias ei]l que os funcionários ficaram parados naquela greve.
- Neste momento, no plenário, vejo os Senadores Antonio
Mariz e Oziel Carneiro, q_u_ç fizeram parte daquela Comissão
juritã.m_eiite cOm os S_enadores Alexandre Costa e Maurício
Corrêa. Nós, eu e eles, fomos ao Banco do Brasil e à _Caixa
Económica Federal e demos início às negociaÇões.
Re_cebi, ontem, telefonema do Dr. Lafaiete Coutinho,
Presidente do Banco do Brasil, dando-me notícia de que nossa
sugestão fora aceita. Fui por ele informado que a Diretoria
do Banco do Brasil resolvera que os servidores que haviam
sido penalizados pela greve. poderão trabalhar uma hora a
mais_ por dia e cada uma dessas horas compensará um dia
parado.
Isso representa, na realid~de, uma espécie _de anistia.
O Presidente e Diretores do Banco do BraSil demonstraram
senSibilidade ao reconhecer qi:te C?- imp_ortante_ para _aqueles
ffillClonários não é apenas o ressarcimento fiÍiã.riCeiro~--mas,
antes de tudo, a recuperação de seu te111po· de serviço, base
para aquisição do direito a promoçúes, aos _qüinqüênios, à
1icenç~-prêmio, ou seja, ao resgate de suas carreiras. __
Essa anistia se deveu, antes de- mais nada, ao fato de
os dirigentes do Banco terem observado que, mesmo prejudicados, mesmo penalizados, os servidores continuaram trabalhando, muitas vezes, além do horário previsto, numa demonstração de responsabilidade,_consciência profissional e, principalmente, de amor à empresa onde trabalham.
O Sr. Oziel Carneiro - Permite-me V. Ex~ um aparte?

e

O SR.EPITÁCIO CAFETEIRA- Com muito prazer,
Senador Oziel Carneiro.
~ O Sr. Oziel Carneiro - Nobre Senador Epitácio Cafe,
teifa, nesta oportunidade desejo primeiro parabenizar a decisão da Diretoria do Banco do Brasil, que _Qr_ati~a um ato
de justiça. Neste pronunciamento V. Ex~ confirma aquilo que
foi dito por vários Senadores aqui" rieste pleJ].ário a respeito
da responsabilidade e interesse dos funcionários' do -Bái:tCO
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do Brasil, no prestígio e fortalecimento daquela instituição.
Desejo, particularmente, congratular-me com V. Ex~, porque

desde o primeiro momento daquele movimento grevista, -na:
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estão, como disse V. Ex\ de parabéns. De parabéns está
também o Senador Epitácio Cafeteira pela feliz iniciativa de
formar a Comissão de Senadores. Muito obrigado.

data do acordo, que foi considerado ilegal pelo Superiói"TriliuO SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Agradeço ao aparte
nal do Trabalho, V. Ex\ incansavelmente, batalhou desde
a Comissão de Assuntos _:ecq_nômicos, quando lá esteve o do nobre Senador António Mariz e quero concluir, Sr. Presí~
Presidente do Banco_ do Brasil.:_Post_eriormente, aqui no Sena- dente, atendendo à recomeindãÇão de V. Ex~ comunicando
do, e foi pela iniCiãtiva e pefs=everança de V. Ex• que foi que a Comissão designada por esta Casa obteve pleno êxitO.
criada aquela Comissão, -e terminou-se tendo a justiça restabeAgradeço, portanto, ao Presidente Lafayette Coutinho
lecida, conforme é comunicado no seu discurso na tarde de e sua Diretoria, em meu nOme~ em nome da Comissão, em
hoje ao plenário do Senado. Meus parabéns, SenadorEpitácio nome do Senado Federal e em nome dós funcionários do
Cafeteira.
--o
Banco d9 Bras~l a deferência com que fomos tratados e o
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA--: Agradeço o seu apar- atendimento de nossas reivindícações, mostrando mais urna
te, nobre Senador Oziel Carneirp, e qu~ró dizer que de para~. vez que o Senado Federal é uma Casa do povo, e que aqui
béns está o funcionalismo do Ban_co _do Brasil, que teve a as reivindicações do povo são encampadas pelos Senadores,
oportunidade de demonstrar ao Presidente- e aos Díretores entre os quais àcaba de chegar o outro companheiro da nossa
que eles não abandonam o serviço em função dO -relógio~ Comissão, Alexandre Costa. Obtivemos êxito, graças a Deus,
para o bem do Banco do Brasil e do seu funcionalismo.
O relógio não tem nada a ver com o Banço do Brasil.
Era que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
O que os faz permanecer trabalhando é a tarefa, a tarefa
a cumprir. Não interessa quantas horas sejam necessárias. Palmas.)
O que interessa é que eles se desincumbam das suas obriga~
Durante o discurso do Sr. Epitácio Cafeteira, o
ções. E foi issO que o Presidente e os Diretores do Banco
Sr. Aureo Me/lo deixa -a Cadeira da presidência, que
do Brasil viram e, então concotdaram e - de certa forma
é o~u.ea~a pelo Sr. Mauro Benevides, Pr~sidente.
-deram a anistia.
. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
O SR. PRESIDENTE(AureoMello)- Com a sua permis- a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro por cessão do
são, nobre SenadorEpitácio Cafeteira, co·rnunico que o tempo Senador Humberto Lucena.
de V. Ex• se extinguiu há 5 minutos.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, não
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes
estou falando há 5 min~tos~·-se ele se extinguiu bá-5 ininutós,- de abordar o assunto que me traz a esta tribuna, deveria
_
ele se extinguiu antes de começar.
.
referir que, neste exato momento, delegações de todo o País
Dessa forma, desejo ouvir o outro membro da Comissão, se encontram no gabinete do Superintendente da Legião Brasi~
o nobre Senador Antônio Mariz.
leira de Assistência, para tratar da situação difícil em que
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Realmente, V. se encont~am as instituições que cuidam de excepcionais em
EX.rtem raZão-. V. E~-iniciou às 14 horas e 54 minutos. Corno nosso País.
Líder, V. Ex~ dispõe de 5 minutos, é esse· prãzo se êsgottn-r
Realniente;sr. Presidente, os depoimentos trazidos pelos
às 14 horas e 59 minutos. E estamos às 15 horas e 3 minutos, dirigentes dessas entidades mostram que estamos muito longe
mas é um prazer prorrogar um pouco o tem"po-de V. EX'
daquele slogan criado pelo Presidente da República: "Ou salO SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Só peço a V. Ex' vam~se as crianças, ou perde~se o Brasil". Estamos vendo,
que me permita ouvir o nobre Senador Antonio Mariz, que Sr. Presidente, que é mais fácil perder o Brasil do que salvar
as crianças.
me acena no pedido de um aparte, e em seguida encerrarei.
No caso dos excepcionais, a situação é sobremodo grave.
O SR. PRESIDENTE (Áureo Me!lo)- V. Ex• está fazen' Asinstituições contratadas pela LBA para habilitar e reabilitar
do qu~se que um pinga-fogo, mas é regimental.menores carentes~ portadores de deficiência, sofrem hoje a
iminência do fechamento de suas portas, por absoluta impossi~
O Sr. Antonio Mar_iz- Senador Epitácio Cafeteira, V. bilidade de continuar financiando _esse pfogtama da LBA,
Ex~ nos traz notícia auspicioSa da decisão tomada pela diretoria
com o que milhares de menores e suas familias deixarão de
do Banco do Brasil. É uma conquista, uma vitória, dos funcio- ser assistidos.
nários do Banco para a qual, evidentemente, concorreu a
Não é só, Sr. Presidente. O Ministro Francisco Rezek
iniciatíVa -de V. Exa ao formar comiss~o,_de Senadores, para
tratar da matéria }Urito ã Presidência do Banco. Tive a honra não tem água para oferecer aos seus visitantes, ainda que
de particrpar dessa Comissão; e posso testemunhar o empenho seja à Ministra da Noruega.
A situação dessas entidades é diferente. porque o Sr.
que os Srs. Senadores tomaram nesse c~s-~ e, especialmente,
o empenho de V. Ex~ Esperamos que essa decisão d<>"Banco Ministro Francisco Rezek, à frente do Ministério dos Negócios
do Brasil, queiram os céus, retrate umã nova atitude diante Interiores, terá recursos para, um dia, reverter essa situação,
dos banc<irios que, na verdade, ao_ fazerem a greve reivindi~ enquanto importantes institUições espalhadas pelo Brasil ficacavam d1. ·itos justos, reivindicavam reposições salariais que rão na dependência da boa vontade da LBA.
Feita essa referência inicial, vou abordar o assunto que
tardavam, assim, a punição que parecia cieSpropositada, injus~
ta e fo1a da conformidade com as leis que regem o direito justificou minha inscrição.
Muito se tem fal~do aqui do problema da educação e
de greve. Ainda bem que, em tempo- oportuno, a Diretoriã
recua para restabelecer_ os direitos destes funCionários. Eles estou junto daquele que é o patriarca da educação, o nobre

o
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Senador João Ca!mon. O O Estado de S. Paulo do último
domingo divulgava um índice aterrador: o professor de uma
escola pública, no Rio de Janeiro, recebe, atualmente, o equivalente ao preço de três bananas por aula, de acordo com
os cálculos do Sindicato Estadual de Profissionais da Educação. Veja V. Ex~: uma professora recebe, por aula, remuneração suficiente apenas para comprar trés bananas e explica,
por isto mesmo, que a Professora Dayse Ca!azans Vice-Presidente do SEPE, entidade que representa 350 mil profissionais de educação no Estado do Rio, seja vista freqüentemente dirigindo um táxi, nas ruas do Méier e da Tijuca,
para complementar sua renda familiar.
_
_
Mas, Sr. Presidente, o que me traz aqui é uma notícia
profundamente chocante. O Jornal do Brasil publicou, outro
dia, que mais um nonagenário _está de pires na mão. Sr. Piesidente, esse nonagenário que está de "pires na mão" não é
um maltrapilho nem um anônimo. É o Presidente da Academia Brasileira de Letras, Austregésilo de Athayde. Depois
dos 90 anos, _ele anda pelas ruas do Brasil de "pires na mão"!
Mas não vai pedir para a Academia, vai pedir para ele;
ele pede para um setor abandonado da educação neste País:
a preparação dos homens públicos. Quando v~mos todo esse
noticiáiio atingilldo, certo ou errado, justa ou injustamente,
as pessoas que ocuparam altos postos neste P~s, percebemos
que uma das deficiências é que eles nunca tiveram formação,
nunca tiveram educação para os Cargos que óC~_pam; não e~ta
vam capacitados, inclusive, por falta de ins~ítuições que os
·preparassem pa-ra essa:s atiV1dades.
Ainda no ano passado, em companhia do eminente Sena~
dor João Calmon, tive oportunidade de visitar, na Alemanha,
o Instituto Konrad Adenauer, que não é o único naquele
país. Outros existem com a mesma preocupação.
No Brasil, homem público não tem escola. Basta, muitas
vezes, que tenha a coragem de se lançar na vida pública.
Ainda hoje, por acaso, Sr. Presidente,recebi !:!_m_? carta,
vinda de Alcobaça, na Bahia, em que o niiSSíVíS:ta peCfia que
ao menos se exigisSe dos candidatos a vereador a conclusão
da 8• série do 1• grau, de tal sorte que pudessem levar contribuição válida ao Legislativo Municipal.
Vejo, Sr. Presidente, que esse assunto interessa muito
pouco aos homens públicos dos Brasil, inclusive aos Srs. Senadores~ Mas é nosso dever chamar a atenção para o estímulo
que reclamam aqueles que lutam para a formação dos futuros
homens públicos do Brasil.
O sr:Joao Cafmon- Permite V. Ex•um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com prazer, ouço o
aparte de V. Ex•
O Sr. João Calmon- Eminente Senador Nelson Carpeiro, o pronunciamento de V. Ex~ se_ reveste de extraordinária
importância e deveria atrair a- atenção de tqdos os que se
encontram neste plenário. Estamos focalizando um problema
de importância fundamental. Já não basta no Brasil de hoje,
a luta de V. Ex~ e de alguns outros abnegados em favor da
educação do povo. Impõe-se também um trabalho indormido
para cuidar da educação da classe política, que, em sua maioria, se mostra despreparada para o exercício de seus mandatos.
Esse problema já atraiü a atenção de vários outros países
desenvolvidos e em desenvolviemnto. V. Ex~ citou o caso
da antiga República Federal da Alemanha, que mantém, há
várias décadas, os institutos de formação política. Um deles
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é sustentcldo pela Fundação Konrad Adenauer, que tomou
a iniciativa de convidar quatro Parlamentares brasileiros, in~
clusive V. EX', para uma visita a Bonn e Berlin, para que
pudessem ver de perto como funciona essa escola. No Brasil,
em 1964, consegui introduzir na Lei Orgânica do Partidos
Políticos, artigo criando, ao lado de cada partido, um Instituto
de Formação Política, para a especialização e renovação dos
quadros políticos do nosso País._ Desgraçadamente, e apesar
dos esforços ininterruptas que tenho desenvolvido junto aos
líderes partidários, junto à direção também do Partido a que
tenho a honra de pertencer, o PMDB, não foi possível transformar em realidade esse artigo da Lei Orgânica dos Partidos
Políticos. Existem em nosso País fundações mantidas por partidos políticos, mas que raramente se reúnem, não promovem,
com freqüência, seminários, portanto, não cumprem a finali~
dade a que se refere a Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
V. Ex~ tem dado o seu apoio, aqui-do plenário do Senado,
à essa benemérita iniciativa do jOnialista Austregésilo de
Athayde, Presidente da Academia Brasileira de Letras, que
está erigindo no Estado do Rio de Janeiro, uma obra que
vai imortalizá-lo ainda mais na história de_ste País. Austregésilo
de Athayde, já imortal por definição, como meinbro da Academia Brasileira de Letras, é tirrt dos jornalistas mais notáveiS
da História deste País, e quer encerrar com chav~ de ouro
a sua fuloarante existência, inaugurando um Instituto de Formação Política: É melancólico para nós, que pertencemos
a partidos políticos, esta constatação: um homem só, animando uma iniciativa, tem mais Capacidade de realizar essa tarefa
de procurar formar as novas gerações de políticos, do que
todos os partidos polítcos de~te País, no seu cqnjunto. Desejo
felicitá-lo, mestre dos mestres, líder inspirador de todos nós,
pelo brilho do seu pronunciamento. Muito obrigado.
O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado a V.
Ex" Suas palavras me comovem, exatamente porque partem
de um homem que dedicou sua vida parlamentar à luta pela
Educação. E quero dizer, com melancolia, até hoje V~ _Ex"
não encontrou, na sua pregação, mais entusiasmo dos que
o ouvem. Continuará não terido qualquer outro movimento
de simpatia. E a prova estamos véD.do neste momento: o
assunro passa despercebido dos Senadores presentes.

Sr. Presidente, quero deixar registrado nos Anais da Casa
a íntegra do artigo de Austregésilo de Athayde, "Educar para
a Democracia",_ e destacar, desde logo, alguns trechos:
"A Escola de Campos não dará diplomas, mas
atestados de que os postulantes fizeram cursos, ?urante
os quais, com_!) alunos, adquiriram os :onhec;t;nentos
suficientes para o desempenho de funçoes politicas.
A escola não será um centro inculcador de ideologias, com caráler apologética de sistemas de goyemo
ou posições partidárias e~ sim, uma e_sc~la p~ra mform~r com o máximo respeito pela opçao mdtvtdual dos
seus freqüentadores. Esse __é um propósito em marcha
que não tardará muito a ser uma realidade, destinada
a dar ao Brasil homens cultos, bem-informados, capazes de pela educação assegurar à democracia brasileira
elementos vitais, humanos, para a sua perenidade."
Sr. Presidente, esse nonagenário ilustre que anda, no
dizer do Jornal do Brasil, de "pires de mão", continuará de
"pires na mão". Até os homens públicos se desinteressam,
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até os homens públicos não têm sensibilidade para o próblema
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem.
e para a causa que ele defende.
.. --=
-Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Senador Mauro

Não posso, Sr. Presidente, _deixar de consignar, aqui, Benevides, formulei questão de ordem, na tarde de ontem
não apenas o meu apelo às autoridades, mas o meu protesto ~a Mesa informou que na sessão de hoje iria r~sponder-me
pelo desinteresse das sucessivaS geraçõeS' que passãí"ãrtr e, es- --'- relativamente à destinãção do Requerimento ·n"' 856, de
pecialmente, da atual geração, pela formação de homens pú- 1991, que solicitava fosse realizada pelo Tribunal de Contas
blicos, tal é o triste espetáculo ·que a falta de.ssa formação da União auditoria de natureza contábil, financeira e patrimoestá dando a cada dia, ao povo brasileiro.
nial, sobre o resultado do trabalho realizado pelo grupo que
AustregéS:ilo_ de Atha_ydc c~ntinuará:dc '_'pires na mão''! estava examinando a confissão e assunção da dívida da EletroO Governo não lhe d~rá assistência! O institUto em que ele brás com as suas_empresas credoras.
quer formar os futuros homens· do Brasil, um dia será consEste requerimento, Sr. Presidente, que eu havia apresentruído, mas com o desinteresse dos homens públicos do Brasil tado em novembro último e estava para ser votado na sessão
de hoje.
do dia 17 de deze_mbro, acabou, sendo sustado, em função
Eram essas palavras reais, vivas, amargas que-t:lesejava de requerimento do _Senador Oziel Carneiro, que haVia-pedido
deixar consignadas, no momento em que presto homenagem uma diligência a respeito dos resuUados_ daquele trabalho.
àquele homem_ que os anos não envelheceram, porque não
Conversei, hoje, com o Senador Oziel Carneiro, em vista
deixou envelher a fé, a confiança e a esperança em dias melho- da notícia dada pela Folha de S. Paulo, pelo Jornalista Jânio
res para o Brasil.
de Freitas, de _que, na próxima: segunda-feira, a Eletrobrás
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
estará, pelo seu Conselho de Administração, fazendo reuni~o
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. para decidir sobre jsto, S. Ex~ infóritlOu-me -que não- tena
--objeção em que pudesse ser votado aquele requerimento,
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO: .
porque seria uma medida adequada, que o Tribunal de Contas
EDUCAR PARA A DEMOCRACIA
da União possa efetivamente examinar· se· hãO" há qualquer
Repito" acjUi eStã infomiação porque sOU freqüenternente inadequação na forma como a Eletrobrás irá realiz_ar este
solicitado, pedidos _de_ todo o :Brasil _como .. do e~trangeiro, acordo com aS- suas empreSas cre-doras, visando o__ interesse
para dizer qual a impOrtàiiCia da iniciativa· de dar ao País público.
D"esta maneira, Sr. PreSidente, de comum acordo com
uma universidade de_ estudos-para a-formação de líderes políticos, com o padrão e o espírito da Harvard University e a o Senador Oziel Carneiro, pediria fosse ·colocado na Ord~m
sua afamada Kennedy School. Desses centros "de-e&lU:dos espe- do Dia, para ser votado, o Requerimento n"' 856, de "1991
cializados têm saído homens de grande e profícua atuação sobre o assunto.
Obrigado, Sr. Presidente.
na vida pública dos Es_tados Unidos. Não apenas em funçõeS
executivas e legislativas mas igualmente em ativJ.dad.es empreO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senasariais ·que demandam conhccimehtos polítiCOs relacionados dor Eduardo Suplicy, Srs. Senadores, há sobre a mesa um
com o desenvolvimento espiritual e material da sociedade requ~rimento, assinado pelo S~nador Oziel Caneiro;-que {iresnorte-americana.
ceve, in verbis:
A nossa idéia é oferecer àqUeles que se sentem Chamados
REQUERIMENTO N', DE 1991
à vida pública uma esCola na qual recebam ensirio-e informa"Requeiro, nos tennos regimentais, seja dispenções indispensáveis ao_ des_empenho correto e útil dos postos
sada a diligência reqUerida através do Requerimento ·
que postulam do eleitorado. Os nossos políticos são acusados
n~ 1.010/91,_ aprovado pelo Plenário na sessão de
a e- igrmtância· pelos-q ue--acimfpanbam-e--obserYam seu compor17-12-91.
• ..
.
tamento e a ConstituiçãO fa;z pouco promulgada é particuSala
das
Sessões,
19
de março de 1992.
larmente apontada como q.m. test~munho da falta de prepaAss .. Senador Oziel Carneiro."
ração intelectual da maioria do~pos~os elabm:adores. Algumas
das propostas apresentadas à magna assembléia, com entono
Trata-se, realffiente, de ca:SO omisso, daí por ciue a PreSida sabedoria, felizmente muitas delas recusadas, revelam o dência, em vez de r~solver de plano, submete-o ao exame
primarismo intelectual dos seus autoresA
de Plenário.
A escola de Campos não dará diplomas mas atestados
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
de que os postulantes.fiz_et:_Çtm cursos duran_te_ ó~ .quais, como sentados. (Pausa.)
alunos, adquirir os conhecimentos sufic1Ciites~pàra o desemAprovado.
penho de funções políticas. A escola não será um centro inculO requerimento mencionado pelo nobre Senador Edu~r
cador de ideologias, com caráter apologética de sistemas de do Suplicy será inciu-fdo_, __oport~n~mente, em Orc:Jem do Dia.
governo ou posições partidárias e, sim, uma eScOla para infor· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -'- Concedo
mar com o máximo _respeito pela opção individual dos seus a__palavra ao nobre Senador Humberto Lucena,_ por cessão
freqüentadores. Esse é um propósito em J:naTcha que -não do UObre Senador Márcio Lacerda.
tardará muito a ser uma realidade, destinada a dar ao Brasil
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia
homens cultos, bem-informados_. capazes de pela educação
assegurar à democracia brasileira _elementos vitaiS, humafl:QS, o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs: Senadores, não
bastassem os indicadores de uma enonne crise social que se
para a sua perenidade.
_aprofunda galopantemente e as denúncias de fraudes, tentaO SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) -Sr. Presi- tivas de suborno e outras irregularidades no âmbito de goverdente, peço a palavra pela ordem.
no, temos diante de nós uma situação das mais preoc.upantes,
O SR. PRESIDENTE (M~uro Benevides) _- Concedo te.Qdente a se agravar ainda mais, no tocante ao quadro sacio
'
económico do faís.
a palavra ao nobre _SenadQr __E_duardo Suplicy.
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Não obstante a onda otimista levantada Com as estimaM
tivas de uma safra recorde de cerca de 69 milhões de toneladas
de órgãos e oleaginosas para este ano e· o recente cacordo
com o Clube de Paris, ·cujos aspectos criticáveis não podem
ser desconsiderados, como tão bem já detectou o nobre SenaM
dor Eduardo Suplicy, mesmo assim, temo que estejamos no
vestíbulo de uma das mais graves crises que o Brasil já enfrentou em sua histór1a republicana.

Ma_rçode 1992

mente contribuindo pãra a estabilização econômico-financeira
do País.
-Mas insensata e perversamente o GOverno vã.i con~nuar
aplicando, pelo que têm afirmado as autoridades econômicas,
pelo menos até onde for possível, essa ortodoxia, com a recessãO se aprofundando com imensa rapidez, e de maneira inédita. De modo, que os custqs sociais são enormes para um
resultado frustrante.
Vejamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o quadro atual
Estamos, Sr. Presidente, Srs. S-éfladores, n_a terceira fase
recessiva do Governo Collor. Re~ssãq _esta que guarda con- em termos e números objetivos:
tornos de muito maior perversidade ,do que a que vivemos
o desemprego na produção industrial, que atinge quase;
no iniCiO da década de 80, agravada pela recessão cfclica da os 11%, é recorde nos últimos vinte anos da história do País,
economia mundial, o que em nada nos favorece, e_ antes exige só se comparando ao desemprego· verificado na década de
o máximo de criãtivldade, como já se ousou em Outros momen- -- 30. Hoj~, se tem notícia de gu_f! na prim_eira semap.a do mês
tos, para que atravessemos a crise sem demolir nos,sa economia a indústria paulista já demitiu 8.016 funcionários, compu tao___ do-se um total de 58.200 demissões desde janeiro, suplant~l).do
e sem provocar tanto agravamento do quadro sociaL
Tomando a infiaçãÕ como a Causa e- Dão coffio eieito; na prátiCa a: estimativa da Fiesp pãra o trimestre, de 60 mil
diagnosticando a desestabilização de preços de modo incorreto demissões.
e combatendo-a como se fosse resultado de uma demanda
Aliás, segundo as estimativas divulgadas pela imprensa
exacerbada, o governo está determinando o sucateamento há, em São Paulo, hoje, ce_rcade 2 milhões de desempregados.
"
A renda média dos trabalhadores, segundo dados do IPEA,
de nosso parque empresarial.
_
Assim, a inflação tem resistido bravamente na faixa dos sq_freu uma queda de 19% no seu poder aquisitivo. Em 1991,
25% -a 20% ao mês, de outubro do ano passado até agora._ essa _queda foi_ de 10%. E, pelas informações do .IBGE, os
Significa uni patainar inflaCionário, que; como todos sabem, salários reais caíram 13,3%.
Em São Paulo, pelos Cálculos da Fiesp, tomanao-se ã
pode rapidamente descambar para cím~, ~~pendendo de vários fatores, que não apenas o~ económiCos, mas também media' de 1985 como base (igual a 100), o salário real de
e muito fortemente dos aspectos concernentes -à falta d_e credi- 1991 foi de apenas 71,90, o mais __baixp entre 1980 e 1991,
bilidade do Governo comO acontece no morile:Oto.
·
Com urii declínio de 28-,10%.
_
A iüádimplência se generaliza. Tomemos apenas dois
Com efeito, após eXatOs dois anos de sua Posse, a re]eiÇão
ao Presidente Fernando Collor de Mello_, segu.,.ndo a recente exel!lplos:
pesquisa realizada pelo instit"uto G~lup, alcança hoje 9 alto
-Aluguéis-o índice de inadimplência, desde 1991,
percentual de 64,8%. E, particularmentet com,_respeito à polítem Se situado entre 5% e 7%, contra uma
tica económica-; a pesqUisa do Gaiiup mostra que este é justamédia histórica de 1%, envolvendo 300
mente o principal motivo da queda de popularidade do govermil famíHas.
no. Em abril de 1990, refletindo esperançosamente o discurso
-Con:tas de luz -as indústrias do Rio de Janeiro apr~
de combate à iriflação e de afirmação da moralidade pública,
sentaram em janeiro deste _ap_o, uma
a política económica só era- rejeitada por apenas 8,6% da
inadimplência de 37,36%, contra
população. Hoje, essa rejeição atinge o perCentual de 72,4%,
3,5% em janeiro de 1991. ESses perestampando a profunda decepção e desalen:m da so~iec?ade
centuâís, mesl!lo considerando que_ a
brasileira com os rumos a que o País foi e esta sendo condu-- ELETROBRAS e a.s.concessjpnátias
, .
zido.
· es~aduais tenham diminuído o prazo
Infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, comp alertei
de considerações de inag.implêncja,
em pronunciamentos anteriores, a brutal r~ces~Q que ~ polísão ·muito significatiVOs.
tica económica está a promover não" fOi ·capaz de arrefecer
substancialmente o nível de preços. E nem poderia, pois,
A redução de energia elétrica, da ordem de 4%, e de
como já mostrou propedeuticamente o Prqfe,s~C?r Ignácio_ Ran- _consumo de combustíveis de 7%, em janeiiO, com n!Iação
gel, a inflação braSileira é o aspecto sindrómiCo da recessà9. a dezembro último, é outra indicação do aprofundamento
De modo, que combatê-la com a restrição da:capacidade pro- recessivo.
dutiva do País, nada mais significa senão_ aUmentá-la ainda
Comparativamente à recessão dos anos 80, a crise atual
mais.
se tevela muito mais profunda e perversa em termos sócio-eco·
A propósito; a redução dos índices relatiyos ao més ~e nómicos..
fevereiro, medidos pela FIPE, FGV e mesmo pelg DIEESE,
Considere-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, difemuito embora signifiquem um sinãt pOSitiVo~· iiãÕ nos permite rentemente da déc;ada de 80, o País após esses anos de estagnacantar loas. Realisticamente, é prciso convii _q"ue- esse declíniO ção, que se constituíram uma década perdida, não tem muita
está vinculadO à artificialidade do .não ajustamçnto dos preços condição de promover cortes de despesas, principalmente no
públicos acima da inflação, adiando-se o atingimento da reali- tocante às discrepâncias sociais.
dade tarifária do País, o que não poderá continuar por muito
Hoje,o agravamento da crise social não é só gritante,
tempo, sob pena de se comprometer seriarn_~nte as fin"a,nças ·rnas nos dá, a todos, !-!:m ufti_~p.ato: o_u se muda essa política
públicas. E isso fica mais cafacterizado ain_da ao confirmar-se restritiva ou se caminhará para o caos social completo! Haja
que a dívida do Tesouro Nacional, em perder do público, vista o aumento da violência nos grandes centros e nas capitais
está novamente em ascensão e com grande velocidade. Nada de todo o País, em particular o crecimento da delinqüência
indicando, portanto, que as medidas recessivas estejam real- infantil.
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E, como ilustração desse clima recordo as _palavras ca~- _
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Senado!es, mosdentes pronunciadas neste plenário, há poucos d1as, pelo em1- tram os economistas que diferentemente da .A:rgentina, o dólar
nente Senador Cid Sabóia de Carvalho, que rece~temente não apresenta ainda uma influência generalizada na economia
no Rio de Janeiro foi 3ss3.ltado de maneira e~túpida e, p~r
brasileira. As mudanças cambiãís não se refletem com grande
pouco, não teve a su~ vida ceifad~"··
jrit_.Pacto Da queda dos preços_internos. Em segundo, as reserAlém disso, em 1991, pela primeira vez na história do vas do Brasil em moeda norte-americana não são suficientes
1
País, o desemprego cresceu no...segundo semestre, período h:~:l r;s!~~:t"á~o~â:U~i~e~~?.ie~eu~ri:;~~:~:i~f:e~ ~~~~~~
em que normalmente a economia apresenta recuperação.
com· muito maiS poder político do que o atual, para poder
Segundo a CO:fif~deração Nacionfll da Indústria, -~liás,
funcionar a contento.
.
.
presidida pelo nobre Senador Albanp Franc-o, que pertence
Mesmo na Argentina1 Sr. Presidente, Srs._ S~nad_ores,
à Bancada do PRN e do Goye_rn_o nesta Ças_~, na indústria
a situação da economia dolarizada hoje -jtcapreseilta- indícios
paulista, com relação a junho de 1991, a queda nas vendas
negativos, após os resultados positi\iõSTOiCfais, quando a inflafoi de 10% em julho, com um d~clíp.io de 0.,74% do pível -Ção caiu de 27% em fevereiro de 1991 para 0,6% em dezembro
de emprego. Em dezembro último, essas vendas caíraOl-~%,
e 3% em janeiro.
em relação a novembro, e o número de pessoas oçupadas
O problema atual é que, embora estando a inflação em
declinou em 0,95%.
________ -~ -----patã.mar de 3% ao mês, ela é ainda Inaior do que a inflação
dos Estados Unidos; a diferença que está em torno de 20%,
Desde 1984~ o País nunca teve tantos trabalbadmes_se_m
carteira assinada e.. pessoas trabalhando por conta própria.
devendo refletir-se na taxa de câmbio._ Essa defasagem tem
A pesquisa Mensal de Empregos do IDGE, que te-m_ como
significado uma enorme perda na balança comercial. O_supe-universo os trabalhadores do Rio, São Paulo, Belo Honzonte, rávit comercial recorde de _8 bilhõ_e_s de dólares, em 1990,
Salvador, Recife e Porto Alegre, detectou 7 milhões de: pes- _caiu_ para 4 bilhões, em 1991, e se estima um déficit_ para
soas nessas duas categorias, em dezembro de 91, represc;:n- este ano de até 2 bilhões de dólares. Em outros termos, a
-~ c=_ - _ -- econontia argentina que, antes do Plano Cavallo, se caractetando 11%.
.
Dos trabalhadores com carteira assinada, 3%-Ou 9_,3 mi- rizava por relativo equilíbrio de suas contas externas, enfrenta
lhões~metade dos 18 milhões daPEA, a população economi- hoje uma iminente crise cambial. Se ainda não se deflagrou
camente ativa, daquelas regiões, deixaram de ter _essa condição -se deve exclusivamente à eventualidade de o governo apree nessas áreas, em dezembro, o desemprego desabou sobre sentar transitoriãmeilte Um ganho de credibilidade com respei900 mil trabalhadores.
__ _ ___.. - tó à situação interQ.a, que ~em induZido um ·relativo aparte
A qualidade do emprego também decresceu. O número de capitais, em face das taxas de juros maiS_ altaS- do _que
de pessoas_ que hoje viveriLIIIYmerc·ftdo inform_al ~umentOU
as internacíonais. Entretanto, a gradual redução dos juros,
consideravelmente, em comparação com os pnmetros anos junto com a degradação da Bala_nça dç Tran,_sações CÇ>rrentes
da década de 80.
_- pode apressar o processo.
___
__
__
Somente ·entre os trabalhadores registrados, 3 milhões
. A redução doboom económico, pela queda da atividade
receberam o seguro..:desemprego em 1991, segundo o Minis~ do setor exportador, devido à depreciação da taxa real de
câmbio, implicará a queda da receita fiscal e da credibilidade
tério do Trabalho. Esse benefício, de acordo_com o INSS
só é usado por 40-% em desempregados, o que implica O- da âncora, consubstancíada no Câmbio fixo. Nesse quadro,
teratológico contihgente -de 7 ,5_ milhões de des~~pregados a corrida às reservas cambiais será inevitável, com a paridade
no País.
-- fixa desaparecendo e, junto com ela, a estabilidade monetária
Diante disso, e não podia ser diferente, têm surgido novas e de preços, promovendo a queda dos salários reais.
propostas p(lra que se mllde a estratégia e a tática ~a.po!íti:a
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senãdores, mais uma vez
económica. A mais recente, e com-certo peso, pela mfluencta é preciso atentar para esse processó;de modo ·a não se envena formação de opinião pública do seu autor, inclusive nos redar por novos caminhos "mágicos" que, além de resultados
arraiais- do governo, é a de dolarização, do ex-_Ministro Mário fugazes, acabam por levar a economia para· um-atoleiro maior,
Simonsen. O questíonamento da atual terapia antiinflacionária ao terminarem o seu poder prestidigitador. A evolução das
do governo levou SimonSen, em seu artigo da Revista Exame, crises brasileira e argentina, mutatis mutandis, mostra que,
de 19 de fevereiro Ultimo, a dizer que: "A inflação brasileira sem reformas estruturais essas economias continilarão_com
talvez tenha se transformado num vírus resisi_~t~nt~ *_medicina -Suas inflações crónicas e tendentes à hiperestagflação, em meio
conhecida, seja do breviário ortodoxo, seja da pajelança hete- às idas e vindas dos choques já conhecidos.
Por outro lado, é necessário que analisemos mais seriarodoxa. Símonsen tambéin ·consiÇ.era ióe_fi_çaz O .mode1o de
estabilização do FMI em economias que, como-a noSsa, apre-- mente o processo neoliberalizante que, a tod_o custo, quer-se
sent3.m um nível acentuado de indexação, que revela a cronici- implantar na América Latina e que entre nós também arrebadade da inflação, e com taxas de Cfimbio flütuarite. Por_iss_o, nha um grande número de adeptos, embalados pelo discurso
considera necessária uma medida ousada: o_dólar seria adota- governamental, a partir da posse do Senhor Presidente Fer- _
do como indexador geral da economia num primeirO inoméntó n_and:Q_ Collor que, ultimamente, num verdadeiro neologismO
e, em seguida, a taxa de câmbio seria fix~da para a~se_gurar passou a chamar o seu neoliberalismo_ de_social-liberalismo.
a estabilização da moeda.
-A abertura da economia, o inc_entivo às privatizaç6es,
A proposta· de Simonsen -se aplicada significaria um- tipo entre-.OutroS pontàs· dessa cartilha neoliberal são, sem dúvida,
não-de_clarado de congelamento de preços, tendo o dólar como aspectos aparentemente inexoráveis dentro da_ nova dinâmica
referência. Quebraria heterodoxamente, apesar de o ex-Mi- mundial.
nistro não querer admitir issO claramente, a chamada_-"'i_nércia
Entretanto, essa saída neoliberal vem sendo sempre baliinflaciOJ:t'áriã.". Mas é uma proposta com algumas restrições zada por um receituário ortodoxo em que predominam as
J:riedidas de arrocho interno, para conformação dos acordos
muito- sérias.
- ----
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com o Fundo Monetário Internacional e os credores externos, -porque há uma cultura inflacionária no Brasil, mas temos
o que vem provocando graves crises sociais ~nos jJafses que que dar a ela um patamar razoável e, sobretudo, atuar no
a adotam.
setor produtivo~ Tentar realmente aumentar o emprego, a
Nesse particular, lembraria que, quando da presença, renda. Acabar com essa miséria que envolve o povo brasileiro!
neste plenário, do nobre Ministro Marcílio Marques Moreira, Essa a estratégia! Não sei se a saída sq~a a dolarização, como
ao interpelá-lo, tive a oportunidade de questionar, -jUStamente, prega o grande econoruis.ta Símonsen. O fato é que o Governo
sobre os compromissos que o Brasil havia assumido com o tem de encontrar uma altenativa que não seja a tradicional,

Fundo Monetário Internacional, através da Carta de Inten-

que funciona em pafSes- desenvolvidos, mas que, em países
subdesenvolvidos como o nosso, traz sérias seqüelas para o
povo. Ora, acabar a inflação acabando com o poVo brasileiro
não é solução. A solução deve ser outra. Parabenizo, portanto,
a oportunidade, a lucidez, a coerência do discurso d_e_V. Ex~.
O Brasil deve repensar ess_a questão, no sentido de encontrar
O Sr. COutinho Jorge- Pennífe~me V. Ex• um aparte?
uma melhor saída para combater a inflação, sem acabar co-m
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não. OuçOõ aparte' o povo brasileiro.
-de V. Ex•, nobre Semldor Coutinho Jorge.
0 SR. HUMBERTO LUCENA- Sou-grato peJas palavras
0 Sr. C"õutinho Jorge- Nobre Senador Humberto Luce- d_e V. )~X\ que vêm ao encontro do que dig<?, neste instante,
na, V. Ex~ pronuncia um discurso oportuno e importante neste Sàlíentando ainda outros aspectos importantes, nesta discusmomento polítiCo do Brasil, referindo-se à terceira fase rece§- são.
síva do Governo Collor, mostrando, de forma muito clara, - - ---V. -Ex•, que é um dos lll~mbros mais eminentes e atu_ari.tes
a grave situação de desemprego- que assol3 _o País, eviden- da. Comissão de Assuntos Económicos da Casa, profundo cociando o número, inclusive, em 12 mTIIlões, como é ·o cas_o- nhecedoi- dessa rriatéria; já foí, com muito brilho, Secretário
de São Paulo. O Governo brasileiro-adotan-do essa estratégia de Planejamento do Governo do Estado do Pará. Portanto,
de combate à inflaçãO, utilizando um model~ t~adic~onal, _por- y._ Ex~- tem grande autoridade para falar sobre o assunto que
·
tanto, via recessão, nã6 consegue, na· prática~ ª-~gar com ora verso.
a inflaçao: continuamos -no patamar--em -torno de 20, 22%,
V. Ex• lembra, mais uma vez, o que está estampado
conseguindo apenas atenuar o ritmo. Mas acabar, evidente- nos jornais dos últimos dias, ou seja, a notícia relacionada
mente que não. Sua-ExcelênCia eStá acabãrido- com o -Brasil, com o possível declínio da taxa mensal de inflação, declínio
está acabando com a população rural e urb_ana. A__situaç_ão e~se variável, pois a Fipe tem um núnlero e a Fundação Getúlio
· ~
-:
~
~
está _grave, séria e V. EX~ mostrou rriuito claramente que a Vargas outro,
violência e os caos social se ampliam no Pa-ís:- Ternos que
Há uma diferença de cerca de 4 pontos percentuais entre
lembrar um fato muito importante: essas inedidas tradidonais o lndice divulgado pela Fipe e pela Fundação Getúlio Vargas
de combate _à inflação, via rece_ssão, e que _têin tido êxito em relação ao mês de fev.ereíro, o que indica que estamos
em alguns países, ditos desenvolvidos, são normalmente utili- diante de uma situação anómala, já que nãó se pode confiar
zados em períodos de curto prazo. _Não devem, portanto, totalmente nesses números. ser utlizadas em períodos de médio e longo prazo. Nesses
Costumo afirmar, nobre -Senador Çoutin_ho Jorge, Sr.
países há uma estrutura económica diferente, como, por exem- Presidente e demais Srs. Senadores, que quem deve realmenplo, mecanismos sociais de compensação. Há, portanto, um te, dar um testemunho sobre os índices reais de inflação no
esquema de seguridade _social funcionando, u~ _e~quema de Brasil, nos_ dias atuais, são as donas-de-casa. Por quê? Porque
segu,ro-desemprego, há uma diminuição_ brutal do processo a inflação é me-dida pelos preços, isto é Indice Nacional de
inflacionário. A estratégia funcion~á, rifáS no Brasil não pOde Preços ao Consumidor.
.
ser dessa forma. O ritmo inflacionário está sendo_ atenuado
Então, as donas-de-casa que comparecem aos supermermas a situação da estrtura produtiva piora; o desemprego cados e às feiras_ lívres é _que podem dizer, realmente, qual
se acelera, a miséria se amplia. E V. Ex~- colocou muito bem é o verdadeiro índice de inflação no Brasil, pois esses-outros
esta situação, quando o Ministro Maret1io Marques Moreira índices, são muitas vezes manipulados. e são contraditórios:
aqui esteve. Também fui um dos inquiridores de S. Ex•. Inda. .Ç. q_uero salientar, o que afirmei a-qUi anterlorínerite ri.éste
guei ao Ministro sobre a possibilidade de teimas em dezembro meu pronunciamento, no que tange a esse decréscimo ultimauma inflação de 2%, conforme previsão do FMI, com essa pieilte diyulgadq_- e nãÇ> há f!Í de nossa_ parte, nenhum intuito
recessão violenta, ·essa política recessiva. E se não-chegarmos, ~m torcer por uma situação caóticã,-pelC)contrário, desejamos
o que acontecerá? Todos ouvimos a resposta. ·Acredita S. uma reduÇão --rios ílldices de iilflação, para a_felicidcld~ _geral
Ex~ que poderemos chegar ·a uma infl3ção di um-_ dígito d_o_-_País e _do seti POVo -mas, sem dúvida alguma todos
pode ser 9%. Além disso, -s-. Ex' acha que a carta de intenções sabemos, "que esse declínio de_correu de uma medida de cunho
é para não s_er cumprida, porque não vamos tespeítar nada! artificial. Çongelou-se_ por algum tempo,_ o custo das tarifas
Significa que o FMI pode simplesmente não liberar mais recur- de energia, telefone, correios e- telégrafos,_~ assim como os
sos para o Brasil. As colocações-de V._Ex~ são pertinentes preços d_q_s comh_~stív_eis, que o Governo vinha aumentando
e oportunas, nobre Senador. O Brasil tem que refletir sobre . _constanteme_nt.e: COni()_ es~es preçqs út~vam acelerando muiissot Devemos combater a inflação; mas não coln 3. "estl-a- to a taxa de inflação, o GoVerno decidiU deixar de reajustá-los
tégia" de acabar com_a pOpulação br_<;isi!~ira ~- tep~ª~ alterna- por um período. _Mas, no exato momel}to em que vpltar a
tivas, soluções possíveis, que possam dímíriuir o rítmo ~nflacio faZê-lo," evidenteinente a taxa de inflação irá crescer novanádo. Não acredito que a inflação brasile.ira chegue a zero,- mente. E não é·preciso ser economiSta, basta ser observador
ções, entre os quais salientavam-se, inclusive, 'os reajUStes
das tarifas e dos preços públicos bem como o arrocho salarial
e, mais ainda, a persistência do Governo ein não respeitar
as decisões judiciais relaciOnaaas OOin os proventos dos apos_entados e pensionistas.
-- --
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do panorama económico, para perceber que essa é uma verda~ o bolo; isto é, não está caminhandO no sentido da justa distride insofismável.
buição da renda nacional, porque executa políticas puramente
Ademais, a grande questão que sempre discutimos, atual- elitistas, que não têm a ver com o objetivo maior que é o
mente, é o obstinado propósito do Seflhor Presidente da Repú- homem, em qualquer sociedade do Mundo.
blica, Fernando Collor de Mello, a partir da sua posse, de,
O Sr. Antônio Mariz- Permite-me V. Ex~ um aparte?
segundo Sua Excelência; Zeri:tr a iriflaÇão. · --·- ----- · ·---- -Tenho afirmado constantemente - e esse é meu ponto
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•
de vista, salvo melhor juízo - que ninguéril pbâe zerar a
O
Sr. Ari.tônio Mariz- Senador Humberto Lucena, V.
irtflação num país em desenvolvimento. ·A inflação resulta
de um desequilíbrio entre moeda e o seu lastro, que no Ex~ faz uma profunda análise da conjuntura económica do
Brasil, hoje, não é·o ouro; é a produÇãO. E-se -a produção Estado, da União, e da situação social e política do País.
está paralisada pela rec~ssão, -~<?-~?__ é_ qu~___E~demos valorizar Traz, assim, inestimável contribuição ao debate da queStão
a moeda? Evidentemente, não é ·por aí. Tanto assini, qUe nacional. V. Ex~, sobretudo, enfatiza os equívocos da política
sempre relembro a política adotada pelo ex-Presidente Jusce- económica, que conduzem inevitavelmente à recessão, ao delino Kubitschek que foi muito conibatida, mas trouxe um semprego, ao achatamento salarial. Dados de hoje, do relatóefetivo resultado ao desenvolvimento nacional. NãO me canso rio do DIEESE, informam- que· O :ituàl salário mínimo é o
de fazer tal afinriaçao, porque, naquela época o l'lano de menor da história económica do País, só comparável ao salário
Metas foi elaborado pela CEP AL, sob a orientação de Raúl mínimo de 1949, no Governo Dutra. É um indicador precisO
Prebisch- aliás, a pedido do nosso conhecido e prestigiado da situação de pobreza a que está condenada a população
economista Celso Furtado - o FMI vetou o Plano de Metas, brasileira. É evidente que o Brasil renunciou a ter uma política
e o Presidente Juscelino Kubitschek preferiu- romper Corri -o autónoma, soberana na condução de sua economia, mas que
Fundo Monetário Internacional a deixar de executar_o referido se rendeu, se submeteu ao figurino do Fundo Monetário InterPlano. E, se não tivesse seguido essa orientaçãO-, ·o Brasil nacional. E fez isso a exemplo de outras naçÕes pari-ame~
não seria o país -(pie- é hoje; não teríamOs feito nascer em · ricanas:- México, Argentina, Venezuela, Bolívia, e assim por
São Paulo, no ABC, a indústria automobilística; não teríamos diante. No entanto, são também informações atuais as que
construído Fumas e Três Marias; não tetíamos quin'tuplicado dão conta de que hoje é a Bolívia o mais pobre dos países
as rodovias pavimentadas, os quilowatts de energia elétrica, da América, atrás do Haiti que conserva-va esse triste e trágico
recorde. A Venezuela, que vem de sofrer turbulências institunem construído a meta-síntese do seu governo, Brasília.
cionaís, esteve na iniinência de um golpe militar, e que -vive,
Portanto, acho que V. Ex', nobre senador Coutinho Jornos últimos dias, a explosão da insatisfação popular, aprege, está repleto de razão e, mais do que isso, V. Ex~ termina
sentou índices extraordinários na ·perspectiva dos senhOres
a sua intervenção de maneira muito consentânea, ao lembrar
do mundo, na perspectiva dos organismos internacionitís;ílidique se pelo menos esse plano recessivo, que, a nosso ver,
ces chamados macroeconómicos; teve inflação de 30%, em
não é o melhor remédio, tiVesse, tido uma compensação na
1991, ao ano e não ao mês como o Brasil; crescimento do
área social, para evitar as crescentes dificuldades da imensa
Produto Interno Bruto de 9%; reservas cambiais de 11 bilhões
maioria do povo -constituída de trabalhadores ~sujeitos ao
de dólares. Portanto, a Venezuela pela ótica do Fundo Monearrocho salarial-, ainda se poderia aceitá-lo; mas, nem isso
tário Internacional devia constituir-se num paraíso latino-ameestá acontecendo!
ricano. A realidade é outra. A realidade é dos panelaços
O que há é uma política recessiva que s-6 vem favorecer· é dos protestos nas ruas, é dos choques, é do povo, é com
e beneficiar as elites, uma minoria Ciida vez menor, porque a polícia, é do risco das instituições democráticas naquele
a concentração de renda, no Brasil, está aumentap_do assusta- país. Esses exemplos deviam servir de advertência ao Governo
doramente. E, nesse ponto, eu chamaria a atenção do Sr. brasileiro, deviam fazê-lo encarar a realidade nacional, sob
Presidente e dos Srs. Senadores, para um artigo- que H, há o prisma estritamente do nosso pl:rvà-;-·preocu:par.:-se -c-om -o·
poucos dias, na Folha de S. Paulo - e até lembrei ao nobre desenvolvimento económico, fundado na poupança interna, '
Senador Antônio Mariz, para que sobre ele se detivesse ~, no ~sforço do povo brasileiro; preservar o seu parque indusartigo esse de autoria de Clovis Rossi, sob o título: "A Revan- ~ trial; preocupar-se com a distribuição de renda, coma ampliache_ de Marx".
ção~do mercado consumidor deste País. Nenhuma nação se
Nesse artigo, aquele eminente e brilhante jornalista, faz imporá ao respeito internaciOnal, se mantém dois terços da
uma série de considerações, a partir da afirmativa de que sua população condenados à misériã, condenados à pobreza.
o modelo rnarx.ista-leninisfa teria fiacãssado no Leste europeu, O País não pode ser vítima, não pode ser otário de uma
após os acontecimentos na União Soviética e que, agora, esta- -visão que não é a nossa·,- mas que é a visão das grandes potênríamos, então, diante de um mundo que se entregava, cada cias. Ainda esta semana, um documento revelado pelo jornal
vez mais, à lua-de-mel com o que ele chama de ultralibe- americano The New York Times e transcrito na imprensa brasiralismo.
leira, traduZia qual a estratégia atual da superpotência ameriClovis Rossi detém-se na análise do panorama mundial, cana. A estratégia fundamental do estado americano é a de
sobretudo, dos países que estão ·entregues à execução de políti- dir que surjam outras potências no rnuildo. O objetivo básico
cas neoliberais, para dizer cfue, ao ·contrário, o que está Ocor- é~preServar a hegemonia americailá. Nem seria necessário
rendo são verdadeiras distorções. Aponta, então, os casos que o The New York Timesrevelasse isso. Parece óbvio que
da Venezuela, da Inglaterra, de Margaret Thatcher e do pró- com o desmoronamento da União Soviética; esse há que ser
prio Japão, para terminar salientando que o braço económico o objetivo da superpotência remanescente. O Brasil nãO" pode,
da democracia, que é o capitalismo, não está sabendo repartir absolutamente, perder de vista os seus próprios interesses,
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para adotar decisões tomadas fora do seu território, aceit~r
passivamente os ditames de organismos que estão a serviço
da nova ordem mundial, que pretende ser imposta pelo Grupo
dos 7; curvar~se passivamente diante do que recomendam,
do que preconizam o Fundo Monetário Internacional, o Clube
de Paris, o GATI, o Banco Mundial. Evídentemente, que
estes organismos não estão a seryiço de interesses que se
confundam, que coincidam com os interesses do País. Por
isso, considero a análise que V. Ex~ faz, um diagnóstí~o da
realidade brasileira, extremamente útil para a compreensão
da problemática do nosso País, uma contribuição realmente
ponderável, para que se criem uma consciência da necessidade
de adotar políticas consentâneas com o-s- mais legítimos interesses do povo do nosso País.

Março de 1992

llor, pôde avançar com muito mais ímpeto no processo do
"choque liberal". Mas, guardadas as óbvias diferenças, há
nOtórias semelhanças entre o que acontece lá e cá.
Seria interessante que refletíssemos sobre isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Muitas vozes categorizadas têm denunciado, tanto interna quanto externamente, a inviabilidade ou
debilidade dessa cartilha ortodoxa. Os estudos do professor
Albert Fishlow, da Universidade de Berkeley 1 na Califórnia,
mostram que, para reencontrar o crescimento, após uma década sem produzir um crescimento sustentado, o Brasil precisa
antes resolver o problema da distribuição de renda, o que
implica um caminho diferente da recessão. Do mesmo modo,
o economista Juan Schiaretti, Secretário da Indústria e do
Comércio da Argentina, em recente entrevista, insiste que
a reativação da economia foi que acabou com a especulação
naquele país, contrariando as teorias monetaristas que pregam
a necessidade de recessão para estancar o processo inflacionário. Mesmo os economistas pertencentes aos quadros de
organizações internacionais defensoras do receituário ortodo_xo. apresentam hoje sérias restrições à iinplantação dos modelos liberalizantes. Em entrevista à Agence France Press, AFP,
dias atrás, o_ economista Enrique Iglesias, Presidente do Banco
Interamericano .do Desenvolvimento (EID), recomenda
maior atenção aos problemas liberalizantes e amortizar seu
impacto. E o Professor Lance Taylor, do Instituto Tecnológico
de Massachusets, insiste em que essas reformas estão destruindo importantes estruturas existentes, como é o caso do virtual
abandono da reforma_ agrária no México, e critica a teoria
dos Chigagos Boys, da Escola de Milton Friedman, de que
o "mercado" corrige as desigualdades na distribuição de renda.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite V. Ex• um
aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA _:_ Agradeço o aparte de
V. Ex\ nobre Senador Antonio Mariz, que no final refere-se
às mudanças que ocorreram nr panorama mundial, a partir
do fim da bipolarização, durant~:-a g·1~rra_fria:, entre _os Estados
Unidos da Améridú~ a e-X-União Soviética.
Acredito que, em suma, para comentar o que- afirmou
V. Ex~ a esse respeito, bastaria repetir aquela frase que, a
certa altura do autoritarismo niilitar no Brasil, espalhou-se
entre nós: "O que é bom para os Estados Unidos é bom
para o Brasil".
E, agora, Sr. Presidente, Srs. Senador~s prosseguindo,
vou justamente, ater-me as considerações do nobre Senador
Antonio Mariz, a respeito do que está oc_orrendo na Venezuela.
Realmente, a nossa viZinha Venezuela, nas últimas semanas, por exemplo, parece ser paradigmática d~ inv_iabili4ade
da ortodoxia económica. A partir de 1989, o Presidente Andrés Perez, que esteve no Brasil e parecia tãO seguro da sua
administração, promoveu ali profundos cortes nos gastos públicos, eliminoU ·subsídios, proporcionou um fortíssimo arroO SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre Senacho salarial, para cívis e militares, reduziu fortemente as tarifas
dor.
de importação, entre outras ações ortodoxas.
O resultado, como se sabe, foi a revoita nas ruas ·e a
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Humberto Lucetentativa frustrada de um golpe militar. _ _ _ _
na, V. EXi' está pronunciando esta tarde um discurso da maior
Nesse ínteiim, a inflação venezuelana também apresen- importância social e de grande importância política tambem.
tou algum declínio. Mas a custo de uma real piora do poder V. E~ analisa a questão nacional, não apenas sob o ponto
aquisitivo da população e do nível de,_emprego - aí entra, de vista interno, mas faz importantes comparações internanovamente, a questão levantada pelo af'tigo de Clóvis Rossi. cionais, casos assemelhados, e ainda traz a opinião de pessoas
Em 1991, a inflação foi de 31%, mas os salários apenas abalizadas que, com fundamento, tratam de questões que di~
·
subiram 21%.
. zem respéito igualmente ao Brasil. Hoje, a problemática, nos
Também lá, a popularidade do Presidente Perez veio mais diversos países, é quase que uníssona, é quase que idênabaixo. As pesquisas davam conta, em janeiro deste ano, tica, ou por certo, no mínimo, muito assemelhada. Mas eu
de uma rejeiçãO de 87% ao Governo; que, tambéril~ vê-se estava acompanhando os apartes dados a V. Ex~ Com muito
envolvido em denúncias- gravíssimas de COrrupção. De iriodo cuidado, V. EJé' abordou algumas_ questões que são verdaque não surpreende o fato de o governo venezuelano ter deci- deiras problemáticas sociais, como a distribuição de riquezas,
dido, agora, congelar os preços dos produtos essenciais e das e .isso., de certo modo, alcança a política de emprego, uma
tarifas 1 mesniõ a custo de seu programa de privatizações, em política salarial, alcança aspectos dos mais importantes. Realclara revisão de seu plano ortodoxo. Em meio a pressões mente,. ~.e nado r Humberto Lucena, V. Ex• aborda também
populares para que renuncie ao governo, o presidente Andrés distorções. No Brasil, por exemplo, é comum que aquelas
Perez acaba de anunciar, inClusive, a conVocação de uma As- elites cada vez menores,_ das quais falou V. Ex•, fiquem mais
sembléia Nacional Constituinte e ·modificações_ imediatas no ricas e prósperas a cada dia e, no entanto, o que contribuem
seu Ministério. E já se fala, ultimamente, na Venezuela, tam- para com o Estado e para com a Previdência não corresponde
bém, na possibilidade da diminuição de um ano do mandato à grandeza adquirida. Significa que a distribuição da riqueza
está imperfeitl!, porque_essa distribuição, essa devolução social
do presidente Andrés Perez.
Evidentemente, Sr. Presidente e Srs. Senadores 1 o Presi- há de ocorrer pelo salário, pela Previdência e por outros mo~
dente venezuelano, ao contrário do Presidente Fernando Co- dos. Sempre que se paga mau salário ou sempre .que se contri~
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bui indevidamente para com a Previdência, prejudica~se a
redistribuição da riqueza nacional. E isso torna ·a País com
uma elite, como dis_se V. Ex•, cada vez mais favorecida e,
no entanto, cada vez menor. Com as últimas problemáticas,
.muito embora a pirâmide social pareça estática, intocável,
a verdade é que no Brasil a classe média baixa está se reduR
zindo à pobreza.
A classe média é, hoje, uma classe média baixa. E a
classe média alta está, a cada dia, tão reduzida, que já tem
a menor semelhança com o segmento, com o estamento inicial
das elites. Não sabemos se aqui no Brasil é possível manter
aquele mesmo percentual dos sociólogos na identificação da
pirâmide social, a grande base, com 85%. Talvez hoje estejamos com a grande base, com a massa na pirâmide social se
acercando dos 90%. A-classe média deve estar muito reduzida
no Brasil, e a elite também muito reduzida. Não sei se classe
média alta e elite somarão 5% da população brasileira. É
um pouco difícil de se acertar um detalhe final, muitb embora
esteja havendo um censo demográfico de larga importância
para o conh.~cimento da problemática brasileira. Quero dizer
a V. Ex~ que até em termos de vidas humanas estamos sendo
reduzidos. O censo_ já não alcança a realidade que esperava
alcançar. A população cresceu menos do que deveria crescer.
Fizemos recentemente, na Comissão Especial que estuda a
Previdência, uma ouvida de autoridades do País sobre demografia, abordando esse tema. E escutamos uma realidade contristadora para o Brasil. Nada de positivo e de otimista está-se
consumando. As perspectivas mais tristes e mais dramáticas
se confirmam a cada hora, ainda mais diante da advertência
que V. Ex~ faz com conhecimentos internacionalistas, mos- ·
trando que certas reformas, certos desmontes, estão servindo
·para desestruturar o Estado. De tal sorte: que algumas destruições deixam-nos _a idéia de que a recuperação será impossível
ao longo, pelo menos, dos próximos 20 anos. Eu muito__ teria
·a dizer sobre o pronunciamento de V. Ex~ Quero dizer, no
entanto, apenas,- que a fala de V. Er engrandece a sua presença aqui no Senado Federal. E os apartes foram de tal
sorte enriquecedores, que não sei nem de como qualificar
o pronunciamento de V. Ex~ nesta tarde, aqui no Senado
Federal, pelo debate que suscita e pelo brilhantismo que provoca. Era o que tinha a dizer a V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho, as palavras de V. Ex~ Sensibilizãni-me
profundamente, por ser V. Ex~ quem é, um homem público
autêntico, estudioso__do.s_problemas nacionais, e que tem-se
destacado no plenário e nas comissões do Senado por atividades fecundas de natureza parlamentar.
V. Ex~ diz bem, estamos no Brasil, cada d~a _que passa,
caminhando celeremente para um processo-de proletarização
crescente da classe média; o que representa na verdade o
agravamento da questão social, na medida em que a bas_e
da pirâmide vai-se ampliando. E isso é que me põe ma1_s
preocupado, na medida em que poderemos estar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a exemplo do que ocorreu_ e do que
ocorre na Venezuela, dentro de pouco tempo no Brasil se não houver um plano de compensação social, como se
referiu o nobre Senador Coutinho Jorge - diante do risco
de uma convulsão social de grandes proporções, que poderá,
inclusive, se for o caso, se não houver uma maneira de remediá-la a tempo e a hora, ceifar vidas preciosas das populações
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brasileiras, mas. sobretUdo, sem dúvida, das populações de
baixa renda das nossas áreas urbanas e rurais.
O Sr. José Fogaça- V. Ex~ permite um aparte, nobre
Senador?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com prazer, nobre
Senador José Fogaça.
O Sr. José Fogaça - Senador Humberto Lucena, um
dos pontos mais s-ensíveis e importantes do seu pronunciamento eu gostaria de recuperar neste momen_to, para fazer
uma observação importante do meu ponto de vista. V. Ex~
disse que essa inflação vem permanecendo de forma doentia,
patológica, há muito tempo, num patamar muito elevado,
acima de 20% e que issó tem um custo ·soCiãl enorme para
o Brasil. A verdade é que a política económica recessiva do
Governo chegou no seu limite. Os iriStl"Umentos com que o
Governo conta para derrubar a inflação já se esgotaram. E
quando uma política recessiv-a não consegue fazer baixar um
patamar tão elevado de inflação, o feitiço começa . a vlrãr
contra o feiticeiro, o tiro começa a sair pela culatra, ou seja,
o Governo passa a ser a vítinía da sua própria política. Veja
V. Ex• que essa política de juros altos que consegue atrair
capitais externos, capitais especulativos, que consegue segurar
o consumo e, portanto, impor um esquema recessivo no País
e, evidentemente, evitando, com isto, uma explosão "inflacionãrla, essa mesma política de juros está, também, começando
a ser fato r inflacioilário porqUe, na medida em que a recessão
faz caír ·a arrecadação- e a produção neste País, ela, também,
faz com que o Governo se veja obrigado a uma pOlítica de
·endividamento mobiliário, a juros elevadíssimos. De modo
que, neste momento, o cachorro já começa a morder o próprio
rabo. A política de juros que visa segurar a inflação, seis
meses depois de uma estabilidde em patamar elevado, é,também, _geradora de inflação. E, aqui, recordo um pronunciamento meinorável de V. Ex\ ainda na sessão legislatiVa passada, quando V. EX' convocou o País, o Governo e as classes
produtoras para um pacto nacional. Não há e"emplo de país
que, mesmo aplicando esquemas ortodoxos, tenha conseguido
fazer cair uina inflação-com um patamar tão elevado, senão
através de um grarl.de acordo nacional, de um esquema e
de uma ação integrada de interesses, uma ação integrada tanto
no setor de capital quanto no setor de trabalho. Neste momento, uma política de rendas tem que ser produzida, a uma
política de salário e de preços que, evidentemente, tem que
ter a participação dos empresários e dos trabalhadores, para
que não seja uma polítiCa madrasta, para que não seja uma
política sacrificial, de castigo para a população brasileira. Imagino que este Governo deve estar, neste momento, à procura
de uma saída. Não a encontra porque é um governo que
não tem os instninlentos políticos pata tanto, não tem autoridade política e não- tem liderança social sobre o País, não
tem liderança sobre a sociedade brasileira para Conduzi-la
nessa direção. Mas a fórmula, o meio, o caminho, outros
países já deram. O sucesso do MéxicO nO combate à "inflação
não se deu apenas pela ortodoxia, mas se deu porque trabalhadores e empregadores entraram em acordo mediado pelo Governo. Em Israel, também, trabalhadores e empresários entraram em acordo, mediado por um governo democrático e com
ascendência social. Não é o caso do Brasil. Registro, mais
uma vez, no pronunciamento de ·v. Ex~ o fato- de que V.
Ex~ flagra um momento crítico, um momento _decisivo, um
momento crucial, eu diria a esquina da política econôiniCa_
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do Miriistro 'Marcílio Marques Moreira. Ele está dobrando
uma esquina: ou ele caminha para uma queda real, drástica
da inflação, ou; então, a permanéncia da inflação nesses níveiS,
nesses patamares, vai gerar mais-inflação, num drculo Vicioso
que será muito difícil de romper. Portanto, quero aqui fazer
o registro da importância do pronunciamento de V. Ex•, da
precisão com que V. Ex• diagnostica os problemas da economia brasileira e me mostrar perfeitamente satisfeito e contente, porque V. Ex~ tem sabido, em nome de nosso partido,
trazer, nos momentos mais importantes, a proposta, a análise
a. Ou seja, já propusemos o pacto nacional, já propusemos
as saídas. Não somos um Partido de braços cruzados, não
somos um Partido de omissão, não somos um Partido de negativismos permanentes, sO não vamos pactuar com uma crise
que vai levar o País para a sua própria destruição.

Obrigado e V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA -Eu que lhe agradeço,
nobre Senador José Fogaça. V. Ex~,_ coro o seu talento_,_ com
a sua cultura, estudioso que é tainbém da problemática nacional, pós o dedo na ferida, ao realçar esse aspecto que também
foi objeto, aqui, de debate com o Ministro Marcílio Marques
Moreira, quando de sua recente presença neste plenário, justamente a questão relacionada com a chamada inflação de custos. O Governo tem insistido em que estamos numa inflação
de demanda e, por isso, aumenta os juros. Mas, de tanto
aumentar os juro_s, de tanto situá-los em patamares proibitivas,
cheg9u a esse ponto a que se refere_ V. ;Ex• Os jurOs tornaram-se responsáveis, também pelo recrudescimento do ,processo .inflacionário~ ,PO.i!! em que o Go~erhO, para·ffià:nte-Ios
tão altos, tem de recorrer à ampliação do seu _endividamento
mobiliário.- É p-recísãmerite a emissãO d~úiOvos títulOs públicos
-que necessit<i·de_tomadores a taxas atrativas no mercado
fin3ncdro- que está leVando o País a unla inflação de custos
que, talvez, não tenha precedentes na nossa História.
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campeão destacado da péssima distribuição de renda e outros
aspectos demerit6rios, que se ressaltam a todo momento, em
particular, nos instantes em que problemas- eventuais na área
d3 saúde aCO!ll~~em o P_aís, comg__a_coutece a_gora com a epidemia de -coléra, que devia ter sido prevista a tempo e a hora
pelas auj:oridades sftnitári~s. sobretudo as do primeiro escalão.
Por ora, o que eStainos ve.D.do de mais provável é que
o Governo acione uma 'eStratégia pragmática, mais voltada
para o ganho de tempo necessáriO- até o 2 9 semestre, quando
espera reverter o processo de inflação crónica, ã. ·pontO de
o Ministro Marcílio Marques Moreira anunciar uma inflação
de um dígito nesse período.
Provavelmente, o Governo ·tentará uma prefixação de
preços, mesmo sem formalizá-la. Indexará os preços pelos
reajustes das tarifas públicas, que_ serão aC:io:riadas no início
de Cada mês, com base em inflação futura, estiiri.ada para
baixo. Isso, ainda que correndo o risco de alimentar uma
nova onda de desabastecimento. o que redundará em inevitável o aumento da queda da Oferta GlObal, impliCandá, no
máximo, a manutenção da inflação na mesma faiXa de 25%
a 20%.
Pelo vistO, será uma desesperada tentcitiVã., até o final
do primeir-o semestre,- com vistas a iião -perder o controle

totalmente. Mas, como já vimos, Sr. Presidente, Srs; Senadores, essa estratégia não tem muita substância. Tudo indica
que o Governo terá que se curvar inevitavelmente a um acordo
-anti-recéssivo, -que -estará na base de um verdadeiro entendimento nacional - como bem lembrou o nobre Senador José

Fogaça- acoplado de um planp alternativo de médio e longo
prazos, não do Governo, nem dos Partidos da Oposição, mas
de toda a sociedade para encetar as necessárias e fundamentais
reformas de estrutura que passam, sem dúvida, em primeiro
lugar, pelas reformas urbanas e rural.

A propósito, lembro-me do Senador Pompeu de Sousa,
Quanto ao qúe V. Ex~ lembrou, sobre o nosso propósito,
de saudosa memória. Dizia S. Ex~ que de tanto se demorar
s_obre a nossa idéia de que _se deveriá 'marchar para um grande
a: fazer à ie!onna agrâiía, sobreüidó lló que elàtem de rruiis
P~cto Nacional com vistas à solução dos_ graves problemas
que afligem ~ spcciedàde brasileira, _não. há dúvicla de que, precípuo e urgente, que é a reforma fundiária, a reforma
urbana tomou-se mais urgente e inadiável.
desd~,o primeiro_t1lqmento em que assumiu o poder, o Presidente Fernando Collor: de Mello, nos dispusemos ao diálogo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao terminar, quero dizer
Só que um Pacto_ dessa natureza deve ser tratado sem nenhum
preconceito de ordem ideológica, de ordem política. Ele de- _que nós, do PMDB, nós, da Oposição, estamos dispostos
pende, muito; -do desarmamento dos espíritos, a partir, sobre- a coli.tiriuar abertos ao entendimento, mas ao entendimento
tudo, no sistema presidencialista, do Chefe da Nação. Sua
af!Iplo, que tenha mão e contramão, que-leve o Biasll a sair
Exc_elência tem de ser humilde, tem de recánhecer õ seU eirõ,
da crise_, não apenas da crise econômka, mas tairibém da
tem de fazer mea culpa, tem de convocar a sociedade atravéS
crise moraL Não adianta insiStir em resolver os problemas
dos partidos políticos, ilão só dos que lhe àp6iam, mas também
económicos, em combater a inflação, em valorizar a moeda,
dos que lhe fazem oposição, através daS lideranças empreimpondo sacrifícios ao povo, sobretudo à maioria de nossa
sariais, das lideranças sindicais. para que,_todos juntos, numa
população carente, se persistir o atual quadro desolador de
mesa-redonda, possamos chegar a um Plano Económico Alter·
corrupção passiva e ativa que compromete o segundo e, já
nativo de Governo que substituísse este· que af está, ceitaãgora, o primeiro escalão do Governo.
mente fracassado, diante da persistência do processo inflacionário, apesar de todos os sacríficios até -agora impostos ao
Sr. Presidente, Srs. Senadores, assim, ao tempo em que
povo, sobretudo às suas camadas mais pobres e n:ais carentes nos dispomos ao diálogo de alto nível, solucionar os prublemas
que são, sem dúvida, a imensa maiOria--dos brasileiros que
cruciais da Nação, de ordem económica e social, temos que
são trabalhadores das cidades e dos campos.
exigir do Governo um basta à corrupção, para que ela n~_o
Sr. Presidente, Srs. Senadores, conch.1.indo, minha espe- se transforme num mar de lama, e comprometa, definitivarança é de que não continuemos a caminhar por essa via mente, a credibilidade do Governo, aos olhos da Nação.

duvidosa. Nosso_ País, como todos sabei:n, é tristement_e um

Era o que tlnha a dizer, Sr. Presidente.

~~~~~~~~~~~~~~~-~
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Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o Sr.

Ma'uro Benevides, Presidente, deixa d cizdeirti--da presi~
d€ncia, que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, 4'~ Secre-

tário.

---

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO~RES:
Albano Franco- Amazonino Mendes- Antonio Mariz
-Áureo Mel/o- César Dias- Eduardo Suplicy- Fernando
Henrique Cardoso - GersOn Camata - Henrique Almeida
-Hugo Napoleão- João Calmon ·-José Fogaça- Onofre
Quinam.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

A Presidê11cia

convoca--sessão extraordinária a realizar-se hoje às 18h30min,
destinada à apreciação das Mensagens n'' 147, 149 e 155,
de 1992, relativas à escolha de chefe de missão diplomática.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Sobre a mesa,
projeto de resolução que será lido pelo Sr. 1• Secretárh
É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 7, DE 1992
Dispõe sobre limites globais e condições para as
operações de crédito interno e externo dos Estados, do
Distrito Federal, dos MunicípiOs e suas autarqUiaS, e
estabele limites e condições para concessão de garantias.
Art. 19 Subordinam-se às normas fixadas nesta Resolução, as operações de crédito interno e externo realizadas pelos
Estados, pelo Distrito~ Federal, pelos Municípios e por suas
respectivas autarquias.
Parágrafo único._ Para os efeitos desta Resolução, compreende-se como operação de crédito toda e qualquer obrigação que, decorrente de financiamentos ou e_mpréstimos, mediante a emissão e aCeite de títulos, celebração de contratos,
inclusive aditamentos que prevejam a elevação dos valores
mutuados ou financiados ou a redução dos prazos de amortização, e a concessão de quaisquer garantias, represente compromissos assumidos num exercício para pagamento no próprio ou em exercícios subseqüentes, com instituiçõeS financeiras situadas no País ou no exterior. - · -- --~ Art. 29 As operações de crédito_realizadas em um exercício nâõ poderão exceder o montante das despesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares
ou especiais Coill-finalidade precisa, aprovadas pelo Poder
Legislativo, por maioria absoluta, observado o disposto--no
art. 37 do Ato das Disposições··constitucionais Transitórias
e o previsto nesta Resolução.
Art. 3"' As -operações de crédito inte-rno-e-externó, de
natureza financeira dos Es~ados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias, bem corno a concessão de quaisquer garantias, observarão os seguintes limites:! - O montante global das operações realizadas num
exercício financeiió não poderá ultrapassar o valor dos dispêndios com amortizações e encã.rgós da dívida fundada vencida
e vencível no ·ano, devidamente atualizada ou vinte por cento
da receita líquida real, conforme definida no § Segundo do
inciso II deste artigo, prevalecendo o maior valor.
II- O dispêndio anual máximo, ·compreendendo principal e acessórios de todas as operações de crédito, cOntrãtadas
e a contratar, garantidas e a garantir, não poderá ultrapassar
a margem de poupança real.
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§ 1• Entende-se por Margem de PoQpança Real, para
os efeitos desta Resolução, o valor da Receita Líquida Real,
deduzidas as despesas correntes líquidas pagas.
~·~ g 2' Entende-se por Receita Líquida Real, para efeitos
desta Resolução, a Receita realizada nos doze meses anterio~
res ao_ mês em que se estiver apurando deduzindo-se:
a) no ·caSo dos Estados as transferênCias aos Municípios
por participa:ções co-rtstitucioriais e legais;
··
.,
- b) em todos os casos_as Receitas provenientes de operações de crédito, de alienações de bens e de transferências
ou doações com fim específico de atender despesas de capital.
§ 39 ~Entende-se por Despesas Correntes Líquidas, as
despesas correntes efetivaroente pagas nos doze meses anterio~
res ao mês que se estiver apurando, excluídas as despesas
correntes referentes aos pagamentos de encargos das dívidas
fundadas e flutuantes ocorridos nos referidos_ doze meses e,
no· caso dos Estados, as transferências por partieípações, constitucionais e legais, dos Municípios na arrecadação dos tributos
de competência dos Estados.
§ 4' Os valores utilizados para cálculo da receita líquida
reai e da margem_ de poupança real serão_ corrigidos, mês
a mês, pelo Índice Geral de Preços (!GP), ou por outro índice
que vier a substituí-lo, adotando-se como base o primeiro
dia de cada mês.
§ 5"' Não serão computadas, no limite definido no inciso
II do caput deste artigo, os dispêndios com as operações garantidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
contratadas até 15 de dezembro de 1989, bem como os dispêndi()s com o refinaiiciamenfó
que trafa -ã Lei n"' 8.388" de
30 de dezembro de 1991.
§ -6~>_ Não serão- computados nos limites definidos nos
!ndsos I e II do caput deste artigo, as garantias prestadas
TIOS contratos de refinanciamentos celebrados com o Banco
do Brasil S/A ao amparo da Lei n' 7.976, de 27 de dezembro
de 1989.
§ 7' Os dispêndios referentes às operações mencionadas no parágrafo anterior não ser~o compuiados para efeito
do limite estabelecido no inciso I des[e artigo.

de

§ 89 Quando o tomador das operações de crédito a que
se refere o parágrafO anterior atrasar, pOr mais de trinta diaS,
o pagamento do serviço da dívida, excluída nos termos do
parágrafo anterior, será o respectivo valor, com os acréSciniOs
correspondentes. computado para efeito da apuração do limite
definido no inciso II do caput deste artigo.
§ 9• Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão pleitear ao Senado Federal que as garantias por eles
prestadas não sejam computadas para efeito dos limites fixados neste artigo, desde que comprovem que:
I - a operação de crédito é destinada a financiar projetas
de investimento Ou à tolagem da dívida; e
II- o ente garantido possua caPacid3de de honrar os
cQIDpromissos assumidos.
§ 10. Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior
serão encaminhados ao Senado Federal, devidamente instruídos com:
I - documentação- hábil à comprovação da capãcidade
de pagamento da entídade gar~mtida;
II -lei que autorizou a concessão de garantia não computada nos limites desta resolução; e
UI--=- comprovação da inclusão do projeto no orçamento
de investimentos das empresas sob o seu controle, bem como
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Art. 4~' A celebração de operação de crédito, inclusive
a concessão de qualquer garantia, pelos Estados, pelo Distrito
Federal, pelos Municípios ou por suas atihiquias, Somente
poderá ser efetuada:
_
__ _ _ __
a) após a manifestação prévia do Banco Central do Brasil, relativamente ao cumprimento_do disposto nos arts. 2"

e 3~ des_ta resolução, nO -prazo de dez dias úteis contados
a partir da data da entrada n9 Bacen da solicitação pela entidade financiadora e observado o disposto no § 29 do art. 13
desta resolução;
_ __
_
b) com autoriz_açáo legislatíva para- a operação; e
c) após a autorizaçáó do Senado Federal, nas hipóteses
previstas_ nesta res_olução.
Art. 5Q _ A realização de operações externas de natureza
firtàn:cetra· pelos Estados, pelo DístrfrO Federal, pelos Muni~
cfpiOú~ por sua:s ·respectiVas àutarqui~s beril como a con:essão
de garantias por paite daquelas entidades em operaçoes da
espécie depende, ainda, de prévia e expressa autorização do
Senado Federal.
Pa-rágrafo único. -, Os pedi~os de ar:_tor_i~ação _Pa~~o!eal_~
zação das operações a que se refere este arttgo serao encaminhados_ ao Senado_Federal instruídos com:a) prova de cumprimento do disposto nos arts. 29 , -3 9
e 10 desta resolução;
b) análise dos custos _e_ benefícios econômico_s_ c;:_ sociais
do projeto a ser financiado pela operação de crédito;
c) análise financeira da operação;
d) análise das fon~es alternativas de financiamento do
-.
_
projeto;
-.
e) data do início do programa ou do prOJeto e mformaçao
sobre se o mesmo está in_cluído na Lei.O!Çamentária anual;
O informações sobre o atendimento do disposto no inciso
III do art. 167 da Constituição e dos ~dell)ais limites fixados
nesta resolução, no que couber;
g) informações sobre as finanças do tómador e do garantidor, destacando:
1) montante da dívida interna e externa;
2) cronograina deo dispêndios com a dívida tota_l, int~rna
ou externa;
3) cronograma de dispêndios com _a operação-a Ser autorizada;
4) comprovação da capacidade de pagamento da operação;
5) débitos vencidos não pagos;
6) informações sobre as dotações orç~mentá:ias relativas
___ .
ao projeto. _ - _ - _ "-~- ___
h) parecer do DTN -Departamento do Tesouro NaciOnal - do MEFP sobre as informações Contidas no item g
~ : ---o-• •
•
deste artigo.
i) comprovação de que o projeto está t.nclutdo ~a ~e1
do Plano Plurianual c na Lei de Diretrizes Orçarnehtánas,
quando for o caso;
j) lei autorizativa da operação;_
I) outras infonriaÇões que habilitem o Senado Federal
a conhecer perfeitamente a Operação de crédito; e
m) documentos previstos no art. 6~ desta resoh~ção na
hipótese de operações extralimiteS.
- _.
Art. 6'! Os Estados, o Distrito Federal, os MunicípiOs
..:! suas respectivas autarquias-, poderão pleite-ar que os limites
f!x?dos_no art. _39_desta resolução sejam temporariamente elev~dos, a fim de realizarem operações de crédito externas ou
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:nternas, com recursos provenientes do FGTS e/ou especificamente vinculadas a empreendimentos nas áreas da habitação, infra-estrutura 1,1rbana, saneamento e_ meio ambiente,
compatíveis com os objetivos e planos nacionais, ou ainda,
em casos de excepcional necessidade, emergência -ou calamidade pública.
§ 19 Os pedidos da espécie deverão ser encaminhados
ao Senado Federal, instrUídoS coin:
I -lei autorizativa p3.ra a operação pretendida;
II -diploma legal reconhecendo a excepcional necessidade, emergência ou calamidade pública, quando for o caso;
III- características da operação: prazo, taxa de juros,
encargos, cronograma de desembolso e de retorno;
IV- análise projetiva, baseadã em dados estatístiCos de
receita e despesa e/ou em impactos de implantação de políticas
tributárias, racionalização administrativa, etc., que demonstre
a capacidade do ente público em pagar os dispêndios da operação;
V- informaÇões e documentos previstos no art. 10 desta
resolução, cabendo ao Bacen parecer técnico sobre a análise
referida no inciso IV deste parágrafo;
VI- informações e docume-ntos previstos no art. s.~ desta
resolução quando se tratar de operação de_crédito externa.
§ 29 Enquadram-se no caput deste artigo operações de
crédito que tenham por objetivo projetas que visem incre~
mento de arrecadação, racionalização e_ modernizaçãO adminiStrativa de órgãos da administração centralizada e autarquias
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como a recuperação operacional e financeira das companhias estaduais
e municipais de saneamento e limpeza urbana, principalmente
se objetivar a privatização total ou parcial.
Art. 7o Os limites fixados no art. 3~ desta resolução
não se aplicam às operações de crédito por antecipação da
receita orçamentária, nos termos da lei.
§ 1' O saldo devedor das operações por ~antecipação
de receita orçamentária não poderá ultrapassar quinze por
cento da receita líquida, estimada para o exercício financeiro
·que estiver em curSo;- inclusive computada a receita líquida
estimada para a abertura de créditos suplementares, apro~
vados até a data da realização da operação.
_
-§ 2<? O dispêndio mensal, compreendendo principal e
acessórios, não poderá ultrapassar sete por cento _da recei-ta
líquida estimada para o exercício financeiro que estiver em
. curso,_ inç:lusive corn,p1,1t_ada a re_ceita líquida estimada para
a abertura de _créditos suplementares, aprovados até a data
de realização da operação.
_ _ ..
§ 3~ A contratação das operações de que trata_este artigo deverá ser precedida da manifegta_ção prévia do ~a~co
Central do Brasil, quanto ao seu enquadramento nos hmttes
estabelecidos nos §§ 1'! e 29 deste artigo.
§ 49 Entende-se como receita líquida estimada, para os
efeitos das operações previstas neste artigo, a receita total
prevista para o exercício, menos as operações de crédito, e
as alienaçõe_s de bens estimadas para o referido exercício.
§ 5<:> .As operações de que trata este artigo deverão ser
obrigatoriamente liquidadas- até trinta dias após o encerr~
mento do exercício em que forem contratadas.
§ 6~ A entidade tomadora que não liquidar a operação
de espécie no prazo previsto no § 59 deste artigo terá um
prazo adicional de noventa dias_ para regularizar sua situaçã?
de inadimplência, findos os quais ficará proibida de contrau
ou garantir qualquer operação de crédito.
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d) parecer do Bã.nco Central do Brasil quanto à observância dos limites fixados nesta resolução.
a receita de tributos nos termos do inciso-IV do art. 167
§ 29 Os títulos de que trata este artigo deverão guardar
da Constituição Federal.
equivalência com os títulos federais, e.seus_respectivos prazos
§ 89 No prazo de cinco dias úteis, a contã.r do recebi- - de resgate não poderão ser inferiores a seis meses, Contados
mento da solicitação, o Bãnco Central do Brasil se pronunciará da data de emissão dos refefidos títulos.
sobre a operação pretendida, observado o roesm.v rito previsto
§ 39 Incluem-se nas disposições ·deste artigo--os títulos
no § 29 do art. 13 desta resolução, quando houver pedido
de complementação de documento.
~ s7r~~ emitidos para_-·atende_r à liqüidaç_ão das precatórias
Art. 8"' Os tífulos -da dívida pública dos Estados, do JUdtctats pendentes de pagamento, objeto do art. _33 e -seu
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão ser lança- parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Trandos oferecidos publkamente ou ter íiliCiada a sua c-olocação sitórias.
no mercado, com rendimentos pré-fixados ou pós-fixados,
§ 49 Os títulos de que trata o parágrafo anterior mio
depois de previamente autorizados pelo Senado Federal.
se
incluem
nos limites previstos no art.,3-<iàesta resoh.iÇãÕ.
§ 19 Os pedidos da espécie deverão ser encaminhados
§ 59 ExCeto os -títUlOs emitidOs- mi forma d-o § 3.'?._ deste
ao Senado Federal com informações sobre:
a) quantidade de títulos da espécie já emitidos e perfor- artigo, a aprovação pelo Senado Federal da emiSsão d~ títulos
da dívida pública obriga o registro no_ Sistem:a -de CuStódia
mance dos mesmos junto ao mercado secundário;
b) perfil do endividamento da entidade emissora, após Centralizada administrado pelo Banco CeritráT. _,- a efetivação da emissão de títulos pretendida;
§ 6"' As emissões de títulos por parte dos Estados, do
c) parecer do Banco Central sobre a política de endivida- Distrito Federal e dos Municípios, destinadas ao giro de títulos
mento mobiliáriO praticada pelo Governo Federal à época da espécié em circulação, sofrerão uma redução nu valor finanda solicitação de autorização para a emissão-prefendida;
ceíró e.i:n relação a emissão -inicial 2" ~s fórmUlas abaixO:

§ 7'! Para as operações da espécie é facultado aos Estados, Distiíto Federal e Municípios vincularem, como garantia,

Onde:
_
R% = percentual da redução do valor financeiro a ser
aplicado sobre o valor da emissão iniciaL
i = juros constitucionais. Considerar 0,9489%_ a.m.
n = prazo de resgate do título em meses.
p = número de meses decorridos entra a data da publi-cação desta resolução e a data do resgate do título~ _
.Observação: Para "n" e "p" a fração do mês sei-:á considerada como mês inteiro.
Art. 99- Os Estados, o Distrito Federal, os Municípiqs
e suas respectivas autarquiaS deverão remeter ao Banco Cen~
trai do Brasil infonmlÇõeS mensais sobre -a pOsiÇão de seus
endividamentos, indicando para o conjunto de operações:
I - o montante das dívidas flutuantes e consolidadas interna e externa;
II- cronograma -de pagamento do principal e dos encargos das referidas dívidas, inclusive aquelas vencidas e não
pagas;
III- síntese da execução orçamentária; e
IV -limites e OOiidiçôes aplicáveis; valores autorizados
e valores já comprometidos,___
§ 19 O Banco Central do Brasil deverá armazenar essas
informações em banco de dados no Sisbaceu após celebração .
de convênio ou oUtro fnsffilfiiento legal com OSenado Federal,

ficaildO a sua Mesa: autorjzada a adot-ªr:.todas _a~ provi~ê~cias
para o_ cumprimento do disposto neste parágrafo.
§ 29 O Banco Central do Brasil prestará informaçõ_es
mensais ao Senado Federal sobre â posição de endividamento
dos Estados, do Distrito Federal, dos ~unicípios e de suas
respectivas autarquias.
·
Art. 10. São condições indispenSáveis à aUtorizaçãO pa~-
!.a a realização das operações de crédito de que trata esta
resolução que os Estados, o DiStrito Federal e os Municípios
demonstrem:
I - existência de lei para operação de crédito;
II- estar cumprin"do o disposto no art. 212 da Constituição, o disposto no aft. 38, e seu parágrafO único· do Ato
das Disposiçóes Constitucionãis Tran-sitóriàs e Leis Coitiplementares sobre o assunto na hipótesé de serem editadas;
III-estar exercendo plenamente_a competência tributária que lhe foi conferida pela ConstituiÇão;-~
-""==-,-o · IV- estar adimplente junto ao INSS, PISIP ASEP, FINSOCIAL e FGTS, éxi:eto para ope:iações de crédito põr 3:nte.Cipação-de receita orçamentária.
. Parágraf!) únk_o. Para a comprovação exigida no caput
deste artigo, -no caso dos incisOs II e Ili, bastará uma- de elafação do Chefe do Poder Execufivo Ou o ·que v'ieterrf. ·p0ste1riormente. definir as leis complementares sobre o assunto.
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Art. 11. Ê vedado aos Estados, ao Distrito Federal,
aos MunicípiOs e àS suas· respectivas autarquias assumir coriipromissos diretamente com fornecedores, pr~staçlores de serviços ou ·empreiteiros de obras; mediant~ _emissão ou ~vai
de promissórias, aceite de duplicatas ou outras operações sünilares, de sorte a lastrear operãção de crédito que realizada

pelo setor privado transfira a obrigação do pagamento ao
setor público (direta ou indiretamente).
Art. 12. As resoluções do Senado_ Federal autorizativas, para efeito desta i'esolução, _incluirão, ao meno-s, as seguintes informações:
I - valor da operação e moeda em que serão realizadas
bem como _o critério de reajustamento ou indexação se houver;
I I - objetivo da operação- e do órgão executor;
III- Condições financeiras básicas da operação; e
IV- prazos _para o exercício da autorização nãq inferiores a 3_60 (treieúi.tóS e SesseD.taJ dias para operações de dívida
fundada externa, 180 (cento e oitenta) dias para operações
de dívida fundada interna ae 30 (trinta) dias para operações
de dívida flutuante.
Art. 13. Os pedidos extralimites e os demais casos que
exijam deliberação do Senado- serão feitOS pelo respectivo
Chefe do Poder Executivo, e darão entrada no Protocolo
Legislativo do Senado Federal na forma preVista nesta resolução.
§ 19 No prazo de dez dias úteis, a contar do recebimento
da solicitação do Senado Federal, o Banco Central do )3rasil
se pronunciará Sobre a operação pretep.!=!i~~·- .
§ 29 Caso o ãanco Central do Brasil constate que a
documentação não é suficiente para sua análise, solicitará
ao Senado Federal, imediatamente e de um só vez, complementação dos documentos e/ou informações, fluindo, a partir
do atendimento das exigénCias pelo interessado, novo prazo
de dez dias para o parecer a que se refere o parágrafo anterior.
§ 39 Em se tratando de operações de crédito externo
que envolva aval ou garantia da União, a autorização ficará
condicionada ao recebimento, pelo Senado Federal, de mensagem do Presidente da República encaminhando Exposiç~o
de Motivos do Ministro da Economia, Fazenda e PlaneJa-.
mento, bem como os pareceres da Procuradoria~Geral dil. Fazenda Nacional e do Departamento do Tesouro Nacional,
em conformidade aos procedimentos estabelecidos por legislação específica-que trata da matériã.
Art. 14. Os contratos relativos àS operações de que trata esta resolução deverão ser remetidos ao Banco Central
do Brasil no prazo máximo de trinta dias após sua efetivação,
para efeito de registro e controle.
_
Art. 15. A inobservância das disposições d~ P!esent_e_
resolução sujeitará os Estados, o Distriro Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias às ~sanções pertinentes,
cabendo ao Tribunal de Contas da União_ exercer a competente
fiscalização:
- ~~ ~ ~
~
~
Art. 16. Até 31 de dezembro de 1998, os Estados, o
Distiito Federal e os Municípios que refinanciarem suas dívi~
das na forma da Lei n' 8.388, de 30 de dezembro de 1991,
somente poderão emitir títulos_ das dívída mobiliária para aten~
der às finalidades previstas no art. 3_~ da referida lei e no
art. 33 do Ato das Disposições ConstituciOnais Transitórias.
Art. 17. Excepcionalmente para efeito do disposto no
art. 2• da Lei n•8.388, de 30 de dezembro de 1991, o dispêndio
anual máximo é fixado em 11% da Receita Líquida Real,
já definida DQ parágrafo 19 do art. 39 desta resolução, para

Março de 1992

os primeiros doze meses da assinat':'-ra do contrato de_ refinanciamento.
Parágrafo único. Após o período a que se refere o caput
deste artigo, o limite do dispêndio anual máximo será elevado
de 1% ao ano até atingir 15% da Receita Líquida Real quando
ficará constante até a completa liqüidação do refinanciamento.
Art. 18. Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposiç6es e_m cõntrário.
Justificação
O afuál fuorÕ.entÕ econômíco e social vivido pelo País
indica uma necessidade de mudança na Resolução no 58 do
Senado Federal. O próprio GovernO Federal reconhece essa
necessidade quando e!;itá patrocinando através de suas lideranças nesta casa uma discussão sobre o assunto. A ótica do
governo. entretanto, não é_e não poderia ser a ótica da Oposição. O primeiro quer o aprofundamento da rec~ssão e o controle absoluto sobre os estados e_os municípios. A Oposição
não comunga com o ideário do FMI: quer tratar o assunto
endividamento de forma séria e responsável, mas sem estrangular os estados e os municípios, e respeitando o princípio
federativo da autonomia das unidades. Assim é ·que ãpresentamos este projeto de resolução que, tomando por base a
Resolução n~ 58, incorpora a experiênCia _vivid3. durante a
sua vigência e outros as·suntos que não podiam ser previstos
a época da sua edição.
_
Os principais aspectos deste projeto sob o prisma técnico
de endividamento são:
1. amplia o conceito de operação de crédito englobando
os aditamentos contratuais que impliquem em aumento do
montante da dívida ou do dispêndio;
2. redefine o conceito de receita líquida real de forma
a se deduzir as transferências ou as doações com a finalidade
específica de atender despesas de capital;
3. introduz o conceito de despesa corrente líquida, deduzindo-se da çlespesa corrente os encargos da dívida (somente
encargos~ não amortização), -efetivamente pagOs de sorte a,
quando do cálculo do dispêndio anual máximo, não duplicar
o valor dos_encargÇ>s, pois n~ despes~ corrente ele está incluído
e na posição da dívida também;
_
.
4. -- mantém o Banco Central como responsável pela venficação dos limites, pois a transferênCia pàrâ O Ministério da
Economia, Fãzenda e Planejamento seria-Ciar um caráter político ao endividamento;
S. manténí. a exclusão nos limiteS, fix.adoS pelo projeto
d~ resolução, das garantias prestadas até 15-12-89;
6. mantém o limite do dispêndio anual máximo igual
ao valor da margem de poupança real;
_ __7. mantém a prerrogativa constitucional do Senado de
aprovar dire_tamente a elevação temporária dos limites de endividamento em casos específicos explicitados neste projeto;
8. adota punição para as entidades que f:Lcarem ii1adimplenteS _com relação à dívida flutuante, impedindo-os de contratar novas operações. Não prevê o mesmo_ para a dívida
fundada,· porque a constituição pune com a inte-rvenção;
·
9. criou-se modelo matemático visando à determinação
de parâmetros para o giro dos títulos públicos. Para o giro
dos títulos existentes aclotou-se:o par~metro gradativq;_
10~ deteniiiriã aO Baceit õ ãrmazeriamento das informações sobre a dívida pública dos Estados~ Distrito Federal e
MunicípioS-iiO-Sísbacen;
_.
_
.
.
11. incluem as disposições necessánas ao refinanciamento de que trata a Lei n' 8.388 de 30-12-91;
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para elimíilarmoS casos- ein que prefeiturà.S que dese-

jam levantar ope-rações de crédito por antecipação de receita
orçamentária, visando o pagamento de contribuições atrasa-

das, eliminou-se a existência de adimplência com o INSS,
PIS/Pasep, etc ... , nos casos específicos das operaÇões da espécie.
Pelas razões expostas, confiamos na aprovação deste pro-

jeto de resolução, que ora ·submetemos ao exame desta casa.
Sala das Sessões, 19, de março de 1992.- Senador Iram
Saraiva.

(A Comissão de Assuntos Económicos.)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O projeto-lido
será pUblicado e remetido à Comissão de Assuntos EconôniiCos.
S-obre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr.

secretário.
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É lidO o -seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 24, DE 1992
Cria condições para utilização do FG TS na cOmpra
de terreno para construção da casa própria e dá outras
providências.

O COngresso Nacional decreta:
Art. 1.,., Fica aUtorizada a utilização do FGTS-:_ Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço para a compra de terrenos
urbanos destinados _à_ construção da casa própria do -traba-

lhador.

Art. 2<> A utifizaç.ãi::> ·do FGTS conforme disposto n_o
artigo anterior some_nte será_ permitida a trabalhadores que
não possuam outro imóvel de sua propriedade e que tenham
renda familiar de até 10 (dez) salários mínimos.
Art. 3"' O terreno, assim adquirido, terá como finalidade única a construção de moradia própria, devendo a obra
ser executada no prazo máximo de 24 meses e sua comprovação será feita à Caixa Económica Federal, como- Agente
Operador, até o 25~mês, contados da posse efetiva do terreno.
Art: 4? A ütiliza.ção de valores, depositados na conta
vinculada para a finalidade apontada nesta lei. nã_o elidirá
o-direitO do trabalhador de pleitear a utilização para os fins
descritos na Lei n"' 8.U36 de 11 de maio de 1990, até o saldo
da sua conta vinculada do FGTS.
-Art. 59 O Poder Executivo expedirá o regUlamento desta lei no prazo de 60 (sessenta) dias contados da sua promulgação.
Art. 6"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O trabalhador brasileiro tem direito ao depósito de 8%
(oito por cento) sobre a remuneração paga ou devida, em
conta vinculada, no FGTS -Fundo de Garantia por Tempo
de ServiÇO. O saldo dessª conta. vinculada constitui-Se ruJ:ma
reserva financeira contra dispensa imótivada por parte do empregador, passando a fazer parte do património individual
do trabalhador. Nota-se portanto que o trabalhador é dono
desses recursos_ para fazer uso deles quando assim necessitar
e, em casos específicos, conforme disposto na Lei n~ 8.03?
de 11 de maio de 1990, que trata do FGTS e dá outras provi·
dências.

Ocorre quê, nas modalidades de liberação de recursos
ao trabalhador, não está incluída a possibilidade de utilização
para a aquisição de t~rreno com a finalidade de construção
da sua casa própria. E de todo c_erto pensar que o meio para
obtenção de moradia não se dá exclusivamente com relação
a imóvel construído e pronto para morar. É comum a ocorrência de casos em que o trabalhador queira construir a sua
própria moradia e, para isso, necessário se- faz a aquisição
de um terreno, de forma a construir a sua residência, de
acordo com as suas reais possibilidades.
Algumas ponderações contrárias pOde-riam Suigk nO S:en~
tido de que a permissão contida nesta lei poderia da~· margem
a especulações imobiliárias de compra e venda de· terrenQ§_
com recursos do FGTS. Contra,argumentamos dizendo que~
o texto desta lei é claro quando estabelece limites de renda
e prazo para construção e comprovação do proposto.
-Por este motivo, e considerando que a utilização dos
rect,lt:SÓ!l do FGTS nesta modalidade beneficíaria as camadas
menos favorecidas da população que não possui a sua casa
própria-, reputamos de grande sentido social a proposição ora
apresentada.
São fartas as notícias da imprensa que dão conta de firianciamentos de grandes valores à empresas imobiliárias para
a construção de moradias destinadas a pessoas de média e
alta renda, além de outras aplicações fora do SFH- Sistema
Financeiro da Habitação, com recursos do FGTS, ou seja,
dirtheiro dos trabalhadores.
.
O texto do Pro)~ to ora proposto tem o objetivo 'de possibilitar a obtenção da casa própria pelo· trabalhador ·de- baixa
renda, permitindo assim a realiiàçào de; uffi sonho de .todo
brasileiro, especialmente daquele mais humilde, a cada dia
mais distãnte desta possibilidade, em razão das circUn-stãndas
econômiCas atraveSsadas pelo PaíS. - ·
·
·
Sala das sessões, 19 de março de 1991. -Senador Pedro
Simon.

(À ComisSão de Assuntos Saciais- Decisão termi. nativa.)
O SR. PRESIDI'NTE (Iram Saraiva) -~O projeto lido
será publicado e remetido à Comissãb de Assuntos S_o_ciais,,
.Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'
Secretário.
E lido e d,eferido o seguinte_
REQUERIMENTO N• 71, DE 1992
·sr. Pr.esidente,'
Em comprime ritO 1a0 disposto D.o iD.dSO ii, do artigó 374,
do Regimento Intern_o, requeiro seja anexado ao Projeto de
Lei da Câmara n' 118, de 1984, que institui o Código Civil,
Os- seguintes projetas:
·
·
Projetes de Lei da Câmara n'' 23 e 28, de 1990;
e
Projeto de Lei do Senado n' 11, de 1992.
Sala das Sessões, 19 de março de 1992,- Senador Cid
Sabóia de_ Carvalho_, J'residente da COI!Jissão Temporária.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivo) ~- Os ?:ojo:~o de
Lei da Câmara n'' 23 e 28, de 199° o o Projeto de Lei do
Senado n' 11, de 1992 serão anexa< os ao Projeto de Lei da
Câmara n' 118, de 1984. (Pausa.)

1220 Sexta-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1992

Sobre a mesa, requerimento que será-lido pelo Sr. l<:>
b) posição da dfvida fundada - modelo operações de
Secretário.
crédito;
_ _ c) mapa de apuração da dívida real e da margem de
É lido o seguinte:
poupança real;
d) dispêndios corri o financiamento pleiteado.
REQUERIMENTO N• 72, DE 1992
Requeiro, 'nos teríilos dos artigos 50 e 49, inciso X da
Justificação
Constituição Federal, combinados com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo MinisA manifestação do Banco Central do Brasil, prevista no
tro da Economia, Fazenda e Planejamento as seguintes infor- art. 4•da Resolução n' 58/90 do Senado Federal como condição
mações:
-·
indispensável para celebração de operações de crédito e ofere1- A Resolução n• 58/90 do Senado Federal em seu cimento de garantia pelos Estados e Municípios, tem sido
artigo 4• prevê a manifestação do Banco Central do Brasil precedida de estudos, realizados pela área de dívida pública
como condição indispensável para celebração de operações desse Banco, sobre documentação jurídica e contábil do pod~r
de créditO e of<!reciinento de garantia pelos Estados e Muni- público solicitante do empréstimo. Tal documentação; deficípios.
nida em atos normativos do BACEN, objetiva :Permitir o
Os estudos e manifestações que o BACEN realizou para cálculo dos limites previstos nos artigos 2• e :i• da referida
pedidos de empréstimos de Estados e Municfpios àTaixa Resolução, estabelecendo um valor máximo de endividamento
Económica Federal eln 1991 obedeceram a uma única orien- que um tomador pode alcançar.
_
tação metodológica? ,
Te-ndo em vista as inúmeras denúncias noticiadas pela
2- As solicitações de manifestaçãÓ do BACEN; de que
trata o artigo 4• da Resulução n• SF-58/90, devem ser feitas imprensa envolvendo o uso de recursos públicos, muitos dos
peia Caixa Económlc3. Federal e são dirigidas às Unidades quais fóiain ~~_ns~g~id?s <?Om base no que dispõe a Resolução
o<:> 58/90, torna-se imprescindível contarmos com as informaRegionais do BACEN, assim sendo:
a) qual a sistemática adotada para a realização desses ções ora requeridas para que possamos cUmprir o que reza
estudos, indicando as competências nesta matéria da Unidade a Constituição Federal em seu artigo 49.
,
Regional e da Unidade da Sede? _
l.%Sl'f'l OC PEC!DOS ·oc; trtr!!~STIHOS
b) todas as Unidades Regionais do BACEN estão aptas ----------------=--·---·- - - - · - - - - - ' < . ; . . ; - . . . ; ._ _ _ _ _ _.;_;.LIX:o\1.
OBJUO
VALO!: 1..:., UPrsl
a realizarem tais estudos?
-------------:---c) caso existam Unidades desaparelhadas para tais estu- loi/\11\L/Rii
l.E.
.ue.et0
dos, indicar quais e os Estados da Federação sob sua juris- HI'ICIIrtll'fiP
.2.689.789
dição.
'''"
Cflli:AVI:LÀSI'IIA
INF.CST,
4150.0(10
3 - Qlie medidas acautelatórias e de contra-cheques são _,..,\ZliRO/So\
ESGOTO
adotadas pelo BACEN nesta matéria para assegurar a fidedig- C-Or.t 110 HCf0/1111
I.E.
1.1501.34?.
nidade dos elementos apresentados pelos solicitantes, princiCAXlllS/IiA
l.E.
601 • .&711
palmente no que_ toca as peças contábeis?
lGU.\
1.t&3 • .S5S
4- ....... Existem situações onde oS elementos de instrução CAXIIIS!HA
S • .t.l'ltRHIIR.I
I,f:,
l.~lt7,961
de um estudo tenham sido apresentados ao BACEN diretaDRENr.GEti
mente pelos interessados no crédito (Estados e Municípios) SE:rEHOA/RJ
ao invés de serem encaminhados pelo Caixa Econômica Fede- R!::ZtNOE:I'R.l
1.11i17,<182
ral? Em que sitUações isso ocorreu e -quais ãs ráiões que tiATI'<L
I.-t·.
67-4.51&
as determinaram?
DOA VISTA
l.E.
t22011167:S3S7
5-Os estudos dos pedidos de empréstimos, constantes llÃO JOSú 11\:IS. CAliPOS. SAURU IESG01'0l • OSASCOtORENIIGÊ:I-fl ;- \JA!-~N'"rlC~. Clll'lPINAS, .IVNDlAl, GUARIJI.HOS. MAU<I
da lista anexa, foram realizados na parte que lhes compete
pelas Unidades Regionais do BACEN? Caso as Unidades
Regionais riãõ tenham sido envolvidas, na an_álise, explicar Sala das Sessões, 19 de março de 1992. -Senador Eduardo
as razõ_es que, administratiVamente, determinaram tal" procedi- Suplicy.
(À Comissão Diretora.)
mento.
6- Dentre a documentação solicitada pelo BACEN é
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O requerimento
exigida a apresentação dos "balanceies contábeisn dos últimos
12 meses, apresentados de forma que permita a obtenção lido será despachado _à Mesa para decisão, nos termos do
dos valores: "Receita Total Arrecadada"; "Operações de Cré- inciso III do art. 216 do Regime~to Interno.
dito Realizadas"; "Alienações de Bens Realizadas"_e "DesO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Esgotado o tempo
pesas Correntes Pagas". Tem-se constituído prática de os soli- destinado ao Expediente.
citantes apresentarem, além dos balancetes, um mapa com
Passa-se à
a consolidação mensal dos valores dos itens anteriormente
ORDEM DO DIA
referidos. Solicito o estudo realizado pelo BACEN, para os
Item 1:
pedidos de empréstimos constantes da lista anexa, bem como
os elementos que serviram de base à sua realização, corno
Votação, em turno único, do Requerimento n" 14, de
segue:
1992, de autori~ d!l Senadora Marluce Pinto:>o,~ol~itando. nos
a) cópiados balancetes dos últimos 12 meses;
termos do art. 172, inciso I, dó Regimento Interno, a inclusão,
2.-t47.~47

9.33~.t'.:m
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II- assistência do serviço social competente~_ üiado ou
não à instituição tcrapéutica que acômpanhará o dependente,
até a sua completa reabilitação social. Nesse procedimento
dever-se-á buscar a deV'Ída participaçãO da família e a inserção
do dependente no mercado de trabalho ou, na sua impossibilidade, o desempenho deste em uma instituição filaritrópica,
sem remuneração, podendo o juiz determinar a periodicidade
dos relatórios do serviço social e convocar a presença dos
familiares do dependente, quando julgar necessário;
III- aplicação de pena por desobediêncüt, a critério do
juiz, ~o dependente que· não atender ã notificação j_udicial
ou tornar-se refratário tratamento.ou â abordagem do servi·
ço social, pena esta que, se de detenção_, não poderá s.er supe·
~o r à mínimá prescrita nos casos previstos no Capítulo IU."
2• -Suprima-se o art. 16 da lei.
3• :.._ Renumerem·se os demais artigos, consoante as rilterações supracitadas."
Art. z~ A presente lei entra em vigOr na data de sua
publicação.
Ar.t. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

ao

O SR_ PRESIDENTE (Iram Saraiva) ·:c- Encerrada a Orçlo Dia, passa-se à votação do Requerimento n~ 69/92,
~
. - _ . .,
.
lido no Expediente. .
· Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados_ (Pausa.)
· .
Aprovado.
_
,
A Presidência consultará a Câmara cios DePutados sobre
· .- .a realização dos eventos.
_
d~m

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Volta,se .ii !ist~
d<?s oradores.
__
_ ___ _
.. _
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR- PEDRO SIMON (PMDB -:- _R.li, ]:ironuncia o seguinte discurso. Sem revisão doonidOr.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, peço a transcrição nos An,ais da Casa çio artigo
do ilustre Dr. Ulysses Guimarães, publicado no jornal O Globo
dess~ domingO, 15 de __ março, sob o~·títl:~lo, •'sem cidadania
· -não há democracia". . , Díz o ilustre Deputado do PMDB: "um homem pode
salvar a Nação;.o sistema eleitoral e de governo, e pode salyar
o Esta:do". Impressionou o conteúdo e. a profundidade desse
seu pronunciamento.A imprensa noticia que na próxima semana se votará
a emenda de antecipação do plebiscito de 7 de setembro para
dia 21 de abril do próximo ano. Esta máté.fíã:està; portanto,
na Ordem do Dia.
A imprensa noticia também que riesta oportunidade, o
Senhor Preside~te da Re_pública alterou aquela sua pbsição
de participar, como o fez, da derrota da Emenda Richa deste
plenário e mantém uma posição de simpatia neutral para.
apro~ação·da emenda, que é a repetição,"diga-se de passagem,
da Eme;nd~ Richa, do seu correligionário. Deputado Jpsé Serra, na Câmara dos DePutados. Já tem o parecer favorável
da Comi~são EsPecial na Câmara dos Deputados e data marcada para ser votada na próxima semana na referida Casa.
Uma matéria para mudar a Constituição e obter os 3/5
necessários à aprovação J!aqtiele Plenário é evidente que iem
que ter o sentido da importância e a Característi..:a da necessi- ---- dade da sua aprovação.
O ilustre Líder do meu partido, Senador Humberto Lucena, alertou-nos para a hora difícil cfue estamos vivendo e
para os problemas graves com relação à corrupção e a tudo ·

a
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que envolve ou estaria a envolver pessoas ilustres deste Governo.
Ora, Sr~ Presidente, creio que, se podemos analiSar com
profundidade a crise que estamos vivendo, é fácil de compará-la, no regime atual, com uma crise semelhante num regime
parlamentarista.
A crise é esta que aí está: os Ministros ficam indicados
pelo Presidente até _o momento em que Sua Excelência entender que deva substituí-los. É preciso praticamente derrubar
o Governo para mudá·lo.
O Presidente Collor e o seu Governo estão tão fracos,
politicamente tão débeis, que a grande verdade é que, se
observarmos ·os debates nesta Casa, e aqueles na Câmara
dos Deputados, se prestarmos atenção no fraseado da CUT
ou do PT vamos verificar que há uma medição de palavras
para não querer debilitar ainda mais um Governo que debilitadojá está.
.
.
.
.
•.
Os Srs. S~nadore_s já imaginaram se o Dr. Brizola resol-v~ss.e ~brir as baterias no últim9- prog~ama, qu~ fez, n~ qual
agiu com a extrema moderação e elegância, medindo as palavras? E se, ao. contrário de convocar a Nação para dar uma
sustentação para manter o Presidente, u dist...urso fosse à Carlos
Lace"réia, para mostrar o que é apontado em nível de gravidade
mo_ral em se tores de Governo, e .c):uu;nar .à responsabilidade
esses setores por parte do Presidente da República?_
LeJ!lbro.-me d_e que, em 1954, o que se dizia do Dr- Getúlio Vargas era nada, e as acusações atingiam ·até o _seu segurança. No entanto, a imprensa foi crescendo, crescendo, e
o .Di ..-Getúlio Varg~s, ~c;:posto_, foi ao sUicídio. Este regime
é o presidencialismo: é o regime que levou o D_r. Getúlio
Vargas ao suicídio; que _levou a 1937, quando- .ficamos_ no
Estado Novo durante oito anos; que levou à renúncia do
Dr. Jânio Quadros; que q11ase impe~i_u 9 ~r. Jusceliq9 Kubítscheck _qe assumir ·a Presidência _4_ª República: que cfepós- o
Sr. João Goulart: que nos deu os presidentes militares nomeados, de Castelo Branco até Figueiredo.
A mim, parece-me que esta é a hora de ·meditarmos sobre
a profunda responsabilidade que temqs pela frente. O Congr~so_ Constituinte - e meç_o as minhas palavras, porque
dei~ n~o fiz parte_-:- cometeu o lamentável equívoco de não
ter aprovado o parlamentarismo. Durante todo o debate do
Congresso Constituinte, durante dodo o debate da Constituin-te, era considerada tr~nqüila e serena a aprovação do
parlameritarismo. O parlamentarismo ali estava, nas emendas,
- na subcomíssão, na comissão temátiCa, no Cabral I, no Cabral
II, no projeto final, que foi a plenário. Surpreendentemente,
quando menos se esperava, caiu o parlamentarismo. Aliás,
muitos diZem que o texto da atual Constituição tem muito
desse regime. As medidas- provisórias, que estão aí a serem
adotada~,_inclus:ive pelo ~tua! Governo, é d(l_essência do parlamentarismo, porqUe O referido regime pode, com a maior
tranqüilidade, adotar uma medida provisória e pode fazê-lo
sobre o que bem entender, porque logo depois o Congresso
se reúne e vota, ma~ o Governo está cOlocando a su_a cabeça
em jogo. Se a medida provisória é aprovada, tudo bem; se
não é aprovada, é chamado à responsabilidade.
NãO é como hoJe, porqUe houve época, justiça seja feita
- e já diminuiu- em que o Di'. Collor apresentava, repetia
_e ffil!_Itiplicava as medidas proyisórias,_sem nenhum~ responsa·
bilidade. As medidas provisórias e outros ates, que já estão
na atual Constituição, já eraril da essência do regime parlamentarista. Justiça seja feita à Constituinte, que lutou pelo
parlamentarismo. Mas naquela época os militares, a grande
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e exigíi-·que divida seus poderes com um Primeiro-Minístro,
seria um mal começo para o sistema à: ser iinplantado.
QU.eremo_s, Sr. Presidente, preparar o País e a legislação
para a··adoção dO regime parlamentar, Para o qual este Conrisrilo.
-- - gresso- não está preparado.
Houve um momento de rara feliCidade dos Srs. ConstiOs que forem eleitos para ·a Câmara sob o novo regime,
tuintes, como que a reconhecer o equívoco cometido: apresen- deverão estar cientes de que ocorrerão mudanças na- Casa,
tou-se ·uma emenda, que foi aprovada, delegando ao povo, com a perspectiva de que não haverá um mandato garantido
através do plebiscito, a decisão sobre a implantação ou não e finitO pelos seus quatro anos_. Iremos_ eleger um Parlamento
do parlamentarismo.
com poderes para derrubar o Governo e passível de ser dissolPois muitO bem, Sr. Presidente, se o povo vai decidir vido pelo Primeiro-Ministro.
Queremos uma Câmara eleita sob o regime distrital misto,
através de um plebiscito, por cJ.ue antecipar essa data? Por
que- alguns Parlamentares, na Câm:ara_ e nO Senado, faf:em -onde os Deputados terão a responsabilidade de representar
-_
ess_e esforço-no sentido de que, em vez do dia 7 de setembro a sua- região.
O
Dr.
Ulysses
Guimarães,
cúfa
ve·z·,
_·man-ifestou·:'"'Há
do ano que vem, antecipe-se para o dia 21 de abril do mesmo
ano? QUal é o mistê-riO, se já está previSto ria COriStifulção Deputados por quota e não por voto, no-atual regime".
Isto ocorre porque não importam os votos do candidato
e nin~ém pode mudar a realidade de que o plebisdtu deverá
ocorrer no próxlino cirio?- Por que a Emenda Rícha, que discu- e, sim, os do partido. Quer- dizer. é a quantidade de votos
timos no Seoãdo, está, agora, sendo debatida na Câmara dos do partido que determina o número de representantes a que
Deputados para antecipar as eleiÇões? A razão é mUfio singela. tem direito no Estado.
No voto distrital, o cidadão elege-Se pOrque ganhou no
Não que isso favoreça Ou dificulte o parlamentarismo,
mas, se o parlamentarismo for votado em setembro do ano seu distrito e tem a·responSabilid3.de de repreSentá-lo no Conque vem-não haverá tempo suficiente pilra, -cOi:n seriedade, gresso, onde estará debatendo e analisando a representatiefetuarmos as reforinas necessária-s para adaptar o textO da vidade do ,seu distrito. Sendo eleito pelo voto maJoritário
ConstitUição ao nóv({Sistema de governo. Querer _fazer essa do seu distrito, saberemos que aqui ele terá uma sólida repreadaptação em cima da campanha presidencial é uma loucura. sentação em tetmos de ~ernpo.
Que coisa mais dolorosa, que coisa mais triste está aconteEm segundo lugar, a antecipação para 21 de abril é importante - como também reconhecem o ilustre Líder do meu cendo na Câmara dos Deputados! A rigor, estaria acontecendo
Partido, Senador Humberto Lucena, o Líder do PRN __e o também no Senado, se o Senado _t~ve~s,e.oondições de.votar
Vice-Líder do Goverrio Pre-sidencialista- porque o pl€:biscito e' llãO tiVéSSemos de ficar·de plantão·pertnanentemente espesobre parlamentarisMo ou -presidencialismo deve ter autono- rando o que vem da Câmara, que rnuifas vezes, VéU ·para
mia-, deve ser abolutamente adstrito ao debate dessa_rnatéri'a. cá às duas horas da tarde para ser votado às seiS-e riieia.E, ao firlai do primeirO semestre do ano que vem, os partidos
O que está acohte:cendo na Câniara? Niriguéin teni In_aiOjá estarão com os seus ca~djdatos em pl'ena campanha. A ria_ O OOvefuõ não tem ni"aioria e a Oposição idem. A Câmara
pr6pria iniprensa já Itotici~t qüe- pseudocandidatos à Presi- dos Deputados parou porque nem Governo nem Oposição
dência da RepúbJicã argumentam que- ralar em parfãmenta- mandam. Nessas condições, não há o que passar ou o que
rismo já significa atingir -a suà _càndidatura. ___ _ .
_
deixar d_~ passar. Para se votar projeto por projeto, é ne"cesO que não queremos é que o debate SObre parlilinen,;, sái:io que os Líderes se sen_tem_à mesa_de ne_gociaçõe:s, ~eba
tarismo _Sigiiifique Urt:J.a- reação à" candidatura- de quem quer tam, analiSem, façam-u":nl acordo antes de votar. Isso é ridículo!
que seja. Entendemos que a escolha sobre a forma de governo Mas a culpa não é da Câmara nem de séus Líderes. A culpa
deve ser tranqüila, serena, sem envolver a candidatura de é da realidade. Ninguem tem culpa que, nesse regime anárum ou de outro, o que será· Víável com a anteCipação preten- QuiCo em que vivemos, -de répente. nem GoVerno nem Oposidida.
ção teriliarit maioria.
·
- - ~
Quando este Plenário -vOtOu a- Emenda Richa, no ano
Isso não acontece-no parlamentarismo, porque o primeipassado, um dos argumentos dos que trabalharam pela sua
derrubada, embora fossem favoráveis â adoção do parlamen- ro-mini:Stto, para se manter como tal, tem que ter maioria
tarismo, foi -o -de que a sua provação debilitaria o GoVei"no, do lado dele. No momento em que não tiver maioria do lado
diante da movimentação de alguns no sentido da implantaçãO dele, -riãO- é o GovemoJ.E se o deputado é eleito pelo voto
distiital, diniinui a proliferação de partidos. Não serão trinta
daquele sistema ainda na gestão do Presidente Coll.Q.r.__ _
pártidos.que
vão disputar o voto no distrito. Haverá o respeito,
Entretanto, jutatnos, rezamos, berramos, ganlntimos mil
vezes que não-passava pela cabeça de ninguém, os que nes_t_a a solidariedade e a firmeza na organização partidária.
Voto distrital, solidez partidária, possibilidade de derruCasa defendem a implantação do regime parlamentar, a possibilidade de adotá-lo neste Governo. Não há lógica, pois sena bar a Cârnai-a; Um Péésídente da República que será eleito
pelo voto popular para ver o grande representante da Nação.
uma violência constituciohãl.
Sempre defendemos que, mesmo que o PreSidente Collor Em vez-de Exército, em vez de imprensa, ele será o grand~
aceitasse a implantação do parlamentrismo, aiilda na sua Ad- poder da responsabilidade deste País. Es_se Presidente Qa Reministr"ação, setíamoS contra. -sua Excelência foi eleito por pUblica -terà·q-ue se-r eleito com ·a compenetraÇão de que vai
cinco anOs, no regime presidencialista, e terá que cumprir ser o grailde estadista que orientará o gabinete, o primeiroo seu mandato até o último dia. Não podemos mudar a Consti~ ministro, o Congrésso NacionaJ e a sociedade. Não precisará,
tuição e retroceder ao que se-denomina mandato popular.
nem apelar âs peitas do quartel ou à imprensa, nem faZer
Além disso, violentar o mandato de um Presidente, que campanha para desmoralizar e derrubar o Governo, porque
se pode respeitar. mas- que-- não é uril eSt3dista acostumado o Presidente da República estará ali exatamente corno poder
aos vícios e cacoetes de um regime sob o qual tem governado, moderador. Se o Congresso Nacional errar, dissolve-se a Câo PT, a CUT, a Federação das Indústrias de São Paulo, o
mundo empresarial, enfiin, todos eram contra. O_Congresso
sucumbiu, a Constituinte--Se entregOu e-·caru õ parla"rilérita-
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mara; se o assunto estiver grave, se o Governo estiVer equivocado, derruba-se o gabinete.
_
_ -Para fazer isso, Precis3inos antécipar à-Plebiscito; Precisamos preparar esse ambiente. O que nOs assusta é que, de
repente, as candidaturas à Presidência da República já" estejam
nas ruas dentro do espírito de presidente-ditador - que é
a tradição de História do nosso· Brasil-, ditador por cinco,
sete ou quinZe anos.
Por isso, preocupamo-nos que as candidaturas à Presidência da República sejam colocadas na rua dentro do espírito
da atual Constituição Federal, isto é, do regime presidencialista. Desejàtnbs a -antedp-ãção ao Pleliiscito, para que,
aprovado o parlamentarismo, adaptado à Constituição Federal, os nomes dos estadistas apareçam para concotrét às eleições presidenciais.
O Sr. José Riclia - Permite V. E :{!o um ~parte?
O SR. PEDRO SIMON - Ouço· éoói.. praúr o aparíe
do nobre Senador José Richa.
O Sr. JOSé Richa -.Senador Pedro Simon, estou ouvindo
com muiía atenção o _se-u discUrso. Como sempre, V. Ex•,
com o seu talento e sua competência, nos dá uma aula a
respeito do sistema-de governo. E é bom! Muita gente,- até
no próprio Congresso, precisã. receber mais infof-inaÇ&es· à
respeito do parlamentarismo. Lamentavelmente, estamos distantes dos países do Primeiro Mundo, todos eles praticantes
do sistema parlamentar de Governo. Por isso não temos aqui,
próximos _de nós, inodelos para comparar o funcio'nam·ento
do presidencialismo com o do parlamentarismo. Percebem()S
que há muita desinformação a respeito, não só da população,
mas, também, entre os próprios Parlamentares. V. Ex\ como
sempre, didático, .conhecedor -do assunto, com a sua_ experiência, com 6 Seu talento, n·os dá aqui a todos umã aula
a respeito das vantagens amplamente _majoritári(ls 9.9 parlamentarismo 'SObre o presidencialismo. Quando _v. EX• focalizou as incon1/eniéricias: Sob o nosso ângulo de vista, da anteCipação da implantação do parlamentarismo, V. Ex• as alinhou
todas_. Mas eu gosta)ia 9~- acresc~ntar mais um argumento:
para nós parlamentaristas convictos, é contra-indicada a ante-:
cipação do parlainentarisino. Por isso,- é p-reCi~ó'ficàr beM
claro que estamos lutando pela antecipação da data do plebiscito; nunca pela antecipação da data -de_in;tplantação_ 9o parlamentarismo. Dentre os argumentos de V. Ex~, todos eles muito
corretos, utilizados por V. Ex\ concordo que é-preciso respeitar o mandato do Presidente, mais pelo povo, que é- o titular
deste mandato, do que pelo próprio Presidente. Já que desejamos mudar o atual sistema de governo para nos libertar dos
vícios de sua prática política deformada, começaríamos muito
mal se preconizássemos o desrespeito ao rrur-rtdato do -Presidente, o desrespeito à vontade popular, através da antecipação
da implantação do parlamentarismo. Eu alinharia, ainda um
outro argumento, simples, singelo, mas de muito peso. O
Brasil se acha num caos total. Que interesse, ri6s- i>arlamen:
taristas, teríamos de anteciparmos a implantação do novo sistema, para, de repente, passarmos a ser os herdeiros dessa
bagunça gue ~s_tá aí? _Nenhum, já qUe todos nós estamos con;;
vencidos de que o parlamentarismo vai colocar ordem na crise
política que hoje o País vive. Temos dificuldades económicasé certo, mas é- preciso distinguir bem que tais dificuldades
não configuram uma crise e_con<lmica._ ú~rãSiCnão.~tém crise
económica, não tem crise soCiaL O qtie Brasil está vivendo
é uma crise polítiCa- sem precedentes. Então, eJ711 prirrieiro

·o

Março de !992

lugar. queremos que o -povo se manifeste: se deseja o pa-rlamentarismo. Se o povo votar a favor do parlamentarismo no plebis, cito, adotaremos as medidas complementares para que- o novo
-sistema de Governo seja praticado classicamente, como tem
sido praticado com sucesso total nos países do Primeiro Mundo. Além do mais, gostaria de somar esse argtJ.mento a um
outro, que V. Ex~, Senador Pedro Simon, colocou magistralmente, para mostrar o:mome_!!to que ~stamos vivendo._ Inicialmente a sessão legislativa do ano de 1992 há mais de um
mês e até agora não conseguimos votar nada, porque se estabeleceu um impasse; impasse que caracteriza o sistema presidencial de Governo -impasse entre o Congresso e O GOverno, impasse por falta de maioria. Ninguém tem maioria. O
GovernO, não tendo maioria aqui, obstrui as votações toda
a vez que pressente que vai perder. A Oposição, tamOém
por· não ter maioria,- não estabelece diretrizes, impossibilitando a votação. O que está hoje emperrando os trabalhos?
É o interesse do Goyerno no projeto_ de criaç_ão d~ Secretaria
de Go~erno e alguns outr.os, e o interesse da Oposição de,
através de decreto-legislativo, ~errubar o decretp do_ Presidente cJue adia para o ano que vem C? pagamento dos 147%
-aos apósentados. Como se vê, dois problemas que não dizem
de apenas dois segmentos da sociedade, são capazes de paralisar a atividade do Congresso e, portanto, o interesse da
totalidade da coletividade. Isso é o presidencialismo! E sabe
qual é a conseq~énci!l?_Q_ua!ldá-há c::_ss~_ti_r'o de impasse, qualldo nem o Governo nem a Oposição tem maiorfa, os fisiológicos
é que deitam e rolam; os fiSiológicos se aproveitam, porque
eles passam a ser o fiel da balança. Então, quanto mais Se
prolongar o períoc:l<?.~O impasse, ~ais O_Parlanientó _Ç.:ét Nação
~iriteua vão ficar sujeitos às coriVeniê'ncias pfissOilis oe-um grupo
pequeno de parlamentares, que realmente existem. Como se
sabe, o Congresso é o retrato do povo brasileiro. Se a maioria
da sociedade é de gente boa~ aqui também a -màioria -é de
gente boa. Por que o Congresso deveria -ser tim--ciUbé Ci"e
Vestais? O Congresso é uma--corte, é um perfil da sociedade
brasileira! Vamos ser _claros, não vamos tapar o sol com a
peneira! É a nossa realidade! Toda vez que surge um impasse
_como_ este, então, dois problemas que não dizem respeito
_~tOtalidade_ ~_a_socied~de e si~ a dois s_~gmentos -_e_segmentos pequenos da sociedade- há a paralisia total das atividades
parlamentares. No parlamentarismo isso não -3:cont_ece, porque se o Governo· nãO tiver maiória, cal, e- se cOnstitui um
novo. Se o Congresso dificultar _a formação de um outro Governo com maioria, se o CcingtessO difiCUltar a- negOciação
em torno de um outro programa de Governo que viabilize
a construção de um outro_ Governo. é õ COngresSO que é
dissolvido e o povo vai ser o juiz_ charp.ado: a eleger novos
deputados e se_ constitui um ii ovo Congresso Nacional. l'or
isso, qtl3ndo ine dizem: "Mas parlamentarismo com este Congresso?" Respondo: "É claro! Com qualquer tipo de Congresso!" O único jeíto de melhorar a imagem do Congresso é
d.ar. a ele, além dos poderes que hoje tem, responsabilidades.
Estamos vivendo na democracia; -a democraCia IJ~9 existe sem
Congresso, sem Parlamento. É o Parlamento não existe sem
prerrogativas e responsabilidades. Este é o c_erne da questão.
No parlamentarismo, o- COngresso tem poderes iguaiS, não
maiores do que tem hoje, mas passa a ter também responsabilidades._ Se o Congresso não e_stiver atuandO a contento, _se
o parlamento gerar o impasse que hoje estamos_ yivendo, ele
será'-dissolvido em 30, 40,_ 50_ dias, no má~mo. Dito ísto
quero Pãrãheniza~ V. Ex~, S~n~dor Pedro Simon, não só pel~
competência com que trata o assunto, ma·s-, principaimente;
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pela oportunidade~_ Eu _próprio lhe lembrava que- há dias
V. Ex• ~ão nos brindava coin um discurso a respeito do parlamentarismo. Então, meus parabéns, pois V. Ex~, com muita
oportunidade, nos traz esse tema para discussão!
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mentarismo. O Presidente manda, mas há que passar pelo
Primeiro-Miii'istro; o Primeiro-Ministro não mandi:!-, mas faz
de conta que manda.
Sr. Presidente, até concordo com algumas coisa~ que eles
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço o importante e signi- falam. Quando eles dizem, por exemplo, que mesmo sendo
o regime presidencialista, poderia haver o voto de desconficativo aparte de V. Ex• e entendo o que- V. Ex~ afirmou.
E o que é mais g~ave, se fizermos um levantamento na fiança do.Ministro, eu acho positivo. Com toda a sinceridade, Câmara, veremos que os deputados do Govemo reconbecem parece-me qUe- e não vai acontecer- se o plebiscito derroque a medida governamental é inócua, e na hora de votar tar o_ parlamentarismo, e se ~o regime presidencialista aparevão derrubá-la. QUet dizer, está havendo esse debate, mas cer uma emenda que diga que se poderá dar voto de descona imensa maioria dos próprfos deputados da Situação reconhe- fiança a um Ministro, eu vejo isso com simpatia.
- --- cem que não há por que manter a medida do Governo. E
Agora, criar um gabinete de mentirinha, da .confiança
se observarmos os parlamentares da Oposição, a imensa maio- - do Presidente, da sua credibilidade, em que ele é quem manda,
ria reconhece que se tem que votar a proposta do Governo mas em que há um testa de ferro queé o Primeiro-Ministro,
de criar a Secretaria, principalmente para a indicação de um e na hora necessária não se sabe quem manda e quem não
homem de bem, que respeitamos, que é um homem digno, manda, quem é e quem não é, é preferível que se mantenha
como o é o-senador Jorge Bornhausen, que passou por esta a anarquia que temos agora.
-Casa, que tem todas as qualidades e méritos.
..Quando vejo ilustres figuras do meu Partido defendendo_
Falando com ele ainda ontem, eu dizia que efa um·a pena teses como essa, vejo; na verdade, a ·dificuldade em que eles
que o Presidente não o tivesse indicado desde o _início para se encontram para manter esse reg~e que está aí.· _
__ ·
o cargo, porque se ele estivesse lá desde então, muitas coisas
Orã, St. P-residente, penso que dificilmente tenhamos
que aconteceram não teriam a·contecido. Nãohá nada de pes- vivido uma época· em que essa questão seja tão atual como
soal na decisão da Câmara em relação ao Senador Jorge Bor- o mo~ento _em que nós estamos.
nhausen. Pelo contrário, há quase que uma ampla unanimiO que está acontecendo com o Dr. Collornão é novidade.
dade dos parlamentares, interessados em que ele assuma aque- Não vamos agora dizer que foi porque ele escolheu_ o Magri,
la posição em que o Governo abre as portas para um diálogo que é porque ele é incompetente ou competente. É isso que
com a classe política. Então, a Oposição está -deixando de está aí! Se é ele quem escolhe e se a pessoa fica-no GoVernO
votar um projeto que ela tem interesse que seja votado. Não quanto. t~mpo ele quiser, el.e escolhe quem quer e pode acertar
existe nada contra o Sr. Bornhausen assumir a- Secretarlà~ O\l __errar.
E o Goyemo está deixando de votar um projeto que a imensa
Se eu falasse uma vez com o Ministro Magri, ele não
maioria dos Parlamentares reconhece que é inócuo, não tem seria jamaiS o Secretário do Trabalho do Rio Grande do Sul
nenhum significado.
_
_
no meu Governo. Não por ser ele um trabalhadOr - essa
Mas, ultimainente, a iinpreits-a tem publicado - esse é é a qualidade q'ue ele tem -, mas por não me parecer uma
um aspecto importante - que os pre-sidencialistas também pessoa com as condições necessárias, embora fale bem. Ele
querem votar a emenda de antecipação do plebiscito. Eles é impressionante! Inclusive, ontem, disseram-me, que deu
reconhecem que o modelo que aí está não Pode continuar. um show na Comissão! Debateu, analisou, enfim, é urll homem
Inclusive o Senador Marco Maciel é o campeão do presiden- de teatro! Pode ser até que encontre caminho nas telenovelas
cialismo, e essa é uma coisa qtie 3té hoje não entendo. Olhan- da Globo! Ele pode inclusive encontrar uma profissão que
do para S. EX~, vemos que ele é o homem do parlamentarismo, me parece positiva. Quem visse, na -capa de O Globo, ontem,
ele é a figura clássica do parlamentarismo. O seu eStilo, a a fotografia dele, acharia que ele poderia ser até o galã de
sua_ maneira de conversar._.. Ele não é um-líder populista, uma nova novelª- que estivesse por-vir.
Observando a D. Margarida Procópio - eu a vi uma
é um intelectual, um homem de expressão. Ele não está se
dando conta de que não vai longe no presidencialismo, de ou duas vezes - juro que eu não a convidaria para minha
que não tem muito alcance num regime presidencialista~ Não Secretária no Governo do Rio Grande do Sul. Mas é o Presi_
____ _
sei! A não ser o fanatismo, a doença, a paixão que ele tem, dente Collor que indica!
Há casos diferentes. O do Sr. Alceni. Vendo-o debater,
a perspectiva ... Ele se identificã com o regime patlamentarista,
e, no entanto, está nesta sua paixão, não sei por que, de discutir, tive a imPtessãó logo nas primeiras vezes em que
defender o regime presidencialista. Mas ele mesmo reconhece ele apareceu, de uma figura influente, interessante:, conheque tem que haver alterações no regime presidencialista. Ele cedora dos assuntos.
Mas a_ verdade é essa: o Presidente Collor, o Senador
mesmo reconhece que se o plebiscito niailtiver o presiden- Pedro Simon, o Senador José Richa, o Senador Josaphai Maricialismo, terá qUe haver alterações nesse regime de governo, nho, qualquer um de nós está sujeito a acertar ou a_ e-rrar.
porque como está, não é possível.
No meu Governo, houve casos de pessoas em que joguei
Pois muito bem, é importante que se antecipe o plebiscito a alma e me decepcionaram. E houve casos de pessoas qUe
para se saber qual será o regime, para até, se for votado indiquei por indicar e foram uma grata revelação. Isso acone ganhar o presidencialismo, se mudar o que se acha que tece em qualquer lugar do mundo! Muitas vezes a pe·s·soa·
deve ser mudado.
é _uin teórico- fantástico, é uma pessoa da mais alta compeA mudança que eles não podem fazer, é a que está apare- tência, mas, na execução, não tem a mesma tarimba, ou as
cendo na imprensa, que me parece uma anarquiã. tOtal. Que- coisas não se deram como se imaginava, e ela não corresrem criar o gabinete, e o ~~~si_dente da ~ep!l.l?~a escolhe pondeu. Agora, quem é que vai estabelecer essa meta? Quem
o Primeiro-Ministro e este e o gabinete vêm_ para o Congresso é que vai estábelecer quem é e quem não é, como vai ser
votar. É anarquia! Não é nem presidencialismo, nem parla- ou não vai ser? O Sr. Collor não é doutor! Como é que
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ele escolheu o seu primci!O gabinet~? NãO deu -bola para
Como funciona o regime parlamentaiiSia? O que é o
Partido político. Quare õ partido da D. Z~lia, a_Ministra regime presidencialista? O Serihor Collor foi a Porto Alegre
mais iinpodante? Qual era o Partido do Sr. _Magri e o -~o e fez um discurso. Para nós, de Porto Alegre, ele garantiu
Ministro da Infra~Estrutura? Ninguém_ fiilhapartido algum, a duplicação- do Pólo Petroquímica; não está. cumprindo; gamas podia representar alg!_J.rp._ Estaçlo. Por_ exemplo,- o Rio rantiu a ponte São Borja e São Thomé c não está cumprindo;
GrandC dõ Sul - eu Cfa Governador - ele colocou_ o Sr. ele garantiu muitas coisas e não está fazendo nada. O PresiChiarelli no Ministéi:'ib -da Educãção, que; diga-se de passa- dente, e não vou dizer que é apenas o Dr. Collor, foi assim
gem, tinha alguma representatividade~-!\ Ministra da Econo- como o seu antecessor. Onde a eleição é direta, é essa a
mia e os Ministros da Infra-Estrutura e d~s Re~ações Exte- forma. Ele fez o seu discurso e fez as suas promessas em
riores n"ãõ tinham partido. Se não tinham· representação de cadeia nacional de rádio e televisão e quando assumiu, já
Estado nem partidária, mas se podia dizer que tinham a classis- não se lembrou mais. E fez as promes-sas, local por local.
ta. O Magri era um líder sindical, não representava os traba- Agora, no parlamentarismo, o Primeiro-Ministro vem ao Conlhadores, ou pelo menos, a maioria deles. Não havia nenhuma gresso, vãi para a tribuna, escreve, a~sina, coloca no papel
relação entre 2élia e os empresários; não os representava, . e distribui para os parlã.mentares, Essa é a minha proposta.
e ainda contava com a antipatia da classe empresariaL A Em primeiro lugar, vou fazer isso; em segundo lugar, aquilo;
OAB fez questão de -dizer -que o Sr. Bernardo.Cabral_ não e assim por diante. Aprovado, daí a dois dias ele assume;
representava a Ordem dos Advogados do Brasil, embora tives- assume em cima da carta-compromisso, da defesa que ele
se sido seu Presidente, ela fez questão de publicar uma nota fez da. plataforma dele~ Ele veio para a tribuna, defendeu
- aliás achei desnecessária - dizendo_ _que ele não repre- a sua plataforma, entregou-a por escrito e é essa plataforma,
sentava o pensamento--daquela entidade_._ Então aquele Minis- aprovada, que tem que cumprir' se não o fizer, é chamado
tério não representava partido_ político, nem estado e nem à responsabilidade. Tem que vir para a tribuna do Congresso_,
classes_. Poder-se-ia dizer que eram gênios e como tais não porque não cumpriu aquilo que assumiu por escrito no Conprecisavam ser pessoas que contassem com o ãplauso da socie- gresso Nacional. Será que não faz diferença?
dade, eram gênios c pronto! N_~~ ~~ parece que fosse isso.
- -S6 não vê quem não quer, aqueles que ainda acreditam
O Sr. Adib Jatenc é quase gênio, pod~~se di~~r g!Je_ ª-' Ex~ no salvador da pátria.
e que o primeiro Ministério fo_sse constituí9o- de gênios:_ era
_ Na verdade, o parlamentarismo não tem salvador da páuma representatiVa acima do bem e do mal, _COJ!l_O não Il!_e_ tr!a.
parece que Dona Zéliá fOsse uma econontistã_ Que o mundo_
O Sr. José Richa- V. Ex~ me concede um outro apa-rte,
inteiro devesse aceitar o que ela dissesse. Agora 1 o Dr. Adib nobre Senador?
Jatene fez uma declaração dizendo que o cólera era o.m probleCom muito prazer,nobre Senama, mas que havia oUtros, muito mais graves, hoj_e_,-em termos dor. O SR. PEDRO SIMON-de saúde. S. Ex• pode dizer isso, porque tem credibilidade
.
--_
·_· -inter~acion~!_, o anterj~r não poderia.
-- -~ · ··
0 Sr. JoséRicha- V. Ex• coloca muit9 bem es~_a ques_tão.
bntão, o Ministério do Dr. Collor não representou coisa E num país de tamanha extensão territorial como 9 nOsso,
com tamailhas -diverSidades regionais, no presidencialismo,
alguma. Se o regime fosse parlament~rista - não digo que
aquele Ministérío rião fosse aprovado - ele não o apresen~ o candidato à Presidência da República "que tiver programa
taria. Será que alguém tem alguma dúvida que jaQJ.ais aquele de Governo, simplesmente não se elege. Então, ele_ tem_ a
ministério viria a ser aprovado pelo Congresso Nacional? Não obrigaçãO de ir a Porto Alegre e fazer apelos emociollaís;
tinha representatiVidade de partido político, nem de Estado, prometer, no Rio Grande dO-Sul, aquilo que nem passa pela
nem de classe económica, não dispunha de brilho_ próprio, sua cabeça se terá condições ou não de cumprir. Mas ele
era apenas porque o Sr. Collor queria. _Não. Não vai passar. precisa prometer para se ~leger~ Vai ao Piauí e promete outra
Alguém tem dúvida de que iria passar? Est~ é o regime parla- coisa; vai a Pernambuco, ao Paraná, a São Paulo, e aSsim
mentarista e essa é a essêllcia da composição, da organização por diante. Quer dizer, no presidencialismo, o candidato que
do parlamentarismo. O Presiderife Collor se elegeu batendo quiser assumir com seriedade a sua responsabilidade e tiver
o Lula, naquele último debate. Quem não ouvíu naquele últi- um programa viável, exeqUív-el de governo. simplesmente nãomo debate, o Collor dizendo que o Lula iria confisCar a pou- -se--elege; ele precisa usar do apelo emocional para potler se
-eleger. Já no parlamentarismo, é completamente diferente.
pança? O povo se apavãtciu.
- E como V. Exa diz: o Primeiro-Ministro tem que assumir
Eu vbfei -no--r:ura·e-não me arreperidO. Mas eu arldava compromisso com a nação. por·que d que é ó Congfesso
pelas ruas. era Governador --acho que fui o único que estive Nacional, senão a representação da nação brasileira? O prina tribuna com o Lula, no seu comício ein Porto Alegre meiro-ministro é indicado pelo Presidente, ele tem dez dias
e o pessoal me cobrava, apavorado: o senhor vai votar no de prazo, para elaborar um programa de governo - pois
Lula, Governador? Vai fazer uma coisa _4~~sas? Esse homem as _coisas no parlamentarismo caminham rapidamente - e
vai confiscar ríOSsà dinh€:fr0. Atiilâl qu~_Ip fez as_s_irp._ foi o _o~ú_o 1 a seguir apreseritá-lo perante o Congresso, o que significa
feZ tudo aquilo que dizia que o outrq candi91l_to faria: Falam que o far:á perante a nação, porque tUdo o que _entra aqui
por aí que" eles trocaram de pastas quando terminou o progra- nQ Congresso, que_ é um órgão público, é imediatamente divulma. Ele pegou a pasta do Lula, levou embora e, na_ hora, gado pela imprensa, a Nã.ção inteira toma con!J.ecimento 1 vale_
mandou aplicar tudo o que tinham combiriaªC)~~ndo diz_er. a Nação ii;teir"! Q.ãÇi se ausenta do debateL_Enquanto
entregou a pasta, era do Lula. DisseraiTlq-ue a D. Zélia já o_prograrna de governo estará sendo debatido n_o_ C.on_g_re_~~Ç>,
tinha uma antecedência me"iõ de esquerda, peloPartidO Comu- o povo estará, através_ da imprensa, do rádio, da televisão,
nista, gostou da pasta c nem perguntou se erã por ali~ mandou dos jornais, e até de Comissões aqui dentro do Congresso,
aplicar o que ela continha. Se fosse_ J?-U~~re~me parlamen- participando do debate. E, finalmente. quando o programa
tarista...
- -- de governo e não o primeiro-ministro- esse é outro.êiTo
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que muita gente entendida em polítiCa comete: pensar que

o Congresso aprova o primeltõ~ihihiSfro. O CongresSó ãprova
ou não o programa dele - se for aprovado, o Presidente,
então, fica autorizado a nomeá-lo. Agora, se ele não cumprir
o programa que apresentou o Congresso e qi.ie foi" discutido
pela Nação inteira, um, dois ou três meses depois ele pode
ser destituído. O Congresso apresentará, então, um voto de
desconfiança e, se a--riiã.loiia absoluta aprovar, o Presidente
é obrigado a destituir o primelrO-rniriistro. -E quanto -ao Presidente da República, se prometeu e não cumpriu, o que acontece? E_este atual Presidente da República perante o qual
todos nós até temos boa vontade - eu, pelo menos, como
parlamentarista, já começo até a ter um-pouco de simpãtia
por ele -- estará Sua Excelência cumpriildo alguma coisa
do qUe disse? Ao contrário, está, exatamente, fazendo tudo
ao inverso daquilo que apregoou na campanha. E lhe acontece
alguma coisa? Nada! Agora, a Nação precisa suportar por
cinco anos a presença -de alguém que não disse a verdade
durante a campanha eleitoral? Mas que sistema de governo
é esse? É SÓ 0._ Brasil mesmo, o único País razoavelmente
importante que é- presidencialista além dos EsúidOs· -uõídOs. ·
Por exemplo, não há tiro só país da Europa que seja pr,esidencialista. Não há um país, dos mais adiantados, da Asia ou
da África, que seja piesidencialista. Será que- s6 nós é que
estamos certos? Ao contrário, está tudo errado neste País.
E repito, mais uma vez, a nossa crise é polítiCa. Estamos
tendo dificuldades económicas em conseqüência da -criSe política, estamos tendo desequihbrios sociais tilis comO: concentração de renda; a pobreza aumentada; a marginalidade também e, em conseqüência dísso; a viOlênCia; 'tudo isso:causado
pela crise política e não económica. Um País como o Brasil,
com tamanha potencialidade, com tantos recursos naturais,
um povo numeroso e trabalhador, não se pode pensar, sequer,
que possa estar em crise ecanômica, pois, repito, a crise é
política. Ora, se· a· crise é política-, nã"õ. adiàiita procúrarmos
remédios económicos, teniós Que· prOCuiãr remédio político.
A coragem de que precisamos, o remédio político necessário,
está exatamente em romper·coin- rodas essas iilstituições políticas e a nossa prátk:a-polífica-lãmbém! Não adianta, Senador
Pedro Simon, fazermos as reformaS polítícãS; -rriudaimos as
instituíções pOlíticas mudandO- à sistema de goVernO, -o sistema
eleitoral, o código eleitoral. o sistema partidáriO e continuarmos com ess·a m-esma política- primitiva, fisiológica, paternalista e cartorialiSta que praticii.riiOS-agora. No presidencialismo,
nunca mais nos libertaremos desses vícios da prática política
que, depois de mais de cem anos, já se arraigaram na cultura
não só dos políticos. cOmo da própria sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Aureo Me!lo. Fazendo soar a campainha.) - Desejo advertir o nobre orador de que dispõe
de apenas dois minutos para conduir o seu discurso.
O SR. PEDRO SIMON - Dois minutos na linguagem
parlamentar. não é Sr. Presidente? (Risos.)
Agradeço o aparte de_ V. Ex~, a quem mais uma vez
felicíto, Senador José Richa, porque foi V. Ex• o autor da
emenda que manteve acesa a chama do debate da implantação
do parlamentarismo e também coordenou e presidiu, inclusive, todo esse trabalho da equipe que se esforçou em torno
dessa matéria.
Mas, com a gentileza de V. Ex~, Sr. Presi_de_n_te, gostaria
de abordar, nesse final de pronunciamento, a grande tese
dos adversários do parlamentarismo. Aliás, tenho encontrado
muito poucos, não me lembro de ter encontrado muitos adver-
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sários reais do parlamentarismo. O que eles dizem é que são
parlamentaristas mas que, agora, ainda é cedo. Não dá para
implantar o parlamentarismo agora. COmo é que vamos implantar o parlamentarismo agora? Os partidos estão em anarquia, são 35 partidos políticos; essa irresponsabilidade do Congresso; parlamentares que não comparecem ao plenário; partidos políticos que estão aí de forma anárquica. Como é que
vai ser? Que regime teremos no nosso parlamentarismo enquanto não consolidarmos a vida partidária?
. _
Volto a afirmar o que tenho dito sempre, meu querido
Senador Josaphat Marinho, o neto ou o bisneto de V. Ex~
que, provavelmente, daqui a cem anos estará nesta Casa,
esfará fazendo o mesmo discurso se o p"-residencialismO neste
País durar mais de cem anos. E daqui a mais cem anos o
regime partidário deste País continuará sendo anárquico.
Peço, com toda sinceridade: não vamos acusar os partidos
políticos de serem só eles os responsáveis pelo regime anárquico em que vivemos. O regime, a forma de governo, conduz
a isso e não é à toa que esse regime anárquico faz parte
da essência dos regimes presidencialistas.
-· · NãO. sei, mas, daqui a cem anos vamos continuar Com
a mesma anarquia partidária. Assim como o Senhor Fernando
Collor de Mello criou um Partido para ser candidato e levou,
deu "o exemplo; assim como no passado o Sr. Jânio Quadros
foi para lá e Para cá e os partidos vieram atrás de S. Ex•
que se__ elegeu; assim já há pessoas criando partidos para ser
candidato a Presidente da República; e daqui a sessenta anos
vai ter gente formando partido político para ser candidato
a Presidente da República.
-- -T:e-IDbro-me, era criança, inclusive quando estudei na faculdade, os tópicos que via de como foi o início- terminada
a guerra - da implantação do parlamentarismo na Itália:
uma anarquia generalizada. Como foi o início do parlamenR
tarismo em Israel?
Na Itália, perguntavam: quem é o Primeiro-Ministro do
dia? Quem está de plantão? Porque, tall).bém, a adaptaçãÇI
não_foi da noite para o dia. E falo na Itália porque, andando
várias vezes por aquele país, se há um regime que está dando
certo, se há uma economia que está progredindo e lembra
o Brasil, na sua anárquica organização, é a italiana. Lembra
o Brasil na forma, o que dizem do governo, o que falam
em corrupção na Itália, as máfias e, no entanto, a economia
está se desenvolvendo, o Estado está atingindo o seu estágio
de desenvolvimento como nunca a Itália conheceu em sua
história.
O parlamentarismo consolidou-se na Itália, o parlamentarismo firmou-se na Itália, o parlamentarismo firmou-se em
Israel. Quem diria. Israel chegou ao máximo :da_ anarquia
no início, para a solidez de agora. Houve um determinado
momento em que o parlamento se dividiu e nenhum dos dois
grandes partidos teve maioria. Assim chegaram à seguinte
conclusão: durante um ano, um seria Primeiro-Ministro e,
em seguida, o outro.
O Sr. Josaphat Marinho -Antes que o tempo de V.
Ex~ se esgote definitivamente, nobre Senador Pedro Simon,
V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello. Fazendo soar a campainha.)- O tempo do orador já ultrapassou dois minutos.

ó Sr. Josaphat Marinho -Como dOis minutos, na técriica
parlamentar, quase não é tempo, Sr. Presidente, creio que
V. Ex~ pennitirá que eu faça o meu aparte.
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O SR. PRESIDENTE (Aureo Me!lo)- O próximo orador
inscrito para falar é que deve responder.

o SR. PEDRO~lMON -Quem-e; então, Sr. Presidente,
o próximo Senador que usará da palavra?
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- É o nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• pode conceder o aparte
ao nobre Senador Josaphat Marinho, não há nenhum problema.
O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado.

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Pedro Simon,
parlamentarista também como V. Ex\ hoje, quero congratular-me com o seu discurso por seu espírito crítico. Ao invés
de fazer apenas o louvor do parlamentarismo, V. Ex' está
reclamando as condições adequadas para que o parlamentarismo não se inStitua Com os ·11ales do_ presidencialismo.
Atentei bem o que V. Ex~ é
·jo adianta precipitar a
adoção do parlamentarismo com es::.u anarQuia partidária que
aí está. Acredito que. se porventura vitorioso no plebiscito
o sistema parlamentar de governo, a medida imediata que
todos devemos adotar é a de forçar a reforma- partidária,
para dar seriedade ao regime a instituir-se. Do contrário,
vamos apenas mascarar o parlamentarismo com os vícios do
presidencialismo.
O SR. PEDRO SIMON - Felicito-me pelo aparte de
V. Ex• que- eri.foca o assunto com toda a clareza. Com esse
quadro partidário, com essa realidade, com esse espírito que
está aí, por querer ser candidato· à Presidência vou fazer um
partido para mim'? E_u quero um programa de_ televisão, vou
pegar um partido para mim? É claro que não podet
Vou mais adiante, para falar com toda a sinceridade a
V. Ex• Quero o parlãmentarismo. Não sou sócio para votar
governo de assembléia. Se for para votar governo de_ assembléia é pior do que o presidencialismo! Poderão me perguntar
alguns: mas, qual é a diferença entre pãrlarnentarismo e governo de assembléia? O governo de assembléia é aquele em
que o Congresso pode derrubar o gabinete e o gabinete não
pode mexer no Congresso. O Congresso faz. o que quer no
gabinete, mas o gabinete é absolutamente intocável. O Congresso exige que os ministros sejam todos deputados e senadores: para ser ministro tem qUe ser deputado ou senador. Alguns até queriam que a eleição não fosse pelo voto direto,
mas entendemos que a eleição do _Presidcn_te da República
deve ser pelo voto direto. Alguns querem a eleição do Presidente da República feita pelo Congresso. Para ser ministro
e primeiro-ministro tem que ser deputado. O Congresso pode
dissolver a hora que quiser o gabinete, mas o Presidente não
pode dissolver a assembléia. Não. isso não me serve! Isso
não é o que queremos! O nosso grupo, que debate o parlamentarismo, quer que a Câmara tenha a possibilidade de _ser dissolvida, dissolvido quando assim for necessário e temos o direito
de dissolver o gabinete.

O Sr. José Richa- Permite-me V. Ex" uma rápida inter~
venção? (Assentimento do orador.)
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello. Fazendo soar a campainha.) - Nobre Senador Pedro Simon, embora a Mesa
tenha muito prazer em ouvir o seu discurso, quero advertir
que V. Ex~ já ultrapassou o seu tempo regimental em cinco
minutos, havendo mais três oradores ínsCritos para falar.
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O Sr. José Richa- Faço esta intervenção somente para
reforçar o argumento do nobre Senador Josaphat Marinho,
que tem absoluta razão. Desde a promulgação da Constituição
que luto para antecipar o plebiscito, porque se o plebiscito
for realizado em 7 de setembro de 1993, e não hav~ndo outras
alterações constitucionais, ficaremos impedidos de adotar todas as providências complementares - e a principal delas
é a reorganização partidária -antes da eleição de 94, porque
a Constituição atual diz que qualquer alteração da legislação
eleitoral só pode ser feita um ano antes da eleição. Portanto,
de 7 de setembio até 3 de outubro de 93 será impossível,
em menos de 30 dias, fazermos as alterações. Por isso é que
nós, parlamentaristas, lutamos para antecipar o plebiscito,
porque aí, sim, teremos tempo, depois da decisão popular,
de fazer todas as modificações que o novo cenário político
do País, a partir da decisão popular, exige. Desta maneira
tem toda a razão o Senador Josaphat Marinho, e é isso exatamente o que queremos. Se não for para mudar esse cenário,
inclusive a prática política brasileira, é preferível que fique
essa anarquia do presidencialismo, porque a qualquer hora
este País acabará criando juízo e mudará, mas mudará com
seriedade.

O SR. PEDRO SIMON -Muito obrigado pelo seu a parte.
Termino, Sr-. Presidente, atendendo à determinação de

V. Ex'
É por isso que acreditamos que, na próxima semana,
essa emenda terá condições de passar na Câmara dos Deputados. A idéia é de que, ainda no mês de março ou nos primeiros dias de abril, ela seja votada na Câmara dos Deputados,
para que, no próximo mês, ela venha a esta Casa, e assim
tenhamos condições de votá-Ia aqui, no Senado Federal.
Quero crer, Sr. Presidente, que a aprovação dessa emenda será um marco no sentido de que nos arregimentemos,
a fim de nos prepararmos exatamente para aquelas medidas
e idéias que vísem uma adaptação da nossa legislação à adoção
do parlamentarismo.
Não sou daqueles, Sr. Presidente, que diz que o problema
da fome, da miséria, da injustlça e da corrupção seja do presidencialismo, e que no dia seguinte à adoção do Parlamentarismo, tudo isso vá mudar. Seria ridículo se eu dissesse
isto. Mas, aquilo que o Senador José Richa disse é muito
importante; se a forma de governo, a maneira de ser, impede
que caminhemos da maneira que se deve, será difícil chegar
lá.
Adotado o parlamentarismo com gabinete. com o seu
programa, com o Congresso eleito no voto distrital, teremos
condições de começar a encaminhar o equacionamento das
questões deste Pais, e de analisar, de estudar, de debater
e de aprofundar as grandes teses com relação a este País.
O parlamentarismo, não resolve os problemas sociais;
o parlamentarismo não é, eu sei, pomada milagrosa que, em
se o adotando, passa um pouquinho e resolve tudo.
Em c~m anos de presidencialismo na verdade, os nossos
problemas _estão se agravando; o parlamentarismo permite
uma participação séria e respOnsável do Presidente~ do gabi~
nete, do Congresso e da sociedade. O parlamentarismo é
aquele regime onde aproveitamos e experimentamos as pessoas: deu certo, deu; não deu certo, não deu. A crise de
um governo não é política e nem institucional.
- Sr. Presidente, não vi em lugar algum falar-se na honra
e na dignidade de parente do Primeiro~Ministro, ou se falar,
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porque falou, caiu. Não se tem nenhuma crise agravada, como

no caso do Ministro da Saúde, que levou meses e meses até
o PreSidente resolver tirá-lo. No parlamentarismo surgiu a
crise~ falou mal dele, não precisa nem constitUir COmisSão
de inquérito, no sentido de apurar para ele sair do governo,
ele já saiu; depois pode haver uma comissão de inquérito
para apurar o que ele fez ou deixou de fazer.
Creio, Sr. Presidente, que a hora é essa. O plebiscito
vem af e é nossa responsabilidade adotá-lo agora. Falam muito
em quem vai ser o candidato à Presidência da República,
que é o fulano do PMDB ou é do PDS, ou não_Sei quem ...
Não estou preocupado com isso, estou preocupado com as
grandes teses_ no s·entido de colocar este País nos triihos. Outros acham que tudo isso é bobagem! O negócio está em
escolher o fulano de tal, porque ele é o nosso salvador. Temos
que escolher um nome, que seja um grande líder, que tenha
competência e no qual depositemos os nossos sonhos. Eu
já fiz isso.
- -Embora parlamentarista, quando escolhi o Dr. Táncredo,
pensei que aquela aliança democrática, que aquele -~ra~alho,
que aquele Brasil inteiro, levantando-se em torno do Dr. Taocredo, estava dando o início da retomada da redenção deste
País. Infelizmente, deu no que deu: o Dr. Tancredo morreU;
como o Dr. Getú1io suicidou-se, como o Dr. João Goulart
foi derrubado ...
Essas coisas são assim mesmo, Sr. Presidente. NãO existe
salvador da pátria! Hitler também era salvador ~~ pátria.
Era um homeni que quando iniciou, empolgou a humanidade,
porque a Alemanha atingiu os maiores_ índice$ de__d.esenvolvimento em toda a sua história. O Jãpão, de Hiroíto, também
adquiriu uma potencialidade imensa como nunca se· imaginava. A Rússia, do Sr. Stálin, praticamente se imaginou que
ia conseguir quase rrietade da humanidade.
Não sei, Sr. Presidente, mas tenho muito medo de salvadores da pátria. Creio que a sociedade teDI que avançar no
seu conjunto. No parlamentarismo- não aparecem eSsas figuras
de salvador da pátria. Aparecem os estadistas: lá está Miterrand. lá está o Primeiro-Ministro da Espanha, onde o mundo
inteiro se debruça a sua competência. Lá está D. Margareth
Tatcher, que em treze anos levou adiante o povo da Inglaterra.
Não é Deus, é apenas salvador.
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Muito ben:ll
Palmas.)
·
·

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO:
SEM CIDADANIA NÃO HÁ DEMOCRACIA
Um homem pode salvar a Nação; um sistema eleitoral e de Governo pode salvar o Estado.
Ulysses Guimarães
Vou falar com sinceridade, não como proprietário da
verdade, num convite de reflexão a meus_ patrícios, em hora
pressaga e cobradora de definições urgentes.
Precisamos de cirurgia visceral, não de plástica visual;
de bisturi, não de cosmétic_os maquiadores.
A política no Brasil está errada.
Quando em um país a política está errada, tudo mais
está errado. O erro pOlítico é é"i?idernicamente contagioso.
Acentuam-se as desigualdades sociais pela concentração de
riqueza, pelo apartheid social, pelo câncer -da inflação, com
metástase da recessão e do confisco salarial, do desemprego,
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do colapso do desenvolvimento até abaixo do crescimento
populacional, do tratamento de choque pelo apelidado consumismo~ impondo taxas_de juros ~scorchan~!!S, que__levam empresas tradicionais a sucessivas férias coletivas ou à bancarrota,
agravando o flagelo do desemprego e escancarando as portas
da economia informal, que não paga impostos nem registra
empregados, onerando deficitariamente, além de outrasaven~
turas, a crise da Previdência.
A falência do Estado brasileiro, basicamente, dec;or:re
da di~funcionalidade de seu_s t!êS poderes políticos: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
O Executivo tem 103 anos de desastres: renúncias de
Deodoro e Jànio, suicídio de Getúlio, revoluções, deposições
de presidentes da República e quarteladas, fechamento ou
entorpecimento do Congresso Nacional, censura à imprensa,
ao rádio e à televisão, como aconteceu, entre outros hiatos,
no regime autoritário imposto em 1964.
O Legislativo é deformado pelo voto proporcional, que
desproporciona o número de partidos em multipartidismo,
sem disciplina nem fidelidade, com legendas barrigas de aluguel. Perigoso como fermento do separatismo, que, alarmantemente, se alastra, inclusive no Sul, pois a representação
parlamentar castra a cid~çlani<3, 1 há deputados por quotas e
não por voto. E um sistema proporcional com a desproporcionalidade discriminatória da de;rnocracia_, proporcionalidade às
avessas: quanto mais brasileiros, menos representantes, e viceversa. Há o Senado, com representação partidária e o "Senadão", apelido da Câmara dos Deputados, negação da cidadania de milhões de eleitores apenas formais. Quem elege "deputado institucionalmente elege leis. por definições iguais para
todos. Se eleitos por minoria,_instaJa-se o governo da minoria,
s"ubversão da democracia. Trata-se de manobra da ditadura,
urdida para fabricar maioria do Colégio Eleitoral. Mutiladora
de representatividade, não pode sobreviver.
Eis as reformas de estrutura que propomos à reflexão
da Nação, que decidirá como poder soberano e originário
do plebiscito: parlamentarismo fundamentado no voto distrital
misto instituído exemplarmente na Alemanha há 40 anos.
Voto distrital com lista, disciplinado não em Constituição,
mas em lei complementar. O candidato a deputado obngatoriamente morará no distrito e só _nele será votado: dele
é conhecido e por ele é fiscalizado. Assim se reduz o número
de_ partidos, pois precisam ser majoritários no distrito p3ra
elegerem deputado. O eleitor vota na lista, não no candidato
isolado. A lista é fechada, para que não haja o canibalismo
entre correligionários, uma das pragas do sistema proporcional
distorcidO no BrasiL
A Constituição de -1988, para honrar o batiSmo popular
que lhe propus, de ''Constituição cidadã", intento consagrá-la,
pois a cidadania é direito a ter direitos. É também o direito
à representatividade. Deve ser exorcizado seu fatídico art.
45. Entre outras, pela razão terminal de que um sistema eleitoral, pela sua natureza factual e evolutiva, não deve ser engessado no texto magno. Apenas seus princípios, entre eles o
da siricera :representatividade e do voto direto, universal, secreto e periódico.
-- Parlamentarismo quer dizer eficiência, ou q.1a. Prazo não
é eficiência, prazo não gera competência, a eficiência é. a
__
matriz da competência.
Prazo ou mandato com prazo certo, para o chefe do governo e deputados não pode ser equivalente à eficiência. Na
-sociedade, a opção, até para funções humildes, se faz pela
eficiência. Não há prazo certo para ser marido, esposo, amigo,
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sócio de qualquer clube. Na convivência humana, é o legítimo
interess_e que regula as relações.
Se o primeiTO~riiinistro, que tem praticamente, como chefe do governo, os poderes que hoje detém o Presidente da
República, SI! mostra effciente, ele fica, no dimensiámirneõto
da eficiência. Margaret Thatcher governou a Inglaterra por
13 anos, e Felipe Gonzales vai p3.ra nove anos além de: outros
exemplos. Se ele frustra as esperanças, desonra, trai, é inca[lãz
de dar resposta às necessidade da sociedade, por moção de
censura ou de desconfiariça, perante o parlamento, é desalojado do lugar sem quarteladas, revoluções, tensões, torturas,
perseguições, exílios, assassinatos, suiddios. ·
··
A crise da govcrnabilidade não acarreta a crise do regime:
cai o governante iilcapaz, não a democracia, como no presidencialismo. se a"Câmara dos Deput3dos é responsável pela
crise, ela é dissolvida, e a cidadania elege imediatamente outra.
Manutenção do Senado como representação da Federação e dos estados~ ajustados sua competência ao estilo parlamentarista.
Eleição direta do Presidente da República, que, portanto,
não é eleito indiretamente pela Câmara dos Deputados: nos
termos. da ConstituiÇãO; ele tem compctênciã.-para dissolvê-la.
Exercerá com mais autoridade esse predicamento. constitucionaL É o chefe do Estado, e não da NaçãO.
·
Com o parlamentarismo, reconhecime.Oto do Ministério
da Defesa pois potencialmente ele já existe ·cóino EstadoMaior das Forças Armadas - EMFA -·bastando nomeá-lo
como coordenador fraterno dos atuais Min1Stéi"íos das Forças
Armadas.
.
É a unificação há muito provada na maioria das nações,
inclusive presidencialistas, como os Estados Unidos da América do Norte.
Estamos prestes a votar nova lei de organização dos partidos, coordenada entre todos os partidos pelo talentoso e arguto Deputado do PMDB da Bahia, João Almeida.
Partidos nacionaiS, não cartoriais corpo·rativistas ou fami-:..
liares. Haverá barreiras pela exigência Q.e número mínimo
de filiados e eleitores. Partidos não regionais, mas federativos.
O Judiciário também não tem correspondido, pela morosidade das decisões, descoordenação entre as entrâncias federativas, com sentenças contraditórias ou pfolatórias, abandono
do princípio da oralidade, que agiliza os processos, principalmente nas pequenas causas. Será a operação de desobstrução
das pautas judicantes do entulho de calhamaços escritos e
procrastinadores. A organização judiciária respeitará a regia~
nalização federativa. ·
·O refrão populã.r do "Maís vale um mau acordo do que
uma boa demanda" é mortal para a Justiça do pafs.
A sinceridade de juízes tem reconhecido a disfunção. do
órgão que é a última esperança do cidadão para socorrê-lo
de ilegalidades ou violências.do_ E._xecutivo_~ do Legislativo,
do poder económiCo e de seus semelhantes. ~ ~ restauraç~o
do império da lei desobedecida, sem o que se desacredita
a democracia. O Tribvoal de Justiça há_Q.e ser instit~ciona
lizado pelo tribunal da opinião pública.
É claro que os exemplos explicitados são sinalizações
precedentes e posteriores à decisão plebicitáría, além de outras.
Com semelhantes propostas estruturais se conseguirá ordem democrática nos Poderes ExecutivO, Legislativo e Judiciário, se dará melhor funcionalidade à democracia.
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Não propomos pátio de milagres. Não propomos o parlamentarismo-sortilégio, o parlamentarismo-maná.
·Propomos corrigir erros clamorosos .e histÇricos: sabendo
que o parlamentarismo também pagará o duro preço da falibilidade humana. Mas errã.rá menos, como provam as democracias parlamentaristas em todo o mundo, que beneficiam
95% das nações com estabilidade democrática, com partidos
organizados e responsáveis, com maiores salários reais, maior
desenvolvimento, conseqüentemente mais empresas e mais
empregos, com inflação inexistente ou tolerável.
O parlamentarismo avança pelo testemunho mundial de
seus méritos, e pelo rotundo fracasso do presidencialismo caudilhista, concentrador, irresponsável e corrupto. Além de ser
mais forte, substituirá um regime fraco, pusilânime frente
aos poderosos exógenos e internos. Pior do que o pior dos
presidentes é o regime do pior, melhor, para os privilégios
cartoriais; para as mordomias parasitárias e indecorosas; para
o "establishment" esclerosado e inamovível; para a economia
cartelizada e ~rancada às forças e à lógica do mercado, em
benefício do consumidor; para as elites dominantes e os sócios
obesos da inflação e da ciranda financeira; para o sucateamento da educação, da Previdência e da democracia; carrasco
dos assalariados expulsos do desenvolvimento e do custo de
vida, _expelidos do mercado de trabalho. Isso que aí está não
é um regime, é um naüfrágio.
Como Presidente da Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre as propostas de emendas constitucíoO.ais postuladoras da antecipação do plebiscito pai'a 21 de abi"-il de
1993, eu a reuni no dia 18 de fevereiro, tendo sido aprovado
o substitutivo do relator, Deputado Roberto Magalhães, consagrado jurista, professor da Faculdad!! de Direito de Pernambuco e ex-governador desse grande estado.
A aprovação foi de 14 votCls dos 17 membros da comissão,
o que projeta sua ampla aceitação nos plenários da Câmara
dos Deputados e do Senado, pois as cOmissões são na prática
parlamentar miniatura dos mesmos.
· O substitutivo fol form3Imente entregue ao Presidente
da Câmara Ibsen Pinheiro, presentes os membros da Comissão
e Liderança, quando o Presidente Ibsen Pinheiro, ao assegurar
sua imparcialidade na rápida tramitação da matéria, confirmou com talentosos e eruditos conceitos sua profíssão de fé
no parlamentarismo.
Também foi Oficialmente entregue ao Presidente da República, Fernando Collor, no mesmo dia 27 de fevereiro deste
ano, que reafirmou sua solidariedade à pregação nacional
pela antecipação do plebiscito, pelo voto ·distrital e pelo parlamentarismo.
Não se .deve imprudentemente confundir consultas, para
não confundir soluções.
Não ao plebiscito n·este ano·, deVido àS eleiçõeS ·municipais.
·
·
Não ao plebiscito em 7 de setembro de 1993, como equivocadamente fixado na Constituição, devido às eleições já deflagradas para Presidente da República, governadores dos estados, senadores, deputados federais e estaduais.
Sim ao plebiscito em 21 de abril de 1993. É indispensável
homogeneidade nas consultas populares, com cronologias autónomas. Ordem significa pôr as coisas em seus devidos Iuga- ·
res, no magistério de São Tomaz de AqUino.
Pela antecipação, os pescadores de águas turvas não terão
lagoa para pescar.
Sucessivas pesquisas no Senado e na Câmara dos Deputados testemunharam que a proposta parlamentarísta com o
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voto distrital misto tem 74% dos 584 sufrágios. Precisamos
de 60% para aprovação dC Cmendas constitucionaiS-. É tranqüi~

lizadora a margem de segurança.
Confio que -o quórum se rcpiüt enire os deputados- estaduais do País. Mais do que nós, eles estão colados às bases,
sintonizados pelos olhos _e pelos ouvidos com os cidadãos.
O SOS da sociedade está aí. Exausta, desesperada, sem
salário, pão, saúde, escola e moradia. Sem esperança, matériaprima da política. A desobediência civil está nas ruaS-::inata:.-se,

estupra-se, rouba-se. seqUestra-se_ por atacadO". Pela sonegação ou iliqüidez não se pagam impostos, a corfu-pÇão não
é doença, é epidemia.
Para grandes males, grandes remédios. PropoJIJOs·o paJ;"Iamentarismo em sua indispensável abrangência. PrinciPalmente o voto distrital, disciplinador de partidos e deputados, inclusiVe no presidencialismo, como noS Estados-Unidos aa América do Norte. __
Quem não aceitar essas alternativas estruiur3iS;-·àsSuina
a responsabilidade de propor substitutiVos. Não fiifUe: ãfpdos
cantos choramingando como carpideiras ou maldiZen-do -como
empreiteiros de obras feitas, que só _sabem criticar.
Isso que aí está é cadáver insepulto. Vamos enterrá-lo,
antes que enterre a Nação entre os países que não-dão certo,
que não têm jeito, que perderam o trem da história.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Iram
Saraiva, 4'! Secretário, --deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Aureo Mel/o.
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -Concedo a palavra ao nobre Senador Ronald.o Aragão. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo ·a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
·
(Pausa.)
S. Ex~ não está preSente_.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR. JUTAHYMA.GALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão -do orador.)- Sr. Presidente,
St'~ e Srs. Senadores, espero não ter tido qualquer responsabilidade com o término do pronunciamento do Senador Pedro
Simon, porque estava me deliciando com o seu discurso. E
gostaria que S. Ex~ contiiiuasse· a abordar o tema do parlamen~
taris-mo, porque, hoje mesmo, tive umã-das minhasfrustraçQes
aqui no Senado.
Vi hoje, Sr. Presidente, o Líder do maior Partido de
Oposição, fazendo um pronuciamento, tendo anunciado esse
pronunciamento, e não vi ningUém do Governo debater com
S. Ex'
Segunda~feira

foi o -oposto. Falou o- Líder do Governo

e não havia ninguém da Oposição para debater.
Hoje, fala o Seriador Pedro Simon a respeito do parlamentarismo e não há ninguém para defender a tese do presi··
dencialismo, para debater com S. Ex~
-- Então, não temos mais aqUí, no senado, o debate; aquilo
que Senadores de anos passados, como o Senador Josaphat
Marinho, como o Senador João Calmon, e eu próprio, tiVeram
oportunidade de assistir por várias vezes: Líderes do Gov~rno_
e da Oposição fazendo aqui um debate dos mais --elevados,
com discussão acesa, veemente, respeitosa. Hoje quase não
temos mais isso._ Não há mais presença em plenário, estamos
há um mês e uma semana sem fazer nada aqui no Senado.
O que está havendo? Por que essa apatia generalizada?
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Eu irla fazer um proriunciaineiltO hOJe-a fespeito de atas
do Governo, leis, Constituição, mas falar para quê? Para eu
me ouvir? Estou cansado de me ouvir, eu meouço todo dia,
toda horã praticamellte. o que- tu êStana· fâZeiidO ·a-qUi? i>fefiro_ encaminhar o discurso, dá-lo como lido;· não aborreço
ninguém e ainda há dois _oradores depois de mim. Chego
até o final da sessão, fazer o quê?
__ .
Passo a manhã inteira em u_mã Co___missãs:i_de Ulquérito.
Fico até às 15h30min sem ir em càSa~·para·qUê? Qual a conclusão- de tudo?
Ora, Sr. Presidente, realmente fiCO deSãninlado:
Fala-se muitas vezes aqui em mo·ralização do Congresso,
em desrespeito aos Congressistas, ri13.s o e_Xel;nfüO deve partir
de nós mesmos.
As injustiças feíü1s aOs-_COngresSíStas são jmensãs~- Odesprestígio que temos junto à opirtião pública está -crescendo,
cada vez mais. O ineu receio, riesta eleiçãO·, é o volume de
votos brancos e nulos que haverá. o _que erradamente se
ouve a cada passo, a cada instante, a cada conversa é: "Não
votarei, porque não mais tenho confiança em-p.iitguém. É
tudo a mesma coisa". Esse é um erro terrível, porque a arma
que o cidadão tem para mudar o que está af é e:X3.tain6ii.te
o voto. Mas o desencanto é grande:. __Egtão, podemos dizer:
Só n68_TS-ó -nós, que estamOs ãqui, riuln plfmáfiõ vai:iO?-Oiho
para a esquerda, também está vazio aquele "plenariozinhO"
ali. E, no entanto, temos aqui dezenas e dezenas de credenciados para acompanhar os trabalhos do Legislativo, do Sena~
do e da Câmara.

O Sr. J~ap_h8.t ~arinho- Pe-rnite-~e y: _Ex~ ~IP. aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com muita honra,
nobre Senador.
-· ~O Sr. Josaphat Marinho - Confesso a V. EX' que não
tenho entendido por que o CongresSO não efetua o desconto
de jetons por falta a sessões. Esta prátiCa foi executada com
rigor e sobriedade, depois de 1945, pelo Sr._ Nereu _:Ramos,
com riotável eficácia e eficiência. Inclusive, o que se descon~
tava dos parlamentares não era para recolher ao Tesouro,
__ m_a:S_ para promover a renovação da biblioteca da Câmara
dos Deputados. isso se fez COm êxito;· Por qrie não se adota .
o mesmo critério nOs- dias atuais?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• faz uma indagação, e fico feliz que a faça, porque talvez V. Ex~ tenha maiOres
poderes de _convencimento. Com o res-peito que- ·merece da
Mesa desta Casa, talvez, V. Ex~ consiga faief cOm Que. se
se cumpra o Regimento.
_
---- --0--R:egim:entojá-é-benevolente; permüe:oaborro cte· cint:o
faltas por mês - uma semana inteíra. Quando o- Senador
precisa ir as suas bases pode passar nove dias seguidos, cinco
dias úteis e os dois fins de semana. Se faltar ao sexto, aí
são descontados os seis dias. Mas, efetiVãn)e_nte,_ aqUi' não
se desconta nada.
.
.
_ Comungo a idéia de V. Ex~ Acho que _O Regimento-deveria ~er cumprido.
Qual é o argumento? O Senador não t~m q_ue estar obrigatoriamente __ aqui no plenário. Realmente, o· Senador, assim
como o Deputado, deve ter a possibilidade de ir ao seu Estado
e_ fora daqui cumprir também com suas obrigações~ Mas as
n9ssas prinCipais oórigações são:- paitici(iar ·das-- cOmisSões,
do plenário, dos debates e da feitura das leis. Não fazemos
isso.
-
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Da mesnúi foima~ teUteí,--riiUítas vezes, instituir o ponto
para os funcionários, o que não foi possível, porque também
a desculpa era a de que não poderia haver ponto para o
furi.cionário se" áãó há para os SenadoreS.
- Então, nobre Senador, espero que a Mesa o oUÇa, porque
a mim não ouViU. Muitas e muitas vezes -tenho tratado desse
assunto, mas infelizmente não sou ouvido. E, com isso~ vai
chegando o desencanto. Sou uma pessoas que procura estar

aqui pelo menos para aprender, para ouvir.
Em relação a esse debate sobre o parlamentarismo, por
exemplo --praticamente um monólogo, ·se bem que houve
o aparte de V. Ex• que foi quase _um apoio as minhas palavras
--, não houve um contraditório, nã.o houve um presidencialista para debater a respeito do assunto.
Um Líder da Oposição vem aqui, tendo avisado a outra
parte que faria um pronunciamento, um pronunciamento crítico sobre a política econômic3. do Governo, e não há ning~ém
da Liderança do G_nverno para debater com S. Ex~ Isso cria
em mim esse_dima de desencanto!
Pergunto,a mim meSmo-se vale o __saç_Pfício de e_l!t_ar aqui,
porque não há como esperar Tessonãntiã_ do_meu pronunciamento. Procuro fazer críticas, que talvez nã.O sejam construtivas, porque não há qualquer ressonância. Sem nenhum rancor. sem nenhum problema de ordem pessoal com as autoridades da República, procuro apontar fatos qUe, no meu entendimento, merecem crítica.
O meu pronunciamento de hoje seria para mostrar quantos casos atualmente são levados à justiça em razão dos atas
do Poder Executivo. A média mensal nos tribunais,_ que era
de três mil causas por mês, subiu neste _Governo para oito _
mil. Por quê? Porque hoje os advogados estã.o S(!ndo chamados
para defender essas causas que esteio aí _a-cada]nstãrltie, em
razão do destespeito à lei por parte do Executivo.
Eu ia fazer isso. Não iria debater, mas faria aqui uma
leitura, um monólogo. Traria essa questão para o PlenáriO.
Mas aproveitei a palavra do Senador Pedro Sim._on pai"a manifestar esse desencanto, porque fiquei preocupado e triste__em
ver que um tema desse poderia trazei gente para o Senado,
não apenas às galerias, mas ao plenário-, para debater um
tema como o parlamentarismo que está na_ordem do dia.
Por exemplo, a Constituição hoje determina que só pode
haver modificação nas leis que tratam de assuntos eleitorais
com um ano de antecedência.
A Câmara votou "uma emenda co-n-stitUCiQPal_que moDifica
isso para permitir que aquela lei votada no Congresso eD.trásse
em vigência para a próxima eleição. Por que não votamos
aqui, no Senado? Por que não trazemos isso para o debate,
para ser aprovado ou recusado? Dorme na gaveta. E este
pleito já não vai ser realizado com a lei que votamos para
esta eleição.-Tudo issó -é culpa nossa, vamos reconhecer que
isto ê culpa nossa 1 Qual a razão? Eu não sei!
Fala-se muito que no segundo semestre haverá um rece_sso
branco. Será este recesso branco do segundo semestre maiôr
que o recesso branco do semestre que estamos vivendo aqui?
Haverá alguma diferença entre o que se vai fazer no segundo
semestre e o que se está fazendo no primeiro? E não deveria
haver recesso branco no primeiro, nem no segundO semestre.
Quarido ouço dizer "vamos fazer uma convocação durante o recesso para evitar o prejuízo que vamos ter rio segundo semestre", sinto-me revoltado. Não adianta faZer n-o recesso, se não fazemos nos dias normais-, se nãO fazemós na convOcação normal. Para que convocar-o Congresso durante o recesso'! A expressão é forte, mas isto é farsa! Vamos tentar levar
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mais a sério as nossas obrigações, comeÇando pelo que disse
o Senador Josaphat Marinho. Vamos cumprir o Regimento,
vamos traz;er para cá um outro Monsenhor Arruda Câmara,
que era o vigilante constante dessas- faltas, porque quando
se descontavam as faltas o dinheiro ia para a Caixa Parlamentar que ele dirigia e vigiava para ver se o dinheiro chegava
lá. Em vez de o Governo trazer dinheiro para cá, eram os
Deputados e Senadores que o traziam com suas faltas.
Vamos cumprir o Regimento, porque se assim não agirmos, estaremos merecendo as críticas que muitas vezes são
injustas, mas que nesSe caso, seriam críticas justas.
Vou encaminhar à Mesa para dar como lído o pronunciamento que pensei fazer hoje.-Muito obrigado, Sr. Pres-idente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM SEU DISCURSO.
Ocupo, hoje, como rotineiramente o faço, a tribuna desta
Casa para, ainda uma vez, tecer críticas ao Governo.
Acho que nunca foi tão cómodo fazer oposição- a um
Governo, neste Congresso, como agora. Do mesmo modo,
jamais terá sido tão incómodo pertencer àS bostes governistas
como atualmente.
_
_
__
_
Mas os f3.tos estão aí, mostrados, demonstrados, comprovados.
De minha parte, tendo a certeza de que não faço oposição
por mera conveniência política, para proveito pessoal ou por
simples oportunismo. Nem por antipatia gratuita ou por qualquer tipo de sentimento menor.
A oposição que tenho feito, se não" é construtiVa, é porqUê
minha voz não se faz ouvir. Minha consciência se· pacifk:á
quando sei que faço muito mais uma oposição de advertência
do que de admoestação, de pertinácia no atacado do que
de impertinência no varejo.
·
Mas, Sr. Presidente, SrS. Senadores, vou continuar criticando o Governo, pelo menos até quando ele deixar de errar.
Ainda que não acerte, que pare de come_ter tantos erros.
E se alguém disser que continuo batendo nas mesmas
teclas, cito desde já o ex-Deputado Carlos Lacerda, que, em
resposta a um aparteante que lhe dissera isto, de pronto retrucou:_- sim, bato na mesma tecla para afinar o piano.
Não há dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o
piano tocado pelo Governo está completamente desafinado.
E o pior é que ·nem -percebe, porque continua tocando. A
sala de espetáculos, de início lotada para ouvir um anUnciado
grande concerto, está agora vazia, bem antes do intervalo.
E o pianista continua tocando num piano desafinado. A culpa,
evidentemente, não é do piano, nem dos afin::.1dores, mas
é do mal músico, que aprendeu apenas a digitar o teclado
e a ler partituras compostas para ele. Falta-lhe ouvido. É
por isso que ele ainda não percebeu que o piano está desafin(!.do e, porque está de costas. para o público e não tem ouvido
de músico, sUpõe que a sala continua lotada.
O público que saiu do teatro se aglomera nas bilheterias,
reclamando pela devolução do ingresso tão caro, pago pelo
embuste.
E o pianista contiiiii.a ~1"<5 -piano, desafinando-o amda mais
c digitando as notas das partituras erradas, feitas por copistas
que ele próprio eseolheu.
Só falta o seguinte para -completar essa ópera-bUfa: o
Público, Cansado de esperar em vão pelo dinheiro de volta
e angustiado por continuar- oüvindo a insuportável música,
retornar à sala, jogar tudo o que tiver nas mãos sobre o pianis-
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ta, invadir o palco, quebrar o piano e, quem sabe, o teatro

também.
A imagem caricãtural que estou fazendo da situação caótica e preocupante em que os brasileiros se encontram, por
obra do atual Governo, não é para lembrar o -~o~fi~co. dos
cruzados e ativos financeiros do Plano Collor I, nem para
atacar a política económica monocular do primeiro ano do
Governo, que só visava atirar e acertar nà- Cabeça do tigre
da inflação. Também não é para reprovar a polítiCa recesSiva
do segundo ano do Governo, que provocou o desemprego
em níveis insuportáveis, o número inusitádo de falências e
concordatas, o empobrecimento vertiginoso da classe m~dia,
o aumento intolerável da miséria no campo e nas cidades.
Meu objetivo aqui é comentar e criticar, O_utra vez, o
estrago que o GoVerno conseguiu fa~er no ordenarp.ent<:? jurídico brasileir_o e- suas conseqüênciaS para todos nós.
Lembro-me que a partir da década de 60 houve um grande
declínio do prestfglõ-dos advogados, coincidindo com a ascensão dos economistas, tanto ao mcrca9o profissional qll3nto
aos postos de maior importância na organjzação governamental. Naquela ocasião, tudo indicava o esgotamento compl~to
do ciclo do _bacharclismo brasileiro. Lembro-me mais do seguinte: quando um jovem pteÜ:ndia ingre_ssar iiiúlrllVersidade
nos anos 60, era logo desestimulado a cursar__ a __Faculdade
de Direito. DiZia-Se que liavia mais_ advogados no Brasil do
que qualquer outro P!OfisSTonal. Que quem quisesse s_eguir
carreira jur(dicil íá mOirer de fome etc. e tal. _
_
De fato~ conheci muitos advogados, na época, que abandonaram a carreira. Nessa oportunidade, mais do que nunca,
imperava o conselho prático segundo o qual era preferível
um mal acordo a uma boa demanda judicial. Foi um moinento
de vacas magras para os profissiOnais dO direito. Inclusive,
sei por alguns bacharéis formados naqueles anos, que- não
havia oferta de emprego a advogados. As graJ].çl_es en:tpresas
reduziam seus departamentos jurídicos e a maioria delás, llão
dispondo desses departamentos, recorria, qu~ndo eventualmente precisavam, a grandes _renomados. escritórios, que
passaram a concentrar as demandas por consultaria e contencioso.
:
-Hoje, assiste-se a uma verdadeira corrida às F3.Cu!dades
de Direito. Qs_jç)Vens _queiêm- ser adVog-adoS.- b- mercado
de trabalho começa a se expandir. As empresas de consultaria
financeira e econônliCa não- dispensam mais Os bons profissionais do direito. Aó contrário, disputam os melhoreS. Atualmente, sem dúvida, há um boom jurídico ou, segundo um
economista qUe- já fof bem _sucedido na dKcada de 70 me
disse, o momento, nO Brasil, é jurídico.
Pergunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que aconteceu'? Mudaram os _advogados?_ Os cursos de direito meTho~
raram o nível acadêmico, do qual se dizia até pouco tempo
não ser dos melhores? _Mudou o Brasil, mudaram as leis,
o bacharelismo voltou a ser moda? O que houve afinal?
Uma das possívefs respostas vem sendo dada pelo ex-Consultor-Geral da República, o jurista- Saulo Ramos, que em
alguns artigos publicados na imprensa, com seu estilO inconfundível, adverte para a maior façanha produzida pelo atual
Governo, que é a de estar propiciando o deslocamento, para
a classe dos advogados, da renda nacional até então concentrada nas mãos daquele 1% (um por cento) das elites brasileiras.
Hoje, não interessa nem o bom acordo, quanto mais
o mal acordo, simplesmente porque_não há acordo. Hoje
só intereSsa a demanda judicial, porque é somente-_·por ·ela
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pode obter uma decisão definitiva! r~sguardando os
que
-direitos índividuai$ violados.
Portanto, alguma coisa realmente mudou, que justifica
a nova moda do bacharelismo jurídico. O- _que mudou foi
_o ;Brasil, por culpa do Governo _que aí está.
De nada adianta existir uma ordem coristítucional e um
ºrdenamen!o jurídico, se eles são sistematicamente violados.
Falta a ~eg~,~rança jurídica decorrente da_aplicação do direito
.JlOS e~tr.itos limite~ da Constit_uiÇãO e .das leis.
·
·
__ _Em tempo algum neste País, como agora, o Ministério
Público Federal atuou tanto como· fiscal da lei. Por isso mesmo
tornou-se uma estrela_ de primeira grandeza,- neste céu de
astros cadentes como o do Brasil de_ hoje. Antes, essa brilhante
instituição muitó_rnais exercia suãs_úniçóe·s fotínelraS de répre.se:ot.ar__judicialmente_ os inter_es~_ef: d.a _l)nião.
E haja ProcuradoreS da República em número suficiente
para dar conta do trabalho que se avoluma e se acum~l~.
O_ POder JU:.diciário não ~iqt. àtráS._ Sáube r_ece~tenÚ!tÚe
que cada juiz federal tem hoje cerca de dez mil processos
para examinar, despachar, julgar.
E os Tribunais?.
Fico me illdagando, Sr. Presidente, Sii ·senadores, se,
_ além do esforço físico redobrado de ~da magistrado, o tempo
que lhe é disponível será suficiente para bem prestar a jusdça,
no grau de certezã desejável.
A procura pelo Poder Judiciáiio se acentuoU de forma
nunca vista no Brasil.
Só a Justiça do Trabalho, em razão do aumento do _desemprego agravado pela inadimplência das empresas, registra uma
sobrecarga brutal de trabalho para os juízes. De acordo com
matéria publicada na Folha de S. Paulo, de 13-3-92, cada
Junta de Conciliação e Julgamento, _da 2~ _Regi_ão (Grande
São_ Paulo, Guarulhos_e Baixadá Santista) passou a receber,
desde julho de 1991, média de 20 a 21 reclamações por dia.
De acordo co_m o depoimento do Juiz GéZio Duiirte_Medrado,
a demanda na Justiça do Trabalho é anormal. Segundo ele,
"um j_uiz na Itália,_ quando está sobrecarregado, tem 500 processos por ano. Aqui, no ano passado, cã.da juiz recebeu cerca
d~ _tr~s mil e cem processos só na capital".
E preciso considerar ainda, e com bastante preocupação,
Sr. Presidente, Srs. S.enadores,_que esse acúmulo de processos
agrava bastante o crónico défiéítoper-ãcional do Poder Judiciário. Os dados extraídos dessa matéria -a que me referf-São
alarmantes, do ponto de vista do déficit ~a prestação ju~sdi
cional. Só no ano de 1991, ingreSsaram 183.378 proCessos
nãs 59 Juntas Trabalhistas de São Paulo. Já na 2' instância,
de um f9tal de: _4_1.982 processos em grau -de recurso. cerca
_ de metade, ou seja. ZZ-,278 foram dfs.t.dbui'dos: Os outros
19.704 estão parados.
Se considerarmos que cad3 juiz julga, em média, Ú'ês
proce-ssos por dia na Justiça do Trabalho e que a tramitação
judicial nas diferentes instância_s Q~quela .{ustiça se situa em
torno de três anos,- de acordo com a informação prestada
pelo Juiz Carlos Moreira de Luca, da referida Resião, imagi·
ne-se o prejuízo financeiro, o abatimerito -morai e o·i:iesgaste
emocional dos trabalhadores que não tiveram outra alternativa, senão recorrerem à Justiça.
A situação não é diferente n_a J_ustiça Federal. TalVez
Seja bem pior.
Segundo matéria do jornal A Tarde, da Bahia, de
23-12-91, só naquele ano forain intentadas mais de 500 mil
ações contra a União. Nos Tribunais de. 1~instância, tramitam
o
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atualmente mais de 1,5 milhão de processos contra o Governo
Federal, quase sempre um réu condenado.
Na opiníãó-dO Juiz Alfredo França Neto, diretor da Jus~
tiça Federal do_ Rio -de Janeiro, "a população se sente prejudicada com os a tos do GoVerno, alguns flagrantemente inconstitucionais oU irieSponSfVelS". A estatística apresentada nessa
matéria éestàrrecedora. De janeiro a nove-mbro de 1991 foram
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só compareceu para comer do bolo, enquanto, no mesmo
dia, pesquisas de opinião revelavam que a popularidade real
do Governo despencou a quase 50% de rejeição.
Ê ... O piano continua-desafinado e a música ainda mais
insuportável.
Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Concedo a palaajuizadas 83.000 àções n.as-27 Varas federais do Rio. A média
mensal de ações contra o EXeCutivo da União durante todo vra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
o Governo ailti!rf6-f er-a da ordem de três mil. Em 1991, contra
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB atas do atual GOverno, eSsa média subiu para oito rii1l ações SP. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr.~s
mensais, sendo que no Rio de Janeiro a ·média é de dez mil e Srs. Senadores, o J:$rasil, _junto com seus três parceiros do
Cone Sul latino-americarlo, prepara-se para comemorar, no
e, em São Paulo, de 15-inil.
Refutando acusações de que as decisões judiciais quase próximo dia 26 de março, o primeit'O-ahiY da assinatura do
invariavelmente contrárias ao Governo seriãffi tiina fornia de tratado que já modificou a -fiistõffã recente de nosso _co~ti
o JudiciáiiO--gõVeriiaYO PaíS, ·aquele diretor afirnúi.: "a maior nente e_ que -promete transforrriar ainda mais as estfUturas
parte das_ sentenças contraria o interesse do ExecutivO porque económicaS, sociais e políticas deSta sOb-região, o pi-acesso
ele reiteradamente desrespeita a lei". Vai além, caracteri- iniciado a partir de 1985 entre o Brasil e a Argentina e acelezando· a resistênCíã do Governo ao desbloqueio dos cruzados rado nos últimos dois anos, produziu e vem produzindo enorcomo a tos inConstitucionais:· Diz ele: "todos _os dias centenas me impacto na América Latina e nas relações deste continente
de limínaieS sãó cOncedidas causando pânico em gerentes de com outros país-es e comunidades económicas.
agênCias bancárias, que vivem sob constantes ameaças de priBasta dizer, por exemplo, que o grupo andino, que vinha
são. Já os bancos-reCorrem aos Tribunais Superiores com --âefinhando progressivamente deSde princípios âa década p_asagravos· de instruinento, pedidos de suspensão de liminares sadã., valeu-se do desafio colocado pelOs países do Cone-Sul
e habeas corpus preventivoS para seus funcionários. Tudo isso para recobrar extraordinário vigor integracfonista, tendo, inemperra o Judiciário. O Governo não tem interesse ein uma clusive, se ántecipado na conformação de urna união aduaJustiça ágil, pois é o gr-ande beneficiário da morosidade atual". neira, alguns vizinhos do grupo andino; como é o caSo da
Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a que ponto- Che- Bolívia e do Peru, vêm, inclusive, cogitando de_solidtar oficialgamos.
._·,-- ._. . _-___
_
mente a abe~tura de negociaçõ_es para a possível definição
Além de vivermos hoje um momento crítico de uma polí- de um estatuto associado ao Mercosul. -;'\mbos os esquemas
tiCa económiCa reCesSiva, com ãs duríssiffias cons_eqUêndas subregionais de integração, devem, 3.1iás, começar a discütir
no plano social, ainda por cima o "atual Governo desmantela as bases de seu futuro relacionamento económico e comercial.
o- ordenamento jurídico, atropela a Constituição e as 'leis,
México, compreensivelffiellte preod..iPaélo, até por razões
desafia as decisões judiciai§, posterga p-ágameflto daquilo que de geografia, com a marcha da- integração sul-americana, redeve e, com isso, obriga o cidadão a procurar um advogado, solveu enfrentar de vez o _grande qes_afio de sua !lístória e
ingressar na Justiça,- enfientar toda a lentidão do aparelho unir-se aos dois gigantes d,a América do Norte numa zona
judicial e, ao cabo de tanto tempo, quando consegue receber de livre comércio. Os- paíseS da América Central, -por.. um
o que lhe é devido, de direito, ainda tem que pagar os honorá- lado, e do Caribe, por outro, também decidiram desenterrar
velhos projeto_s d_e cooperação e de integração regional, livrários profisSioti:ãis-, reduzindo significativamente o seu ganho.
A situação dos apose-ntados, nesse sentido, é emblemática los dos escolhos dos anos de guerra ciVil ou de crise económica
(para usar uma palavra da moda). Sobre isso, o diretor da para ajustar-se aos novos tempos de liberalização e de ampliaJustiça Federal do Rio é mais duro em suas críticas. Afirma ção de mercados.
A América Latina, de um modo geral, renovada e revigoele que esse caso tradqz uma "irresponsabilidade total" do
GOverno:- PrOssegue: "os juízes gastam cerca de 80% de seu - rada a partir desses esquemas de abertura comercial e de
tempo com um único réU~-o INSS".
modernização-·económica, Começa a dialogar num nível políQual a solução apontada para esse estrangulamento do -tic_o mais alto com países e Associações Económicas do AtlânJudiciárioT Em ambos os casos, o da Justiça do-Trabalho tico Norte e mesmo com parceiros de regiões ainda mais afastae o da Justiça Federal, na opinião dos magistrados, é o aumen- das geograficamente. Não_ só o chamado "Grupo -do Rio",
to do número de varas e de juízes. Isso pa-ra desafogar o expressão política mais avançada na comunidade-latino-amePoder Judiciário_ e ·para que os cidada:Os pOsSam encontrar ricana, como o próprio MerCosul, apresentam-se hoje como
interlocutores válidos e importantes e reconhecidos como tais,
alguma segurança 11:0 próprio Estado.
A verdade aí está. O atual Governo cónsegiihfdissemi:õ:ar no diálogo com ós Estados Unidos, a Comunidade -Ecoilóm'fca
um sentimentO de insegurança da sociedade no próprio Es- Européia, o Japão, os novos estados do Leste Europeu, os
tado.
países do Extremo Oriente e da Oceania --e muitos outros
Há uma sensação de predomínio da filosofia do "seja ainda. Nosso continente volta à cena mundial com um novo
o que Deus quiser", do "vire-se quem puder".
perfire unia nova estatura intemaciOnã.L
Aonde_vamos parar, Sr. Presidente, Srs. Senadores? NinAo entrarmos no segundo ano do Tratado de Assunção,
guém sabe.
podemos dizer, sem medo de errar, que o Mercosul, agora,
O que- Se assiste hoje é um Presidente da República come- não representa apenas uma promessa;- ele já é uma realidade.
morar dois anos de Governo, promovendo uma reunião minis- Uma realidade não apenas em termos comerciais e econóterial sem qualquer visível entusiasmo dos presentes, com micos, mas crescentemente em suas dimensões sociais e polítium discl).t:SO_ distanciado da realidade, uma recepção popular cas. Os avanços obtidos neste primeiro ano de esforços integrafalsa, sem esponta1:1eidade, e à qual a maioria dos convidados cionistas, em que pese o muito que ainda resta por fazer,

o
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são importantes e merecem ser registrados. Do ponto de vista
meramente comercial, os ganhos não são poucos, mesmo para
nós cidadãos, como simples consumidores. Ao entrar em vigor
o tratado, em novembro de 1991, os produtos intercambiados
pelo Brasil com seus vizínhos-inlediatos do Cone-Sul sofreram
automaticamente uma rebaixa tarifária de 47%. EsSe processo
de liberalização progressiva e-de elimln.ação de todas as barreiras ao comércio recíprocO -Continuará a se desenvolver de
maneira progressiva, para atingir, em· 199.5, uma uili-ão aduaneira nesta sob-região. Com a unificaÇão dãs regras relativas
ao comércio exterior e à própria política macroeCOnómica
nos quatro países do Cone-Sul, estaremos então e·ntrando
nas etapas superiores da integração ec-óiiômlca, a ao-mercado
comum.
- -- ---- Para os empresários dos quatro países, o desafio é inipÓrtante. Passou o momento da tranqüila segurança propiciada
por reservas de mercado ou subsídios estatais. A questão agora
é a de saber como enfrentar um mercado interno certamente
muito mais amplo, mas onde passam a jogar plenamente as
regras da concorrência e da efifiência. A partir da conformação
definitiva do Mercosul, o difúencfal dc-fm!ço será dado, em
princípio, pela produtividade relativa de cada empresa·acrescido do custo do frete, ou seja, passa a valer, integralmente,
a regra da competitividade. Nesse mundo, sem fronteiras económicas que se desenha, os principais ganhadores soinos nós,
enquanto consu-midores, urna vez que teremos ã disposição
produtos mais baratos e de melhor qualidade. Mas as empresas
também ganharão com a integração. Elas estarão, por força
da modernização tecnológica que terão de operar. plenamente
capacitadas, em princípio, para disputar outros clientes em
terceiros mercados, à condição, evidentemente, que a tarifa
externa comum; a ser impleni.entada em 1995, não atue como
um novo mecanismo de reserva de mercado e de desvio de
comércio.
O setor privado, diga-se de passagerrl, já Oão-Inais assume
o papel de freio dos instrumentos de liberalização e de abertura
comercial, como acontecia ~tê um passado ainda bem recente.
Consciente do caráter irreversível das mudanças decididas no
mais alto nível político, ele começa_ __a ajustar-se progressivamente à nova realidade do mercado comum: não apenas
o conhecimento recíproco dos mercados nacionais dos países
vizinhos aumentou bastante no período recente, mas_ sobre~
tudo, começam a desenvolver-s_e associações pragmáticas entre empresários do mesmo .setor ou de ramos complementares
dos países membros do Mercosul. Como cons.eqüênçia,_ houve
um aumento exponencial no comércio intra~ regional. O inter~
câmbio f!O Mercocul aumentou em mais de 70%, passando
de 1,3 bilhão de dólares para 2,3 bilhões.
O potencial de crescimento do comércio infra~mercosul
é enorme, não apenas na área tradicionài do iritt!rCârilbío -de
produtos, mas crescentemente nos setore.s de serviços, -tecnologia, ínvestirhentos, recursos humanos e, proximamente, naquela área que está destinada a representar o comércio de
ponta do futuro: Know~How, pesquisas científicas aplicadas
e outros produtos da inteligênica. O mercosult a _despeifo
do baixo desenvolvimento tecnológico-relativo de seus países
membro·s, ·apresenta condições otimas para urna expã.nsão nessa área, ao agtU.par populações culturalmente homogêneas
em ambinentes naturais que con-centram quase toda a diversi-:.
dade bioecológica- do planeta, desde o equador até a terra
do fogo. em outros termos, a construção-do futuro mercado
comum do sul transcende o terreno propriamente comercial
ou diplomático para envolver toda a sociedade_ e as diversas

Sexta-J~i[~

_20

1235

comunidades nacionais num mesmo processo de desenvolvimento integrado.
O _pr9prio processo de negociações começa _ a deixar os gabinetes exclusivamente ministeriais para ·projeta-r-se ·em drculos
mais amplos da sociedade, a começar pelos parlamentos. O
exemplo da participa·ção do Poder Legislativo, através das
c~missões parlamentares Brasil-Argentina e do Mercosul, é
signi(i_cªtivo das novas dimensões que atingiu o processo integracionista na sub--região.
_
_ A primei~a reuriiãô de cúpula do mercado comum, depois
da assínatura do tratado, já representou, a bem da verdade,
lim avahÇO_!)as perspeCtivas do processo integracionista, até
a reunião de brasilia, em 17 de dezembro do ano passado,
~ ~ _ negociações tiriham basicamente um caráter ec_onômico
-e comercial, envolvendo quase sempre os órgãos técnicos de
comércio exterior ou dos ministériOs figados â área económica
e de relações exteriores. A partir de decisão do seu conselho,
tornada durante esse encontro, incorporou-se igualmente a
área social no proc_esso negocíador:~cl_!lcação, justiça, trabalho,
setor cultural, turismo, etc.
- Urna das conseqüências dessa reunião foi, aliás, a assinatura do protocolo de brasilia sobre solução de controvérsias
nó âmbito _do mercosou, cujo texto deverá ser examinado
pOr est~ casa dentro em breve. Ele representa o primeiro
exemplo concreto do direito comunitátio em cçmstrução, além
de significar um sólido esteio jurídico que dará segurança
a empresários e investidores operando em qualquer um dos
seus quatro países membros, os grupos de trabalho, constituídos para tratar dos mais diversos assuntos, continua:ni operando a todo vapor e deverão, a partir 'de agora, entrar na
substância mesma do processo integraCfo"nista.
.
No âmbito interno nacional, a acertada decisão presid~ncial em favor da eliminação âo ministério eXtiãordinário
para assuntos de inlegração representou igualmente a supressão de uma espécie de anomalia brasileíia, com efeitO, como
estipulado nos artigós 1Oe 11 do tratado de assunção,. o órgão
superior dq mercosul é o conselho do I?Jercado comum, que
está composto pelos ministros de relações exteriores e de econortiia-dos estados parte ora, nenhum dos demais países membros tinha em sua estrutura instítucional um órgão de nível
ministerial dedicado exclusivamente ao processo de integração
no cone sul, inclusive porque e_ste. requisito não se coloca
na presente fase das negociações no caso brasileiro, aliás,
essa criação extemporânea parecia deiivar mais de ajustes
internos da própria base política do poder executivo do que
de uma necessidade ditada pela substância mesma do processo
de integração em su·a etapa transitória para o mercado comurit,
corrigida a anomalia, caberia agora reforçar ainda mais, tanto
do poii.to de vista logístico como humano, os órgãos próprios
do Itamaraty e do Ministério da- Economia que conduzem
as negociáç_ões có_lll os fiossos paréeiros. O Ita"maraty, alias,
encontra-se preparado para enfrentar Os desafios_ da fase de
transição, tendo criãdo, em sua estrutura interna, um novo
departamento de integração latino-americana para tratar dos
temas tradiconais da aladi e também do Il):ercosul.
Outro elemento a ser ressaltado, .clindá na frente interna,
é a necessária tomada de consciência da -sOCiedade nacional,
inclusive aqui mesmo no congresso, sobre o que signifi~ exa- tarilente, quais-as implicações e o impactc:;t futuro do me_i-cosul
na ec_onômia, na sodeâade e nas instituiç;:;c::. pviÍLicas ao .tSn:.. sil. Persiste, por exemplo, na socieda( , e às vezes no próprio
corpo parlamentar. a crença de qUe-o PrOcesso de integração,
provavelmente por se fazer em direç ·ão dos nossos vizü ~1os
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do cone sul, só interessaria aos Estado Brasileiros do Sul

e Sudeste, permancendo os demais estados e regiões brasileiras à margem de tal processo. Daí algumas solicitações,
geralmente emandas de representan~es da região amaiônica,
de que o mesmo processo de integração seja operado também
com nosso vizinho do norte, em especial com venezuela
ou a colômbia.
Nada mais errado, tanto económica quanto politicamente, em primeiro lugar, porque o processo de integração, dito
do cone sul, interessa a toda a nacionalidade e a todos so

a

quadrantes do país, do oiapoque ao xuí e dos confins da amazô-

nia às praias do nordeste-, ele concerne a todas as instituições
do país, todos os seus agentes sociais e todas as suas forças
econômicas·, sem quaisquer exclusões ou preferências regionais, em segundo lugar, porque o mesmo país não pode participar de dois processos de integração ao mesmo tempo, em
virtude das inevitáveis íncompatibilidades entre duas uniões
aduaneiras ou associações comunitárias- ri.á-Tixação da tarifa
externa comum ou na d_e:fin_ição de uma mesma política comerciã.J, entre outros exemplos.
Não haveria contudo incompatibilidade caso se decida
negociar uma ampla zona de livre Cbmétcio, associando parceiros os mais diversos, como, por exemplo, os membros do
grupo andino, os do caricom, ou mesmo países individuais,
como o chile, o méxiço ou os estados unidos, como ptetende
o presidente George Bush com sua "iriicíatiVa para ·as américas", este é, aliás, o caminho que seguirá a américa latina
na segunda metade desta década. Numa fase ulterior, portanto, os países do Mercosul poderão aproveitar o quadro institucional fornecido pelo "acordo quatro mais um'', assinado
em meados do ano passado com os Estados Unidos para estabelecer as linhas de um futuro acordo de livre comércio com
aquele País.
.
.
Por enquanto, contudo, há ainda um largo caminho a
ser percorrido, no sentido de construir a comunidade económica já desenhada pelo tratado de assunção, as dificuldades
não devem ser descuradas, a começar pelo custo social e humano que envolve todo processo· de reconversão econômica e
tecnológica outrós pontos de possível conflito de interesses
entre os sócios desse empreendimento coletivõ envolvem a
fixação da tarifa externa comum óti meJbor, _a definiçãO de
um perfil tarifái"io externo a·-coOrdenação e harmonização
das políticas macroecoônomicas nas áre-as fiscais tributária,
monetária e cambíál bem como a neceSsária uniforniízação
das regras sob as quais trabalham hoje, em cada um dos quatro
pafses, a agricultura, a indústria, o setor financeiro, o próprio
setor público.
A Adaptação das empresas às novas condições de trabalho exigír::rpor certo atfas doses de criatividade e de flexibiR
lidade por parte de seus administradores~- responsáveis em
qualquer hipótese, os empresários são-os- agentes priildpã.is
, da constituição do mercosul c sem eles não haverá integração.
Os sindicatos devem também participar das transformações,
exigindo dos patrões e do próprio governo programas de reconversão da mãoRde-obrae de treinamento em novos ambientes de trabalho.
O Governo, finalmente, deve abaoçlonar s1,1a_ atitJ.!de de
responsável exclusivo pelo processo de integração, abrindo-se
às sugestões e consultas de toda a sociedade para, numa osmose constante com o corpo social, identificar demandas e exigencias da fase de transição_ e tra9uzf-Ja§ em insumos políticos
para os negociadores do Itamaraty e do MinistériÇt da Eco_nomia, em última instâncía, O"que se esfá negociando nãO é
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_a· integração de quatro estados, mas sim a interpretação de
quatro economias, a conjunçãO de quatrO processos de desenvolvimento e a aproximação cada vez maior de quatro povos
irmãos.
Urge, pois; Obter um- rilaior envolvimento da sociedade
civil nesse processo, em primeiro lugar dos representantes
do povo reunidos nesta casa, essa necessidad~ é tanto mais
importante na medida em que, cumprindo o que está precisamente estipulado no tratado de assunção, o que se passa a
negociar em 1992 é a própria cOnformação do mercosul, com
a definição das instituições permanentes da futura área de
integração até o final de 1994. A Comissão Parlament-ar conjunta não se conformará com um papel de simples expectador
nesse processo, mas procurará, isto sim, colaborar com os
executivos nacionais e com os mais diversos setores sociais
na implementação de medidas de cunho verdadeiramente co·
munitário que atendam, antes de mais nada, os interesses
nacionais dos povos dos países membros, sem perder de vista
o objetivo final da integração latino-americana.
O primeiro aniversário do tratado de a.ssunção constitui,
assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um motivo de regozijo
para todos nós. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Concedo a palavra ao nobre Senador FrancisC() Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pronuncia o segu_inte discur~.) -Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadçres, ainda recentemente, vinha eu a esta -tribUna, a fim de
enaltecer, por todos os motivos e com todo orgulho, iníciativa
das mais alvissareiras patrocínadas pelo ExeciltiVo do meu
Estado, especialmente na pessoa de sua Primeira-Dama, D.
Maria do Carmo Nascimento Alves, pelo lançamento do programa usos Idoso", já ·em prena fase de execução por meio
do Núcleo de Trabalho Cornuriitário de Sergipe, o Nutrac.
A iniciativa em tela objetiva fazer coro a aspiração por
mim mantida ao longo dos últimos tempos, na defesa de melhores condições de vída para os brasileiros que já atíngíram
uma faixa etária impositiVa de seu afaStamento do traQalho
estafante, mas nunc~ do convívio social e da manqtenç~o e
de sua própria dignidade.
Foi isso o que pretendi ao submeter "a_ esta C3sa· e à
Câmara Federal Projeto de Lei instituindo o Estatuto duJdoR
so; foi isso o que pretendeu o governo sergiparlo, ao einpenhar-se na elaboração de uma proposta integral de atendimento ao Idoso, subjacente àquele Programa.
Aqu,i, transita a propositura que tanto honrou-me elaborar; ali, dáwse seqüência prática ao efetivo funcionamento,
desde o dia 6 de fevereiro, do Conselho Estadual de Direito
e Proteção do Idoso.
Irmaildos Sergipe e seu representante no Senado Federal,
na intransigente defesa dos interesses do cidadão da terceira
idade, resta-nos desejar, com todo tomismo, o pleno sucesso
dessa edificante enpreitada de natureza, além de social, acima
de tudo humanitária.
Sr. Presidente, Sr Senadores, o assunto que hoje me faz
dirigirRrile a _este Plenário é bem mais que uma niera~_r~tro
pesctiva dos últimos e,ventos relacionados com o idoso.
Em verdade, pretendo, nesta oportunidade, externar todo o meu otimismo e toda a mi.nP,a esperança nessa empreitada
que assumi no dia 18 de novembro passad~, ao submetei'
à Casa o Estatuto do Idoso, por meio do Projeto de Le-i
do Senado n<;> 376/91, de minha autoria. Meu Estado impõe-me
esse ânimo-. É que Sergipe, novamerite, v~m dando demonsM
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tração cabal ao País de que a vontade política é capaz de
FEDERAÇAO NACIONAL DOS
fazer funcionar qualquer empreitada de interes-se da socieTRABALHADORES NAS
dade.
INDÚSTRIASURBANAS _
- .
Registro, assim, com muita alegria e já não sem té"mpo. - MODELO INSTITUCIONAL DO SETOR ELÉTRICO
o lançamento, pelo menor de todos os Estados da Federação,
Bases Para Uma Proposta
do jornal Terceira Idade, portador da mensagem fraterna predos Trabalhadores
sente no esboço de toda essa iniciativa de que lhes venho
O agravamento das condições de vida da maioria da popufalando: "melhor qualidade de vida para ·o idoso".
lação brasileira e os se_guidos planos de "Estabilização EconôJá em sua oitava edição, o jornal circula mensalmente mica'_' _do País_ tem amplificado um sentimento generalizado
desde agosto passado, como órgão de divulgação da Univer- de frustração, ansiedade e, em contrapartida, uma vontade
sidade para a Terceira Idade, sob a coordenação do incansável de participação cada vez mais nítida de segme~ltos organizados
Dr. José Abud, um dos mais destacados militantes da causa da sociedade civil na definição de seus destmos, como uma
social, e de novo presente D. Maria do Carmo, com sua atuaR reação natural à marginalizaçâo sofrida, provocada pelo cenR
ção decisiva à frente do Projeto global.
tralismo dos períodos ditos de___e~~eção.
Ainda nessa linha de ação, se-manalmente,~ Uni'i.ersidade
Com o debate amplo e democrático queres~.: ·"" _a ConsR
para a Terceira Idade vem produzindo o programa utilidade, tituição de 1988, deu-se início a urna fase de elctiva mobiliR
veiculado pel? cana113 de Aracaju, às nove horas da manhã zação d~_população brasileira, despertando o seu interesse
de todos os sabados.
_ _ na discussão grandes problemas do País,_ atrayé~_de suas legítiArnbas iniciativas ó jOrriaJ e o prog1;anla de -Ú:levi;ã(; inas representações políticas e i1.stirucionais.
vêm conferir dimensão inusitada ao quadro em que se inscreNeste contexto, o Setor Elétrico como importante elevem as mais edificantes ações de proteção e de inserção -do mento de infra-estrutura económica e social vem sendo alvo,
idoso na vida comunüária.
em particular, de inúmeros _diagnósticos, avaliações e, mais
Ressalte-se, Sr. Presidente e Srs. senadores, que a Pri- recentemente, de propostas de novos Modelos Institucionais.
meira-Dama, em atitudes de desprendimento pessoal, abriu
De um modo geral, tais reformulações tomam por base
as câmeras e os estúdios do canal de teleVisã9 de propriedade uma série de constatações relativas ao estado a que chegou
de sua família, para a produção e veiculação do programa, o próprio Setor Elétrico e as concessionárias que atua,m nesta
ao invés de utilizar-se dos meios de comunicação esfatais.
área, levadas a um nível de endividamento e a uma prática
Com isso, gã.rante-se. acima de tudo, a pcrmanêncíá-da- de preços insustentáveis, em função de políticas económicas
quele procedimento e-xemplar que, pelo que conhecemos de equivocadas e de gestões deficientes, autOritárias e, sobretudo,
D. Maria do Carmo, jamais conhecerá solução de continui- descomprornissadas com o atendimento às aspirações maiores
dade, enquanto se justifiCar a necessidade de Seu altruísmo.
da Nação.
O jornal Terceira Idade Vem trazendo mat~rias de inteR
Ciente destes fatos, o Comando Nacional dos EletriciR
resse tanto do idoso quanto da comunidade, desde __notfc;~as tários tem agido com determinação no resgate dos objetivos
acerca de cursos espec1ficos ministrados sob a coordenação maióres, tanto do Setor Elétrico .como das concessionárias,
do Clube da Maioridade, quanto de convênioS-de- B.SSistêncja de modo a que sejam cumpridas suas finai.idades sociais.: DeSta
médica celebrados, resenhas de obras dirigidas à boa vivênCia _ forma, conjuntamente com os Sindicatos~ Associações de Emnaquele período da vida, artigos e me!lsagens de_ otimis-rrio pregados_e Federações, tem denunciado desma_ndos, irregula-e de amor ao próxí:rriõ--:-- - --ffàa-áes lutaçlo pela moralização de suas administrações.
Faço todos esses registras~ movido, como di&se, pela espe- Ultimamente vem tambdm atuando, debatendo e apresenrança de uma pronta e eficiente resposta desta CaSa -a meu tando sugestões alternativas junto âs instâncias públicas constiProjeto de Lei, sob o ainparó de uma ~xperi~pci_ajocalizada tuídas, bem_ como submetendo âs representações de base dos
que já vem dando mostras de sucesso, c_onforpte se observa eletricitários e -da sociedade em geral, proposições como as
hoje em dia nos programas de apoio do idoso levados a efeito sintetizadas a seguir ~este documei!_tO, que entende como par- --por Sergipe.
te do -processo de construção de um Brasil democrático. Nesse
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) -sentido, busca levar suas_preocupações sobre os resultados
almejados pelas recentes reformas que vêm sendo conduzidas,
O SR. PRESIDENTE (Aureo-Mello)- Conceé:loa pala· oferecendo subsídios e propostas concretas, sem conteúdo
vra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
corporatiVista, que preservem o patrimônio constituído e o
interesse público.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT --SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. __ Senadores _o
I-· Contexto Atual do Setor Elétrico Nacional:
Comando Nacional dos eletricitários, entidã.de que reúne sin• impe~rmieabilidade do Setor à participação e controle
dicatos, associações ligadas ao setor elétrico, t~ni -t~fletido da sociedade;
com muita seriedade e profundidade sobre um modelo instituR
.-endividamento excessivo das empresas, alíado a uma
clonai para a área.
concentração do perfil de pagamentos nos próximos anos;
Desses estudos, debates, reflexões nasceu_ o documento
• compressão tarifária de mais de uma década, resultando
anexo, "Modelo Institucional do Setor Elétrico -bases para em transferéndas de recursos para o desenvolvimento indusM
uma proposta dos trabalhadores, que pela sua atualidade, trial pela iniciativa privada, gerando perdas irrecuperáveis
pela sua origem merece ser transcrito nos Anais do Senado para as concessionárias e, indiretamente, aos contribuintes;
Federal.
• políticas econômlcas equivocada~ fruto de gestões def1·
Eis a íntegra do dOcumento:
cientes;

e
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Nacional, na definição de diretrizes gerais para o Setor E tétrico
e no aprimoramento do seu modelo institucional;
• gradu3Iismo ~a ~mPlant~çãO ·da~ Fe(or~as,_ com acompanhamento pelo Congresso Nacional;
• afirmação da energia elétrica como_ um bem essencial
e estratégica pãra ô desenvolvimento sócio-económico, e que
deve estar a· salvo de in'teresSes particularizados;
• definição de políticas para o SetOr Eléirico de modo
de energia elétrica extremamente barata, estimulando a de- abrangente e integradas ao planejamento energético global
manda e o desperdício, sem 3. cobertura necessária à preser- do país, assim como, à sua política industrial e de desenvolvação do equilíbrio filümci:drO do Setor;
vimento regional;
• planejarnento centr3lizado e autoritário que ten1 se
e_deve ser garintida _ampla participação da sociedade
prestado à manipulação de números e à distorção de priOri- nO pla-nejamentO, Tia -defill~çãõ das pOlíticas de preços e dos
dades, privilegiando interesses de consultores privados, em- padrões de qualidade e produti_vidade, na expansão e operação
preiteiras e fornecedores;
dos sistemas, e· na fisCalização e controle dos serviços vincu• falta de autonomia das concessionárias, ausênCia de lados;
me~canismos de controle de desempenho e interferência polí• a exploração dos recursos naturais relacionada à expantica descompromissada com o Serviço Público;
são e prestação dos serviços de energia elétrica deve estar
• uso do Setor como instrumento de poder, inibindo seu condicionada a um adequado equacionamento dos impact(!S
apriniriraffiento, o acesso de novos agentes e a participação sócio-ambientais e aspectos e uso múltiplo da água. pevem
da sociedade nas decisões;
ser priorizados o desenvolvimento _das regiões atingidas e o
• antecipação de um conjunto de refOrmas e rc::gulameri- -a_prOVeitai?ento dos recursos hídricOs para serviços de inte~
·
··
·
···
tações, adaptando-se previamente as empresas às diretriZ.es :ress_e -públiCo;·
do projeto de um Novo Modelo para o Setor Elétrico, pro• democratização d;ts atuais concessiOnárias no sentido
posto pela Secretada NaCiOnal de Energia". sem que-d mesmo de desprlvitízar os interesses_ do Estado, atliã.Imente pateritãtenha sido debatido e aprovado pelo Congresso NaCional;
lista e descontrolado administrativamente, através de meca• desmantelamento das atuais empfesasdo Setor; eviden- nismos que promovam a fiscalização e a transparência das
ciado, em particular, nas empresas do Grupo Eletrobrás atiri- decisões, a participação efetiva da sociedade e a presença
gidas atualmente por uma "reforma ad~i_nistrativa:' car'ª .e permanente do Congresso Naciot:J-al;
indpOrtunà, ptopiciàildo a evasão de técnicos qualificados e
• devem ser estabele_cidos m~canismos tr~msitório? que
treinados pelas própriaS empresas; o desânimo das equipes contemplem os
remanescentes pelas constantes ameaças de demiSsão e des- papéis já âss'umidos pelas atuais _concessionárias, no sentido
de preservação ao patrimôriio Público Com.tituído, capacitação
confiança nas administrações;
_ .
. .
·
-·
• sucateamento das instalações pela não-realização das tecnolÓgica· e suas equipes de· tratialhó;- · ·
manutenções preventiVas e corretivas, limitando-se os gastos
• em funçãQ da essencialidade da energia elétrica, _da_s
atualmente às questões tidas como emergenciais;
éàracterísticas monopolísticas dos serviços e das particulari• inúrilefas obras paralisadas com eq~ipamentos já adqui- dades do sistema gerador brasileiro, composto basicamente
ridos, mal acondicionados, comprometendo irreversivelmente de hidroelétrícas_ que operam em conjunto, deve ser reafiro r.etorno dos investimentos realizados;
mado o papel do Estado como regulador da vida do Se~or,
• transferência de serviços a terceiros de forma cliente- em especial na perspectiva de participação de novos agentes
lista, criando-se condições para a implantação de monopólios (capitais privados, autoprodutores, cogeração, etc.);
locais, com perda da qualidade do serviço, descontrole dos
• devem ser estimulados os investimentos em enegia elécustos, dependências das empresas, superposição de equipes trica, a retomada das obras paralisadas e defiriidoSmecanismos
e administrações, ·a--que necessari3.rrierite-reS:Ultará em aumen- que disciplinarão o ingresso de capitais pr"ividos no Setor,
to do preço ao consumidor;
assegurando i~ono~ia para os p.re~tadores de_ serviços entre
• desestatização -de patrimónios já-em operação e com si ou entre os candidatos a esta condição;
bom desempenho~ comprometendo a recuperação que viria
• a estratégia de revitalização do Setor Elétrico deve precom o realinhamento das tarifas e, cOntraditoriamente, ne- ve-r o alongamento e o equacionamento da dívida deste Setor,
nhum estímulo à atração de inversões para ·a moderniZação a revisão rêcuperaçao tarif'ái'iâ e·a busca da efiCiência e eficácia
e expansão das atuais ·capacidades;
das empresas concessionárias, com o acompanhamento do
• ação- recente do Executivo Federal (Decreto n9 409, Congresso Nacional. Previamente, deverá ser realizada uma
de 30-12-91) vem centralizar, ainda mais, ã gestão dos recursos auditoria destas dívidas e suspensas fórmulas de pagamento
gerados no Setor, facilitando a implantação do modelo elabo- vinculadas a aumentos tarifários e que incorporem, na origem,
rado pelo Governo e não discutido pelã Sociedade. Isto con- . distorções no levantamento e correção dos passivos e s_uperfacentra o poder de decisão de forma nunca vista, causa descon- turamentos de serviços e fOrnecimentos;
fiança, não resolve os problemas hoje existentes e afasta os
• a- polítiCa-tarifária de_ve ser realisia e transparente, deprincípios de transparência imprescindíveis na administração vendo ser e~licitados todos os mecanismos de transferências
pública.
de recursos intra-setorial e eventuais subsídios, específicados
e por prazo determinado, a serem aprovados exclusivamente
pelo Congresso Nacional para que seja assegurada a saúde
II - Pontos de Discussão e Proposições
• necessidade de um amplo debate sobre a questão da económica-financeira das empresas das diferentes regiões do
energia elétriCa, com participação de todos os setores repre- país e evitadas competições predatórias entre as mesmas, ressentativos da sociedade e que resultará, a nível de Congresso peitadaS as diversidades regionais;
• dívida social do Setor, que não estende seus benefícios
a todas as camadas da população. e tratamento inàdeqi.Jàdo
às populações atingidas pela expansão dos Sistemas Elétiiêos;
• questão ambiental freqüentemente desconsíderada em
favorecimento de interesses particularizados;
• falta de um planejamento energético global para o País;
• subsídios inconseqüerites- e favorecimentos a' grande
consumidores, contemplados com contratos.de fornecimento
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• deve ser estabelecido um plano de integração

d~·s_

em-

presas de energia etétrica regionaiS e da própria Eletrobrás,
através de uma recomposição da participação ·acionária das
mesmas, de forma a promover-uma maior irtSe:rÇãó àõs Esta(!os
nas decisões de interesse regional e nacional, harmonfzatido
interesses, eliminã.iidõ conflitos e inadimplências, Sem -neceSSidade de intervenções ou retenções imprópriaS de receita;
• a necessidade de uma coordenação do planejamento
e da operaç'ão deve garantir" a ra<;ionalíiaçáo dos recursos
e não implicar centralização ou constituiÇão -âe
iúiiea
empresa com poder de decisão;
• de_ve ser criado um Conselho Nacional d~ En~rgia para
formulação de uma matriz e,nergética para o País, bem como,
um Conselho Naciona! c;Ie Energi~ Elétrica, que indicará dire~
trizes para a política do Setor, ambos reunindo representantes
das concessionárias, do Poder Executivo,_ dos trabalhadores
do Setor, dos ·consumidores; das comunidades atiri.gidas p~!a
expansão dos sistemas e·com.u-nidades científícas, ·prõptCiando
condições de acesso a informaçõeS~ coritribuições !1-0 proceSso
decisório;
- ·
• todos que participam das· atividades do SetOI- ctevem
trabalhar em ·estreita articulação com-os diverso~ segnie'ntqs
representativos ·da sociedade, que por sua vez· devem fazer
parte do COnselho de Administração e Fiscal_ das concessionárias, junto com representantes dos trabalh~dC)res;
__
• quaisquer modificações ·na atual regulamentação çievem ser precedidas de uma ampla discussão, onde a sociedade
tenha participação ativa n"ão SÓ- a- riívcl de concepção dê OOvos
modelos, mas, fundamentalmente, na administraçãO desses
processos e defin'iÇáO._â6s seus fumos, o -que_promo-verá-o
aperfeiçoamento contínuo do nível de gestão do Seto_r_;- pela
credibilidade e transparência das decisões assumid~s; - _
• que sejam canceladas as demissões susPensas a:s retofmas em andamento, para que as necessárias transfornúiç6es
sejam precedidas de uma discussão maiõr, que· dêfi.nirá o papel
futuro· do Setor e suas cóiiCeSsiõnárias, sób- a ótiCa de. um
plano global para o-desenvolvimento ·cto País. ~ Bráslfía·DF, 12 de fevereiro de 1992.- COniari.dO-N a:ciOõa:I dOS Eletiidtários.
·
·
·
· · · ·· · · ·· ·
Eta o que tinha a dizer, 'sr. Preslde~te.- (MuitÕ bem!).

uma

e

O SR- PRESIDENTE (Aureo Mel!o) _:_ Conceda·a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
na última sexta-feira, 13 de março, o jornal O Globo J?Ubliç,o_u_
um interessante a·rtigo :do enge_nheiro Jayg1e R9t!it~in, sob
o título "Moeda podre".
Naquela oportunidade, o Sr. Rotstein, presidente. da empresa de consultaria e serviços SondotécníCa;f~ Ull):_a criteriosa reflexão sobre os numerosos___títulos colocados no mercado financeiro pelo GoVetnCi, 2om o objetivô de 'sàictar débitos contraídos principalmente pelas empresas estàtais. · ·
A "Moeda podre", no entendimento do autor do texto,
constitui um artifício maldoso__do Governo para com a in{Ciitiva privada.
Em tom irônlco, o Sr. Rotstein enxerga na HMoeda podre" uma mágica exclusiva das estatais, que conseguem, com
esta manobra, saldar dívid8.s legítimas com papéis ilegítimos,
com a redução dos valores reais dos débitos contraídos.
Como exemplo de estatais Que se vãlem deSSe expediente
escuso, são citadas as empresas estatais Petrobrás e Vale do
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RiÇ)J)Oce, as quais, segundQ o _autor, São contumazes no
:atraso do pagamento de suas dívidas.
.
Os títulos de dívida públicat referidos no artigo publicado
em O Globo, seg1:1~do o_ autor, são progr_a_i!l:ados para valer
.Qleno~ que a moeda ofiCial, desde o- Momento em que são
__._e~!Íd_9s e têm-se c_o,ns_4tuído_ um Pesadelo para as empresas
privadas credoras do Governo.
___
_
O fato· de o GoVúno,- no Processo de privatização de
estatais, estar sendo obrigadoa_r_ecf:ber 1 pelo valor inicial,
o~.s títUlos de dívida pública espertamente emitidos para serem
·pago~ à I)lenoi, representa o típico caSo do "feítiço voltando-se
_cçn;ttra.o feiticeiro", e nesse ponto, o autor do artigo está
çoberto de razão.
-Sr. Presidente, Si"s. SenadOres;
na verdade, esta prof~s_ão de títulos d_a_dívida pública sempre
<;l_~i~_ou a impressão de uma grande e maldosa manobra do
EsfadO para fugir, ou pelo menos amenizar, as conseqüências
-do irresponsável ~ndi'.:~da_me!l!O_ d_~~ -~_l!lpresas estatais.
o péssiinõ exemplo da falta de respeito e da má educação,
transtnitida ao cidadão com a emissão das chamadas "moedas
podreS", nlostài qUe é o própriO Estado brasileiro o maior
_co~~a.~ip.ado pela "Lei de Gerson:_•, do "levar vantagem em
tudo" ..
As a-Utõddades da áre-a económ_icã_ não pOdem e -rlem
devem, convenieJ1fe~e_rite, faz~z: vi_s~a- grossa ou ouvidos_ de
- JIIefcild_Qr para a questão da "moeda podre", no mercado
firiah~~í!~- ... ·
. ---~ .·
_, .. __ _
__A esperteza, sempre e com maior intensidade, acaba atingindO. o espertalhão, _e o exemplo aí está, .com o_ _G_ovemo
sendo obrigado a receber, em "moeda podre", no processo
de privatização das estatais.
.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o artigo dQ _Sr. Jayme
Rot~tein, publicado em O Globo, é um arrazoado da maior
- pe-r-t1nêticia. Peço à -Mesa a tranSciíçãO -da-rilãté!ia nos Anais
da Casa, para que sirva de subsídio à nossa reflexão sobre
a questão das chamadas "moedas podres".
. -. E.i:"ã O_que ti~h~a. a dizer, Sr. Presi4ente. (Muito bem!)

. - DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 SR.
VALMIR CAMPELO EM SEU DISCURSO: .
. .MOEDA PODRE
· · · JAIME ROTSTElN
o-nlei"CadO fiilanceiro no Brasil é i-ápido em colocar 3Jcunhas em documentos que pretendem, çi~ alguma forJ;ll.a, lesar
o distinto público. ~ssim nascera~: o çheque cow_boy----: só
-é recebido pelo primeiro a apresentar7s.e ao banco, pois a
-_eroiSs3o âe cheques_ é rápida; o cheque atleta- quem o emite
tem de correr ao banco para dar-lhe cobertura antes que alguém tente recebê-lo; o cheque borrachudo - vai e volta
pot falta de fufidos~ é muitos outros. A brincadeira sempre
foi feita em termOs de_ mau comportarilf:nto- d_e pessoas ou
empreSas privadas. "Só recentemente o mercado criou a figura
da moeda podre.
Que moeda é-_eStâ? Trata-se do resultado da transformação - num pasSe de mágica-- de uma dívida leg(tima
em uma forma de pagamento ilegítim~. a longo prazo, com
brutal redução do valor real dos_ títulos que pretendem saldar
o débito. A- esta mági"ca não tem acesso as empresas privadas.
Ela é privilégio de cei-tas empresas estatais que não tem o
hábito de saldar os seus -débitos em dia - ao contrário do
que fazem, por exemplo, a Petrobrás e a Vale do Rio Doce

1240
-

Sext~-feira

20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

e que se prevalecem do privilégio de ora serem empresas

estatais, para não honrarem seus compromissos, e ora serem
empresas privadas, para reivindicarem maior liberdade de
ação.
_
Os títulos acima referidos são adredem.en.te programados
·para se comportarem de forma a não valerem, desde _Q dia
de sua emissão, a não ser parte de seu valor de face. E por
quê? É fácil compreender: enquanto o estado paga juros sobre

seus empréstiinos bancários ou sobre giro de seus títulos, procurando atrair o mercado financeiro, emite, no oütro·guichê,
títulos que não tem o mesmo tratamento. R~su]tadC): y;tlem
muito menos, pois "o referido mercado _sabe fa~er _contas e,
por isso, apelidou, de saída, o artifício do estado de moeda
podre. Isso ocorreu tanto com os TDA- títulos, vinculados.
à reforma agrária - com_ó -com as debêntu_res da_~~iderbrás.
Os prfineiros destinavam-se a indenizar terras improdutivas,
desapropriadas pa-ra a reforma agrária; os seguQdQs_destinavam-se a pa-gar débitos, principalmente com os bancos que
haviam feito empréstimos à Siderbrás, É_ preciso pôr em evidência as palavras improdutivas e bancos.
__
Mesmo sendo aétiçO e _inaceitável <l ioadimplência do
estado, apoiado no poder do príncipe, havia a tentativa de
justificar o comportamento do mesmo, vinculando-o ao fato
do não-aproveitamento das áreas desapropriadas e ao fato
de os bancos realizarem lucros tão sub~tanciais, com Os Juros
altos -~ com os quais se pretendeu e se pretende conter a
espiral inflacionária-, que o ptejuízo dos mesmos era_ apenas
modesta devolução dos presentes indiretamente recebidos.
Agora pretende estender-se a fórmula do pagamento em
moeda podre indiscriniinadarnente, até mesmo às empresas
de consultaria de engenharia, que detém importante parcela
do patrimóniO tecnológico do pafs e que, riã. verdade, trabalharam à base de cobrar essencialmente mão-de-obra e leis sociaiS, que tiveram de pagar ao atrasarem """":"'" -~:m _coJ;Teções,
multa e juros- impostos pelo mesmo estado, que lhes nega
pagamento justo no O!Jtro guic:;hê.
_
,
A questão_ é __que ilão se abre mão impunemente de princípios éticOs. O r"esultados é sempre o abuso do poder. E muitos
dos representantes do estado brasileiro, imbuídos de um poder
transitório, mas inebriante, passaram a considerar os débitos
antigos das estatais como um ônus desprezível, a ser simbólico_.
Fixaram mesmo prioridades para os pagamentos das estatais:
primeiro, a fOlha de pagamento; segundo, a dívida externa;
terceiro, o pagã.mentó dos débitos interestatais; e, pOr último,
da forina menos responsável e sem preocupação de fazer justiça, o pagamento dos débitos com as empresas privadas.
No caminho para consolidar o comportamento assinalado, numerosas distorções foram sendo assimiladas, sem esclarecimento à sociedade, às vezes até e_ntusiasmada, por ver
o sangue das empresas privadas correndo pelas ruas, numa
confusão la_m_en_tável entre certo e errado, entre joio e trigo.
Assim, esqueceu-se que o estado é o re-sponSável pelas estatais,
nas q1,1ais nomeia, demite, fixa prioridade, obriga a dispêndios
ou estabelece programas e restrições. _Independente disso,
permite que algumas tenham melhor tratamento do que outras, livrando ou atenuando as dificuldades se assim o desejar,
usando até o poder de fazer empréstimos generosos através
do Banco" do Brasil.
Hoje está em cui"so o proceSso de privatização que aceita
pagamento em títulos emitidos pelo governo, pelo valor de
face, em cruzeiros. A grita-foi im·ediata,-pois o esfãdo estaria
Jayme Rotstein é engenheiro e presidente da S_ondotéc:nie3.
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sendo lesado, recebendo, pelo valor iniCial, papéis emitidos
para serem pagos por tanto menos quanto maiores a inflação
e os juros reais. Não se ouve uma voz acusando o estado
por pagamento privilegiados ou empréstimos condescedentes.
Ao contrário, o crime do estado é aceitar os títulos sem desagiá-los.
Em termos de perversidade nada poderia ser mais perfeito. O estado lesa o seu credor. Por ter sido lesado, é que
o mesmo está em dificuldades e vende o papel por ainda
menos do que poderia receber ao longo do termo. Beneficía-se
o poder económico que adquire a moeda podre e compra
empresas estatais - aliás, sempre os mesmos que recebem
correção justa e juros altos. Prejudicado? O estado que não
conseguiu consumar o golpe do seu credor até o fim. No
camiilho perdeu-se a ética _e jogou-se fora a justiça - que
são primas irmãs.
Os lesados são sempre os que _confiaram no estado. Os
lesados são sempre os mais fracos, os que não podem comprar
-estatais e fiCam estrangulados entre o estado e o poder económico. Não será, certamente, com esse comportamento que
o Brasil ingressará_ na m_odemid:ade, poi~ a c:onjuntura reVela
uma perversa inversão de valores.
O quadro pintado é Kafkiano. O estado que constrói
Cief) e- Ciac, reCoJ!hecen~o a prioridade da educação, dá o
·maior exemplo de desrespeito e deseducação ética e moral
que pode ser dada aos_ cidadãos brasileiros. As dívidas podem
ter de ser pagas a prazo, mas sem apropriação índébita pelo
estado, ou transferida pelo mesmo indiretamente a outros,
pois isso é pior do que o Seqüestro em plena via pública,
visto que não há pOder de polícia capaz de_corrigir o seqüestro,
ou a possibilidade de discutir o r.esgate, fixado ao· sabor do
arbítrio d9 burocrata de plantão.
Só _o repúdio à moeda podre, com a conseqUente moralização dos títulos emitidos pelas estatais, pode restabelecer
o_respeito que os brasileiros precisam ter pelo estado- maior
aeionista e- responsável pela administração das mesmas e, prindpalmente, por si mesmos, enquanto cidadãos com
direitos e deveres equilibrados, sem viverem entre o regime
do privilégio e- o da tirania."

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptistã..
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
uma das maiores contribuições que o empresariado brasileiro
presta ao País não está apenas no crescimento da economia,
ou nos índices de desenvolvimento económico qUe ãpOnfam
para o fortalecimento do setor agrícola, comercial ou industrial, mas também nos benefícios sociais que promove, através
de suas entidades de classe e serviços organizados para esse
fim.

O ServiçO Social do ComérCiO e .o_ S~_rvi_ço Soci~l da I!!dústria, há várias décadas, prestam inestimáveis benfeitorias à
população, não somente aos carentes, aos seus empre~ados
e respectivas famílias~ maS, indiretamente, a toda comurudade
onde atuam.
O serviÇo Social" da Indústria, o SESI, que já é uma
legenda nacional, por ocasião de uma de suas datas comemorativas, já teve a oportüriidade de expor em Brasília, nas
dependências do Congresso Nacional~ no Salão Negro. o vasto
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leque de atividades que desenvolve o grande número de
beneficiários de seus programas.

~
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GOVERNADOR DESTACA
IMPORTÂNCIA DE CONVÊNIOS
Aracaju, terÇa-feira, 18 de fevereiro de 1992 - Jornal da

Em 17 de fevereiro último, em Aracaju, cõm a· presença
Manhã
do GOvernador João Alves Filho e diversas autoridaõ.es, o
Departamento Nacional do SESI assinou cincõ -iriipoita-ntes
A solenidade de assinatura for enc_errada com o discurso
convênios que promovetão muitos benefícios-- rio Estado.
do G_ovemador Joã9 Alves_, que afiJ'I!lOU que a Confederação
Foram os seguintes os convênios_ assinados pelo Presi- Nacional das Indústrias está beneficiando a todos os sergipanos
dente Nacional da entidade, o-eminente Senador Albano Fran- com a assinatura dos convênios. Revelou estar feliz como
co, e o Presidente da Confederação das Indústrias do Estado _homem público e empresário da visão social de Albano Franco
de Sergipe com diversas entidades sergipanas:
na área social, humanitária e de lazer. "Tenho procurado
-Àssembléiã Legislativa- representada pelo seu Presi.:. enfrentar a crise na questão da saúde. Estou recuperando
dente, Deputado Nicodemos Falcão; objetivando divulgar o todas as unidades na área de saúde, estou levando_ em 33
centenário- da promulgação da primeira ConstitUição Repu- municípios hospitais, postos de saúde e já autoriZei a Construblicana de Sergipe;
· ~· ~
ção do- terceiro pavimento do Pronto-So.corro Governador
--Tribunal de Justiça do Estado - representado pelo ~oão Alves Filho e a recuperação dos demais. Estou melhoseu Presidente, Dr. José Nolasco de Carvalho, objetivando rando o salário dos profissionais de saúde''. Ao finalizar, disse
promover as comemorações do centenário daquele egrégio esperar que o Senador Albano Franco, com ·o-·seu prestígio
-no âmbito nacional, traga mais-recursos para Sergipe.
órgão do Poder Judiciário; Com o término do pronunciamento do gOVernador foi
-Fundação Hospital de Cirurgia -representado pelo
seu Diretor, Dr. Osvaldo LCíte, prevendo a doação de equípa- realizado. por volta do meio-dia, um coquetel aos presentes
mentos científicos de alta tecnologia visando melhor aparelhar na solenidade de assinatura dos convênios.
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) - Co~ncedQ a palao antigo hospital e promover consi4eráveis melhorias no atendimento médico-hospitalar;
vra ao nobre .Senador Beni V eras.
- Fundação São Lucas - representada pelo médico
O SR. BENI VERAS (PSDB- CE- Pronuncia o seguinte
Dr. José Augusto Barreto, também visandq a-doaçãO de ãparediscurso.) -Sr. Presidente, Sr~s e S-rs. Senadores, é com
lhos científicOS avan'çados;
grande satisfaç-ão; m·a.s taml?ém cC:mq>reocupação, que trago
-e, por último, um cOnvênio entre o SESI e a própria ao debate nesta Casa um tema da mais alta relevância para
Federação das Indústrias do Estado de Sergipe visando a am- posso País e para o futuro do planeta: o problema das regiões
pliação de um programa de atendimento odont,ológico.
semi-áiidas. Um terço da área terrestre do globo é ocup~do
Estes convênios, Sr. Presidente, certamente terão eleva- por regiões secas~ aí incluídas as regiões áridas e semi-áridas,
do alcance social. Especificamente na ái-e_a_ de saúde, o Hos- onde vive um quinto da população do planeta.
pital Cirurgia recebeu um tomógrafo computadoriz;ado _que
Existem regiões semi-áridas em todas as latitudes, mas
custou cerca de um milhão de dólares, e um outro equipamento chamado "ecodopler", o que existe de mais molderno é nos países em desenvolvimento da faixa tropical que se
em cardiologia, através de imagens coloridas e tridimensionais localizam as mais problemáticas. Essas regiões se caracterizam
do coração, e que permite absoluta segurança e precisão nos. pela fragilidade dos ecossistemas em relação ao clima e à
ocupação humana. Normalmente chove pouco _e a chuva é
diagnósticos: ·
-niãl distribuída . .A variabilidade do clima; tanió-num mesmo
0 Hospital São Lucas recebeu vários aparelhos que per- ano como entre anoS diferente_s, é muito acentuada. Quilquer
mitem a Endoscopia,- a Colonoscopia~ Ultrassonografia, mi- variação climática- pqde provocar grandes secas ou grandes
-- croscópio para microcirurgias e outros.
cbeia:s. A História, desde os tempos bíblicos, é repleta de
O convênio assinado com a Federação das Indústrias irá exemplos de grandes catástrofes sociais e económicas provoampliar o atendimento odontológico que o SESI já vem desen- cadas pela secas.
volvendo há longo tempo, uma assistência valiosa, -pois Como
No Brasil, temos a grande região semi-árida conformada
sabemos, atendimento dentário em nosso País é um dos mais pelo Polígono das Secas do Nordeste, abrangendo desde o
dispendiosos da área de saúde e, assim, o SESI e a Federação Estado do Piauí até o norte de Minas GeraiS:. São 9 Estados
prestam uma preciosa contribuição à população de nosso Es- e Cerca- de 900 mil quilómetros quadrados, onde vivem cerca
tado.
de 26 milhões de pessoas. O semi-átíâo do Nordeste é a fonte
Faço este registro, Sr. Presidente, como um preito de da pobreza do Brasil. A infra-estrutura económica- aí é muito
homenagem, justiça e reconhecimento a uma iD_s_ti_tuição que rraca, os nfveis de produtividade agrícola são muito baixos,
tem prestado relevante serviços à sociedade, ao meu Estado a produção é- insuficiente para prOpiciar emprego e -renda
e ao Brasil.
para as populações, que por isso vivem em con~içõe~ de grand~
Aproveito a oportunidade para cumprimentar, na pessoa pobreza. Não podendo sustentar sua pop~laçao, ena as c~ndt
do Senador Albano Franco, Presidente da Entidade, o Depar- ções para o processo de migrações contmuadas, as quats se
tamento Nacional do SESI pela iniciativa -desses convênios aceleram quando ocorrem as secas periódicas.
que trarão muitos benefícios à população de Sergipe.
-Por isso sediz, com razão, que o semi-árido do Nordeste
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição com o transfere parte de sua pobreza para o resto do Nordeste e
meu pronunciamento, da nota publicada no Jornal da Manhã, para outras regiões do Brasil. Enquanto o Brasil não se c~n
edição de 18-2-92, iiititulado "Governador destaca importân- vencer de que o problema do semi-áiiâo é um problema naciOnal, cuja solução deve ser_ responsabilidade de todos. opróprio
cia de convénios".
Brasil não poderá ser considerado um país desenvolvtdo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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Na África, a grande área do Sahel, constituída pelos países ao Sul do Deserto do S'ahara, cOnstitui a grande região

problemática daquele continente. São cerca de 37 países, desde o Senegal, no Atlântico, até _a Etiópia e a Somália, no
Índico. Das regiões habitadas, essa é com certeza a mais frágil
do planeta. Na década de 80, morreram· aí de fome é sede
- agravadas pelos problemas sociais e políticos - cerca de
3 milhões de habitantes, numa catâSti"ofe seni PfêCéhdentes,
da qual toda a humanidade deveria se envergonhar. Felizmente esse nível de catástrofe não-acontece mais_Qo Nordeste
do Brasil, mas isso também faz parte da nOssa história:- na
seca de 1877 mQr_retam ·cerca de SOO mil pessoas de fome
e sede n_o Nordeste._
São_ extremamente sérios, tamb€m, os problemas das ré·
giões senii-"áridas d~ Ásia, especialmente da Índia e da China.
Mesmo os_ países desenvolvidos nãO estão livreS de pl-oblema-s
em suas regiõ_es semí~áridas, embora aqui os :Problemas sociais
sejam negligíveis, como-na Grãnde Planície-AffiefiC3na-e Ca·
nadense c na Austrália Ce_ntral, onde os. prejuízos são de
natureza económica e ambiental.
Não há exagero em afirnlar-se qu~ as·rc;~õeS semi-áridas
são as mais f:i'ágeis Po planeta, do pontO de Vista anlbiental
e social. Além disso, os seus problemas extravasam para as
regiões úrtiidas. Basta ver o caso do Brasil, onde a ocupação
da Amazónia se originou basicarriente dos -fluXos ffiigrat6rios
do semi-árid? nordestino. Em grande p~f!:e, as pressões sobre
as regiões-úmidas, em todo o mundo, ~e originam ~las ft!giões
semi-átídas. Veja-se,--por eXemplo, a crescente preocupação
dos países europeus coin a imigraÇão-afric;a:ria, e os problemas
sociais e políticos daí decouentes_.
Esses pl'ôblemas já são extrema.mente" SlriOs -a:tUalmente,
como têm sido também no passado e podem agravar-se ainda
mais no futuro. O n:iundo atualmente e_s_tá_predcupado com
a possibilidade de mudanças climátiCas, qti"e prOvocãTão um
aumento da temperatura do planeta-, com conseqüências iinprevisfveis em nl.uitos lugares. Recentemente, as Nações Unidas, através do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas,--declarou que as mudanças climáticas trarão conseqüências especialmente adversas para as regiões ·semi-áridas
dos países em desenvolvimento. QUer dizer que aí onde já.
se concentram os problemas ambientais e sociais mais difíceis,
onde já é nlaior a ·vulnerabilidade. da maioria -da população
aos azares do clima, é aí que as conseqüéticTaS âas mudanças
climáticas poderão ser mais desastrosas, em termos por exemplo do aumento da freqüência e da intensidade das secas.
Apesar disso, as regiões semi~áridas têm recebido_. muito
pouca atenção nos preparativos para a Confe_rência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92),
cuja agenda mais se ocupa dos chamados temas globais e
dos problemas das regiões_ úmidas, especialmente _da AmiúJnia. Basta ver que, ao longo de toda a história, menos de
10% da Amazónia teni sido ocupada pela ação humana, enquanto no Nordeste o índice_ de antropização Ultrapassa 70%
da área, com problemas prementes de des_ertifica_ção, acarretando queda vertiginosa da capacidade produtiva dos recursos
naturais.
_- Isto coloca o problema de _que a agenda ctã RiÕ-- 92
es.tá sendo influenciada basicamente pelos temas de interesse
das nações industrializadas. 9~ prob~emas das regiões semi-áridas são primordialmente problemas do -Terceiro ·Mundo.
Se eles não forem -devidamente considerados, são escassas
as possibilidades de busca de saídas para assegurar o direito
ao .desenvolvimento de um quintO da população mundial que
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habita essas regiões. É premente que a Rio - 92 considere
ComO" prioridade os problemas específicos e as potencialidades
das regiões semí-áridas, bem- como as suas perspectivas de
desenvolvimento sustentável.
_
_ J;or tudo isso, quero destacar a impOrtânciá--da realização,
-re"ciiitein-erite, no NOfdeste do Brasil, mais precisamente em
Fortalez.a, _da__ Conferênci&- Int~rnacional sobre _Impactos de
Variações Climáticas e Desepvolvim~nto Sustentável e.m Regiões Semi-Áridas (!CID), durante o período de 27 de janeiro
a lç ~ fev.er~h:o P.ltirno.,
A ICID pretendeu colocar sobre a mesa, para as discussões da Rio - 92, a problemática das regiões semi-áridas.
Convocada pelo Governo_do.Ceará junt~meme com B_anc9
do Nordeste, Federação de_ Industria do Ce.ar.~ e Fundação
Esquel Br3sil, contou ainda com o apoio de várias instituições
brasileiras, estrangeiras e internacionaiS~ -destacando-se o
_ÇNPq-1 o- GõvefnO daROlalida, o" Banco MUndial, o BID
e o _Pn uma. Teve a participação de 45 países· de todos os
Contiilentes, tOtalizando 950 participantes,. incluindo cientistas, políticos., técnicos govemamentais·e ·não gôv_eth~mehtais,
representantes-de vários órgãos das Nações _li_Qidas e de Governos estrangeiros,- académiCos, estüdarites- e membros de
organizações não governamentais.
O Presidente da República fez-se representar na ICID
pelo Ministro da Educação. Professor José_Çiol_d~mberg._Des
tacou-se também a participação do MinistrO Ailtõhio Cabre_ra
e do SeCretãiiO de Ciêricia e Tecnologia, Edson Machado
·
de Souza.
O Senado Federal fez-Se representanltrãvés do seu emiiiiiite'Presidente, Senador Mauro e,enevides, o Sena_dor Albano Franco e por min'f'próprio.
A I CID foi; pó-rtant6, ·um- evento científico -de abrangência Iriundial, legitimado pela ampla participação política
e- de diversos segmentos_ da sociedade. Foram apresentados
e dis_cutido_s 63 trabalhos de "'-ªtureza cieptífica, c9in_P.r~~n
dendo estudos temáticos e estudos Qe çaso de todas ~&. princi-pais regiões semi-áridas do planeta.
Além dos documentos de nature_~a _científica; o"s participantes da ICID aprovaram um documento de natureza política
- a Declaração de Fortaleza --que chama a atenção do
mundo e, particularmente, da Conferência Rio - 92, para
a problerriãtica dessas regiões frágeis, a fim de que o assunto
seja discutido com a prioridade que merece.
Trago· aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Declaração
de Fortaleza e as Recomendações da ICID, solicitando que
sejam trariscritas nos ·anais do Sena4o, em v~rtude _da _sua
grande importância. Gostaria, neste momento, de destacar alguns pontos importantes dessa Declaração e das Recomendações, que passo
a citar.
Afirmam os participantes da ICID que fazem "esta__ Declaração em um momento particularmente importante, uma
·vez que a Rio - 92 reunir-se-á em junho próximo no Rio
de Janeiro. A_ vontade, as_ energias e o~ recursos d,e todos
os país~s do mundo_s_er_ão mQbilizaçlos parã este grande esforço
viSando a conter os processos de deterióiação.ambiental.ql.!-e
ameaçam o nosso futuro. ~eriauma grande perda para a humanidade se, em ocasião tão importante, os problemas que nefas
-oCorre, âeixasSem de ser reco"nhecidos e dis_çutidos pelas na_ções que atenderam ao chamado da Rio- 92".
"Embora as regiões semi-áridas de todas as partes do
mundo estejam sob risco, nossa preocupação príriCipal é com
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as condições atuais e futuras dos povos e do" meio ambiente
das regiões semi~áridas dos países em desenvolvimento."
"A deterioração das condições humanas e do ambiente
nessas regiões, que, em muitos ca·sos, iriclui processos-significa~
ti vos de desertifh.:ação, tem amplas conseqüéncias sócio~eco~
nômicas que afetam dii:eta e Ü1diretamente todas as regiOcs
do mundo_." _
Entre as recomendações contidas na Declaração de Forta~
leza, os participantes destacam:
"Qualquer esforço s~rio para desenvolver essas regiões
deve basear~se em estratégias sócio~económicas -que- irtcluam
a participação da sociedade civil e o compromisso político
com reformas estruturais. ( ... ) A melhoria generalizada da
educação e da capacitação das populações constitui pré~con
dição para a efetivação desses objetivos."
"O desenvolvimento económico, social e ambientalmente
sustentável das regiões semi-áridas deve ser perseguido como
aspiração maior."
"A História mostra, e a Ciência confirma, que as ·regiões
semi~áridas possuem os recursos naturais necessários para o
desenvolvimento de assentamentos humanos com sistemas de
produção adequados, formas cqüítatívas de organização social, culturas ricas e prósperas. Não estamos diante de situa~
ções se esperança, mas de um conjunto de circunstâncias sócio~
económicas e ambientais que requerem especial atençãotratamento prioritário para que se viabilize o pleno desenvolvimento das potencialidades das regições semi-áridas e de
seus povos."
Muito obrigado.

e

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BE·
N/ V ERAS EM SEU DISCURSO:
DECLARAÇÀO DE FORTALEZA

Considerando que:
-muitas regiões semi-áridas são economicamente marginalizadas, apresentando alto grau -dt: vulnerabili0ade:- -em
relação a variações e mudanças climáticas globais, além de
carecerem de recursos financeirOs e técniCos indispensáveis
a iniciativas que objctivem adaptações de grande porte às
mudanças ambientais;
-há crescente reconhecimento da necessidade de ações
internaciona"is sobre questões relativas a mudanças globais,
degradação ambiental e eqüidade soda!~ e
- há grande e urgente_ neCf?SSidade de decisões para
reduzir a gravidade dos problemas atualmente enfrentados
pelas regiões semi-áridas dos países em desenvolvimento,
1. Nós, mulheres e homens da Sociedade Civil, nos reunimos em Fortaleza, Ceará, Brasil, de 27 de janeiro a P de
fevereiro de 1992, convocados pelo Governo do Estado do
Ceará e pela FundaçãQ. Grupo Esquel Brasil, com o pãtrocínio
de várias organizações nacionais e internacionaiS. Soinós um
grupo multidisciplinar de cientístas, acadêmicos, fUncionários
de organismos governamentais, ambientalistas, técniCos ligados à área social, políticas, líderes religiosos e outras pessoas
preocupadas com as intcraçóes entre os seres humanos e seu
ambiente natural e social, com muitas décadas de estudo,
pesquisa e experiência prática em prcigramas de desenvolvimento das regiões semi~áridas em todo o mundo.
2. Nós nos dirigimos às mulheres e homens preocupados
com o desenvolvimento eqüitatívo e cOm uma vida digna para
todos, em harmonia com a natureza, e nos dirigimos·, igUalmente, às mulheres e homens que foram designados pela socie-
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dade para tomar as decisôes cruciais, relativas ao bem-estar
das gerações atuaís e futuras.
3. Fazemos esta_ declaração em um momento particu~
larmente importante, ·uma vez que a Conferência das Nações
Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio
- 92) reunir~se~á em junho próximo no Rio de Janeiro. A
vontade, as energias e os recursos de todos os países do mundo
serão mobilizados para este grande esforço visando a conter
os processos de deterioração ambiental que ameaçam o noSSo
futuro. Seria uma· grande perda para a humanidade se, em
ocasião tão importante, os problemas das regiões semi-áridas,
enl particular o da degradação ambiental que nelas ocorre,
deixassem de ser reconhecidos e discutidos pelas nações que
atenderam ao chamado da Rio - 92.
4. Embora as regiões semi-áridas de todas as partes
do mundo estejam sob risco, nossa preocupação principal é
com as condições atuais e futuras dos povos e do meio ambien~
te das regiões semi~áridas Jos países em desenvolvimento.
Estas regiões são caracterizadas por uma extrema vulnerabilidade às variações climáticas e atividades humanas inadequadas. É nessas regiões que grandes sofrirnt'ntos humanos
estão ocorrendo; pobreza absoluta, repetidas crises de fome
aguda, emigração massiva, incerteza de colheitas e, conseqüentemente, inseglu:anÇa quanto à continuidade de assentamentos humanos e de suas culturas e civilizações. Não obstante
compartilharem os mesmos problemas, ainda não foi feito
pelas próprié!S- regiões semi~áridas um esforço suficiente de
intercâmbio de conhecimentos e experiências, busCando o foftalecimento mútuo.
· 5. A deterioração das condiçõeS: humanas e do ambiente
nessas regiões, que, em muitC?S cas~s. indui processos significativos -ãe desertificãção, tem amplas conseqüências socioeconómicas, que afetam direta e indiretamente todas as regiões
do mundo. Além disso, como se trata de ecossistemas vulnerá~
veis, essas regiões são altamente susceptrveis ao aquecimento
global e a outras mudanças ambientais decorrentes de atividades industriais e agrícolas e agrícolas equivocadas e práticas
de desenvolvimento não sustentáveis.
6. As recomendações específicas, amplamente discuti~
das e aprOvadas peios participantes da ICID, podem ser resumidas nos seguintes princípios básicos, consubstanciando diretrizes capazes de orientar os esforço~ de desenvolvimento de
regiões

scmi~áridas:

i. Fatores socíoecouórnicos, pOlíticus e culturais estão
na origem da pobre-za e da degradação ambientaltiessas área's.
Qualquer esforço sério para desenvolver essas regiões deve
basear~se em estratégias socioenómicas que incluam a participação da sociedade civil e o compromisso político com reformas estruturais, reforma agrária, acesso à água com manejo
adeqUadO, ãléin do aperfeiçoamento das políticas agrícolas
a nível nacional e regional. A melhOria geriúalizada da educaçãO -e da capacitaÇão das populações constitui pré--condição
para a efetivação disses objetivos.
ii. O desenvolvimento económico, social e ambientalmente sustentável das regiões semí-áridas deve ser perseguido
como aspiração maior. O desenvolvimento sustentável deve
ser entendido, l_les~es termos, como distribuiçãq ?qüitativa
da riqueza e do acesso aos recursos naturais. respeito à divcrsiw
dade local e capacidade adaptativa da escala das -atividades
humanas para torná~las compatíveis com o regime ecológico,
levando-se em consideração as necessidades das gerações pre-
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sentes e futuras e a manutenção e o_crescimento da produti- desenvolvimento das potencialidades das regiões semi-áridas
e de seus povos.
vidade a longo prazo.
iii. Erros do passado e políticas mal concebidas levaram
grande parte das regiões semi-áridas a atingir o limite de sua
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - Não há mais
capacidade produtiva, resultando disso situações adversas que oradores inscritos._
não podem ser revertidas senão mediante substanciais gastos
financeiros, a nível nacional e intcrriacional. Uma abordagem
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar _
justa _deste problema indica que alguns desses custos devem os trabalhos, designando para a sessão extraordinária a realicaber às economias nacionais, mas que-Oli.tros são, evidente- zar-se, hoje, às 18h30min a seguinte
mente, de responsabilidade da comunidade internacional. Os
esforços para definir, em cada caso, as responsabilidades financeiras envolvidas, devem estar associados ao aumento da capacidade investidora das economias dos países em desenvolORDEM DO DIA
vimento, incluindo-se uma adequada solução para o problema
MENSAGEM
N' 147, DE 1992
da dívida externa dos países em desenvolvimento endividados.
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Barreiras do mercado internacional contra produtos originários das zonas se mi-áridas devem ser eliminadas porque constiDiscussão, em turno único, do Parecer da Comistuem um sério obstáculo ao des~"nvolvimerito deSsas regiões_.
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre
É também essencial que se r· ,_~f:l às regiões semi-áridas
a Mensagem n' 147, de 1992 (n' 27/92, na origem),
acesso a novas tecnologias e qui.! 5t..,...tm urgentemente implede 15 de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor
mentadas gestões com vistas à fixação de normas intern~
Presidente da República submete_ à delibe_ração do SecionaiS para facilitar as transrerências-fC_i;:_n_QiógkaS. Além disnado a escolha do Senhor MARCOS HENRIQUE CAso, enfatiza-se a necessidade de serem tomadas medidas com
MILLO CÓRTES, Ministro de Primeira Classe, da
vistas a recuperar áreas degradadas e prevenir a deterioração
Carreira de Diplomata, para, cumulativamerite com
ambiental daquelas ainda bem conservadas.
o cargo de Embaixador do Brasil, junto à comunidade
da Austrália, exercer o cargo de Embaixador do Brasil
i v. Os esforços para corrigir a situação de pobreza dejunto ao Estado Independente de Papua e Nova Guiné.
vem se fundamentar cm rigorosos estudos e pesquisas. mas
não podem negligenciar o conhecimen~o dp§ populações tradicionais que. por séculos, viveram nestas regiões de forma
sustentável. Estes esforços não terão êxito, contudo. se a socieMENSAGEM.N• 149, DE 1992
dade civil e os movimentos de base não participarem do proEscolha d~ CheJe de Mjssão _Piplomáticacesso de tomada de decisão, tanto a nível nacional como a
nível regional.
Discussão, em turno tínico, do Parecer da Comisv. A biodiversidade constitui um valor económico atual
são de Relações Exteriores e Defesa-Nacional, sobre
e potencial de grande importância. Todo e_sforço sério de
a Mensagem n• 149, de 1992 (n' 50/92, na origem),
desenvolvimento das regiões semi-áridas deve priorizar o usO
de 18 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor
sustentável e a conservação deste rec_urso. Legislação nacional
Presidente da República submete à deliberação do See convenções internacionais adequadas devem ser estabelenado a escolha do Senhor FEUX BAPTISTA DE FA·
cidas a fim de prevenir a exploração predatória. Os países
RIA, Ministro de Primeira Classe. da Carreira de Die regiões dos quais se origina um recurso ·genético partiCular,
plomata, para, cumulativamente_ com o cargo de Emseus derivados (naturais ou sintéticos) e princípios ativos. debaixador do Brasil junto à República do Senegal, exervem receber uma compensação justa daqueles que o adquirem
cer o cargo de Embaixador junto à República de Gâmou transformam com intuito lucrativo.
bia.
vi. As rCgiões semi-áridas precisani aprender umas com
as outras. Redes de intercâmbio de informações precisam ser
criadas e as existen-tes precisam ser foi-falecidas, com dois
MENSAGEM N<' 155, DE 1992
propósitOS básicos: no plano da pesquisa científica, para interEscolha
de Chefe de Missão Diplomática
câmbio de informação, discussão de metodologias, comunicação das descobertas científicaS e desenvolvimento conjunto
Discussão, em turno único, do Parecer da Comisde atividades de pesquisa; no plano do planejamento para
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, soPre
o desenvolvimento sustentável, para propiciar um fórum de
a Mensagem no 155, de 1992 (n' 66/92, na origem),
diálogo e de troca de experiências entre especialistas e autoride 28 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor
dades governamentais e segmentos__da: sociedade civil orgaPresidente da República submete à deliberação do Senizada.
nado a escolha do Senhor MARCOS CASTRIOTO
DE AZAMBUJA, Ministro de Primeira Classe, da
vii. A história mostra, e a ciência modema confirma,
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaique as regiões se mi-áridas possuem os recursos naturais necesxador do Brasil junto à República Argentina.
sários para o desenvolvimento de assentamentos humanos com
sistemas de produção adequados. formas equitativas de organização social. culturas ricas e prósperas. Não estamos diante
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Está encerrada
de situações sem esperança, mas de um conjunto de circunstâncias socioeconómicas e ambientais que requerem especial a sessão.
atenção e tratamento prioritário para que se viabilize o pleno
(Levanta-se a sessão às 18 horas.)
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Ata da 26a Sessão, em 19 de março de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49a. Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Lourival Baptista
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso camargO - Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Amazonino Mendes
- Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni Veras - Carlos De'
Carli - César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge - J?ario Pereira - Dirceu Carneiro
-Eduardo Suplicy- Elcio Alvares- Esperidião Amin - Epitácio cafeteira - Fernalidci lfC:ilrique Cardoso - Flaviano
Melo - Francisco Rollemberg - Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleao -Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan
Costa Júnior- João Calmon -João França- Joao Rocha Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Eduardo- José
Fogaça - Jose Paulo Bisai - J ase Richa - Júlio Campos Jutahy Magalhaes - Lavoisier Maia - Levy Dias - Lourival
Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de
Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas Marluce Pinto- Maurício Corrêa - Mauro Benevides- Meira Filho - Moisés Abrao - Nabor Júnior - Nelson Carneiro
-Nelson Wedekin- Odacir Soares- Onofre Quinan --Oziel
Carneiro- Pedro Simon --Rachid Saldanha Derzí- Raimundo Lira - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar Teotonio Vilela Filho - Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - A lista de
presença acusa o compa:recimento de 72 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura de projeto de
resolução enviado à Mesa.
É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N•S, DE 1992
Altera o Regimento Interno.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 O art. 115 do Regimento Interno, supi-imido
e seu§ 1~. renumerados os atuais §§ 2<? e 3~', e acrescentado
outro parágrafo, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 115. As .reuniões terão registro tacjtiigráfico na íntegra, transcrito em folhas datilografadas, lavrando-se as respectivas atas rubricadas pelo Presiden~-

.

§ 19

Das atas constarão:
a) o dia, hora e o local da reunião;
b) os nomes dos membros presentes e os dos ausentes com causa justificada ou não;

c) a distribuição das matérias por assuntos e relatores;
d) as conclusões dos pareceres lidos;
e) os debates, os incidentes, declarações da Presidência, listas de presença e chamada e a íntegra dos
votos em separado;
__
·- ..
f)- os pedidos- de Vista, âdlãffiento, diligências e
outras providências.
_,
§ 2~ Salvo quanto às das reuniões de que trata
o art. 116 deste Regimento, as at3:_s serão publicadas
rio Diário do Congresso Nacional, dentro de quarenta
e oito horas que se seguirem a reunião, podendo, em
casos excepcionais, a jufzo do Presidente da Comissão,
ser essa publicação adiada por igual prazo.
§ 3~ Às reuniões das comissões permanentes e
temporárias aplicam-se, no que couber, as normas previstas nas Sessões I e II, do Capítulo V, do Título
VII deste Regimento."
Art. 29 A Comissão Diretora eStabeíecerá,- em ato normativo próprio, as medidas necessárias à execução do disposto
no art. 1" desta resolução.
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. ·
Justificação
A partir da Constituição de 1988, as Comissões do COngresso Nacional e as de suas Casas passaram a desfrutar de
prerrogativas bem mais amplas e importantes do que as que
anteriormente lhes eram deferidas, conforme se extrai das
disposições pertinentes ao art. 58 do texto constitucional.
A principal dessas novas prerrogativas consiste na competência prevista no inciso I do § 2~ do referido art. 58, com
a qual cabe às Comissões, em razão da matéria, "discutir
e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento,
a competência do Plenário ... "-. É o que se convencionou
chamar de competência terminativa.
Na prática, essa prerrogativa significa atribuir às Comissões nível hierárquico de poder decisório-normativo igual ao
do Plenário, salvo quando, em razão da matéria ou do recurso
de um décimo dos membros da Casa respectiva, não se puder
dispensar a competência daquele.
Por outras palavras, essa prerrogativa das Comissões implica a disseminação do Plenário nelas, isto é: as Comissões
se transformam em plenários menores, com idêntica competência à daquele, na forma regimental.
Como decorrência lógica dessa simetria, o Regimento
Interno da Casa- dispõe, no seu art. 92, que "aplicam-se à
tramitação dos projetas e demais proposições submetidas a
deliberação terminativa das comissões as disposições relativas
a turnos, prazos, emendas e demais formalidades e ritos exigi-
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dos para as matérias submetidas à apreciação do Plenário
do Senado".
Todavia, a lei interna não dá a mesma abrangência ou
amplitude de tratamento às atas das reuniões das Comissões,
Desse modo, as disposições do art. 115, em relação às do
art. 201 e seguinteS, todos do- Regimento, ilão propiciam um
registro completo de tudo o que se passa nessas reuniões.
isso implicando perda substancial do que se discute e_ decide
no âmbito das Comissões, negligencia para com a memória
iritegral de_ fatos ligados à tramitação e deliberação legislativa,
bem assim a subtração das ocorrências ao conhecimeilto público, posto que-a respectiva publicação é parcial, com a omissão
do que não fica registrado.
Assim sendo, impõe-se alterar o Regimento Interno, a
fim de dar às atas das reuniões_ das Comissões importância,
tratamento e divulgação idêntico!!. ao_ qlJ~-- prevalece para as
sessões de Plenáio_,
Nesse sentido é o objetivo do presente projeto, de cujas
alterações nele formuladas, uma vez. acolhidas~ pode resultar
a solução_ cabível.
Tendo cm vista-_qtie as circunstâncias determinam urgência para· a -modificação do texto regimental, nesse, C'lmpo,
e valendo-nos da faculdade prevista no art. 401 do Regimento
Interno, apresentamos o presente projetO; corit expectativa
por sua aprovação.
Sala das Comiosõos, 19 do março de 1992. - Senador
Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - O projeto
lido será publicado e ficará-sobre a 1uesa durante cinc_o_sessões
ordinã:rlas, a fim de reCeber emendaS, de acor.do com. o Regimento Interno, art_. 40'1, § 1o Findo esse prazo. será despachado
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; e a Me.sa
Diretora. ------

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
·

Esgotado

ORDEM DO DIA
Não há quorum para votação. Em conseqüência, as matérias constantes da Ordem do Dia ficam adiadas para a próxima
sessão.
São os seguirttes os itens adiaâos:
-lMENSAGEM N• 147, DE 1992

Escolha de Chefe de Missãô Diplomática
Discussão, em turno único, por Pare_cer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacíonal, sobre
a Mensagem n9 147, de 1992 (n' 27192, na origetn),
de 15 de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Marcos .Henrique Camillo
Côrtes_, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil, junto à comuriidade da Austrália,
exercer o cargo de Embaixador_ do Brasil, junto ao
Estado Independente de Papua e Nova Guiné.
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-2MENSAGEM N" 149, DE 1992
E:)co_lh~ de Chefe de_Missão_Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre
a Mensagem n" 14Y, de 1992 (n" 50/92, na .origem).
de 18 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente Ja Repúhlica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Félix BaBatbta de Faria,
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata.
para, cumulativamente com o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República do Senegal, exercer o cargo
de EmbaixaJor junto à República da Gâmbia.

-3MENSAGEM W !55, DE 1992
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Pareceula Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. sobre
a Mensagem n" 155, de 1992 (n" 66192, na origem),
de 28 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Marcos Castrioto de Azam~
buja, Ministro de Primeíra Classe, da Carreira de Diplomata, para exeicer-o cargo de Effibaixadoi-do Brasil
juntO à República Arge"ntína.
- - -

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A Presidência comunica ao Plenário que resolveu cancelar a sessão do
Congresso Nacional, anteriormente convocada para hoje, às

19 horas.
. O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência encerra os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã, às 9 horas, a se-.
guinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N" 2, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II,
d. do Regimento Interno).
Discussão, em turno único. do Projeto de Decretv Legislativo n" 2, de 1992 (n" 45191, na Câmara dos Deputados).
que aprova o ato que outorga concessão ao Sistema Norte
de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na Cidade de Linhas. Estado do
Espírito Santo.(Dcpendendo de parecer da Comissão de Educação.)

-2PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 3, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do.. art. 172, II.
d, do R~gimento Interno).
Discussâo, em turno único, do Projeto de Decreto LegislatiV<l n·• 3, de 1992 (n" 38191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o aw que outorga permissão à Rádio Regional
do~ Lagos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Patrodnio. Estado de Minas Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)
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-3PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N'4, DE 1992
(Incluído em OrdCin do Dla nOs -tctmos dO art. 172, II,
d, do Regimento Interno).
Discussão, em turno úníCO, do Projeto de .Decreto: Legis-

lativo n~ 4, de 1992 (n~ 17/91, na Câmara dos DepUtados),
que aprova o ato que outorga concessão à Radiodifusão Eldorado Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Pão de Açúcar, Estado de Alagoas.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)

-4PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 5, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II,
d, do Regimento Interno).
Discussão, eriúiinlO-únicO~ do Projeto de Decreto Legislativo n' 5, de 1992 (n' 43!91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à R_ádio Vanguarda
de Caridade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Caridade, Estado do_ Ceará.
·
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)

-5PROJETO DE DECRETO.
LEGISLATIVO N' 6, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II,
_ __
··
d, do Regimento "Interno.)
Discussão, em turno único, dO Projeto de Decreto LegiSlativo n' 6, de 1992 (n' 20!91, na Câmara dos DepuÚdos),
que aprova o ato que outorga permisão à Rádio Salamanca
FM Ltda. para explorar serviço de radi9_d_ifusão sonora em
freqüência mOdulada Oa -Cidade de Quaraí, Estã.do -do _Rio
Grande do Sul. (Dependendo de parecer da Comiss-ãO de
Educação.)
-6PROJETO'DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 7, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia ·nos termos do art. 172, II,
d, do Regimento Interno)._ __ _ _
____ _
Discussão, em turno único, do Proje-tO de Decreto Legis-_
lativo n' 7, de 1992 (n' 16!91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
e Televisão Gran Dourados Ltda. para explorar se-rviço de
radiodifusão sonora em freqUência modulada na Cidade de
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul. (Dependendo de
parecer da Comissão de Educação.)
-7~

PROJET0DE RESOLUÇÃO
N' 12, DE 1991
Discussão, em !UrDo único, dõ Projeto de Resolução n»
12, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que
estabelece princípios gerais de Processo Legislativo, e dá- outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~ 221, de 1991, e
1, de 1992, das Comissões.
- de Constituiçiio Justiça e de Cidadania; e
- Diretora.
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O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) ~Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessãO às 18 hOTas e 55 minutos.)

ATO DO PRESIDENTE
N• 88, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no· uso da sua competência regimental e regulamentar, de confQrmidade 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~ 002.107/92-9.,
Resolve aposentar, voluntariamente, MARITA MENEZ.E_S_, '_:[~cnico Legislativo, Área de Proc~so ~egislativo, Classe c. Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos do artigo40, inciso ;rii, al(nea a, da Constituição da República Federativa do Brasil,_ combinado com
os artigos 250, incisO II, 186,"incls0 III, 3IíDea a, e 67, da
Lei n9 8.112, de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução
(SF) n' 87, de 1989, observado o disposto no artigo 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 19 de março de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 89, DE 1992
---0 P~~sident~ do Senado Federal, nO- uso de suaS atribuições regimentais e regulamentares, e de __ conformidade com
a delegação de cqmpet~ncia que lhe foi o_u"Lorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n 9 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n 9 002.195/92-5.
·
_ Resolve designar HILDA CASSEB FERRAZ, Analista
Legislativa, Área de Taquigrafia, Classe "Especial", Padrão
III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para substituir
a Diretora da Subsecretaria de Taquigrafia, no período de
4 a 23 de março de 1992, durante o afastamento da titular
em goz_o de fériaS.
Sena_do Federal, 19 de março de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
- N• 90, DE 1992.

O ~residente do Senado Federal, no uso da sua competência regiinental e regulamentar, de conforinidade com a
delegação de competência que lhe foi outórgada pelo Ato
da ComisSão Diretora n 9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n• 002.156/92-0. · .
Resolve aposentar, voluntariail_lente, ANTONIO DE
PÁDUA RANGEL, Analista Legislativo, área de Processo
Legislativo, Classe "1 ~··, Padrão III, do -Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea
d, da Constituição da República Fedecitíva do_ Brasil, combillacto com os artigos 186, inciso III, aH~ea d, e 07, da Lei
n» 8.112, de 1990, bem assim com o.artigo'll da Resolução
(SF) n' 87, de 1989, oom as vantagens da Resolução (SF)
n" 21, de 1980, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço, observado o disposto no ai"tigo 37, incisc;:J XI, da Cons~
tituição Federal.
Senado Federal, 19 março de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE
N• 91, DE 1992

O PreSiâente 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 ComíssãO- DiretOra n? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 002.095/92-0.
Resolve aposentar, voluntariamente, MARCIO TÉLIO
LIMA, Analista Legislativo, Área de Comunicação Social,
Classe <~Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do
Senado Federal, nos termos _do __attigo 40, inciso III, alínea
c, da ConsüfuiÇãó-aa República Federativa do Brasil, combina-do com os artigos 186, inciso _II, _aJínea c, e 67, da Lei
n~ 8.112, de 1990, bem assím -Com-o aitigõ 11 da Resolução
(SF) n' 87, de 1989, com as vantage-ns da Resolução (SF)
n9 21, de 1980, Com proventos prOporcionais ao tempO de
serviço, observado o disposto no ·artigo 37, incisO XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 19 de março d_e_199::2. -S_enador Mauro
Benevides, Presidente.

ATO N' 92192
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
O Presidente do Senado Federal, nç uso da suª .:;ompetênciá regirrtêptal e regulam~ntar, em confOrmidade com _a
delegação de competência que lhe foi oUtorgada pelo Ato
da ConfiSSão Diretoia n? 2, ~de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista OqUe cOnstã do Processo i190171192-1, resolve ~posen
tar, voluntariamente, corri proventos proporcionais ao tempo
de serviço, JOSÉ HORÁCIO RAMALHO, matrícula 0976,
Especialista em Administração Legislativ~!Técnicas, SegUnda
Classe, PL Ml6, do Quadro Permanente do Centro Gráfico
do Senado Federal- CEGRAF, nos termos dos artigós 40,
incíso III, alínea c, da Constituição da República Federativa
do Brasil e 186, inciso III, alínea c, da Lei n• 8. 112, de 11
de dezembro de 1990.
.
..
Senado Federal, 19 de março de 1992. -Se.õador Mauro
Benevides, Presidente.

ATO N• 93/92
DQ PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
O PreSidente do Senado Federal, no uso da sua competência regímeri.tal e regulamentar, em Cóliformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão_ Direiora Ii\> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que coriSta do Processo n90574/91-0, resolve aposentar, voluntariamente, VICENTE DE PAULA OLIVEIRA,
matrícula 0047, Especialista em -Administração Legislativa/
Técnicas; Terceira Classe, PL M12, do Quadro Permanente
do Centro Gláficó do Senado Federal- CEGRAF, nos ter·
mos dos artigos 40, inciso III, alínea a, da Constituição da
República Federativa do Brasil, 186, inciso III, alínea a, e
192, inciso i, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 19 de março de 1992.- Senador Mauro
Benevides, PreSidente.

Mar~o
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ATO N• 94/92
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi -outorgada p-eló--Ato
da Comissão Diretora n9 2, d~ 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo !) 0170/92-5, resolve aposen~
tar, voluntariamente, com proventos p-roporcionais ao tempo
de serviço, JONAS GUIMARÃES PERPÉTUO, matrícula
0016~ Especialista em Adminístfação Legislativa/Técnicas, Segunda Classe, PL M17, do Quadro Permanente do Centro
Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos. dos
artigos 40, inciso m, alínea c, da Constituição da República
Federativa do Brasil e 186, inciso III, alínea c, da Lei n9
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federar;19 de março de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
0

ATO N•95/92
· DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
O PreSidente do Senado _federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade CQp:l a
delegação de _competê_ncia que lhe fói outorgada pelo Ato
da Coinissão Diretora n 9 -2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Proceso n9 0176/92-3, resolve aposentar, voluntariamente, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço, OSVALDO MENDES BARRETO, matrícula
390, Especialista em Indústria Gráfica Legislativa!fécnicas,
Primeira- Classe, PL M20, do Quadro Permanente do Centro
-uráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos dos
artigos 40; inCiSo III, alínea c~ da Constituição dà RepUblica
Federativa_ do ~rÇt:Sil e .1_86, inciso m, alínea c, da Lei n 9
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
· · · ·
··
Senado Federal, 19 de março de 1992. -Senador Mauro
Bef!~_vi~es, "?residente.
ATO DO !'RESIDENTE N• 27, DE 1991,
PUBLICADO NO DCN, SEÇÃO II, DE 30·1-91,
REPUBLICADO NO DCN, II, DE 13-4·91,
QUE APOSENTOU LUIZ LACROIX LEIVAS FILHOS:
APOSTILA
Fica alterada para 33/35 (trinta-e três trinta~ cincoavos)
a propotcionalidade do tempo'de serviço constante deste Ato,
em virtude do servidor haver atingido ma_is um ano entre
a autuação do requerimento e a publicação de sua aposentadoria. Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente- Ato, para excluir os
artigos 490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado
FederaL
Senado Federal, 20 de março de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
PORTARIA N• 6, DE 1992
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no desempenho de suas atribuições regimentais e regulamentares, e
tendo em vista o que corista dos Processos n~ 002P44/92-5
e 000493/92·9,
Resolve, revogar a Portaria n9 42, de 1991.
· SenãdO Federã.l, 18 de_ marçó de 1992.- Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.
- -
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS.. IPC
.
.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Primeiro Secretário do Sellado Federal, no uso das
_Convocação
suas atribuições regimentais,
Resolve designar ALA YLSON RIBEIRO PEREIRA,
O Presidente do Instituto de Previdência dos CongressisAssessor Legislativo, GRANVILLE GARCIA DE OLIVEI- tas-IPC, nos termos do artigo 16, inciso I, d3 Lei no 7.087,
RA, Assessor Legislativo, e MARTHA LYRA NASCIMEN- de 29 de dezembro de 1982, convoca -os Senhores Segurados
TO, Analista Legislativo, para sOb a presidência do primeiro, para participarem da 30' Ã.ssenlbléia Gerai Ordinária a á::aliintegrarem Comissão de_ Inquérito incumbida de_ apurar os _zªr-se- no dia 25 de março em curso, às 10 horas, na sede
fatos constantes do Processo n' 010266/90-9.
do IPC, 25' andar do Anexo I da Câmara dos Deputados,
Senado Federal, 18 de março de 1992. -$enador Dirceu a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre o RelaCarneiro, Primeiro Secretário.
tório das atividades desta Presidência, referente ao exercício
de 1991.
PORTARIA
Brasília, 18 de março de 1992. -Deputado Domingos
N• 8, DE 1992
Juvenil, Presidente.
O Primeiro Secretál:io dO Sellado Federal, no usg. das
_
suas atribuições regimentais,
_ ,_
i• REUNlÃO EXTRAORDINÁRIA
COMISSÃÓ
Resolve designar ALA YLSON RIBEIRO PEREIRA,
Asse;sor Legislativo, GRANVILLE GARCIA DE OLIVEI- DIRETORA REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 1992
RA, Assessor Legislativo, e MARTHA LYRA DO NASCI__ As onze _horas e_ dez IÍli~~toS- do. dia dezenove de março
MENTO, Analista Legislativo, para 1 sob a presidência do
primeifo, integrarem Comissão de Inquérito incumbida de de urn mil, novecentos e noventa_~_dois~ reúne-se a Comissão
Diretora do Senado FedÚal, na Sala de Reuniões da Presiapurar os fatos constantes do Processo n" 005949/91-2.
Senado Federal, 18 de março de 1992. -Senador Dirceu dência, com a presença Qos ExCelentíssimos S_enhoreS Seriadores MAURO BENEVIDES, Presidente, AL)iXANQRE
Carneiro, Primeiro SecretáriO.
COSTA, Primeiro Vice-Presidente, DIRCEU CARNEIRO,
PORTARIA
Primeiro Secretário, MÁRCIO LACERDA, Segundo SecreN• 9, DE 1992
tário, SALDANHA DERZI, Terceiro Secretário, IRAM SAO Primeiro Secretário do Senádo Federal, no uso _de RAIVA, Quarto Secretário, LAVOISlER MAIA e MEIRA
suas atribuições regimentais,
. . _ .
_•
FILHO, Suplentes.
Resolve designar JOSÉ AUGUSTO ARCO'\ÍERDÉDE __ ,_ Deixa de comparecer, por motivo juStificado, o ExcelenMELO, Assessor Legislativo, WILSON ROBERTO THEO- tíssimo Senhor Senador Carlos Alberto De'Carli, Segundo
DORO, Assessor Legislativo, e PAULA CUNHA CANTO Vice-Pr~sidente.. .
__ ;
_
_
DE MIRANDA, Analista Legislativo, para, so_b a presidência
O Senhor Presidente dá início à reunião e. apresenta aos
do primeiro, integrarem Comissão de Inquérito incumbida presentes os s.eguintes assuntos a serem referendados:
de apurar os fatos constantes dos Proces.5;os nvs 016941/91-8,
a) Discussão favóravel à tramitação do Requerimento
017323191-6 e 018987191-5.
n'51, de 1992, em que o Senhor Senador EduardoSuplicy
Senado Federal, 19 de março de 1992._-:- ,S,ep:ador Dirceu !!Qlicita ao Poder Executivo - Ministério do Trabalho e da
Carneiro, Primeiro· Secretário.
Previdência Social, informações acerca de déhito da_ empresa
Confederal Vigilância e Transporte de Valores SIA junto ao
PORTARIA
Instituto Nacional de Previdência Social (INSS).
N' 10, DE 1992
Os presentes, após discussão, aprovam a decisão.
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no usõ de
b) Decisão favorável à tramitação do Requerímento no;~
-- - --suas atribi:Iições regimeritaiS, -- ... ·
59, de 1992, em que o Senhor Senador Eduardo Suplicy solicita
Resolve designar ALAOR BARBOSA DOS SANTOS, ao Poder Executivo-Ministério da Ação Social, infOrmações
Assessor Legislativo, PAULA CUNHA CANTO DE MI- atinentes àquela Pasta.
RANDA, Analista Legislativo, e MARCO AURÉLIO DE
Os presentes, após discussão, aprovam a decisão.
OLIVEIRA, Analista Legislativo, para, sob a presidência do
c) Decisão favorável à tramitação do Requerimento n9
primeiro, integrarem Comi-ssão de Inquérito incumbida de 60, de 1992, em que o Senhor Senador CID SABÓIA DE
apurar os fatos constantes do Processo no;~ 004039/91-2.
CARVALHO solicita ao Poder Executivo - Ministério da
Senado Federal, 19 de março de 1992.- SenaQ.or Dirceu Agricultura, informações atinentes àquela Pasta.
Carneiro, Primeiro· Secretário.
~us presentes, após discussão, aprovam a decisão.
d) Decisão favorável à tramitação do Requerimento n9
PORTARIA
61, de 1992, em que o Senhor Senador Maurício Corrêa solicita
N•6, DE 1992
ao__ Poder_ Executivo - Ministério da Economia, Fazenda e
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das atribui- Planejamento, inforrrlaçóes il respeito do Fundo Constitucioçóes que lhe confere o artigo 283 do Regulamento Admi- nal de Financiamento do Centro-Oeste- FGO.
nistrativo,
Os presentes, após discussão, aprovam a decisão.
Resolve cancelar a Portaria n9 4, de 1992, tendo em vista
A seguir, o Senhor Presidente submeteu ao exame dos
que o objeto que lhe deu origem já consta da Portaria n9 presentes o processo originário da Subsecretaria de Serviços
11, de 1991.
Gerais, com pedido de prorrogação do contrato de manoSenado Federal, 19 de março de_1992. -Manoel Vilela tenção, limpeza e conservação firmado com a empresa SIde Magalhães, Diretor-GeraL
_ TRAN - Indústria e Comércio Ltda., por periodo igual ao
N• 7, DE 1992

DA

1250 Sexta'feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

necessáriO à conclusão de licitação para a contratação desses
serviços para o exercício de 1992.
O assunto é -demoradamente debatido, com intervenções
de todos os senhores participantes -da reunião, que estranharam a morosidade na tramitação dos processamentos administrativos do Senado Federal, entendendo que as providências
para a deflagração da nova licitação deveriain ter sido adotadas
com antecedência suficiente, bem antes do términ0 da vigência
do contrato cont a empresa.
A propósito, o Senhor Primeiro Secretário--atribuiu o
atraso à burocracia administrativa da Casa, acrescentando que
a delonga ocorrera, não obstante suas recomendações, no
sentido de maior celeridade na tomada de decisões.
Ao final dos debates, o Senhor Presidente e os demais
Membros da Coniissão Ditetora incUIÍlbiram o Senhor Primeiro Secretário de acompanhar o rigoroso cumprimento dos
prazos conferidos. à adminiStração para que seja ultimado o
proces-so: licitatóriO. E.s.ses prazos s-ão os s-e-guintes:
- seis dias à Subsecretaria de Compras, Cõntra:taç"ó6s
e Alienações para complementar a elaboração do edital;
--48 horas ao Consultor-Geral, para exame do edital;
- 48 horas para a aprovação pela Pr"imeirã. Secretaria.
O Edital deverá ser pUblicado até 30 de março.
Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente
distribui cópia do Anteprojeto do Plano de Cargo~ e Carreira
do Senado Federal elaborado por uma comisão por ele consti-.
tuída, e pediu aos Membros da Comissão Diretora que examinem a matéria, oferecendo emendas e sugestões no prazo
de de 10 dias, para que até. o dia 30 de abril o projeto possa
ser encaminhado ao Plenário do Senado Federal.
A propósito do assunto, o Senhor Primeiro Secretário
interveio para lembrar que já foram concluídos estudos preliminares para a reforma administrativa do Senado Federal.
Informou ter remetido a todos os Membros da Comissão O iretora minuta de Anteprojeto relativo a essa reforma. O Senhor
Presidente pediu então que as manifestações nesse sentido
sejam encaminhadas com celeridade a fiin de que no prazo
de oito dias a Comissão Diietora tenha condições de deliberar
a respeito.

Março de 1992

Continuando, o Senhor Pre~idente concede a palavra ao
Senhor Primeiro Secretário, que Submete aos presentes os
seguintes assuntos:
a) Parecer favorável à solicitação do Professor Bolivar
Lamounier de cc-edição do livro "O Congresso Nacional e
a Crise Brasileira".
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer.
b) Proposta do Secretário-Geral da Mesa, no sentido de
que as listas de comparecimento sejam elaboradas com a utilização do painel do Plenário.
É designado o Senhor Segundo Secretário para relatar
a matéria.
c) Parecer favorável ao Processo n' 000801/91-7, no qual
o servidor Norton Monteiro Guimarães requer revisão dos
direitos que lhe foram concedidos em função da anistia.
Os presentes, após debate, aprovam o parecer.
d) Parecer contrário ao Processo n" 019943/91-1, no qual
a servidora, WANDA MUNDIM SALDANHA, solicita custeiO de tratamento odontológico.
Os presentes, após debate, aprovam·o parecer.
e) Proposta de Ato da Comissão Diretoia que Haltera
o Ato da Comissão Ditetóra n<:> 23, de 1991".
Os. presentes aprovam a matéria e assinam o respectivo
ato, que vai à publicação.
O Proposta de Ato da Comissão Diretora que "ratifica
o Ato do Presidente o? 74, de.1992, que designou o Senador
Iram Saraiva, QuartO Secretário da Comissão Diretora, para exercer a Presidência do Conselho de Supervisão do Sistema
Integrado de Saúde- SIS",
Os presentes aprovam a matéria e assinam o respectivo
ato, que vai à publicação .•
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a· reunião, às doze horas e trinta e cinco minutoS,
pelo que eu, MANOEL VILELA DE MAGALHÃES, Pireter-Geral e -Secretário da Comissão DTfetO:i-3.~ lavrei a presente
Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação,
Sala da Comissão Diretora, 19 de março de 1992. Senador Mauro Benevides, PreSídente.

República Federativa do Brasil
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ANO XLVII- N•033

BR.ASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 27; SESSÃO, EM 20 DKMAR!;O DE
1992

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Parecer

Referente à seguinte matéfia:
-Projeto de Lei do_ Senado n" 70/90, que "Dispõe

sobre os crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de tributos e dá outras providências".

1.2.2- Ofício
-N\' 4/92. do Presidente da Comissão--cte-CõnStituição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação na
forma do Substitutivo que apresenta, do Projeto de Lei
do Senado n"' 70(91, de autoria do Senador Fernando Henri-

que Cardoso, que "Dispõe sobre os crímeS Oe sonegação
fiscal e de apropriação indébita de tributos e dá outras

providências''.
1.2.3- Comunicação da Presidência
-Abertura de prazo para interposição-de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto
de Lei do Senado n" 70/91, seja apreciado pelo Plenário.

SENADOR DIRCEU CARNEIRO - Atualização
tecnológica doProdas-en, com a instalação de super compu~
tador de última geração.
SR. PRESIDENTE - Regozijo pela instalação do
super computador do Prodasen, objeto do discurso do Sr.
Dirceu Carneiro.
SENADOR MAURÍCIO CORRÊA- Homenagem .
de pesar pelo falecimento do jurista Laércio da Costa Pellegrini.
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Impasse na revisão da resolução do Senado Federal, que trata do endividamento dos Estados e Municfpi~~- 1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legislativo n'-' 2,_ de 1992 (n~
45/91, na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema Norte de Rádio e Televisão
Ltda .• para explorar serviço de radiodifusão de sons e imag~iis na Cíd3.de de_ Linhares, Estado do Espírito Santo.
Discussão encerrada, após parecer da comissão competente, tendo usado da palavra os Srs. Jutahy Magalhães,
Chagas Rodrigues, Oziel Carneiro, Jonas Pinheiro e José
Paulo Bisol, ficando a votação adiada nos termos do art.
168 do Regimento Interno.

-Projeto de Decreto Legislativo n' 3, de 1992 (n'
38/91, na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que
SENADOR NABOR JÚNIOR- Dificuldades da ex- - outorga permissão à Rádio Regional dos Lagos Ltda., para
explorar _serviço de radiodifusão sonora na Cidade de_ Patração da borracha no Estado do Acre.
SENADOR ALMIR GABRIEL -Arbitrariedades trOCínio, Estado de Minas Gerais. Discussão encerrada,
da justiça suíça no caso da prisão do brasileiro Sebastião após parecer da comissão Competente, tendo usado d3 palavra os Srs. Jutahy Magalhães, José Fogaça, José Paulo
Hoyos.
1.2.4- Discursos do Expediente
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Biso! e Nelson Carneiro, fíCando a votação adíada nos parecer da comissão competente, ficando a votação adiada
termos do art. 168 do Regimento Interno.
.nos te.rmo.s_do art. 168 do Regimento Interno.
_
-Projeto- de Decreto Legislativo n'' 4, de 1992 (n"
-Projeto de_ Resolução n\' 12~ ode _1992 . .de .autoria 17/91, na Câm-:ira--dos Deputados), que aprova -o ato que do Senador Jutahy Magalhãe~. que estabelece princípios
outorga concessão à Radio fusão Eldorado Ltda., para ex- gerais de Processo Legislativo, e dá outras providências.
plorar serviço de radiodifusão sonora _em onda média,_ na Discussão encerrada, ficando a votação adiada nos termos
Cidade de Pão de Açúcar, Estado de Al.agoas. Díscussão dO art. -168 dO-Regimento Interno.
encerrada, após parecer da comissão competente, ficando
- 1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
a votação adiada nos termos do art. 168 do Rcgirricnto
___
JUTAHY MAGALHÃES - Irregularidades nas
Interno.
-obraS para construção de casas populares pelas prefeituras
-Projeto de Decreto Legislativo n" 5_, de 1992 (no ·com financiamento da Caixa Ec_onômica Federal. Encami43/91, na Câmara dos Deputados), que outorga concessão nhando _ã Mesa proje-ro de resolução. de autoria de S.
à Rádio Vanguarda de Caridade Ltda., para explorar serv~ Ex·', sobre o quorum para reuniões e discursões nas Comisço de radiodifusão sonora ·cm onda média na Cidade. de sões do Senado.
Caridade, Estado do Ccar_á. Discussão ··encerr"ada, após
ÁUREO MELLO - Homenagem póstuma ao jornaparecer da comissão competente, ficando a votação adiada
lista Epaminondas Baraúna.
nos termos do art. 168 do Regimento Interno.
SENADOR MARCIO LACERDA -·Premência do
-Projeto de_ Decreto Legislativo n" 6, de 1992 (no controle da malária no País.
20/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
1.3.2~-Comunicação da Presidência
outorga permissão à Rádio Salamanca FM Ltda., para ex- Téi:mino de prazo para apresentação _de emendas
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu~
lacta na Cídade de Quaraí, Estado do Rio Grande do Su_l. aos Projetes de Lei da Câmara n"" 89 e 91191. sendo que
DiscussãO etlCerrada, após parecer da c_omissão c_ompe- aos mesmos não foram oferecidas emendas_.
tente, ficando a votação adiada nos termos do art. 168
1.3.3-- Designação da Ordem do Dia da próxima sesdo Regimento Interno.
são.
1.4- ENCERRAMENTO
-Projeto de Decreto Legislativo n" 7, de 1992 (n"
16191, na Câmara dos Deputados). que aprova o- ato qUe
2- MESA DIRETORA
renova a permissão outorgada_à Rfidio e_.l:'~Jeyis.ão Grau.
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDGS
Dourados Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora cm frcqüência modulada na Cidade de Dourados,
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMAEstado de Mato Grosso do Sul. DiscuSsão CiiCCTrfldi, após
NENTES
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Ata da 27a Sessão, em 20 de março de 1992
2a Sessão Legislativr Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Berievides, Mareio Lacerda,
Epitácici Cafe(é!ra;. -l.i.Jieo Me/lo e Magno Bacelar
Deixar de recolher tributo descontado de contribuinte
ÀS 9 HORAS, ACiiAM~'iE PRESENTilS OS SRS.
SENADOJ<ES:_
- oU dele cobrado na substituição de responsabilidade tributária,
Alfonso Camargo - Albano Franco -Alexandre C.os- ou não recolher t~ibuto arrecadado na qualidade de agente
ta- AJmir Gabriel- Chagas Rodrigues- Dirceu carnCiro- da administraç-ão tributária, constitui, pelo projetO, criine de!
Esperidião Am.ln - Epitácio Cafeteira - Francisco Rollem- apropriação indébita.
Prevê a extinção da punibilidade se o pagamento da quanberg -lrapuan Cósta Júnior- Jonas_l~i~heiro- José Paulo
Biso[ - Magno Bacelar - Maurfcio- Corrêa -Nabo~ Júnior_-:- tia_ devida for- éfetuado antes da decisão _administrativa de
Oziel Carneiro - Raimundo Lira - Ronaldo Aragao - Val- primeira instância, não se aPlicando o benefício ao infrator
reincidente.
mfr Oimpelo- Wilson Martins.
_________ _
Por fim, revoga expressamente a Lei no:> 4.729, de 1965,
_
_
O SR. PRESIDENTE (Epitácío Cafctolra) - A lista e demais disposições em contrário.
Ao projeto foram apresentadas quatro emendas__ _
de presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores.
É o relatório.
Havendo número regim_ental_,_ deç_larQ aP~na a sessão.
Voto
Sob a protcção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Projeto de_ Lei n'' 70, de 1991, de autoria do Senador
O Sr. 1" SeCretário proCederá à leitura do Expediente.
Fernando Henrique Cardoso, foi proposto em 11 de abril
É lido o seguinte
do corrente ano, portanto, pouco após a entrada em vigor
da Lei n\' 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que trata do
mesmo assunto. Na verdade, a Lei é mais abrangente, pois
EXPEDIENTE
.llém Oos crini.es contia a ordem tributária, defíô.e, igualmente,
PARECER
os delitos contra a ordem económica e as-relações de consumo.
Assim, numa primi:ira abordagem, o projeto em questão,
pareceria prejudicado pela recente decisão do Congresso Na~_
PARECER N' 34 OE 1992
Da CoinissãO de -Constituiçã:o, Justiça e Cidadania cio na! devidamente sancionada e promulgada pelo Presidente
sobre o Projeto de Lei do Senado no 70, de 1991, que da República.
Análise mais detida da questão, contudo, mostrará ser"dispõe sobre os crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de tributos e dá outras providências." esta, ao _contrário, a oportunidade de corrigir evidentes e inaceíiáveís distorções contidas na Lei n~ 8.137, fruto, com certeRelator: Senador Antonio Mariz
Apresentado pelo Senador Fernando Henrique Cardoso, za, do regime de urgência em que foi apreciada. Recorde-se
o fato de esse diploma legal ter assumido, inicialmente, o
o Projeto de Lei do Senado n'' 70, de 1991. dispõe sobre
c.aráter de Medidas Provisórias, aliás, de duas Medidas Provios crimes -de sonegação fisCare de apropriação iiidébita de
sórias. de núineros 153 e 156, de 1990, liminarmente declatributos, definindo-os e fixando as respectivas penas, bem
radas inconstitucionais pelo Congresso Nacional e pelo Suprecomo prevendo a extinção da punibilidade quando o paga- mo_ Tribunal Federal_. Não haverá crime, obviamente, senão
mento da quantia devida ocorrer antes da decisão adminis- mediante prévia lei qúe o. defina (Constituição Federal, art.
trativa de primeira instância.
-- -- - - -_ - _--------5~. inciso XXXIX). Reapresentadas cOmo projeto de lei, de
Na sua justifiCa:ção, salienta o autor do projetO que uma
iniciativa _do Presid'1nte da República, com requerimento de
das causas do de_scumprimento intencional de obrigações tri- urgência, na forma do are 64 da Lei Maior, tiveram aprovação
butárias, no Brasil, resulta da "'punição rriuítO branda sobre
em tempo exíguo.
o sonega-dor de impostos, estabelecida penalmente na detenção de apenas seis meses a dois anos, além do que reduzida
Seja como for, contém a mencionada lei conceitos inaceiobrigatoriamente -para -multa pecuniária quando o criminoso - táveis à luz dos piincípios informadores -da tei Penal. for primário (Lei n' 4.729/65, art. [', in fine e§!")"', acarreComeça por definir exaustivamente as hipóteses configutando, dessa forma, o não':_cumprimentO da detenção e o não- radoras do crime contra a ordem tributária, correndo, dessa
pagamento do débito fiscal.
. for:ua. o rjsco~_de não prever out_ras. possíveis situações çle
Assim, o projeto climiila as penas pecuniárias na e"sfei-a conduta fraudulenta, que poderiam ser tanto ou mais daninhas
criminal e não permite que as penas privatíVas de liberdade ao Erário Público (art. lo). Por outro lado, arrola como crime
sejam convertidas em pecuniárias. Estabele_ce a pena de_ reclu- circunstâncias que const~tueln tl_lera omissão ou simples lapso
são de quatro a oito anos, ãgravada para o dobro na reinci- do contribuinte, sem que esta tenha a intenção de fraudar
dência, nos casos dos crimes de sonegação fiscal e de __apro- a fazend~ Pública. E - o. que~~ pior_ - , estabelece penas,
- priação indébita de tributo.
para esses casos, tão severas _quanto para as hipóteses de
Considero crime de sonegação fiscal o não-pagamento fraude - de_ dois a cinco anos de_ reclusão (art. 1", Incisos _
de tributo devido, mediante fraude, ou o desvio de incentivOS I e V e Parágrafo único). O. simples fato de o comerciante
fiScais para finalidade diversa da prevista legalmente __ -"--deixar de fornecer nota fiscal relativa _à v_enda de _uma caixa
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de fósforo constitui crime apenável com dois _a cinco anos
de reclusão, tenha ou não havido intenção ·cte pagar menos
tributo. Um pequeno descuido é o bastante para configll1;ar
o crime. Idêntica é a- pena fíxada para o contribuinte que

deixa de atender, no prazo marcado, exigência de autoridade
adminísfrativa, para ap{esentação de livro, notfl, fiscal ou outro
documento de interesse do Fisco (art. 1", Paiágrafo únicoj.

Nessa linha de descompasso, a Lei n\' 8.137 institui uma
leve pena, detenção de seis meses a _dois a_nos_, para quem
fizer declaração falsa sobre renda$,_bens ou fatQs_._Qu empregar

outra fraude, visando a eximir-se_do pagamento de tributo.
Note-se o disparate em tdação ao que registramos alhures:
fraude é punida c-om detenção; todavia, um siiiljJies erro ou
esquecimento é castigado com reclusão.
As distorções continuam. Apropriar-s-e indevidamente de
coisa alheia dá uma pena de um a quatro anos- de reclusão.
Porém, apropriar-se indevidamente de coisa púl)lica, como
valores de tributos e contribuições sociaiS -pertencenteS aos
entre políticos, é apenado com detenção de seis meses a dois
anos (art. 20, II). Ademais, não é prevista pela lei em comento
qualquer pena para o agente arrecadador (banco) que deixa
de recolher aos cofres da Fazenda Pública tributo ou contribuição social arrecadados de contribuinte ou de terceiro.
O diploma legal tantas vezes aqui cit:à.dõ- Hnhã como _um
de: seus_objetivos centrais institUir um sistema punitivo rigoro·
s_o, que fosse capaz de estancar a sangria de recursos públicÕs
provocada pelas fraudes fiscais. Em que pese tal intenção,
parece improVável que os mecanismos iii criados_ impeÇ-am
ou diminuam as- fiaUdes_ fiscais. O art. 14 traz a Certezã da
irripunidade ao prever a extinção da punibilidade quando o
agente promover o pagamento do tributo_ ou da contribuição
social antes do recebimento da denúncia. Ora. não é demais
lembrar que a Fazenda Pública dispõe do prazo de cinco anos
para constituir o-crédito tributário, a teor do art. _173_çl() Código
Tributário Nacional - CTN. Devfdo à carência de mão-deobra fiscal, pode a Fazenda estar hoje iniciando__a apuração
de um ilícito fisCal cometido em 1987, que _seja consldáado
crime. Seguem-se a esse proced~mento o auto de jnfração,
os prazos para impugnação e diligências. o julgamento de
primeira iilstância administrativa, o -praZo- para reCUrso e O
julgamento de segunda instância a~dtni!i!sfr3tiVa c, finalmente]_
os procedimentos--do Ministério Público visando ao oferecimento da denúncia. Após todo esse trabalho aâministratiVO
de comprovação do crime, tudo pode redundar em nada, porquanto a punibilidade estará extinta se o criminOsci- p-agaf
a quantia devida antes de o juiz receber a denúncia. Entende-se que, nesse passo, a lei protege o crimiboSõ e· estiniula
a sonegação, em prejuízo da sociedade, que é a destinatária
fiilal dos benefícios decorrentes da arre_cadação de tributos__
e contribuições sociais.
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As_distorções aporltadãs são, em grande parte. corrigidas
pelo Projeto do Senador Fernando Henrique Cardoso, no
peftinente à matéria penal~tributária. No entanto, cabe exãminar, ainda, por oportuno, outros pontos da Lei n~ 8.137/90,
Seu art. 9" estabelece que a pena de detenção ou reclusão
pode ser convertida em multa, nos "Crimes Contra a Ordem
Económica e as Relações de_ Consumo". Não nos parece adequado esse tratamento, que privilegia os detentores de maior
riqueza. ·só os pobres irão para a cadeia. De mais a mais.
para punir com multa, não seria necessário sobrecarregar· o
Ministério Público e a Justiça. As multas podem ser aplicadas
por autoridades administrativas, desde que a lei assitif o- deter-·
mine.
Quanto aos crimes praticados por servidores públicos,
de que trata o art 3':'_d_a_mencionada Lei, é de todo conveniente
não permitir que a punibilidade seja extinta com o pagamento
do tributo ou contribuição, como o faz atualmente o art. 14
da Lei n" 8.137/90. Imaginem, por exemplo, no caso da Previdência Social, um servidor que a tenha lesado, deixando de
cobrar contribuição ou cobrando-a a menor, para se beneficiar. Isto representaria um crime da maior gravidade, que
atingiria, não só a Previdência, mas a todos os trabalhadores,
a toda a sociedade, e que deveria ser, portanto, punido de
forma exemplar.
Para propiciar maior e-ficácia -na aplicação da lei, parapromover os ajustes neceSsários na Lei n~> 8.137, de 1990,
e.sobretudo visando a desestimular a prática de crimes causadores de irreparáveis prejuízos à Fazenda Pública e à sociedade, entendemos ser da maior importância o acolhimento
do Projeto de Lei do Senador Fernando Henrique Cardoso,
com os aperfeiçoamentos e acréscimos, que ora propomos,
tudo consubstanciado no substitutivo que apresentaremos.

EMENDAS
Emenda n~ 1 - De autoria do Senador Odacir Soares
-Parecer: Parcialmente favorável, acolhendo-a no atinente
à pena, para excluir do texto a expressão ""sem prejuízo da
multa comi nada na lei tributária". No mais, entendemos que
b art. 1~ está redigido adequadamente, alcançando somente
condutas em que esteja presente o dolo.
Emenda n"~ 2 - De .autoria do Senador Odacir Soars
-Parecer: Favorável, porque o- parágrafo único do art, 49
se mostra dispensável.
Emenda n'~ 3 - De_ autoria do Senador Odacir Soares
- Parecer: Parcialmente favorável, para excluir do texto do
parágrafo único_ ~do art. 5':' a expressão "segundo definido na
lei tributária", pois o conceito de "reincidência" J~ve ser
buscadõ, para os fins do Projeto, no Código Penal e não
na lei tributária.
Emenda n9 4 - De autoria do Senador Maurício Corréa
Outro aspecto negatiVO a--considerar, ·aa Cítãdã Lei, diz - Parecer: Desfavorável, tendo em vista que a Proposição
respeito ao servidor fazendário encarregado da fiscalização. se revela conflitante corri lúTI dos objetivos básicos do Projeto,
O art. 20 quase Ifie -retira o apoiO que o· Ést:ado deve.Ihe qUal seja o de desestimUlar a Prática de fraudes contra· a
oferecer. Seguindo a linha de ado ta r pesadas penas para con- Fazenda Pública, que tanto prejuízo tem causado à sociedade,
dutas não dolosas, o dispositiVO" legal prescreve de 3 a 8 anos destinatária final dos benefícios decorrentes da arrecadação
de reclusão, e multa, ao fi.mcíOiiário que exige tributo- ou de tributos e contribuições.
contribuição social que deveria saber indevidõs-. Ora, isso pode- - Em-reSumo, sOmeiS de parecer favorável ao acolhimento
estar inibindo a atuação da fisCalização, porque, ao"-lavrar da Emenda n" 2, parcialmente favorável às de n"~ 1 e 3; e
um auto de infraçãó cOntra o devedor que se omite, poderá contrário à aprovação da de ll 4.
Isto posto, somos pela aprovação_ do_ Projeto de Lei do
o servidor estar lavrando sua própria condenação, se se engana
Senado n<:> 70; de 1991, na forma do seguinte Substitutivo.
nos cálculos de um tributo.
0
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§ 1" Se o servidor exige valor de tributo ou conSUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
tribuição social que sabe ser índevido, ou, quando devíDO-SENADO N" 70, DE 1991
do, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso,
Dispõe sobre os crimes de sonegação fiscal, de aproque a lei não autoriza:
priação indébita de tributo ou de contribuição social,
Pena: det?nção de 1 (um) a 2 {dois) anos."
modifica a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
ArL 8" Esta lei entra em vigor na data de sua publie dá outras providências.
cação.
Art. 9'! Revogam-se os arts. 1", 2", 9'', 11 e parágrafo
O Congresso Nacional decreta:
únie;o, 14 e 20 da Lei n" 8.137, de 27 de dezembro d~ 1990;
Art. 1" Constitui crírile çle sonegação fiscal deixar de
pagar, mediante o uso de falsifícaÇão matet'ial ou ideológica e demais disposições _em coantrário.
Sala das Comis!':.ões, 11 de março de 1992. - Nelson
ou de qualquer outro meio fraudulento, tributo __ou contribuição social devidos, no todo ou em parte, ou desviar de Carneiro, Presidente - Magno Bacelar - José Fogaça Elcio Alvares (vencido a Emenda n\' 4) - Josaphat Marinho
suas finalidades valores de incentivos fiscais.
_-:- CariO.$ Patro~ínio (vencido 1;1._ Ein~nda D" 4) - Mau.rício
Pena: reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
.
Art. 2~ Constitui crime de apropriação indébita deixar Corrêa - Antônio Mariz - Oziel Carneiro :- Louri_val _Bapde recolher, no todo ou em parte, valor de tributo ou contri- tista- Pedro Simon (vencido a Emenda n" 4) -Francisco
buição social, descontado ou cobrado de contribuinte, na qua- RoHemberg.
lidade de sujeito passivo direto ou indireto da _oL_dgação, ou
·VOTO EM SEPARADO DO SENADOR
arrecadado na qualidade de agente da administração pública.
MAURÍCIO CORRÊA
Pena: reclusão de I (um) a 4 (quatro) anos.
~obre o Projeto de iCi do Se-nado n~ 70, d~ 1991,
Art. 3" Nos crimes definidos nos _arts. 1" e 2~ de_sta lei,
que "dispõe sobre os crimes de sonega~ão fiscal e de
cometidos por pessoa jurídica, a responsabilidade penal recaiapropriação indébita de tributos e dá outras providenrá sobre os dirigentes, aos quais competia superintender os
cias".
negócios relativos à sonegação ou determinar o pagamento
ou o recolhimento do tributo ou da contribuição_social.
De autor·,·a do nobre Senador Fe rn a n do H ennque
·
C.ar dO·
Art. 4'! As autoridades fiscais que tiverem apurado em so , 0 proJ·eto de_ let· em exam e d"tspoe
- so b re os cnmcs
·
dc
processo administrativo fatos que constitUam crime-, sob pena sonegação fiscal e de apropriação indébita de tributos, defininde responsabilidade, remeterão dirctamente ao Ministério Pú- do-os e fixando as respectivas penas, bem como prevendo
blico os elementos comprobatórios da infração, para instrução a extinção da punibilidade quando o pagamento da quantia
devida ocorrer antes da decisão administrativa de primeiia
do procedimento criminal cabível.
Art. 5" Extingue-se a punibilidade dos crimes._ previstos instância.
nos arts. 1" e 2•' desta lei, desde que o infrator efetue 0 pagaAntes da decisão administrativa de primeira instânciamenta ou recolhimento da quantia devida, inclusive acrésci- - repett"mos - pot"s é exatamente neste p·a r t"c
1 u 1ar aspec t o que
mos legais:
-resiJe o_ pomo da questão que sucitamos com a apresentação
I - antes da decisão administrativa de primeira instância, da Emenda n\' 4. propondo fosse alterada a redação do art.
se instaurado processo administrativo para· apuraçãO do crédiR ~~, po sentido de considerar extinta a punibilidade com o
to da Fazenda Pública; ou
pagamento ou recolhimento da quantia devida antes da deII- espontaneamente, nos sessenta dias seguintes ao tér· míncia.
A justificar a nossa proposição, consubstanciada na subsmino do prazo legal ou regulamentar, em se tratando de t.oçib.u-::
to ou contribuição:
tituição da expressão "antes da decisão administrativa de pria) descontados ou retidos pelas fontes pagadoras de ren· meira ins~ância", in fine daquele d!sp~sitivo, pefa "antes da
dimentos;
denúncia", seguindo o mesmo critério adotado no Projeto
b) recebidos de: terceiros, pormeiodeacréscirÍJ.OCiuinclu- de Lei da Câmara· o" 3.307, d~ 1989, originário dt! 111ensagem
são no preço de produtos ou serviços, quando cobrados em . do P9der Executívõ, s.alientai.Jl"os o obTetivo de ()fúeCer ao
fatura, nota fiscal ou documento assemelhado;
au_tua9-~_por inici~ti_v_~_fiscal, a oportunid~dc de ver exauridas
c) arrecadados de terceiros ou de contribuintes e não todas as instâncias _fldministratívas para-:OSe procedentt: a at~Ua
recolhidos aos cofres públicos, por agente da administração ção, no todo ou em parte, efetuar o pagamento ou recOlhipública.
mento _quantia que _realmente for devida, evitando assim ser
Parágrafo único. Não se dá a extinção da Pl:lnibilidade denunciado pelo Ministé"riO Púhiico. quando o infrator for_ reincidente.
- -. - T~davia, a e!_llenda que ot'~reccmos foi rej_citada pelo
Art. 6~ O caput do art. 89 da Lei n? K137, de 27 de Ilustre Relator, Senador Antômo Mariz, que assiffi se manidezembro de 1990, mantido seu parágrafo único, passa ã vigo-_ festou no seu parecer: "Desfavorável, tendo em vista que
rar com a seguinte redação:
_
a proposição se revela conflitante_com um dos objetivos bási·
''Art. 8'·' Nos crimes definidos no arL -3? desta cos do projeto, qual seja o de desestimular a prática de fraudes
lei, a pena de multa será fixada entre 10 (dez) e 360 contra a Fazenda P1,í.blica, que tanto prejuízo tem causado
(trezentos e sessenta)_ diasRmulta, conform_e__seja neces- à sociedade, destinatária final dos benefícios decorrentes -da
sário e suficiente para reprovação e prevehçâb do cri- arrecadação de tributos e contribuições".
me."
__
Na forma regimental, solicitamos vista, eis _que preten·
Art. _7" O § 1'' do art. 316 do Decreto-Lei _nn .2.848, demos aditar razões em prol da nossa proposição, a serem
de 7 de dezembro de 1940 --Código Penal, alterado pelo submetidas à judiciosa apreciação dos ilustres pares compo·
art. 20 da Lei n" 8.137, de 27 de dezembro de 1990, passa nentes da CCJ.
Segundo a justificação do projeto, o descumprimento ina ter a seguinte rcdação:
'"'Art. 316. ·····~······H······ .. ·····-.. ·-.... ········-··-~~-~..... tencionai de obrigações tributárias, no Brasil, resulta princi·-
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Nã-o se compre~~de_no direito dOs nossos dhls que por
palmente, dentre outras arroladas, das seguintes causas que
dizem respeito à questão em foco:
falta de pagamento dentro de \lm período aleatório- porque
nunca se sabe quando a autoridade singular examinará o pro''a} ······~--~_,.... .._... , ...... , .............. ~··············•n•·-·······
b) impedimento do exercício da fiscalização sobre c;ontri·. -~~s(?_-:- uin simplc"S d.eSpacho dé quem tem· competência para
buintes ou se tores protegidos por autoridades governamentais, deCidir. em gãbinete fCchado, vá _ensejar, ainda que o pagaviável em razão da instabilidade: da ocupação dos cargos de mento ocorra um miriuto após o despacho, a provocação do
chefia administrativa e da possihilidadc de represálias sobre Ministério Público p<ira a instniçãd da ação penal. Não vamos
fiscais tributários, em sua remuneração e localização (a-ssUntoS nem comentar sobre a hipótese de o despacho ser antedade competência oU iriiciátiva do Presidente da Repúhlica, no tado ...
·O dispositivO emendado ofende, de forma subliminar,
caso da União, conforme arts. 84, VI e 61, i'• da CF/88);
um dos consagrados princípios informativos do procedimento
c) ......................................................................
administrativo-punitivo tributário que é o da ampla defesa,
d) .................................................................... ..
com os recursos a ela inerentes. A ser convertido em lei,
e) ..................................................................... .
r) ............... _ ................................................... . antevemos que os mais prejudicados serão os miCfoempresários e os ·assalariados. Os ricos e poderosos co.ntinuarão
g) insuficiê-ncia· de fiscáis" tfibutârios, acOmpanhada durante longo tempo por remunerações não-atrae-ntes pãra aU~i:. a efetuar depósitos para garantia da dívida até decisão_ final,
tores qualificados__(matéria de iniciativa privativa do Poder- ou mesmo a liquidá-la para, em seguida, ajuizarem ações
Executivo). sendo que para a fiscalização dos impostos fede- de reposição do indébito fiscal que, se julgadas procedentes.
rais a Secretaria da R~ceita está provida de apenas 7.000 ainda poderão ensejar as indenizatórias por lucros cessantes,
auditore:s fiscais. dos quais menos de 3.000_ e:g1 trabaltto de perdas e danos, afora as anulatórias de débitos fiscais.
Ante o exposto, e pedindo vênia aos ilustres autor c
campo. para controlar um universo de 1.680.000 Pessoas jurídicas cadastradas mais as_milhões de pessoas físiCas declarantes relator, somos pela aprovação parcial do parecer, visto que
do Imposto de Renda, tendo sido estimada a -neCessidade nosso· voto é pelo acolhimento da Emenda n~ 4.
Sala das Comissões, 11 de março de 1992. - Senador
humana em torno de 20.000 fiscais (entrevista do Secretário
da Receita Fcde_ral pubiicada na Gaz"et~ Mercantil de Maurício Corrêa.
12·12-89);
.
TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO
h) desaparelhamento tecnológico das repartições fiscais,
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
sendo que na Secretaria d~ Receita Federal a necessidade
EM SUA REUNIÁO[)EÍl DE MARÇO DE 1992
de investimentos foi orça:da em US$ 20Ó _ÕlilhõeS. -ê(iUlvale-ríid:
PROJETO DE LEI DO SENADO
a NCz$ 1,7 bilhões a preços de dezembro de 1989, cabendo
N• 70, DE 1991
ao Executivo a iniciativa· de propor recursos no orçanle-nto
(Gazeta Mercantil citada no item precedente)".
_
Dispõe sobre os crimes de sonegação fiscal, de apro~
Sinceramente, não nos comovem os relatq_s desses des_capriação indébita de tributo ou de contribuição social,
labros e mazelas administrativas~ eis que gerãdos·e-mantidos
modifica a Lei-n~ 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
pelo Poder Executivo, ao qual comp_eúi So1ucloriá-los. Piores
e dá outras providências.
são- os hospitais públicos que estão totalm~nte deSapan!lhados
-O Congresso Nacional decreta:
até para os atendimentos mais simples; nem por isso se iolúa
Art. 1Q Constitui crime de sonegação fiscal deiXar de
a falta da prestação do serviço médico ao cidadão .. ,0 di_reito
do cidadão está acim·a das conveniências burocráticas_ das re- pagar. mediante o uso de falsifiCaçãO material ou ideológica
ou de qualquer outro meio fraudulento, tributo ou contripartições públicas.
buição social devidos. no todo ou em parte, ou desviar de
Por isso. e principalmente porque estamos_ tratando _de suas finalidades valores de incentivos fiscais.
matéria pertinente a direito e justiça de ddaQãos, exatamente _
Pena: reclusãQ çle 2 (dois) a 8 (oito) anos.
nesta Comissão que é de Constituição_, Just~ç_a e Cidad~nia.t_
Art~ :f·' Constitui crime de apropriação indébita deixar
não nos impressionam os problemas administradvoS relativos de recolher, no todo ou em parte, valor de tributo ou contrià funcionalidade dos órgãos públicos, para a solução dos quais buição social, descontado ou cobrado de contribuinte, na quanão devemos anuir com o comprometimento da nossa cons- lidade de sujeitfl passivo direto ou indireto da obrigação, ou
ciência jurídica, malversando o sentimento Ço_j4_sto.
·
arrecad~dQ na qualidade de agente da Administração Pú.blica.
De pronto, arrepia-nos a idéia de se ófere_ce_r ao cidad3o,
Pena: reclusão _de l_(um) a 4 (quatro) anos.
ainda que delinqüente, a sugestão de pagar para não ser julga- ·
Art. 3~ Nos crime~ definídos nos arts. l' e zo desta lei,
do. De nada vale pagar após o julgamento que entender proce- cometidos por pessoa jurídica, a responsabilidade penal recaidente a autuação fiscal.
rá ~obre os dirigentes, aos quais competia superintender os
Ora, se o crime _de sonegação fis_f_al ou de apropriação - negócios relativos à sonegação ou determinar o pagamento
indébita de tributo foi perfeito e acabadO, das duas, uma: ou o recolhimento do tributo ou da contribuição social.
- Art. 4~ As autoridades fi_scai_s que tiverem apurado em
ou o pagamento post delictum, antes da denúncia, é irrelevante
e não o extingue, por entender-se de ação pública, sem que processo administrativo fatos que constituam crime, sob pena
influam a natureza, a disciplina, as conseqüências _civis da de responsabilidade, remeterão diretamente ao Ministério Pútransação depois de cons~mado, ou há de produzir plena eficá- blico os elementOs comprobatórios da infração, para instrução
cia jurídica consubstanciada na reparação, nada importando do procedimento criminal cabível.
saber em qual fase administrativa ocorreu a quitação.
Art. so Extirigue~se a punibilidade dos crimes de soneO âmbito admin_istratiVo é um só, e não comporta frag- gação físcal e de apropriação Tndébita de tributo desde que
mentação para efeito de tipificação ou -naõ do crime ou de o infrator efetue -o pagamento ou recolhimento da quantia
devida antes da denúncia.
declaração da extinção da punibilidade.

s
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quando o infrator for reincidente.
Art. 6·• O caput do art. 8" da Lei n" 8.137, _de 27 de
dezembro de 1990,_man_tido seu parágrafo úni~o. passa a viga·
rar com a seguinte redação:
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- H a oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.

. O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr'' e Srs. Senadores,
~·Art. 8'1 Nos crimes definidos no-art. 3'' desta
os desencontros e as práticas administrativas irracionais, colei, a pena de rnL1lta será fixada entre 10 (dez) e 360
muns em praticamente toda a história da heveicult_ura hrasi(trezentos e sessenta) dias-multa, conforme seja neces!Cira, estão atingindo seu ponto máximo, na terrível contra-_
sário e suficiente para reprovação e prevenção do cridição
entre alegados intuitos preservacionistas e o esmagame."
-- me-rito letal da produção de horracha vegetal na Amazônia,
particularmente no Estado do Acre.
Enquanto faz reiteradas juras de apreço pelo extrativisArt. 7" O § 1" do art. 316 do Decreto-Lei n" 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 -Código Penal, alterado pelo mo, inclusive prometendo estahelecer áreas específicas para
art. 20 da Lei n" 8.137, de 27 de dezembro de 1990, passa garantir a sobrevivência das estru!uras trad!cionais de produtos·coino a borracha e a castanha, ao mesmo tempo, o Governo
a ter a seguinte redação:
"Art. 316. .. ...................................,_,..._. ... pcrffiíte: mais ainda, o Governo estimula a falência irremediável dos.seringais nativos da Região Norte.
§ 1'.' Se o servidor exige valor d_e tributo ou con- Esta é a- única: eXPlicação plausível para o atentado que
tribuição social que sabe ser indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vcxat_ório ou gravoso, se pratica, agora, contra os trabalhadores c pequenos empreque a lei não aut_oriza.
- sários·gnmíféros am"azôniCos-, Com destaque para os acreanos,
ainda hoje os responsáveis pela maior e melhor parcela da
Pena: detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos."
borracha vegetal __hrasileira. A aleg~ç.~o é "preservar. n_á ~ma
Art. 8'·' Esta lei entra em vigor na data de sllã ·publica- zôni;i, a pureza ecológica", o que praticamente impede qualção.
quei-projCto valioso de desenvo!Viinento econômíCO, semeArt. Y'' Revogam-se os arts. 1·', 2", 9" e 11 e parágrafo lhante aos que construíram a grandeza do Centro-Sul do País;
único, 14 e 20 da Lei n" 8.137, de 27 de dc<emb[l) de 1990, até mesmo acessos rodoviáiios perenes são negados às cOmunie demais disposições cm contrário.
dades que ati sobrevivem, árdua· e denodadamente, soh o
Sala das Comissões~ 11 de março de 1992. - Senador pretexto de preservar a pureza e a virgindade da grande no resNelson Carneiro, Presidente.
ta. A contrapartida, porém, não ultrapassa as harreiras e os
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -·O' Expe· limites das palavras vazias e falsas.
O jornal A Gazeta, de Rio Branco, denunciou a·dramática
diente lido vai à publicação.
Sobre. a mesa, o ofício que será lido pelo Sr. l'' Secretário. situaçã-o ita última qua-rta-feira, em- reportagem a-sSiil<ida pefóbrllhanie_ e- fidcidigOo jOrnalista Jaime -Mofeira. Os núm"ê-roSÉ lido o seguinte
e dados ali inscritOs são alarmantes, dignos da mais atenta
leitura por toda a sociedade brasileira: "quase 95%_ de todos
SECRETARIA LEGISLATIV.\
os seringueiros do Acre estão parados, por falta de condições
SUBSECRETARIA DE COMISSÓES
para comercíalízar a borracha". A única perspectiva real de_
minorar-se _a tragédia é uma promessa. vagamente feita pelo
COMISSÁO DE CONSTITUIÇÃO,
lbarna, de ··um investimento, atravéS do Centro de APoio
JUSTIÇA E CIDADANIA
às Populaçôes Tradicionais", sendo que ''aquele órgão_fe'de_ral
de_ver4 vender b.revemente cerca de seis mil tonelada_s do proOF N·· 004/1992
Brasília, 12 de março de 1992 duto, de seu estoque regulador, a. fit.n de obter recursos que_
serão imediatamente alocados à Cooperativa dos Seringueiros
Senhor Presidente,
de Xapuri".
Nos· termos regimentais, comunico a V. Ex• que esta
Não deixa de ser uma solução emergencial, mas, sem
Comíssão aprovou, na forinã do Substitutívo:que aprese·n"ta, dúvida, o cerne da questão permanece intocado: a falta de
o PLS n'' 70, de 1991, de autoria do Senador Fernando Henri- urna política sólida, sustentada e sustentável, coerente c lúcique Cardoso, que ''Dispõe sObre os Crim-es-de sonegação fiscal da., para incentivai a produção extra ti vista de borracha vegetal
e de apropri<ição índébita de tributos e dá outras providên- no Acre _e em tod,a a Amazônia.
cias", na reunião 'te<ilizada em 11·3-92.
O Governo Federal precisa, urgentemente, assumir suas
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus protestos de eleva- responsabiidades na condução da política da borracha. que
da estima e consideração. -Senador Nelson Carneiro, Presi- lhe é incumbida e deve ter como executor o lbama~ sucessor
dente.
do extinto IBDF, que, por seu turno, havia assumido as funO SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Com refe- ções da também falecida Sudhevea. A dança de siglas e de
rência ao e-xpediente que acaba de ser lido, a Presidência burocratas não poderia, jamais, qüebrar a cadeia de hereditacomunica ao Plenário que, nos termos do _art. 91, §§ 3o a riedade e herança jurisdicional --:- m_a,s é o que parece estar
_
_
5", do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de cinco dias acontecendo.
Dois golpes simultâneos .estão matando a heveic_uliura
úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição__ da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado n"' 70, amazônica: defasagem das tabelas de comercialização e importação desenfreada, ambas provoé:ãndo a formação de estoques
de 1991, seja apreciado pelo Plenário.
Esgotado esse prazo, sem interpqsiÇáo· de recurso, a pro- não-comercializados; desestímulo à produção sistemática e
abandono das glebas tradicionais pelos seringueiros e suas
posição será remetida ã Câmara
DepUtados.
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famílias. Isso, como se sabe, causa um encadeainento de outros dramas sociais e políticos.- cOmo o inchaço das regiões
urbanas, a propagação da miséria c o aguçamento· da criminalidade c da marginalidade.
Tudo isso, ao que parece, está sendo deliberada e maldosamente provocado pelo Governal
Como explicar, ·senão pela lógiCa da fria perversidade,

o congelamento, que já dura 60 dias, dos pr~ços da borracha
vegetal? Que oUtra tenebrosa interição nõrteaúfO-eSCanCaramento dos portos ao produto importado e que provoca o

encalhe, só no Estado do Acre, de cerca de 2.500 toneladas
de goma elástica, em usinas e armazéns?
·
Tentando mascarar essa criminosa política anti-heveicultura, a indústria de pneumáticos esquece as-décadas em que
se abasteceu de borracha acreana e cinicamente alega que
se trata de um produto de má qualidade, inferior ao comprado
no ·exterior. Só agora descobriram isso?_ Qia, S-r. ~iesidf:-nie,
Srs. Senadores, a boiraCha produúda
Estado do Acre é
a de melhor qualidade em todo o Pai~-- país que, não custa
relembrar, é o berço da seringueira, hoje disseminada por
todo o Planeta, especialmente nas plantações do Sudeste Asiáw
tico.
Um governo que sc_diga democrático e corretQ não podew
ria, em hipótese alguma, deixar de cumprir leis específíCas
e em plena vigência, cõirio a que obriga as indúStrias a adquirir
a produção nacional de borracha primeiro-e, só depois, impor~
tar as parcelas adequadas às necessidades restantes.
No Brasil, essa é mais um-a das leis vitimadas pela prática
imoral do "desuso", esquecida na cesta dos projetes que não
interessam aos grandes oligopólios: senão, séria difícil_ encontrar respostas para a imensa dificuldade encontrada pelos_empresáiíos do setor, soterrados por gigantesco§ _es.toques dej~aw
dos pelo desinteresse das indústrias. Indústrias que, vale frisar,
são quase sempre estrangeiras na origem, assim corno também
são estrangeiros os forriecedores do produto -importadO.

-no

isso. meros paliativos,_careceõdo-se de uma política conCreta,
efetiva, voltada para as causas reais do problema. urna política
indispensável para que se evite o agravamento _da situaç_ã()
desesperadora, que pode atingir níveis íns"upOttáveis. ·a Curto
prazo, se essas providências nâo forem adotadas, de pronto,
pelo Governo.
Ê a denúncia que faço, neste momento, à Casa e à Nação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presid_e:nte. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Epitádo Cafeteira) ~ Concedo
a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - PA. Pronuncia o
seguinte: discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Sr•se Srs. Senadores, volto à tribuna desta Casa para denunciar
as arbitrariedades da Justiça do assim chamado desenvolvido
-· _
país Suíça.
Disse, em janeiro, que estranhava a conduta_ da justiça
daquele país em relação a um paraense, nascido em Santarém,
que estudou em Belém, filiou-Se aos nlovirflentos Cstudantís
e chegou a ser delegado do Sindicato dos Petroleiros em Belém.
Com o golpe de l\' de abril de 1964,' Sebastião Hoyos,
de quem falamos agora, teve que se exilar, primeiramente,
na Guiana Francesa, emigrando depois para a França e desta
para a S_uíça.
Na Suíça. recusou-se a receber pensão do Governo suíço
aos exilados políticos, preferindO tr.ãóalhar para susteritar a
sua família. Entre os trabalhos que pôde exercer, estava o
de mensageiro da União de Bancos Suíços.
Em.J989, Sebastião Hoyos estava fora do trabalho,_ mas
foi convocado para ficai' na segurança 40 óãnco, erri virtude
de doença de um companheiro seu, ligado a _es~a .área. Por
esses acasos da vida, nesse dia houve um assalto ao banco.
Ele foi praticamente nocauteado por uma coronhada_ dos ban~
didos e não pôde partiCiPar do esquema, qUe seria razoável,
de defender o banco contra essa invasão, em virtude de ter
sid,o colocado fora de sentido por esse golpe.

Que estranho vínculo!
A defesa da economia de mercado e da competitividade
não pode ser usada como pretexto para esmãgar um tão "impor~
Algum tempo depois, quando_ o processo caminhava na
tante segmento da economia, como o da borracha v_egetal, polícia Sufça, Uiiià-pesSoa denunciou que ele tinha facilitado
que, ainda hoje, é vital para a manutenção de regiões inteiras a ação dos bandidos. Nada houve que provasse contra Sebasno Brasil.
tião Hoyos. No entanto, ele ficou incomunicável durante 59
Ê indispensável que não se perca de vista a necessidade d~as, sem f!O me_nos ter direito a advogado, praticamente com
de abrigar interesses superiotés, ccJm-oõ da integração nacioa dois meses de prisão. Não foi ouvido em juízo.nal, a sobrevivência digna de atividades tradicionais comoA justiça suíça não permite ao advogadO de defesa acesso
a heveicultura, o estímulo à ocupação lúcida e não-predatória a-os interrogatórios dos demais suspeitos.
de todo o território que herdamos de nossos pais.
O julgamento que foi marcado para janeiro de 1991 foi
Sr. Presidente, Srs. Senadores, embora a situaçáo já seja adiado agora, outra vez, para maio de 1992. Do júri, que
quase desesperadora, ainda há tempo para salvar a he\'eÍa foi organizado para janeiro, num totã.l de_ cinqüenta pessoas,
cultura brasileira. Milhares de trabalhadores do setor, notadaw dezoito pertencem às instituiÇões bancárias -da Sulça. Hoyos
mente no Estado do Acre, esperam um gesto efetivo de incen- tem_ cert~za --absoluta de que, se fosse _constituído um júri
tivo à sua permanência nas glebas onde hoje trabalham; todos, _popular, ele seria absolvido.
enfim, contam qUe o Governo, brevemente, abandone essa
Segundo o Código de Processo Penal suíço, Hoyos tem
atitude de omissão e desprezo para com a cadeia extratitivista sido prejudicado, pelo menos, em três pontos: ele não tem
e beneficiadora do látex.
direito de confrontação com o seu aCúSador; foi recusada a
E é nesse sentido que concluo. endereçando o mais vee- reconstituição do assalto e ele deveria ter sido convocado, _
mente apelo ao Ministro da Economia, ao Presidente do Iba- pelo menos, uma vez por ntês, segundo o art. 148-do Código
ma e demais responsáveis pela heveicultura nacional, no sen- de Processo Penal daquele país, com vistas a fazer, enfim,
tido de que façam cumprir a legislaç-ão víge-nte, forçando o o acareamento, o acompanhamento do seu processo·.
Em dezembro de 1991, a família teve audiência conosco _
escoamento da produção hoje estocada por falta de compra·
dor.
e com o representante do Minisffo das Relações Exteriores,
Medidas paliativas. em momeri:tos de aguda crise como Francisco Rezek. Foram feüos apelos à Embaixada da Suíça
o que vivemos, não podem ser desprezadas- mas são apenas contra o constrangimento imposto a Sebastíão Hoyos.
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res da Europa, pelo menos, dez comitês de solidariedade, a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro.
organizados em defesa de Sebastião Hoy~?-·
.
__ _
o que temos sentido _é que toda a movimentação feita
·o SR. ·mRCEU CARNEIRO (PSDB -- SC. Pronuncia
tem sido inútil. CreTa", corri muita desesperança, com muita o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
amolação, que uma afirmação feita por um reprêSentãnte da Sr•~ e Srs. Senadores, o que me traz à tribuna do Senado ..
Suíça, no Rio de Janeiro, para pessoas que fazem parte de hoje, é a necessidade de registrar no_s Anais desta Casa o
um dos comitês naquele Estado, de que a Justiça, na Suíça; sígillfiCatíVO avanço, o gigatffesco ·pa:sso que esta Casa deu,
é diferente da Justiça do Brasil e dos países do Terceiro Mun- em conseqüência de urna decisão da Mesa Diretora, ao infordo, essa afirmação presunçosa seJa: não apehas üm·a afronta, matizar as nossas atividades Parlamentares e administrativas.
mas seja, sobretudo, a demonstração que tem a Suíça de
A inauguração que o Presidente do Senado Federal, Senarepresentar ao mundo a idéia de que em nela se colocando dor Mauro Ben·e-vides, acabou de realizar no 'PRODASEN
dinheiro, seguro está, porque nada há que confirme a partici- sigrlifica uma· atualizaç-ão que· reSgata quase uma década de
pação de Sebastião Hoyos ou a_ facilitação _que_ eh:: pudera defasagem a que o nosso sistema de processamento de dados
__
__ . _ _ _ _ .
estava situado. É também um;~ atualização tecnológica que
fazer nesse assalto ao banco,
É estranho que não se permita que ele sCja acare3.(fo- nos propicia condiçõeS adequadas não só de enfrentar o final
com as pessoas que 0 acusam, como é estran}lq que, aos de Século em condições de ponta na utilização dessas tecnoloadvogados da defesa de SebastiãQ Hoyos, também seja n~gado gias, corno nos prepara e nos habilita, através da plataforma
acesso ao processo~ de molde a que, logo, ficasse esclarecida tecnológica;-ao próxiino pass'o que essa área deverá assumir
'
no finalzinho deste_século ou__n_QJimiar do próximo.
a sua situação.
Não compreendo como um país, dito desenvolvido e que
Saímos de um Centro de Proçessamento de Daqos centrase julga presunçosamente, com uma Justiça capaz de ser isen- liiando todo conhecimento e informaç~o ~ passamos para
ta, considere absolutamente normal manter presa uma pessoa, uma deSce-ntralização real. Anteriormente, a descentralização
sobre a qual não existe culpa formada, há dois anos. _
era feita Por terminais nãó inteligentes. Passamos desse sisteDesde 1989, Sebastião Hoyos está preso. Preso, durante ma para um·a descentralização de mem6ria residente e de
um determinado momento, incomunicável, mas, recentemen- autonomia da utilização desse instrumental.
Essa decisão, da primeira reunião da Mesa Diretc)ra;-que
te, preso com o relaxamento _de_ssa incomunic;abilidade~
Estranho, também, é que alguns órgãos de imprensa, st! instaiuu no ano passado, foi acompanhada de investimentos
tendo tido acesso a__ Sebastião Hoyos, ouvindo seu rela.to e significativos, mas altamente compensadores para o nosso
podendo acompanhar, pari passo, cada uma d_as_coisªs por PaíS, pOtqueoonsídero-particularmente cara a ineficiência das
ele ditas, não tenham dado, em nosso País, a dimensão ade- instituições púólicas·. E qualquer investimento que se faça
quada para lutar contra aquilo que, no meu entender, é um para melhorar a qualidãde de seus produtos, no nOsso_ças.Q_
arbítrio total da justiçã Sufç~ em relação à pessoa, que, ao as- leis, -é barato perante à sociedade. Se uma empresa da
longo de sua vida, demonstrou absoluta serieQ.ade.
_
iniciativa privada tem- o direito de se atualizar e buscar os
Insisto, Sebastião Hoyos veio de _Santar:Çm_ p~ra_ Beléll! níveis tecnológicos de ponta para sua efieiêncía~ b Setor público
para estudar; ligou-se ao movimento estud~ntil; I!gou-se ao tem o dever de ex_ercita,r a sua ~tividade _j:Qm as melhpres
movimento dos petroleiros; batalhou pela reforma agrária. tecnologias disponíveis, porque um produto de unla empresa,
A 1" de abril de 1964, fugiu para a Guiana, onde trabalhou, normalmente, tem uma_ influência_ reduzida ça U_I]l_ espaço geodepois se deslocou_ para a França e de lá para a Suíça. Por gráfico deiltro d-e- um pafs limitado, enquanto a lei tem uma
todo esse tempo, trabalhou para sustentar a-sua fam_ilia. Num abrangência global, atingindo, inclusive, as pessoas que ainda
· ·
certo sentido, ao recusar _aquela pensão que a Suíça dá aos nãó n·ãscei"am.
exilados políticos, ·o qlie ele fez foi demonstrar a sua altivez,
De modo que, dado_esse_significado, verificamos que
a ~ua dignidade política. Depois, com a anistia concedida o Parlamento braS;ileiro ainda não estava totalmente-:- como
no Brasil, recus_ou-se a voltar e a retomar__ Q seu lugar na ainda não está-:-- aparelhado pan! exercitar com plenitude
Petrobrás, porque na v~rdade, ele tinha se articulado familiar- asprcrrogatívas que alcançou na COO.stituiçãode 1988, partic_umente à própria Suíça.
.
_
larmente n_o tocante~ questão das informações. O Parlamento
Quero, neste momento, com estas breves palavras; regis- não tem ãiiida um fluxo bem apropriado das informações
trar, ainda uma vez, o noss_o protesto em face da esse arbítrio e_ não tem uma articulação e uma conexão com os demais
da justiçã suíça, que se_- colo~. presunçosamente, comq uma ba:r;tcos de dados informatizados do País, onde encontramos
justiça iset).ta de_ toda~ a~ possi~ilidades cl._e interfe:rênci~-- Ela ain..cla uma resistência a:~;:caica patrodriada pelo Executivo, não
não cOnsegue provar, num caso como o de Sebastião HoyosL __ permite que se a-_cessem os mais de 500 haricos de dados que
ser isenta da influência económica dos bancOs suíços.
são_admin_istrado pelo Poder Público e, particularmente, pela
Não vejo nenhuma razão para que, num país que tenha União Federal.
uma justiçá eficiente, inaritenha-se uma pe~soa presa durante
Diante deste _quadro, a Mesa do Senado Federal _não
tão longo período, sem que se chegue a um julgamento e teve nenhuma dúvida em investir nessa área. Como executor
sem que, durante o processo de julgamento, po-ssa ser feito desse pi"ograma, designado pela Mesa. e _como 1·1 Secretário
todo o procedimento necessário para clarear a verdade.
da Casa. viajei para o exterior, visitei laboratórios, estudamos
Mais uma vez, registro este protesto, na certeza de que com os servidores, com os técnicos do PRODASEN sistemas
possa repercurtir nas pessoas mais sensatas_ daquele p3ís a adequados para ess_e mister e concluímos na adoção de uma
idéia da necessidade d~ Q.ar prosseguimento ao processo de tecnologia chamada "arquitetura de rede", 4ue é, hoje, a
Sebastião Hoyos, e que esse processo esteja cunhado, calcado mais nU.fiieiroSa no mundo. Já temos em torno de 5_ milhões
em seriedade, buscando, realmente, a verdade, que, certa- de redes instaladas no mundo inteiro; só o Brasil ainda não
mente, levará Sebastião Hoyo$ a lib_~rQ3;d$!.- _(Muito bem!)_
avançou nesse sent~do_, o que faz cs>m que o Senado Federal,
-o_
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ao adotar essa tecnologia, com alguns adidohàis-,-corno a utili~ cactos para acompanhar a velocidade que se exigia à época.
zação da fibra ótica, esteja entre as 3 ou __4 instituições que Mas há um aspecto, Senador Dirceu Carneiro, que· considero
dispõem dessa tecnologia hoje nQ J3rasil. O Sçnado Fcd_er_al fundamental e do qual o Senado Federal não pode absolutaestá agora na ponta da utilização dessa tecnologia. E, além - CD_en~~ <;_ontinuar apartado. que(> a elaboração c o acompanhado mais. o que se visualizou, tambt;!-m, para signrficar o acerto mento do orçamento. Não creio de grande valia termos um
dessa medida, foi cxatarncntc que, além de responder a uma equipamento desse porte, com toda essa tecnologia, se for
atualização de_ utilização tecnológ!ça, ela ainda é mais barata. apenas para facilitar o nosso trabalho interno, deixando-se
de lado uma vertente que é, talvez, a mais importante de
Em 1980, processar uma informaçãó cin iêdc cte- iníCro- · todas aquelas ~enquistadas pelo Congresso Nacional nessa
computadores era quinze vezes mais barato do que processar úftinia Constituinte ..

a mesma informação em um CPD. em um centro de processamento de dados. Hoje. __essa relação é de_ cem vezes c, pela
projeção, no a nó 2000, deverá_ sersetec:entas vezes mais barato
processar uma informação cffi ·um-a rede de micros do que
em um centro de processamento de 9ado_s.
De modo que temos uma significaçãO eCOnómi~ importante para implementar a dt!cisão. Por outró !<:~do,_ estamos,
como usuários da informática. assim como Os do mundo inteiro, desejosos de alcançar outr9s n(vcis de utilizaçãQ _da informática, além dO processamento de dados, tem com o adiciOTtal
de voz c vídeo. Para tanto, já üvenios o- cuidãdo _de pesqUisar
em todos os países onde essa questão está sendo discutida,
estudada, em laboratórios, alguns bastante avançados, já cOm
produtos praticamente prontos para a linha industrial. Assim,
adotamos uma plataforma tecnológica que nos permitirá.
quando essa nova etapa chamada multimídia entrar no mercado, a nós aqui, do Senado, estarmos compatibilizados com
esse novo passo que a informática oferecerá ao Mundo. Para
tanto, estamos com uma arquitetura apropriada e adequada
para dar um suporte inicial para esse novo passo que e-speramos ·que chegue antes dç final do século e que já está plenamente aprovada nos laboratórios e pronta para entrar nos
processos de produção comercial.
O Sr. Almir Gabriel- Permite V. Ex'1 um-aparte?
O SR. DIRCEU CARNEIRO - Poís-nao. Ouço, com
todo prazer, o aparte de V. Ex~. nobre Senador Almir Gabriel.
O Sr. Almir Gabriel_:_ Nobre SenadOr Dirceu -Carneiro,
em primeiro lugar, quero parabenizar e festçjar a decisão
tomada pela Presidência da Casa. através da Primeira Secretaria, no sentido de dar ao Senado um equipamento de tão
alta significaçãO-pari os nossos_ trabalho_s. Çre_io que o passo
dado, corajoso,--é -àa- maior importânCia e exige algumas colocações. A primeira é que alguns Gabinete~ po5sam- ser providos não apenas do equipamento de terminal- termin31 inteligente -mas que o usuário seja treinado para a sua utilização
em todas as suas potencialidades. Quando estivemos no· Chile,
representando o Senado Federal brasileiro na Conferência
sobre Democracia e Saúde, articulamos ç:om a Organização
Pan-Americana- dC ·saúde a possihilidade de o Senado ter
acesso às inforinãçõcs-daqucla Organiz~ção quc;hoje, detém,
o conhecimento de toda a legislação existente, quer nas Américas, quer, também, no mundo,_ no ~mpo da saúde. Isso
será da maior importância pa-ra os Parlamcnta~~s q~:~e têm
preocupação com essa área, principalmente as Comissões Técnicas, as Cõmis~:iõeSPermancntes c a Assessoria que passarão
a dispor inquestioiia:velmentc de um hanco de informações
da maior importânCia; da maior significação. Ao ladO_ desses
dois aspectos, gostaria de colocar pelo menos mais dois. Um
referente à próxima reforma da Cor1süuiçãó. que esPeramos
poder enfrentar com tím ·pouco meiló.S de dor de_ cabeça do_
que na época da própria Constituinte;Uma_Vez que os trabalhos foram extremamente penosos, difíceis e muito -co_mpli-

O Sr. Dirceu Carneiro- De pleno acordo, SenadoL
O Sr. _Aiõtir Gabriel- .,.que é de acompanhar a execução
orçamentária. Então, no meu entender, desde logo, o Senado
Federal deve co~ocar à disposição do Congresso Nacional todo
material, todo conhecimento, todo pessoal indispensáveis, não
apenas à elaboração do orçamento, mas sobretudo de fazer
o seu acompanhamento. Digo isso em função de alguns discursos que já fiz aqui. Lembra bem V. Ex• que, no Brasil, orçainento é uma peça de ficção! O Poder Executivo na execução
do orçamento majora-o em três ou quatro vezes ·mais q valor
que foi proposto inicialmente. E como não temos acompanhamento ade_quado, na verdade o orçamento executado passa
a ter entre 66 e 75% de recursos que não estavam ant~s previs~
tos. Então, a distorção daquilo que foi acertado com o Congresso é brutal! Por exemplo, destinamos recursos para a Saúde; esses recursos se atendem segundo o orçamento. No entanto, durante a execução orçamentária, recursos adicionais que
possam aparecer são destinados para áreas que nada têm a
vCr--CÓf!l aquilo que expressava o sentimento do Congr~sso
Nacional. De maneira que, mais uma vez. ao parabenizar
V. Ex" como 1" Secretário, congratulo-me com a Mesa e o
por essa decisão, reiterando o apelo anteriormente feito, no
sentido de que esse equipamento sirva ao Brasil, por via do
acompanhamento do orçamento e da sua claboação.
O SR. DIRCEU CARNEIRO- Senador Almir Gabriel,
V. Ex• faz uma consideração abrangente sobre o assunto,
localizando aspectos objetivos e inseridos nesse contexto que
pretendemos equacionar com essas medidas tomadas e esses
níveis de instrumental que alcançamos.
EU diria q-ue V. Ex'1 aborda,_ quando tra~a da questão
orçamentária, a cOísa m<iis importãnte que o Congresso NaciOnal tem como instrumental de prerrogativa para estabelecer
objetivos, prioridades e definiçõc:s de políticas públicas no
nosso País. Lamentávelmente, merecidas são as considerações
que V. Ex~ fez, pois afnda não estamos totalmente instrumentalizados para processar essa enorme quantidade de informações, principalmente depois -que o orçamento saí dos limitesdas decisões desta Casa.
De modo que essa propositu'ra, que está se conSolidando
a cada dia que passa, tem exatamente essa dimensão, a de
servir melhor ao Brasil. E quando fazíamos uma breve" Consideração à inaguração. começamos exatamente com essa observãção: 0- senado vai servir melhor ao Brasil a partir ciesse
patamar tecnológico que alcançou _e, principafmente, vai ajud~r na çonsolidação da democracia, porque o trato d~s _i~lfor
mações, a democratização das informações 6 _uma dimensão
da cidadania absolu~amente essencial para d consolidação democrática.
Tínhamos prof!!ndo des~jo de abrir os nossos quarenta
bancos de dados para a soCiédade_ brasileira acessá-los e não
tínhamos condições. A nossa demanda estava plenamente sa-
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turada, os níveis de resposta cada dia mais baixos~ mercê nia pode alcançar sem ficar dependendo de um acesso a Brasída saturação, e com a-quele patamar impossível de responder. lia, além de enfrentar congestionamentos e, possivelmente,
Agora, temos condições_de responder, em gr;1nde_ col!ta, às até o próprio custo desse processo.
indagações da sociedade brasileira,.~través de aç:~~os"dir~tos
De modo que, colocar as informãções ao alcance dos
ao Prodasen, aqui em Brasília, corribailcos de dados da IDaíof cidadãos é algo também fundamental para que as informações
importância, para sindicatos, para o poder público municipal, sejam utilizadas, alcançadas, e que isso realmente se consolide
câmaras, prefeituras,- para as assembléias legislativas, para como uma dimensão da cidadania e da democracia que quereorganizações profissionais ligcrais, para organizações corpora- mos alcançar.
tivas, seja de empresários, dt!_ trabalhadores, da sociedade,
Por outro lado, também, pretendemos alcançar. aqui,
em geral, um veículo_ de comunicaçãO de massa, e assir_n por no plenário, üm- raZoável avançO Onde além de - se assim
diante. De modo que, com esse patamar, com eSsa'plataforma entenderem os Senadores - podermos dispor de um micro
tecnológica que alcançamos nesta etapa, estamos nos habili- na nossa bancada com ligação on line ao gabinete ou com
tando a responder as questões que V. EX~ pôs, inclusive ein acesSO aos demais bancos -de dados, aos demais anéis dessa
relação à questão de saúde.
arquitetura adotada, aqui, do Senado ou inclusive para o exteA organização Pan_-Am~_dcana de Saúde já tem um convê- rior, ·poderíamos adotar, se assim o desejarmos, inclusive o
nio com a Hiblioteca do Senado, através de discQ ótico, que voto fora do plenário.
já dispõe deste banco de dados da organização, mercê de
Temos já disponíveis no mercado identificadores que são
convênios que o ilUstre Presidente do Senado e a Mesa assina- sensores semelhantes a uma caneta, com a qual o Parlamentar
ram há algum tempo. Por utro lado, em me referindo_à questão acionariã. (mi" três- vezes a sua assinatura e teria uma Identifide discos óticos vislumbra-se com essa tecnõlogia um avanço cação perféíta de quem estava fazendo esse exercício, e não
fantástico no trato das informações. Diz-se até que é tão gran- haveria, em nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade de alde a capacidade de armazenamento de informações de um guém fraudar este voto,pelo fato de que só uma pessoa teria
disco ótico, que 100 mil discos seriam capazes de encerrar aquelas características de temperatura, de reflexo, de velocitodo o c_onhecirru:nto da humanidade disponível hoje. E sabe- dade e outros aspectos que se demonstram ao fazer a sua
se que uma ediÇão dos jornais O Estado de ~S. Paulo, Jornal própria assinatura.
do Brasil, O Globo de um fim-dc-sem"'na, equiVale a uma _
Isso se assemelha muito ao código genético, porque é
quantidade de informações que detinha a pessoa mais bem quase impossível duas pessoas terem o mesmo código genéinformada na Idade Média. Isso sai num fim-de:seiriapa; IiiJ.Ifiã tico.
ediçã-o de um joinã.l. De modo que a quantidade de informação
De modo que, com esse aparato tecnológico, podíamos,
disponível no planeta é fantástica c dobra a cada qur:.torze se assim desejásseinos, votar de qualquer lugar; da residência,
meses, ainda, embora -grande parte seja perecível, como as do gabinete, ou onde estivéssemos, até no exterior.
notícias que não têm grande repercussão.
Então, são apenas dispositivOs tecnológicos que ficariam
Essa tecnologia vai permitir ao_nossQ País, que não tem à disposição do Parlamento brasileiro, se assim desejasse utilium sistema de distribuição de informação racional- as infor- zá-lo.
mações são compartimentadas e tidas como esquema de poEu queria fazer estes registro_s para configUrar, para sígnider, como o Executivo brasileiro, mercê_ da sua boca torta ficar o avanço que o Senado brasileiro deu ao inaugurar esse
do cachimbo da ditadura, ainda utiliza - talvez através de novo patamar tecnológico da utili~ção d_a informátiCa, esta
uma licitação nacíonal, que se _criem distritos ou regiões de abertura, através dos convênios ali assinados com o_ Banco
distribuição de informação, onde particularmente o Prodasen, Central e com o Superior Tribunal Eleitoral, para alcançar
o Senado, podem colocar, através de discos óticos, todos os outros bancos de dªc,i_Qs do País: Dataprev, IBGE, Ministério
bancos de dados de que dispõem aqui, que são mais de 40, da Fazenda, Serpro, e uma infinidade de outros absolutamente
e da mais alta importância, tais como convênios qoe o Presi- necesSários para o desempenho dos Parlamentares.
dente do Senado asSinou na inauguração do equipamento do
Essas inforniações,- tratadas desse mod_o, vão permitir
Prodasen com o Superior Tribunal Eleitoral, todos os aspectos que a qualidade das nossas leis sejam melhoradas, mercê da
eleitorais, que são- de muita -importância para a socieàde brasi- confiabilidade e atualidªde das informações e da versatili_d_<;le
leira, como a jurisprudência das decisões, como acesso ao com que se pope tratá-las aqui com esse instrumental. Portanto, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que nós, com esse
Banco Central, em que foi assinado convénio nesse dia estiveram lá presentes o Ministro Célio borja e o Presidente passo, estamos aperfeiçoando as condições de produzir leis
do Banco Central, Francisco Gros ~onde também o Senado no Parlamento brasileiro.
Além disto, estão já na Mesa Diretora duas reformas
abre as portas, que antes não havia conseguido, para acessar
informações que sâo simples implementas e insumos para as importantes: uma reforma administrativa, que vai modernizar
nossas decisões. POis o Senado tem prerrogativas exclusivas a estrutura burocr<i,tíca superada e ·arcaica que ainda reina
no trato da questão da dívida externa, do endividamento dos aqui no Senado Federal; e a proposta de Plano de Carreira,
Estados, dos Municípios. que o Banco Central detem as infor- a ser ap'reciada pela Mesa nos próximos 10 dias, segundo
mações que não eram abertas ao Senado. Algo inaceitável decisão do Presidente da Casa. Essas duas dimensões vão
e incompreensível. Pois, agora, a pai'tir -deste momento, tere- significa-r um enorme passo do ponto de viSta da questão admimos.
nistrativa e do Plano de Carreira dos funcionários do Senado
Por outro lado, estas questões que estamos abordando, Federal.
Essa questão administrativa tem, dentre outras, -uma: i1õ;;.vão permitir", também eSte aparatO tecnológico que nós, não
só coloquemos os bancos de dados, aqui de Brasília, à dispo- vidade que eu gostaria de enfatizar. O instrumental tecnolósição da sociedade brasileira inteira, mas que também possa- gico, para tratar as informações, articula uma estrutura admi~
mos colocar essas informações, lá, nas regiões_onde acidada- nistrativa que centraliza o Prodasen como elemento captad_or
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e processador das informações. Co_m ~ ~ifiCU.lação da Ass~s
soria como instituição, que dá o s1gmficado de uma anáhse_
opinativa-sobre as questões, e também do setor de informação
da Casa com o Prodasen, haveria uma enorrtle facilidade em
difundir essas informações assim alcançadas e articuladas imperativamente. De modo que isto é um avanço-enOrme, porque não tínhamos uma articulação da informação, que é a
nossa matéria-prima para o__trabalho.
Com esseS aspectos, eu queria regisrrar-qüe a Mesa está
absolutamente preocupada cm a qualidade das leis, com a
facilidade do desempenho do mandato dos ilustres Senadores
desta Casa e está fazCrido_ o maior empenho para que tudo
isso seja alcançado. Isso significa avariço e mais qualidade
desta instituição; qUe", a cada dia que passa, mercê dessas
medidas, se aperfeiçoa para servir melhor ao Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Durante o discursa do Sr. [)irceu Carneiro, _o Sr.
Epitácio CaJereira, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como Presi·
dente da Casa_, sinto-me no dever de, aqui, fgualmcrite me
regozijar_ pClo ·registro que faz da tribuna, na sessão dehole,
o nobre Senador Dirceu Carneiro no que tange à recente
inauguração do centro computacional do Prodasen. renovado
para atender às exigências tecnológicas e aos próprios reclamos
da sociedade.
Se anunciamos, ao iniciar-se esta gestáo:-que tUdo faríamos no sentido de conduzir o Senado para uma linha de modernização, não poderíamos alcanÇar eSse desideratQ set:n promover a informatização dos setores vitais da Casa.
Agora, sim, dispondo de um novo equipamento, teremos
condições de realizar essa tarefa, favorecendo os Srs. Senadores, para melhor cumpir o mandato que lhes foi outorgado
pelo povo brasiliíro.
Ao mesmo tempo, os ou to~ 9rgão~- dª Casa: as Comissõe-s~,
a secretari8A}er81 d-a-Mesa, a Taquigf~fia, o E~pediente, setores que mais díretamente se vinculam- ao processo legislativo,
todos eles terão a prioridade da informatização. E o Prodasen
disporá de recursos técnicos para melhor atender às exigências
de um Congresso que precisá estar sempre -ao alcance de
informações precisaS" e abalizadas, a fim de que conheçamos,
de fato, a realidade política, econômica, financeira, social
e cultural do País.
Portanto, foi Um fato, sem dúvida, auspiciOs.o, que mereceria o realce, como agora o faz o Senador Dirceu Ca_rnei_ro, _
com esta breve inte.rvenção Solidária da própria Pt-esidência
da Casa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIOTORRI\:A (PDT- DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão-do orador.) -Sr. Presidente,
Sr•s e Sis. Senãdófes, registro, hoje, com profundo pesar e
uma dor -imensa no coração, ·o falecimento do insigne jurista
Laércio âa COstii ·penegrino, que vai Ser enterrado no Cemitério São Franciscõ Xavier, no Caju, no Rio de- Janeiro, às
treze horas.
COinO todos -sabem, o Dr. LaérciO- da Costa Pellegrino
foi o advogado que se celebrizou no julgamento do Sr. George
Khoury, apontado-como um dos responsáveis pelo assassinato
da Cláudia Lessin, um episódio que ocupou, durante váriOs
meses, o noticiáriO da imprensa brasileira. Foi presidente do
Instituto dos Advogados Brasileiros até recentemente, de on-
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de teve de se afastar em virtude do agravamento do câncer
que tomou conta do seu organismo. Os médicos tomaram
ciênciá de que ele estava com esse mal em junho do ano
passado, desde quando suportou o sofrimento que resultou
no seu falecimento.
Ao longo de_ ~ua_ carreira, iniCiãda em 1949, quan_do
se formou pela antiga Faculdade de Direito, hoje da Universidade do Rio de Janeiro, colecionou cargos e títulos. Tomou
posse como membro efetivo do Instituto dos_ Advogados Brasileiros em 1965:-Era membro titular da Sociedade Brasileira
de Criminologia e Ciência Penitenciária do lilstitUio Hist6rio-Cultural Pero Vaz de Camínhá, eril São Paulo. Em janeiro
de 1981, tornou-se Secretário-Geral para relações internacionais da Sociedade Internacional de Profilaxia CrimirlaT,
com sede em Paris.
Eleito Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros,
pela primeira vez, para o biênio 1982/84, tornou-se membro
do Conselho Superior do órgão, e foi relator de muitos anteprojetes de leis importantes, como o do novo Código Pen~l
e da criação do Juizado de Instrução.
Entre 1982 e 1984, foi Presidente do Comitê de Direito
e ProCesso Penal da lnteramerican Bar Association de 1983
a 1985.
Foi Presidente para as Américas do World Peace Through
Law Center, ambos com sede em Washington.
Em 1988 e 1989. foi Presidente do Cons~lho Fede.ral de
EntorPecentes em Brasília.
_- ·
__
Era Presidente da Comissão Permanente de Direito Penal
do Instituto dos Advogados Brasileiros.

e

E, de 1989 a 1990: foi Vice-Presidente da Comissão Inte·
ramericana de Controle do Abuso de Drogas da Organização
dos Estados Americanos.
Pre-sidente para o Brasil da World Jurista Assoc:ia!ion,
fOi e-eito por unariiniidade, para integrar o Tribunal de Etica
Profissional da Ordem dos. Advogados do Brãsil, s~ção- do
Rio de Janeiro, entre 1991 e 1993.
O Jurista Laércio Pellegrino era carioca. Quero aqrJi,
com saudade, registrar a sua grande atuação no cenário 'ja
cultura jurídica brasileira, mas, sobretudo, assinalar o episódio
que vivi com ele nos idos de 1953, ele, como Presidente do
Instituto dos Advogados Brasileiros, o então Presidente da
República, General Figueiredo decretou o estado de emer·
gência na Capítal"da República. Foi quando, após a realização
de um encontro de Advogadqs que realizávamos aqui em
Brasília, na Ordem dos Advogados do Brasil, fomos surpreendidos com a invasão do recinto daquela entidade, por determinação do então truculento Comandante Militar do Planalto.
S. S\ o saudoso jurista Laércio Pellegrino, veio a Brasília
para nos prestar total solidariedade. Inclusive, na reabertura
da Ordem, por ocasião do grande desagravo nacional, ele
esteve presente.
Registro, com grande saudade, a morte do insigne jurista
Laércio da Costa Pellegrino~ para ·que figure essa reco-rdação
nos Anais do Senad~ da República.
Durante 0 discurso do Sl-. Mauricio CorrRa, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi-dência_, qui?- é ocupada- pelo Sr. Alexandre Costa, 1~
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) palavra ao nobre Senador ESperidHio Amiri.

Concedo
-

~.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS ~ SC. _Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do ordor.l.---:- Sr. Presidente.
s~~ e Srs. Senadores, nesta__oportunidade, desejo abordar e
esclarecer alguns aspectos referentes à necessidade de adequar
a Resoluçao n~' 58/90, do Senado Federal, que dispõe-sobre
limites e condições do processo de endividamento de Estados,
Municípios, e do Distrito Federal, ao con_tido na Lei n~ 8.388,
a chamada Lei da Rolagem da Dívida, aprovada na última
sess_ão do ano passa-do, dia 20 de dezembro de 1991, e_ püblicada no Diário Oficial da União de 30 de dezembro do ano
passado.
Cu mo tod_os podemos nos recordar, o debate e a prÓpria

decisão tomada por esta Casa e a Câmara dos Deputados,
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Tenho dúvidas Sf! é necessári.o que ditemos uma nova
resolUção. Já estudei todos os documGntos que foram produZidos, e que são mais Ou menos-públicos. a respe:to da questão.
Tenho emendas já redigidas a respeito da atualização da Reso~
lução n" 58, mas aincia não me convenci da ne.:essidade . .da
produção de um documento intei(ãffient~ ·novo, tal ã quali~
dade da Resoluçao_n? _58/90 que norteia a matéria. ·
·
O que quero salientar, nesta oportunidade, é que nós
não de_vemos repetir a violência praticada em dezembro pas..<;ado. violência que representou a aprovação, sem amadu_recirilento da discussão, do conhecimento da matéria, de afogadilho, numa evidente trans.ação que houve entre o Gover_no
e _o PMDB, que condicionou tal transação à_ aprovação da
diamada mini-reform-a tributária e casada_ essa deliberação
à aprovação do chamado Projeto de Lei da Rolagem da Dí~
vida.
-

decisão que resultou na edição desta lei, foram -niârcados,
basicamente~ pelo questionamento que agora·se encontra no
Supremo Tribunai Federal, por iniciativa do PSDB, numa
ação da lavra do jurista Miguel Reale Júnior. O questionaNós não devemos repetir a violência que foi derilinciada,
mento foi marcado pela dúvida quanto· ã-constíti..icionalidade aqui, por vários Srs. Senadores, inclusive por mim - recorde uma lei regulando matéri~ da competência do Senado Fede- do-me,_ inclusive, a alocuçã_o que a respeito do assunto fez
ral. conforme estabelece o art. 62, -incisos VI, _vn, VIII e o Sr. Senado_r José Paulo Biso!, par"ticularme"nú:: a respeito
IX, da Constituição Federal.
-·
çlo_C\rt. 13 do que veio a ser a lei.
Aquela dúvida que, na minha opinião, marca o mau início
Eu gostaria que as minhas palavras não fossem encaradas
de um processo legislativo, começa, novamente~ a se mani- _por aqueles que defendem a imediat~ aprovação de uma nova
festar, conforme pudemos observar ontem ·na reuniãO da Co- resolução como um posicionamento _intransigente. É minha
missão de Assuntos _ Económicos, -que inaugurou o processo convic~o de que o Senado cumprir"á com- o seu papel, se
de atualiza_ção -da Resolução n<:> 58/90.
conhecer as aspirações dos Estados. Esta é a Casa da FederaEm resumo, co. .m
. a presença de Secretários da Fazenda ção, e não há por quê não se conhecer a aspiração, o desejo,
de nove Estados, para uma reunião convocada pelo Sr. Presi- o objetivo de cada uma das unidades da Federação. O Senado
dente, Senador Raimundo Lira, dando conseqüência a uma deve conhecer para poder sopesar; deve conhecer as limitações
reunião havida entre o Presidente do Sen_ado e lideranças do Governo Federal e deve, mais do que isto, decidir, considepartidárias, também nesta semana levada a termo, chegamos rando outros· compromissos que conhece, que homologou ou
virtUalmente a um impasse, posto que, para o que se chama que está em viaS de homologar como, por exemplo, os compro~
nova Re~o!ução 58/90, exist3m três sugestões básicas.
m.issoS- representados pelos diversos acordos que integram o
A primeira, um documento elaborado pela Assessoria grande acordo da dívida externa que o Governo brasileiro _
do Se_nado Federal, de __ que o Sr. Presidentç da Comissão vem negociando, vem infor:mando ao Sena_do e este vem. aprepretende que todos nós consideremos coroo um estudo, qu_e ciando {!_~provando.
realmente é base, como uma espécie de "boneco", co~o foi
A visão da conjunto de compromissos, de encargos dos
a expressão us-ada, para se ter como ponto de partida para Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e da União é
urna nova Resolução.
.
- indispensável para que o Senado Federal delibere com eqüaniConsta que o nosso nobre Colega, Sen_ador harn ~ariava, midade e, acima de tudo, com justiça numa ques~ã9_ tão polé~
apresentou, a título de Projeto de_ Resolução, também, um mica.
estudo de sua inici.ath{a. E, finalmente, chegou ao ilosso coFinalmente, dos incidentes ontem registrados, o principal
nhecimento um texto -da lavra do Departamento do Tesouro
Nacional. Ou seja~ a competência do Senado Federal, neste fOi que se pretendia realizar a reunião da Comissão de Assunmomento, de fronta-se com o interesse da Uni_ão, que é o . tos EcOnómicos de forma fechada. O Ptesict"eilte-Rairlmndo
de restringir ao máximo novas operações de crédito, emissão Lyra chegou a solicitar que a impre-nsa sC: retirasse da sala
de novos títulos por parte dos Estados e Municípios, de sorte da Comissão. Insurgí~me contra tal deliberação. Pedi que fosse
a não agravar a edição de meio circulante na economia e esclarecida a natureza dessa deliberação e, afinal, ainda que
nas firiati:Ças nãdo"nãis, conrendo, desta f9rmit-,~ o déficit públi~ tenha havido no contexto da discussão vozes e pronuncia~
coe, objetivando em última análise, reduzir fatores que contri- mentes divergentes, estabeleceu-se que não havia necessidade
buem para a elevação da taxa de inflação. Portanto, o desejo de realizar uma reunião secreta para conhecer aspirações,
da União é frear, quando o dos Estaçlos_Unidos,_.o)J,viame.nte. desejos ou sugestões dos Secretários da Fazenda dos Estados
·
- brasileiros.
é ampliar seus_lim_ites de endividam~_TIJo~ não se restri_ngindo
O rumo a ser tomado, a partir de agora, pelo que ficou
àquilo que nos foi apresentado em dezembro passado como
sendo a solução que a Lei n<:> 8.388. representaria, interesse delib.erado, é que o Projeto de Resolução, de aut9ria do Sena~
dor Iram Saraiva, terá um Relator design~do e_ todos podereda União, interesse dos Estados.
lflOS, n_a comissão~ apresentar emeridas, sugestões para discusDesejo, aqui, salientar o que entendo. ser p -int~.resse
são _e para deliberação posterior.
do Senado Federal. Todos sab_em que fui contra a formá corno
_ Finalmente, desejo solicitar ã Mesa que esclareça qual
a lei foi apresentada. Lutei rio limite 4ªs minhas possibilidades
para que o Senado não aprovasse o projetO de lei, mas quero é o prazo para apresentação de emendas para os que não
são membros da Comissão, como é o caso desse Projeto de
dizer que não pretendo ser um obstáculo intransponível, irreResolução, de autoria do Senador .Iram S~aíva, alterando
dutível, para que o Sen_ado cumpra com o seu papel, à vista
os termo_s da Resoluçãó-n 9 . 58/90, No âmbito da COmissão,
do quadro político e _eçônQmfco que estamos a viver:
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não tenho dUvidas sobre o prazo para· a apreserttáção das
emendas. Mas no caso dos que não são membros, os cinco
dias começariam a correr a partir de- "quã.iido? Essa dúvida
ficou pendente ao término da reunião. E creio qu-e o eSclarecimento de V. Ex~ vai favorecer alguma cõJSa que corp.eçou

mal. O parto da Lei n~ 8.388- foi equivocado! E estamos hoje
vivendo o saldo de um nascimento mal havido. Podemos agravar os defeitos genéticos, praticimdO aqui novas arbitrariedades e novas operações, passando com o tratar po·r cima
da necessidade de deliberar, e podemos atenuar os defeitos
de nascimento se tivermos a -lucidez para debater a aplicação
para diligenciar, tornándo esse prOcedimento claro e consoante com·as· grandes responsabilidades que o Senado tem numa
matéria do mais alto significado para a economia e para a
sociedade brasileira.
Portanto, encer-ro as minhas palavras, solicitando que
a Mesa, quando puder, esclareça sobre como se ·estabelece
o prazo de 5 dias para as emendas dos que não são membros
da Comissão.
Muito obrigado,_ Sr. Presidente. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Esperidião Amin, o Sr.
Alexandre Costa, }? V ice- Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:.
Aluizio Bezerra- Ainazonino Mendes- Antonio Mariz
- Áureo Mello - Carlos De'Carli - CéSar Dias - Cid
Sabóia ·de Carvalho - Coutinho .Jorge - Elcio Álvares Gerson Camata- Guíllierme Palmeira- Henrique Almeida
- Humberto Lucena - João Calmon - João França João Rocha ---Jos.é Fogaça - Jutahy Ma_gathães - Levy
Dias --Lourival Baptista- Mansueto de Lavor- Márcio
Lacerda- Meira Filho- Moisés Abrão- Nelson Carneiro
-Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (MagnoBacelar) :___ Respondendo
à pergunta de V. Ex~, Senador Esperidião Amin, nos termos
do art. 277 do Regimento Interno:
"Lidos os pareceres das Comissões sobre a~ proposições, em turno único, e distribuídos em avulsos, abrirse-á um prazo de cinco sessões ordinárias para apresentação de emendas. findo o qual a matéria, se emendada,
voltará à comTsàãO para exame."
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotado o
período destinado ao Expediente~
_
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

-
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Concede) a palavra ao no-bfc senãdor JOnas Pinheiro para
emitir o pareCer da Comissão de Educação.

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Para emitir pare·
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Secadores:
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o PrÕjeto de Decreto Legislativo n• 2, de 1992 (n'' 45, de 1991, na Câmara dos
Deputados), que "aprova o ato que outorga c_oncessão ao
Sistema Norte de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons _e imagens na cidade de Linhares,
Estado do EspíritO Santo".
Por meio da Mensagem Presidencial n'' 109, de 1990,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da R.epúbtica submeteu
ao Congresso Naciónal, nos termos do art. 49, Inciso Xll,
combinado com o § 1" do art. 223, da Constituição Federal,
ato que outorga concessão de exploração de serviço de radiodifusão d_e sons e_.imagens, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, ato este constante do Decreto n~
98.922. de 2 de fevereiro de 1990_.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do
. então Ministério das Comunicações, constatando-se que a empresa vencedora atende às exigências do Edital n" 128/89 e
aos rt;-quisitos da tegislação específica da Radiodifusão.
E a seguinte a composição acionária do Sistema Norte
de Rádio e Televisão Ltda.:

- Feliz Antonio Zanon
- Ademar Mecias Ceolin

350.000 cotas
350.000 cotas

Total

700.000 cotas

O prese-nte projeto; examinadg pela C~ missãO- de Ciência
"ê"feCfioiOgia, Comunicação e Informática da Càmara dos Depi.lt~do~, recebe::~ parecer favorável de seu Relator, Deputado
Jose ~has Moreira, e aprovação unâqime daquela Comissão.
Já -na Comissão de Constituição e Justiça e Redação daquela
Casa, recebeu aprovação dos Srs. Deputados, com restrições
do D_eputado Vital do Rego, e adoção da seguinte emenda:
"Emenda do Relator:
Substitua-se, no iníCio do art. 1", a expressão "Fica., por
"É-".
, - . No _S:,nado, esteve o Projeto nesta Comissão de Educação
a dispostçao dos Srs. Sena~ores para_ rt~cebimento de emendas,
no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos.
2 --Voto do Relator
---- -Diante da regularidade dos procedimentos e do testemunho ministerial de que o Sistema Norte de Rádio e Televisão
Ltda .. atenda a todos os requisitos técnicos e legais para
recebllllento da concessã~, opinamos pela aprovação do ato,
na forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
É o parecer, Sr. Presidente. -

-o

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVÓ
N• 2, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nps termos d_o a_rt. . O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O parecer é
172, II, d, do Regimento Interno.) ·
favorável.
-- Pissa-s_e à discuss_ão.
_
Discussão, em turno dnico,_dõ ProjetO de Decreto
Legislativo n' 2, de 1992 (n• 45191, na Câmara dos
Em discussão em turno único. (P_ausa.)
Deputados), qu~ apro~:--ü~te -qt-~e outorga concessão __:_ ____ o_Sr. ~utahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
ao Sistema Norte de Rádio e Teie,.-isâõ _L~da .• para para discutir.
explorar serviço de radiodifl}são__de sons e imagens na
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
Cidade de Linhares, Estado do Espíríto Santo. {Depenpalavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
dendo de parecer da Comissão de Educação.)

Março de I992

. DIÁRIO DO" CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para discu ti i'. Sem r_e_vis.ãp çio oraçl9r.) - Sr. Presidente, Srs. Sena-
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Sr. Presidente, se todos aqueles que garnatiram que iam
salvar os pobres e chegaram ao poder tivessan realmente olhado para os pcbres, estes já estariam ricos. No entanto, estão
cada vez mais pobres. Cada vez, a concentração de: _renda
nq Brªsil é_maior, porque são os ricos que reCebem 6s favores
das elites.

dores vamos recqmeçar afa~e de conccs_sõ_e~ para exploração
do serviço de radiodifusão de sons e imagens que ainda vem
do Governo passado. Veja V. Ex" o número de concessões
que foram feitas_ no Governo passado, através do Ministério
das Comunicações. quando era Ministro o Sr. Antôrlio Carlos
Mas não temos tempo pa:ra mudar a lei; não temõs te'mpo
Magalhãt!s, hoje porta-voz da moralidade pública no País.
para levar a sério esse direito que temos de fazer essas conces- _
Esse é exatamente_o Cx.cmph d-a moralidade pública 4ue soes ...
S~ Ex~ exercitou. 'E como S.~ Ex" distribuiu a mãos-chc.::ias essas
Sr. Presidente, vou falar mais -um ariõ a respeito âfsso.
concessões para a exploração- dos Serviços- de_ radio.4.ifusão Já há alguns anos que venho falando sobre isSo, e- inais uma
de sons e imagens:? Por coincidência, s~ V. Ex" verificar,_ os -vez volto a esta tiibuna.
Uin dia, qu-em sábe, acordaremos. Um da_, quem sabe,
sócios daquelas empresã.s que concorre_ram para esta concessão e foram vencedores têm sobrenomes de parlamentares. constituiremo_s uma comiss_ão que seja encarregada de verificar
Está aqui, na miil.ha mão. Então conheço bem, de tradição, essas concessões; uma comissão que vai -dizer ao GOverno
não tenho_maio_r ct>ntat_o. Pessoalmente, conheçq \.l._m_ membro se ele pode ou -não dar essa concessão, se (:correta ou não
da (amí1ia, o Deputado Ademar Messias Ceolin.
____ _
·-essa conCessão.
·· ·
· .. · -·-· ·
-· ·
Veja, Sr. Presidente, que falta faz aqui uma nova legislaFala-se muito-, neste Governo, ·co_ntra.oligopótios:·contia
ção a respeito dessas concessões.
. ·- ·--monopólios, mas e o monopólio da concessão_ de rádio e televiOutro dia, tive a oportunidade de fazer um pronuncia- Sâo'?"Qual é a modernidade desse Governo para tratar desse
menta aqui, neste_- Senado, comparando a nossa legislação assunto que é _sério, em que uma televisão pode fazer um
com a dos Estados Unidos~ e fiz essa_coroparação porque--- candidato a Presidente da República e destruÍLQI,ltro?
n-ingUém pode falar q~~ os Estados Unidos não _são~ um país
Nós temos que pensar nisso, Sr. Presidente! Nós temos
democrático, que os Estados Unidos não são um país em que levar esse assunto a sério, com profundidade.
que se respeita muito a livre empresa, em que se dá liberdade
Existe um projeto simples, que não resolve, _Mas nem
para os empresários executarem seus trabalhos, suas obras, ess~ pro eto anda, está nas gavetas e não anda~ porque não
abrir s_uas indústrias, sua linha comercial, todas as formas querem mudar it3da. Aqui não_se aceita mudar nada que
J:~ate de concessões de rádio e :televisão. É um pessoal podede liberdade.
- Agora, na questão de conc_essóe.s. de rádio e televisãO, · rosó-!
eles têm uma comissão presidida por um juiz,-da: q-ii-a1Tazem
Sr. Presidente, não sei se estou perdendo o meu tempo,
parte cinco membros indicados pelo Presidente da República mas tenho a consciência de que estou fazendo aquilo que
e sancionados pelo Congresso, que verifica diversos aspectos julgo do meu dever, chamando a atenção_, mªis uma vez,
_
.
antes de dar a conc_essão. E um desses aspectos é não permitir para esse assunto.
que um mesmo empresário tenha mais uma concessão se já
O Sr. Ch_agas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palaVra
atinge 25% da opinião púhlica nacional, através da sua rede para discutir.
ou das suas televisões. Aqui, no Brasil, não. Aqui, a rede
0 SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)_ Com a palavra
pode ter 90% até 100% de audiência pública e ainda cOntin-ua
recebendo novas concessões.
o-nobre- Senador Chagas Rodrigues.
Outra coisa que eles verificam é se a pessoa é proprietária
·O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Para discu_de um jornal no seu Estado. Se for ;não [:iOil<!fãter a cOncessão tir.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, está em discuissãO
de _rádio___e _televisão, porque não querem a manipUlação da o·_Projeto de Décfeto Legislativo n!' 2,-de 1992.
opinião pública. O rádio e a telcvisào_n~o podem ser transforPasso a ler a emenda:
mados num partido político. Infelizmente~ é o_ que vemos
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
em cada estado, pratfcaiTiente.
Legíslãtivo -no 2, de 1992 (n~> 45/91. na Câmara dos
No meu Estado, temos urna rede de_ televisão acompaDeputados), que aprova o ato que outorga concessão
nhando as fronteiras dos diversos Estados brasüeiros _que fa_ao Sistema Norte de Rádio e Tel.evisão Lt<;ia., para
zem limite com a Ballia, uma rede que transformou a opíriião
explorar serviço de radiodifuSão de sOns ~ imagens na
pública em sua prisióncii"a.
Cidade de Unhares, EstagQ_d_ç_ Espírito Santo, (depenE o que acontece nos outros Estados.
dendo de parecer da Comissão de Educação).
Sr. Presidente, assumimos aqui no CongressÓ NaciÕnal
A Comissão não se pronunciou e tivemos oportunidade
a responsabilidade de verificar-essaS Concessões. E mais uma
vez não estamos cumprindo com a nossa obrigação, mais uma de ouvfr o parecer de um ilustre Senador,_ neste plenário,
há poucos minutos.
vez abrimos mão das nossas prerrogativas.
O que está havendo com este Congresso brasileiro?
Sr. Presidente, tenho aqui a Ordem do Dia que traz o
Ontein, cu perguritava: O que cstáacónte._cendo oQ S_ena- prOjeto de decreto legislativo que aprova o ato. Leio:
do? Estamos aqui há-um mCs e urna semana sern nada fazerDECRETO Ne 98.922.
mos. O que está ocorrendo com os politicos braSileiros?
DE 2 DE FEVEREIRO DE I990
Vamos ter eleição este ano, c o que vemos nas primeiras
Outorga concessão aQ Sistema Norte de Rádio e
pesquisas? Que 70%, 75% dos eleitores não querem votar
Televisão Ltda., radiodifusão de sons e imagens (televiem ninguém, porque achani que todo mundo_ é_ igual, não
são), na Cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo.
presta, todo mundo é l_adrão. Então, -de repente, aparece
Art. 1" Fica outorgada concessão ao Sistema
um salvador da pátria ... Lá em São Pa~lo, está aparecendo
__ _
.
_~ _
No~te de Rádío e Televisão Ltda, para explorar, pelo
mais um para salvar os pobres.

1266 Sábado 21

D1ÁRIODO CONORESSO NACIONAL (Seção II)

praz.o de 10 (dez) anos. sem direito de exclusividade,
serv1~0

de radi~difusão d~e sons e imagens (televisão),
na Cxdade de Lmhares. Estado do Espírito Santo-.
Pela Ordem do Dia, Sr. PrcsidentC, não se-pode conhe~er
os responsáveis pelo Sistema Norte de Rádio e Televisão Ltda
9uem é o presidente, quem são os diretores. De modo qu~
Ignoro os nomes desses ilustres brasileiros_ que conseguiram

essa concessão. Mas, pela denominação da conceSsionária
vêRse que é uma sociedade por cotan:Je responsabilidade li mi:
tada -Sfstemã NOrte de Rádio e Televisão Ltda.__ É um sistema!- Sr. Presidente. Tudo deixa a crer- que a en-tidade poss~i
vánas estações e emissoras, e foi aquinhoada com mais uffia
concessão.
E~tamos_luta?d?, Sr. Presidente, pela democratiz,ação
da sociedade brasileira. Não basta democratiza-r o voto, não
basta democratizar~ acesso à saúde, não basta democratizar
o acesso ao enSino. E preciso democratizar a sociedade assegu.rando i~ua~dade de oportunidades, assegurando justiÇa~ sobretudo.,_ Justiça social, e moralizando a nossa administração
e as nossas instituições.
-
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E mais,_Sr. Presidente, peço a atenção dos nobres Colegas
para _o segumte: a televisão, neste País, de um modo geral,
não está educando, está, sim, deseducando.
nevia cada emissora possuir um professor de português,
porque as palavras são pronunciadas de modo errado. E quem
ouve aquela pronúncia viciada vai repeti~la.
Além disto, Sr. Presidente, há várias novelas durante
o dia, afastando, iilclusive, o povo do trabalho.
Pior ainda, Sr. Presidente,_ temos hoje redes nacionais
uma e~issora_ ~o Ri~ ~)U -~e São Paulo, lança um program~
e o programa e retransmitido para o Brasil todo. Isso deve
- ser proibido. A emissora, no máximo poderia ser retransmitida
no seu próprio es-ta:ao.
- - -- O nobre Senador Jutahy Magalhães lembro o - e ê verdade -.que _nos Estados Unidos da América;'nifiguém pode
possurr ~~Is d~ um~ estação de rádio, mais de uma estação
de telev1sao. _Nmguem pode possuir rádio e televisão.
S_r. Presidente, no ~rasil, os milionários, muitos deles
C?~ nq~ezas que nã~ explicam; estão comprando rádio, tei~
visao. e JOr':Jal. É; o SIStema. E o sistema não está satiSfeito,
que: novas e~tações de_ rádio e de televisão. Isto é antidemocr~tlco para ficar aqui. A meu ver, é mais que antidemocrático.
É tmoral.

Para a-s concessões, qüais os critéríoS ·queVêrii 5e0Ldo ádotados? É o critérío- do favoritismo, da troca de -votos, dos
favores concedidos ao Governo, para que este possa retribuílos. É isso?
Deixo aqui este protesto. Conclamo o Congresso NacioPergunta-se: qual é o critério? É um critério ci~nlffiCo,
nal a votar -como se vem pleiteando uma lei que discipline
democrático, de distribuição de canais de rádio e televisão?
Aqueles que já possuem uma ou duas querem possuir o assunto. Algumas estações de rádio e de televisão, Sr. Presitrês, quatro, cinco!
_
dente~ concedidas, são logo depois transferidas por preços
Fui Deputado Federal de 1951 a 1969. Tive o mandato exorbitantes.
. Há po_uco, a in:prensa noticiou que um forte grupo financ:assado em_ 69, quando era Vice-Líder da Oposição, sendo
hder, o ent_ao Deputado Mário Covas. Volto, Sr. Presidente, ceiro estana negociando a aquisição de uma grande emissora
em 87. ele1to Senador pelas Oposições no Ineü Estádo. Fui de ~ele~isão, por ~ma soma exorbitante, e se dizia até que
amigo de_ João G_oulart c seu Vice-Líder político. Fui amigo o dmheiro estava vmdo do exterior.
~eço a atenção dos. nobres Colegas para isso. De hoje
de Juscelino Kubitschek c Vice-Líder da Maioria. Não tenho
em dmnte, vou votar contra, desde que não seja devidamente
__
estação de rádio e nem de televisão.
Até hoje,. Sr. Presidente, na votação desses_ Projetos, esclarecido e sempre que se tratar de concessão de rádio ou
de televisão para entidade já favorecida.
_
tenh~ me mamfest~do pela ab::.tenção. Entretanto, de hoje
em diante, se depender de mim, não mais -será aprovada ne.O Sr._César Dias- Permite-me V. Ex~ aparte?
nhuma dessas concessões, ainda que o concessioifáffo ·seja
meu p~rente, se é que algum parente meu pleiteou alguma
O SR. CHAGAS RODRJGUES- Com satisfação, o:.virei
telev1sao.
e o nobre Senador César Dias .
Não podemos continuar com esse sistema. Temos que
democratizar toda a sociedade brasileira. Quem- tem uma esüi.::
ção de rádio ou de televisão não deve ter uma segunda; e
por que não se concedem às universidades estações de rádio
e de televisão? ... Por que não São contemplãdas entidades
culturais, como as Academias de Letras, que estão a serviço
da cultura? Por que, Sr. Presidente? Por que estamos rnercan·
tilízando o rádio e a televisão neste País? Pior do que mercantilizar, usando-as a serviço da politicabem, da mentira, em
vários Estados da Federação?
Por que isto? Temos de moralizar a socíedade brasileira.
Temos de democratizar esta Nação, não apenas na área
política, mas em todos os_setores.
Assim, Sr. Presidente, não aprOvare(m-iís nenhuma concessão, em fci\ior de uma entidade cujos dirig~ntes ignoro.
E não concederei novo canal a uma entidade já detentora
de concessões_.
Iremos pedir verificação de votaçãO em cada caso.
Basta, Sr. Presidente! A Nação está saturada de tantos
escândalos de tanta im-oralidade, de tanto favoritismo.

•

O Sr. César Dias - Nobre Senador Chagas Rodrigues,
V. Ex~ também fez parte da nossa viagem a Santiago do Chile,
representando o Senado Federal, na reunião. da DemocrafizãÇãb do Cone-Sul. O que observei naquele' país é que os
canais de televisão, todos eles têm programação educativa
e dois ou três canais pertencem- às universidades do país. ·
E aqui sempre aprovamos projetas, para -que empfesas particulares possam ter a concessão de canais de televisão, e elas
não usam a potencialidade do serviço de comunicação, seja
-do rádio ou da tele~!são, na produção de programas educativos. V. Ex~ tem inteira razão. Já fiz também várias reflexões
acerca desses- pi'Ojetos de decreto legislativo liberandO rádios,
canais de tel.;visãq, por esse_ Brasil afora, ~obre os quais nunca
tivemos informações sobre Qual é o projeto de interesse social
que têm essas rádios e televisões. V. Ex• está levantando
uma-questão de interesse micional. Eu gostaria, siill. de aprovar um projeto de decreto legislativo, liberando rádio e televlsáo,_para as nossas ~niversidades brasileiras, para fazer programa de cultura, para fazer programas educativos, e não programas que estão sendo feitos, hoje, na televisão brasileira. Parabenizo V. Ex~ por essa discussão.
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O SR. CHAGAS_RODRIGUES- Nobre Senador César
Dias, incorporo com satisf3ção o expressiVo àPãrte de
Ex•!,
que traduz o seu alto_eJ;pírito público, bem como a sua preocupação com os problemas da cultura, da educação e da democratização da nossa soçiedade_.
Era o qUe tinha--a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!) __

V:

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Oziel_ Carneiro, para discutir.
O SR. OZIEL CARl'IE.IRO (PDS -:.P A. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
não tenho concessões de rádio nem d~ televisão, e até desconheço que possa existir algum parente meu que tenha ess_e
tipo de concessão ou.que tenha requerido. Tenho ouvido constantemente, todas as vezes que surge na pauta concessão de
rádio de televisão por renovação, pronunciamentos de Senadores e, basicamente, do nosso ilustre e assíduo e atento Senador Jutahy Magalhães e, às vezes, também, o _Senador José
Paulo Biso I e Senador Chagas Rodrigues. E, às vezCs també-m,
os Senadores Paulo BisOl Chagas Rodrigues. Eu não me convenço, não em relação à _argumentação no que diz respeito
às distorções,.não _me _cqnvenço no processame_nt_o do projeto
para a renovação ou concessão de r_ádio e televisão.
Ora, se a Coristituição de 1988 atrf~uiu ao Congresso
Nacional o que não era feito anteriormente opinar, aprovar
ou rejeitar esse tipo de solicitação, não ent_e_.ndo por que até
hoje não se conseguiu, no-senado Federal, corrigir esse tipo
de distorção.
Estamos reunidos ordinariamente desde o dia 15 Qe fevereiro e continuamos patinando, pelo menos aqui no Seoado,
sem termos tomado nenhuma decisão sobre o.s assuntos importantes que a sociedade brasileira está exigindo-que nós, como
legisladores, torne_mo$ _urpa resolução.
O que se tem visto, ·provaVelmente em r·azão de um anO
eleitoral, é que estamos produzindo menos ainda do que nos
anos anteriores. Agora mesmo assiStimos à apró\laÇãO -da constituição de uma-ComisSão "Parlamentar de Inquérito para irivestigar o episódio Magri. Ora, se-, por ação da Procuradoria-Geral da República, existe, formalizada e instalada, neste
País, urna Comis~ãó Parlamentar de InquéritO para~ através
da Polícia Judiciária Federal, promover ·a inqúífiÇão- e apresentar conclusão e, provavelmente, denúncia e punição -dos
implicados, não entendo porque nós vamos perder o nosso
tempo numa ComiSsão Parlamentar de Inquérito, paralela.
O certO, do meu ponto de vista, seria aguardarmo"s as conClusões daquela Coriüssão_,~que, se-não satisfizessem ao-Senado
Federal, aí, sim, tómaríarnos a iniciativa de in_sfalarmos a
ComisSão Parlamentar de Inquérito.
_
Eu estOu fazel)do esta_referência, ~n passaid, para dizer,
exatamente, que foi aprovado pelo Corigresso Nacional, a
constituição de um Conselho Nacional de_Comunicações. O
seu prinleiro COnselho Diretor deveria ter si&) eleito ·até o
dia 28 de fevereiro próximo passado, mas nó_s, do Congresso
NaciOnal, nada fizemos - não_ foi feita a V9Jª-Çã9_ pórque
o Congresso Nacional, se não estou equivocado. do dia 15
de fevereiro para cá, não tem tido quorum e não tem deliberado sobre nada.
Portanto, louvo o cu"idado e as argumentaÇõ.es justas ·dos
dois Srs. ' .:na dores que se pronunciaram, os nobres Senadores
Jutahy Magalhães e Chagas__Rodrigues. Mas não me disporei
a votar contra nenhum desses processos, porque este mesmo
que está agora em discussão é- uma Mensagem de fevereiro
de 1990, e estamos em março de 1992, _
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Eu~ não, pod~ria concordar em fazer injustiça, embora
involuntariamente._ S_e muüos pretendentes conseguiram _as
suas concessões dentro desse_ regime que Ílós Congressistas
ainda não tivemos a capacidade de reformular e nele incluir
outros- pi-é-requisitOs para CSS3-Concessã6, por um dever de
_defesa da igualdacl_c de tratamento para casos iguais, votarei
a favor:Estou plenamente de acordo que não podemos permanecer apenas na parlamentação, algo tem que ser feito para
que isso seja corrigido definitivamente nesta Nação.
Era o que_ tinha a dizer, Sr. Presidente.
_ O Sr. Jonas Pil_lheiro-_ Sr. Presidente, peço a p-alavra
para discutir.

O SR. PRESIDENTE. (Magno Bacelar) palavra a V. Ex~

Concedo a

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Para discutir.
Sem ~~visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
os argumentos a_presentados pelos Senadores Jutahy Magalhães e Chagas Rodrigues e por outros Senadores que têm:
se manifesfado constantemente contrário a essas concessões
são irrespondíveisl E tenho permanentemente votado favoravelmente a essas concessões, de certa forma, constrangido.
Mas o faço em_nome de uma coerência, em nome do equilíbrio
e_ em nome de um princípio de justiça. Os processos estão
todos de acordo com a legislação em vigor. E, desde que
aqui cheguei, têm sido aprovado processos procedentes quase
que--de um mesmo lote, de uma mesma época da administração
passada.
·· Se os processos que apreciamos agora estão regulares,
e se são da mesma época, do mesmo lote, estão nas mesmas
Girc~,J.nstâncias, nas mesmas condições dos deferidos anteriormente, a minha consciência me proíbe de votar contrariamente
à concessão destes. Embora reconheça que as argumentações
dos Senadores que já nominei são perfeitamente lógicas, coeren_tes, no meu entender. esbarram apenas nesse princípio
de JUstiça que minha consciênCia me impõe.
Deixo aqui o meu protesto pela lentidão, pela morosidade
que está sofrendo a tramitação do projeto do Senador Jutahy
Magalhães. Seria de todo desejo_so que esse processo ganhasse
celeridade, fosse _enriquecido com emendas, aperfeiçoado, se
fosse o caso. Então passaríamos a dispor de um dispositivo
legal, de um instrumento legal para, segundo as novas normas
e regras, nortearmos nossos pensamentos e disciplinarmos
nossovoto. ___
_
_ . _
__
Essa a observação que faço na condição de Relator do
projeto em apreciação.

o sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, .peço a palavra
para di seu ti r.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) palavra ao nobre Senador.

Concedo a

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS. Para discutir.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
essa questão é muito mais grave do que se possa a- pensar.
Se eu tivesse algum dom profético, diria que, dentro de 10
a 20 anos, quem não for proprietário de rádio, televisão e
jornal não chegará mais ao Congresso Nacional. É uma questão de distribuição de poder político.
Aqui, com muita proficiência e sabedoria, o Senador Jutahy Magalhães, o Senador Chagas Rodrigues, o Senador Oziel
Carneiro e o Senador Jonas Pinheiro chamaram a atenção
para o cará~-~~ irrespo~sável_~om que a distribuição de com uni-
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cação social é feita nesta Casa, e citaram os _EstadOs tJpidos
como exemplo. O que eles quiseram informaf-Ciiaiido aquele
país? É que nos Estados Unidos a imprensa não tem condições
de exercer poder político decisivo. ChamO a atenção dos Srs.
Senadores para este detalhe: a regulamentação, a_legalidªde
da distribuição dos meio_s de comunicação social ou meio de
comunicação de massa, dos Estados Unidos é tal que é impos~
sível concentrar um poder que tenha a possibilidade de decidir
politicame-nte,- coino a Globo o fez na última eleição presidencial, se não sentirmos, não apalparmos nossa própria realidade, e se continuafmbs- a- fazer Lei de Imprensa como estamos
fazendo, uma leizinha sobre calúnia. injúria- e· difa-mação, e
chamando-a de Lei de Imprensa. guandp a _verdade~ra Lei
de Imprensa setá a lei que-um dia se}aiDos capazes de fazer
no sentido da distribuição democrátiCa da comunicação social.
Já leram - se não lcrarr:, poderão ler - um pequeno livro
de um professor americano famoso, que já e-steve-aqui entre
nós fazendo palestras, Jhon Kcnneth Galbraith. Nesse liv_rinho, esse professor americano afirma que poder é sempre:
poder premiar, poder castigar, poder condicionar. A imprensa
tem esses trc:!s poderes. Ela tem a possibilidade de premiação
pelo prestígio -prestigia. Tem a possibilidade de punir, de
pela indiferença, pela marginalização. E tem, sem dúvida
nenhuma - e esse é o seu maior poder - a força de condicionar, isto é, __ de moldar a mentalidade de um povo e de
introjetar no povo a consciência dela, imprensa; como fez,
quando assumiu a candiQatura do atual Presidente da República nas últimas eleições.

Na Itália, havia esse problema, esse pr-oblema que o Nordeste vive com mais Violência, atualmente. Ser político no
Nordeste - não sou nordestino, sou lá do Rio Grande do
Sul--ser político no Nordeste sem ser proprietário de emisso-ra de rádio c televisão, muito brevemente, vai ser impossível. É ali o caminho, e já está quase todO ele percorrido.
No Sul, ain-âa -estamos resistindo um pouco. Mas na Itália,
até há bem pouco tempo, era assim. E os italianos se deram
conta de que a democracia era imFossfvel sem a prévia democratização dos meios de comunicação sociãl. E a Itália deixou
de lado essa historinha infantil de fazer leis pelo crirn:e de
calúnia, injúria e- difamação, chamada Lei de Imprensa. Isso
é um truque,_ é uma forma de ocupar um espaço importante
com uma insignificância. Então. a Itália entrou em luta, que
se desdobrou durante cinco anos. Vejam que coisa difícil!
Depois que distribuímos emissoras de rádio e televisão como
estamos fazendo, irresponsavelmente. Depois que fazemos
isso, para remendar, para curar, para voltar atrás, para realizar
a recuperação da democracia _nacitJna_l_, é tremenQ_arn.ente difícil. Os italianOs levaram, há poucos anos, nada menos do
que um lustro, Senador.
Por quê? Porque eles, querendo fazer a verdadeira ~ei
de Imprensa, tiveram que enfrentar os três maioreS conCentradores de renda da Itália: o dono da Fiat, o dono .da maior
parte das televisões privada-s e. um_terceiro que pão me ocorre
agora. Cinco anos! E ganharam. Cinco anos, e -a Itália conseguiu democratizar a distrihuição de meios de comunicação
social e, a partir daí, se transformou numa das mais belas
democracias da história moderna.
Só fonlei a palavra para ·dízer que não estamos preocupados com quem vai ser proprietário desta ou-daquela emissora. Estamos preocupados sim, com a distribuição sóciopolítica da comunicação social, porque, se-não for democratizada essa distribuição, haverá aqui o que não há, segundo
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G~lbraith, nos Estados Unidos, o exercício de poder político
pelos meios de comunicação de massa. Isso é apalpar, repito,
a própria realidade. Isso.é agarrar a vida que vivemos. O
resto é fantasia.
__ ~aço esse desafio a quem quer que seja: qual é a experiência brasileira sobre o poder político da comunicação de
massa? Qual o momento mais fOrte-, maís-se_Dsível, mais visível,
mais incontestável? Foi o que aconteceu nas últimas eleições
presidenciais, quando a empresa mais poderosa do Brasil em
comunicação social assumiu o papel de agente políticO, e vou
sublinhar a palavra, agente político, e decidiu, num país que
tem na dimensão cultural o seu maior drama, porque estamos
nesse tremendo combate contra corrupção no País. todos temos consciência de que a corrupção brasileira está ligada a
um certo tipo de formação cultural.
Temos, então, este problema cultural para trabalhar com
paciência, e, em conseqüência disso, temos de dar um especial
cuidado para o aspecto fundamental d~ democratização dos
meios de comunicação social. Apesar dos nossos reclamos,
sobretudo da luta extraordinária do Senador Jutahy Magalhães, apesar dos discursos fortes que já fizemos aqui a respeito
da inconseqüência e da irresponsabilidade com que estamos
distribuindo o poder de comunicação de massa, apesar disso,
não se sabe bem por quê, não se sãbe bem como, não se
define o que é qUe obstrui, não se consegue chegar a um
processo minimal de vigilância. Temos que chegar aqui e voltar
a distribuição de emissoras de agentes de comunicação social,
sem saber o que estamos votando. Já disse isso aqui três
ou quatro vezes e estou repetindo: parece que distribuir essas
radiozinhas não tem importância.·

Estamos acabando lentamente com o fundamento da nossa democracia que é a comunicação social, a informação, Não
há democracia sem informação democratizada. Não há democracia sem socialização da informação. Não há democracia,
onde poucas pessoas possam concentrar uma comunicação
social abrangente de toda a spciedade.
Temos que fazer uma Lei de Imprensa, sim, mas urna
verdadeira Lei de Imprensa - que me perdoe o Senador
José Fogaça, que não é culpado disso. Desde o Governo de
Ca~tello Branco estamos aqui bzendo Leis de Imprensa, como
se Lei de Imprensa fosse lei contra crime de calúnia, injúria
e difamação pela imprensa. Isso aí é possível valer na França
onde a comunicação social está democratizada. Aí, então,
vamos cuiçlar, especialmente, do abuso que o jornalista pode
cometer. Pode ser_ feita essa lei nos Estados Unidos, onde
os meios de comunicação social estão democratizados. Vamos,
então cuidar desse aspecto que é complementar.
Agora, na nossa verdade_, na nossa carne, em nossos nervos, em nõsso sangue, a verdade é muito rnais dolorosa, muíto
maís -profunda: ou democratizamos os meios de comunicação
social, ou abdicamos da futura democracia brasileira.
Era o que tinha a ?izer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência
registra, cbm muita- satisfação, a presença, no plenário, do
Senador e Ministro dO Meio Ambiente do Paquistão, Sr. Any;ar Saifullah Khan, e; em nome de todo o Senado, apresenta
votos de boas-vindas.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A matéria con·
tinua em discu~~ão-, (Paus<!._.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Nos termo!'> do disposto no art. 168, do Regimento Inter-
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no, a matêria sairá da Ordem do Dia, a ela_ retornando na
sessão de terça-feira, em fase de. votação._

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Item 2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 3, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
172, II, d, do Regimentolntcrno). --Disó.issão, cm turno único, do Projeto _de Decreto
Legislativo n~ 3, de 1992 (n~ 38/91, 11a Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que- õl.iforga permissão
à Rádio Regional dos Lagos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de P;;ttrocfniõ,

Estado de Minas Gerais. (Dependendo de parecer da
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Resta, pois, com base na análise dos aspectos técnico-jurídicos levados a efeTtó pelas Comissões Competentes da Câmara dos Deputádos, ao lado da comprovação, por parte
desta Relataria, a cerca da juridicidade e da legitimidade do
ato de outorga. em face da documentação apresentada, opinar
favoravelmente à matéria objeto do _PDS_ n" 3_, de 1992, ein
.questão.
Este é o_ parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) --0 parecer con~
clui favoravelmente à matéria.
Em discussão o projeto ein turno único. (PaUsa.)
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra.

·· O SR. PRESiDENTE (Magno Bacelar) -

Concedo a

p~~-~vra ao nobre Senador Jutahy.Magalhães.

Comissão ôe Educação.)

A Mesa designa o nobre Senador Oziel Carnei.ro para
proferir O pai'eccr__d_a referida comissão.

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS -
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0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB _ BA. Para

discutir. sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena-

PA. Para proferir

dores, não vou repetir mais nada, apenas mostrarei que no

o pare·cer.) - Sr. Preside_ntc, Srs~ Senadores, a Exposição __av_ulso distribuído não consta a relação das empresas que disde Motivos do Ministro de Estado das. Comunicações, que -putaram essa concessão. Foram quatro empresas e foi conceacompanhou a Mensagem n" 275/90, do Poder Executívo, refe- djda a uma, à Rádio Regional dos Lagos Ltda. Qual a razão?
rente à outorga à Rádio Regional dos Lagos Ltda., de permis- Não se sabe. Por que esta _teve a preferênciã.? Não se sabe.
sãQ para explorar. pelo prazo de 10_ (dez) anos, sem direito
Apenas é a mesma razão de sempre, razão política para
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüén- uma concessão de rádio.
Vê, V. Exa, que como podemos votar sem sã.bermos o
cia modulada na cidade de Patrocínio, Estado-de_ Mina~ Gerais, indica que os procedimentos. legais necessários ao ato potquê, em quais condições, e se esta rádio realmente inteforam plenamente acatados, de acordo com_ o que informa ressà.à comunidade local.
_
a Portaria Ministerial n" 99, de 9 de março de 1990.
· --Não temos ~enhuma manifestação a esse respeito.
O atendimento a essas- exigênciaS foi Cõófirmado pelo
Com-o -solicitei à Mesa que me Indicasse sempre os sócios,
parecer da Comissão de Constituição e Justiça_ c de Redação a__ Mesa tem feito isso com eficiênc-ia, porque todas as vezes
da Câmara dos Deputados, favorável à aprovaçáo da mãtériá.- qUe varrias vôtaf' cortcessões-chegam as minhas mãos a relação
A Comissão de Ciênciª e_T~~~ologia, Comunicação e dos sócios daquela empresa vencedora, como também das
Informática, também da Câmara dos DepUtadOs, opinou de outras que concorreram. Então, baseado nisso, informo à
forma idêntica, quanto aos aspectos a ela concernentes.
Casa que os sócios, no caso são o Sr. Manoel Morais Guedes
Remetido o Projeto ao Senado Federal e despachado e Amélia das Dores Romero Guedes, __ cada um com -50%
a esta Comissão, sabc_r tecer um breve comentârio acerca das ações, que não sei se são daquela região ou não, talvez
-do-pap-el primoidial da rudiotransmissão na formação da opi- sejal!l~ _
nião -pública, ou seja, no próprio processo educativo.
Por isso, SI'. Presidente, não vou repetir todas as razões.
Com efCitõ,- exó!to os aspectos técnicos e jurídicos que Mas parece que está havendo um movimento à idéia de alguns
envolvem outorgas similares, pas!iíveis de abs_oluto controle Senadores de que, a partir de agora, pedirmos verificação
ex ante facto, pois analisados previamente ao início efetivo de quorum quando um ikm da Ordem do Dia, referente
das_ transmissões_, oUtra que_stão precisa ser considerada, em à_c:oncessão de rádio, for levado à votação.
ReSpeitamos; pelo menos respeito, e sei que os demais
face da própria "iffiportâricia dos meioS de Cqinunicação na
Senadores que pensam dessa maneira também respeitam, a
sociedade moderna, principalmente no que tange ao rádio.
O comportamento do homem de hoje :- em especial _opinião dos outros que divergem da nossa opinião.
Mas chegou a hora de procurarmos saber, aqui, no Cooo público infante-juvenil- condiciona-se sobremaneira pelo
modelo a que se expõe, seja no trabalho, na es-cola, na rua, gresso Nacional, no Senado Federal, quem està a favor e
no lar. Os meios de Comunicação, sob esse prisma. assumem quem está contra.
Então, vamos pedir -verifiCação de quOrum, a votação
papel coadjutor e bastante incisivo na__ a:quisiÇãõ-ôu na môdificação de hábitoS.
-- ___
seria nominal, e a m~lioria, de!llocrafiCarilente, prevalece. É
O protótiPo de comportamento, sob esse ângulo, não a maneira de sabermos o verdadeiro· pensamentô de cada
se limita ao apelo direto. ostensivo, quase compulsivo, da um dos Srs. Senadores. A() invés de passar o plenário a ter
propaganda comercial, entendida como processo sem subter~ cinco Senadores, o Senado vazio, vamos pedir verificação
fúgio da venda de produtos ou de serviços.
_
de quorum e, portanto, com a maioria dos Senadores presenTécnicas cada vez mais sofisticadas, no entanto, marcam t~s_, quando feitos_ esses pedidos de verificação e, nominalpresença no cotidiano.
mente, cada um dará o seu voto. Prevalec~rá entã_o a maioria.
Um dos exemplos eloqUentes é o chamado merchandiO Sr. Oziel Carneiro- V Ex• permite-me um aparte?
sing, que, superando o sistema fradicional de influenciar,
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com prazer, ouço
emerge de circunstâncias naturais, às vezes compondo a cena
de um simples diálogo.
V. Ex~
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O Sr. Oziel Carneiro- Louvo a ação de V. Ex•, nobre
Senador J utahy Magalhães. A minha discordància é quanto
à metodologia adotada. Nós estamos discutindo há anos, e
isso é feito sem cautelas, sem atender aos pré-requisitos, etc.
Louvo também V. Ex" cxatamcnte ao tomar essa decisão de
solicitar verificaçao de quorum. Entendo que o belo da democracia c do Parlamento é o debate e a discussão. Mas o importante mesmo é a decisão pelo voto. Isso é democracia.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Concordo plenamente
com V. Ex• Acho que é o mal nosso, estamos nos "desacostu-

mando" a isso. Buscamos sempre o consenso e a

omis~ão,

não buscamos auferir maioria, o princípio normal de qualquer
Parlamento mundial onde haja democracia.
Por isso, agradeço o aparte de_ V. Ex•. e esú)u certo
de que teremos plenário cheio. Apenas discordo num ponto,
Senador Oziel Carneiro. Há alguns anos também venho dis~
cardando da maneira como vêm sendo feitas essas concessões.
Talvez eu esteja conseguindo convencer alguns, E, a partir
de agora, iremos saber também quem foi convencido e quem
não o foi.
Não é só o fato de sabermos que foram feitas tantas
concessões: de rádio e televisão, nesses anos, e foram centenas,
porque o comandante da moralidade pública atual concedeu
cetenas de rádio e televisão na base de troca e favores. É
um exemplo de moralidade pública. Mas, agora, vamos passar
a verificar o pensamento de cada um.

o Sr. Gerson Camata ....:..·Permite~ine·v. ·Éx~ um apârte?
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Em se tratando de ondas curtas ou grandes redes de
televisão, certamente a concessão deverá ser do Governo Federal c do Congresso Nacional.
Outro aspecto, por exemplo, que merece ser desregulamentado é a televisão comunitária. Hoje com a evolução técnica, por intermédio de uma pequena câmara que custa 500
mil cruzeiros e um transmissorzinho que qualquer-estudante
de eletrônica faz, coloca-se uma imagem no ar. Uma coisa
simples, fácil para se produzir uma imagem. Por que não
permitir que haja concessões locais de televisão, para que
se debatam os problemas locais; para que o prefeito fale à
comunidade; o vereador da oposição; o padre, o pastor. As
grandes r_edes de televisão estão massacrando as manifestações
locais de cultura, de arte. Haveria necessidade de se criar
a televisão comunitária no Brasil. Hoje, com um equipamento
baratíssimo, se coloca uma estação de televisão no ar, atingindo um munictpio de 20, 30 mil habitantes ou de 5, 10 mil
habitantes. Acredito que há necessidade se desregulamentar
isso e deixar na mão do Governo Federal apenas a regulagem
do espectro para que não ocorram interferências de urna estaçã_o na· outra, para que uma não anule a outra. As concessões,
quando locais, devem ser deixadas a cargo do Prefeito e da
Câmara; quando regionais, do Governador e da Assembléia
Legislativa; quando a nível nacional, do Presidente da República e do Congresso Nacional que faria_ uma lei regulamentando o seu funcionamento. ACredito que se fizermos uma
lei nesse aspecto vamos contribuir muito pata democratizar
as concessões de canais, de rádio e televisão. Como V. Ex~
é u.m soldado, um batalhador, persistente, firme, duro, da
causa gostaria de tê-lo como um dos aliados nessa luta.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex•
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Agradeço o aparte
O Sr. Gerson Camata _:.... Ilustre Senador Jutahy Magade V. Ex• e fica para os Srs. Senadores a proposição" que
lhães, ontem no Seminário da Infra-Estrutura ftii um dos deba- V. Ex• apresenta oeste instante.
tedorcs e colocamos o problemas das comunicações e telecoNo momento, discuto essa questão da distribuição de
municações no Bra·sn. Tive oportunidade de expor algo que
concessões de rádio sem a preocupação de saber se estamos
há muito defendo c que está consubstanciado em um projeto
aumentando o poder de controle desses meios de comuni~çã9
de minha autoria que tramita na Casa. Em minha exposi-ção
por uma inesma rede, por um mesmo proprietário. Sempre
trago o exemplo do meu Estado, que é do meu conhecimento.
defendi a necessídade de desregulamentar muit.as cqisas :qo
Brasil, inclusive o problema das telecomunicações. Na época
Criou-se uma rede de rádios e televisões. no Estado, que
dos militares, por e-xemplo, houve uma regulamentação rn:uito
é praticamente um monopólio hoje dos meios de com1:1nicação
violenta com relação a isso, porquanto até um transmissor
em favor de um partido político e, principalmente, de um
de faixa do cidad~o era considerado um objetb perigoso porpersonagem da política, baiana e brasileira.
que poderia cair nás m~Sl~ de_unl gu~rrpheifo que dele_se
Fala~se, h.Óje, que o Governact"oida Bahia tem um percenutilizaria para fazer comUnicaÇ5es terroristas etc. Havia um
temor. Agora, noto que o novo SecretáilÇ __da_s Telecomu- tual ~e_ aceitação bastante alto. Para mim isso não é noyidade
e nem impossível de acontecer porque ele hoje controla esses
nicações, Sr. "Joel Rauber ,_ e5tá tentan(jo desregulamentar.
Entretanto, muita coisa dependC aquf do Parlamento. Acre- iTieios de comuniCação, ele tem audiência em sua reçle de
dito, por exemplo, que a FM, sendo uma emissOia extrema- comunicação do Estado de 90% da audiência baiana e como
não respeita a·própría Constituição que proíbe qUe se faça
mente local, até uma determinada potência ~- ç9ncessão deve
ser do prefeito da cidade ou- Câmara de Véreadores, pois propaganda de ordem pessoal da autoridade p~blica com reeles conhecem a cidade. Ao Governo Federal cabe fixar no cursos do Governo do Estado, o baiano é massacrado, diaria·
mente, com -propagandas em intervalos quase que em todos
plano na:ciórial o--espectrO,- a- g_aina de cOffiunicações, pat:ª
uma não interferir na outra, porque ele tem condições técnicas - os progra_mas. ~ropaganda_ não do Goy_crno do Estado da
Bahía, mas uma propaganda do Governador do Estado, apare--de fazer isso.
cendo na televisão, fazendo promessas como candidato _e diA concessão, pnt exemplo, de emissoras que atinjam zendo o que está realizando como Governador. O Governo
de lkw ou 1, 5kw, tem que ser do prefeitO, da Cârniia de Federal está fazendo isto também. Entretando, a nossa ConstiVereadores; eles estão na comunidade, portanto conhecem tuição proíbe, mas aqui não se respeita a Constituição.
bem o local. Por que tem que ser aqui em Brasília? O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Veja V. Ex" que não
A rádio AM, uma rádio que tem uma potência de lOkw
e, por vezes, atinge as f~onteiras de alguns municípios no se respeita as leis neste País! Tenho tentado dizer - como
Estado, deve ser conces-são do Governo do Estado e da Assem- disseram os Srs. Senadores Chagas Rodrigues e José Paulo
Biso! - isto é muito sério\Hoje, a nossa responsabilidade
bléia Legislativa, não do Governo Federal.
o
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dos meios de comunicação - lá não há propriedade privada
dos meios de comunicação - para ·a p-rivatização, que, aí
sitn-; -deverá e poderá ser democrática.
- Diferente é a situação oligárquica dos meios de comuni~
cação no Brasil, que têm uma história de propriedade privada,
com a qual os políticos mais sérios, de postura mais consistente
precisam romper.
- · _:_ Para romper com isSo, Sr. Presidente, passos concretos
têm que sei- dados, passOs concretos; um deles, aprovar o
O Sr: José Fogaça- Sr. Presidente, peço a pafavra para
discutir.
- ~ - Projeto de Resolução do Senador Jutahy Magalhães, que faz
com que este Senado, ao dar um parecer, não fique limitado
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
às informaçõe-s do processo que vell"'. do ExecutivO, mas faz
palavra ao nobre Senador José Fogaça.
com que o Senado possa recorrer a fontes justas, precisas,
verdade.iras e indesmentíveis de informação, porque fontes
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para discutir.
locais.
Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, estamos analisando
um fato extremamente momento~o e crucial_para _o Brasil
Q_ra, s_e _ftão Q~ço a comunidade, se nã(_? sei _qual o papel
democrático que alrriêjamos constrUir. Na v-erdiide; -não _há, comunitáriO que uma T-ádiO, que umã-einilresa de comunicação
nesta Casa, quem. tenha qualquer dúvida a respeitá da necessi- está exercendo no seu meio_, de que forma posso julgar? Aqui,
dade de democratizar os meios de comunicação. E a pUlveri- corro o risco de cometer duas injUstiças: de tentar derrubar
zação da propriedade dos meios de comunicação podem se a outorga ou a renovação de concessão de ~m~ empresa,
tornar mais abertos à CO!Jlunidade, podem permitir uma parti- que estija cumprindo_ O seu· papel comunitário devidamente,
cipação-mais efetiva- dã comuitidade, da vontade co-munitária e_ pOsso cog_er o risco, também, de aprovar uma farsa que
e não da vontade unipessoal de um grupo económico ou de dá a titulação da empresa a determinada pessoal, mas que
um indivíduo.
é n:a_ verdade_, apenas um testa-de-ferro que se compõe com
Hoje, os meios de comunicação têm sido porta-vozes os grandes grupos que dominam as comunicações_ no País.
Essa _l_uta contra os meios de comunicação, cOmo instru~
de interesses grupais, de intereSSeS ecODôiriico ou têm sido
porta-vozes da vontade política e das ambições de indivíduos. men~o de poder. não tem propriedade exclusiva de quem
E essa realidade precisa mudar. Há necessidade d~ um com- q'-':er que seja, Sr. Presidente. E tentar, aqui, faZer este discur~
bate férreo à concentração do poder nas- m3os de poucas so de forma exc!ttcl_~_nte _em rt?_lação aos 9emais. me desculpe,
__ - _ __ __
_________ _
pessoas.
n~<? é--éticO, Sr. Presidente. Ninguém tem esta propriedade
Mas, Sr. Presidente, algumas coisas têm que ser ditas, exclusiva no Congresso Nacional. Há setores que têm comproporque lutar co-ntra essa concentração de poder, sem que missos e luta histórica nesse sentido e nessa direção.
produza um efeito cOrl.creto, a partir de um mero discurso,
Sr. Presidente, vejam como a:s---compãrações balísticas
parece-me que estamos simplesmente construindo uma argu- no~ levam a cometer enganos. O Sf. Patrick Buchanam, candi~
mentação balístiCa olill6fográfica, qUe tem profundidade, tem dato a candidato à presidência p~lo P~~ti~C?- ~~publicam), ciue
altura, tem largura, mas, quando se vai pegar, não exfSt_e_- acaba de criar os :mais intrincados obstác_ulos ao Sr. George
nada. Os discursos balísticos são assim.
Bush, quase O derrubando da condição de candidato à presf~
Nesses tempos, vi uma exposição de pintura balística ·e dêTJ_ci~; -o Sr. Geór"ge: B1,15h que é -detentor da máquina do
fiquei com a nítida impressão de que alguns discursos aqui poder, que é detentor das estru_turas de_ poder no partido
no Senado são com<Ya-pintura holística. Veffios figuras com e no Governo dos Estados Unidos. Um cidadão chamado
três dimensões: altura, largura, e até profundidad~ rp.~_s. quan- Patrick Buchanan acaba de colo_ca~em çheque e de colocar
do se quer apanhar a figura humana de uma holografia, vê-se em crise e_ssa estr1-1tui"a poderosíssima de comando político,
que não sobra nada! Não existe! E há discursos-aq_ui no Senado sobre o qual se assenta o governo de Çieorge Bush. E quem
que têm sido h()lográficos ou balísticos,- "po'rijue nos Criam é--o-Sf.~P3.tiick a·uclúman? Não é sequer proprietário, é um
todo um conjunto de sensações. Mas quando qttere!ll~S _a~~l_: comentarista pplítico de uma rede de telecisão _que não é
sequer uma rede de VHF, é uma rede de cabo. E uma rede
par as coisas, na verdade, não exiSteiri!
_ __
_.
Aqui foí dito, por exemplo~ Sr. Presidente, Sr+~ e Srs. a· que as pessoas procuram mediante pagamentO, como se
Senadores, que a Itália está democratizando os seus meios paga o telefone, mediante assinatura!_ Sr. Presidente. Tal é_
de comunicação- pelo ro_~pi~ento pulverizildor da prOPrie~ o poder das eiripreSaS de- "teleVisãO nOs -EstadOs Unidos, ·tão
dade. Ora, isto é uffi- desconhecimento radical do que ocorre grande e tão antidemocrático é esse proCesso nos Estados
na Itália! A Itália sai de uma situação de monopólíó- estatal UõídOs, Que o Sr. Paul Tsongas, candidato a candidato pelo
para um processo de privatização. A única empresa privada Partido Democrata; acaba de declarar o seguinte: "Sa~9 da
na Itália é a TV Monte Carla - de propriedade da Globo, di~put~'-'_. 'E_ ele_!_ que é o segunqo _conço_rtente. Manteve_-_s_e
por sinal - e que emite os sinais dô pequeno País de Mónaco Jerry "J:lrown, que ~ o_ terceiro. Ele, qUe tem mais de 500
para toda a Itália. Aliás, ocupando uma parcela- de audiência delegados já assegurados,_ou_quase-500, contra 900 do -sr·:
bastante menor, consideravelmente menor do que a RAI-U~ William Clinton, se_-i:etífa- da_ disputa, enquando permanece
NO, que é uma empresa estatal. O que os ital_i_(!nos a_Capam o Jerry Bro~n._ que tem quase 200, pouco mais de 190. Mas
de criar é um código de ética das comunicações. Aliás, um por que ele se retira? Ele diz, no seu discurso de desistência:
enorme código de ~tica das comunicações que sequer tem "Eu me retiro, porque não tenho como enfreni3r o poder
o valor de lei. Mas, de qualquer forma, signifiCª-_tmt ·e~xtrao=-r d~ dinht:iro e da comunicação". P.o.rque no país que áqui
dinário aVariço da Itália nesse aspecto, mas que nada tem foi dado como um exemplo de democracia, de_ comunicaçãq,
de comparável com o·qo:aâro que se encontra hoje no- Brasil, em mais um discurso holístico, o paíS que- aquí foí -craao como·
nada tem de comparável! A Itália sai da estatização absoluta exemplo, Sr. Presidente, lá, a propaganda eleitoral é paga
é muito ·grande, porque somos -nós quem--e-stamos dando o

aval para essas concessões~
Sr. Presidente, não desejava nem discursar, Q':!.Cria apenas
manifestar e declarar o nome do sócio, porque nãO cánsta
dos avulsos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Continua em
discussão.
-
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e é livremente permitida. de modo que o que vale é o_ poder

econôrnico das redes de televisão, E o Sr. Paulo, _Tsongas
se retira da disputa política, se retira da cena do pleito interno
do_ Partido Democrata, por duas razões: Porque não tem dinheiro e porque não tem os meios de cmnunicação,_
Ora, ·sr. Presidente. a democratização da com4nicação
nos Estados Unidos, se deu pela via do processo ma_ciço e
intenso de pulverização. Aqui me reporto à intervenção ahsolutamente procedente do Senador Gerson Cama_ta: e:sta ~ a

forma que as sociedades democráticas -de c_unho c_;,tpitalista
encontram para_ minar as oligarquias televisivas . .A forma
é a desregulamentação- que é o _caso dos Estados Unidos.
e é_ a possbilidadc de qualquer cidadão ter. poder instalar
uma emfssora de televisão ou d~rádio. ·- _ ,_
_
.
Essa extrema pulverização é que- vem minando as.. trGs
redes mais. poderosas que têm dominado o País: a ABC, a
NBC e a CBS._ Estas três redes, no _entanto, _no~.aoos 60
e 70 tinham nos Es_t_ad_Qs_Unidos a~_mesmas condiç,ões.oli_g_árquicas concentiadoras.-oligopólicas que hoje se encontra no
'sistema de comunicação do nosso Paí_s,
. __
.. .. .. .
Ora. Sr. Presidente, romper com essa estrutura concentrada de poder, é uma luta polüica hercúlea. odisséica, que
para ser alcanç-ada. alguns passos sólidos e consistentes têm
que ser dadm;., e, no meu c:ntencter, um desses passos sólidos.
consistentes, é,-Coino diz o Senador_ Gerson C.a,mtj.j~._a possihilidade da pulverização democrática absotuta. _d_a propriedade
dos meios de comunicação; aqui no Congreso. o projeto de
resolução do Senador Ju.tab_y_ Magalhães: poder verificar in
loco a realidade da intervenção que uma emissora-faZ numa
comunidade. Se _é uma intervenção de_ cai'ãter có(hu_nitárjo,_
coletivista, abrangent~. participativo._ ou se é. un.ipeSsoalisra.
egocêntrica, favorecendo grupos de forma sectária_,_anl;ideaio.crática c antlcoffiuilitáfia.
--.--.".
-- --o-~~- ~-~:-.----O
Sr. Presidente, a França é. um, país essencialmente demo~
crátiCó:_mas_terri uma lei de imprensa como_ aquela que queremos aprovar. A França que fOi aqui elogiãda C'Omo um estágio
avançado de democracia não c;.onsiçlera. que é "leizinha" ,_Sr,
Presidente, termos uma lei de punição para os delitos de imprensa. A França que foi á.qUí elogiada-·nao ·considera_ que
é ~·historinha infantil", Sr. Prc_$íc;iente, tentar aprovar no Congres,so Nac_iOnaluma lei _ de.,mprensa mais _m()derna, mai_s
avançada e mais demOcrátíca.
-- - - - - ~ Quê rei reduzir isso, sr-. Presidente_, _ad_iiileDSQes d'e. insig·~·
riifiCãncía, CotTiO áqU.ífo1 dito. de-sCUlpe-me, n_ão dá para entender. E querer supOr "que haja uma colisã_o. 4lu!- haja 'úrilacontrariedade, que haja antagOi"lismo ·enüi;_ aprovar-uniã lei
de imprensa que trata dos delitos c lutar contra a- oligarquia
dos meios de comunic;:tçãó,_qü€1"er eSt3lieleCer e.S.ta. çOiid~nçia,
Sr. Presidente~_ eu não se_i que propósitos isso pode servir.
Espero que me desculpe o Sl!ilàdor José Paulo Biso_l_.
S. Ex~ não tem culpa disso; S. EX'- também é v:í_tima .. Há
muita gente- que -te'nta-fa_zer-iSSó.há Jntü~os a_oQ~,_E ~ ver,çiaçl_e_
que nínguérri vai tentar derrUbar_ uma noya lei de imprensacom um discurso autoritáriO: Seria_ ü,ma·_éS)lipidez! Impe.dir
uma nova lei de imprerisa, dizendo que o que se quer é manter
a lei atual, é manter o instituto dracvniano que Vigora- hoje-,
mas só um bo::;sal agiria ~ssim.
~
-- ---~-- __=-=Se tenra impedir a nova lei de imprensa, Sr. Presidentc,'é através da farsa, dá montagem artificial e produzida de
um discurso aparentemente democráticO:
-- - - -- Ora, quem teria a·-obtusidade córneia de pretenderJmpe~
dir o avanço da democracia coin 1,1ri1 discurso autoritário e
obscurantista· VisíVelmente? Nioguém_ __f~rla iSso. Entã_9 -~S~'?' _
__ _
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velho discurso antidemocrático, mas que procura uma roupagem democrática, é um discurso antigo, ê um discurso ·que
vem sendo ft!ito há muitos anos. Não tenho medo .de dizer,
Sr. Presídente:_)enho c:e._ttt!Za çl_e que há sctores poderosos
hoje ligados aos meios de comunicação que não desejam a
nova lei de imprensa. Vou dizer mais, Sr. Presidente. Assim
como está, está muito bom, porque assiiri está-instalada a
mais absoluta impunidfde. Pode se caluniar. pode se difamar,
pode se injuriar. Duvido que qualquer Senador aqui consiga
fazer valer a atuallei.dc imprensa, se for agredido, injuriado.
difamado, se for vítima da irresponsabilidade, da inconseqüência, da desonestidade intelectual de alguns poucos diga-se de passagem- jornalistas. E isto tem ocorrido. Tem
havido vítimas nesta Casa. cuja possibilidade_ de resposta é
zêfó. é_.rlenhuma-.. é ahsOLUtainCntQ riula:Sr.. Pi"ésiderite·..
.. De mod_o -que querq, n_cSta discuSSão, de'iXar heffi'-cláro
que precis~mos caminhar para esta linha de ação cons_istcntr.::
e eficaZ; uina linha de ação que produza verdadeiros resultados
dCinocráticos.
-Primeiro, aprovar o projeto de resolução do Senador
Jutahy Magalhães.
,
_
.
__ _
Segundo, permitir a pulverização da propriedade dos
meios de comunicação.
Terceiro, não impedir que seja aprovada a nova lei de
imprensa, não transformá-la num moinho para, quixotescamente,.arremeter lanças contra ele,
OSR •. PRESlDENTE (Magno Bacelar)- Nobre Senador, a Mesa solicita a V. Ex~ que conclua.

. O SR. JOSÉ FOGAÇA- Já encerro, Sr~· Presidente.
___ S<l_o_patamares, são degraus, são estágiOs sucessivos que
devem sé r c~;uiipridos, que devem ser observa_dos e que devem
sei- atingidos.
· ·
· Ao mesmo tempo, querer associar uma coisa com a outra
e dizer: "Só poderemos ter lei de imprensa no dia em que
derrubarmos a Globo, Qer_rubarmos não_ sei quem maiS, derrubarmos o Sr. Rot>erto Marinl].o!:' significa colocar uma _bola
de ferro no pecoço da lei de imprensa, para torná-la impossível
dt! ser aprovada.
É uma bola _de ferro de uma tonelada no pescoço de
qu'c!m' t~nta a·tr~_y~~~#r_ ~~_oceano de lutas, de obstáculos em
faVor da demoç_racia_.
_ ___ _ _ ._ __ _ __.__
Fico lamentando, porque o Primeiro Ministro da Alemanha disse: "Pobre ser human_o. Deus limitO!J-lh,e_a in~eUgência,
mas não lhe limitou nem a vaidade nem a ignorãncià". É
com esse sentimento de Que nós te·mos que: ser suficientemente
humildes, conscientes de nosso tarnanh_o e de_npssa fqrça, para
dar os passos consistentes, ·eficazes e _çQn$eqiíerites pará ohter
o processo real de democratizaç_.ão dos meios de:; ç:omunicação
em. nosso_ País,_ é consciente disso, Sr. Presidente, que não
abro mão da minh~_responsabilidade .
.NãO re-Ce-bl um Ínihão e meio _de votoS~ dos eidtores
gaúchos para vir aqui produzir historinhas infantis. Não recebi
um milhão e ineio de votos dos eleitores gaúchos para fazer
aqui'insilfnífi'câneias. Não recebi um milhão e meio_ de _vqtos
do_ povo gaúcho, Sr. Presidente, para vir aqui -produzir Uma
"leizhtha". Não abro mão da responsabilidade, do dever e
da determinação de entregar ao País uma lei democrática,
jU:sfa e moderna pari ·a ím-prensa neste País.
Muito obrigado.
_

_

__

-

7

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Continua em
discussão a matéria.

-
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O Sr. José Paulo Bisol....:_ Sr. Presiderlte, pCço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) palavra ao nobre Senador.

Concedo a

O SR. JOSÉ CARLOSBISúL (PSB - RS. Par-a discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
não vou desviar a discussão básica, Si.- Presidente, Srs. _Senadores, a respeito da irresponsabílidade com que estamos distribuindo emissoras, para a discussão da Lei de Imprensa, embora eu seja o responsável por esse desvio, uma vez qúe fiz
a referência. Realmente, a lei dos crimes contra a honra praticados pela imprensa não é Lei de Imprensa. Isso, ell pe~nso.
Vou fazer aqui um pronu-nciamento e mostrar que, realmente,
uma coisa é a Lei de Imprensa e outra é a lei contra os
crimes praticados pela imprensa.
Não sou a favor da permanência da atual Lei de Imprensa.
Sou a favor do Cód~go Penal, incluindo como agravante, como
qualificadora, o uso da imprensa para a prática dos delitos
contra a honra.
Não quero deslocar o espaÇ() da discussão para a Lei
de· Imprensa. Com esta intervenção, (Juero ritbsttar, _e- se
for preciso juntar aos Anais, que a revelação que fíz, a afirmação que fiz sobre o problema italiano na imprensa é verdadeiro.
Disponho de um resumo,_ de um informe dã UPLe da
revista Time. É que a Itália, ao mesmo tempo, desenvolveu
urna luta pelo espaço ético do problema da imprensa e pelo
espaço de monopólio da imprensa.
Essa lei italiana, relativa aos monopólios é praticamente
uma lei para regular a indústria das comunicações.
No mês de agosto do ano passado, foi aprovada essa
lei na Itália, após discutida durante quinze anos. A aprovação
de tão controvertida lei levou o Governo italíano à inargem
do colapso no mês de julho do ano passado, quando cinco
Ministros do Gabinete da esquerda, do Parti9o Democrata
Cristão, no poder fenunciarani em protesto cõhtra certãs disposições da lei. Foi estimulada essa violentf( ba~alha pelo controle do grupo publicitário MCuldadori.
__ _
Disse que havia três nomes, aqui está o primei"fo.
Leio:
-A luta mais acerba pela maio-r ·casa editorial da
Itália enfrentou o magn<!t_a da televisão itali_an~. Silvio
Berfusconi - aqui está O segundo nome qos três. _que
mencionei - direior da quarta cadeia de televisão privada depois das norte-americanas- CB$J __ NBC_e
ABC, com Caflo de Be[]_edettí, o financisfa itaiíano
mais influeÍlte, e o preSidente do-império informático
Olivetti.
Se Silvio Berlusconi ganhasse a luta pelo poder,
teria controlado não somente as três maiore-s -cadeias
de televisão privadas da Itália e o rotativo de Milão,
II Giornale, mas também 16 periódicos e 34 revistas
de Mondadori, incluindo o diário de maior circulaçãono Páis, La República; e os famosos· semanários de
notícias Panorama e L'Espreso.
Em total, 17% da imprensa diária, 33% das pUblicações
periódicas e 45%- da publicidade total. Uma luta parecida
com a nossa.
"É simplesinente inaceitável que" tão pucos jog'adores dominem os__I!l:_eios de comun(cag~o de_massa_", disse
o Ministro de Correios e TeleconiunicaçõeS,.,Oscar
Mammi, que projetou a lei contra os monopólios.
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"B_eriusconi é uma ameça à livre competição --disse o editor e cofundador da República Eugenio Scalfari. Está se tornando demasiado poderoso."
Esse Berlusconi- nao vOu ler todo 0- resumo do infOrme
de que disponho- chegou a ser chamado de "Sua E~itten
za··, na Itália, o que é intraduzível. Eles, em vez de dtzerem
S. Ex\ diziam: Sua Transmissão. porque "Sua Emit_~enza,"
em italiano, significa transmissão. Eril -vez de dizerem ~
Ex•, diziam: "Su transmissión", tal era o poder de comumcação de massa de que dispunha o Berlusconi, que foi vencido
------ -_ --- pela legislação.
Para irritação do Ber1usconi, depois dessa lei, os três
canais da RAI tiveram que ser negociados, e_ Berlu~Cs>J?i perdeu a luta pelo controle, inclusive d~ Uf"!l3__ televisão_ fra_ncesa,
a Cinq. E assinl-por di3nte. _
Se os italianos nâo houvessem lutado por essa legislação,
esses três pdoersos continuariam no poder, portanto, a minha
tese é essa._Não haverá democrácia no Brasil enquanto não
democratizarmos os meios de comunicação de massa e, realmente, todos sabemos quem é o grande Berlusconi ~()_Bra.~il.
Só iSso.
··
- Insisto nessa idéia: lei que regula crimes contia a honra,
cometidos através da imPrensa, não é Lei de Imp_rensa; é
lei dos crimes contra a honra praticadõs pela imprensa.
E não sei o que está por trás dessa nominação. Porque
poderíamos tranqüilamente chamar essa lei dos crimes contra
o honra - se alguém entender que ela é necessária. muito
bem!- praticados pela imprensa. Ela não ê necess-~-da~--~_9_t:_-:_
que bãsta colocar no Código penal como qualificaCfOra do
delito o fato dele, da calúnia, da injúria. da difanl-ação, ser
praticado através da imprensa. Mas, qualificação. Aumenta
a pena. Ê essa a natureza do problema. E se vamos atrit?uir
pena de multa para os jornalistâs, ·vamos ao CódígO Penal
c atribuímos pena de multa para os jornalistas e todos os
demais brasileiros. Essa é a questão. Por que deixar os jornalistas com uma leizinha especial, se apenas se trata de lei
de calúnia? E todos os demais brasileiros com um Código
Penal? Parece-me uma questão muito siinpleS. Eu estou, como
foi ~ugerido, lutando pela permanência da atuall~i de. Imprensa. Eu sou contrário'à especiálização. Entendo que o legislador
não tem mais -pOr q"Ue- - espedaJizal-. Ã especialização, Le·i
de Imprensa, cabe em alguns países como a França, porque
já democratizaram os meios de_ comunicação de massa. Agora,
nós, não! Nós temos um grande problema, antes de nos preo"
cuparmos com o problema da democratizaçã_o que os italianos
e"nf!eina.ram bem, que os americanos enfrentam razoavelmente bem; pelo menos se o Galbraith, que foi õ autor que citei,
tem razão. SegundoGalbraith, realmente, a imprensa, implicitamente, exerce um -poder, sobretudo um poder condicionador, atento à sua própria classific3çãô de póder de premHf.:.
ção, p-oder de punição e: poder de condicionamento. Ele afirma
que, de fato, a imprensa-tem esse_ poder, mas que nos Estados
Unidos, em razão, inclusive, do_arguiiJ.ento trazido pelo nobre
Senador José Fogãça, em raZão da pluralização da propriedade
dos meios de_comunicação social, esse_ poder desapareceu;
não é que efe tenha desaparecido completamente, seria uma
ilusão. mas ele está sob controle, não é mais um poder politica"
mente decisivo. Minha preocupação básica é esta: no Brasil,
o poder de comunicação- de massa, como ficou concreta e
enfaticamente comprovada nas últimas eleições presTdeilciais,
o poder de comunicação de massa, repito, é um poder político
decisivo no Brasil. e isto é importante, esta é que é a questão
da democracia na..:tonal. (Muito he.rnn
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Durante o discurso do Sr. José Paulo Bisol, o Sr.

Magno Ba_celar, deixa a cadeira ·aã--p-;esidêncill, que
é ocupada pelo Sr. Áureo Me/lo.
_

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello} - Com a palavra
o nobre Senador Nelson Carneiro, para discutir a matéria.
O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, fui citado normalmente pelo Senador José Paulo Bisol. .
Pediría a -p-alavra a V. Ex\ apenas para fazer uma observação.

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) - V. Ex• tem a
palavra por cinco minutos.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Em i:xplicação
pessoal. Sem reVisão do orador.)"-Sr. Presidente, Srs. S_e_nadores, quero fazer um registro, Sr. Presidente.
_
A Itália passOu por um processo de privatiZação de seus
meios de comunicaÇão. Na transferência do Estéido para grupos privados, a luta do Congres:>u italiano pela democratização
tem sido muito_ grande. Mas as três maiores Cadeias "italianas,
que têm origem estatal e que, portanto, ao longo de muitos
anos acabaram por galvanizar audiência, são, ~oje,_ o'l)jeto
de disputa política violentíssima. E qu-em conhece, hoje, os
bastidures da__ lu.U_ política na Itália, sabe que a luta contra
Berlusconi não é pela democratização. A luta contra J3erlusoconi é de grupos rivais que também desejam se apropriar
desse oligopólio. Mas, de qualquer maneira, o que disse aqui
o Senador José P-aulo BiSO! não contradiz e não desfaz o
que eu disse, ou seja, que a Itália sai -de uma estrut_ura de
monopólio estatal para um processo_ de privatização. É muito
diferente enfrentar aqui as oligarquias dominantes, os oligopólios assentados há __20 anos, mediante apOiO, colaboração e
conivência do r_egime militar. Enfrentar isto demanda outra
atitude, outra postura, demanda a consciência de que é preciso
criar- e aglutinar forças e vencei'" pat"ariüires gradativos para
esta vitória final da democratização no PaíS. Quant9 ~o m~is
do que disse aqui O Senador José Paulo BisOl, eu saúdo,
inclusive, a nú.ldan:ç·a-de tom de S. Ex•, que tem todo o direitó
de entender que a lei que estamos discutindo e votando po
Senado sobre delitos de imprensa se chame Lei dos Delitos
de Opinião ou Lei dos Delitos de Imprensa. ESta cdnsiâeração
para mim é absolutamente secundária e contra essa prOQOSt<~:
nada tenho, Sr. Presidente.
Também considero_ equivocada, mas respeitável, a posiç_ão do Senador José Paulo BiSai quanto a manter-se o atual
CódigO Penal, apenas_ qualifica-ndo os criril.es de íni.prensa,
porque teríamos que ni.aitter os chamados crimes passíveis
de pena de privação de l_ib_erdade. E_est3.rrt9S querendO avançar, para suprimir a privação de liberdade nos crimes de imprensa. Mas são mcras _ d_isçordâncias do_ ponto de vista temátiCo e de conteúdo, que o debate acaloraçl_o_Qu não, mas que
deve ser sempre respeitoso, vai propiciar, levando a uma boa
solução, a uma boa conclusão.
Era o-que tinha a: dizer, Sr. Presidente.
Durante o ·discurso do Sr ._José Fogaça, o Sr. Áureo
Mello, deixa a cadeira dQ presidência, que é ocupada
pelo Sr. Márc_io Lacerda~ 2'7-Secfetário.
O Sr. Nels(m Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mareio Lacerda) - Concedo a
palavra ao nobre Senador. _
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O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para discu·
tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, SrS. Senadores,
recentemente, pronunciei um discurso nesta Casa que, como
sempre, passou despercebido, já que não se fafá de assaltos
nem de corrupção nos quadros brasileiros. Mas chamava a
atenção para o que ocorre num país vizinho, um país democrático, corno a Venezuela, presidido_ por um grande E~tadista,
Carlos Andrés Pérez. O Presidente do segundo maior partido
ve~ezuel_ano, o eminente homem público, ex-Presidente da
República, Rafael Caldçra, acaba âe publicar um artigo, no
Jornal do BraSil de hoje, qu_e deve figurar nos nossos Anais
como advertência aos que, no Brasil, acredi_tam_que tudo
é possfvel, sell! que haja uma reação popular.
Diz Rafael Caldera, ao examinar a situação venezuelana
-transcrevo integralmente o artigo nesta breve intervenção:
UMA NAÇÃO CANSADA DE SACRIFÍCIOS .
Rafael Caldera '
Especial para EFE
Que está acontecendo na Venezuela? Esta pergunta é
formulada com surpresa por muitos observadores do mundo
inteiro, que adffilravam a estabilidade da democracia venezue~
lana na época em que esse sistema naufragava cm outras
nações latino-americanas. Os meios de comunicação mais im·
portantes do exterior enviaram a Caracas alguns dos seus
repórteres mais qualificados, que puderam ouvir de viva voz
o parecer dos vários setores da população sobre a inesperada
e perigosa intentona militar: (de 4 de fevereiio).
As razões que motivaram jovens militares. alguns com
brilhante folha de serviços, ainda não estão suficit!-ritemCnte
claras. Segundo a versão oficial, a ambição foi determinante.
Houve também entre os rebeldes uma concepção equivocada
do pepel das Forças Armadas na vida nacional, exacerbada
pelo fracasso da liderança civil, muito dimin!J.ída Cn:l seu prestígio e credibilidade nos últimos anos. Mas, sem dúvida, o
ambiente propício para a extravagante aventura fOi o estado
de ânimo da população, que á torna propensa a aceitar qualquer coisa que mude uma situa_ção que se considera intolerável. E esta situação persiste.

. ~ão há dúvida que_ o custo_social das medidas de reajuste
econômico impostas Pelo Fundo Moneüirio Iniernacional é
Um fatúr de corrosão da paci~ncia coletiva. O povo não reagiu
contra a rebelião como o fazia antes, quando se apresentava
qualquer ameaça ao sistema democrático. Não__ saiu em defesa
da democracia. Não poucos expressaram simpatia pclus rebd·
des, sem saber quem eram nem o que se propunham.
Quando me perguntam muitas vezes fora do_ meu país
a que atribuo_a estabilidade da democracia vezenuelana, costumo mencionar vários fatores. Um, a conduta da liderança
civil para _salvaguardar o regime democrático. Outro, o ajuste
harmonioso das Forças Armadas nas instituições, convencidas
de que há para sua elevada posição melhores horizontes numa
democracia do que numa ditadura. O_u_tro, a atitude de empresários progressistas com relação aos se tores trabalhistas. E,
o mais importante, a vo·ntade do povo de enfrentar qualquer
obstáculo e arriscar qualquer sacrifício para preserVar o sistema.Esses fatores estão hoje debilitados. A liderança polític<:1,
afetada pelo pragmatismO c clientelismo, pe-fCh!u a capacidade
de cOnvocação. O empresário votou às posições de laissez~faire
do sécu_lo 19. As }~'Or_ças Arma~,as f<;)Tam penetradas pelos
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males que afetam a populaçãO civil. Mas, o mais grave, o
povo está perdendo a fé, indispensável para assegurar o futuro.
Clientelismo- O fluxo do dinheiro não esperado, quando
os preços do petróleo alcançaram _um nfVel mai~ justo, amoleceu as consciências. A corrupção invadiu todos os setores
sociais. Desnecessariamente se contraíram no exterior dívidas
cujo ónus levou o segundo Governo de Carlos Andrés Pérez
a entregar-se de alma, vida e coração ao Fund~_~Q!l~tário
Internacional. O consumismo e o clientelismo relaxaram as
molas do poder, cada vez mais corrupto e menos eficiente.
Os partidos perderam a autoridade. Por outro lado, a corrupção, a alta crescente do custo de vida, a hipertrofia dos gastos
públicos, levados a níveis astronómicos ( de-14 bilh_ões de bativares em 1974 a quase 900 bilhões em 1992), a inflação, a
insegurança pessoal, a deterioração dos serviços (a um custo
cada vez mais elevado), tudo isso, e o contraste entre a ostentação e o esbanjamento de minorias mais e maís ricas çom
a penúria de setores mais e 'mais numerosos, configuram uma
situação favorável a que se atribuam ·à democracia _oS delitos
de seus representantes e a que qualquer um se sinta animado
a rebelar-se, oferecendo soluções de força que_ nada solucionam e que abririam de novo os obscuros camin~os tradicionalmente trilhados pelas tiranias.
O que está acontecendo na Venezuela - uma nação
com direito de ser feliz que hoje mergulha na incerteza é um alerta. Um alerta para o próprio governo, cuja situação
é tão delicada que se pediu ao presidente que fizesse muda~ças
radicais, ou então renunciasse· para abrir novas expectativas
e fechar possibilidades de ruptura inconstitucional. É um alerta
para as nações irmãs da América Latina, que transitam por
encruzilhadas semelhantes, e um alerta para as nações ricas,
dispostas a apoiar politicamente a democracia em nosso _cc:,;mtinente, mais indiferentes à situação económica e a6-trerilCndo
custo social imposto pelas medidas do FMI. Conste que jamais
considerei os técnicos do Fundo uma quadrilha de bandoleiros.
Sei que são tecnocratas CÇ)mpetentes, mas equívocados. Só
enxergam seu próprio raio 9e ação e se esquecem dos seres
humanos que sofrem as conseqüências de suas políticas. Esses
seres humanos já não agUentam mais, na Venezuela ou em
qualquer parte.
Ex-Presidente da Venezuela. "'
Parecem escritas· para ó Brasil de hoje as palavras do
Estadista venezuelano. Por isso, as incluo nos Anais, para
qu~. desta vez, ao menos, os Senadores atentem para as conseqüências que podem advir para o Brasil os mesmos fatos que
determinam as ebulições revolucionárias na antiga e tradi- ,
clonai democracia venezuelana.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Continua em
discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
Nos termos do disposto no art. 172, do Regimento Interno, a matéria sairá da Ordem do Dia, retornando na sessão
de terça-feira, em fase de votação.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Item 3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'4, DE 1992
Incluído em Ordem do Dia nOs termos --do art.
172, II, d, do Regimento Interno.)
Discussão-,~ em tui-no úriico, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 4, de 1992 (n' 17/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
à Radiodifusão Eldorado Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Pão de Açúcar, Estado de Alagoas. (Dependendo de
parecer da Comissão de Educação.)

Solicito ao r:tOb!e

SenadS~r_Jonas

Pinheiro emitir ó pare-

cer.
O SR. JONAS PINHEIRO (PlB-, AP. Para emitir pareChega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n' 04, de 1992 (n' 17, de 1991, na Câmara
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga concessão
à Radiodifusão Eldorado Ltda., para explorar serviço deradiodifusão sonora em onda média na cidade de Pão de Açúcar,
.
Estado de Alagoas".
Por meio da Mensagem Presidencial n" 107, de 1990,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu
ao_ Coiigr'ess-6 Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 19 do art. 223, da Constituição Federal,
atO _qUe outorga concessão de exploração de canal de onda
média, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, ato este constante do Decreto n9 98.921, de l9 de
fevereiro de 1990, publicado no Diário Oficia] da União de
2 de fevereiro de 1990.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do
então Ministério das Comunicações, constatando-se que a empresa vencedora atende às exigênciás do Edital n' 228/88 e
aos r~quiS:itos da legislação específica de Radiodifusão.
É a seguinte composição acionária da Radiodifusão Eldorado Ltda.:
cer.)

' ..
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M_arço de I 992

Submetido o assunto ao exame dos órgãos cpmpetentes
O presente projeto, examinado pela Comissão de Ciência_
e Tecnologia. Comunicação -e- Informática. _-d~ Çãmara dos do então Ministério-das Comunicações, as concl.l,lsões foram
Deputados, recebeu parecer favorável de s~u RelatOr. Depu-- -no sentido de que aperias- a Rádió Vanguarda de Caridade
tado Hé_lio Rosas e aprovação daquela Comissão, com restri- Ltda. satiSfez:ãs ex.Igêncías do Edital e aos requisitos da legisla. ções das Deputadas lrma Passoni e Cristina Tavares. Já na ção especffiCaâe radiodifusão .
É a seguinte a composição acionária da Rádio Vanguarda
Comis-sãO de Constituição e Justiça~ Redação daquela Casa.
-foi considerado constitucíonal, jurídiCoe-vazado
boa técni- ·de Caridade Ltda.:
ca legislativa.
_ __ ___
·
R_a~l Linhãres.feiX~ifa
2.52o' Cotas
No Senado, esteve o projeto nesta Comissão de Ed~,~cação José Barbosa Mendes
· 90 cotas
à disposição dos Srs. Senadore.s_para o recebimento de emen- Maria Çézar Cavalcante
3fl0 cotas
das, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer repa- Ant()nio-Miguel de Sousa
90 Cotas
ros.
TOTAL
3.000 cotas
2-- Voto do Relator
~ Q preSente prOjeto, apreciado pela Comissão de Ciên-Cia
Diante da regularidade dos procedimentos_e dõ testemu- e Tecnologia, Comunicação e_ Informátiça,_ qa Càtpar~ do_s
nho ministerial de que a Radiodifusão ~lt;iorado ~tda., atende _Deputados, recebeu parecer favorável de, sei.}. Relator, Depua todos os requisitos --t€CriicoS e legais para o recebimento tado Ervin Bo.nkoski e aproVação UnânTnie daquela Comissão.
da concessão, opinamos pela aprovação do i,\to, na forma Já na Comissão de ConstitJ.Jição e _Ju$tiÇa_c: _Reºação da_quela
do presente Projeto de Decreto Legi~lativo:
CãS:a- foi-conSiderado co_nsti_tucional e vazado em boa técnica
--- -legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - O parecer
No Senàdo, esteve_ nesta Conü.ssão d.c E_çl,ucaç.~o à dispoconclui favoravelmente à matéria.
Passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa.) siçãd dos _Srs. Senadores para recebimento de emendas, no
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. prazo regim_eó.l:al, -não ten_do receiOidõ quaisquer reparos-.
2 - Voto do Relator
Nos termos do disposto no art._ 168, do Regimento _Inter__ ~i~ fi: te da regular~c!ad~ d~s._procedimentos e_do_testemuno, a matéria sairá da Ordem do Di:a. fetOrriando na s.cssão
nho mihiSterial de que à "Rádio-Vanguãida de Caridade Ltde terça':"feira, em fase de_y_oJaçãQ~
da.", atende a_todos. os j~quisitos técnicoS e legais para recebi~
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Item_ 4:
menta da concessão, opinamos pela aprovação do ato. na
~arma do presente projeto legislativo.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - O parecer
N, 5, DE 1992
~
conclui favoravelmente à matéria.
(Incluído em Ordem do .Dia nos termo-s do .art.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
172, II, d, do Regimento Interno.)
Não_ havendo quem peça a palavra, encerro a discus_são.
Discussão, em turno útiiCO";do Projeto -de Decreto
Encerrada a disçus_siio •. nos_. termos do disposto no_ a_rt.
Legislativo n' 5, de 1992 (n' 43191, na Câmara dos 168 do Regimento Interno, a matéria sairá da Ordem do Dia,
Deputados), que aprova o ato que outor:g~'d:on_~essão retornando à sessão _de terça;[eira-, em fãse de votação.
à Rádio Vanguarda de Caridade Ltda., para explorar
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) -Item- S:
serviço-de_ radiodifusão sonoi"a_em ond_a _méçlia-na CidaPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
de de Caridade, Estado 4o Cea_r~. (l~Ye_pe~d~n~o de
N> 6, DEH92
.
parecer da Comissão. de Edu_caçãoJ_ _ __ _

em

o

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) nobre Senador João França emitir o parecer.

Solictto a_o

-

(Incluído em Ordem do Día- nos termos do art.
II~ d, do Regimento Interno).
Discussão, em turno úniG.o. do Projeto de Decreto
Legislativo n~ 6, de 1992 _(n~ 20/9l. na Çâmara dos
Depu~ados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Salamanca FM Ltda., para- explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Quaraí, Estado do RiQ ..Orande do__S_ul. (Pe~
pendendo de parecer_da Comissão__çl_e_ E4ucação.)
Solicito dO nobre Senador Jonas Pinheiro o parecer da
Comissão de Educação.
172,

O SR. JOÃ_O FRANÇA (PDS - RR. Para emitir parecer.)- chega a esta_ Comissão, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo n" 5, de 1992_(ri~43, de 1991 na C~mar~
dos Deputados) que "Aprova o ato que outorga concessão
à Rádio Vanguarda de Caridade Ltda.,_para explorar Serviço
de Radiodifusão SQDora em onda média na cidade de Caridade, Estado do Ceará."
·
Por meio da Mensagem Presidencial n'·' 717, de 1989,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República ~ubmeteu
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso_ XII,
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP. Para emitir parecombinado com o§ 1~' do art. 223, da Constituição Federal, cer_.)_::-~ Sr. Presidente_,_ -srs. Sei13.dores:
1 - Relatório
ato que outorga concessão de exploração de call:al de onda
média, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusiChega a esta Comissão, para-pareCer, o Projeto de Decrevidade, ato este constante do Decreto JJ.:'. ~8.331, .de 2~ de to Legislativo n' 6, de 1992 (n' 20-B, de 1991, na Câmara
outubro de 1989, publicado no Diário Oficial da União de dos Deputados) qUe "Aprova· o atO que outorga permissão
à Rádio Salamanca FM Ltda., para explorar serviço de radio25 de outubro de 1989.
A documentação anex3.da à Mensagem Presidencial infor- difusão sonora em freqüência moduhtda na cidade de Quaraí,
ma que duas empresas foram consideradas aptas a receber _Estado .do Rio Grande do Sul".
Por meio da MenSagem Presidencial n~ 274, de 1990,
a concessão, a saber: Rádio Vang_uarda de Caridade Ltda.
o Excelentíssiri10 Senhor Presidente da República submeteu
e Rádio Santo Antônio de Caridade 1::-tda.
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ao CongresSo ).lacional nos termos do art. 49, inciso -XII,
combinado com o§ }v do art. 223, da COr'fstituiçãó- Federal,
ato que outorga permissão de exploração de canal de frcqüência modulada, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, ato este constante da Portaria n" 9R. de 9 de
março de 1990.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos t-~cnlcos- ao
então Ministério das Comunícações, Constatando-se qUe a empresa vencedora atende às ex_igênciasdo Edital c aos requisitos
da le~islação específi~ de Ra9iõfus~o.
_ _ _ -~ __ ~- ~E a seguinte a composição acionária da Rádio Salamanca
FM Ltda:
Luiz Carlos Oronoz Proença

Myrna Ruth Castro Proença

-

4.000 cotas

--~ _•LOÜO-eotas

Neuza Cordoba Mirai i h
- 2.000 .cotas
TOTAL
- 10.000 cotas
O presente projeto, apreciado pela Comissão de Ciência
e Tecnologia. ComunicaçãQ e Infoimática d-a_ Câmara_ dos Deputados, recebeu parecer favorável, com restriçõe_?_das Deputadas Irma Passoni e Cristina Tavares. Já na Comissão de
Constituição e Justiça e de" Redação daqUela Casa foi considerado constitucional, jurídico_ e vazado cm boa té_cniCa legislativa.
No Senado, esteve o projeto nesta Comissão de Educação
à disposição dos Srs. Senadores para o recebimento de emendas. no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer reparos.
2 - Voto do Relator
Diante da regulãridade dos procedimentos e do testemunho ministerial de que à Rádio Salamanca FM Ltda., ate_nde
a todos _os requisitos· técnicos c legais para r.... Cebimento da
permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
presente Projeto de Decreto Lc;::gislaüvo.
O parecer é faVorável.
É o parecer, Sr. Presidente. _
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) -O parecer
conclui favoravelmente à matéria.
Passa-se â discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, nos termos do dísposfO no art.
168 do Regimento Interno, a matéria sairá da Ordem do Dia,
retornando na sessão de terça-feira. em fase de votação.
O SR. PRESIDENTE (Márcio-Lacerda)_:. Item 6:
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I ---ReiiliOrio
Chega a e-sta" Com-issão. para parecer, o Projefo de Decreto Legislativo n•• 7, de 1992 (n" 16, de 1991, na Câmara dos
Deputados). que "Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio e Televisão Gran Dourados Ltda. para explorar
serviço de radiodifusâo sonora em freqüência modulada na
Cidade de Dourados, Estado do Mato Grosso do_ Sul".

Por meio da Mensagem Presidencial n'' 686, de 1989,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu
ao. Çongress_o Nacional, nos termos do art. 49. inciso XII,
combinado com o § tv do art. 223, da Constituição Federai,
ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 6 de julho
de 1987. a permissão outorgada à Rádio e Televisão Gran
Dourados Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frcqüência modulada, ato este constante da Portaria n''
158, de 15 de setembro de 1989, publicada no Diário Oficial
da União de 19 de outubro de 1989.
A documentação anexada à mensagem presidencial ínfor~
ma que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do
então Ministério das ComuniCações, constatando-se o atendi~
menta aos re_quisitos legais e técnicOs atinentes ao· prOcedimento renovatôrio.
É a seguinte a composição acionária: da Rádio c Televisão
Gran Dourados Ltda.
Antonio Tonanni
Marietta Tonanni Colesi
Jos_ué Torianni Neúo
Maria Angelka AJfonso Borges Tonanni

1.600 cotas

20o--cotas_ _
100 cotas
100 cotas

TOTAL 2.000 cotas

O presente projeto, examinado pela ComissãO de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu Relator. Deputado
Ivo Ccrsôsimo, e aprovação unânirric daquela Comissão. Já
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela
Casa foi considerado constitucional, jurídico e vazado em boa
técnica legislatiya.
~9 Senado, esteve o projeto nesta Comissão de Educação
à disposição dos Srs. Senadores para o recebimento de emendas. no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos.
2 - -V o to do Relator
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemunho ministerial de que a Rádio e Televisão Gran Dourados
Ltda. atende a todos os requisitos técnicos e legais para a
renovação da permissão, opinamos pela aprovação do ato,
na forma do presente projeto de decreto legislativo.
É o parecer, Sr~ Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 7. DE 1992
(IncluídO em Ordem do Dia nos termos do art.
172, II. d, do Regimento Interno).
Discussão, em turno úriíCo, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 7. de 1992 (n" 16/91. na Câmara dos
Deputados). que ·aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio e Televisão Gran Dourados Ltda.,
para explorar serviçO de radiodifusão sonor~ em freqüência modulada na Cidade de Dourados, Estado do
O SR. PRESIDENTE (Mareio Lacerda) -O parecer
Mato Grosso do SuL (Dependendo de pa-recer da Coque acaba de ser lido conclui favoravelmente à matéria.
missão ·de Educação.)
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Solicito ao nobre Senador João França ()-pareC_er da Co- Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
missão de Educação.
·
Nos_termos do disposto no art. 168 do Regimento Interno,
O SR. JOÃO FRANÇA (PDS - RR. Para emitir pare- a matéria sairá da Ordem do Dia, retornando na sessão da
próxima terça-feira, em fase de votação.
cer.)- Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadores:
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O SR. PRESIDENTE (Mareio Lacerda)_-l!em 7:
DiScUssão, em turno único. do Projeto de Resolução n"'
12, de 1991. de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que
estabelece princípios gerais de Processo Legislativo. e dá Ou·
tras providências, tendo
-_ - PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•' 221, de 1991, e
I, de 1~92, das Comissões
- de Constituição, Justiça e de Cidadania; e
- -Diretora.
Em discusSãO o projeto. (Pausa.)
. _ _ __ _.. __ .. __
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Nos termos do disposto no art, 168 do Regimento Interno,
a matéria sairá da Ordem do Dia, retornando na sessão da
próxima terça-feira, em fase de votação.
- --0 SR. PRESIDENTE (Mareio Lacerda) - Está esgotada
a matéria consta11te d:;t Ordem do Dia.
Volta-se à lista de orado.res. _ ,. -~ _ _ __
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR.JUTAHY MAGALHÃES(PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte disçurso. Sem revisão do orado.r.) -.Sr. Presidente,
Srs. Senadore_s, _estamos, -n-o-B-raSil. na -fase das de-n-úncias:
Muitas vezes, quando abordamos determinado te:ma, pen~!l·se
tratar-se de uma denúncia, fato que ocorre com o que vou
expor neste momento.
Ontem, na CPI que denominamos sfmplesníente CPI de
Obras Públicas. quvimos depoimentos de prefeitos, de dirigentes de cooperativas habitacionais, de empreSas que executam
as obras desse programa do Governo para a construçãO de
conjuntos habitacionais de baixa renda._Charnou-me a atenção
um fato, fato que oc_o_rre normalmente deritro da: féi e· é difundido pelo Brasil inteiro, porque acontece no Brasil inteiro,
não apenas em determinado município.
Tomemos o exemplo, do que ocon.e.u __ ontem, no Município de Castro, no Paraná. Nesse programa de governo, os
recursos da Cai~a Económica são transferidos para uma cooperativa que se torna o agente financeiro do programa naquele
município onde será construído o _c,o_pj~!l~O habitacional._
Esta cooperativa escolhe a empresa que fará a obra. Não
há nenhuma liCitaÇão, _ é uma escol~a iQ.dividual da coope_
rativa.
_ _
_____ __ _
.
No contrato, a Caixã-Econôrriicã. estabelece uma cláusula
que diz: "Se desejar, fará a fiscalização'', rrias não existe qualquer responsabilidade quanto a essa fiscalização.
Sr. PreSidente, é ilegal fazermos aqui uma denúncia? Não.
Mas podemos, a-qui, discordar da maneira pela qual esse pro. . ___ _
grama vem sendo executado.
No caso-do Município de Castro, por exemplo, foi Construído lá um conjunto habitacional dessa. forma, quer dizer,
uma cooperativa escolheu uma empresa --estava aí o DiretOr
da cooperativa - e chegou-se à conclusão de que essa obra
sairia a utn preço-base de aproximadamente 8 milhões de
cruzeiros para a construção de uma ~asa com 30m2_. A infra-estrutura foi roda feita pela prefeitura. Dii o-PrefeitO-_ a afirmação é do Prefeito -que está constrilint;io em seu município
casas de 42m2, no valor de 1 milhão e meio a 2_ milhões
de cruzeiros.
_
Dizem as empresas, e também pesSoas com que conversamos, ontem, que têm um lucro muito limitado nessas obras:
10%- mais ou menos, foi o que afirmou o"Uiretor da t::mpresa,
e se comete_s_se algum erro na construção teria um prejuízo
muito grande devido_ ao volume do númef<? de casas..
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_
Agora, Sr. Presidente, aí é que chega a pergunta para
analisarmos a conve"riiertcia ou não de continuar um projeto
dessa forma. O_ Prefeito de Moji das Cruzes, em São Paulo,
diz que está fazendo as obras de infra-estrutura, que corresponde a mais do que o valor das obras executadas pela constru~
ção do conjunto habitacional. E foi indagado a ele se conside-_
rava o preço coino __ razoável, justo, Ele respondeu: ''Caríssimo". Se me perguntassem eu não faria esse conjunto habitacional através da prefeitura nessas condições. Estão sendo
feitos vários conjuntos habitacionais no município.
Considero que um dos males - são muitos os nossos
males - é o desperdício do dinheiro púhlico.
Esse programa feito com a finalidade de atender aos mutuários de baixa renda, de um a três salá~ios mínimoS, e mediante os preços que estão sendo executados, segundo informações das pessoas que dispuseram ontem, tais como os dirctores de. empresas, diretores de cooperativas e prefeitos, sóestá_atendendo os mutuários de três a cinco salários mínimos
e não mais de um a três.
Sr. Presidente. ontem, na· CPI do FGTS; tratei desse
problema. Houve uma certa confusão, talvez até ·meSfl10 por
culpa minha, no sentido de se discutir que, sendo o agente
financeiro a-cooperativa, não teria relação alguma com a Caixa
Econômica Federal. Já havia o pensamento de que se tratava
de uma denúncia, porque estamos na fase de denúnda; tudo
que se fala transforma-se em denúncia.
Agora, queto colocar essa questão para que as autoridades possam meditar. Se o prefeito de um município declara
que, mesmo fazendo a obra de infra-estrutura -então, gastando o que corresponde, normalmente, a 30% dos gastos
da execução dessa obra e, no caso de Moji das Cruzes, mais
de 100% - , faz uma casa que corresponde a quase uma
vez c meia àquela que está sendo executada nesse programa,
por preço quase igual a 25% do "alar daquele que está serido,
no final, o preço da construção da casa popular. acho que
alguma coisa deve ser repensada.
Acho que é o momento de vermos se estamos gastando
bem o dinheiro, porque não há fiscalização a respeito de. qual
o preço melhor.
A Caixa Econômica dá, SenadÇlr Josá Paul_o Bisol, o valor
máximo. Esse valor máximo é obedecido pela coop€:fativa
e p_ela empresa.
A coo"perativa recebe a responsabilidade de executar
aquela obra·e escolhe a empresa, de uma forma que considere
justa, mas sem nenhum tipo de licitação, e _ela própria faz
a fiscalização da obra e dos preços que estão Sendo empregados.
Não sei se isso leva a se encontrar o melhor preço. Daí
a afirmação, não só do prefeito de CaStro, PR, como dos
outros que estiveram lá. que estão fazendo a obra por preço
inferior.
Então, Sr. Presidente, venho colocar essa questão para
ser examinada pelos órgãos competentes. Se devem continuar
dessa forma esses programas ou se deve haver alguma mudança, para que se éncontrem preços melhores na execução dessas
obras. No fundo, esses preços melhores iriam em Qenefício
dos mutuários que pagariam prestação menor do. que aquelas
que seriam obrigados a pagar.
Um outro assu1_1to -apenas para abordar- é que estou
encaminhando à Mesa um projeto de res_olução .. Trago ao
conhecimento d~'" meus Pares, pedindo que examinem essa
questão. Nós que estamos freqüentando as Comissõl:lS Permanent~s desta. Çasa. temos visto que há uma certa dificuldade
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de se chegar ao quorum para início de nossos trabalhos, pois,_
pelo Regimento, temos que ter _u_m __ quo~um_de maioria abSoluta para realizarmos a reunião--da Comissão. Corfió "lá, hOje,
temos as deliberações ternúililtivas, também, lá é um verdadeirO- plenário, estou propondo que as comissões se reúnam
e possam fazer a discussão com 25% _d'!s ~eus rn~m~r~s_. .~9_r
enquanto as comissões ~6 po9em- decidir com maioria absoluta. Então, acredito que assim possamos agilizar. Uma vez,
cheguei a propor que nâ!)·valesse _aquelas assinatUraS dos livros
e o Senador José Paulo Bisol teve um argum~nto qu_e considerei fófte e tive que ·retirar a·niinha proposta: é que, muitas
vezes, a pessoa chega âs dez horas, assina o livro~ espeta
até às onze cm meia e a reunião não começá e·, depois, quando
se consegue-reuntr a maiori~~o-a: parti_~_ do Ift~"i(_dia, um, dois
ou três já saíram. POrtanto, esses Senadores não são re.spbnsáveis por ter assinado. O resporisáVel éaqu.ele que não chegou
na hora para o início ·da reunião.
- Então, como nós aqui diminuímos o quo~m para início
das sessões e nunca mais tivemos suspensão de sessão por
falta de quorum, desde que se baixou aquele_ quorum _ p~ra
se iniciai- as sessões setnprc tiVemos -sessõ_es aqui, Oo S-cnã:"do.
Podemos aqui discutir, como hoje foram discutidas várias propostas, encerrar as discussões e realizar a vot~ção na sessão
seguinte, se não houver <juOrum para se examinar:
É a mesma proposta que faço para as comissões.
Reunirmos com quorum menor. discutirmos as matérias
e votarmos com maioria absoluta.
Era o que eu queria comunicar a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Mareio Lacerda)- Com a palavra
o_ nobre Senador Irapuan Costa Júníor. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
_
Com a palaVra o nobre Senador José Fogaça. (Pausa.)
S. Ex• declina da palavra.
·
Com a palavra o nobre Senador Aureo Mello.

ú)

Sábado 21

1279

e um profissional verdadeiramente conhecedor daquilo a que
se propunha a desenvolver.
- Seu passam'ento, a Sua morte, evidentemente, contristou
a todos os amazonenses e também a ~odos os_que Q conhece_ram. seja qUal for a distâncía em que estejam.
João Calmçm, nosso companheiro e chefe, a "família associada" do Brasil, todos que fizeram parte daquele fantástico
"planeta" criado por Assis Chateaubriand, que foi à cadeia
de jqrnais, emissoras de rádio e televisão que surgiram, e
ainda existem nos Diários Associados? todos nós admirávamos
Epal!linon~as Baraúna ~todos nós sabíamos quem era Epaminondas Baraúna. _
Por isso, Sr. Presidente, dever meu é, sem dúvida, vir
à tribuna do Senado Federal. manifestar a minha tristeza pessoal e_m nome dos 293 mil 400 e tantos eleitores, que votaram
ell! F~bio Lucena e em mim, para que pudéssemos dizer aqui
as çotsas concernentes ao nosso Estado.
ASsim, Sr. Presidente, que seja consignado em imortais
e invisíveis letras de fogo o pesar, a mágoa e até mesmo
a revolta,_quando desaparece-um homem dessa estatura moral
e que serve de exemplo para gerações subseqüentes e, ao
mesmo tempo, era paradigma para todo o Brasil.
Termino, Sr. Presidente. desejando que seja inserto nos
Anais da Casa, através desta palavra, o nome de Epaminondas
B~raúna como um dos maiores dirigentes de jornal e rádio
que já apareceram no Brasil e especificamente no Amazonas,
onde a vipa não é tão fácil como nos Estados de ameno clima.
e a saudade que a gente deixa por perder a convivência de
mais um que se vai nessa estranha e imprevisível convocação
que é o desaparecimento.
Muito obrigado ª-V- _Ex~

Durante o discurso do Sr. Aureo Mello, o Sr. Marcio Lacerda, 2" Secretário, deixa a cadeira da presidência
que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se- pa}avra ao nobre S_enador_M_arçio La~rda.
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - S.r;:. Presidente,
OSR. MÁRCIO LACERDA (PMDB-MT-Pronuncia
Sr"s e Srs. Senadores, há diversos dias venho tentando usar o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
da palavra.-para falar a respeito de um cidadão:__ _
.. Gostaria de poder esquecer a imagem de um farEra um cidadão baixínho, caboclo branco;-s-e podemos
do deixado no chão, recoberto por papel t! a~sinalado
assim classifícar. Ponderado na maneira de falar, essencialpor urna luz tênue de uma vela, na penumbra de um
mente bondoso, c, ao mesmo tempo, entusiasmádo pela sua
início de tarde na longínqua COsta Marques, confins
profissão de jornalista.
de Rondônia._
Eu o conhed quando eu ainda era adolescente. E ele
Dói lembrar que sOb o papel. ainda aquecido pela
já militava como Gerente-"Geral dos Diários Associados do
febre. jazia o corpo de uma criãnça."
Amazonas, e já se impunha a estima de todos os seus conter(Carlos Eduardo Tosta).
_
.
.
râneos àquela altura, porque ele era natural do Acre, como
Srs. Senadores, estes são alguns verso_s çle_ um poema-deuma pessoa especial e merecedora de toda afeição, do carinho poimento, escrito pof-úm pesquisador de malária. Expressam
e do acatamento daqueles que faziam parte - e fazem ainda "o sentimento de angústia e impotêOcia frente a urna medicina
'hoje- da comunidade amazonense.
compartimentalizada Cm detrimento da saúde no País ... ".
Epaminondas Baraúna foi escolhido também, quando dis- Abrem o prefácio do "Projeto de Coritrõle da Malária nos
solvidos os Diários Associados, e estabelecido um sistema de Municípios de Alta Trarismissão no Estado do Mato Grosso".
síndicos para essa grande massa, como um dos vinte que pude- projeto do Ministério da SaúQe.
ram nortear os destinos associados, sempre no cumptirueilfo _ São versos dolorosos, que exprimem toda a imensa, toda
do seu dever. Severo até no cOncernente a horários. Bastante a cósmica sensação de impotência e abandono que vivem os
requintado naquilo que se referia às suas atribuiçc5es 9e jorna- . habitantes do interior do Brasil. especialmente nas regiõe ..
lista, ele, mais urna vez, teve um percurso triunfante riãs atri- sujeitas às endemlas tradicionais das zonas tropicais e subtrobuições que lhe foram outorgadas~
picais. Poucos dos que vivem nas cidades têm condições de
Os anos se passaram e Eparninondas Baraúna continuou enteilder a dimensão dessa angústia e dessa solidão. Mas a
sempre aliado aos Diários Associados, de cuja engrenagem verdade é que há um Brasil desconhecido, onde os serviço~;
fazia parte, verdadeiramente. Nós que passamos nas rcdações. básicos para a vida - obrigação. i~alienável dtl Estado sempre vimos nele um companheiro fiel, um amigo dedicado ainda não existem.
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Refíro~mc, especificamente. às regiões da Amazônia, ero
particular às do meu Estado, ainda boje submetidas à malár~a:
O controle d~ _malária, nesses últimos quinze anOs, foi
considerado prioritÚiOs cm todOS os doCumentos do go".'erno
relacionados com a questão, mas, concretl,ltT)ente, os meios
necessários parti exeCutar esses serviços, no l,'lívcl d~ necessiM
dade da população da área malária do País, não se transformam em oferta de estrutura e atendimento.
Segundo dadoo da Fundação Nacional de Saúdé, em I990,
a população da árca.endêmica era_de. 1?.369.46~. esp'!-lh~da
em rcgiõ"s dos Estados do Açre (422.570), Amapá (269.633),
Amazonas (2.146.451), Maranhão (5.353.096), Pará
(5.369.936), Rondónia (2.188.282), Roraima (285.742) e Tocantins ( 1.149.291 ).
Meu Estado - M_ato Grosso -também incluído no rol
dos Estados com regiões de m::!lária, tem uma população de
2.175.464 habitantes localizadQs na área endêmiCa.
Os doze municípios mais atingidoS dessa região (PeixOto
de Azevedo, Matupá, Terra Nova, Floresta, Aripuanã, Nova
Apiacás, Juína, Pontes e Lacerda. Vila Bela da Santíssima
Trindade, Paranaíta e Juruena) ocupa-m uma superfície de
220.070 km 1 , ·onde vivem 251.154 pessoas, Isso corresponde,
respectivameritc, a 25%. e-11,4% da superfície e da população
do Estado.
De janeiro a: sCtetnbro de 1991, 90 por cento dos caos
de malária registrados em Mato_ Grosso foram detectados nesses municípios.
Em 1990, 88% dos casos positivos de malária eram dessa
mesma área.

No primeiro semestre de 1991, _Mato Grosso ass_u_miu
a liderança em casos de malária, atingindo a cifi-a- de 83-.774registros, contra 79.989 no Pará.
No Mato Grosso, o pfoblema começou a adquirir vulto
a partir de 1987. com a implantação de projetOs de colonização
e a abertura de garímpos, duas iniciativas que se caracterizam
pela concentração de. população em locais de nenhum saneamento, favorecendo, assim; a proliferação do mosquito transmissor da doença. Em 1988, Mato GrossO O_cUpava o qUarto
lugar em termos de registro- de casos de malária; em 1990,
passou para o segundo lugar, atingindo 143.30 everitos computados.
_
Grande parte da população que vive n.ás-áreas inaláriq.s
do Estado não tem acesso às ·aç&es básicas <;te saúde_, simplesmente porque inexistem esses serviços. Não há rede públicã.
de laboratórios para diagnóstico, não há postos de tratamento.
Em conseqüência, verifica-se um aumento de serviços-privados, despreparados, que desenvolvem atividades sem o devido
controle dos órgãos-competente~; além disso, o acesso· a tais
serviços só é permitido ã parcela da população que dispõe

de recursos econômicos. A grande maioria suporta estoicamente a doença_que eVolUi para formas graves: e _leva à. sepultura homens, mulhaes e crianças.
Sr. PreSidente, Srs. Senadores, urge que o governo seja
Illais célebre no enfrentamento desse prOblema. Segundo inforffiações da Fundação Nacional de Saúde, os recursos existem. Há técnicos cowpeteli.tes e abnegados, mas a máquina
pública, interesses outros_ não direcion_ados para a saúde do
povo do interior emperram a implementação.
É preciso que o Brasil dexei de iluminar com velas corpos
de c_rianças e de adultos mortos pela malária, cobrindo-os
com papel nO fUndo de canoas, na carroceria de caminhões
oU no interior dos cas~JJres. É preciso que implante urgentemente ·serviçOs básicos nece_ssários, para que presenciemos
não fardos Pelo chão, mas imagens de vida.
Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Na presente
sessão terminou o prazo- para apresentaÇão de emendas às
seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n' 89, de 1991 (n' 5.641/90,
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da
União, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 21•
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências; e
-Projeto de Lei da Cámara n' 91, de 1991 (n' 5.643/90,
na Casa de origem), de ~niciativa dó Ministério Público da
União, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 1~
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências.
Aos projetas não foram apresentadas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportu·
namente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encei:rar os trabalhos,
designando para a sessãO ordinária de segunda-feira a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

. PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 29, DE 1991
Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Resolução n' 29, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que estabelece dias e horários para realização de reuniões
ordinárias das Comissões Permanentes, tendo
-'--PARECER, sob n' 25, de 1992, da Comissão
-... Diretora, oferecendo a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE_ (Magno Bacelar)~ Está encerrada
a sessão(Levanca-se à· Sessao·· ás '12 horas e 20 minutos.)
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1- ATA DA 28• SESSÃO, EM 23 DE MARÇO DE

1992
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres
Referente ã ·seguinte matéria:
-Projeto de Decreto Legislativo n' 8/84 (n' 44/84,
na Câmara dos Deputados), que "aprova o textod() Acordo

de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos dâ Erief-gia
Nuclear entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Espanha, celebrado em Brasfiia, a 12 de
maio de 1983...
1.2.2- Requerimentos
- N9 73/92, do Senador Áureo Mello, solicitando do
Sr. Ministro da Infra-Estrutura, João Santana, informações
que menciona.
- N' 74/92, do Senador José Eduardo, solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período
de 23 a 26 do mês de março. Votação adiada por falta
de quorum.
1.2.3- Comunicação da Presidência
- Recebimento, do Presidente da Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional, um ex_empiar da edição preliminar -r-elativa à Política para os Serviços
de Transporte Aéreo Comercial do Brasil.
1.2.4 --Discursos do Expediente
SENADOR MAGNO BACELAR - Protestos de
S. Ex~ contra aumento de 32% .no preço da passagem área
da Transbrasil, na linha Brasília-São Luís, com vóo inicial
em São Luís.
Senador DIRCEU CARNEIRO- Mercosul.
Senador CARLOS UE'CARLI - Conferência
Rio/92.
1.2.5 - Leitura de Projeto
Projeto de Resolução n• 29/91, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que dá nova redação· a dispositivos do
Regimento Interno.
1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Resolução n9 2991, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que estabelece di;t-5 e ~eráriOs pani. 1-eali-

zação de reuniões ordinárias das Comissões Permanentes.
Discussão encerrada, voltando às comissões co-mPetentes
em virtude do recebimento de emenda.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
Senador JUTAHY MAGALHÃES- Carga Tribu-·
tária em nosso País, com exemplificação do JPTU em Salvador.
Senador MÃRCIO LACERDA- Projeto de Lei do
Senado n9 386/91, de sua autoria, que altera e acrescenta
dispositivos ao art. 151 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7-12-40,
em tramitação no Senado Federal.
1.3.2-- Comunicação da Presidência
Término do prazo para interposição de recurso, no
sentido de inclusão eof Ordem do Dia, dos seguintes projetas, apreciados conclusivamente pelas Comissões de Assuntos Económicos e de Constituição, JUStiÇa e Cidadania,
respectivamente:
-Projeto de Leí do Senado n'1 54/91, que institui a
obrigatoriedade de elaboração de demonstração do valor
adicionado e dá outras providências. À Cãmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n•' 192191, que dá nova
_
redação aos dispositivos que menciona do Código de Processo Civil. Á Câmara dos Deputados.
- Término do prazo para apresentação de emendas
aos Projetos de Resolução n'~ 5/92, e de Lei da Câniara
n 9 42/91, sendo que aos mesmos não foram oferecidas
emendas.
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
amanhã, às 17 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.4- ENCERRAMENTO
- 2- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
N•' 2 e 3, de 1992.
3- ATO DO 1• SECRETÃRIO
N• 2, de 1992.
4- MESA DIRETORA
5.- LÍDERES E VICE-LÍDERES DÉ PARTIDOS
6 ~ COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 28a Sessão, em 23 de março de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Dirceu Carneiro
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Por ocasião do primeiro exame da matéria, resolveu esse
órgão técnico acolher sugestão nÕ sentido de ser realizâda
diligência junto ao Poder E:<:cc_utivo a fim de que melhor
Affonso Camfffgó - Alexandre Costa -_Áureo Mcllq fossem e.sclarec;idas algl_L!"LS temas .reladonªdos com o mérito
- cartas De'Carli - César DiaS - Chagas Rodrigues - C_ç>utí- da proposição. Estava a justificar a medida o fato de ser
nflo Jorge- Dario Pereira- -Dirceu Cái"nCíro_--~lcio Alva-_ o)c.xto v_a?a.dq _em ter:mos extremamente ~mplos e genéricos.
res - Esperidião Amin - Epitácio Cafeteira - Frãncisco Rol- ·
Decorrido o prazo legal sem que fosse atendida a diligênlemberg- Joao Calmou - Joao França- Jonas Pinheiro- cia, foi o plenário chamado a opinar nos termos do disposto
Josê Richa- Jutahy Magalhães- Lourival Baptista- Márcio no -aft. 164, § 29 , do Regimento Interno:
Lacerda - Mauro Bencvidcs - Nabor Júnior - Nelsofl. car"Art. 164. ···········-···········--···· .. ··················
neiro - Oziel C3fiiefrõ - Raimundo Lira - Valmir Campelo.
§ zo Não cumprida a .diligência, será renovado
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de
o expediente, ao fim de um -mês, independentemente
presença acusa o compareCimento de 26 Srs. S.enadores. Hade deliberação do Senado ou da comissão. TransCorrido
vendo número regimental, declaro aberta sessão.
mais de um mês, sem resposta, a matêriã será inclUída
Sob a protcção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
em pauta da comissão a fim de que decida:
O Sr. 1'' SeCretário procederá à leitura do Expediente.
a) se dispensa a diligência;
b) se deve ser caracterizado o cril!le de ~e~ponsa
É lido o seg ... mte
bilidade prescrito no ã.rt. 13, item 4, da Lei n'' 1.079,
de 10 de abril de 1950."
EXPEDIENTE
Acolheram os ilustres membros desse órgão entedimento
PARECERES N~ 35, 36 e 37, DE 1992
segundo o qual:
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 8, de
"~·. a relevância do assunto ora submetido à nossa
1984 (n~44/84, na Câmara dos Deputados), que ''aprova
apreciação não comporta a "dispensa de diligência",
o texto do Acordo de Cooperação no Campo dos-usos
posto -que tal atitude implicaria em decidir sem o devido
Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo da Repúconhecimento. Por _o_utro lado, não há como encetar
blica Federativa do Brasil e o Governo da Espanha,
processo por crime de responsabilidade contra Ministro
celebrado em Brasília, a 12 de maio de 1983".
de Estado que já não mais se encontra no exercício
de_suasfunções. ''
PARECER N" 35, DE 1992
Diante desta situação, concluiu-se pela oportunidade e
(Da Comissão de Relações Exteriores)
conveniência de ser renovada a diligência.
Foi tão-s9mente em 29 de maio do corrente ano que
Relator: Senador Itamar Franco
Retorna a -esta Comissão, para Os fins regimentais, o - o teor da resposta fornecida pelo Itamaraty chegou ao meu
Projeto de De_creto Legislativo n~ 8, de_ 19~4~ que "Aprova conhecimento. Passemos a analisá-la.
Quanto aos resultados advindes do acordo pretérito firo texto do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo da Rcpúblic~ I:_~de-_ mado com _a Espanha sobre o mesmo assunto, com efetiva
rativa do Brasil e o Governo da Espanha, celebrado em Bra- vigêilcicl de 5.:4-70 a 5-3:.80, aJirnút-se não ter sido posSível
encetar ", .. um relacionamento mais denso entre os dois paísfiia a 12 de maio de 1983".
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A história da implementação do ''Acordo Nuclear Brasilses ... " tendo em vista inexistir " ... uma relação fornecedorrccipicndiário".-C:Onsidcrando a diversidade não só dos pro- Alemanha" não st: deve ser olvidada. Aprovou-se açodadagramas nucleares como igualmente de suas- correspondentes
mcnte um texto sem qualquer ressalva quanto a competência
infra-estrutra industriais, houve uma cOncentração ctC esforços do Congresso Nacional para opinar sobre os ajustes complena mera troca de experiência 1! conhecimentos alcançados.
- mcntares. A Comissão Parlamentar de Inquérito, posterior~
O contato entre especiãlistas e técnicos dá área limítou-se mente instaurda, concluiu pela necessidade da " ... revisão
a encontros havidos paralelamente às reuniões regulares da de algum dos atos decorrentes do_Acordo Nuclear com a
junta de Governadores da Agência- Internacional de Energia ~lemanha ... para melhor defeinir e ajustar ao interesse brasiAtômica.
- -- -- - -leiro ... ". ora, a alteração de pacto firmado com outro país
Como se Vê, fofanl--singCI6s oS- rCSUlú!Go_S_Gõ-pi-1irieiro pressupõe a concordância deste último com os novos termos
acordo firmado com a Espanha embora esse País " ... já dispo- propostos. -Até hoje, ao que se saiba, não houve possibilidade
nha de sete usinas nucleares em funcionainento, das quais de modificar Substancialmente o conteúdo dos ajustes primi~
ti vos.
cinco são reatares a água leve pressUrizada ... ", produzindo
19,2% de sua energia -a partir de fonte nucleoelétrica. Cori~
Com o objetivo de minorar os -iriCOn-veitientes, apresen~
quanto os " ... problemas _técnicos verificadOs -no--reatar brasi~ tamos projeto (hoje transformado em norma jurídica -Deleio de Angra 1..." tenham apresentado as mesmas caracte- creto Legislativo no 3/1985) sujeitando à prévia aprovação
rístiCas daqueles ".~.ocorridos no reatar espanhol de Alma- congressual todos os ajustes, protocolos. contratos ou atas
raz ... ", não se sabe ao certo cm que medida as experiências tendentes a dar executoriedade ou a implementar o Acordo
foram mutuamente aproveitadas. _
firmado com a Alemanha.
As indagações constantes dos itcns-7,8, e 9 do pedido
O artigo X do_ presente _ato internacional prevê a condu~
de informaçõeS nãO foram respOndidas.
A cooperação- para o desenvolvimento e a aplicação dos -são de:
usos pacíficos da energia nuclear, objeto cspecíflCo do presente
ajuste, será enCetada nas seguintes áreas:
-prospecção, extração c processamento de-urânio;
-projeto, co-nstrução e operação de reatares -nucleares;
-ciclo de combustível nuclear;
-pesquisa básica e aplicada ligada aos usos_ pacífiCos
da energia nuclear;
-formação e capãCltáção de recursos humanos~
-segurança nuclear, proteção radiológica e proteção fíSica do _material nuclear;
-licenciamento de instalações nucleares;
-produção e aplicação de radioisótopos; e
-informações nucleares_.
Poderão ser avançados outros campos de cooperação
científica ou tecnologia considerados de mútuo intcrC§~e pelas
Partes ContrataritCs.
É previsto um intercâmbio de pessoal especializado sob
as seguintes fo_imas:
-assistência à preparação de técnicos c cientistas;
-concessão de bolsas de estudo;
-formação de grupos de trabalho para realizar estudos
específicos; e
-visitas de professores e peritos para realização de cursos ou seminários.
As informações transmitidas reciprocamente não poderão
ser comunicadas a terceiros, salvo prévio assentiincnto por
escrito da parte interessada.
Os materiais itucleares, instalações e et}uipãmentos fornecidos no âmbito do presente ajuste só poderão ser utilizados
para fins pacíficos. A retransferência a terceiro país fica condi~
cionada à prévia autorização do estado de origem. Em qual~
quer hipótese, tratando-se de objcto sujeito a "salvaguarda"
no plano externo, deverá ser cunduído um acordo específico
com a Agência Internacional de Energia At_óglica. __
Como bem salienta o Ministério diis R.Clições Exteriores
"tanto os instrumcritos de 1968 como o-de 1983 são acordos
do tipo quadro. que estabelecem a_moldura institucional no
âmbito da qual se deverá desenvolver a cooperação prevista
entre os dois países". Ocorre que os parãmettbs ·genéricos
fornecidos pelo texto sob exame não autorizam_uma_ previsão
·
abalizada das conseqüências futuras.

"ajustes complementares, convênios ou outros ins- ___ trumentOS 1 nos quais serão defirüdos as modalidades
de implementação em cada umas das áreas de coope--ração, bem como-a responsabilidade de cada uma dessas i~stituições."
Exífuiu~se o ltamaraty de esclare:Ce_r, n3: r~sposta ao pedido de infqfmações (item 9), se- referidos ''a tos complementares" serão submetidos à prévia aproVação legislativa.
Entendemos que, por tratar-se de área sensível, thnto
do ponto de vista polítiCCl quanto -de segurança, não deve
o Congresso ser mantido á margem das futuras negociaÇõeS.
Assim sendo, opinãmos pela aprovaç-ão dã matéria com a
seguinte erhcrida ao art. 1" do Projeto de Decreto Legislativo
n" 8, de 1984:

EMENDA N' 01 - CRE
. ~·Paragr.afo único. Todo ajuste complementar,
convênio ou outro instrumento que_, na forma do artigo
X do Acordo, tenha por ohjetivo ímplementar a coope~
ração ou definir responsabilidade será submetido à prévia aprovação do Congresso Nacional."
Sala_ <:Jas Comissões, em_l4 de agosto de 1985. -Saldaõha
perzi~ }lrcsidente, em exercício. ltamar Franco, Relator
- Milton Cabral - Jutahy Magalhães - Lourival Baptista
- Luiz Viana - Jorge Kalume - João Calmou - Aloysio
Chaves.
PARECER N" 36, DE 1992
(Da Comissão de ConstitU.iÇãõ,-JuStiça- e-_Cidadania)
Relator: Senador Pedro Simon
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo referente ao
Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre o·Governo-da_República Federativa doBrasil e o Governo da Espanha, celebrado effi Brasília, a 12
de maio de 1983. Na Câmara dos_ Deputados, o referido acordo
recebeu parec_er favorável_ da Comissão de Relações Exteriores. que apresentou o respectivo Projeto de De.creto Legislativo, aprovando~o. Naquela Casa foi aprovado também pela
Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão-de Minas
e Energia.
..
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O texto do Acordo foi enviãctõ- pelo- Poder Executivo
sob a Mensagem n'·' 203, de 1983, acompanhada de Exposiç-ão
de Motivos do então Ministro das RdaçOCS Exteriõies, di
qual destacamos os seguintes tópicos:
"O_ instrume-nto amplia o escopo-e assegura a·-contin\..iidade de quinze anos de cooperação entre os dois governos
na área nuclear. Cabe lembrar-que este intercâmbio data de
um primeiro acordo assinado em Madri, a 27 de maio de
1968.
Observe-se que importantes similitlldes entre--os dois pro-

gramas nucleares tornam a cooperação bilateral de especial
relevo e justífieãin- ·a --cirCunstância de o acOrdo ter validade
por dez anos com renovações tácitas por períodos sucesSivos
de dois anos. Cornó primeiro ponto de conta to entre os programas espanhol e brasileiro deve ser destacada a analogia de
certas opções técnicas. ( ... ) Outro elemento- a ser mencionado
é o fato de _tanto a Espanha quanto o Brasil buscarem atingir
o estágio de autonomia tccn_ol_ógica no c~mpo nuclear. ( ... )
Merece destaque a natureza pacífica dos dois programas nucleares em pauta",_
No Senado, a Comissão de Relações Exteriore-s entendeu
oportuno realizar diligênciá-TUnto ao Executiyo, através da
formulação de algumas indagaçôes;-para;-ent~Ç>. poder emitir
urna opinião defíõífiV3 sobre o Acnrdo. O então Senador
Itamar Franco, relator da matéria na citada Comissão, observou que o texto _sob apreciação encontrava-Se "vazado em
termos extremamente amplos e genéricos, sendo por este motivo difícil fazer- uma avaliação concreta e imediata da sua
potencialidade". Por isso, propôs fosse enviado, em 28 de
junho de 1984, ao então Ministro de Estado Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República, expediente_ contendo as
indagações formuladas pela Comissão de Relações Exteriores,
as quais, todavia, não foram respondidas pelo Itamarati no
prazo regimental. Entretanto, a diligê__nocia foi r~~oVad~_ . ~.
em maio de 1985, o Seriado recebeu, finalmente, algumas
das respostas solicitadas, levando a Comissão de Relações
Exteriores a-emendar o projeto de Decreto Legislativo, acrescentando o scgui:Ote parágrafo único aO seu art. !9:

"Parágrafo iíníCO. Todo ajuste doJriPlemelltar,
convênio ou outro instrurhento qUê~ na forma do ai"t:
X do Acordo, tenha por objctivo implemenTar coOPeração, ou definir responsabilidade será submetido ~
prévia aprovação do Congresso NaCional.''
Com isso, óu:scou o iluStre- parlame"iúar evitar que o Congresso fosse mantido à margem das futuras negociações do
Acordo.
Agora, vem o Projeto a esta Comissão, em- virtUde de
deliberação da Presidência desta Casa, no sentido de s~r feito
reexame de todas as proposições em tramitação antCs da promulgação da nova Carta, para S!X~Ul}e _da compatibilidade das
mesmas com as novas·disposiçõcs constitucionais.
A Constituição de 1988, em seu art: 49-,-inciso I, assim
estatui:
-

a

"Art. 49. É da competência ~~Clusiva do cOngresso Nacional:
I - resolver definitivamente_ sobre tratados, acordos ou atas intefnacion8.is que aCarretem encargos ou
compromissos gravosos ao ffatrimónio riadonal."
E o art. 84, inciso VIII, assim reza:
"Compete privatiVamente aõ Presidente da
blica:

~epú
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VIII -celebrar tratados, convenções ou a tos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso NaciOnal." (GrifO ilússõ.)
-

Analisando-se ambos os d'spositivos, verifica-se que, em
relação à Carta de 1967, a Constituição vigerüe iilovõu apenas
acrescentando, no inciso I do art. 49, a expressão " ... que
acarretem encargos _ou compromissos gravosos ao patrimônio
naCional". Tal expressão, aliás, contém, em outras palavras,
a mesma matéria objeto da emenda oferecida pelo Senador
Itamar Franco. Conjugando-se os dois preceitos, percebemos
que seus termos estão perfeitamente harmonizados com o
seu-espírito, sendo a interpretação, no caso, meramente decla- ·
rativa, ante o sentido unívoco do texto._Ora, trata-s~ de cediço
princípio de hermenêutica, ou seja: na interpretação da lei,
impõe-se sempre conSiderar os seus efeitos, que podem ser
declarativos, ampliativos ou restritivos.
Pinto Ferreira, na sua obra Comentários à Constituição
Brasileira, assim doutrina:
"Destarte,_ quaiSquer trata-dos e conVenÇões inter- .
nacionais celebi'ados pelo chefe- do ExeCidívo têm deser submetidosao Congresso Nacional. É indiSpensável
a sua aprovação ou resolução definitiva por eSte." (2~
vol., 1990, Ed. Saraiva, pág. 548.)
O Projeto, portantO, atende às exigências constitucionais, além de estar redigido em boa técnica legislativa e de
não contrariar nenhum preceito jurfdico vigente. Opinamos,
dessa forma, por sua normal tramitação, com a emenda apresentada pela Comissão de Relações Exteriores.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1991. - Nelson
Carneiro, Presidente -Pedro Simon, Relator -Chagas Rodrigues- Francisco Rollemberg- José PaUlo Bisol- Divaldo
Suruagy - Oziel Carneiro - Antônio Mariz - Odacir Soares
-'- Cid Sabóia de Carvalho - José Fogaça.
PARECER N' 37, DE 1992
(Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
Relator: Senador Guilherme Palmeira
· Nos termos das disposições regirnentais--pertinerites a tra~
mitação legislativa, encaminha-se a e·sta ComiSsão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional o presente Projeto de Decreto
Legislativo n' 8, de 1984 (44/B, de 1984, CD), que "aprova
o ,texto do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre o Goverrio da República Fede~
rativa do Brasil e o Governo da Espanha celebrado em Brasília, a 12 de maio de 1983".
A mensagem presidencial que encaminha o Acordo ora
aprecíado, celebrado em 1983, no Governo Presidênte João
Figueiredo, é acompanhada de minuciosa justifltãTiYaâó Exm~
Sr. MinistrO das Relações Exteriores, na qual se destaca que:
"O inStrumentOamplia o escopo e assegufa a-Continuidade de quinze anos de cooperação entre os dois
-gOvérfios na-área nuclear. Cabe lembrar que este intercâmbio data de um primeiro acordo assinado eni Madri,
a 27 de maio de 1968.
Observe-se que importante similutudes entre os
dois programas nucleares tornam a cooperação bilateral de_ especial relevo e justificam a circunstância de
o_ acordo ter validade por dez anos com renovações
tácitas por períodos sucessivos de dois anos. Como
primeiro ponto de conta to entre os programas espanhol
e brasileiro deve ser destacada a analogia de certa~
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Sala das Comissões, 18 de março de 1992. - Fernando
Henrique Cardoso- Marco Maciel- Irapuan Costa Júnior
- Guilherme Palmeira - Pedro Simon - JoSé Fogaça _Hugo Napoleão - Albano Franco - Lourival Baptista Chãgas Rodrigues - Ronan Tito - José Richa.

Posteriormente no Senado, a Comissão âe Relações ExO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - 0 Expediente
teriores entendeu realizar diligencia junto ao Executivo, atra- lido vai à publicação.
vés da formulação de algumas im:lagaçóes, para, então, poder
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
emitir uma ppitiião definitiva sobre o Acordo. O Senador Secretário.
Itamar Franco, relator da matéria, entendeu que o texto sob
É lido o seguinte_:
apreciação encontrava-se "vazado em termos extrcm3mente
amplos e genéricos,- sendo por este motivo difíCil fazer uma
REQUERIMENTO N• 73, OE 1992
avaliação concreta e imediata da sua potencialidade''. Propôs
daí que fosse enviado, em 28 de junho de 1984, ao_M~nistro
de Estado Chefe do Gabinete CiVil da Presidência da RepúExcelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
blica, expediente, solicitando esclarecimentos, que, todavia,
Requeremos, conforme o disposto no art. 216 do Reginão foi respondido pelo Itamarati no prazo regimental. Entre- mento Interno desta Casa o § 2" do art. 50 da Constituição
tanto, a diligência foi renovada e, em maio de 1985, o Senado -Federal, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro
recebeu alguiJ.laS das respostas solicitadas, levando a Comissão _da Infra-Estrutura, João Santana, as seguintes_ informações:
de Relações Exteriores a emendar o projeto -de Decreto LegisI - o estado em que se encontra a Rodovia_ 319, que
lativo, acrescentando o seguinte parágrafo único ao seu art.
liga Manaus a Porto Velho;
1":
II -se a mesma estrada está fechada ao tráfego de carros
"Parágrafo único. Todo ajuste complementar, pesados;
III- em _caso de resposta afirmativa ao item II, ccimo
convêriío ou outro iristrumerttci que, na fo-rma do artigo
a
produção
industrial instalada em Manaus é escoada desta
X do Acordo, tenha por objetivo implementar a cooperação, ou definir responsabilidade será submetido à cidade pela referida 319;
IV- tendo-se em vista os vultosos recmsos gastos na
prévia aprovação do Congresso Naciorial."
BR-319, se o Senhor Ministro encontra razões que justifiquem
Agora, vem o Pr6jéf0 a Cõmissâo de Relações _Exteriores o estado intransitável de determinados trechos;
V- perSpectivas do governo estadual e federal quanto
e Defesa Nacional, em virtude de deliberação da Presidência
desta Casa~ -no seriiído de ser feito recxame de todas as propo- a viabilização para a reabertura da estrada que proporcionará
maiores possibilidades à Zona Franca de Manaus.
sições em tramitação antes da promulgação da Constituição.
Sala das Sessões, 20 de~março de 1992.- Senador Aureo
A Constituiç-ão de 1988, em seu art. 49, inciso I, assim
Mello.
estatui:
(A Comissão Diretora)
"Art. 49. É da competência exclusiva do Con__ _
gresso Nacional:
_
_
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeriI - resolver definitívariiCnte Sobre tratados, acordos ou atas internacionais que acarreteni encargoS ou mento lido vai a exame da Mesa, para a decisão.
Sobre a mesa, requerímento que será lido pelo Sr. 1"
compromissos gravosos ao património nacional."
Secretário.
E o art. 84, inciso VIU, versãndo sobre a matéria estaÉ lido o seguinte:
belece:
"Compete privativamente ao Presidente da República:
VIII- celebrar tratados, convenções ou a tos internaciomUs, sujeítõs a referendO dO-CODgresso NacioR ,
nal." (Grifo nosso._)

REQUERIMENTO N• 74, OE 1992

Considerados ambos os dispositivos, vcrifica-se-crué; em
relação à Cai"ta -de 1967;-a -Constituição inOvOU a·penas· acrescentando, no inciso I do art. 49, a expressãu; " ... que acarretem encargos ou -compromissos gravosos ao património naCional". Tal expressão, aliás, contém; em outras palavras, a mesma matéría objeto da emenda oferecida pelo Senador Itamar
Franco.-- -- -

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, licença para me ausentar
dos trabalhos da Casa, no período de 23 a 26 do mês de
março em curso, para tratar de assuntos políticos em diversos
municípios do meu Estado.
Curitiba, 23 de março de 1992.- Senador José Eduardo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) --A votação
do requerimento que acaba de ser lido fica adiada por falta
de quorum.
- - --

Supridas desta forma as eventuais lacunas formais, resta
considerar que, quanto ao mérito, o presente Projeto é de
todo _conveniente e oportuno ao Brasil e compatível com a
política nuclear brasileira, pelo que merece ser aprovado, seguindo sua normal tramitação, não havendo inconveniente
e inclusive devendo conse-rvar a emenda apresentada anteriormente nesta Comissão. ·
'
-- ··- -- ·

0 SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência
recebeu, do Presidente da Coffiissão de Estudos Relativos
à Navegação Aérea Internacional, um exemplar da edição
preliminar relativa à PolítiCa para os Serviços de Transporte
Aéreo Comercial do Brasil.
__ , A matéria ,será_ encaminhada 1 para conhecimento, à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.
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companhias brasileiras que, no estado em que se encontram,
servem mal dentro do nosso País, ao passo que a Varig não estou aqui para defendê-la - já mantém um nome ~
uma tradição em vôos internacioilaiS.
No momento em que o Governo facilita a abertura de
novas linhas internacionais para outras empresas, tenho as
minhas dúvidas sobre se estaremos ou não ameaçando o pres·
tígio alcançado pela primeira empresa aérea a fazer esses vóos
internacionais e se estaremos ou não piorando ainda mais
ó tráfego aéreo em nosso País.
Sr. Presidente, o nosso País realmente é o País dos conRegistro essas palavras, Sr. Presidente, sobretudo manitrastes, das contradições. Produzimos o carro mais caro e festando meu protesto contra a atitude da Transbrasil com
talvez um dos piores do mundo, mas a indústria automorelação aos preços de passagens de São Luís-Brast1ia/Brasíbilística reclama diariamente das dificuldades por que atraliac-Sâo Luís, em f_unç_ão da defasagem, da diferença de 32%
vessa. O mesmo ocorte COm as companhias aéreas, não se
nos_seus custos.
tem notíciãs de um tratamento a bordo de_ aeronaves pior
Também faço um al~rta ao Governo Federal: urge uma
do que nos oferecem- as- riOssas eiripresas aéreas, sobretudo providência. Mas o governo não deve trazer o socorro em
quando esses vóos partem do Nordeste ou a ele se destinam.
recursQs, coroo se fosse o hospital das empresas mal dirigidas,
A revista Veja, desta semana, publica entrevista com o mal administradas. Esse estudo que chega hoje a nossa Casa
Senhor Presidente da República que, _em crítiCfi sob a forma -çl_e_y~ _ser alvo de aprofundamento; providências devem ser
de pergunta, registra que as uirmãs Cajazeiias", isto ~. as tom~das_ para inibir os abusos, e, sobretudo, garantir a segu.
três empresas aéreas, estão em busca de fínandanié"tltCf do
rança de vôo aos nossos concidadãos.
Gdvernó da ordem de dois bilhões de dólares.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Sr. Presidente, todos nós sabemos que uma passagem
Durante o discurso do Sr. Magno Bacelar, o Sr.
aérea para o Río -Grande do Norte_ é mais cara -do que uma
Alexandre Costa, 19 Vice·Presidente, deixa a cadeira
passagem aérea para Miami, às vezes até para a Europa quanda presidência, que é oc!lpada pelo Sr. Mauro Bene·
do em tempo de promoção. Não se justíffca; de maneira algu·
vides, Presidente.
ma, que as companhias estejain atraveSsando dificuldades tais
para que venham em busca do apoio sistemático do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
Na última semana, recebi do meu Estado um protesto, a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneir'?.
que me proponho a trazer, aqui, com relação a vóo noturno
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB - SC. Pronuncia
da Transbrasil: uma pessoa comprou passagem em Brasília o seguinte discurso. Sem revisão do oradoi.}"-Sr. Presidente,
e voltou para o Maranhão na madrugada seguinte, _consta- Srs. Senadores, __ o que nos traz hoje a esta tribuna é uma
tando que o preço da passagem do vó~ iniciado no Maranhão,
breve comunicação que julgo importante fazer à Casa, como
é mais caro do que o de ida em 32%.
Secretário~Geral da Coinissão Parlamentar Conjunta do Mer·
Estranhei e procurei informações naquela empresa aérea.
coseu I.
O fato é verdadeiro, e o· trecho voado .é o pior possível; partin·
Nesta semana haverá um encontro das suas diretorias,
do de São Luís às duas horas da manhã, impingem -umit"escala com a participação da Comissão Argeiltina/Uruguai/Paraguai!
em Belém, fazendo um vôo que seria d_e _duas horas em seis Brasil, em Foz do Iguaçu, para discutir o encaminhamento
horas, e, mesmo assim, mais caro. Reclamei c a empresa das questões da integraçãO do Mercado do Cone Sul, e estabeaérea informou que o vôo de São Luís para Brasília não é
lecer uma agenda preparatória -para a reunião de maio, que
expresso noturno. Fiquei sem entender.
__
acontecerá com todos os países participantes, através das suas
Desta maneira, assomo à- tfibuna desta Casa para protes~ _ comissões parlamentares, em Buenos Aires.
tar, em nome do Maranhão e dos meus conterrâneos. Não
Tetnos partiCipaâo também de diversos encontros das
é possível tratamento desigual para trecho igual, com preços subcomissões, dos subgrupos organizados pelo Executivo, que
diferenciados, pelo simples fato de o vóo se iniciar no Mara· tratam setorialmente da questão da integração. É muito intenhão.
ressante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acompanhar esses
Sr. Presidente, enquanto, em nosso País,_ nos anos de
aspectos da integração. Podemos verificar que Oempresariado
maior safra, os alimCntos pesam muito na taxa de inflação,
brasileiro, apreensivo, atento a essa questão integracionista,
enquanto as montadoras, donas do maior filão, cobram e re_úne·se freqüentemente com os empresários dos mesmos se·
impõem os preços que querem, e -reclamam da necessidade
tores de_ outros países e articulam, pela sua própria iniciativa,
do a porte de recursos _subsidiados pelo Governo; enquanto formas de_ entendimento à integração comercial, o exame do
as companhias aéreas, a partir- do momento em que come~ desempenho das atividades brasileiras _e dos outros países,
çaram a misturar avião com ônibus, neste País, deixam a que são competitivas e que vão situar·se cOnfortavelmente
desejar muito na- sua prestação de serviços, a nossa dúvida no novo mercado.
não é com relação ao preço. O que nos preocupa neste niOmen~
Particularmente, o que julgo interessante, Sr. Presidente,to, Sr. Presidente, é saber se essas companhias aéreas, defici~ são os setores não competitivos, que_r_ do nosso País, quer
tárias e em estado pré-falencial, têm condições de manutenção dos demais países que _estão estabelecendo um procedimento
das suas aeronaves c estão, pelo menos~ assegurando o mínimo de reconversão dessas atividades não viáveis, numa circuns·
de tranqüilidade possível nos vôos domésticos.
tância quadrinacional, onde o que está com possibilidades
Há muito pouco tempo votamos a renovação de um con· de r;:_ompetitivid~de_ vai permanecer, e o que_não _está com
trato com aVarig para vóos internacionais, e já -naquela oca· os níveis de competitividade harmonizáveis com a integração
sião manífeStava~me coriúário à abertura de linhas aéreas para deverá ser adequado à nova situação.
Há oradores inscritos.

Conce_do a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
Q SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem a revisão do orador.)- Sr. P_resi~
dente, Sr•s e Sr_s. Senadores, acabo de ouvir, lido pelo Sr.
1~ Secretário, o fcgiStrõ de recebimento de estudos sob_r~ a
aviação internaciOnal e a aviação brasileira, e era· exatamente
o tema que gostaria de registrar, nesta t~rdc, no~ Anais da
Casa.
--
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Nesse aspecto, gostaria de chamar a atenção do Governo
desenvolvimento; mas a disparidade dessas economias será
brasileiro, porque estamos relativamente atrasados_ perante
um grande óbice, até maior do que o legal. Há interesse
o contexto intcgracionista: Nosso vizinho, a Argentina, já da indústria, do comércio e do próprio Legislativo dos quatro
tratou de examinar diversos aspectos da sua economia e, quan- países no sentido de que esse mercado possa rapidamente
to àqueles que não são competitivos na integração, já está concretizar~Se. Cumprimento V. Ex~, pois não é a primeira
formulando procedimentos de reconversão, através de finan- vez que o vejo dedicando-se ao tema. Acredito que isso é
ciamentos _a longo prazo para os se tores produtivos que não
importante para nós neste final de século e penso que, quanto
terão futuro, e estabelecendo todo um procedimento- muito mais nos dedicarmos a ele, mais provável será encontrarmos
apropriado, no nosso entender -para resguardar os seus meios para derrubar esses óbíces que a própria natureza da
concidadãos dos reflexos, dos impactos e das modificações economia desses quatro países- podem criar à sua concreti~
que nos vai ímpor a questão da integração.
zação.
O Governo brasileiro, do ponto de vista do Exe_cutivo,
O SR. DIRCEU CARNEIRO- Senador Gerson Camata,
está acelerando bastante a integração, mas parece~me que -V. Ex' focaliza talvez o núcleo da questão da nossa integração,
não está tendo, ainda, atenção suficiente e neces.sária para quando identifica as assimetrias e instabilidades das nossas
os setores que vão necessitar de certo acompanhamento, senão economias. Em alguma parte, se elas decorrem da taxação
amparo, p-rincipalmente aqueles que não terão capacidade de produtos, insumos etc. os governos, com medidas adminiscompetitiva ap_óS_ a -integração dos nossos mercados.
trativas, podem corrigir:
Em que pese a dinâmica da inicíãtiva privada para tentar
Por outro lado, aquilo que não decorre de aspectos admiequacionar tais problemas, não alcançaremos suficiênciã ape·- nistrativos, mormente esses que os governos não controlam,
nas com tal procedimento. Precisamos de políticas governa~ -como as instabilidades que V. Ex• acabou de identificar e
mentais atentas a esses se tores para ·que produtores e emPre~ constatar, ora na Argentina, ora no Brasil- e espero que
sários brasileiros não fiquem à margem de um processo que nunca aconteça em ambos ao mesmo tempo, para não causar
se impõb pelas oportunidades que apresenta.
um tumulto maior ainda- isso realmente é um grande impedi~
O Sr. Gerson Camata . . .:. :. Senador DírCeu Càfneiro, V. tivo, porque é qUase impossívé·l fntegrarem~Se economias com
Ex~ conccde~me um aparte?
níveis de instabilidade semelhantes aos nossos, pois isso gera~
O SR. DIRCEU CARNEIRO - Com muito prazer, ria fluxos-completamente artificiais de produtos, preços ou
se-rviços, o que, naturalmente, seria insustentável. Isso real~
nobre Senador.
mente é um desafio que os governos vão ter que superar.O Sr. Gerson Camata -Nobre Senador Dirceu Carneiro,
Naturalmente,_estou me manifCstando nesSes termos,
venho acompanhando, há alguns anos, o trabalho, o interes.se porque considero a integração algo inevitáveL Em primeiro
e o estudo que V. Exa tem dedicado ao probelma da integração lugar, é uma resposta ao contexto internacional que, na forma~
comerciai da América Latina, principalmei:lte em relação ao ção do bloco, já não permite a participação dos países indiviCone Sul. Entretanto, parece-me que os óbiceslegais, a boa dualmente como interlocutores. Por outro lado, qualquer intevontade e o interesse do Poder EXecutivo e dO Poder Legis~ gração é complexa. E, quando ocorre entre quatro países,
lativo vão esbarrar, acredito eu, na disparidade da economia é muito maiS complexa do que entre dois ou três. Além disso,
desses países-. Veja V. Ex~-que, há um ano, a -Aigentina, a posse do Brasi~ de algo como 75% do Produto Interno
naquela situação da moeda muito instável, num processo infla- Bruto de mercado_, de poder aquisitiVo, -de população e de
cionário muito grande, invadiu os supermercados bras.ileiros outros itens a mais, faz com que seja mUito peculiar essa
com a ·manteiga e a queifó -argentinOs, qUe chegavam aqui nossa integração.
pela metade do preço do similiar nacional. Pois bem, agora
V. Ex~ identificou a fragilidade das economias, como a
estamos vendendo queijo e derivados de leite para a Argen~ do Paraguai e do Uruguai, que vão t~r. n;almente, certas
tina, pois o deles está custando o dobro do preço do nosso dificuldades bem objt!tivas para participar. E o caso particu~
-na faixa de um ano. Há pouco-s dias, li num jornal artigo larmente do Paraguai, que não tem produto industrializado,
sobre o Sindicato dos Produtores de Peças -de Automóveis e vai ter que sofrer uma taxãção igual a dos demais países
da Argentina fazendo queixa contra o governo local dizendo na importação desses produtos. Simplesmente acabará um
que há sete meses havia a promessa do Presidente Menem mercado que hoje prospera a olhos vistos, pois, dada a integra~
de sobrctaxar as peças e acessórios de automóveis brasileiros ção com a simetria das taxas, a mudança será imprescindível.
exportados para a Argentina e acusando os brasileiros de Evidentemente, haverá dificuldades internas muito grandes.
ng, porque os produtos brasileiros dessa área chegam até eles
Portanto, diria que essa complexidade é a nossa escola,
com o preço abaixo da metade do s_eu similar nacional. Nesse será o nosso aprendizado. Nós, _que temos tantos vizinhos
ponto, acrescentamos outra ec6nomia no meio: a do Paraguai, de língua espanhola e que durante toda a História tivemos,
que é de_ produtos primários-eimpórfadora de todos os outros de certo modo, as costas viradas para o espanhol ou para
- não sei qual a sua função no momento dessa integração os nossos vizinhos da América Latina, agora, passamos a pres- e a do Uruguai. Recentemente esteve_ aqui uma delegação tar atenção a eles. Com a integração desses quatro países
Parlamentar Uruguaia, cujo Legislativo sente pavor porque do Cone Sul já vamos abrir uma perspectiva integraC"iõriista
o país é pequeno, cum uma economia respectivamenTe do com os demais países que não estão no Cone Sul. Há muito
tamanho do lugar, e naturalmente há o temor_ d~ que o pro~ interesse já mariifest"ãdo pelos nossos vizinhos.
cesso inflacionário ora_ do Brasil, ora da Argentina, invada
Diria também que estamos respondendo com isso a uma
aquele p no momento em que ocorrer essa integração. Não nova expectativa econômica que muda o seu eixo, do Atlântico
há nem n ...ito o que comprar a ·nem muito para vender, mas para o Pacífico. A integração com os países que têm Irõ-nteiras
há o medo da competição. A meu ver, porém, é louvável ou praias com o Pacífico t! algo que começa a responder a
o esforço que, para a economía dos quatro países, talvez seja uma nova realidade em que nós, brasileiros, temos que acomuma saída, pois, através da integração, é possível um maior panhar e prestar muita atenção.
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um formidável poder científico-tecnológico, militar e industrial. No mundo de hoje, em definitivo, o que é bom para
os países desenvolvidos não é bom para o Terceiro Mundo
e vice-versa.
Para se ter uma idéia mais clara em relação a esse desencontro de interesses, basta olhar para o ponto básico da questão mundial. Na ótica dos países do Terceiro _Mundo e dos
ambientalistas, o futuro do homem _está ligado à necessidade
de mudança imediata no tipo de desenvolvimento até hoje
praticaâo no planeta. Segundo os representantes do Sul, ele
só trouxe destruição, contradições sociais terríveis, esgotamento das reservas de matérias-primas estratégicas não-renováveis, sem falar nos prejuízos íiieversíveis -causaCios à flora
e à fauna em todo o planeta. Para os países ricos, o balanço
não é tão catastrófico assim porque, concretamente, houve
um progresso notável da humanidade, um salto verdadeiramente imenso, a partir da Revolução Industrial. Assim, com
o aparecimento da máquina a vapor o desenvolvimento cíentífico e tecnológico da humanidade foi fantástico. Os países
ricos ~drnitem que aconteceram_ abusos e agress9es graves
ao meio ambiente. Todavia, daqui para frente, acham que
os desvios podem ser evitados e corrigidos para o bem de
todos e das gerações futuras.
É justamente nesta direção que se estabelece uma certa
convergência entre ricos e pobres. Em tese, conseguem até
falar a mesma língua e defendem, como alternativa, o desen-vblvimento sustentado, com ênfase no respeito ao equilíbrio
ec~lógico e na implantação da justiça social. Na prática, uma
grande dificuldade aparece. O maior problema que surge é
quando se fala no dinheiro para iniciar esse novo processo
de acumulação de capital.
Segundo cálculos recentes, o desenvolvimento sustentado
na Amazônia exigiria, nos próximos cinco anos, recursos da
ordem de 125 bilhões de dólares, que deveriam ser investidos
pelos países industralizados. Nenhum país rico quer arcar com
essas despesas, e os EstadoS Unidos não surpreendem ninO SR. CARLOS DE'CARLI (PTB - AM. Pronuncia guém quando assumem posições mornas e distantes nos encono seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs_.__Senadores, ainda tros preparatórios.
Sem dinheiro, resta a possibilidade de se reacender um
esta semana acontecerá em Nova Iorque a última reunião
do PREPCOM - Comitê Preparatório para a Conferênda debate já antigo, que é o do estabelecimento de uma "nova
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvi- ordem económica internacional". Esse debate já dominou,
mento- para definir a pauta dos assuntos que serão discutidos na década de 70, os fóruns internacionais, mobilizOu a intelectualidade, as univ~rsidades e o mundo político nos quatro
no Rio de Janeiro, no próximo mês de junho.
Finalmente, no que se refere aos preparativos interna- cantos do mundo, e era a bandeira dos chamados países não-acionais, tudo já está quase concluído. Os temas já estão prati- linhados, liderados pela Argélia de Huari Boumedienne e
camente escolhidos, os países particípantes já estão todos con- pelos discursos inflamados de Fidel Castro em Cuba. No final
vocados, e os debates prometem confrontar as teses defen- da década de 70, o tema caiu em desuso e parece que agora
didas pelos industrializados, pelos subdesenvolvidos, pelos voltará à tona na Conferência Rio-92.
grupos ambientalistas mundiais, pelos políticos e pelos intelecSr. Presidente, Srs. Senadores, ao mesmo tempo em que
tuais.
tudo já está praticamente pronto lá fora para a realizaçã-o
Não devemos acreditar que a Conferência do RiO consiga da Conferência mais importaJKe deste final de século, aqui
resolver os problemas ambientais do planeta Terra, como num dentro, uma sucessão de confusões e de trapalhadas se sucepasse de mágica, cm apenas uma dezena de dias. A impor- dem nos órgãos governamentais que tratam diretamente da
tância da ConfCrência está justamente no tipõ de debate que questão do meio amb~ente. Entendo que isso é motivO de
acontecerá e nas perspectivas futuras que s_e abrirão após a grande preocupação. Contribuí, de um lado, para denegrir
sua realização.
- -- ainda mais a imagem do nosso País no exterior e, por outro
Quando c_erca de 170 países se encontram para discutir lado, procura desmoralizar o Governo, tentando colocá-lo
o destino da humanidade, não se pode acreditar em consenso, diante de uma situação de fraqueza e de falta de autoridade.
O controvertido e irrequietO ex-secretário do Meio Amporque poderosos interesses políticos. económicos, científicos,
.
tecnológicos e sociais _estão em jogo.
biente, José Lutzenberger, tentou por todOs os meios, durante
Na verdade, encontraremos, de um lado, os países subde- dois anos co-nsecutivos, usar deste expediente. Com sua persosenvolvidos com seus gigantescos problemase, de outro, os nalidade de difícil trato, mostrou-se sempre rebelde, recatei~
países do Primeiro Mundo, com seus imensos recursos e - trante, pouco afeito a-o diálogo e -dono de uma total falta
Ainda não temos a Bolívia, o Peru e o Chile no nosso
grupo do Mercosul - a Bolívia e o Peru pela participação
no Grupo Andino c por defenderem uma política de industrialização de fronteira fechada, o que se opõe frontalmente à
idéia bra~;ileira e do Mercosul, que é fazer _uma integração
mais voltada para fora, para a competitiVidade internacional.
O pacto Andino faz uma integração voltada para dentro de
si mesmo, numa tentativ-a de iildustríalização, basicamente.
De modo que, essas diferenças nos impedem de uma aproximação maiot.
Teríamos, porém, o Chile como bom parceiro, mesmo
porque é o país talvez, hoje, na AmériCa Latin-a rnaís- avançitdo
nos processos de modernização, principalmente dentro desses
conceitos contemporâneos, dos quais não quero entrar no
mérito. Quero ídcntificá-lo como um dos países que está bastante voltado para a economia do Pacífico, dentro dos seus
padrões, portanto, aberto, mais competitivo_,_c_om menos taxações na importação de produtos. Por enquanto, a eles, chilenos, não convém integrar-se a esse MercQsul, que está em
formação.
Feitas essas considerações - e quisera fazê-las rápidas
- apenas quero registrar que o Congresso brasileiro, por
intermédio da sua Comissão de Deputados e Senadores, cujo
Presidente é o Deputado Nelson Proença, o Vice-Presidente
é o Senador Odacir SoareS; com o Secretariado-Geral exercido
pelo Deputado Amaury Müller e por mim, está muito atento
a esse processo integracionista, acompanhárido todOs os detalhes, inclusive com a expectativa da formação de um embrião
semelhante a outras integrações que têm os se·us parlamentos
próprios. Estamos lutando pelo Parlamento do Mercosul e
esta comissão é um embrião 'que exercita esse obje"iivo.
Eram as considerações que queria fazer, Sr~ Presidente
e Srs. Senadores. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_Concedo
a palavra ao nobre Senador Carlos De'Cadí. --- ·
-
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de habilidade para o exercício do cargo que ocupava. O ex-SecretáriO consegU1ü, assim, se incompatibilizar com "Deus e
o mundo". Não satisfeito com suas "peripércias irresponsáveis", chegou ao cúmulo de aplaudir publicamente, em recente
reunião preparatória para a Rio-92, em Nova Iorque, decisão

do grupo dos sete países mais ricos do mUndo, em diminuir,
de 1,5 bilhão de dólares para 250 milhões, recursos que seriam
destinados à preservaçâ"o do meio ambiente no País. Mais
aberrante ainda foi a sua justificatiVa, afirriiaridõ que--o dinhei. ro seria roubado pelos corruptos no Brasil. O Sr. Lutzenberger
deixa o cargo metralhando a tudo e a todos. Metralha_ o ex-Presidente do Ibama, seu afilhado, que foi" demitido juil.tamente
com ele; metralha o próprio Govenio e metralha o Ibama,
acusando-o de ser um antro de corruptos e de ladrões.
Tal situação me faz lembrar um episódio recente, verificado em meu Estado, Amazonas, o qual culminou com a
demissão injusta do Dr. Amaury Maia, ex~perintendente
do Ibama local. Engenheiro Florestal, técnico em Me~o Ambiente e funcionáiio fespeitado do antigo IBDF, não resistindo
às pressões exercidas pelo Dr. Orlando Afonso Ferreira, na
ocasião assessor do Sr. Lutzenberger, foi afastado do seu cargo.
Assim, com _a _co.bertura do Dr. ~Lutzenberger, o Dr.
Amaury Maia fói-3.f3stado da Superintendência do Ibama.
Entretanto, o ex-Secretário do Meio Ambiente não procurou
saber os motivos verdadeiros que levaram o Dr. Orlando
Afonso Ferreira,·seu assesSOr, a· demitir o Dt. Amaury.
A bem da verdade, o Sr. Orlando Afonso Ferreira, q1:1e
é também proprietário-_ de uma loja de peixes ornamen_tais
no Conjunto Nacional de Brasfiia~ estava ligado às ati~idades
da pesca indiscriminada de alevinos no Amazonas ~ aos ~!!lpre
sários vinculados_ às práticas "extrativistas" de peixes ornamentais em Manaus.
Vale ressaltar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que já tive
a oportunidade de denunciar, da Tribuna desta Casa e no
.meu Estado, a ação predadora e nociva ao meio ambiente,
praticada por esses empresários. O resUltado dessas denúncias
gerou uma reação imediata por parte da_ Superintendência
db Ibama em Manaus e, por esse motrvo-, o Dr. Amaury
Maia foi demitido. Em outras palavras, ele passou a contrariar
i4teresses espúrios de gente bem posicionada nos órgãos go..
.
vFrnamentais do alto escalão no Distrito Federal.
Hoje, por ironia do destino, o Sr. Lutzenberger deixa
ai Secretaria do Meio Ambiente, atirando pedras em todas
as direções, chamando a todos de corruptos, de incompetentes
e de coniventes, mas esquece de "colocar suas barbas de molho".
É do c_onhecimento de muitos, e isto é facílimo de se
comprovar, sua ligação com uma pessoa notori.amente_ corrupta e envolvida com interesses escusas, como o S_r. Orlando
Afonso Ferreira, que tainbém exerceu a função de OuvjdorGeral do Ibama, por delegação expressa e direta do próprio
ex-Secretário José Lutzenberger, seU sócio em negócios subterrâneos e pouco recomendáveis.
____ _
Espero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Presidente
da República, às vésperas da Eco-92, consiga pacificar o Ibama ·
e colocar, no cargo de Secretário do Meio Ambientç, _após ,
a interinidade do Ministro José Goldemberg. um homem _que
não seja temperamental, que saiba distiriguii" realmente quais
são os verdadeiros interesses do Brasil e qual a melhor pOlítica
do Meio ambiente para o nosso País.
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Ainda temos ietnpo de mostrar que somos c_apazes de
enxergar mais longe do que algumas mentes doentias e egoístas
qUe só alcançam- os horizontes de sua Vaidade pessoal._
A Eco-92, acima de qualquer controvérsia, e superando
obstáculos mesquinhos, abrirá grandes portas para o futuroda humanidade neste final de século XX.
Como dissemos anteriormente, ela não curará imediatamente os grandes males do mundo, mas definirá o debate
que se travará no- terceiro milénio, sobre o novo homem e
a nova sociedade que haveremos de edificar.
Era_ o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Durante o discurso_ do Sr,_ Carlos De'Carli, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]'!
Secretário.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Amazonino Mendes -Flavia rio Melo -Gerson Ca~
ffiata- Henrique Almeid3- Humberto Lucena- Hydekel
Freitas -José Paulo Bisol - Leyy Dias ~ Ivlauríç.i_o Corrêa
- Meira Filho - Ronan Tito -Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
projeto que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.

É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 9, DE 1992
Dá nova redação a dispositivos do Regimento Interno.

-O Senado Federal resolve:
~--------Plrt. 1"'- Os arts. 108, caput e 109, do Regimento

_

Interno passam a vigorar com a seguinte redaÇão:
"Art. 108. As Comissões reunir-se~ão
com a presença, no mínimo, de um quarto de_ seus
membros, quorum este exigido para a discussão das
matérias incluídas na pauta dos trabalhos."
'·'Art. 109-. As deliberações terminativas nas comissões serão tomadaspelo processo nominal e as demais pelo processo simbólico, por maioria de vutos,
presente a maioria de seus membros"

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disp<;>sições_ em ~ontráriO.
- Justificação
A Competência das ComisSões relativa a deliberações _terminativas representa uma grande conquista para a celeridade
do processo legislativo.
Entretanto, para que se implemente na prática, com efi~
ciência e efícácia, essa maior celeridade, é nec_essário que
os mecanismos operacionais, estabelecidos no __Regimento Interno da Casa, o favoreçam.
Ness~ sentido, o quorum mfnimo para que as Comissões
do Senado Federal se reúnam e discutam as matérias incluídas
na pauta dos trabalhos é extremamente elevado, em nada
contribuindo para a maior rapidez da tramitação das proposições.
Se a presença da maioria de seus membros é exigida
para que dela se obtenha maioria de votos necessários à legitimação das deliberações, conforme o disposto no_ art. 109 do
referido Regimento Interno, por sua vez fundado no manda-
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menta· constitucional do art. 47 da Lei Maior, isto não significa
-PARECER, sob n' 25, de 1992, da Comissão
que a presença daquela maioria deva ser tida como precon- Diretora; oferecendo a redação_ do vencido.
dição a que os colegiados técnicos-inicierii sUas reUniões-. PriSobre
a
mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
meiro, porque a Constituição assim- não determina. Segundo,
É
lida
a seguinte.
po·rquc, em sendo considerada precondiçã~. deve_r_ia ser ado tada também para o início das sessões ào Plenário, o que não
· EMENDA N• 1 (de plenário)
ocorre, à vista do disposto no art. 155; cápU:t, do Regimento
do Senado, que define em um vigésimo -da composiçãq _da
Façam-se as seguintes altúições fios horários- estabeleCasa o míniino-de presença paTa esse finí.cidos para as reuniões das comissões:
Portanto, além de não haver precondição, nem de decor1) Comissão de Assuntos Económicos: âs terças-fCTras
rer de pré-ordenação normativo herarquicarnente superior, 10 horas;
_
_
a exigênciã do quorum mínimo preVista" no art. 108 do Regi2) Comissão- dfi- ServiçOs- de Infra-Estrutura: às terÇasmento do Senado não tem cabimento, não tem sentido e re- feiras 14 horas;
sulta num entrave à celeridade da tramitação_ das materi~s.
3) Comissão de ConstituiÇão, JustiÇa e Cidadarlia: às
principalmente às incluídas no âmbito da competência termi- quartas-feiras 10 horas;
nativa.
4) COmissão de Assuntos Sociais: às quartas-feiras 14
Na realidade, a nonna regimental em questão representa horas;
_
um retrocesso ao avanço qu-e resultou da prerrogativa, consti5) -coniiSsão de ltelações-Extefiores e- Defesa Nãcional:
tucionalmente assegurada, de ..tS Comissões poderem votar às quintas-feiras 10 horas; e
projeto de lei, atspensada a competência do Plenári()__~(~rt.
6) Comissão de EducaçãO: às quintas-feiras 14 horas.
58,§ 2•, I, da Constituição).
·
·
Justificação
Uma vez respeitado o quorum mfnimo para as deliberações, é bastante que as reuniões das Comissões possam-TniciarAs dezessete horas, geralmente estão sendo apreciadas,
se- com, pelo menos, um quarto d~ seus !l:J.Cmbros, nos termos em Plenário, as matérias constantes da Ordem do Dia e, de
do presente Projeto.
--acordo com o disposto no Regimento Interno e a prática re_coRepare-se em que a proporção ora sugerida nem chega menda, não deverão as Comissões se reunir nessa mesma
a aproximar-se do seu parâmetro simétrico, que seri~ o do oportunidade.
citado art. 155, caput, do Regimento.
_
_
A einenda visa, ainda, a assegurar que as reuniões da
P6r Outto lado, Cónio ZdormUlação da nova redaçã_o do _-.Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional se realiart. 108, caput, feita neste Projeto, especifica o quorum míni- zem, conforme tradição, pela manhã.
mo para discussão das matérias nas Çomissões, convém deter-Sala das SeSsões,_ 23 de_ março de 1992. --Ivan Costa
minar, a fim de que não paire qualquer dúvida, o quorum .Júnior.
de deliberação para as matérias não Sujeit~S:-à Competência
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Em discussão
terminativa. ·ora, sabendo-se _que a Constifuição (art: 47),
já o preestabelece como sendo de maioria dos votos, presente o substitutivo e a emenda, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
a maioria absoluta de seus membros, parece-nos su(iciente
A matéria retornará às Comissões de Constituição, Juso acréscimo- de -disposição ao art. 109, que só se re~ere às
deliberações terminativas, para deixar patente que, na,s demais tiça e Cidadania, e Diretora, para proferir parecer sobre a
deliberaçõ-es, observado idêntico quorum, poder-se-ia utilizar emenda apresentada.
o processo simbólico de votação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}- Está esgotada
CremoS que, aprovadas as medidas aqui propostas, dar- a matéría constãi"Ite da Ordem do Díã:- --- se-ia um grande hnpulso à celeridade dos trabalhos das ComisVolta-se à Hsta de oradoi"eS.
sões.
COhcedo a -palavra ao nobre Senador José Fogaça. (PauSala das Sessões, em 23 de março de 1992. - Senador sa.)
Jutahy Magalhães.
S._ Ex~ não está presente.
ConcedQ_a palavra ao nobre Senador lrapuan Costa JúO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - o- projeto .
de resolução que acaba de ser lido ficará sobre a mesa durante niOr. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas; nos termos
Ço_v_çeQ_Qª--p~.la_y_ra__ao nobre Senador Jutahy Magalhães~
do_§ 1~ do art. 401 do Regimento Interno_. Findo ~sse_ prazo,
será remetido à comissões competentes.
- O SR. )UTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Canieiro) '--Está esgotado o s_eguinte dis_curso.) _-Sr. Presidente,_ sr_s e Sr_s: SeJlad_o_res,
constitui_ uma acintosa rO_tiría n_a adininiStiaÇãQ PúOiica ao ?~ís'
o tempo destinado ao Expediente.
-ein _q-ualquer dos seus três níveis, o víciO da tecnoburocracia
Passa-se- à
- -de aumentar abusivamente a cobrança de impostos ao cidadão,
freqüentemente calculados aleatoriamente e, o que é piOr,
ORDEM DO DIA
ao arrepio da lei.
Os -diversos e lamentáviis episódios que vê:In ocorrendo
DiScuSsãO, ·em fU:fiio- sUplementar, do Projeto de em numerosos Estados da Federação, no que se refere ao
Resolução no29, de 1991, de autoria do Senador Jutahy questionamento dos exorbitantes, além de ilegais, índices de
Magalhães, que estabelece dias e horár~os para realiza- cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU somenção de reuniões qrdinârHts das Comissões Permanentes, te vêm corroborar uma realidade que, malgrado sua repetição,
tendo
- ·não a torna nienoS crUeL o

___
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Com efeito, via de regra, foge à compreensão dos goverComo é sabido, remonta à Revolução Francesa o prinnantes brasileirOs_ que a cobrança de imposto precisa estar cfpio pa inviolabilidade de correspondência alheia, erigido
consonante não só com_ a reaUdade ~_conômica do Pafs, mas
em garantia constituciQnal e inscrita no art. 5", XII, da Carta
também com os ditames legais.
de 1988. além disso, o CódigO Penal situa os- criines contra
a inviolabilidade_de correspondência no capítulo dos crimes
O Estado brasileiro, tão inchado quanto vOraz,-- prefere
a escorchante cobrança de taxas e_ impostos à racionalização .. contra a liberdade individual, por ser este o bem juridicamente
tutelado.
.
adminístrativa, à justiça e justeza nos cálculos. de_.indices e
A proposição apresentada no referidO pf.ojeto terri o Objealíquotas. A essa realidade, acrescenta-se _outra_ que_ lhe autiVo d~ at'!lalizar a· pena prevista para o ato de se tomar conhecimenta a gravidade: o cidadão brasileiro. não usJ,Ifrui da,.çontramento do conteúdo de correspondência fechada, dirigida a
partida do pagamento de impostos a prestação dos serviços
outrem, agravando-a em cinq4(!n_ta p9r cento do p~evisto no
essenciaís, d_evidos pelo Estado à _comunic!.acle. Saneamento
art. 151, no caso de_.ser o crime cumc_t_ido por três õU m-ais
básico, eletrificação, saúde, educação, transporte, habitação
constituem, em nosso País, setores tão essenciais qtianfo caren- pessoas, mediante coaçã_o, com intuito de lucro.
tes e_ desprovidos de assistência governamentãl:
Além disso, a inserção do parágr3:~0 quinto propõe não
constituir devassa indevida a quebra de sigilo das comuniTal realidade torna-se mais aguda quando sabemos_que
em todos e são muito poucos os bens e produtos adquiridos cações telefónicas, por ordem judicial, para fim de inVesti~
gação criminal ou instrução processual penal", em hipóteses
pelo .cidadão o pagamento de impostos diversos já está incluído
que vão desde crimes contra a vida, contra a liberdade pessoal,
no seu preço.
__
;
____ _
No Estado da Bahja, Sr. Presidente e Srs. Senadores. __contra os costum.es,__contr3: a incolúmi4ade pública, contra
as diversas ações de inconstitucionali~ad~ ir~pet~adas contra a s_aúde pública, até o tráfico de drogas, ao peculato, ao empre-go irregular de verbas ou rendas públicas, à corrupção ativa,
os elevados índices incidentes sobre o IPTU v~ro-~penas confirmar esta triste característica da adrninisfração pública brasi- à extorsão mediante seqüestro, ao estelionato, ~o l~nocínio
para referir_ somente"-oS casos_ mais_s_ignificativos.
leira.
-A exaustiva citação do_s__deJitos contidqs no proposto pará~
Na cidade de Salvador, especialmente, o episódio do lPTU está eivado de todo_tipo de irregularidade e arbítrio, o grafo qui rito obedeceu aos critérios da gravidade e d_a extensão
que tem levado políticos_ oposicioríistas, ·como OS v'é"readores que o dano possa causar à pessoa e à comunidade, objctivando
do PSDB, a assumirem,- rhediante ações legais, a defesa do
ainda tornar exeqüível a parte final do inciso XII do artigo
cidadão, já tão sofrido e ·empobrecido por uma injuSta econo- quinto, Oa Constituição Federal, que admite _a exclusão da
ilicitude quando a quebra do sigilo das comunicações telefómia inflacionária e recessiva.
.. ··- __
nicas- otOrre em preponderância do interesse social.
Como conseqüência dessas ações, a prefeitura rill.iriicipal
A essere.speito, Sr. Presidente e Srs. Sênadores, procurei
reviu os índices atribuídos ao IPTU, estabelecendo um aumento geral de 480 por cento sobre os Valores pagoS em 1991, seguir orientação emanada do Terceiro Congresso InternaciOnal de" Direito CCim-parado, reunido em Paris, em_ 19_50,
o que continua a c_onstituit-abu_so, pois a·base de cálculo
daquele exercício encontrava-se igualmente eivada de irregu- propugnando tal conduta, municiada das cautelas legais.
Com efeito, obserVa-se, infelizmente, em todas as moderlaridades, tendo sido aumentada em mais de mil por cento.
Dado_ relevante, a ressaltar a indigência da população nas sociedades, quo o progresso e desenvolvimento das tecnode Salvador, refcre-se.aos elevados índices de inadimplência logiaS -seguem--se--da contrapartida de sua má utilização. É
no pagamento do IPTU. No__~_xer.cício passado, mais de 60 o que ocorre, por exemplo, com enorme gama dos recursos
mil contribuintes deixaram ·de pagar aquele imposto correS- eletr6nicos disponíveis, que permitem a qualquer pessoa violar
pondendo a aproximadamente 35 por cento da população e, comunicações telefónicas, serri se afentar para os nefastos danos que tal ação pode causar ao cidadão ou ao corpo social.
no ano em curso, este índice só t~nde a aul)len_t~r pois, além
A par dessa constatação, chama a atenção; também, em
da falta de recursos, revolta ~ população a total_ ausênçia
nossa sociedade, a ocorrência, tão infeliz quanto freqüente,
de transparência rias atitudes da admi.nistração ffil,uiicipãl.
Urge, Sr. Presidente, e_ Srs. S~nadores, que os __gover- de seqüestros, para cujà elucidação pode contribuir enormemente a jnterceptação, judicialmente_autor;:izada, de conversas
nantes brasileiros pa-sseni a eXeicet seous mandatos co"m base
nos reais anseios da população. O que o cidadão deseja é telefónicas. São fatos_ de nossa atual realidade que não podem
que a cobrança de_ençargos justos, adequados e condizentes e_ não devem ser esquecidos n~m sequer maquiad_os.
Tais evidências nos conduzem à certeza de que os dispaM
com a penúria do níVel salã.rial, permita~lhe maior pOder de
sitivos legais não podem permanecer estagnados, imutáveis,
compra. O que o Cidadão espera é a eliminã.Ção do desperdício,
a racionalização do Estado, s~_us servido_r~s e i!d~~jst~ª-t;}.QS no t~mpo e no espaço, mas ao contrário, dcvçm sofrer mutapartilharem com ele os mesmos' direitos e_deveres, fq~ffeC~n ções, aâaptando-sê às caracteríSticas da_realid<:~-de_na qual estã9
do-lhe serviços eficiCrites ein cóntrap~rtida _qo que lhe é_ cobra- inseridos._ É o gU:e-OCorre com dete_rn1:inados a~;:tigos do Código
do.
· - Penal cJ.ue preCisa eVoluir, modificar~Se, reformar-Se, com base
nos dados concfetos existentes em nossa sociedade,_ à qual
Muito obrigado! (Muito bem!)
deve servir e proteger.
O SR. PRESIDENTE (Dircc:U "Carneiro) - Concedo a
Com base, Sr. Preside11te e Srs. Senadores, nos Jatos
palavra ao nobre Senador Mareio Lacerda.
aqui arrolados, solicito o_ empenho desta Casa para a urgente
O SR. MARCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia apreciação do referido projeto, acrescentando, ainda, dever
o seguinte discursos.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores desnundar.:se- tal apreciação de todo e qualquer preconceito
encontra-se em tramitação, nesta Casa, o Projeto de Lei do que, por acaso, possa suscitar as inserções nele previstas.
Refiro-me ao recente passado de nosso País, subjugado
Senado n 9 386, de 1991, de minha autoria, que altera e acrescenta dispositivos ao art. 151, do Decreto-Lei_n!__2.848, de e amedrontado por violações de comunicação efetivadas com
finalidades políticas_e repressivas, promovendo verdadeiro ter~
7 de dezembro de 1940.

a
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rorisrno de Estado, com o que nada, em absoluto, tem a
ver a proposta por mim apresentada a esta Casa.
Muito obrigado! (Muito bem!)

Março de 1992

Art. 2"' Autorizar o Presidente do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde e, na sua ausência. o
Vice-Presidente, a assinar contrato de prestação de serviços
com o órgão opera.cionalizador do SIS.
Art. 3~" Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 20 de março de 1992. - Mauro Benevides- Alexandre Costa- Saldanha Derzi- Dirceu Carneiro
- Mareio Lacerda - Meira Filho.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotou-se
hoje o prazo previsto no art. 91, § 3~, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurs(), no sentido de inclusão
em Ordem do Diâ das seguinteS matérias:
~Projeto de Lei do Senado n9 54, de 1991, de autoria
do Senador Vaimir Campelõ~ que institui a obrigatoriedade
de elaboração de demonstração do valor adicionado e dá Ou~
tras providencias; e
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
-Projeto de Lei do Senado n• 192, de 1991, de autoria
N• 3, DE 1992
do Senador Divaldo Suruagy, que dá nova redaçã-o aos-dispoAltera o_Ato da Comissão Diretora n~" 23, de 1991,
sitivos que menciona do Código de Processo CiviL
e d' outras providências.
As matérias foram ·aprovadas em apreciação conclusiva
pelas Comissões de Assuntos_ Económicos e de ConstituiÇão,
Justiça e Cidadania, respectivarl'l:ente.
-A Comissão Diretora do Senado Federal, no- uso de sua
Os projetas vão ã Câmara dos Deputados.
competênCia- regimental e regulamentar, e tendo em vista o
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Na presente disposto na Resolução n"' 16, de 1991, resolve
Art. 19 O art. 1"' do Ato da Comissão Díie-tora n"' 23,
sessão terminou o praZo para apresentação de emeri.das às
'de 1991, pass~ a vigorar com a s-eguinte redação, alterando
seguintes matérias:
- Projeto de Resolução n"' 5, de 1992, de iniciativa, o seu anexo:
da Comissão de Assuntos Económfcos, que eStabelece alíquo·
_"Art. 1~ Ficam posicionados na categoria Funta máxima- para o Imposto sobre Transmissão CBusa Mortis
cional de Técnico Legislativo - Área de Assistência
e Doação, de que trata ·a alínea a, inciso I, .e § 19, inci.so
de Plenários e Portaria, os atuals ocupantes da CateIV do art. 155 da Constituição Federal; e
.
goria Funcional de Auxilar Legislativo- Área de Por-Projeto de Lei da Câmara n"42, de 1991, (n' Í.371188,
taria, na forma do anexo deste Ato."
na Casa de origem), q-ue pr01be" a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou venda _foi interditada no pars de
Art. 2"' Este Ato entra ern vigor na data de sua publicaorigem.
-ção, vigorando os seus efe:ítbs a partir de 15 de junho de
Aos projetaS não foram oferecidas ern:eiid.as.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportu- .199L
Art. 3~> Revogam-se as disposições em co-ntrário.
namente._
_ . Senado Federal, 20 de março de 1992. - Mauro BeneO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Tendo em vides - Alexandre Costa - lrani Saraiva - Márcio Lacerda
vista a realização nõ próximo dia 24, ãs 15 horas, neste plená- - Saldanha Derzi - Meira Filho - Dirceu Carneiro.
rio, de _Sessão Especial destinada a recepctonar a EXcelen·
tíssima Senhora Violeta Barrios de Chamorro, Presidente da
ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
República da Nicarágua, a Presidência, desde já, convoca
N• 2, DE 1992
sessão extraordinária do Senado a realizar·se amanhã, às 17
O
Primeiro
Secretário
do Senado Federal, no desemhoras, destinada â apreciação das matérias anteriormente
penho de suas atribuições regimentais e regularilentares, e
agendadas para aquela data.
na forma do disposto no art. 137 do Ato da Comissão Diretora
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ Está encer- n' 31, de 1987, resolve:
rada a sessão.
- ~Ait. -19 As licitações atinentes a obras, serviçOs_~ com(Levanta-se a sessão às 15 horas e 15 minutos.) _ __ pras nb SenadO Fedefã.f serão -realizadas exclusivame~te no
tipo preço-base, previsto na_ alínea d do parágrafo úmco do
art. 46 do Ato da Comissão Diretora n9 31, de 1987.
ATO DA COMISSÃO DIRETÕRA
Art. 2J Para a obtenção do preço-base, a Subsecretaria
N• 2, DE 1992
de Engenharia, no caso de obras, e a Subsecretaria de AdmiA Comissão Diretora do Senado Fe<ieral, no uso de sua nistração de Compras, Contratações e Alienações, no caso
competência re-gimental e regulamentar_ e de acordo com o de serviços e compras-.- elaborarão orçamento, com base nos
disposto no art. 3~da Resolução n"' 86, de 1991, resolve
preços vigentes no mercado.
Art. 1~ Fica ratificado o Ato do Pre~idente n"' 74, de
Art. 39 Este Ato entra em vigor na data de sua publi1992, que designou o Senador Iram sar&va, Quarto S~cretário cação.
da Comissão Diretora dO _Senado Federal, para exercer a PresiArt. 49 Revogam-se as disposições em contrário. _
dência do COns"elho de Supervisão do Sistema Integrado de
Senado Federal, 20 de março de 1992. :-Senador Dirceu
Saúde -. SIS.
Cameii-o, Primeiro Secretário.

.,- ..~-~.
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BRASíLIA- DF

SENADO FEDERAL
··SUMÁRIO
1 -ATA DA 1• REUNIÃO, EM 24 DE MARÇO
DE 1992
1.1 -ABERTURA
1.1.1- Comunicações da Presidência
- Inexistência de quorum para abertura da se.ssão.
1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.2 -ENCERRAMENTO
1.3 -EXPEDIENTE DESPACHADO
2.1 - Projeto
· - Projeto de_ Lei do Senado n~ 25192 1 de autoria do
Senador César Dias, que dispõe sobre a_ proibição de realização de ensaios clínicos nas fases I e Jl no teste Qe fán;nacqs
pród.uzido por tecnologi_a estrangeira_.
2.2- Requerimento

- N9 75/92, do Senador I?edro Simon, solícitando a
transcrição, nos Anais do_ Senã.do Fed~ral dos conjuntos
de rçportagens dos jornais Zerõ Hora, intitulado "Prostituição de Meninas" e Folha de S. Paulo, intitulado "Crianças EscraviZadas",--- --- . l-ATOS DO PRESIDENTE
- N" 2/92 (Republicação); 96 a 98/92.
· 4- ATO DO 1' SECRETARIO
- N93/92 •
5- ATAS DE COMISSÃO
6- MESA DIRETORA
7- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS
8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES

Ata da 1a Reunião, em 24 de março de 1992
za Sessão. Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência do Sr. Iram Saraiva
•ÃS 17 HORAS, ACHAM-SE PiiE.sENrES OS SRS.
SENADORES:
··'
'·o •
, Affonso camargo- Albano Fráílca·:... Alexandre Costa - Almir Gabriel - Amazonino Mendej - Amir Lando Antonio Mariz - Beni Veras - carias D~carli - César Dias
. - Cliagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho
r

·Jargé- Dario Pereira -Dirceu CarneirO,:._ Divaldo Suruagy
-Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Espéridiâo Aii:nn - Epitácio Cafeteira - Fernando Henrique .Cardoso ~ FlavianO
Melo - Francisco Rollemberg - Gerson Camata - Henrique
Almeida- Humberto Lucena- Hydekel ·Freitàs ..:'Iram Sarai·

,.
~~"""""-

---·-

va - Irapuan Costa Júnior -João caiQ:JPn -João França João Rocha-Jonas Pinheiro - J osaphat Marinho - J osê Paulo Bisai -Jose Richa- José Sarney- Julio campos- Júnia
Marise - J utahy Magalhaes - Lavoisier Maia - Levy. Dias Lourival Baptista- Lucfdio Portella -Magno Bacelar- Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mário Covas - Marluçe
Pinto - Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho
- Nabor Júnior- Nelson Carneiro-- Nelsori Wedekin- Ney
M8.ranha.o - Onofre Quinan - Oziel Carneiro - Pedro Simon
- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Valmir campelo - Wilson
Martins.

-~~~-~-- --~ ·~~--..._

......

~----·
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Diretol' Adjuato

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A lista de presença acusa o comparecimento de 66 Srs. Senadores. No plenário, no· entanto, não há número regimental para a abertura
da sessão.
Nos termos do § 2"' do art. 155 do Regimento I_nterno,
o Expediente que se encontra sobre a mesa será desp~c~adQ
pela Presidência, independente de leitura.
A Presidência designa para a sessão ordinária de amanhã
a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 2, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do_ art. 353,__
parágrafo único, do Regimento- In~emo)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legi~-·
lativo n• 2, de 1992 (n• 45/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão_ ao sistem~ !'forte
de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Linhares, Estado do
Espírito Santo. tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple'nário.
Relator: Senador Jonas Pinheiro.

-2PROJETO DE DECRETO LEOíSLATIVO
N• 3, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nOs termos-ao art. 3$3,
parágrafo único do Regiment~ J_~~errto)
Votação, em _turno único, ·do Projeto de DeC{eto Legislativo n' 3, de 1992, (n• 38/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Regional
dos Lagos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão son9ra
na cidade de PatrocíniO, Estado de Minas G_erais, tendo,
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
·
~
·
Relator: Senador Oziel CarneirO.
-3PROJETO-DE bECRETó LEGISLATIVO
N'4, DE 1992
(Incluído em Ordem do dia nos. termos do art. 353,
parágrafo úriicO,'do Regimento "InternO)
·
Votação, em-turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 11" 4, de 1992 (n• 17/91, na Câmara dos Deputados),
7

que aprova o ato que outorga concessão à-radiodifusão eldorado Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Pão de Açúcar, Estado de Alagoas,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em pleiiárki.'
Relator: Senador Jonas Pinheiro.

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 5, DE 1992
-(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. _353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno úllicÕ~ do Projeto de Decreto-Legis-.
lativo n' 5, de 1992 (n' 43/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga- concess~o à Rádio Vanguarda
de_Caridade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade_de Caridade, Estado do Ceará,
tendo
,
PARECER FAVORÁVEL, proférido em plenário.
Relator: Senador João França.

-5PROTETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 6, DE 1992
(Incluído em Ordém do Dia nos termOs do_3rt.~353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno úUico, do PfOjeto de Decreto_LegisIativo n" 6, de 199;2 (n? 20/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Salamanca
-FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Quaral,Estado do Rio
G:dfnde do Sul, tendo _ .
..
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
Relator: Seriãdor Jonas Pinheiro. - -6-"
PROJETO DE DECRETO LEGfSLATlVO.
N' 7, DE 1992
.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno úníco, do Projeto de De_creto Legislativo n• 7, de 1992 (n' 16/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio_
e Televisão Gran Dourados Ltda., para_ explorar serviço de .
radiodifusão s_onora em ~reqüência modulada na Cidade de D_ourados, Estado do Mato Grosso do Sul, tendo
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PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
Relator: Senador João França.

-7PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 12, DE 1992
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"
12, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que
estabelece princípios gerais de Processo Legislativo, e dá outras providências, tendo
-- _
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'' 221, de 1991, e
1, de 1992, das Comissões:
- de Constituição, Justiça e Cidadania; e
- Diretora.

-&REQUERIMENTO N' 856, DE 1992
Votação, em turno único, 'do Requerimento· n9 856, de
1992, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando,
nos termos dos arts. 71 da Constituição e 216 do Regimento
Interno, seja realizada pelo Tribunal de Contas da União,
auditoria contábil, financeira -e patrinionial sobre o resultado
do trabalho realizado pelo grupo criado nos termos do Decreto
n~" 99.608, de 1990, que teve comO conclusão á proposiÇão
de um termo de confissão e assunção de dívida com concessão
de garantia e outras avenças a ser firmado entre a Eletrobrá~
e as empresas credoras do setor elétrico.

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATivO
N• 129, DE 1992
Discussão, em turno ú_nico, do F_rojeto de Decreto Legislativo n' 129, de 1992 (n' 6219.1, na Câmara dos Oeputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural
celebrado entre o Governo da_ República Federativa do B_rasil
e o GOverno da Repúbli~ Popular da Bulgária, em Brasüia,
em 25 de julho de 1990, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 16, de 1992, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
-lOPROJETO DE LEI DO SENADO
N• 280, DE 1991
Discussão, em turno úriicO, do Projeto de Lei do Senado
n9280, de 1991, de autoria do Senador Odacir Soé»"es,-que
dispõe sobre a criação e o lançamento do _selo comemorativo
dos 160 anoS da fotografia no Brasil, e dá outras providêilcias,
tendo.
- · -~- .
.
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. Re·
lator: Senador Meira Filho ..

-11PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 281, DE 1991
Discussão, em tiifuo únicO, do Projeto de Lei do Seriado
n9 281, de 1991, de autoria do Senador Odacir Soares, que
dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Fotógrafo, oficializa
no Brasil o Dia Mundial da fotografia e dá outras providências,
tendo
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PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. Relator: Senador Meira filho.
-12PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 23, DE 1991
Discussão, em primeiro turno, da -Proposta de Emenda
à Constituição n'23, de 1991 (n°45191, na Câmara dos Deputa9-os), que dá nova redação ao art. 16_da_ Constituição federal,
tendo
.PARECER FAVORÁVEL, sob . n' 24, de 1992, da
-Comissão teiiiporária (!'sessão de díscussão)."
-13PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 31, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353,
parágrafo único, do RegímenlO Interno)
N(> 4.618/90, na Casa de origem, de iniciatiVa do Presidente da República, que altera a Lei n(> 5.700, de 1(> de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação no
BraSil dos símbolos nacioriais. (Dependendo de parecer.)
-14-.
PROJETO DE DECRETO N' 105, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
De autoria da Senadora Marluce i?~n,to, que.dispõe sobre
o- custeio de transporte escolar e construção e manutenção
de casas do estudante do ensino fundamental com recurso~
do salário-educação e dá outras providências. (Dependendo
de parecer.)

-ISPROJETO DE LEI DO SENADO
N' !06, DE 1991
___ (Incluído em Ordem ~o Dia nos termos do art. ;353,·
paráit';tfo ú_nico, do Regimê~tõ Interno)
De autoria da Sanadora Marluce Pinto, acreScentando
dispositivos ao art. 8(> da Lei n(> 8.134, de 27 de dezembro
de 1990, que altera a legislação do Imposto de Renda e dá
outras providências. (Dependendo de parecer.)

-16PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÂO
N' 22, DE 1991
(Incluída: eri:t-Ordem do Dia nos termos
do art. 358 do Regimento Interno)
- Altera a redação do art. 159, I, b, da Constituição, e
o art: 34, § 2'í'. III, do Ato das Disp=osições Constitucionais
Transítórias. (I' Sigmitário: Senador Coutínho Jorge.)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Está encerrada
a reunião.

(Levanta-se a reunião às 17 horas e _15 minutos.)
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EXPEDIENTE DESPACHADO NOS-TERMOS DO
2<' DO ART. 155 DO REGIMENTO INTERNO:
PROJETO DE LEI DO SENADO Ni 25, l>E 1992
Dispõe sobre a proibição de realização de ensaios
clínicos nas fases I e II no teste de fármacos produzido
por tecnologia estrangeira.

O Congresso Nacional de_creta:
__ _ ___ _
Art. 1~ FiCa vedada, no território IÍãcional, a reali;zação
de ensaios clínicos nas fases l e II destinados ao teste de
fãrinacos produzidos a partir de tecnologia- desenvolvida em
companhia químíco--farmacêutíci ()u inStitUto de pesQuisas estrangeiras.
Art. 2"' A infraÇão ao disposto no art. 1~desta Lei sujeita o agente à pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa.
-Parágrafo único. A pena aumentar-se de um terço se
a infração for favorecida por funcionário público.
Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data deu sua publiR
cação.
Art. 39 RevogamRse as disPosições em contrário.

Justificação
A preocupação das autoridades administrativas do Estado
com a qualidade dos medicamentos parece retomar à antiguídade greco-rmnat11i.-No entanto, a cristal~zação das atitudes
de fiscalização dos f~rmu~áriC?S _quanto aos Seus aspectos de
eficácia ocorrem, de fato na Renascença, qua-nto diversos goR
vernantes assumiram tal postura em benefício da saúde públiR
ca. Adicionalmente, o desenvolvimento científico sem proceR
dentes ocorrido no Século XIX enseJOU- a elaboração de docuR
mentoRpadrão de legislação regulamentadora. do uso. fabrjR
caçáo e comercíalização· de medicamentos e co_ngêneres, _Çl
Pure Food, Drugs and Cosmetics Act , âe 1906, -dos Estados
Unidos. Neste século, o surgimento da chamada químicã. de
síntese, com a descoberta) pela indústria de corantes. do pronR
tosil, precursor da sufanilamida e a conseqüente "explosão
de drogas" ocorrida após a 2• Guerra Muliaial, foram alguns
dos pontos que culminaram com o surgimento d~ uma enorme
quantidade de medicamentos extremamente eficazes, ri!.e-dicaR
mentos que mudaram a f~ce do mundõ_, expandindo, sobremaneira, a expectativa de vida, que na virada do século situava-se
na Europa em torno de 45 anos, pata Vàlores atuais que superam os 80 anosl Através da motivação empresar_ial de lucro,
chegou-se a resultados auspiciosos do ponto- de vista de saúde
pública. COmo·cohirapa.rtida à elevação exportencial do número de fánnacos à disposição, as legislação de controle de medicamentos tornaram-se proporcionalmente mais rígida, como
forma de salvaguardar a sociedade de catástrofe como a do
xarope de sulfanilamida, _â;a- talidomida~ ç:lo- practolol, entre
outros. O Brasil, apesar de dotado de suficiente_ legislação
de vigilância sanitária de medicamentos (Lei n" 5.991, de
17-12-73; Lei n' 6:360·, de 23'9'76; Resolução n' 1, de 3-6-88,
entre outras) tem sido, frequentemente, presa da ação antiética e imoral de certos laboratórios que não hesitam em submeter· cidadãos brasileiros a experimentos clínicos usando drogas
dotadas de elev_ado potenci~l de riscg~.9s. países do chamado
39 mundo têm sido, novamente, vítimas desse tipo de manipu·lação espúria. É clássico o exemplo de atentados à ética e
à moral dos experimentos de Walter Reed, que, na virada
do século, durante a campanha americana en:rCuba, inoculou
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Solâados com o vírus vivo da tefrível febre amarela para testar
a eficácia de sua vacina. Em verdade, este Século foi -pontilhado por experimentações levadas a efeito em anima nobile,
caracterizada pela total falta de escrúpulos e princípios étícos,
como, por exemplo, o teste efetuado por Pinclis com os primeiros anticoncepcionais femininos em- mulheres porto-riquenhas, ou de cientistas israelenses que, à guisa de produzir
anticorpos anticâncer, injetarãm células cancerosas en "voluntários~· árabes. Numa tentantiva de evitar-se estas _aberrações,
após a 2~ Guerra surgiram diversos documentos de caráter
universal destinados acoibir os abusos da experimentação cienR
tífica em seres humanos, como a Declaraçã"o de Genebra e
a Declaração de Nuremberg. Posteriormente, por ocasião da
18• Assembléiã-Mundial de Médicos, em 1964, foi ela_borada
a chamada Declaração de Helsinki, posteriomente aperfeiçoada nos termos da Declaração de Tokyo. de 1975. Nossa
Legislação no setor, consubstanciada na_Re!)olução n~ 1, de
3,.6-88, do Conselho Nacional de Saúde, estabelece, com base
na Declaração de Helsinki, os critérios para a realização de
ensaioS científicos em seres humanos_ após o término de todos
os estudos chamados pré-clínicos, realizados em animais _e
a nível laboratorial para periodo médio de 4,5-5. 5 _anos~ Se
bem que esse documento seja bastante completo, não com tempia a possibilidade, sempre, e presente de utilização de "voluntários" nacionais para a verificaçã~ inicial (Fase I) da segurança e da eficácia (Fase II) de medicamentos dotados de
características perigosas. A nível de Fase I de_um ensaio diuico, a mais períclitante estabelece-se, em voluntários normais,
a segurança dos fármacos, a faixa de doSagem, o intervalo
entre as administrações, entre outros as-p"ectos_~ Já na Fase
II, repetem-se os mesmos estudos, só que em pacientes portadores da doença em questão, visando-se_ determínã.r a sua
eficácia.
Queremos crer, portanto, -que a bbiigatoriedade de realiZação e estudos nas Fases I e II_ pelo país que deu origem
ao fármaco -em· teSte, êOiiio Pré- requisito· para a realização
de estuâos clínicos posteriores em nosso país, se constituirá,
inegavelmente, numa salvaguarda contra a exposição da população brasileira aos riscos inerentes aos ·teste-s Com fármacos
desconhecidos.
Sala das Sessões, 24 de março de 1992. -Senador César
Dias.

(A Comissão de Assuntos Sociais,)
REQUERIMENTO N• 75,

DE 1992

Senhor Presidente do Senado Federal
Senador Mauro Benevides
_
__
Coin fundflinento -n_o dispOsto na alíJ?.ea a do inc;!so II
do art. 215 do Regimento lnterno âo Senado Federal, requeiro
i transcrição, riOS-anais desta Casa dos conjuntos de repe;>r~a
gens dos jornais Zero hora, int_itulado "Prostituiç~Q 9e Meninas" e Folha de S. Paulo, intiUhú::tõ:~·Cria~ç_~s-E~"cr_:aViz"aâ&s".

Justificação
Tantos e tãó freqUentes têm sido os escândalos que se
sucedem à nossa volta, que nos deixamos tomar pela perpleR
xidade e, muitas vezes, damos pouca atenção às coisas escabrosas que se passam no sUbmundo da miséria e da milenar exploração do homem pelo homem.__
_
__
_
Dois importantes jornaiS deste Pãís, não se ·contentando
com a superficialidade do noticiáriO do diá-aRdia sobfe o assunto, foram a fundo num tema que atenta Contra nossos foros
de nação civilizada e nos leva de volta aos tempos do tráfico
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escravista, agora com características diversas e t~lvez piores
que as do regime abolido pela Lei Áurea.
_
Em dezembro passado, os repórteres Nilson__ Mariano _e
Carlos Wagner, do jornal Zero Hora lançaram-se à jnvestigação das chamadas rotas do tráfico- de J:n~nfp.f!S -_dest~n~das
à prostitUição, abrangendo, em suas pesquisas-; Os Estados
do Paraná, -Santa Catarina e Rio Grande_do SUL Num esfor-

ço digno dos grandes reportagens que digiDificam a ímPfensa
brasileira, os repórteres· gaúchos percorram 3.500 quilômetros,
confiriam in loco mais de 30 denún,çjas e Yisítar3m 45- '*lades
e 15 comunidades rurais. Seu. relato é çbocante pois tem a
clareza crua de quem expõe a verdade dos fatos, sem sub,ter:fúgioS e sem meiaS Verdades. Alguns deles: '_'A garotinha
J., sete anos, começou na prostitu_ição há poucos meses".
"Uma das meninas oferecidas pela aliciadora Gteci Simone
Lopes sua própria irmã, S.L. de 16 anos". "Só no Rio O~ande
do Sul, mais de 60 mil meninas comercializam__o próprio corpo
nas ruas das grandes cidadesn. ••:é: um foJ.pétlo sem lei: meninas
de 16 anos se prostituem sob ameaça de morte".
Gilberto Dfmenstein, Di:fetóYda Sucursal de _Brasf).ia da
Folha de S. Paulu, percorreu 6 extremO .PpOSfõ-do País. No
Norte, a situação parece pior cjue rio sur do Pãnr,- -® istó
é possível. Aí, além de prostitutas, as meninas são utilizadas
no tráfico de drogas e entregues ao vício. Uma placa de "vende-se" presa às costas de uma garota de -seus 15 anos ou
16 anos é o emblema que resume o que se passa na Amazónía
em relação ao tráfico e escravização- -de meninas. Çoi-3.gem
e determinação marcam a atuação do repórter Gilberto Dimenstein, ao arrostar os perigos de desvendar os crimes que
se cometem contra crianças indefesas, no interiOr da Amazônia, com a conivência das autoridades policiais a soldo dos
traficantes, gigolôs e exploradores de toda a ord~m. _que mantêm suas modernas senzalas disfarçadas em boates_ e iofe_rninhos.
Que a transct;ição dessas reportagens sirva para despertar
as autoridades constituidas para a responsabilidade que lhes
cabe no combate a repressão a essa moderna (?) modalidade
de escravidão, e para que os anais desta _Casa reg1strem um
pertodo negro de nossa história, comO exemplo de algo que
desejamos seja dela extirpado e não se repita jainais.
Sala das Sessões, 24 de março de 1992.·__: Senador Pedro
Simon.
(Ao exame da mesa oradora.)

ATOS DO PRESIDENTE
(*)ATO DO PRESIDENTE N• 2, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no u,so da suacompe_:tência regimental e regulamentar, e de conformidad_e_ com
a delegação de competência que lhe foi outorgaâa pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta no Processo n" 000.302192-9, resolve:
Designar EDILENICE JOVELINE_LIMA PASSOS,
Analista Legislativo, Área de Biblioteconomía, Classe 1•, Padrão. V, do Quadro Permanente do Senado Federal, para
sub~tittiir a Diretora da Subsecretaria ~ôe Biblioteca, no pertodo de 2-1-92 a 21·:1-92, durante o afaStamento_ da titulªr em
goz9 de férias.
~.·. , Senado Federal, 9 de janeiro de 1992 . ......., Senador Mauro
~enevides, Presidente.
·:· (.") . .Republicado por haver saída com inOOrreÇão- no DCN (Seção II) d_e
16-)-92.

.,
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ATO DO PRESIDENTE N• 96, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições -regimentais e regulamentares, em -cotiformídade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretofa n"? 2, de 1973, resolv_e_nom~ar CARLOS
ALBERTO DE ALMEIDA e MARI(.-ENA CHIARELLI
para o cargo de Analista Legislativo - Area de Comunicação
Social, Classe 3~, Padrão I. do Quadro de Pessoal do Senado
Federal - Parte Permanente, em virtude de aprovação em
concurso público, homologado pelo Ato da Comissão Diretora
n"? 33, de 9 de novembro de 1989, publicado no DCN, Seção
II, de 11 de novembro de 1989, e prorrogado por decisão
da Coniissão DirétOrã. no PrOCessO n" -014022l91-5, em sua
14~ reunião ordinária, realizada em 26 .de setembro de 1991,
e publicada no DCN, Seção II, de 3 de outubro de 1991.
-Senado Federal, 24 de março de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DE PRESIDENTE N• 97, DE 1992

O :Preslderlte do Semici.o"Federal, Ílo usÓ-da sUa cOffipetência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de c-ompetênCia que· lhe foi outOrgadã pelO Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.!12,de 1~90, no Ato da Comissão
Diretora- ·n" 1, de 1991, e tendo em Vista o- que consta do
Processo n• 003.296192-0, resolve exonerar RAI.MUNDO PINHÊIRO "!íE UMA JÚNIOR do cargo, em comissão, de
Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Flaviano Meio, a partir de 18 de março de 1992.
Sen,ado Federal, 24 Çe mar_ço de 1992. -Senador Mauro
Benevides, President~.
ATO DO PRESIDENTE N• 98, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições. regimentais e regulamentares, de conformídade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acor_do_c_om o disposto
rio ar!. 243; § 2•, da Lei n• 8.!12,_deo.1990, e no Ato da
Çq!Jljs~ãº _Diretora n" ..l. de._199l, _e tendo em vista. o que
consta do Processo n' 003.297192-6, resolve nomear TERESINHA MARIA DE JESUS FREITAS para exercer o cargo,
em comissão, de_Secretário Parlamentar, Código AS-1, do
Quadro de PessoaJ_g.o Senado Federal_._ com lotação e exercício
no Gabinete do Senador Flaviano Melo.
Senado Federal, 24 de março-de 1992. -Senador Mauro
B_enevides, Presiden~te.

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
N• 3, DE 1992

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de
sua competência regímental e regulamentar, resolve:_
Art. 1" O Serviço de Administração das Residências
Oficiais do Senado Federal na Superquadra Sul309 fica autorizadq a acompanhar as obras realizadas nos blocos sob sua
administração.
Parágrafo único. As observações resultantes do acom~
panhamento referido no caput terão caráter meramente informativo, e deverão ser comunicadas à Subse_cretaria de Enge-
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nharia, que as utilizará como subsídio complementar para
o desempenho de suas atividades regulamentares.
Art. 2~ Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em corltrárJ.o.
Senado Federal, 23 de março de 1992. -Senador Dirceu
CarReiro, Primeiro Seáétilrió.
·

Março de 1992

iniciar o proceSso de apreciação 'da Mens(l_gem do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre_ novas fontes de
custeio para a Previdência "Sociaf. Se_ é certo-ijrie ·a ill:ãtéria
tramita _inicialmente peta Câffi3ra dOs Deputados· ísso não
exirrie o Senado" da responsabiliuade de processar a apreciação
Qo projeto na sua concepção origiJ].al, a9 _~-~_smo· tempo em
que líderes, devidamente credenciados pelas respectivas Bancadas, deveriam acompanhar também na Câmara o que ali
se processa em relação a essa impOi'tante matéria.
ATAS DE COMISSÃO
No ffilal da tarde de ontem eSt,i.veram reunidos o Senador
Nelson Carneiro, Presidente da Comissão de COnstituição,
Justiça e Cidadania, Senador Raimundo Lyra, Presidente da
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E
Comissão de Assuntos Económicos e o Senador Almir GaCIDADANIA, ASSUNTOS ECONÓMICOS E
briel, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais e se decidiu
ASSUNTOS SOCIAIS ...
que hoje, aqui, às 15:00 horaS, -inidaiía-mos =o -processo de
1~ Reunião Conjunta re3Uzadã em 15 de janeiro
conta to, de estudo de aprofundamento dessa matéria e o faríade 1992 (Extraordinária) - -mos _com autoridades e convidados que transmitiriam aquelas
Às quinze horas do dia quinze de janeiro de mil nove- informações, aqueles dados, aqueles subsídios que, certamencentos e nove-nta e dois, na sala n9 3 da Ala Senador Alexandre ~e, _l~~t~e~_riaJl!_O -~-~am_e _que _ o_ SeJlado deverá fil_zer çlessa
Çosta, presentes os SrS. Senador~_s Ndsôn ·ç::ameiro,· ·Éléio importante proposição. E essa sêrie de cantatas, de debate~
Alvares, Oziel Carneiro, ~Luddio Portela, Chagas Rodrigues, nO âmbito c?o Sena~o Federal se inici:ii-;filesta -sessão de hOje
Magno Bacelar, Coutinho Jorge, José :f:duardo, Meira Filhq, com o Dr. Roberto Macedo que, imediatamente, aquiesceu
Francisco Rollemberg, Mário Covas, Josaphat MarinhO, João aO _CónVite _que 'os trêS Presidentes: Nelson Carneiro, Rai.:
França, Nabor Júnior, Maurício Corrêa:R'"aiinUodo Lyra, Jtí- mundo Lyra_ e Almir Gabriel _entenderam de form~ar_ à S.
nia Marise, Amazonino Mendes, Valmir Cam-pelo, Almir Ga- s~ -no âinbito -do Min_istêrio dil -Economia, Fazenda e·Plªliejabriel, Garibaldi Alves Filho, Ronan TitO~- Dario Pereira, mento.
Eduardo Suplicy, Lourival BaptiSta, Espetid1â6 Amin, _Odãcir
E por recoiihecer ~ -lnlpõrt~ncia deSsa inidãtiVa p.ãs trêS
Soares, Teotónio Vilela Filho, Alexandre Costa_, Antônio Ma- comissões é que fiz questão, como Presidente do Senado,
riz~ Albano Franco, Ney Maranhão, Mansueto de Lavor, Onode vir abrir este ciclo de debat~~_nas_três comissões, áiltecefre Quinan, Dirce-u Caineiro, Cid Sabóia ·ae-·cârv-álho, Beni dendo assim ã apreciação da matéria por parte do Senado
·
···
· ·
Veras, Amir Lando, Henrique Almeida, José Paulo Biso!, Federal.
Na
manhã
de
hoje
estabeleci
cantata com o Presidente
Humberto Lucena, Nelson Wedekin e Fernando Henrique
Cardoso, reúnem-se conjuntamente as Coniiss-õeS de Consti- da Câmara, Deputado Ibsen Pinheiro e de S. Ex~ ouvi a infortuição Justiça e Cfdadariia, -Assuntos SociãiS--e Assuntos Eco- mação de que tudO está programado no âmbito da outra- Casa
nómicos. Comparecem ainda, o Sr. Senador Mauro Berre- do Congresso-_ para que a votação_ desta proposição ocorra
vides, Presidente do Senado Federal e os Srs. Deputados Ro- na p~~J{_i~_a quarta-feira. Foi_isso o que afirmou o Presidente
berto Campos e Roberto Cardoso AlveS. Abri~do os trabalhos da Câmara. Até Já as comissões incumbidas de_examinar o
o Sr. Senador MaurO- Benevides comuillc3-_-gue a presente Projeto do GovernO- e, especialmente, a Comissão de Segurireunião destina-se a oi.IVir em audiência pública, os Srs. Ro- dade Social que é quem tem a incumbência -de apred.ar no
berto Macedo, Secretário Nacional de Polícia Económica, Cé- mérito o Projeto do Presidente_ da R_epública, até _a próxima
lia SílVa; CoriSUlfOi'-Geral da República, e José Ainaldo Rossi, quarta-feira essa apreciação estaria Ultimada no âmbito Qa
Presidente do INSS, que Conipãrece:m a· estas co-missões para: Coritíssão, possibilitando ao Plenário uma decisão conclusiVa
explicar a posição do GOverno no que diz respeito ao ProjetO e soberana em torno desta importante proposiç~o. Sendo asde Lei n 9 2.474/92, em tramitação na Câriiã.ra dos DepUtados, sim, o trâmite no Senado, se tiver que ocorrer, se não houver
que Hdispõe sobre fontes de custeio para a Pre_vidênci_a _Social uma decisão de que não decorra nenhuma outra proposição
e dá_outras providências". A seguir, o Sr. PreSfdenté do Sena- legislativa, evidentemente, o .Senado não seria instado a se
do passa a direção dos trabalhos ao Sr._Senaáór Nelson Car- manifestai, até mesmo pol- um enteriditiu!nto lógico do texto
neiro que convida os ilustres representanteS-dO Poder_ Execu- _ constitucional e ~a h~tr"' regimental.
tivo a proferirem suas exposições, sendo ao téiillinÕ interpePortanto, o nosso objetivo nesse instante, o objetivo das
lados por diversos Srs-. ·senadores. Não_ havendo mais nada três Comissões é permitir_ aos Senadores um aprofundamento
a tratar o sr. Presidente agradece o comparecimentO das auto- deSsa matéria que foi enviada ao Congresso Nacional pelo
ridades convidadas, e encerra a presente reunião, lavrando Senhor Presidente da República com um prazo já delirn.it3.do
eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, Assistente ad hoc das citadas na própria Mensagem de convocação, ou seja, entre 9 e 31
Comissões, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada de janeiro. E é exatamente nesse espaço de tempo que o
por S. Ex~ indo à publicação juntamente com: as respectivas . Congresso terá que se manifestar em torno do Projeto do
notas taquigráficas. ~-Senador Nelson C81'J!eiro, Presidente. Senhor Presidente da República.
E o Senado, iniciando, como faz agora através de três
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides)- Sr. Senador das suas comissões: Justiça, Assuntos Sociais e Assuntos EcoNelson Carneiro, Presidente da" Comissão de ConstituiÇão, nômícOs, dá uma demonstração evid€:nte que deseja conhecer
Jus.tiça e Cidadania Srs-. Senadores, Sr. Professor Alberto Ma- em profundidade a proposta do Presidente da República, até
-·
cedo:
mesmo a autenticid~de desses números que já foram contes~
As Lideranças no Senado Federal reuniram-se na manhã tados JX>r parlamentares da outra Casa do Congresso, sobre
de ontem e decidiram que o Senado deveria imediataMente isso também eu acredito que os debates conduzirão os Srs.
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Senadores ao melhor entendimento. da pr~p'oS'r~--~o ..S!!nQor
Presidente da República.
>,_ :_:::r.:-,-~.' >":
Portanto, ao declarar instalado esse cicjó·):le'.tlebafe no
âmbito das três comissões saúdo a preSença,,·ne~te íôStante,
do Dr. Roberto Macedo e passo a díreção.'do.S:.\t•llalhos,
por ser o menc:s jovem dos Presidentes presen_~S. ag:sénador
Nelson Carnetro.
; .:---~~%,~-( :~ .. ;
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carné'iro)" ~ 'j~ciando
os nossos trabalhos, a Presidência concede-,li pal~-yx~;a,0 Dr.
Roberto Macedo, que fará uma exposição e.depots'Rs:ponderá
às interpelações que lhe forem dirigidas.". ,.~ · ~- ·.' · ·- '·~
O SR. MAURÍCIO CORR~A- Sr. ,P(;{sid~~t~·: ~eç~
a palavra pela ordem.
" ·:. · .-r
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lhe, entrasse também numa e noutra área, já que às vezes
elas são comuns.
Estou aqui também como representante do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento, mas a minha cultura
em termos de Previdência Social nasce também da minha.
condição de contrib.uinte desde 1959. sabedor, inclusive, que
contribuído.não será recebido, já uma ce-rta époCa contribuía
sobre o teto de 20 salários minim_os. que posteriormente for
reduzido. E esse passivO 3í da União também foi liquidado,
como os senhores sabem. Numa certa época também, na condição de professor da Faculdade de Economia da USP, desenvolvi alguns trabalhos sobre a questão da Previdência Social,
particularmente quando houve aquela crise no início dos anos
80~ na época do então Ministro Delfim Netto, era Ministro
da Pre_vidência Social o_ Ministro Jarbas Passarinho. E_ nessa
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnéírpl ': .êori4!do· época escrevi um trabalho intitulado "Pre_vídência - rumo
a palavra ao nobre Senador Maurício CorrêaDpe1'à"or.d.effi.
às Crises Futuras", porque já se sabia de antemão_ que a
O SR. MAURÍCIO CO RR~A - Sr. Pí:esi,<Ie'n(~., est~ Previdência, na forma Côffio ela foi organizada no Brasil, estamos, neste momento, iniciando este ciclo de debates.- É uma . rá sujeita permanentemente a crises, que são recorrentes.
forma de tr.ansf<:mllar a nossa ociosidade, e~quaqtO ~.CâmarJ.t ;E se não acOntecesse eSsa crise ligada aos 147:%: provavelse pronuncia, em algo, enfim, que possamo$ discutir: · · ''
mente ela viria de .uma putra direç:ão, porque ela tem um
Para controle nosso, indagarei de V. E-x~-se já'existe. problema sério, porque ela está baseada num regime de repa r~
uma agenda dos posteriores debatedores, dos pôst~riOres coP.-:- tição, não num regime de capitalização. E_ além disso, nesse
vid~dos _que virão_ aqui nos esClarecer" acerca d~sse 'P:roi,etó""'
regime de repartição, houve. por várias decisões ao longo
Se Já extste uma agenda com horário, dia.
· ··· '"'- , ~do tempo a incorporação de muitos heneficiários que nâo
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ' ·. I!lforn\o a ·;contribuíram para o sistema, em particular no setor rural,
V. Ex~ o seguinte: na reunião de ontem, realtzadã.'êonl os e aquela renda mensal vitalícia a idosos e inválidos. AumeJJtou
muito o número de beneficiário,s do sistema sem uma expansão
~residentes das três comiSsões, ficou acertado o:'-Segu-Ínte: se~
nam convocados os Drs. Célio.Silva, Roberto Miàieâ.o e-Ar~. 'do número de contribuintes. Toda a vez que ocorre algum
naldo Ros_si que falãriam hofe~ 'E amanhã, na reUní~o às 10 tipo de reajuste no Sistema, corria este, em que se procura
horas da manhã, viriam o Presidente da Federação·dÍis A'po~ dar um ganho real aos beneficiários, há um desequilíbrio na
sentados, o representante do Dieese e um representaP,te dos Previdência.
Outras vezes, como foi o caso.daquela crise, aos probleempresários quando as comissões teriam oportunidaE.e dé co~
nhecer os divers_o_s_ pensamentos as diversas ·objéçõ~s.·;'dé -mas eStruturais, somaram-se:-:- co:rtt'o_acontece hoje- alguns
modo que hoje ouviremos· os três çonvidados que são X> Di-.· problemas de caráter conjunturaL Quando a economia entra
numa fase cíclicA de recessão _ou expansão, a Previdência é
Roberto Macedo, o Dr. Célio SilVâ"e o'Dr. Arnaldo RÔs'si ..
já qUe suas fontes de receita vêm, ou do faturamento
afetada,
V .. Ex' está informado.
·~·
.• .
A Presidência cõrice-de a palávrapo O r. Roberto Macedo. das empresas, ou das folhas de salários, que sofrem oscilações
cíclicas correspondentes. Nas fases de expansão tendem acrescer e nas de contração, a se reduzir.
O SR. ROBERTO MAC!;:DO- Senador~Nelso~
- Não havendo reservas - essa é a questão do regime
neiro, Srs. Senadores presentes, 'é com muita satiSHiÇâb ·que
estou aqui nesta função técnic:t!l,. a serviço ·da área polmCa, de distribuição ou uih regime simplesmente de repartição dapara prestar esclarecimentos áoS senhores sobre essa quéstão quilo que se arrecada- ela tem dificuldades de atender_essas
da Previdência Social, particularrriente naquilo que se desenca- oscilações do seu Orçamento. No caso em questão, o problema
foi agravado pelo reajuste de 147%.
deou com o envio do projeto do Governo.
- -·
~
A Previdência tem vários problemas. Naquelas exposiDevo rl!z~r q?e eS.tou aq~i ~a coridição de um repteSen-.
tante do Mtmsténo da Economta, Fazenda e Planejarttento ções que fiz sobre propostas de Governo de emendas constitu~
e que trata de uma parte .do_ Orç.f!mento da União, que é ciona1s~ apresentei alguns dados sobre a Previdência, moso chamado Orçamento Geral da UÍJião, que engloba a parte trando problemas_ de longo prazo_ da expansão dos. beneficiários sem urna correspondente expansão dos contribuintes. ·
.
do Tesouro, ·e· tem também aí a PreVidência Social.
Nessa questão da Previ~ê_nciá, ão'Miriístério da Econo~ Mostrei a queda daquela relação entre o _número de ~ontri
mia, Fazenda e Planejamêril? diz respeito, ·por exemplo, a buintes e de beneficiários. Nos primórdiOs da Previdência
questão das arrecadações do. Firrsócial. A arrecadÇLção das SoCial, houve até, às vezes, trinta contribuiOtes_para cada
contribuições de Previdência Socíal sãO feita~ diretamfmte' pe"Ia beneficiário. Toda vez que se começa um_ sistema é muito
fácil. Mas em 1970 já estava em torno de 4 contribuintes
Previdência Social.
- - - - ~
•
Estou prestando alguns esçlarecimtJ;J.tos para deixar claro para um beneficiário. Pelo último dado que se_ tem disponível
aos senhores as respectivas áfeaS que~da um poderá recorr~r da Previdência Social, há 1,9 contribuintes, a grosso modo
para entrar em maiores detalhes. O_ntem, por exemPlo, na-· , dois, para um beneficiário.
Essa situação é muito difícil no si$tema previdenciário
Câmara, muitas das questõê:s de Previdência So_éial foram
concentradas na pessoa do Dr;. José Arqaldo Rossi enquanto para qualquer país do mundo, porque aumenta muito o custo
que as do Finsocial foram coricentradas na área do MinistérÍo sobre aqueles que devem ser a fo_nte primária de financiamento
da Economia, Fazenda e Planejamento. Embora tanto um da Previdência. Numa situação de dois por um, que é típica
como outro, dependendo do conhécimento, do grau.de·deta- de países já maduros do ponto de vista demográfico, como
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é o caso da Alemanha por exemplo, o nível de renda é muito
maior. Além disso as aposentadorias são concedidas por idade

e não correspondem ao salário da ativa, mas sempre a um
salário menor.
Esses países, ã medida em que caminha para essa maturidade demográfica, enfrentam sérios problemas. Freqüentemente nesses países, tem havido aumento de alíquotas. A
última edição de Veja por exemplo, divulga que há países
que têm contribuições até sUperiores a essa que se propõe
agora no Brasil.
Outro problema sério foi a vinculação do piso dos benefícios ao salário mínimo, que tem· traziâo problemas tanto
para a Previdência como para o salário mínimo. No ano passado, o aumento real do salário mínimo transferiu-se ao Orçamento da Previdência. Os 147% referem-se à diferença entre
Cr$42 mil cruzeiros, o novo nível de salário mínimo, e Cr$17
mil cruzeiros, o nível do salário mínimõ ãOter'ior.
Na medida em que se fixou o piso da Pre;;;-idência coriú)
salário mínimO, há um impacto imediato sobre as contas da
Previdência. É bom que se diga que todo o pessoal que ganha
o piso da Previdência já teri1 incorpOrado 0:5147%. Não há
nenhuma questão judicial a respeito disso, -e embora a informação não seja- corretamcnte difundida. V. Ex~ devem ter
percebido, pois fOi noticiado pela Imprensa, que muitas pessoas foram às- filas para o recebimento, embora não tivessem
direito a receber os 147% porque já percLbem o piso. Vou
distribuir daqui a pouco uma tabela: com--a distribuição dos
benefícios da Previdênc1a por faixa de rendimentO mostrando
que a grande maioria do pessoal da Previdência recebe o
piso, que é igual ao salário mínimo, e, portanto, teve os 147%.
A grande discussão centra-se hoje não nos quase 13 milhões de beneficiários da Previdência, nlas nos Cerca de 2,5
milhões de pessoas que recebem acima do piso mas que se
entenderam no direito de receber também o reajuste de 147%,
mantendo a equivalência com o nümero de salários m(nimos
na forma prevista pela Constituiç3o até unlã ·a-eterffiinada data,
que gerou toda essa pendência na Justiça.
A Previdência tem problemas como esse no momento,
mas têm problemas estruturais de grande porte. Estamos discutindo a questão do momento, mas tenho notado - isso
também é poilto de vista do Governo- que vários Parlamentares têm se manifestado no-sentido de aproveitar essa ocasião,
talvez não exatamente essa questão do socorro imediato, mas
ir além disso e estudar a questão da Previdência de uma forma
mais estrutural, para ver se parte para uma soluç~o mais definitiva. A tendência de outros países- e acredito qp.e isso também está na raiz do que inspirou a Constitüiç.ão - é parfir
para um sistema -de seguridade de amplo acesso, mas com
diversificaÇão das fontes de custeio, mantido um certo limite
para os benefícios.
Na Lei de Previdência Social, admitiam-se 10 sãlárlos
rninimos; já chega-ram a ser 20- no-passa-do. Então, havendo
um limite nesses- benefícios, quem tiver interesse hum beriefído rilaior, deve Procui3r um sistema de Previdência complementar. O próprio Governo se cOmpronleteu a mandar uiri
projeto que ·está em fase de estudo sobre uma Previdência
complementar que pode ter uma carate~rf~tJca_()ficial, privada
ou mista.
~
Mas, o que mais diz respeito a essa questão do momento,
é o seguinte: Quando o Governõ divulgou o projeto, houve
uma discussão-a: respeito de números, a respeito das necessidades de fato do Governo e há um número que -o_--Govemo
está usaridó ~que vai ser também apreSentado aos Srs., como

-foí apresentado ontem na Câniara, baseado em determinadas
hipóteses, qualquer raciocínio para o futuro baseado em algumas suposições. Ele se baseia, hipoteticamente, nC? coinportartie-nto da-taxa de inflação este -ano; segundO- o-programa
Econôqtiç:o dQ __ Governo; prevê ainda reajustes- quadrimestfais, su-pondo que continue acompanhando o salário mfnímo
-embora não esteja determinado na lei o novo salário mínimo, a última fixação vai ser essã-de ]3.rieífO;aepõis, o Governo
tem que mandar um projeto novo, mas prevê-se a mesma
sisternátiÇà atuar na ausência de outra-~- É feito urri -raciocínio
tipicamente cientifico dentro dessas hipóteses, chegando-se
a essa conta.
Logo depois que foi divulgado esse número ele foi contestado, principalmente pelo Deputado Antônio Britto, do
PMDB, çl:izendo que o número é cerca da metade desse valor
- nós falamos em Cr$ 11 trilhões, e ele falou em Cr$4 ou
Cr$5 triihões. Isso mosti3: a magnitude dos números da Previdência ....... estou falando em trilhões. Os números- da Previdência são em trilhõ~s de cruzeiros ou bilhõês de dólares
e, muitas vezes, as pessoas têm difiCuldades de assimilar isso
porque não têm contato com cifras tão -ãltas; são númúoS
típicos do Orçamento do Governo; eles não pertencem à esfera
das empresas e muito menos à dos cidadãos comuns.
Mas essa discrepância~ entre os nú"meros do PMOB, do
Deputado Antônio Britto, e façilmente exp1icáyel porque ele
usou os dados de uma previsão a preços de dezembro- de
1981; ele pegou os dados que recebeu a partir de seus assessores - __ vide dados da Previdência Social - e os projetou
-eram cerca de Cr$ 367 <;>ü.380 bilhões, a preços de dezembro, que multiplicados por 12 dão um total de Cr$ 4 e tantos
trilhões- depois posso.dar os dados exatos :-:-::- e_o GovernO
falando em Cr$ 11 trilhões~ Mas o Governo falou em Cr$
11 trilhões porque pegou os mesmos dados - e não existem
outros - e usou a inflàçãO pfojetada para o 'ano de 1992
--~ iss_o é que gera essa d-ife~::~nça. Pelo Programa Ecqriômico
do Governo, a inflação; -a "grosso inodo, elevaria á"'"táxa· de
câmbio, que é hoje 1ein torno de Cr$ 1 mil por um dólar,
para o equivalente a Cr$ 2 mil e a Cr$ 3 mil; é_._ um fator
de multiplicação por dois. Então, isso explica: pegando os
Cr$ 4,7 trilhões e multiplicando-os por dois e pouco, chega-se
aos Cr$ 11 trilhões, q~e é o dado do Governo. A diferença
no caso dessa inforniação se explica basicamente por isso.
Hoje, estamos ·avànçarido um pouco. mais dentro das informações que foram forriecidas à Câmara ontem. Estamos
trazendo duas infor~ações adicionais: essa tabela de _distribuição de beQ.efícíos por faixa de salários, que é a base de
todo cálculo, depois mostrando. a partir dessa tabela, como
s_e chegou ao cálculo da despesa de benefícios previdenciários
com e sem reajuste.
-E também estanios traZendo uma primeira versãO daquilo
que -strpOderiá ·cha:nfar"_umá -Série- de .p~rguntas e respostas
que o Governo prepafou a· respeito deSta questão da Previdência. Isso, provavelmente, vai ser estendido; ~uma versão
ainda. Não é preliminaq naquilo CJ.uc; está lá, ela· é definitiva,
mas é provável que s"ej_a_acrescida de outraS perguÔtas e respos~
tas na medida em que ;ós debates forem se desenvolvendo.
Isso decorre não só de sugestões dent~:o do Governo, mas
talnbém de Parlamentares que sugeriram, numa linguagem
tão Simples quanto possível, que o-Gdverno prestaSse alguns
esClarecimentos sobre essa questão.
Tão logo tenhamos as cópias. passaremos ·a abordar a
questão desses dados. Agora, essa que-stão da diferença dos
números do Governo e os do PMD B, se explica apenas por
.1
,·
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questão de preços. Foram usados, pelo PMDB, preços de
dezembro de 1991, e o Governo usou preços médios de 1992,
o que explica, então, essa diferença.
Agora, eu insisto numa questão, é que da percepção disso
é que pOderá se discutir as alternativas: o Governo manda
uma proposta, evidentemente que, quando manda para _o Congress_~ espera que o Congresso aprove aquilo da forma como
está. t uma proposta, como todas que vêm para o Congresso
e eu já participei da discussão de vários desses projetas para
ser discutida. Não se supõe que vá ser aprovada in totum.

Mas quem quiser propor alternativas precisa ser realista e
ver qual é a dimensão de recursos necessários e quais as alternativas que se pode discutir. Muita ge~te fala, por exemplo,
sobre a venda dos imóveis da _Previdência Social. Ontem,
eu fiz uma estimativa rápida, a partir de um leilão que a
Previdência está anunciando, de cerca de 500 imóveis que
vão_ render cerca de 21 bilhões de cruzeiros, projetando isso
para os 7.500 imóveis qUe o Dr. Rossi falou que a Previdência
poderia dispor-,... alguns deles com dificuldades de documenM
tação, e com todos os problemas que todo mundo sabe quando
se vai vender esse tipo de coisa, nós chegaríamos. a um total
de 300 bilhões de cruzeiros que, pelos cálculos do Dr. Rossi
serviriam apenas para cobrir-a diferença de um mês. É uma
magnitude irrisória. Por isso, digo que os números _da PreviM
dência são tão grandes que qualquer _sugestão de alternativa
tem que levar em conta isso. Quer dizer, podeMse vender
todos os imóveis da Previdência e eu sou a favor de se vender
isso, porque acho que a Previdência não é-uma_agência imobiliária; ademais, deve-se levar em conta as difiCUldades de
administrar, já que se desistiu mesmo do regime de capitalização, mas será uma parcela pequena nesse oceano de recursos
que é necessário na Previdência Social.
Outros mencionam e o Dr. Rossi e o Goveth6 tião n.egám
isso -as dificuldades na administração da Previdência. Houve
fraude e é bom que fique claro que quando se falar em fraude,
a fraude não é do Governo, são cidadãos da sociedade que
fraudaram o Governo, como nesse episódio que aconteceu
no Rio de Janeiro_ e nesses benefícios irregulares que o GoM
verno está procurando retirar. Mas isso aí, também, mesmo
que se faça todo um expurgo nessas fraudes, dentro daquilo
que se entende como razoável, isso não trará uma magnitude
de recursos suficientes para -oobrir esses recursos.
Agora, para nós, do Ministério da Economia, preóctipa
muito a questão da Previdência, porque -nós estamos Procurando administrar um programa económico centrado na questão do ajuste fiscal, que é, no entendimento do Governo,
a questão básica ni.Ini prOgrama de estabilização.
Várias -vezes, no passado, se tentou o uso de choques,
que simplesmente interromperãm a ütércia inflacionária, paralisaram a inflação, mas não atacaram as causas fundamentais,
que estão no desequilíbrio patrimoitial e financeirO do setor
público, a inflação retornou.
Então, a política económica que o Governo agora vem
aplicando procura reverter a coisa e atacar fundamentalmente
a questão do desequilíbrio financeiro do setor público. Daí,
o seguinte: para os senhores notarem, o Governo está teritando fazer um ajUste, ao longo de um certo período de tempo,
de 3 a _4% do PIB_. Este ano, a reforma tributária que foi
aprovada é da magnitude de cerca de 2% do PIB. Isso levaria
a um desequilíbrio" de cerca de 1% do PIB, quer dizer, de
uma magnitude muito grande e comprometeria todo o esforço
de ajuste fiscal do Governo.
-
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Por isso é que o Ministério da Economia e o.Pr_e_siP.ente
Collor ainda hoje, de manhã, Sua Excelência foi novamente
incisivo nessa questão- estão dispostos a discutir alternativas.
Mas, ém nosso entendimento, qualquer discussão de alternativas tem que ser feita dentro dessa idéia básica de manter
o ajuste fiscal e isso exige o quê? Que não seja financiado
mediante mecanismo inflacionário. Se o Governo financiasse
isso- _o que, inClusive, é proibido pela Constituição_- com
a emissão de moeda, seria um desastre total. Esses números
dão vários múltiplos da base mone_tária e seria até um "passamoleque" nos próprios beneficiáriOs desses reajustes, porque
esses H-7% seriam frustrados com a aceleração da inflação __
e mesmo com a aceleração da periodicidade entre os reajustes,
a tendência da remuneração real seria cair.
Então, é um ponto -básico e esperamos que isso fique
na mente de todos que estão discutindo esse assunto, de que
não tem sentido sacrificar o projeto de ajuste fiscal, que não
é do Executivo, é um projeto de ajuste fiscal para _o Brasil.
Ele não é para o Governo Federal, não é para os governoestaduais, não é para quem está no Governo, não é para
o FMI. Ele é para a sociedade. Todo mundo fala: :- "Ah!
Isto aí não prejudica o programa económico do FMI? O Programa EconómiCO é dO Brasil. O FMI é uma agência de crédito. Nós estamos mostrando o progr.~ma ecop.ôll'!ico_ 5omo se
mostrasse l,lm cadastrQ, mas não estamqs f~ndo program~
econômico para o FMI. Nós_ estamos_ faZendo um programa
económico para o Brasil, porque interessa pa:ra o País.
Então, no nosso ponto de vista, essa é uma questão fundamental que não deve ser sacrificada.
Agora, temMse falado, também, a respeito da destinação
do Finsocial. Muitos têm questionado: "O Finsocial foi defi--nido para socorrer a Previdência". Aqui, há um problema
de conceito. O Finsocial se destina à seguridade social, como
um todo, que envolve saúde, previdência e assistência social
e, aí, depende muito da atividade-fim, _em si. Um caso como
merenda escolar, que _está no Ministério da Educação, é coberta pelo Finsocial. e é um gasto dessa natureza. Então, se
fosse destinar recursos -e, hoje, os recursos do Finsocial,
pelo que estou informado, não são destinados ao pagamento
de benefícios, mas o grande item do Finsocial, hoje, é o pagamento de despesas de saúde, porque a receita de contribuições
da Previdência Social que, antigamente, ·contribuía benefício
e saúde, ela foi, cada vez mais, sendo utilizada para benefícios
_ Depois, podemos, também , mostrar dados a esse respeito.
Cerca de 50% iam para benefícios e anais de 80% iam para
benefícios. Aí, o que a Previdência tem de encargos c-o~
seus próprios funcionários acaba esgotando a receita de cont_nbuições sobre a folha. Então, a parte que vem do Finsocial
acaba custeando os programas de saúde e esses programs
de assistência soci~l.
_ ---0 Governo apresentou um projeto, que enviou, aqui,
à consideração do Congresso, que, evidentemente, não é um
projeto agradáve_l. Isto est~_além de_qualquer discussão. Ni~
guém gostaria de mandar u~ projeto para aumen.tar a c~ntn
buição da Previdência Social com essas característica$. O tdeal
para o Governo -:-- e o Gover_no e~t~ i:rtsistindo nisto, está
recorrendo_ - seria evitar que essa _questão se consumasse
porque, no entendimento do Governo, o reajuste que cabe
no caso é outro, mas essa é uma questão sub judice. Mas,
prevenliidO=-Se_i_ respeito da possibilidade de ter _que pagar
esse reajuste, e já havendo,_ inclusive, uma conta de atras~dos
~cuja recuperação, depois de paga - já est~ sendo fe1tos,
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inclusive, alguns pagamentos....:...; é de difícil recuperação. InO imPo~t~ i~cide· maís sobie os trabal_hadore~ e menos
clusive há um artigo, na Lei de Benefícios da Previdência SObre as emptisa~:ti~Clusive, estão procurando r~cuperar uma
Social, que esse projeto procura corrigir, que determina que, idéia d~ unfu'··~itqaç_ã-q anterior. No pasSadO, as contribuições
sendo pago um benefício por decisão judiciáiia que seja, de- dos trabalhà'dqt~s-r.epresentavam uma parcela maior das conpois, superada em instância superior, não cabe a devolução tribuiçõeS Qa ·'previdênda Social, mas, ao ·Jongo do tempo,
do benefíció"O qU-e, aO iiOsso ver, é um absurdo. Então, agora, com as·c-rises. da. Pfevid~ncia Soc~al, decidiu-se colocar mais
está-se procurando corrigir" isto. Se alguém receber um ·bene- impostos·~sçb.re aS_~mpreSas. Isso dificulta a absorção da mãoffcio" que·; depois, a Justiça, em iilstãncia final, decida que de-obra, aument(,!. a ta"a de informalização da economia e,
é descabido, o benefidário tem que devolver. Acho que é também, é ~ais ~nflacionário do que unla contribuição que
uma questão racional e justa, do ponto de vita jurídico, e incide sobre as~pes~oas físicas, além de, no nosso ponto _qe
há quem entenda que esse artigo é, iiiclusive, inConstitucional, vista:, trazer:"m~io.r t_rarisP,arência.
porque ele impede a eficáCia: de decisões em instãridas supeNo Brasil, há' uma carga enorme de impostos indiretos
riores - eu ouvi isto -dos cü"nsultore·s jurídicos do Govenro, que são inCh,iidó·s~llos preÇos, ao contrário de outros países,
já que não é uma esfera da minha competência. Mas, dentro que discriminam ·o Preço ·do produto e o do imposto que
da minha lógica de economista e de cidadão, eu acho um é um certo adiCjo"nal, através do que o cidadão tem muito
absurdo que o pagamento de um benefício, que depois, se mais cônsciêhcia· do_ imposto que está pagando e de quanto
revela ilegal em instância última da Justiça, não possa ser custam os b~nefícios que o GovernO lhe transfere. Ficaria
recuperado.
-mais· tran.w3re,nt~.- No fim, quérii. vai pagãr mesmo serão os
trabalhadoresj,os cidadãos em geral, mas nesse caso, a difeEntão, o Goverri_O maridou esse projeto, que evidente- rença é que, vai ficar !pais transparente e vai haver menos
mente, é um projeto desagradáveL Mas, dentro do que foi impacto sobre ac jnflaÇáo. '
cogitado, ele procura evitar danos maiores do que esse projeto
Eu trouxe alguns dados, que passo ao exame dos Srs~
poderia ter. Nós estamos muito preocupados coma_ q~~~-~ª-0 -Senadores. Enquanto, isSo-, -faço ·uma breve ex-plicação sobre
do impacto inflacionário e com a chamãdã diStOrção no uso o que constituem essaS tabelas.
de recursos pela sociedade. Por exemplo: essa questão de
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - A Mesa vai
aumentar ou diminuir a absorção de mão-de-obra, aumen__
tando o desemprego, aumentando a informalidade da econo- IIJandar distribu)f_):s"tab~laS.
. O :sR. ROBERTO MACEDO :__ Além de números,
mia. Nós sabemos da teoria das Finanças Públicas, do Direito
Tributário,- da Teoria Ecbi:ióiniCa-- SObre sistemas tributários _)lá também ~m i:eXio _e.xplicativo sobre algumas dessas questões
que o imposto__ ideal é aquele que incide sobre as Pessoas da Previdência Social.
físicas, porque ele pode ter características progressivas, no
. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- O Dr. Rosentido de tributar mais os que ganham mais, e_ele, tamb_ém, berto Macedo_ vãfPiõSseguir sua exposiÇão. - não é transferível. Você atinge, realmente, aquele que você
O SR. ROBERTO MACEDO.:::_ Ontem, no debate que
quer atingir. ·se nós tributamos uma empresa, ela tende a
transferir aquilo para os preços. Aliás, junto à opinião pública, realizamos na Câmara, nos foi solicitado que adicionássemos
esta é uma das grandes diferenças entre o maior rigor de aos_elementds ã_íjtêsentados essa primeiia tabela, que é a tabeanálise económica ê coisas que- parecem -ViáVeis pelo simples la de benefícioS. por faixa de salário, q!le serve de base para
bom senso. Muita gente fala: "Não. Vamos colocar imposto as previsões que são feítas para 1992. E uma tabela de benesobre a empresa". Na teoria econômica, os estudos indicam fício por faixa de salário· não é bem salário, mas remuneração
que a empresa pode recolher impostos. s.e ela paga, é uma -, em outubro de 1991. Por que se usa o dado de outubro?
questão mu_itO diferente, porque ela, tributada com uma maior Outubro, em termos:- de previsão, é aquilo que chamamos
taxa, tende a repassar aos_ seus preços. Por isto se entende de uma folha limpa no segUinte sentido: os dados não são
que as melhores tributações são as do imposto direto sobre atrapalhados por p'agamento de atrasados, nem pelo décimo
as pessoas físicas, ·sobre a propriedade, porque eles não podem teiceiro. A folha de outubro, na verdade, é paga no início
ser transferidos aos preços. Pode-se fazer isso sobre critérios de novembro. Em novembro, não houve décimo terceiro.
de progressividade. Além disso, a vantagem dos impostos O inlpacto da nov'! lei, do novo salário mínimo, já hã.via
sobre as pessoas físicas é que elas não distorce-m as chamadas sido incorporado, houve o pagamento dos atrasados na folha
preferências dos consumidores a respeito de como eles alocam de setembro, paga•!e!n outubro. Então, a folha de outubro,
paga em novembro, é uma fqlha limpa. Se fôssemos usar
a renda que lhes cabe.a folha de ~~:;embro, aí seria a folha de novembro, paga
No Brasil, hoje, temos um -iinposto mUito alto sobre o
em dezembro, mas .também c.om o décimo terceiro salárío,
automóvel que é, praticamente, um caso único internacio- o qú·e dificulta um poúco a separação do que é a folha que
nalmente. Esse imposto faz com que se esteja contrariando se"rve- de base para' a projeção. Então, a folha que foi usada
a preferência de ml!-!t~s Ei4adãos que gostariam de ter mais nas projeções é a folha de outubro.
A folha de outubro mostra a distribuição. Na primeira,
autom~v~_i~ _do_ql!-e o que têm, mas são impedidos pela carga
tributária. A lógica da administração tributá_riadiz__oseguint~_:
temos as faixas de S'alários. rpínimos, até um salário mínimo:
nós tributamos, a pessoa fíSiCa gasta meUõS Os biDi de consu- DePois, por meio do çornptitador, é possível selecionar somenmo que vai consumir, mas teni liberdade de escolha a respeito te aqueles que ganham um salário mínimo, depois temos aqui
do que quer consumir' mais ou menos. É óbvio que há alguns de um a dois, de dois a três até chegar, à última categoriª,
bens que são consumidos só_ pelas camadas de rendimento que é acima de 40 salários mínimos, que é'uma parcela nluito
pequena e resultado de a,!gup.~ benefícios fora dos limites da
mais alto, e Outros_bens, como fumo e bebidas, cujo cç)nsumo
o Governo não quer incentiVar- aí, taffibem, há uma lógica Previdência, que foram ma_ntidos aí no passado, segundq estou
informado, por decisões judiciais~ O grosso dos beilefidâríos
para a tribu.tação desses casos; tem que ser ponderado relativamente a isso.·
--- -- --- ----recebe um salário mínirho e até um salário mínimo, ji.mtan·d<?
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a faiXa anterior, tem cerca de 81% dos beneJiciártos. A-partir

daí o número decresce. Esse pessoal de um salário mínimo,
como disse, já recebeu os 147%, a pendência diz respeito
aos que estão nas faixas superiores.

Notem o grande número que existe na Previdência hoje,
12 milhões, 676 mil, 379. Isso tem um crescimentO vegetativo",
vai ter um impaCto da nova Lei de BenefíCiO-s, pois muita
gente aguardou a aprovação dessa lei para pedir a sua aposentadoria por causa da forn1a de cálculo desses bci.liellcios. Então,
ela tem aí um crescimento vegetativo às vezes ·que sofre algumas elevações abruptas por causa de novas regulamentações.

No caso da coluna seguinte, temos o valorJotal por cada
faixa. Até um salário iníniinõ exisleih esses e segurados, que
recebem benefícios nesse valor, o que gera esse valor por
faixa. Daf, gera esse gasto com benefícios até chegar ao total
de 692 bilhões de cruzeiros em outubro de 1991. Esse é o
valor da chamada folha_da_Pr_evidência Soci3.1. A partir daqui, foi feito o seguinte: tóinouMse essa folha,
supôs-se um pequeno crescimento vegetativo é af começa a
entrada na folha__s_eguinte, que a tabela um, que vai dar a
estimativa de despesa com benefíciOs previdenciáriOs, no eX:erM
cícíó -de 1992, sem reajuSte de 147%. PegouMse essa folha,
que é de outubro, 692, adicionouMse um crescinl.erito vegetaM
tivo; e, a partir daí, se julgou, como primeiro número, janeiro
de 1992, adicionou-se um crescimento vegetativo e, a partir
daí, julgouMse, como primeiro nú:ilie-rCfâe JaneJro de 1992,
741. Note-se_ que a diferença é pequena. É um crescimento
apenas vegetativo: entrada de novos benefíciOs. Então, tomamos como base 692, que chegou a 741 em janeiro. A partir
do 741 - e aí tem todas as notas explicativas no rodapé
-foram aplicados os reajustes previstos pela polítiCa salarial.
A cada quadrimestre vão sendo dados os reajustes, por exemplo: em fevereiro - e- aQui a folha é regime de caixa temos um acréscimo devido pelo novo salário m_(nimo. Então,
fez-se uma e-stimativa que está aqui embaixo: "Em fevereiro,
os benefícios iguais ao piso serão reajustados pelo INPC mais
o ganho real de 4,02%". Aqui foi colocado 131, mas esse
é o número que trabalhava com a inflação maior, o riúmero
final deve ser menor, no entanto, isso não afeta, já que foi
aplicado tanto na tabela um quanto na tabela dois, onde se
calculam os dados com o reajuste de 147%.
(inaudível a pergunta)
Não. O valor do salário mínimo oficial será divulgado
na sexta-feira. Aqui, na nota de rodapé, admite..-se um reajuste
acumulado de 131% riúiis 4,02. Basta aplicar isSO ao valor
de Cr$42 mil, o que deve dar o valor real. Mas deve dar ...
Mais de 4,02? Faço -essa inultiplicação de Cr$42 mil por isso.
O númer.Q fjnal deverá ser diVulgado na sextaMfeira. Mas,
essa previsão é aplicada tanto na tabela um como na tabela
dois.
Prosseguindo, a partir de janeiro, os Srs. sabem, decretado o novo salário mínimo, há umã queStão--em aberto. Na
ausênCia dessa definiçãO; -o- GOVcrnó súpós esses cálculos que é simplesmente urna inflacioilal os dados básicos: urna
previsão de inflação - e fosse mantida a mesma sistemática
atual. Isso poderá ser alterado pelo Congresso Nacional por
decis_ões que ocorrerão. Então estamos fazendo essa previsão.
Todas previsões são baseadas em hipóteses.
_
.,
Em junho haverá novo reajuste, corrió -também em outubro, sendo em dezembro o pagamento do 139 salárío.
Agora,_ para chegar-se à segunda tabela, supõe-se em
regime de caiXa·, que são pagos-os atrasados_ de 147%, relativos
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a 1991, corrigidos monetariamente. Os atrasadoS são devidos
desde setembro. E os benefícios iguais ao piso serão reajustados pelo INPC acumulado; os acima do piso serão pelo
INPC acumulado de_ setembro a dezembro. A gente supõe,
no estágio inicial, que se incorpora os 147%. E," a partir daí,
8.plicamMse os mesmos critérios. Simplesmente eleva-se a folha
de patamar. Está claro? Caso haja alguma dúvida, façam perguntas quanto a esse procedimento. Terei prazer em esclareM
cê-lo>.
.·
Essa folha leva 55 total, a outra 66, a diferença são os
ônus.
Por favor, estou à disposição de V. Ex~s
O SR. MAUIÚCIO CORRÊA - Gostaria que V. Ex•
explicitasse mais Um pouco. Para mim não fitou muíto clara
essa parte a respeito ... penso que é do INPC que irá iricidir
em julho ... Não seria isso?
O SR. ROBERTO MACEDO -'-' Sim. De acordo com
a nota de rodapé, todos os benefícios serão i"eafU:sfaâOs pelo
INPC acumulado d-e janeiro a abril. É uma previSão de inflação. Então, faz.:.se urna suposição. Dessa forma, reajustamos
o valor de referência, chamado competência ... é em maio,
maS, pagamos em junho, porque se paga no mês seguinte.
Está claro?
Agora, isso é urna previsão de inflação. Observem, como
ela é mesmo usada nas duas tabelas, toda a di_{erepça de
número é questão de inflação. Se se coloca uma inflação maior,
darMse-á um número maior; dar-seMá um número menor. Então, são os dados que o Deputado Antônio Britto usou, que
são os de dezembro de 1991.
O SR. RUY BACELAR - Quer dizer que os dados
de 1991 a diferença é da ordem de quase Cr$10 milhões?
O SR. ROBERTO MACEDO - É, mas por causa da
inflação. O Sr. nota que se for aplicar -issO-aqui dai"á quase
o dobro. Começando-se do benefício, em ni.édia dar-s~-á mais
que o dobro. É essa a explicação da diferença.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Como há
muitas _solicitações, mais tarde o Sr. aproveitará para fazê-la.
O SR. ROBERTO MACEDO - A terceira tabela é
~uma que foi distribuída ontem na Câmara pelo Dr. José Arnaldo Rossi, que dii respeitô ao· caixá'-da Previdência Social.
Esta tabela distribuo aqui, mas acredito que será melhor que
ele faça a exposição· e os esclarecimentos a respeito. Do-meu
ponto de vista, essa tabela serve para demonstrar o seguinre:
toda vez que temos um problema seja na família ou nUma
empresa, algo a pagar, perguntamos primeiro- o- seguinte:
Quanto vai custar? Que é essa pergunta aqui. A nosSã resposta
é de 11 trilhões, com base nesses critérios. --Aí alguém rios
pergunta: Tem dinheiro para isso'? Que é uma pergunta tamM
bém importante. Esse caixa de 1991, procura demonstrar que
se chega no final do ano já com Um pequeno déficit: -Então,
nãO tem caíxa para começar; vocês váo perguntar: Mâs janeito
entrou um caixat A Previdência sempre tem algum caixa,
porque em janeíró entrfiram as arreCadações, mas nós temos
-os benefícioS. E esse rnê_s inclusiyç1 ela já começç,u _ at~.a
pagar algumas dessas sentenças, mas isso se esgota rapidamente. Muita gente fala. Olha, no mês tal a Previdêilcia estava
com um caixa de um trilhão n. CaiX:a c;l_e um trilhãO para a
Previdência não é grande coisa, pelo fatO dos compromissOs
que ela tem. Ela tem um caixa para atender determinados
compromissos, mas atendidos os compromissos ·não sobi-ã nada.
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Vendo aqui na última coluna, na última linha em termo
de saldo final ou de saldo operacional termina-se com um
resultado negativo. E a Previdêilcia, V. E~~ sabem, no -finaldo ano teve até que tomar alguns empréstimos. Quer dizer,
esse saldo negativo já inclui, indusíve, a to·m-ada aqui no item
II-1, por exemplo outros em dezembro, um valor de 220 mi5

lhões que foi o emprésfimo de recursos-;__:_ senão me engano,
podemos Eiepois confirmar com o Dr. Rossi - o recurso do
PIS/PASEP que foram passados à Previdência, factured, para
atendimento desse benefício.

O SR. RUY BACELAR- E o crescimento vegetativo
em relação à receita.
O SR. ROBERTO-MACEDO -Sr. Senador, se V.
Ex~ observar aqui, mesmo nos rne_scs -em que não há reaJuste
pelo INPC certo, V. Ex~ nota aqui que de janeiro para fevereiro na tabela n' I V. Ex• passa de 1.877, para 1.888, 1.898,
são pequenas variações que-representam-na avaliação da Previdência Socüil Uin crescimento vegetativo.
O SR. RDY BACELAR -Eu estou falando em relação
à receita. Eu não levo em consideração.

O SR. ROBERTO MACEDO.-"- Não, ó"erescimento
vegetativo é o crescimento da despesa, certo? No ~so d&
receita~..
-- -- - O SR. RUY BACELAR --ONão haverá ...

··M:árço de 1!Í22

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn-eiro) ___:: BOm-; acredito com a devida vênia do Dr. Roberto Macedo, eu acho
que nós devemos passar às Interpelações.
O SR. ROBERTO MACEDO - V. Ex• me. permite
só uma observação? O documento seguinte é o documento
já literal, elaborado em conjunto pelas á~e~s da Pre~idência
e da Economia, que faz referência a essas duas tabelas, mas
procura responder várias perguntas. Como foi cálculado o
gasto total,_ qual a parcela dos beneficiário~ que rec~b~~ até
o piSo?--Outrã--pergunta: qual a razão da difúença? E V.
Ex~s poderão também refletir soOre isso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Certamente
·e:ssas·pergtlntas serão formuladas, e ó Dr. Roberto Maced~···
O SR, ELCIO ÁLVARES- Uma convocação, em virtude-o debate vai ser rico de perguntas. A pergunta e·resposta
aqui, colocado muito bem, diga-se de passagem, evitarmos
qualquer tipo de pergunta - salvo se houver uma dúvida
- -para facilitar enriquecimento. Porque as perguntas básicas
· estão respondidas. Era só mencionar a sua pergunta respondida através da resposta n" 3. Para evitar o debate e nós
enriquecermos com outros aspectos, senão esse.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)-Bom, vamos
começar. O primeiro iiiterpelante é o Senador José Eduardo
._a quem eu dou a palavra.

O SR. ROBERTO MA CEDei C...::Houve algumas eliminações. Como eu diSse, essa tabela aqui foi distribuí<la pelo
Dr. Rossi que corriparecerá posteriOrmente, são perguntas
mais típicas da Previdência Soci31.. Eu vou responder num
sentido mais geral da coisa. Tem havido redução de alguns
desses benefíCíõS·,- por eliminação de benefícios irregulares,
-segundo estatísticas, já nesse ano foram eliminados cerca
de trezentos mil, e o próprio Dr. Rossi fez referênci'! à existência de irregularidades num número muito grande de benefícios_. Mas pelo que eu sei, é 6 segointe:-qú3ndo se fala que
tem irregularidades de, digamos, em 6 milhões de benefícios
não quer dizer que são todos irregulares integralmente. Aquilo
pode ser uma questão de taxa, de reajuste ou valor de concessão. Mas não, e-videntemente nem todos - uma parcela pequena- sabemos que a margem de erro não_ é tão grande
assim. E é poi isso que eu insisto na questãO dos números;
quando se sugere: "Venda os imóveis, reduza os benefícios
regulares" os números não são suficientes para cumprir uma
magnitude desse valor.
O SR. - Na tabela n 9 2, o cáiC.utO.((éOnsistente no
sentido de aumento. Eu gostaria de saber se os 147 permanecem sendo cálculados em julho, agosto, setembro ...

O SR . .PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Bem,vamos
começar. O primeiro interpelarite é o Senador José Eduardo,
-a quem eu dou a palavra.
0 SR. JOSÉ EDUARDO -Dr. Roberto Macedo, da
sua explanação, estou com uma dúvida, apesar de que está
explicado no final, a fórmula total, V. s~ disse que considerou
a inflação futura. Et:ttão, os 11 trilhões representam os 147%
mais a inflação prevista--para o ano de 92. Mas quando se
aplica o índice na folha de pagamentos, automaticamente,
a folha vai reajustar. Então, esses índices poderiam ser menores. Porque nós n~o prec_is<Imos dos 11 trilhões a partir do
primeiro mês. Se os l l -trilhões- Coi-respondem à média, considerando a inflação futura, obviamente, no mês de janeiro
o valor é muito menor. E como esses salários são corrigidos
pela inflação, esses índices propostos pelo Governo poderiam
ser inferiores, poderiam ser reduzidos. Isto é o que eu deduzi
da explanação.
O SR. ROBERTO MACEDO -Senador,-fâlvez eu
tenha me expressado mal, as coisas não tenham ficado claras.
Mas esses 11 trilhões não são para o pri~eiro ~.ês. m~s_para
o ano todo, a diferença é de 55 e 63.
O SR. JOSÉ EDUARDO- Exatamente. E está embutido nele a inflação futura. Quer dizer, para o mês de janeiro,
vamos dizer que fosse 100-bifhões. Aí, corrige~se pela inflação,
e dá os 11 trilhões. Mas o caso é que o cálculo não tem
que levar em consideração a inflação futura, porque aplicado
o índice para arrecadar o necessário para o mês de janeiro,
a partir daí, esse índice vai ser automaticament~ reajustado,
porque os salários vão ser reajustados.

O SR. ROBERTO MACEDO-Sim, porque nál1l'edida
em que é feito uni reajuste de 147, aquilo é um reajuste
que eleva toda a base, a partir da qual os cálculos seguintes
são feitos. Por .exemplo, se eu ganho ceni~ tíve os 147, o
meu novo benefício é de 247. A partir daí incidi os reajustes
da inflação. Ele é definitivamente incorporado.

O SR. ROBERTO MACEDO -__Síin,-!Ilas toda~a geitão,
isto é uma tradição dentro do Governo, nós ferilos um OrÇamento para este ano, porque é_ feita unia Certá preViSão de
inflação. Então, o cálculo do Governo, foi bom o senhor
ter feito referência sObre·o-ü~mpo, aqui,.alguéni já pel-guntoy.:
qual a razão da diferença entre 55 trilhões, ou 47, 8 trilhões

O SR. ROBERTO MACEb()" :_Não há previsão em
face dos imprevistos da economia deste ano. Cliãiiiãinos neSSe
caso ~'não vegetativo" de cresciinentõ-âe-fOiha.
O SR. RUY BACELAR--Não-levaram em Consideração, também, a anulação de milhares e milhares _de -aposentadorias propaladas pelo Governo? · ·
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constantes do Orçamento? Quer dizer, o Orçamento é previstO
para um período de exercfdo,- então ele incute um-a certa
taxa_de inflação. Nós poderíamos ter feito cálculos a preços
de dezembro, de janeii'o.
--- ---

0 SR. JOSÉ EDUARDO -Porque ele, automaticamente, é corrigido. O Govetrio não -tem que arrecadar 11
trilhões, ele tem que arrecadar a parcela do mês de janeiro.
Automaticamente, esta parcela vai ser córrida, ainda que o
índice seja o mesmo,_
O SR. ROBERTO MACEDO- Sim; mas os orçarrieritos governamentais _são feitos num período segui:ilte. Se nós
déssemos os dados a preços, digamos,- constantes de dezembro, alguém poderia nos perguntar o contrário da pergunta
2', que -está na págiria 6, af daria uma alíquota inferior ao
Orçamento.

a

o· sR. JOSÉ EDUARDO._,...,_'v(as aplicada proposta
do Governo, vai haver, então, uma sobra_na arrecadação.
Porque está arrecadando a mais.
O SR. ROBERTO MACEDO - Mas como, arrecadando a mais? Todos os benefícios aumentam.
O SR. JOSÉ EDUARDO - Mas o salário aumenüt
mês a mês. Obviamente. O governo arrecada_ mais, SeQ índice
proposto é maior do que o necessário, ·vai ter umã só. O SR. ROBERTO MACEDQ_,--Sim, o salário aumenta,
mês a mês, mas temos o seguinte: nós terminamos o ano
de 1991 com uma determinada folha de salários, na economia,
que gerou um determinado volume de recursos, que atendeu
às despesas da Previdência Social, e, no final do período,
chegamos a um défiCit. OSR. JOSÉ EDUARDO -Tem que corrigir em 147%.
Vamos raciocinar juntos, para a gente entender. Então, esse
saldo de _9 vai ser corrigido, numa parcela dele, em 147%,
que significa "x" mUhões de cruzeiros, no primeirO mês? Então, qual é o índice'-. ,necessário_ para se obter esse valor, no
primeiro mês. Este é'o índice correto, porque, a partir ...
O SR. ROBERTO MACEDO- Mas é esse: Nós vamos
calcular, nós estamos propondo um percentual sobre a folha.
Em jãneirO vil.i entr3.rürri acréscimo, que vai atender ao acrés-cimo" de despesas, baseado numa contribuição maior sobre
a folha. Agora, o senhor, vai me permitir, que, ao qúe- me
parece, o senhor ainda terh um ar de dúvida, nós terminamos
1991 com um déficit. Entra 1992 com uma despesa adiciorial.
Então, as alíquotas propostas, que vamOS proCura-r ateiider,
é essa despesa adicional. Estão sempre incidindo sobre a folha.
No ano passado, elas foram aproximadamente suficientes.
À medida em que há uma despesa adicional, precisamos de
recursos -adiciomiís. Agora, como é que esses recu-rsos vão
entrar? Eles não vão entrar todbs em jane"ii'O. Na riova alíquáta, a alíquota maior' sObre a folha, digamos, da economia
em jã.neirõ,- Vai gerar urri ·recurso- adicional ou maior que vai
atender a uma despesa que cresceu. Aliás, pelo projeto, só
vai entrar posteriorme"i1te, porque os benefíCiOS;õs senhores
sabem que se esta contribuição fosse aprovada, eles entrariam
no caixa do Governo c_om uma defasagem de cerca de 120
dias, a partir da data da aprovação.
OSJ JOSÉ EDUARDO- Bem, para encerrar a minha
participação.
~
O SR. ROBERTO MACEDO.- Isto, certamente, está
esclarecido.
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O SR. AFFONSO CAMARGO- Não. !'ermita-me V.
Ex• um aparte? (Assentimento do orador.) b Crédito que
ficou faltando, Dr. Roberto,-é que foi feitO aqui ~se-fluxo
de _caixa mensal da saída do dinheiro e não foi feito o mesmo
fluxo para a entrada. Realmente, deixa dúvida. Porque aqui
se falou da estimativa, aumento dos einpregados tanto, depois,
aqui em baixo, foi preço um, dois e três é ó critério 'qUe
foi usado. Mas acho que um fluxo de caixa da receita, como
foi feita o da despesa, ajudaria muito para ver como é que
fazem as contas ...
O SR. ROBERTO MACEDO - Permita-me Y. Ex•
um apãrte, nobre Senador? (AsseniirÍlento-do orador.) O nosso caso não está equivocado. Porque V. Ex~ está numa situação
em qtie a receita nutp. ano em _que não houve esse acréSciniojã"iiãÕ~deu para os benefícios, então, estainos supondo simplesmente um acréscimo de_ receita, que é o custo com a despesa
adicional, já que esse ano existem sobras. Podemos tentar.
Mas essas estimativas já não são feitas pelo Ministério da
-Economia. Vou, não obstante, anotar e pedir depois ·ao Dr.
José Arnaldo Rossi.
O .SR. ELCIO ÁLVARES ""7""" _Dentro do raciqcínio do
Senador José Eduardo, um dos questionamentos a respeito
dos índices do Governo é que o oo-v~rno poderia reduzir
bastante. inclusive, os patamares que o GOveinõ colocou os
números não são os patamares correspondentes à realidade.
Mas gostaria de ouvir_de V. S•, Dr. Roberto Macedo, ...
O SR. ROBERTO MACEDO - Desculpe-me Excelência. V. Ex• poderia repetir porque o pessoal me interrompeu aqui a minha atenção.
O SR. ELCIO ÁLVARES -Uma contestação que está
sendo oferecida ao projeto do Governo é _que os patamares
em que foram colocados os percentuais não _representam o
_superinflados de estarem além da re:alidade.
Então, gostarí,1mos de ouvir de V. s~ o seguinte: se houvesse a redução pela metade - uma hipótese - , porque
hoje foi questionado muito isso, co_mO Seria o c_omportaritento
do Congresso? E houve uma exacerbação radical que se deve- .
ria arquivar simplesmente o projeto e nem apreciá-lo, o que
não_ é bom. Acho __que deveremos discutir o projeto. Mas
há uma outra corrente, que me parece a mais lógica, que
poderíamos através de um substitutivo, através de um debate
mais amplo, colocar esses números dentro çle uma realidade
que resolvesse o problema emergencial, porque estamos com
uma emergência- a verdade dos fatos é essa- que permitisse·
dentro dessa emergência, a posteriori, um estudo mais amplo,
então, para consolidar os patamares definitivos.
Então, dentro da sua visão de técnico do Ministério da
Economia, com todo o conhecimento do problema, seria possível dentro desses patamares, para efeito de uma solução
p~ovisória. atendendo, porque o impacto maior foi em decorrência p.a_concessão dos 147,06%, uma redução que permitiria
ao substitutivo, até ingressarmos no_ assunto propriamente
dito, que seria a reformulação da PreviQ.ência no País.
O SR. ROBERTO MACEDO- Mas V. Ex• está se
referindo a urU aumenfo da ar~e~dãç_ão ou a u~ÇJ. redução
da despesa?
O SR. ELCIO ÁLVARES- Não, um aumento da arrecadação para proporcionar o ensejo do pagamento dos
147,06%. Porque me parece que o mais grave do Govemo.
é em decorrência exatament~_da decisão judicial.
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O SR. ROBERTO MACEDO- Se entendi bem a pergunta de V.

Ex~....,...,...

e ao-longo do debate podemos esclarecer

-nas páginaS desse documento está aí COJ.;n o número 7/A/29 ,
na terceira página, na resposta 4/A, há uma tabela que responde com a seguinte pergunta: quanto o-Governo pretende arrecadar com as medidas propostas? Então, aí há uma estimativa
dessas medidas.

O SR. ELCIO ÁLVARES - Eiiatamente.
O SR. ROBERTO MACEDO- Então, aqui temos essa
estimativa.
O SR.. ELCIO ÁLVARES _;:A questã(, aí não seria
nem de quantitativo, seria de tempo. Porque seria também

. uma medida emergencial, porque está sendo analisado _sob
esse enfoque. Porque o projeto consolida evidentc;::mente uma
postura. O grande questionamento q_ue está surgindo agora
é que ninguém pOde taihbém deixár de atentar que o Governo
tem necessidade de suprir, de compatibilizar o anseio de todos
os elementos ligados à Previdência Social com a possibilidade
de o Governo pagar.
Então, parece-me que o problema mais aí não s_eria nem
de estabelecer os patamares, seria uma questão de_ tempo,
um espaço em que funcionaria a participãÇão autorizativa do
Congresso _para o Gove_rno, permitliJ.do, então, uma solução
provisória para, então, emergirmos, já ~offi o Congrcisso inteiramente dentro da sua convocação regular,_ av&liar com maior
amplitude, com mais riqueza de detalhes.

O SR. ROBERTO MACEDO _;Fioo nlllito contente
com a observação de V. Ex•, porque ela vai, inclusive, contra
esse noticiário re~nte, dizep.d9 que existe uma corrente no
Congresso que pensa em terinos de _substitutivo. Quando o
Governo envia um projeto ao Congresso NarlOnal, evidentemente é uma proposta. O Governo não qUer impor 3.o COngresso Nacional um determinado projeto, nem p9de fazer
isso, porque êrVidentemenfe tem que setsiJbmetido à sua consideração. E uma discussão de vários p-rOjetas aqui que, às
vezes, chega a Uttf substitutivo. Até agora, não temos uma
proposta alternativa. Não se começou ainda uma discussão
nesse termo. -Mas isso aqui evidentemente é a base para isso,
porque mostra quanto_o Governo-está pi"éteiiOendõ ãiTecadar.
Insistiria no seguinte: essa estimativa que o ÚOVeríld-colÕca aqui - é bom que fique claro isso - é considerada como
uma das hipóteses mais graves. Estamos supondo, por exemplo, que vai haver esse aumento de despesas e o projeto
se for aprovado, inclusive, pode ser que não seja aprovado,
na íntegra, não ser aprovado em determi~ado artigo e pode
ser que o Congresso· não aceite ·essa :r~g~t~f"âe reajuste que
está aqui, pode ser que com a política salarial mudem as
regras de reajuste. Poae- ser até pior essa ·despesa.
Suponho, que ao longo do ano, o Congresso mude a
regra de reajuste- suponhamos e:sta hipót_ese_ reduza o inte_rvelo de reajuste, aí aumenta a despesa. Esta aqui é uma estimativa baseada em algumas hipóteses: se o Congresso não aceita
aquela regra de reajuste que está no projeto, que passa a
semestral. Isto aqui é básico: -se o Cóngtesso aceita aquela
regra de reajuste, evidentem~nte, dirp.inui_as despesas.
Ontem, alguém, na Câmara chamou de projeto de lei
cautelar- não entendo de termos- mas ele tem uma dessas
características eiii que diz o segUinte: se--o- reequilíbrio é
restabelecido, se não há questão judicial, o projeto desaparece, ou seja, as contribuições são reduzidas. Ele já tem essa
c.:aracterística de emergencial.
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Agora, não insisto nesse ponto. A diferença básica, para
não ficar olhando números, .é aquilo que vem este ano; o
_Governõ está tendo do lado da despesa da Previdência SOcial,
um aumento de gastos, um aumento r~al de benefícios ligados
a esses 147%, que os ti"ãballiãdores da ativa não tiveram aumento correspondente.
Então, isso leva a que a folha da Previdência cresça mais
do que essa folha que gera as contribuições. Isso é o que
_gera a necessidade dos nossos recursos, essa é a fonte básiCa
do problema. E o fato também, se V. Ex•s observarem, aqui, ,
P?r est~ fo~h~, a Previdência ~.e~. muita. gente cOm salário
infnimo~ que teve os 147% do que esse folhão de salário,
na e_conomia, que gera os recursos para a Previdência.
Então, toda vez que há aumento do salário mínimo maior
do que aquele reajuste que normalmente ocorre na folha_ de
salários na economia, a folha da Previdência tende a decresc_er
na proporção maior' já que ela tem uma parcela muitÕ extensa
e muito maior de pessoas, em termos _ab_solutos e relativos
ganhando o salário mínimo. QUer diief. ela tem uma desproporção entre as duas coisas.
Apresentamos esses dados, pois é importante para qualquer discussão de alternativas de negociação. Agora, deve
_ estar claro sabermos esses dados. São dados para gerar no
- período de 8 meses, a arrecadação para cobrir a despesa de
12. Porque temos despesa em 12 meses, e o 139 , e a receita
que vai ser gerada em 8 meses.
Então, por isso que o projeto tem essas cautelas~ restabelecido o equilíbrio da Previdência, há a retenção do aumento
de alíquotas. Notem bem: se fossem cobradas essas alíquotas
em 12 meses, elas gerariam mais do que o necessário. Mas
elas não são cobradas, porque só serão cobradas a partir de_
maio. Além disso, o Governo tem que pagar 9s atr:asados.
ÀgOi-a, eU pergun~~ri~, se est~ esclarecido?
·

O SR. ELCIO ÁL"ARES - Inclusive, hoje, o jornal
O Globo fez um editorial muito importante sobre esse ponto
que foi assinalado. Acredito que talvez seja a peça mais impor~
tante no debate da matéria sobre a Previdência. O editorial,
se me permite, é a fotografia. Não pode se exacerbar o diabo
para fechar as portas, temos que abri-la. E um dos pontos,
exatamente, é o processo de arrecadação diminuir à meaida
em que aumenta, eVidentemente, o co·mpro·misso da Previdência.
Acho que_ talvez o nó górdio todo da questão esteja em
cima desse ponto.
O SR. ROBERTO MACEDO - Aqui mesmo neste
documento, na reunião, todo mundo quer ver a dúvida que
você, e tudo o mais.
OSR. JOSÉ EDUARDO- A minha dúvida remanesce
porque se o cálculo foi feito com base numa estiinativa inflacionada, o índice não poderia ser menor, porque os salários
serãp corrigidos durante o ano, não precisando inflacionar
o_ cálculo inicial. Mas é uma questão de aritmética: a gente
pode verificar depois.
O SR. ROBERTO MACEDO - É só que ela afeta
a avaliação quanto à necessidade de recurso. Se ela afeta,
temos que esclarecer.
O SR. JOSÉ EDUARDO- Afeta porque, vamos dizer,
se estou certo, o índice de aumento poderia ser menor.
O SR. ROBERTO MACEDO - Neste caso a inflação
está nas duas tabelas e gera essa necessidade de recurso. A
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alíquota é proporcional ão rendimento. Então, à medida em
Então, acho que requer mesmo que se faça um esforço
que os salários vão crescendo a arrecadação vai aumentando. para ver se a única solução possível é essa do aume.nto das
Por outro lado, as despesas também estão auineritando. M3.s alíquotas.
a necessidade surge porque estamos tendo uma despesa adidoQuer dizer, não se observa por p-arte do Goveriio aquele
nal que não tivemos em 1991, tanto que foi gerada por essa esforço, nO sentido de enxugar despesas, de reduzir os abusos,
adição.
--"ode transferir vúbas orçamentárias de obras menos prioritárias
Agora, a manutenção das alíquotas atuais, sobre uma porque, vamos dizer, se o governo· entende que CIAC é priorifolha da economia que não teve esse aumento, não gera os tário, o público não entende que seja tão prioritário ãsSim,
recursos correspondentes. Algumas estimativas se colocam ~precisO que se faça realmente um esforço porque concordo
em cerca de38%. Inclusive, parte dos 147% eles já receberam. que não podemos simplesmente emitir para atender a esse
pagamento, voltando a recrudescer o índice inflacionái'íõ.
Obrigado._
O SR. JOSÉ EDUARDO ----:Vamç~dizeJ,_S~_nós temos
uma folha que é acrescida em 147% uma única vez, determinado índice para -corrigir o atendimento desse acréscimo, ele
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneirõ) --Corii a_ palavai atender todos os meses futuros, porque houve um acrés- vra o Senador José Richa.
cimo do fndice.
o SR. JOSÉ R!CHA- Vou retomar a partir do momento em que V. Ex~, respondendo a indagação do Senador
O SR. ROBERTO MACEDO --,- Os_l47% se iniegram
José Eduardo, coloca que a necessidade de aumentar a receita
ao salário. Quem--ganha 100, passa a receber 247. E, a partir
da Previdência já se _fazia: seiitir·pelo déficit Ocorrido na Previdaí, se ele tiver 100% de aumento, ele passa a recebe_r 494.
dência em 91. ·
Subiu a base_ daquilo como se tivesse um patamar, ele subiu
E, a partir daí, surgiu mais um fato nOvó, que fo1·a deCiSão
para todos os doze meses_. A partir daí são aplicados os reada Justiça de mandar pagar os 147%. E eu fico espantado,
juste_s da política salarial.
porque não vejo jUStificativa aumentando a receita em nenhuTanto que V. Ex• nota no cálculo que nós fazemos um
cálculo da folha, ela aumenta num mês, eleva o patamar, ma das duas razões aqui apontadas.
Primeiro, o--Governo mandou, no ano passado, elevando
e a partir daí são aplicados todos os reajustes. Então, o reajuste
a receita do Finsocial, exatamente com o argumeq_to de que
indde todos os meses.
era para cobrir o déficit que já estaria aconteCendo em 91.
Ali3.S, essa qUeStão não é tão estranha, porque há alguns
Or_a, no orçamento deste ano, não há praticamente recurjuízes que têm dado o seguinte: ele dá num determinado
sos do Finsocial para a Previdência. Há para o Ministério
periódo, só naquele, e diz que depois não tem mais. As decida Ação Social, há para o Ministério da Educação, há para
sões judiciais têm sido as mais dife"rcntes possíveis. Alguns uma série de outras programações, men'?_s para a Previdência.
mandam até a própria data em que entrou em vigor a regula- A Previdência, se -não me engano, está contemplada com
mentação, outros mandam em caráter permanente; uns manapenas 3,7% do Finsocial.
dam pagar com corrcção monetária etc.
_
Então, o Governo enganou alguém, quando mandou uma
Por isso essa questão precisa ter uma decisão fiilal da
--proposta elevando a receita do Finsocial para. exatamente,
Justiça para definir a coisa.
cobrir o défict da Previdência. Primeiro aspecto.
O SR.ODACIR SQARES -Sr. Presidente, pela ordem.
Segundo aspecto: houve um cochilo do Governo que_ se
Eu queria que V. Ex• estabelec_esse um tempo para que cada tivesse implantado o plano de benefícioS e custeio na época
Senador pudesse formular a sua pergunta de modo que pudés- oportuna que seria em setembro não teria gerado, para os
semos ter um ganho maior nesta reunião.
aposentados, o direito de recorrer à Justiça e terem venddo
a questão, determinando o reajuste de 147%. J3ste Governo
Começou com o Senador José Eduardo. Três Sel)adores faz uma atrapalhada atrás da outra e vejain aS- cOnseqüências:
já fizeram indagaÇões c agora voltou o Sen~d'!!'J_~~~- E_du~rdo. o País inteiro está paralisado por conta da discussão se se
De modo que, Sr. Presidente, quero que tenhamos um aumenta ou não a receita da Previdência.
ganho maior nesta reunião.
·
-- O Congresso está reunido extraordina:fiamente, o que
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- As inscrições gera despesas; naturalmente, a sociedade se mobiliza, pois
os empresários, com essa recessão, não desejam ver aum,enforam feitas para permitir--que -todos os senadore~ pudessem
tada a alíquota da sua contribuição e _os trabalhadores não
interpelar.
agüentam
mais_ nenhum tipo de desconto! Então a Naç_ão
De modo que, a Mesa já atendendeu o primeiro signainteira está pai-alisada discutindo algo que o Governo podia,
tário.
- tranqüilamente, ter ·evitado com os recursos do Finsocial coO SR. JOSÉ EDUARDO -Está bom. Vou encerrar,
brindo o-déficit de 1991 da Previdência e com a oportunidade
então, só fazendo uma observação.
-- dã: implantaçào ·ao Plano de Benefício e Custeio, o qué êvitã.ria
Não esperava que o ponto levantado se alongass~ tanto,
na JUstiça, este ganho real, acima da inflação, através do
e não tenho a intenção de alongá-lo mais.
reajuste de 147%.
Mas é um ponto relevante o segundo ponto que tenho
Eu gostaria de ouyir um comentário a respeito dessas
a levantar, e que tem que ser levado em consideração não
duas questões que estoU colocando.
só por nós Senadores, mas também pelo próprio Governo.
A sociedade brasileira está contra esse aumento de índice.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo
Todas as manife_staçõcs que recebemos no meu Estado, tenho
a palavra ao Dr. Roberto Macedo.
andado por lá, são de que isso é um absurdo, de que não
O SR. ROBERTO_MACEDO- Vou responder, mas
pode mais aumentar a alíquota seja por parte dos trabalhadaqui pãra diante farei urna questão de ordem.
dores seja por parte dos empresários.
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Continuaremos a responder as perguntas. Temos tamtiém - . --Tenho deixado isso claro, porque acho <lue a qUal-quer
a exposição do Dr. Rossi. Muitas dessas perguntas já cdbr€::rp •c éidadão, no Governo ou_ foia dele, interessa a discussãq da
aspectos mais específicos da Previdência e gostaria de comp3.r- · .Previdência e a discussão da sua reforma estrutural.
tilhar a respostas delas com o Dr. Rossi.
•
~ No INSS, temos feito. da forma como podemos, alguma
1
.. ·:
coisa para suscitar esse debate na sociedade.
_ _
O SR. JOSÉ RJCHA- Considero a idéia interessante.
A resposta pode até -~er conjunta. Nem fiz e~pecificaméntê --.
Outra questão. é a _9ue estamos discutindo agora com
a pergunta a V. S' Veja que coloquei exatamente a questão o Congre~so: um1! SI~uaçao abso~utamente :mer~gente. Na danem termos de Governo. Portanto V. S•--deverá responder o ça dos numeras msistern em dizer que nao sao os_ mesmos,
que achar que pode, senão o Dr. José Arnaldo Rossi poderá, o ;:Jue é curioso porque n~~ero não é maté~ia de opinião.
fazê-lo. Não há problema algum.
· Eu tenho certeza de que os numeras com os quais nós trabalhamos e os com os quais trabalha o Congresso são os mesmos.
O .SR. ROBERTO MACEDO --Então dareí a respós~a;-." ,Se eles são assustadores, a culpa não é nossa. A culpa é
e o Dr. Arnaldo Rossi, se achar conveniente, poderá compl~- ____ da realidade de se imãginar possível, em qualquer sistema
tá-la, ou eventualmente até retifícá-la.
·
previdenciário dÜ rnu\'].do, no ano de 1991, nas condições brasiO SR. AFFqNSO -CAMARGO --Si. Presidente, pela !eiras, um aumento real de benefícios abSolutamente generaordem, para contribuir com 0 andamento da reunião. (Assen- lizado de 38,8%, sem cOrrespónderite fonte de financiamento.
timento_ do Presidente.)
.
O problema· não -é·· se- :S~o; 11 ou se são 10. A questão
Sr. Presidente não tenho conhecimento do teor da e~po- é que quem tem idéia de como a PreVidência funciona necessasição que o Dr. José Arnaldo Rossi já fez na Câmara d9s . -~ãm~_nte __se -~~~us~a co~" ~t if!~sponsabilid~de que significa
Deputados~ Por isso pergunto se_ ela é absolutamente neces- :.:.. prú~over, num an~ d~_,recessao, quando sab1damente ~~assa
sária; caso contrário, poderíamos continuar a discus~ãg já ·~·sal.anal está compnmida, um ·aumento real de benefíctos de
fazendo os questionamentos para os dois depoentes.
cerca de 40% ·
É a pergunta que faço?
O SR. JOSÉ R1CHA- Mas, Dr. José Arnaldo, permi0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)_ 0 Dr. José tpa-med~ma obs~rvaçãdo. !"inguém ~quibestáddizendo que a
A ld R · ~á f
---'· ãt d'
d
revi encta tena coo Iço.es ou sena o nga a a arcar com
rna. o osst J ez ~ma exposiÇ 0 1__a~~~~-~n e tvu 1ga a esse aumento real de 38%. Mas acontece que a Constituição
pe~a Imprensa. Os assuntos são os mesmos. Desde que_ os . foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Até setembro
dots possam colabor~r na respos~a, gan~aremos tempo e ftca- de 1991 , são três anos decorridos; e não _são três meses, 60
remos todos esclarect~os ao ouvir os dOis dep~ente~. Gaº'ha- dias ou 90_clias. São três anos. E a falta da sua efetiva implanremo~ t~mp~ e ~~v~ 0 '?arados ~ebate~. - t
t . d _ tação nesses três anos decorridC?s é que gerou ess~ aumento
ã
r.. rn ác 0 . osSI_ po er comp ~men ~r es a m a.ga, real de 38%. Então é incorripetência do Governo, pelo qual
ç o, se assim 0 esejar.
os trabalhadores e a socie;d_ade não podem pagar. É essa a
O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI ~ Acho que não é_ questão. necessário. As exposições já são publicamente conhecidas. . _Outra questão é a do ~insocial. Se nós aquí aprovamos
Inclusive a partir da exposição na Câmara, aos nossos olhos· uma mensagem do _Çi-overnO.dizendo que o seu ajuste seria
o campo de discussão vai-se definindo_ melhor. Quer dizer. para cobrir o déficit da Previdência de 1991, por que no orçaSão duas questões. Temos a questão estrutural da Previdência menta não se cOloca isso? Vão constrUir-se CIAC? Vai dar-se
que vem sendo discutida, sobre qual nós próprios temos 'algu- dinheiro para ação social?· Fazer campanha política no ano
mas idéias, preparamos um conjunto de propostas que - · de 1992-? Ou o quê? É isSo 'que nós -questionamos, é isso
que está sendo questionado.
insisto em dizer- não são finais.
O GovernO cometeu um cochilo, não teve competência
Curiosamente, nos acusam de não __ termos avançadO na
linha da reforma estrutural, quando estamos trabalhando isso para regulamentar na hora oportuna, gerou-se o·direito- dos
com muito cuidado, até porque uma das propostas, para falar apoSentados requererem na justiça um aumento que foi aciina
apenas de uma, considerava a hipótese de uma mudança radi- do_ real e, portanto, a repercussão na Previdência foi de Um
cial do sistema de custeio da Previdência. É _ _evid_~nte que aumento de 38% acima da inflação. Tudo bemt Mas não
ninguém, em sã consciência, pode inlaginar qUe se faça isso é a sociedade que tem que pagar por essa incompetênci~ do _
numa semana. A chamada reforma estrutural da Previdência Gove_rno. O Goverrio~ então, -que sacrifique outros progrademandará o envolvimento de toda a socied'ade, até porque mas, pague, portanto, o preço político e vá cobrir o déficit
o sentido para o qual a reforma do Governq aponta, de reestru- com as receitas que aprovamos no ano passado. Essa é a
tura da Previdência, é bastante- amhicioso. É apenas uma questão.
proposta preliminar. Ela tem que ser conferida. Hão de falar
0 SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI _Depois, eu queria
os especialistas. Ainda agora _acabo de contratar com a Fipe, voltar ao assunto, para polemizar um pouco com 0 Senadqr
em São Paulo, exatarnente a Pipótese d~, a nível de urna José Richa.
instituição universitária cuja idoneidade_ não pode ser posta
O SR. ROBERTO MACEDO- Naquilo que estou inem dúvida, considerarmos o impacto real, as conseqüências
reais da mudança da base de financiamento da Previdência.
formado a respeito dessa questão do Finsocial, há o seguinte
Portanto estranha a mim pessoalmente- e acredito que problema: muitas vezes há uma divergência de entendimento
ao Governo- que no debate de uma questã9 absolutamente para onde se destinam os recursos do Finsocial. Quando o
emergencial apª'reça a reforma estrutural da Previdência como - Governo diz que precisa dos recursos do Finsocial, é no âmbito
solução. Não acredito que se possa pensar seriamente numa de ·Seguridade social e não apenas para a Previdência. Os
reforma estrutural da Previdência em 15 dias, sequer em 2 recursos do Finsocial- inclusive essa lei complementar renomeses.
va isso- são destinados para a Previdência. assistência social "

Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

e saúde. E alguns programas, inclusive de áreas de educação
como merenda escolar, por exemplo, são enquadrados no
Finsocíal. Então não são só recursos para a Previdência.
Isso é discutível. Foi aprovado aqui em tempo.

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Se for um posto
de benefício em Nova lguaçu, não é, Senador Fernando Henrique Cardoso?
O SR. ROBERTO MACEDO - Cõmo é que o senhor
vai fornecer umã. atividade-fim num posto cte benefício sem
construir o prédio?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- (Inaudível.)
O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSJ- Sim, Senador, mas
a fonte é para financiar a segurítlade. Ontem; tivé --oCásião
de dizer na Câmara que não queria- ·passar con\d Herodes.
Essa d1scussão dos CIAC fica um pouco asSim: profégeln-se
os velhinhos em detrime-nto das crianças. O Senador José
Richa falou deles.
Se há entendimento a respeit,, disso, é uma questão que
pode ser discutida, mas vou respo!l.der às questões nos termos
que foram colocadas.
Quando o Governo diz que - estou dando a resposta
que é o entendimento do Governo -pediu recurso do Finsocial, é nesse sentido que o Gover-no iritendeu que foi aplicado.
As despesas foram colocadas no Orçamento. E tivemos
um problema, ainda, com o Finsocial, ao longo de 1991, porque ele foi contestado na Justiça e começou a oferecer problemas.
Tanto assim é que foi recuperado agora. Houve problema
- que todos conhecem_-_ de constitudonalidade, e houve
contestação na Justiça. Então fof reCriado agora.
No entanto, o déficit demonstrado, no final do ano, nessa
tabela que foi apresentada pela Previdência Social, não é muito grande relativamente ao total. Não é um défiçjt_ preocupante.
Em uma despesa de em torno de 9 trilhões, um déficit
e,.n torno de 100 ou 24 bilhões, conforme o critério que é
utilizado, é administrável.
Inclusive, aqui há um problema de caixa. A Previdência,
por ·exemplo, paga o 13~ em dezembro e recebe as contribuições do 13~ em janeiro.
O Dr. Rossi pede confirmar, ela fez até um empréstimo
·junto ao Banco do Brasil num certo período de tempo, ·porque
havia uma defasagem entre a receita· de contribuições e as
despesas.
_
Portanto, déficits dessa magnitude são facilmente administráveis.
- -A questão da implementaç-ão tem dado problemas na
área juddíca.
Não vou questionar o período aqui, porque a lei foi aprovada no Congres~O ~- h~uve vários problemas·. Depois que entrei -no--Governo, partlcfpei de umã única
discussão desse assunto e foi nessa ocasião-que-a lei foi aprovada.
A partir daí, eu poderia discutir o prazo. Mas notem:
acho que bastava um mês entre a entrada da lei e a regulamentação- até instantaneamente-- p-ara-·os aposentados
se julgarem no direito-de ter esse reajuste.
_
Depois, há dúvidas: a Cons-títuiçáo fala em implantação
e não em regulamentação.
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_ Claro que houve um atraso anterior, mas contando desse
tempo, o entendimento do Governo é que a lei, em vários
aspectos, foi implantada no próprio momento em _que ela
entrou em vigor. Tanto que o Governo passou a pagar benefícios de. um sal~-rio mínimo imediatamente, cumprindo a lei.
O art. 158. que tratã. do assunto, fala em implantação
e não em regulamentação. E o art. 59, parágrafo único, fala
em implantação em 18 meses. Quer dizer, a regulamentação
é instantânea, a implantação é em 18 meses. _São _conceitos
diferentes.
O SR.
-Não podemos falar sobre isso,
evidentemente sem a pretensão de esgotar o aspecto jurídico
da questão, até por que os tribunais e os juízes estão se'pronunciando sobre isso especificãinente.
Há algumas datas que precisam ser colocadas, sem que
eu tenha a pretensão de esgotar a pendência jurídíca.
A prinü:ira delas: a lei é de 25 de julho.
Realmente, já foram decorridos três anos-da promulgação
da Constituição. Não obstante penso que o Governo pode,
pelo menos, dividir com o Congresso a responsabilidade sobre
esse retaraamento em relação à lei complementar.
O SR.
- O Congresso aprovou a Lei n•
48, de 1990, apreSentada na Câmara em 28-6-79, que foi aprovada, finalmente·, em plenário, em 23-8~90. Foi vetada.
Posteriormente. veio uma medida provisória; esta também foi aprovada pelo CongreSso. Ela chegou em 23~10 e
acabou sendo aprovado o projeto em 14-11.
O SR.
- Sim, Senador, porque se mantinha.
(Fora do microfone. Inaudível.)
Sem dúvida, mas o veto do Presidente ocorreu porque
a legislação anterior, se eu bem me lembro era o chamado
Projeto Floriceno Paixão, agravava de maneira brutal o déficit
que enfrentamos hoje, porque mantinha a vinculação de todos
os benefícios ao salário oiínimo, contrariando disposição cOiistituciorial expressa.
-Quer dizer, eu concordo que a questão é complicada.
(Intervenção fora do microfone.)
Perdoe-me, mas acho que falou ainda vetando a linha
de raciocínio da legislação complementar, que, ainda nos termos do projeto do Deputado Floriceno Paixão, amarrava os
benefícios de alguma maneira ao salário mínimo. Portanto,
o déficit, que estamos discutindo hoje, seria muito maior.
Voltando à questão deste ano, temos a lei vigíndo a partir
de 25 de julho, e o ExecutiVo tem 60 dias para regulamentá-la
EVidentemente, que esse regulamento é de 600 artigos, e estou
confessando aqui que ele saiu de maneira canhestra. Estamos
lá na Previdência tentando a sua republicação, porque também
não é fácil regulamentar duas leis, que vão a mais de 500
artigos do Regulamento, para não chegar nos 600, mas entre
soo--e-600, com precis3o, sabendo que o serviço público é
como é no Brasil, em particular, na Previdência. O serViço
público, alguém dis~, e gosto muito dessa expressão, tem
talvez, no Brasil, utn defeito furidamental: ele é voluntário.
De modo que é fáCil cobrar, é complicado trabalhar isso em
60 dias; mas, ainda assim, para voltar à discussão jurídica,
a lei é de 25 de julho, tínhamos até 60 dias, portanto ao
final de setembro, 27 de setembro, para fazer o regulamento
para cumprir estritamente o prazo que nos era concedido.
Tomamos essa decisão, a decisão da portaria do Ministro,
antes. Essa é uma questão que está sujeita ãás Tribunais.
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Tomamos a decisão-antes, porque tínhamos que já, nos bene- e~ incompetência. Era só isso que queria colocar fias a minha
fícíos de setembro, cumprir a determinaçâo rlo seu reajust~ surpresa em relação às trapalhapas do Governo continua.
sem~stral. Mas o que me surpreende é que os juízes aCeitem
esse argumento, que é o de uma lei que vale pela metade.
OSR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- COm a-palaNunca vi isso. Tem os efeitos da lei. Para pagar o salárío vra o nobre Senador Eduardo Suplicy para formular pergunmínimo a todos, e a Previdência fez isso já em agosto, sem --tas._ ·
-Já chegou às suas mã()S a lista
nenhum "aumento Ue alíquota, portanto dando alguma eficiênO SR.
cia à sua gestão, quer dizer, apertando o pagamento, retar- de devedores?
dando o pagamento para manter os seus compromissos com
o SR. EDUARDO St.JPLICY _Não.
os aposentados. E sem alíquota também pagou o décimo terceiro~ apenas com um financiamento de 200 niilhã~s_ na rede
O SR.
- Lament~~ Senador.
bancária, que acabamos de pagar agora, com a arrecadação
o SR. EDUARDO SyPLICY __:--sr.- Presídente, essa
era justamente minha priritdra pergunta, pori:]ue -ontein 0
de janeiro, e os juros- p3.ssaram pouco de 11-bilhões.
A lei entrou, portanto, aos meus olhos, em vigor, até Dr. José Rossi informou-me que hoje chegaria às minhas
porque ela tem efeitos financeiros, que voltam a abril daquele mãos a lista dos inadimplentes do setor púbJico e do setor
ano. Então é_curioso essa lei que entra em vigor pela metade. privad~ e gostaria de saber, também., 0 valor do total da
Se levamos o argumento do j\liZ qUe a 1e~ pão __ está em- dívida! _tanto do set~~_público como do privado. Então, pediriá
vigor e o_ plano não está implementado, teríamos que agora que esssa informação pudesse nos chegar 0 quanto alltes.
pedir de volta aos aposentados o salário mínimo de agosto, Pergunto ao Secretário de _Política _Económica, Dr. Roberto
que a eles pagamos.
Macedo, qual é a_estimativa que o Governo faz hoje do volume
Quer dizer, o que há é que a interpretação dos juízes, de r~cursos existente ()u prevísto para 1992, em termos de
e essa é uma outra questão que não é da Previdência, mas renúncia fiscal, segundo- as diversas foártaS aprovadas ou exisé a discussão da avocatória, que precisa ser trazida aqui tam- tentes? 0 Governo faZ normalmente essa estimativa, envia
bém~ é que uma juíza do Rio de Janeiro, inoValldo em matéria ao Congresso Nacional e, na medida em que estamos hoje
de execução-de limiilar de segurança, obriga o Presidente com 0 _dilema ~e como encontrar recursos- para-Jãzer frente
da República a convocar o COngresso Nã.cional. Essà é uma às obrigações da Previdência Social, sefía muito -importante
outra questão que temo-s que falar sobre ela, porque· inova estarmos conscientes do valor da renúncia fiscal.
em matéria de Difeitri Processual. Porque a- exeCuçãO é o -Em~ ~~gurid.O lugar, qual ~ 3 aV3IiaÇão qi.le 0 Govenio
seguinte: deve porque o juiz, que tem uma duplicata da chave faz hoje desses diversos níveis de renúncia fiscal?. Se recomendo Tesouro, disse que deve o ordenador da despesa tem que daria 0 Governo, ao Cóngresso Nacional, examinar esses mepagarem 24 horas, sob pena de prisão, haja dotação orçamen- canismos como uma forma de contribuição para fazer frente
·
tária ou recurso finance-iro, não irripOi"ta, o juiz_Iláo quer saber. aos compromissos previstos.
Em terceiro lugar,- que estudo_ fez o Govenló, parHCUO SR. PRESIDENTE (NelsOn Carneiro)- A Me'sa pede
que o_s debates se restrinjam ã interpelação do Senador e- Iarmente a área_econômica, sobre o efe"ito.da-s contribuições
à resposta; as considerações lateraís prolongarão o_ debate dos trabalhadores e das empresas no que diz respeito ã forro alie evitarão outias lnterpelações.~~ho qUe será- MUitO --ffiã.is -·zação do mercado de trabalho? Ou seja, na m·edida em que
fáCil a pergunta e a resposta, sem outras consíderções laterais. se discute essa questão, que possível efeito poderá haver sobre
A posição dos juízes pouco importa no exame do projetO. o mercado fonnal e informal? Gostaria de saber se o Governo
Se os juízes estão à:rtos ou errados, quem vai diZer é o Supre- ochegóu a fazer um estudo ·sobre essa área e se o Dr. Roberto
mo Tribunal Federal. Aqui temos um projeto e uma delibe- Macedo tem estimatiVãs' e sua- própria avaliação -Snbre issO.
ração. De modo que acho que isso será iriuito mais fácil.
São estas as questões, Sr. Presidente.
O SR. AFFONSO CAMARGO - É pela ordem de
inscrição também.
- -- - -_---- -O SR. PRESIDENTÉ (Nelson 'câriieiro)-:_ Pela ordem
de inscrição também, que éstá sendo observada. ·
A resposta ao Senador José Richã for maiS uma érliiê.i.
-F ·
· •t·
A
. t
O SR • JOSÉ RICI-IA ~ 01 uma cn 1ca.
respos a,
evidente, não me satisfaz. Tudo bem, é isso mesmo.
,
O que eu queria apenas, estou entendendo aqui, o nosso
debate não é o debate personalizado; não estou procurando
falar em meu nome pessoal, estou procurando exprimir mri
pouco do pensamento da Instituição do Congresso Nacional.
E também a minha crítica, procurei sempre fazer dirigindo-me
à Instituição governamental, ao Executivo. Aliás, os dois convidados de hoje, tanto o Dr. Roberto Macedo, quanto 0 Dr.
José Arnaldo Rossi, que foi meu colega de es_cola, são duas
das muitas pessoas que estão no Governo e~ que admiro e
respeito pela integridade, pela competência. Aliás, nem estavam no Governo quando esse problema começou._ Entraram
no Governo recentemente, por isso náo estou particularizan4_q. não estou individualizando. personalizando, quando falo

0 SR. ROBERTO MACEDO - Estou mandando ver
\se alguém traz a lista de devedores agora. Prome_ti ao S_enador
e, desgraçadamente, não chegou.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Dr. Roberto Macedo
1
·vou ler a informação que acaba de chegar do meu gabinete.
Vou ler para saber se foi bem atendido, o meu pedido mas
h
·
c egou neste mmuto.
.
. .
O SR. ROBERTO MACEDO-: Sena<;\or_Eduardo Su·
plicy, quanto à questão da renúncia fiscal, não tenho aqui
rto momento uma estimativa do que seria o valor dessa ren_ú;ncia Iiscal hoje. Vou tentar, daqui mesmo pedir ao meu assessor
que ligue para o Dr. Carlos Maciel, da Receita Federal, para
ver se_ de tem _eSte valor. Ora. mas acredito que precisaria.
Não existe um cálculo. Depois da renovação- desta lei tributária, deve ter tido alguma alteração desses cálculos e também
a consolidação daqueles incentivos de urna lei recente que
foi aprovada, mas vou_ pedir ao meu assessor que ligue para
o Dr. Carlos para ver se ele _tem alguma estimativa recente ..
Agora, esSe negóCiO de renúncia fiscal, a maioria, pelo
que sei, é liga~o a coisas como, por exemplo, renúncia fiscal
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de tributos sobre exportação, que é uma prática universaL . o Finsocial, para os preços. quando não para o empregado.
O Governo não pode renunciar a isso, porque são práticas A meu ver, inclusive, uma das razões de a parcela salarial
internacionais, que comprometeriam até mesmo o próprio ter caído no Brasil é que as empresas que dão as suas contridesenvolvimento da indústria brasileira. Outras são de _inte- buições tém transferido para os empregados da suguinte forresse regional, algumas, inclusive, previstas na própria Consti- ma: quartdo contratam empregados, elas pagam salários mais
tUição Federal. Acredito que o próprio Governo não teria baixo na percepção de que o custo da empresa é ainda maior.
condições de recomendar a isenção para transferir esse recurDaí a preocupação a respeito desse assunto abordado
sos. Porém, de qualquer forma, vamos tentando conseguir por V. Ex~ constou dos análises feitas pelo Governo ao fazer
esses dados para fornecê-los a V. EX!'.
essa proposta, que procurou incidir na contribuição mais sobre
Quanto ao estudo do impacto das contribuições da Previ- os empregados, e também no sentido de dar maior transpadência Social sobre a informalização, existe dentro do Minis- rência à estrutura tributáriã. É o trabalhador, é o cidadão
tério da Economia, além de dados e informações, -aquilo que comum que acaba pagando,-em última análise, os impostos,
se chama de cultura económica, que se sabe através de contaw embora não seJa ele quem os recolha. O recolhimento se
tos com a área acadêmica a respeito de estudos já realizados. faz pela empresa. O pagamento pelo sistema de preços pelo
Sintowme muito à vontade para falar a esse respeito, porque trabalhador.
trabalhei na área acadêmica. Inclusive a minha tese de doutoO SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI-O Senador Eouardo
ramento foi ligada ao estudo do Prof. Edmar Bacha, que Suplicy acaba de receber as informações solicitadas. Isso é
tratava justamente dessa questão. ''Encargos trabalhistas_ e uma prova da eficiêricia da PreVidência Social.
absorção de mão-de-obra'', um estudo antigo feito pelo IPEA
-que deve ser do conhecimento de V. Ex•, no início dos
O SR. EDUARDO SUPLICY- Perdão, a informação .
anos 70. Esse estudo mostrava uma resposta negativa a qual- que chegou é do seu gabinete? DepUtado Ricardo Fíúza, que
quer aumento de custo de Previdéncia Social do empregador. me enviou uma informaÇão" Sobre o OrÇamento, que era uma
Posteriormente, mostrei que havia problemas metodológicos, outra informação de que precisava .. Mas essa outra informação
mas depois houve uma série de outros estudos. Porém, pare- que solicitara ainda não chegou. Está. pendendo.
ce-me haver indicações bastante sérias, seja da literatura naO SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Eu ia me_surpreenciOnal ou internaciOnal, de que quando se aumenta o custo
da mão-de-obra para o· empresário ele tende ou a fazer uma der muito, porque se a informação sobre a Previdência Social
reduÇão de emprego, talvez até na margem das decisões, ado- houvesse chegado s.eria uma manifestação de eficiência da
tando tecnologias mais intensiVas- do uso de capital, como Previdência Social e do Serviço Público, que alguma coisa
o uso de maquinaria, ou induzir à informalização no mercãdo que determinamos ontem chegasse aqui 24 horas depois.
de trabalho, com a sugestão de _que os trabalhadores passam
Se me permite, Senador, eu gostaria de aproveitar para
a se organizar sob a forma de pequena empresa para evitar dizer que em relação -aos devedores., há duas providências
~m. curso: ambas em parceria __ com o Banco do Brasil: uma
essas contribuições,
O Goverrio; 3.0 fazer esse projeto, teve em ·_mente isso. em -relação ao setor público. Porque a Lei de Custeio foi
Foi por causa dessa preocupação, à qual jã me referi nã. minha sábia e nos deu instrumentos acrédito, tenho certeza, que
exposição- introdutória, que o Govérno decidiu propor que pela primeira vez vã.mOS cObrar o Se-tõr público com relação
a maior parte dos encargos fossem colocados em cima do à Previdência para a_ renegociação C<?m 20 anos, com 30%
próprio trabalhador. Entendemos que colocar sobre as empre- de abatimento dO total para as despesas realizadas com saúde,
sas agravaria o problema. Essa resposta, em termo de infonria- evidentemente, que com·- correção morietãria, claro! Sobre
lização, ocorre predominantemente no caso dáS empresas. -isso~- montamos esque·ma com o Banco do Brasil que desenPode haver alguma por parte dos trabalhadores, mas isso . volveu um sistema específiCO para controle desses pagamenocorre mais em casos de altos executivos. Em caS:os de traba- tos, e a possibilidade que nos é dada por uma Res_olução
lliadores de qualificação baixa com média, essa organização, do Senado, isso também faz parte do ·sistema, de retenção
sob a forma informal, ocorre menos por decisão própria do dos fundos de participação de Estado e Municfpios na hipótese
que por decisão da empresa. Isto é, quando se coloca um da não cobrança das prestações, onde os devedores não hon. ram as prestações cOnti"atá.das, e se retém às parcelas. Acredito
gravame sobre a em resa é ue essa uestão aumenta.
· Logo, V. Ex• deve notar, pe a pr pfia fõi"mulação do que isso é uma cois3- que funciOnará _ele_ vez. e .de_ maneira
-projeto, que houve precupação a respeito disso. Entende-se definitiva.
lambém com o· Banco do Bfasil, em relação a devedores,
que, dentro da tradição·da análise económica, que ascontri_~
buições que incidem diretamente sobre pessoas ffsjcas .são - isso· entra em. Íeste no mé~ de março - é algO em que
menos transferíveis, não só aos preços, mas causam menos confio muito, que é o controle do_ pagamento, primeiro, da
impacto em termos da chamada locação de recursos da econo- negociação da própria dívida, - porque essa é uma questão
mia, já porque essa locação de recurso é feita predominanw te"rrível para a- Previdência, ela levanta -o_ débito e toda__ vez
que ela trabalha com_ critérios_ rígidçB, e os Critérios legais
temente por decisão das empresas.
Por isso, O Go~emo cuidou disso. Pode-se dizer que isso não podem ser flexíveis, infelizmente, ela nãO ajustá o esqueé uma injustiça, maS V. Ex~ sabe muito _bem, como eu, porque ma de recebimento às possibilidades reais do devedor.
Então teremos o débito levantado, e a partir desse levanestudamos economia por vários anos, que há uma discussão
muito grande, em ·economia, a respeito de quem, em: última tamento, como se trata, na prática, de uma operação de crédianálise, paga esses impostos indir~tos, essas contn"buições que to, as parcelas e o modo de pagamento, o seu prazo, serão
incidem sobre as empresas. A análise económica disso mostra negociados pelo Banco do Brasil e o controle d_as prestações
que as empresas, especialmente em mercado oligopólico, de também efetuado por ele.
alta concentração, tendem a transferir o custo âesSas contri- --- ---Acho que em relação a devedores quando nós os captubuições de Previdência Social ou de impostos indiretos, como rarmos, a partir, já agora, de 60, 90 dias, mais tardar, esses
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dois sistemas eStarão prOntos, vamos ter uma realidade nova

devia ser: 8% do trabalhador, 8% da empresa c 8% da União.

na Previdência.
Isso, ao que me consta, não chegou a -se efetivar. Ago"ra,
O SR. EDUARDO· SUPLICY - Aguardarei ainda a
isso gera, se for calculado ao longo do tempo depois a legislainformação.
-- - çáo eliminou isso l1Ill3 díVida de valor muito alto, acredito
que até superior a esse valor foi meiicionado. Mas é uma
O SR. JOSÉ ARNALDO_ROSSl- Vou ligar para lá,
dívida hipótetica. O Governo não tem i-ecursos para pagar
para ver se em pelo menos, em 72 horas, o documento chegue.
essa dívida. Se ele fosse atendê-la, teria que _questionar novaO SR. EDUARDO SUPLICY- Muíto obrigado.
mente de onde sairão esses recursos e,- aí teria que fazer uma
0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)_ Concendo tributação adicional. Quer dizer, o Governo não tem reservas
para fazer face a essa dívida, mesmo que ela fosse claramente
âefmiâa. É uma dívida_ que circula muito em çi~bates ·com
a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
O SR. RUY BACELAR --:- Primeiramente, Sr. Presi- a PrevidênCia, mas comO O Governo nãó é uma entidade
dente, senti dirimir Uma- dúvida, praticamente já respondida, empresarial ou um contribuinte que seria pagador de impsotos
pelo Dr. Roberto Macedo a respeito do cálculo feito pelo --·nesse senÇido~ para pagar isso ele teria que tirar de algum
Deputado António Brito da despesa e receita do Governo. lugar e haveria, novamente, a necessidade de um aumento
V. Er" já dirimiu a minha dúvida. Eu me havia inscrito antes
de encargos. E~sa é 3: resposta qiié teria a· dór SObre eSsa
que V. S• respondesse. Entretanto gostaria de saber: o Go- questão.
·
vemo está trabalhando com a perspectiva inflacionária de
O SR. JOSÊ. ARNALDO ROSSI - Acho que·, Para
quantos por cento? Quinhentos, seiscentos, setencentos,
quanto, para calcular despesas e fixar receitas?
complementar, gostaria de dizer uma coisa aqui, e vou_fazê-lo
pela enésima vez, quer dizer, assumi a precariedade das infor0 SR. ROBERTO MACEDO-.:... Se.ó.ã.dor, não renho
mações que circulam na Previdência Social brasileira. Essa
o número final, mas é _em torno de 200 e tantos :por cento.
é_ uma questãn terrível e _ela volta num momento como este
OOíitra a admiriistração _da PrevidênCia de uma foréna justa,
Não sei o número preciso. Aqui, ele ·precisaria -inultiplicàr
estes índices quadrimestrais e adicionar o índice do final do
_claro, mas muito complicada para nós, porque essa ineficiência
é uma ineficiência articulada, ou pelo menos construída histoano, que não está esclarecido. Mas posso dizer a V. Ex~ que
é entre 200 e 300-%~ Posso, depois, dar-lhe o dado preciso._
ricamente e ela nos impede de pensar, inclusive, a previdência
o SR. RUYBACEl-AR _Gostaria, porque a afirmação como deveríamos. Repito que os dados são precários.
do Ministro Ant6niá Magri é que se está trabalhando com
Há duas questões na sua pergunta. O dado de sonegação
potencial é sempre urna coisa estimada- ia dizer "chutada",
a perspectiva de 525%. Mas, como s. E~ não é economista,
eu acredito mais em v. 8'.
mas me contive porque, provavelmente,_é um(!. expressão chuOutra pergunta, que eu gostaria de faZer é que: creio
la. Quer dizer, o sonegador nunca foi capturado pelo cadastro
de contribuintes, então, não posso dimensionar a Sonegação,
e é sabido que 0 problema da Previdência é mais estrutural
do que conjuntural, em conSequência disso, não é a p-rimeira
posso dimensiOnar a inadimplência e impontualidade. 'E, aí,
vez que se aumenta alíquotas. Até a pouco tempo, a algum
inadimplência e irilpontualidade_ andam à roda de 25%. Nos
números da Previdência, é uma coisa muito grande. Eiã devetempo atrás, 0 trabalhador descontava 8% e agora desconta
lO%. E, a cada rombo, 0 Governo vem com-mais um aumento -ria ser eficiente - disso falava quando respondia ao Senador
de alfquota, taxa ou imposto. Te-m-0 problema do Finsocial,
Suplicy - e confiamos muito_ rieSsit parceria Com o Banco
do Brasil, n~o só para estipular condições de •olta do contrido PIS/PASEP. Gostaria que v. S•s pudessem negar ou afirmar 0 que falam alguns entendidos, entre eles 0 próprio Presibuinte inadimplente ao sistema, quer dizer, transformá-lo oudente da Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições
tra vez em contribuinte ativo, dentro de um sistema nãO só
Previdenciárias, 0 Sr. P.!dro Augusto Sanches. A Previdência -de informação como de controle que nos parece vai resolver
trabalha com 40% dos 100% do que lhe_ é devido, sendo
essa questão, tanto para a parte do setor público como para
que 40% são sonegados e 20% são de contribuições da União
a parte do setor privado. A soilegãção, não me atreveria a
não recolhidas pelos governos. Há um cálculo, segundo 0
um número qualquer, porque ele seria urna suposição. Não
qual - não sei se verdadeiro, mas li isso na Folha de S.
sei como o Presidente da ANFIP calcula a sonegação, através
Paulo de hoje _de 86 a 90 0 débito do Governo para com
de que metodologia, porque com os dados que nós dispomos
não consigo saber como é possível dimensionar a sOnegação.
a Previdência é da ordem de mais de 12 bilhões de dólares.
Gostaria de saber se essas afirmações são verchtdeiras
O SR. RUY BACELAR- Para cOncluir, Sr. Presidente,
ou não são verdadeiras.
gOstaria de dizer o seguinte: que a sociedade brasileira está
O SR. ROBERTO MACEDO_: 'Sê o'DCRossi éoncor- perplexa com esse projeto do Governo. A sociedade- como
dar, responderia essa segunda parte sobre a dívida da tJ:Oíão eu também -a-cho que a solução para o problema, já que
coin a Previdência e passaria essa questãO dã afirmação do ele é passageiro, não é aumentar alíquotas, porque cada vez
Presidente da ANFIP para 0 Dr. RosSi.
que se aumentam as alíquotas, aumentam os tributos. Cada
brasileiro, em face da falta de transparência na aplicação desSe V. Ex~ me permitir, voltaria àquela questão anterior ses recursos por parte dos governos; pede a Deus, de joelho,
sobre a taxa de inflação. Percebi que ela está respondida todas as noites uma maneira de adivinhar. sonhar como é
no texto que distribuímos, numa nota de rodapé da tabela que no outro dia ele vai lograr, sobretudo, o Governo~
que trata das medidas, quando se diz que a inflação prevista
Então no meu entender, há outros problemas para serem
é uma inflação acumulada da ordem de 286%._Quanto ªesse _solucionados, já que esse aumento de alíquota poderá resolver
saldo devedor da União para com a Previdência, essa é. uma para 0 ano de 1992, mas- não irá resolver para 1993, 1994.
história antiga que nasce daquela disposição inicial lembro-me Primeiro, deveríamos fazer um apelo, pressionar, até, o Suprequando estava trabalhando -segundo a qual a contribuição mo Tribunal para dirimir essa dúvida: Têm direito os aposen-
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tados aos 147% ou nã_o têm direito? E posterionn_ente, examinaríamos o projeto enviado_ pelo Governo. Muito obrigado

a V. EX'.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Bom, a Mesa
tem o prazer de comunicar que o Senador Mauro Benevides
volta a presidir os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Retorno
a esta Presidência pela deferência do Presiderite Nelson Carneiro e dos seus colegas, também de Presidência_, Almir Gabriel, da Comissão de Assuntos Sociais e Raimundo Lyra,
da Comissão de Assuntos Económicos, para registrar a presença do próximo convidado, que é o Consultor-Geral da
República, Dr. Célio Silva. Peço, então, que o Dr. Célio
Silva seja introduzido nesta reunião pelos Presidentes da Comissão de Assuntos Sociais e -da ComiSSão-de Justiça e pelo
Senador Saldanha Derzi.
·
· · ··
Prosseguindo, portanto, os debates, a palavra é oferecida
ao nobre Senador Mário Covas.
O SR. MÁRIO_COVAS ~sr. Presidente, Srs. Senadores, o ilustre depoente, Dr. Roberto Macedo, durante o seu

depoimento, referiu-se ao fato de que, no passado, havia um
número suficiente de contribuintes que sustentava os que estavam aposentados, numa relação que era de 30 para 1. E verdade que a Previdência começou com o desconto de um por
cento. De forma que essa evolução, no sentido de maior clientela participativa dos benefícios, foi sempre acompanhada de
uma evolução de natureza tarifáriã, 'de forMa a equilibrar
o sistema.
Atualmente, o Governo sustenta a necessidade de aumen·
to dessas alíquotas. E véjO nos -jornai~o çte hoje que tanto
o Presidente do INSS como o Dr. Roberto Macedo fizeram,
depois da reunião. de ontem, algumas referências ao fato na
imprensa, entre as quais o seguinte:
"Se o projeto Dão for aprovado, o Governo _não
paga os 147% aos aposentados." "Quanto mais__<). d~ci
são for postergada, maior a alíquota a ser cob_ra_da.''
"O Governo não vai em~tir mo~da para pagar os
147%." "Segundo Rossi, o Congresso decide esperar
pela decisão do Supremo. O aposentado_ terá que esperar pelos dois, porque o Govemo_nâ_O tem--dinh_e_i_r9."
A afirmativa final é séria:
"O Governo não tem dinheiro."
Bem, mas se o projeto for aprovado --e_ for aprovado
até o firial de janeiro - a contribuição será ínidãda no mês
de maio. Portanto, pergunto: Que providências -õ Governo
tomará, neste periodo, para responder a maior demanda, se
não pretende emitir mOeda; já qUe a necessidade é dessa
ordem - e a sua disposição é-na direção de não fazê-lo para
responder aos aumentos calculados na tabela que recent~
mente foi mostrada? O GoverflÇ Sentencia ijue, se fõí preciso
emissão para efeito de pagar, não será pago o aposentado,
e a decisão de natureza jm:licial não será cumprida. Refiro-me
à decisão já adotada. E evidente que - todos nós sabemos
há uma última inStância para·ser atendida.
Eu não sei, Sr. Presidente: seria melhor fazer as perguntas
todas e receber depois as respostas?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) "-' Seri_a melhor, para facilitar.
-
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O SR. MÁRIO COVAS - Então essa era a primeira
pergunta que eu gostaria de ver escl~!_eci~-- .
A segunda coisa é que me parece que, mdependente
do mérito, algumas coisas no projeto me pa~eceJ? poucó razoáveis do ponto de_ vista da __elaboração legtslatlya. O Estado
é o arrecadador. Estado está mandando um proJeto para arrecadar mais. E eu me refiro ao art. 59 :
"Comprovado o equilfurio económico e fiilanceiro
do Fundo de Previdência e Assistência Social, mediante
demonstratiVos específicoS publicados no Diário Oficial
da União, será suspensa a cObrança dos acréscimos
de alíquotas, do adicional e da contribuição de aposentados e pensionistas."
Portanto, não será a existência do equilíbrio que vai elimi:.
nar a cobrança. O que elimina a cobrança é a_ publicação
no Diário Oficial:
''Comprovado o equilíbrio económico-financeirO
do Fundo de Previdência, mediante o demonstrativ!)
específico publicado no Diário Oficial ... ''
-E daí por diante, pára-se de cobrar. Em outras palavras,
a cobrador, em determinado instante,_ apura ou comprova
o-e-Cfuilíbrio económico. A não-publicaçãO, que é ~mato ?~uo
crático, e que depende, eventualmente, até da Cir~laçao de
um jornal, pode levar a nã-o-eliminação da cobrança. Parece-me razoável que_essa _comprovação seja condicionada à
publicação, no Diário Oficial, de um fator determinante para
a eliminação da cobrança. Não sei_ se este é_ um problema
de mé-rito, se foi colocado assim deliberadamente, ou mera__ _
mente um problema de redação.
_ Quero crer que o Governo _esteja intê-irainente· de acordo
que o dispositivo é de natureza constitucional. Até porque,
a -cãda instante que ligo a televisão, vejo o Governo ãnunciàr
-que jif estrUturou os benefícios da Previdência com o mínimo
de um salário mínimO, quando isso, na ver9ade, é uma determinação de natureza -constitucional, nascida da Constituição
de 1988, tão criticada. Mas sem dúvida que o Governo concorda com isso, porque tem anunciado, em publicidade oficial,
que o INSS--está, aí, com alto_ grau de produtividade - o
Senador Suplicy pode receber·a comunicação com uma rapidez
vertiginosa. A rigor, adotou alguma coisa que não é o resu~
tado_ de uma decisão deste Governo; é o resultadQ de uma
decisão muito maior, da ConstitUição~ que e-stá sendo aproveitado, em termos promocionais, pelo Governo. Até parece
que o Governo elaborou essas disposiç6es!
Mas, de qualquer maneira, isso prova pelo menos um
fato: que os dispositivos de natureza constitucional não aparecem, para este Governo, como crítica; ele concorda. Para
verificar se concorda mesmo, podemos até recorrer a ãTgtins
documentos. Eu leio um, em especial, onde é feita uma longa
análise de PreVidência nacional em que se estatui quati"õ pOntos, os quais recordam as dificuldades da_ Previdência:
_ a) -uma política que estende sua cobertura progressivamente a todos os trabalhadores, compulsoriamente, resultando na inclusão da quase totalidade da população ~rbana, tendendo_a transformar-se numa política de atendimento coletivo
e universal;
b) a manutenção de uma estrutura de benefício ·que não
se transformou na mesma direção;
c) a manutenção das receitas, dependente das contribuições compulsórias de empregados, a despeito de sua conhecida
limitação estrutural. e
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d) crescente restrição à utilização de recursos orçamentários da União, no financiãmentO da Previdência SociaL No-

te-se que em outros países o alargamento do escopo e da
cobertura das políticas sexripre fói acompanhado de incremento da participação dos recursos do Tesouro no seu financiarilento.

Adiante, o mesmo documento diz o seguitite:"Recentemente, o GOverno Federal tem insistido
na tese de que os problemas se devem ao aumento
desmensurado de despesas que a nova Cariã. Co~stituicional condicionou. -

Propôs, como única alternativa, o aumeõto das alíquotas
de contribuição compulsória e a restrição de despesas. Note-se
que, historícamelite, -esta teri:t- sido a forma costumeira de
resolver déficits-IinanC"eíroS. -Esquece de lembrar que, em primeiro lugar, a crise financeira decorre da vulner.abilidãde ·do
principal componente da receita previdênciária, a receita de
contribuições compulsórias de empregados e empregadores,
em face das oscilações do ciclo económico;- Destã forma~ caberia à política macroeconômica do Governo a responsabilidade
de determin;:tr a alteração das receitas a uma velocidade superior à da contratação das despesas que, aliáS; vinham sendo
mantidas em níveis estáveis.
Ao promover- a queda da massa de salários, o próprio
Governo determinõu pãrte da instabilidade do orçamento previdenciário. No caso das despesas, verifica-se uma perda do
valor real de determinados benefícios em mais de 50%, até
1988. A nova Carta Constitucional corrige, a partir de 1989,
tais distorções, determinando que as despesas com benefícios
cresçam subitamente, o que, num contexto de perda de receita, leva ao surgimento de um déficit significativo. A conclusão,
evidente, é que não -é possível sustentar urria política social,
em processo de alargamento de seu escopo; a-n-corando-a em
base de financíarilento com--cláUsufas de limites estruturais,
como os impostos- pela economia brasileira, sabidamente uma
economia de baixos salários.
Crescente tendência à informatização das relações de trabalho e formas de ajuste à crise predatória especulativa. Os
legisladores procuraram corrigir essa situ-ação- estabelecendo
novas fontes, calcadas no lucro e no faturamento, mas que
têm limites para propiciar a ampliação das receitas de curto
prazo. Mais do que isso, a não~aplicação de recursos fiscais
em programas previdenciários evidencia a clara tendência do
não-comprometimento dessa fonte de recur~os co1_11_ d~spesas
típicas ·de Governo, como as de saúde e assistência social.
Tal postura governamental é contraditória com o_ movimento de universalização de programas e a sua _transformação
em direitOs da cidadania.
Essa é uma análise que me parecia béin procedente a
respeito da Previdência, e ela ganha dimensão neste moment~.
porque faz parte exatamente do plano _de dir~trizes e ação
do Governo do atual Presidente Fernando Collor de Mello.
Então, parece-me um pouco contrilditório que novãmente, esteja percorrendo o mesme caminho que esse programa
do Govérno de:punciou. Ou seja, que novamente se esteja
adotando uma solução, que normalmente é colocada da seguinte maneira: tem que ser esta, porque senão será o caos,
o que tem sido uma constante ao longo do tempo. não apenas
nas decisões de natureza económica, mas, inclusive, nas decisões de natureza política, para chegarmos a ~sses'Fe~ultados.
A rigor, coridena o programa o fato de se elidir cada
vez mais recursos de natureza não-or_çamentário, necessaria-
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mente em termos de social-liberalismo, tarefa fundaffientãl

do Estado, para atender a funções básicas, cómo a Previdência
Social.
Será isso verdade? Não sei.
__ LeiO aqui num docúme-nto que recebi- já foi feita ~eie
rência a ele- que no ano passado foi arrecadado pelo Fmsocial dois trilhões e cem bilhões de cruzeiros, tendo sido repassados ão INSS quatrocentos e oitenta- e- oito milhôes. Mas
foram arrecadados da contribuição sobre lucro quatrocentos
e sessenta e dois milhões e foram transferidos cento e vinte
e um milhões.
Será que não _estamos fazendO o inverso? Será que, ao
contrário do que se preconizava, não está o_correndo o inverso?
O recurso da Previdência é que está cobrindo o burac_o do
Tesouro.? .Pelo menos, no ano passado ocorreu isso. Ou, então,
não havia lógica o Tesouro geral ficar c9~ r~c~rsos que eram
da Previdência e que, portanto, gerindo-os poderia produzir
novos recursos.
Não entendi bem - perdoem-me a deficiência - leio
num dispositivo aqui que ine pareceu- eo-art. 79- que,
mês de julho de 1992, os benefícios e manutenção de que
trata a lei serão reajustados pela variação integral do INPC,
calculados pelo IBGE, no período de março de 1991, -inclusive,
a jUlho de 1992, deduzidos os acréscimos oco~dos~ a qualquer
título, no mencionado período. Perdoem a mi~ha pouca ilu~
tração do tema, mas quando vi isso fiquei cóm a iiripressão
de que, em julho, tudo o que aconteceu nesse período cai
e prevalece apenas - se aprovado o projeto tal como está
-o aumento do INPC entre os dois períodos. Talvez o problema único fosse 4,02 de aumento de produtividade sobre o
salário mínimo. O pressuposto é que a Previdência responderia razoavelmente pelos compromissos que teria. Se o meu
raciocínio está verdadeiro, se a aprovação disso faz com que
caia o cálculo da tabela a partir de julho não é rigorosamente
o que está aqui, mas, sim, um outro completamente diferente.
Mas se é outro completamente diferente, e se o início da
entrada dos recursOs em caixa ocorrem a partif de junho porque tudo se passa a partir de maio, e o recolhimento é
feito em 30 de maio, portanto, a partir de julho, para efeito
de caixa- a rigor, conlo fica? No mês de julho, cai todo
esse aumento. A mim me parece que essa tabela, que acabamqs de receber, parte de cálculos que incorporam em fevereiro
e julho .valores incidentes sobre os 147%, que não são 147%,
porque aí ficamos preocupados quando lemos a mensagem
do projeto_. O projeto nãopretende que o reajuste dos benefícios de prestações, porque o novo reajuste é em junho,
portanto até maio exíste. Os atrasados ~~is~~ril._
~~~POr -outrÕ-ladÔ, que gãrantia o COngresso-· pode ter dO
Executivo de que aquilo que for dinheiro da Previdência,
para ela irá? Não é fácil ao Governo, que no ano passado,
deixou de entregar à Previdência o_ que tinha por obrigação
de entregar, ou seja, receitas da Previdência arrecadadas pelo
Executivo, garantira que não vá fazer isto novamente. É difícil
que ele não entenda que outras atividades são priotárias, do
ponto de vista do passe a usar o dinheiro da Previdência
_nessa direção.
Eram essas as questões que eu gostaria de levantar.
O SR.
-Respondendo com prazer ao Senador Mário Covas, de quem fui, no passado, modesto colaborador. Olhem as armadilhas_que a vida nos prepara!
·senador, com relação ao problema do projeto e com
relação ao problema do art. 7"', quero declarar que V. EX'
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percebeu uma aparente contradição aos _nossos olhos. Uma
contradição absolutamente verdadeira porque aprovado o art,
7" a tabela não é essa. Concordo, de pronto, com o seu argumento.
O que o Goyem_o feZ? Ele- previu, diante da emergê~Cúl;
as piores hipóteses, inclusive aquela do projeto ser aprovado
sem o art. 79 • Porque há uma discussão em relação a esse
artigo bastante complicada.

O SR. MÁRIO COVAS~~ Em que ângulo o dispositivo
foi incluído? Financeiro ou pólí~ico?
O SR.
- .,. . :. . . Fin~mceiro, Senador.
O SR. MÁRIO COVAS - Ele entra como elem.ento
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a surpresa: as pioreS hipóteses foram considerad.as. O Governo
(epJa se p_J;ev~nir co_m relaç_~o às piores hipóteses, inclusive
a não aprovação do art. 7" PensO que no ponto de vista do
çumprimeilto da Constituição, do cumprimento da lei, o art.
79 é talvez o melhor áos artigás, porque volta ao problema
da recomposição, como manda a Constituição, dos proventos
que é o INPC.
Todos nós, também nessa questão dos arts. 54 e 79, fomos
traídos pela saída da economia brasileira do congelamento.

Quando discutimos isso, na altura da elaboração do Plano
de_ Cu_steiO - inclusive essa hipótese foi considerada - , e
ficou amarrada a incorporação dos abonos, da então política
salarial em vigor, porque a cesta básica, que dá no 54%,
crescia mais do que o INPC que deu no art. 79. Ocorre que
de.negociação?
na-saída do congelamc!ntot õs -preços capturados pelo INPC
OSR.JOSÉROSSI-Não. Veja,oproblemadoGover· dispararam na frente, porque na saída do congelamento o
no, surpreendido com a hipótese do 147%, não trabãlhávamos Governo, como qualquer um faria, não há mérito nisso, cónte:
com ela - é preciso considerar que o problema dos _147% ve os preços da cesta básica. Estaríamos,- se- obtiVésstúrios
foi, através dessa batalha judicial, eu pessoahnente estou con- -o que -dete_Imiiia o arl. -79, cumprindo a Constituição, a lei.
vencido que em algum morriento o Congresso vai ter que O Governo tentou, Senador Mário Covas, inclusive, no apagar
tratar também disso, eu disse aqui e repito agora, de maneira das luzes do ano legislativo, foi minha iniciativa no Ministério
clara, não é possível que um Juiz Federal de Primeira Instância da Previdência, no INSS, mandar-se para cá um projeto, onde
tenha uma duplicata da chave do Tesouro. porque não é esta se colocava o art 79. Não_obstapte, o problema do pagamento
crise~ é qualquer execução orçamentária, em-qUalquer Goverdos atrasados inviabi_li_zou a negociaçãó. No final, no_ atropelq
no, é absolutamente impossível -então diante dessa realida- do ano legislativo, problema de ajuste fiscal e outros projetes
de, absolutamente surpreendente, para o Governo~ porque. com maior interesse foram votados, e essa possibilidade nós
inusitada - o Dr. Célia Silva pode depois falar disso - o perdemos. Então, voltando à sua objeção do art. 7~ para cooque se está se inovando? Ent matéria de execução no Direito cordar com a questão que coloco inteiramente. Se o art. 79
brasileiro em função da questão dos 147, é realmente uma fOr ãprovado, a tabela_ está errada de julho para frente. Ouço
grandeza, todos nós, particularmente os juristas, vamos ter muito isso aqui com a maior trancjüilidade, até porque não
que nos debruçarmos_ sobre essa experiência para elaborar, posso divergir dessa constatação que V. Ex• faz. Para nossa
porque os juízes dizem: paga em decisão liminar, não" é decisão defesa, a defesa dos elaboradores do prOjeto, é que supusemos
de mérito, ''Pague. Não qi.lersaber se você tem ou não recurso as piores hipóteses: a não aprovaÇão do art. 79 E, nos pareceu
para pagar, porque também há uma lei que o Congresso apro- que, aprovado esse artigo, o que prevê o ãrt. 59 - que é
vou, que reafirma o institUto dO precatório, que é uma coisa a possibilidade da cessação das contribuições adicioilais e
óbvia, e o Juiz insiste e,m não Considerar o precatório, os emergentes -:----- corrigiria a aparente contradição do art. 79
juízes federais de Primeira lnstãncia, é deles que estou falan- com a tabela. Concordo com uma outra observação que o
do. Ainda que a constitucionalidade dessa lei, votada pelo Sr. faz, ou seja, com relação à credibilidade, não só a credibiCongresso Nacional tenha sido riafirmada pelo Supremo Tri- lidade, a deixar-se por conta exclusiva do Governo o problema
bunal Federal. Então, Senaçlor, temos uma situação de fato de dizer que as contas já eStão eqUilibradas. Penso que há
extremamente complicada.·
- uma contribuição de V. E~. na qual o CongressO poderia
Aí eu corro, não corro dâ. po)ícia, porque tenho até uma trabalhar e o mecanism? d~ verificação nãO depende_sse apenas
certa experiência de outros tempos em relação a esse tipo do cobrador, co~o foi dlto por V. Ex• É u!"-a sltuaç.ão _de
de coisa, mas é aquela história:~~o Dr_. R~_ssi vai ser_ preson. que quem cobra diz que cobrou tudo, ou qu~ na? está satiSÍelto
Não porque sou réu primário, o Crime-é afiançável e eu requei- com a_ cobr~nça. Mas, é o pr_ohlema da :pubhcaçao, que poderero o abitramento da fiança para 0 delegado e não preciso mos, mc!us1v_e, .com<? aUXI1to do pró~no ~o_ng!esso-, se voltarandar com salvo-conduto, resultado de habeas-corimS impe- mos a dtscl!-tir tss<: com bas~ n<:> prOJet~- é claro que, com
tratado no Fórum competente... Du'as notas de Cr$10 00 são todo o proJeto, nao se prectsa ilecessanamente ser aprovado
suficiéiltes·para me-soltar. Não obstante é um inst~mento na íntegra, é um objeto de negociação ....:.. _ poderíamos ter
de pressão inteiramente im.isit3do. Então a surpresa do GO- ~~- me~is~o ?e v_erificação que fosse, que -~nvolvesse _m_ais
vemo é justificável, porque é_'u:ina batalha judicial que não gente, até para que tivesse-:- não ãpenas Govemo e Co~gr~sso_
estávamos preparados pará Os ~14'{_%. Não é 0 espírito da ---:• mas a confian~- da sociedade como U~D; todo._ Quena ~ssu
Constituição. Lembro-me do çl~b.-ªt~rl'a Constituinte foi aciria- trur que a contrad1çao que V. Ex~ aponta eVIdentemente extste.
do e difícil para os ColistitdiD.te~.; 4uer -dize"i'-, enfrentarem
SR CÉ
· A~
· ·--os aposentados, a pressão que eles exercem no sentido da
. 0. ·
~IO SILV
Dr. Roberto~ o problema do
desvinculação. Exatamente para posSibilitar, de um lado, uma FmsoCial, gostaria que o Senhor···
Previdência_Social minima:menJe estável e, de outro, ºma p_qlíO SR:ROBERTO MACEDO- Vai;Ilos toc"r em alguns
tica de ganho real do salá_riQ rritniinó. No entanto, essa dis:cus- pontos da tabela, que foram tocadas pelo Senador Mário Ccsão volta, para nossa surpresa; itldependente das condições vas. Sobre a questão da queda da propo~ção de contribuintes
de quem seja o responsável ~ cõm todo o respeito que lhe beneficiados, de fato isso tende a ocorrer e"ni vários outrOs
devo; não estou me dirigindo a V. S•, apenas é uma tentativa sistemas. Agora, aqui houve um dano já percebido, que isso
de mostrar nossa posição ,.-=para justificar a: sUrpresa deste aconteceu conc~mitanteme_nte um aume~to das contrjby.!ções,
debate. A elaboração do_ projeto 'reS~?nde, mais ou menos, o que é natural, mas houve também ~a queda muít? grand~

1316

Quarta-feira 25

DXÁRIO DO CC6NGRESSO NÂCIONAL (Seção II)

Março de 1992

seria: inCofporã.do aos benefícioS a partir-de 1<? de setembro.
Esse abono é de 54,60%. ··
E, a·partirde 19 de setembro, sempre que o salário mínimo
foss~ reajustado pelo índice da cesta básica, os benefícioS
seriam reajustados pelo índice inte"gral do INPC.
A Lei n"' 8.222, que é de 6 de setembro, não reajustou
o salário-inínimo. Ela fixou o salário mínimo eril Cr$ 42 mil.
Diz ela, no seu art. 69 ou 7"', não- me lembro bem, 8º, se
não me engano: "O salário mínimo é fixado em Cr$42 mil
por rnés''.
Essa fixação dc:i:correu; eVidentemente, é -Óbvio, de um
reajuste do salário mínimo por·uin índice que não se sabe
~_força de trabalho. Então, isso causou esse Prõbieina.- Em face das colocações do Senador, quero cta:r alguinas qual tenha sido e por um ganho real sobre_ esse índice, que
explicações a respeitO de como é que o Governo pretende me parece ter sido de 38,7% -foi o que- sOube há poucos
enfrentar esse problema de caixa. Essas ações eStão sendo dias.
Pois bem, essa fixação de Cr$42 mil não servia de base
pagas, o Dr. Rossi pOde me corrigir se eu falar alguma coisa
equivocada ne~sa área -:-- com recurso~ qu~ a Previdênc!c_t para reajustar oS benefícios. Isto, a própria Lei n~? 8.222 disse
ainda tem eni caixa. No dia em que se esgOtarem e-sseS reCur- expressamente ilo art. 18, que acabou vetado pelo Poder Exesos, será criado um impasse, porque não há forma de o Go- cutivo, quando ela p:retendeu estender as antecipações bimesverno atender esses pagamentos. Inclusive, há restriçôes Cons- trais também aos benefícios.
No- aft. 18 estava dito que aplicavam-se as antecipações
titucionaiS à açâo -do Governo: tais Como não poder finanCíar
com a emissão trionetária, não ter recursos 6Içãmentários; bimestrais aos benefícios, mas que essas antecipações, bem
então, há uma série de complicações que estamos querendo, como- o abono da letra b, do § 99 do art. 6"' da Lei n9 8.172,
aqueles 54,60_%' seriam absorvidos, descontados no primeiro
justamente, evitar com esse tipo de prOjetõ.reajuste do salário mínimo, fixado na mesma lei, paia 19 de
Esse projeto, art. 6"', passa a exigir, já a partir da data janeiro de 1992.
·
em vigor - porque há a carência de quatro meses - -que
É evide"õte que não se cuidou ali de benefício nenhum,
as contribuições entrem no caixa do Governo. _Os pagamentos porq~e ela mesma diz "o:-p~mciro reajuste dos benefícios
passam a ser feitos sbb a forma da chamada ação precatória
será agora em janeiro _de _1992" ~
_
_
'
não é isso, Dr. Célio? · ·Esse artigo acabou vetado, porque não se podia estender
O SR. CÉUO SILVA- A confusão a{esÍásendo gran· essa antecipação. E, no artigo seguinte, no art. 18 ou 19 da
Lei, um artigo- que não foi vetado, é que se estabeleceu,
de.
pela primeira vez, reajuste dos valore-s expressos em ·cruzeiros
O SR.
-Não, eles passam a ser precatórios. nas Leis n" 8.212 e 8-213 ein 147%.
Quer dizer, eles têm que ter uma ordenção de acordo
Ali, o que se mandou reajustar foram as faixas, as tabelas
inclusive, com o Orçamento, quer "dizer, não é obrigado ~ constantes das leis citadas. Nessas leis -não tem. benefíciOs
pagar imediatamente. É a partir da data da publicação.
mensais postos em valores de cruzeiros.
Eu pediria ~ aSsessOria do Dr. Célio.
Existe o auxilio-funeral, se não me engano de 10 (dez)
existe um outro auxüio, também, fixo, mas esses foram
O SR. C~LIO SILVA - Se me fosse possível, inicial- ,mil,
os únicos. .
~
- ·
mente, gostana de fazer um esclarecimento no campo jurídico7
Pois bem, esses 147 geraram toda a confusão e o Governo
para que esses argumentos financeiros e económicos se ajustem à realidade, porque estão falando muito no campo jurídico não podia estar preparado para ele, porque isso era um índice
e não é, realmente, a idéia da equipe que: cuidou da elaboração de tabelas e ·não reajustes de benefícios.
desse projeto.
- _ __
-~ -A J~tiÇa-~ e~treta~to,Passou a aplicar os 147% como
Primeiro, não se pode deixar de examinar o problema reajuste de todos ps_benefícios-sUperiores ao salário niínimo.
.
· ·
dos 147,06%.
Verificam, V. Ex,s, qtie quem ganhava 17 mil cruzeiros, na
COmo os senhores sabem --:-_melhor d_o qu~ eu~ até r:ealidade, ~el}çlO um reajuste d~ 147,06%, :vai a 42 mil. Mas,
a Lei n"' 8.213, que criou os benefíCios da Previdência: SoCial
qt.':~_ID gan~~v?- 20, quem ganhava 25, quem ganhava 30, passou
est~beleceu como regra permanente que os benefícios_serã~ a- ganhar 42 ~ e não teVe esses 147% . E a J ustíça vem afirmando
reaJuStados na mesma data em que o salário mínimo for reajus- que os 147%-ê Só· pai-a qlleirl-ganha acima do -salário iníniino.
tado pel() _valor_da ~esta b~sica, e serão reajustadOs_os beneEsse é o primeiro pOnto que acho que deve ser esclarecido
fíci..oS p~lO INPC integra!~ Es!a é a regra de reajuste dos bene- e a confusão que a Justiçã vem fazendo na aplicação de um
fícios.
--índice de·correção -de tabelas, ela resolveu aplicar para correA regra de reajuste dos salários de contribUição estabeção de benefícios.
lece a mesma data e os mesmos índices que servirem de reaA segunda-C()isa é que aJustiça, lamentavelmente, passou
juste para os benefícios - isso dentro do princípio constitucional de que não se pode criar, aumentar ou· estender um a concedef esSas decisõeS por medidas provisórias, por medibenefício sem o respectivO custeio, a respeCtiVa fonte de cus- dil.s-limin·ares:Ea COncede a liminar quando todos nós sabemos que a Iülliriar_Só se concede para garantir a eficácia da
·
teio.
Pois bem, na Lei n"' 8.213, o aft. 146 criOu o primeiro sentença futuiá. "Ela nào está garantindo a eficácia da sentença
obstáculo quando mandou incorporar ao-s-benefíciOS o abono futura, ela está dando desde já a sentença futura, ela manda
pagar, ela não podia dar essas liminares. Tecnicamente, dentro
do mês de agosto,_ estabelecido ~-a Lei no? $.172~ art. 99, §
do DireitO, isSo_ não era hipótese para liminar.
6"', alínea b. E o abono de agosto. O abono pago em_ agoSto
do valor dos benefícios. H ou ve uma frustração muito grande
daqueles que contribuiram para a Previdência Social. Eu, por
exemplo, numa certa época contribuía sobre 20 salários mínimos; agora não sei o· que vOu _.tecébi!r, PrbVaveJineitte lião
seja nada disso. O teto hoje é abaixo de 10, e tem todo
o- problema da forma de cálculo. Então, houve_ um dano.
Essa queda é muito comUm em economút mais-fiadura, do
ponto de vista demográfico.
__
_
Aqui, ela foi precipitada pela incorporação de um grande
número de contribuintes, além do problema que tivemos na
última década, de não-crescimento de iiCordo -cciin -o ideai

c
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Tentou-se evitar isso._ O único que compreendeu, porque.
foi o úniCo que teve oportunidade de fazer isso, fofO Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que negou, em todos os mandados de segurança originários, as liminares. E, quando _concedeu, como também não era definitivo, o Supi"emo suspendeu
para dois.
.
__
,
Os Juízes de Primeír"a Instância não. Eles só deram limhtares até agora. E uma liminar é dada porque o mandado de
segurança é impetrado contra o ato que se considera ilegal.
Esse ato seria o quê? Seria Portaria do Ministro Antônio
Rogério Magri. Então, o que a Seguiã.nçá-poderia ter dado
liminarmente? A suspensão da portaria, a não eficáCia da
portaria. O que se aplicaria? A lei.
Mas não. Eles, pura e siriiplesmente, suspendem a efiCácia
da portaria e determinam na liminar que se apliQue" os 147%
nesse reajuste. Essa função, data vênia, é dos Srs., não" é
do Executivo, é do Legislativo, ele é que pode legislar e dizer
como é que se reajusta o benefício, não- é o Judiciário. O
Judiciário pode dizer que está errado, mas ele não pode deter~
minar qual seria o acerto se o certo não estiVer numa lei.
E isso ele vem fazendo.
Esses pontos é que geraram a surpresa para o Governo
que elaborou a sua proposta orçamentária ria altura em que
essas ações começaram a surgir - elas surgiram a partir de
setembro.
O Governo estava elaborando a proposta, o Orçamento
foi votado e sempre na esperança de que se conseguiria, Seriam
situações esporádicas - não posso dizer maiS do que espe~
rança, porque isso não é matériã que afeta à COnsultaria.
O INSS achava que suspenderia, que eram casos isolados
mais isso ·se generalizou e colheu de surpresa o Governo.
Ele não tem no OrÇahieilto como atender esseS-pagamentos.
É evidente, não se pode negar, que ele pode remanejar
verbas, através de autorização do Legislativo, ele poderia fazer
issõ-. Mas, não é o normal, não é o certo.
Daí por que nesse projeto de lei tem esses dois dispositivos. O art. 5"' e o art. 7"' No art. 59 quando se fãla em publicações - e eu estaria procurando esclarecer o Senador Mário
Covas - ila realidade, a idéia do artigo que exista mensalmente a publicação do demonstrativo a_ partir da vigência
da lei. O demonstrativo será publicado mensalmente no Diário
Oficial, por isso ele está colocado no plural~ mediante demons~
trativos. Não é o demonstrativo do equilíbrio.
Os demonstrativos específicos deverão_ser publicados mês
a mês, e quando se verificar através dessas publicações, que
é a única forma que temos de dar o controle aos particulares,
é fazer o demonstrativo e publicáwlo. O demonstrativo é que
trará, como conseqüência, a comprovação do equilíbrio. Nesse
momento cessa, a cobrança retorna ao seu status quo ante.
Essa é a primeira hipótese.
A segunda hipótese, essa do art. 7'?, aí, o que se procurou
fazer é exataniente o reforço da Previdência nas leis de planos
e custeio que foram aprovadas pelos. Srs. Ali se estabelecia
que o reajuste seria sempre pelo INPC. Os 146% que incluímos na Lei n!' 8.213 quebrou esse princípio criando o reajuste
pela cesta básica. A juStiça, por sua veZ, está aUmentando
isso não mais por .cesta básica, Irias pelos 147% que está na
Lei n9 8.222, que não tinha nada com isso.
Então, essas inclusões é que se procurou abrangê-las.
Por exemplo, no período, nós tínhamos mandado, o Executivo
havia mandado - como disse o Dr. Rossi - um projeto
de lei que pegava de março a dezembro. O prOjetO não foi
aprovado e não chegou a ser votado, não sei se foi retirado
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ou não, e agora então, manda-se_em substituição, como já
estamos no mês de _janeiro, u:m de março a_julJ10 de 1992.
Mas, de forma abranger, fazer com que retomem tudo a variação do INPC. Essa que é a idéia.
O do art. 69 que motivou o pedido da minha intervenção,
aí já é outra coisa, aí é a· problema do precatório. a-Governo
inandou, se não me engano, acho que é projeto do Governo
-que os Srs. tranSfOixiiararii em lei, a Lei n"' 8.197, qUe estabelece o pagamento do precatório,- ínclusive para as autarquias.
A Consultaria sempre entendeu que isso não se faria
ne~ssário porque desde que a Constituição fala nas_ fazendas,
federal, estadual e municipal, é óbvio que as autarquias se
incluem nessas fazendas públicas. Então, não ficaria a lei explicitada. Mas, como começaram a surgir dúvidas, a consultaria
já havia dado um parecer nesse _sentido de que os próprios
precatórios_ de natureza aUmentar. estariam S!Jjeitos àquela
ordem, só que eles têm urna ordem própria, deles, mas não
afasta a condenação, ainda que alimentícia não afasta o precatório.
Ma~. o que fez a Lei n!' 8.197 para tornar isso claro?
-Essa lei foi arguida de inconstituciOnal. o art. 49 , parágrafo
únicó, principalmente, foi a-rgüido de inconstitucional, submetido ao Supremo a ação direta de inconstitucionalidade e o
Supremo não só negou a liminar, CO!llO ao julgar o pedido
de liminar, ele deixou clara·, inclusive citando precedentes,
que não há de se ex:cluir, mesmo os pagamentô's de natureza
alimentar, quando condena a fazenda pública, da ordem dos
precatórios. Criando-se uma ordem própria para ele, mas sempre em ordem, para evitar que haja o favorecimento, que
se_ pague a, ao invés de pa_gar b, que dê preferência a c,
e que se mudem as posições. E issO que-~1 ConstitUição assegura
no art. 100 e que a Lei n• 8.197 fez.
Nas ações civis públicas, esses pagamentos, a rigor, nãO
quero entrar nem no campo que a ação civil pública é o instrumento adequado para pedir esses direitos indivlduajs Subjetos
que estão sendo pedidos, da mesma forma que Ó mandado
de segurança coletivo seria o meiO próprio para se obter efeitos
patrimoniais e não é, rião impOrta. A verdade é que as decisões
condenatórias, quando finais, _-elas deverão_ s~_guir a norma
contida na Constituição, quer dizer o pagamento.
Então, é isso que está dito o,q an;. 69 Quer d@r,. esses
3" artigos são, realmente, de ordem jurídica e o primeiro,
o art. 59, não é q·ue traga a nulidade total da _tab~la, ~le
trará a desnecessidade do acréscimo. Para a_eqmpe Jurfdlca
o que se entende é iSso. Ele traz, a qualquer momento, seja
logo nos primeiros meses, seja mais parã frente, o reestabel~
cirilento do status quo ante, a esse prOjeto, desde que haJa
o equilíbrio.
O art. 79 , evita, procura recursos. No leito normal que
os Srs. estabeleceram, a forma· de reajuste 4os benefícios,
a variação do INPC. E o a;t. 6• é obediente ao art. 100 da
Constituição, para pri.garnénfO do precatório, inclusive para
o montante. O Juiz pOde dar uma decisão e aquilo que ele
tem dito, realmente, é absolutamente certo. O problema económico não é jurídico, não temos nada com isso. Vamos decidir de acordo com o que entendemos. Deve pagar. Muito
bem. Eles determinam que paguem. Mas se não tem no orçamento, não se pode fazer o pagamento. Para isso existe o
piecatório. Entra no Orçamento para poder pagar depois.
Mas eles não querem. Hoje a regra é ou paga Ou está preso.
É isso que eles têm feito em medidas liminares, todas elãS
satisfativas.
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Eram estes os esclarecimentos gue achava necessári_os
expor' porque o precatórib nãõ- e--uma fofmã difefente de
pagamento.
-- O SR. ROBERTO MAC~b(Y.,:..: Não, estava d~endo
que ~eria uma forma de estabelecer isso numa Ordenação.
O SR. CÉuo· SILVA - Exata!llenÍe. E Ô normal~ É
o que está na Constitliiçao: IssO é mais Par3 inosúar c~mo
é que não podemos .... Por exemplo, em São Paulo há uma
sentença do Juiz em que ele condena o INSS a pagar os atrasa~
dos com juros e correção mOnetária, para--=-eVidente todos os aposentados de São Paulo. O Supremo~ por sua
vez, suspendeu. Em São Paulo, os aposentados são defendidos
pelo Sindicato dos Metalúrgicos. O cãktifo é illdividual, para
cada um desses aposentados. A rigor~ 9 oo~~ador é quem
deveria fazer isso. POrque realmente o art. ~O! no caput,
diz que a execução se faráiniediat3.mente, por autos suplemen~
tares ou carta de sentença. Autos suplementares quando a
decisão for administrativa. E carta de sentença quando for
judiciaL Mas sem que se cite, sem que se embarque, sem
que o contador faça a cálculo, não vejo cOrno· êUmprir. Eiltão
é isso que está dito na legislação.
-Eram estes os esclarecimentos que tinha a dar.
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tabela construída dentro de algumas hipóteses. Estão no roda-

pé. Eiltão ela é certa dentro daquelas hipóteses. Então não

é uma tabela errada. Ela é certa dentro daquelas hipóteses.
Não havendo aquelas hipóteses, ela deixa, evidentemente ...
Agora ...
.... O SR .. MÁRJO COVAS - (Inaudível.)
O SR. ROBERTO MACEDO~ Não, mas aí é o seguinte: Pensamos ...

O SR. MÁRIO COVAS- Aquelas hipóteses não são ...
O SR. ROBERTO MACEDO -Não, um minuto, Senador. O senhor está supondo qUe seria boro para nós que o
art. 79 seja aprovadO.
O SR. MÁRIO COVAS- Não, estou supondo. (Inaudível.)
O SR. ROBERTO MACEDO- O que,ruma hipótese,
que aí ela deixa ...
O SR. MÁRIO COVAS - O aumento da arrecadação
também só ...
O SR_ ROBERTO MACEDO-- Sim. Mas, Senador,
o senhor está supondo ... Para o senhor dizer que ela tem
-problema, o senhor está supondo que o art. 79 seria aprovado,
certo? O que é uma hipótese.
O SR. MÁRIO COVAS -Supus que o Governo tinha
mandado, porque queria.

O SR. ROBERTO MACEDO _::MuitQobrigadÔ.. Dr.
Célio Silva. Vou só completar os esclarecimentos que eu tinha
que prestar ao Senador Mário Covas, inclusive agora bastante
resumidàs, em face dos esclarecimentos prestados pelo Dr.
.
Célio Silva.
O SR. ROBERTO MACEDO:._ Claro. Queremos isso.
Isso aí permitirá então um- melhor ordenamento dos com- Mas o senhor está supondo que ele vai ser aprovado. Quando
promissos que o Governo teria Com relação ao passado. E
a gente manda ... Estou há pouco tempo no Governo, vãrias
inclusive não temos outra forma de fazer, porque hoje, em
coisas q-ue mandamos para cá não são aprovadas no _seu con~
face dessa restrição de que a contribuição só entra em vigor teúdo, integralm~nte. Há seni:pre u-m projeto de negociação.
três meses depois, depois ainda tem o período do fato gerador, O Governo não manda um projeto para o Congresso espeque leva quatro, tem uma restrição que o GOverno não tem
rando que ele seja necessari":mente aprovado na sua íntegra.
outra saída para isSo.
-Quer-issO, mas tem que pensar nas hipóteses. Então fizemos
Agora, gostaria de fazer uma breve consideração a respei~
o cálculo da tabela ... E pode ser até pior. Temós-eSse cálculo
to daquelas considerações que o senhor teceu a respeito desse da tabela, está dito aqui neste documento que ela tem algl,l_mas
documento, porque embora não tendo participado desse prohipóteses, que na verdade são hipóteses, são para uma futura
blema e só tendo entrado no Governo agOra, tanibém sou política .salarial, que o Congresso pode entender de forma
solidário com essas pr~()Ç~paçóes a respeito do sistema previ~
difeúmte, e até aumentar o valor dessa diferença. En_tão é
denciário. Acho que na medida em que vai para um caminho
um raciocínio baseado em algumas hipóteses. Agora, parede seguridade social, deve aumentar a pare·ela que vem do
ce~me que o projeto está logicamente bem armado. Isso é
TesOuro". Isso é umã fOgica, porque inclusive porque ele gene~
provado, ele contém mecanismos inclusive para reverter.
raliza, não precisa: <fe recursos só das contribuições de PreviO SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a palavra
dência Social. Bof dífiCufdade de se fazer isso nu~!:!_ estágio
o Senador Josaphat Marinho.
irilediato. Agora, temos uma dificuldade muito grande aqui
no Brasil de estabelecer impostos diretos, qUe seriam impostos
O SR. JOSAPHATMAIUNHO- Sr. Presidente, Srs.
mais justos para sustentar· o próprio Qrçamento da União
convidados, vou ater-me ao projeto.
e atender a esse requisito. Gostaria de lembrar que inclusive,
Sr. Presidente e senhores convidados vou ater~ me ao Prorecentemente, aquela alíquota de 3.5%_de um impo~to_ progressivo caiu. Também caiu o próPrio ptõjerô·· à.O- ITR. Então jeto, conseqüentemente, ao problema de emergência ou de
isso aí dificulta muito a possibilidade de se financiar um sistema conjuntura que está sendo debatido. Não cuidarei dos problecom essas características a partir de itp;postos do Orçamen~ mas estruturais da PrevidcSncia, porque desenvolveria uma
análise de questões colaterais ou conseqüenlies, cónio" de débito-Geral da União, e mais justos e .eficientes do ponto de
vista tributário.
tos com a Previdência, devedores públicos, devedores priva~
dos e nada disso pode ser objeto de decisão no_ curso_ ·da
Agora, no caso, temos uma dificuldade-ãfficion3I, porqUe
neste estágio que estamos não podemos propor nenhuma me~ apreciação de um projeto visivelmente destinado a resolver
um problema de conjuntura.
dida de caráter tributário, por causa do princípio da anuali~
·Em face disso, e analisando o projeto eu dirigirei algumas
dade, trata-se, então, de uma contribuição.
Só completaría a respeito do cálculo da tabela. O Dr.
poucas perguntas. Em primeiro lugar, perguntã~a ao n<?bre
Rossi prestou os esclarecimentos, e só me permitiria ao Dr.
ConsUltor-Geral da República se o Governo já argüiu perante
Rossi, na minha linguagem académica .... Porque temos uma o Poder Judiciário que lhe e vedado na forma da Constituição
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realizar despesas ou assunção de obrigação diretas que exce-

dam os créditos orçamentários ou adícioii.als~-E ai.Qda, que
também na forma da ConstitUição nenhum benefíciO ·ou- serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Esta é a
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O SR. PRESIDENTE.(Raimundo Lira)- Concedo a
palavra a V. Ex~, pela ordem.
O SR. MAURÍCIO CORJlliA- Não me inscrevi, quando cheguei aqui, porque, na verdade, fui ó Senador que suge·-nu ·a presença do nobre Consultor-Geral da República, Dr.
Célia Silva, tendo em vista a natureza do Projeto de Lei
em parte já explicado pelas perguntas feüaS pelo nobre Senador Mário Covas.
Apenas quero registrar que as respostas foram muito elucidativas, não só na_ parte relativa aos dois, o Presidente do
INSS, Dr. Arnaldo Rossi, e ao Secretário de Política Económica, Dr. Roberto Macedo, mas seguramente na parte do
Dr. Célio Silva.
Eu vou ter que me ausentar agora, estou prejudicado
porque ele chegou depois e as perguntas não poderei formulá-las, eu tinha algumas indagações. Indagaria: Até que horas
vai esta reunião ou se ela ~rá prorrogada para amanhã?

questão de natureza jurídica posta perante o consumidor.
E para os dois outros convidados eu _indàgarià, para meu
esclarecimento, já que quero votar_ p Projeto, inodifiêãrído,
recusando todo ou em parte, mas conscientemente. Os pagámentes já determinados pela Justiça, relativos à concessão
dos 147% ultrapassam a reCeita orçada da Previdência? Se.
o pagamentos já determinados ainda não ultrapassam a receita, qual será o valor aproximado, a partir do qual se verificará
a falta de recursos? E qual, presumidamente, o momento
em que se verificará a falta de recursos suficienteS?
O SR. CÉLIO SlLV A - Posso responder a pergunta
que me foi dirigida.
Eu queria apenaS fazer uril esClã.reCiinerl.to -de que quando
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Não há previusei ·cta palavra no momento anterior eu esqueci, talvez pela
falta de prática, de dar uma satisfação da hora em que cheguei. são de término, até os Srs·. Senadores acharem que estão
Porque não sabia da minha convocação, fiquei sabendo através sufiCientemente esclarecidos ou o próprio tempo, com ausên-_
de um_ telefonema do Senador Mauro Beneviâes, e em cinco cia paulatina de Senadores, se encerre a reunião. Não tem
minutos eu estava aqui. Por isso é que não Viíri- àilteS. De hora prevista.
qualquer forma, quero deixar claro isto.
·. O SR. MAURÍCIO CORRÊA __:Tenho esperança de
Com relação à pergunta feita pelo Senador Josaphat Mari- que o Dr. Célio Silva retorne amanhã. Muito obrigado.
nho, eu posso dizer que já foi ãrg-üida.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Dr. Roberto
Inicialmente, nas ações civís-públicas e mesmo ·nas infOr- Macedo, parece-me que S. s~ vai responder a uma indagação
mações de mandado de segurança o INSS cuidou de alegar do Senador Josaphat Marinho?
a falta do dinheiro para fazer frente aos 147% sõb o fundamento de que não estavam previstos. Levantou o problema
O SR. ROBERTO MACEDO -Senador Josaphat Mairib:mstitucional da impossibilidade de fazer pagamento sem rinho, daria uma resposta dentro daquilo que já aprendi a
autorização orçamentária. E coin relação à criação de aumen- respeito, eStando no Goveino, mas pediria ao Dr. Arnaldo
tos de extensão de b~nefj'cios sem a respectiva fonte de custeio, RóSSi qUe depois complementasse ou retificasse, porque não
diretamente ela não foi afirmada, embora o Senado, várias estou seguro a respeito disso.
_ _ _
vezes, na defesa do INSS~
Acho que, em termos de orçamento, incl_usi_ve este docuA partir do momentO em ciue União, Instada pelo Poder mento faz referência, no caso do pagamento de benefíCió_S,
Executivo passou a ser representada pela Procuradoria-Geral há um orçamento de cerca de Cr$47 ,8 trilhões, que está includa Repúblcia através do Procurador designadq_ para fazer as sive mencionado aí. Então, a rigor; eXiste _uma verba orçamenvezes do advogado da União, aí então começou-se a argüir tária", não sei se isso depois é levado em conta em bases menmais precisamente esses dois pontos. Não só a inexist_ênc:ía sais. Nós trabalhamos no Ministério da Economia em termos
de fonte de custeio para atender esse aumento de.147%, como de ~aixa, quarido não entra o caixa- Suficíé.Ilte, o Governo
também a impossibilidade de fazer pagamentos que não este- faz _contingenciamentos e procurà. adrriinistr3:f em -tenriOs de
--jam previstos no orçamento. Isso passou a ser alegado. Foram caixa.
Então,
acho
que
o
que
pode
acontecer
e
esse
é
o
os elementos aduzivos pelo Dr. Artur Castilho, como advo~
gado da União, para pedir a suspensão da decisão do Superior cenário mais prOvável - é" que, conderiado a_ fazei: o p"aiaTribunal de Justiça, alegando, inclusive, evidente, com o art. mento, haja um problema de caixa e· aí 3cho que geraria,
130 que dizia qué não se devolveria, então, ele alegáva a inclusive, um outro problema jurídico, se o Governo é obrigrave lesão às fiiümças. E com a lesão à ordem era a determi- gado a pagar mesmo tendo orçamento, mas não tendo caixa.
Teria inclusive uma dúvida jurídica a respeito disso. N_o
nação do pagamento sem autorização orç3n:ienfària. Então,
já foi argüido na Justiça precisamente no Supremo. E nos meu entendimento como economista, acho que não é lógico
outros acenadas, postas nas petições que- não fciriim conside- exigir que o Governo pague se não tem caixa. Mas eu pergun- f~ria ao Dr. Arnaldo Rossi com? ficaria issó. Espero qrie
radas até agora pelos julgadores.
1sso não aconteça.
______
-·
-- O SR. JOSAPHAT MARINHO- No Supremo ainda
O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI--, Possivelmente, Senão houve decisão a esse respeito.
riador Josaphat Marinho, a minha resposta não será precisa
O SR. CÉLIO SILVA...,... Não, o Presidente do Supremo - outra vez.
Estamos evitando, nessa batalha judicial, cumprir, não
apenas suspendeu as duas dedsões do S1J ~ nãQ ·suspendeu.
se declarou incompetente com relação ao Juiz de 1~ Instância, é crimprir porque seria desobedecer_ o Judiciário, inas es!amo~.
porque ele não poderia suspender. Não há decisão de mérito. dentro das possibilidades legais, retardando a execução, utilizando remédios legais. Temos esperanças de que, de alguma
O SR. MAURÍCIO_COR!lliA._"C":c.Sr. Presidente, pela. maneira~ a razão retome a esse debate _e~ repito, sobretudo
aos juízes federais de primeira instâilcia ....:.._ já estou agora
ordem.

a
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comprometido com isso, alguém me diz que não se fala mal
de juiz e eu não estou falando mal de juiz individualmente,
estou dizendo que os juízes, a essa altura, não estão discutíndo
mais os 147% a nãO ser as suas prerrOgativas, qUe- eies julgam
são suas prerrogativas. De modo que amanhã ~ai: "Dr. Rossi
disse que os juízes ... ", disse.
_______
_
Em CuritiOa, a execução foi suspe-nSa, no Estado do-Piirã.ná todo, Senador Josaphat Marinho. Acho que isso é um
sinal da volta da razão. Estamos nessa batalha, a execução
- -foi suspensa.
Imaginamos que podemos obter vitórias ainda no process_o de execução, mas se não obtivermos, temos problemas
de caixa para pagar os benefícios já ã.gora em fevereiro. Eu,
na minha ignorância juJ1di~a, ainda que eu seja Bacharel" em
Direito, mas já faz tanto- tempo que advoguei de vez em
quando, mas aprendi outro dia e vou r~petir aqui, diSse que
o limite da eficácia da decisão judicial está expresso no brocardo latino ad impossibiUe nemo te netur que é uma coisa
tão velha que está dito em latim. Só está em -latim, não é
para s_ofisticar, é porque: -é -antiga_. _Vai hav~r o momento em
que o sujeito vai dizer o seguinte: paga. Não posso pagar
porque não tenho nem autorização orçamentária, nem di-nheiro.
Criei aí, há oUTras ffietáforas mais grosseiras, mas disse
o seguinte, !a~bém_na_ minha igno_rânçiajurídica, sé-o Supremo Tribunal Feaeral, por decisão unânime, me mandar correr
cem metros em ·oito segundos, possivelmente eles vão ficar
frustrados porque·a~decisão não vai poder ser cumprida. Acredito que vamos chegar a isso, porqu-e essa é a ·sitU3çã0 de
emergência e justifica a resposta do Governo em termos de
emergência, põrCJ.iie"se fôssemos levados e estamos nessa batalha, ainda agora tive de assinar uni. telex, antes-de vir-para
cá, me retardei, cheguei atrasado, não porque nao fui convocado, cheguei atrasado porque estava lá envolvid_o com essas
questões, uma comunicação pessoal minha, nun~ vi isso, quer
dizer, eu Presidente do INSS, me dirijo ao Juiz da Execução
em São Paulo para dizer a ele que não vou pagar a correção
monetária~ entre outras razões, porque não há índiCe: E-u
não tenho INPC, portanto não poSso pagar. Um cálCUlo do
contador em relação a juros de moia.
É. uma situaçao, Senador, inteiramente absurda dO p~nt~
de vista jurídico, institucional, que acho, tarnbéin, na minha
ignorância, traz de volta a avocatória e a sua necessidade.
Rodamos o principal em São Paulo~ porque as liminares não
~ão correção monetária. Temos cOi-reção_ monetária, Dr. Cé:.
lio, por favor, mas acho que é isso, eu estoll lá envolvido
com isso, é menos agorá uma questão jurídica do que ~dminis
tração desse imbróglio. Só temos correção na decisã_o- de São
Paulo que é de mérito, as outras todas são Iiminares e, quer
dizer, liminar mandado de segurança não têm correção mone-tária, pela própria definição. Então, rodamos o~ carnês para
pagar o_principal, mas ainda assim não temos, dotação orçamentária claramente não temos, Iftás não terriOS-Cáixa, Senador, para satisfação de todas as decisões judiciais, o que impõe
o problema ·do precatório, quer dizer, não porque alguém
queira, tem de fazer. Não é aquele livro :Para fazer pela ordem,
tal.
O ]uh: fiOs ariieaça, em São Paulo há uma ameaça concreta;- -além-dã-prisão--; ·eies vão--oioqueai'- ãs- OOrit:üi ·ao -IUStitúfO:
Vamos tentar, quer dizer. desconstituir o bJoqÚ_eio, mas s~
isto não- ocorrer· teremos uma situação jlitidico-instiiucionil
engraçadíssimã, párque eles que Se negam ao precatório no_
Executivo, e dis~eram que não era rtecessárfo, ritas cOího ess-â
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discussão se insinuava, o Executivo mãndou para o·Congre-s!fõ
o prOjeto de lei que se transfOrmoU em lei, que é a Lei n<?
. 8.197, vamos ter a seguinte situação. O instítllto do-precatóriO
migrará do .E~ecuiivo -para o Judiciário, porque o juiz ficará
com recursos bloqueados e eu perguntarei a ele se pago primeiro o reajuste de 147, se pago a competência do meio dos
aposentados, se pago os hospitais,- se pagO, se- pago - se
pago. Quer dizer~ é _uma -sit~açãc;> _êi!>surp.a _do__ponto de ~st_a
_jurídico-inStituciori3.1. O inStituto do precatório que é claro,
é um instrumento, uma ferramenta de execução orçamentária
migra para o JudiCiário. Estamos às vésperas dessa situação
para falar da gravidade do que e~tamos tratando.

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Do que depende sua
resposta, o que se entende é que se se generalizar ...
O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não, já em fevereiro
não teremos condições de satisfazer as nossas obrigações do
mês e teremos aí uma Situação_ CUriosíssima porque pela primeira vez ... teríamos e isso não foi dito se eu tivera garantia
da receita eu posso ter instrumentos de gestão, entre outras,
quer dizer, posso contar com antecipação, posso remane jar
provisoriamente, p_orque pelo menos eu tenho um guardachuva protetor e eu agora não estou, estou na chuva sem
nada.
Só para completar. Teremos Um absurdo, SeÕador, e
af sim de promover injustiça, porque_ vai faltar para pagar
os 10 milhões e 200 mil que recebem o salário mínimo, já
agora- em fevereiro, a pretexto de dar um aumento real de
_q~ase 40%. Isto me parece uma lOucura em iertnos de qualquer sistema previdenciário, independente ou não do mérito
do Projeto do Governo. Há algUém que imagine que o sistema
-pre_videnciário fuilciona porque o salário se transfonna em
benefício e, alguém, dá 40% acima da inflação no benefício,
quandq no _Q_ua~ro económico,_ sabídamente, a massa salaria
-não chegou nem ao patamar da inflação, medida por qualquer
índice. Se isso não é grave ou não suscita soluções de emergên~
'da, eu não sei o que é grave e perdi a noçáo do que seja
emergência, mas vai- saltar- ressalto isto oU.ú·ã -vez-,
quer dizer, em nome de dar- 40% de aumento realt não é
para privilegiado, isso é Uma coisa terrível. Eu estou na pior
·Situação do mundo; eu, agora, no País, sou inimigo de todos
no País- não é isto. TodoS nós gostaríamOs-de distribuir,
se fosse possível, às manchetes, mas, claramente, nós vamos
punit os menos favorecidos já, eni fevei-eii-o, porque teremos
satisfeito essa v_erdadeira revolução_ ou conspirata dos juí:ies
federais de primeira instâncfa.

mas

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Com a palavra o nobre Senador Esperlâião Aniin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, eu abro
mão em favor do próximo orador.
O SR. PRESIDENTE (Neslon-Carneiro) -Sr. Senador
Almir Gabriel, peço que V. Ex• ocupe esta tribuna. Tem
a palavra V. Ex•
O SR. ALMIR GABRIL -Sr. Presidente, Srs. convi~dos, Srs. Sena~k()_:r;es, desde logo eu quero dizer que vim
para cá pOrque fi~ melhor nós olharmos nos olhos - nos
meus e n<?S áei~s próprio-s ao c;iarem respostas. Não foi, absolutamente, pelo fato de estar próximo do Dr. Roberto-Macedo.
Em primeiro ponto, coloco-me ~mo pessoa, Medico qpe
Sou, eventualmente Senador e, obviamente, ao fazer incursões
na área legal o faço com todas as restrições possívei~. É claro
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Esses são_ os aspectos que eu queria abordar, do ponto
que outros__companheiros como os Senadores Josaphat Marinho e Cid Sabóia de Carvalho, sem dúvida alguma, teriam de vista constitucional e jurídico. Insisto em dizer: longe de
condições muito melhores do que eu para tocarem alguns mim querer substítuir o brilho da inteligência dos Senadores
aspectos constituciõnais e Jurídicos deste Projeto de Lei. O Josaphat Marinho, Cid Sabóia de Carvalho, Chagas Rodriart. 19, quando afirma a necessidade de aumentar as contribui- gues, Nelson Carneiro, José Paulo Bisai, grandes juristas da
ções, no nosso entender, embora se possa discuti-lo com rela· Casa, e de tantos outros que aqui militam bastante bem. D~
ção a questão de ser ou não adequado em tennos de volume qualquer maneira, gostaria de ter essa questão respondida.
de__recursos, ele está correto, mas não se pode dizer o mesmo Pediria ao Presidente para deixar as outras questões para
quando se coloca que se cria um adicional de 3%, incidentes
formulação posterior.
sobre a remuneração percebida pelo empregado, a qualquer
O SR. CÉLIO SILVA~ Parece-me que a primeira dúvitítulo. Creio que o conCeito de contribuição está ligado à
questão do seguro e que tem a ver com a__ condição de que da é com relação ao adicional. E~se adicional é acrescido
a pessoa contribui mediante a expectatiVa de receber o retorno apenas para o empregado e não podia ser computado na parte
da sua contribuição. No momento em que se cria esse adicio- geral. ;De acordo com dispositivo da Lei no:> 8.212, só s_e contrinal, chamado adicional de equilíbrio, no meu entender, na bui até dez salários mínimos. Com esse adicional, o que se
verdade, está-se criando o verdadeiro imposto e Iião uma procura é atingir O restante- do salário. Para esse adicional
contribuição, alterando-a sendo imposto, ele estaria jogado n_ão haveria limit3:ção dos dez saládOs mínimos. Ele seria coem todos aqueles outros critérios de anualidade;, de base para brado sobre o que o empregado receber.
cálculo. A primeira questão que gostaria de colocar para o
O SR. ALMIR GABRIEL~ O conceito de seguridade
Dr. Célia Silva abrange exatainente, esse aspecto: é que, nossa e de previdência deixa, de maneira bem clara, o fato de que,
leitura, a contribuição de equilíbrio, ela, na verdade- é um ao contribuir, contribui para receber um benefício equivaimposto ve_rd_adeiro.
len~e. É por isso até que a contribuição, pelo fato de não
O segundo aspecto, também, é o que diz respeito· à ques- poder remunerar todas as aposentadorias, em qualquer limite
tão da cobrança dos aposentados. A Consti_tuiç_ã_o é eXplícita na Previdência Sodal, estabelece o salário de contribuição,
em dizer quais são as fontes sobre as quais se podem estabe- e o benefício é em função do saláriO de contribuiç_ão: Então,
lecer alíquotas de contribuição e nelas não constam _os proven- _ na hora que tem esse adicional, é um adiciOnal acima daquilo
tos dos aposentados e aparece como fonte, também para elevar que é o salário de contribuição, pelo entendimento isso não
as receitas, essa imposição de contdbuição a partir doS proven- é contribuição, é impoSto.
tos e das pensões.
O SR. CÉLIO SILVA ~Seria uma interpretação. Não
O terceiro ponto, que -eu gostaria de ve·r- devidamente
esclarecido, é o seguinte:- õ art. -~do Projeto diz_qu~_a cobran- poSSo negar a sua contestação de que, nessa hipótese, não
ça das alíquotas serão suSpensaS-quando ·oomprõvado o equilí- seria contribuição, mas seria imposto. Interpretação pode-se
brio económico e firiariceirO do Fundo de Previdência a Assis- tirar, mas o adicional a uma contribuição, não deixa de ser
tência Social. Orà;-até- o -ponto em qUe .pOSso interpretar, contribuição. O problema do benefício poderá ser resolvido
como médico, é que a palavra "suspensa" significa dizer que de outra forma. Esse projeto procura as fontes de custeio.
no momento em que equilibrou, suspende; ·desequlibrou, ele Então, realmente, tem gente que contribui até com vinte salávolta novamente._ Seria diferente -da palavra "extinta", no rios mínimos e só recebe, atualmente, dez, aposenta~se com
meu entender adequada, pará "dizer que aquelas alíquotas, dez. Em razão desses precedentes a equipe econômici\ entenrealmente, cessariam naquele momento. Ao colocar a palavra deu necessária este adicional à contribuição. Não me parece
"suspensa n, talvez o Governo realmente pretenda manter esta que ele vá para a situação, para a caracterização de um imlei aprovadã de maneirâ permanente. Toda vez que ele se posto.
sentir cOrri necessidade de recurso de caixa, faz voltar a vig~r
O SR. ALMIR GABRIEL~ Desculpe eu insistií', Dr.
Célia, o § 39 diz o seguinte:'--- aquilo que está assegurado nessa legislação.
Há um aspecto a respeito do precatório, e sobre o qual
"A remuneração referida no parágrafo anterior
não tenho como me aprofundar, Mas, na minha cabeça, fica
-não constitui s-alário de contribuição. Para qualquer
muito a idéia de que pensão ou aposentadoria não se trata
efeito legal a lei será considerada pa"ra cálculo de sálario
de renda, mas de prover o alimento das pessoas. Nesse caso,
de benefício, não estando sujeito ao limite estabelecido
fico com muita dúvida se atender àquilo que coriesponde
nas Leis n~ 8.212 e 8.213, de 24 de junho de 1991."
ao alimento de uma pessoa, fica de acordo com a condição
de atender no ano que vem_~ quer dizer, se espera ter no
Então, na verdade, -iSso não é co-ntribuição socüil. IssO
Orçamento dinheiro passar, cjue vai passar fome durante um é imposto confessado pelo § 39
ano, e depois de estar um ano ou nove meses com fOme,
O SR. CÉLIO SILVA ~ Eu continuo insistindo, com
se _ainda estiver viva, paga de acordo com o que está estabelecido no precat~rio. A sensação que tenho é que, quando a devida vénia, que não me parece que seja imposto. Assim,
se coloca conceito de previdência, de contribuição e de aposen- se procurou dc;rixar claro o que já estava exatamente este
tadoria e de pensão, na verdade está-se dando as condições ponto, que é um adicional, que não deve ser considerado,
para a pessoa apenas sobreviver, sobretudo na remuneração para efeito de salário contribuição, porque a tendência desse
que o Brasil dá ao trabalho. Nessas condições, considero talvez adicional é desaparecer. Isso está num conjunto, os artigos
muito es< iSita e excessivamente dO direito," a questão de -59 e 7o:o farão com que ele desapareça o mais breve possível.
considerar -.}Ue uma dívida dessas tenha a ver com a coniida É exatamente para atender aquelas necessides momentâneas,
das pessoas, que é uma coisa que pode esperar para ser paga iniciais, de caixa, é que a área económica entendeu necessário,
para o ano que vem. Não sei se aquele pensionista, se aquele além do aumento lá em cima, esse adicional, tipiciinente~
provisório.
apos_entado terá resistido à fome, que desse tempo resultará.
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Com relação ao problema dos aposentados e pensionistas,
realmente, a Constituiçãodeixà claro, ela fala em contribuição
dos trabalhadores. Mas, Senador, a Constituição de 1946,
da mesma forma que a Carta de 1967 e a Emenda Constitu·cional o? 1, de 1969, sempre cuidaram ·cte assistência social
apenas. Elas não falavam da seguridade social. Elas falavam
da Previdência SoCial. Estabeleciam o··cust_eiQ__ 9essa previ~
dência através de uma contribuição tripatite: uma parte da
União, uma parte do empregador e uma parte do empregado
-chamado empregado nas Constituição -, entretanto, são
inúmeras as leis que vigiram durante essas ConStituiçõesJ eStabelecendo contribuições por parte de pensionistas e de aposen~
tados. Essa discussão de que pensionistas e aposentados não
poderiam estar sujeitos a essa contribuição para a Previdência
Social foi levada ao Supremo Tribunal Federal e, em vários
casos, o Supremo - declarou vários casos foram julgaâos
-,e em todos ele deixou claro que a expressão "empregado"
abrangia, também,oaposentado e pensionista. Ali cuidava-se,
apenas, da Constituição que falava em contribuição do emprego. Hoje, no art. 195 da Constituição, no caput, primeiro
fala-se na seguridade social e o 194 deixa claro que a seguridade social compreende: a Previdência, a S_aúde e_ ~ Assistência Social, e no 195 o custeio da seguridade social será
um ónus de toda a sociedade e aí numera as contribuições.
Não fala _em aposentados, fala em trabalhadores, mas verifiquem V. Ex~ que é muito mais lógíca a aplicação_ daquela
interpretiação dada pelo Supremo, anteriormente à situaçãO
atual, do que antes. Antes era uma contribuição do empregado
para a Previdência e, realmente, o aposentado da Previdência
não recebe mais nada, ele não esperà·_máis nada. Mas, o
aposentado e o pensionista eles recebem da Segu~!dade Social
e a ela estão sujeitOS, e OpenSíonista, por exemplo; que nunca
contribuiu também recebe a assistência socíal, ·recebe õs programas de saúde, então, uma contribuição que o atínge não
será nenhuma ilegalidade, com a devida vênia, nãO será nenhuma inconstitucionalidade ...
O SR. ALMIR GABRIEL -'".diz o seguinte: se o
aposentado não é um ex-trabalhador? Ele não é mais trabalhador...
O SR. CÉUO SILVA - Certo, mas ele também não
era empregado na Constituição de 1946 e o Supremo TribunalFederal diz que o empregado ou ex-empregado, para fins
de Previdência SOcial, se ri :i a mesma coisa. Foi essa interpretação que levou a equipe que cuidou do problema a entender
ser perfeitamente possível a inclusão· dO pensionista e do aposentado neste projeto de lei.

Com relação à terceira questão 1__ao ar~. s~, em que eõtende
que ficaria melhor a extinção do que a suspensão,
esse projeto é conjectural: está atendendo a uma situação
que não sabemos, exatamente, como vai ficar. AS- decisões
definitivas deverão demorar. Isso de que o Supremo decidirá,
em fevereiro, não é verdade. Não há nem acórdão do STJ.
Gostaríamos que o Supreino pudesse deCidir- isso, em
fevereiro. Não vai poder. Quando o Superior Tribunal de
Justiça reabrir em 2 de fevereiro, irá elaborar um acórdão
dessas duas decisões que ele proferiu, e essas duas decisões
são diferentes, pois os dois relatores votaram de forma diferente.
O Relator de uma delas, o Ministro Américo Lúcio conCe-'
deu integralmente o pedido, e concedeu porque a lei erainjUs~
ta. O Relator do outro Mandad9 de Segurança, o eminente
Ministro Garcia Viera concedeu o reajuste, mas só até 9 de
V.

Ex~
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dezembro; depois de 9 de dezembro~ ele manda sustar os
147%.
Então, esse acórdão, esse voto foi o opostO ao dó Ministro
· Américo Lúcio, e este compós o acórdão desse segundo voto.
Mas ainda não sabemos qual é o voto médio·. Esse acórdão
ainda não saiu. Então, esse voto médio será alcançado e provalmente, esse acórdão poderá objeto de embargos de declaração' o que levará mais um "ou dois -meses, para que saia o
acórdão definitivo do STJ.
Aí serão interpostos os recursos ·extraordinários, atitbos,
serão inipugnados, serão despachados pelo Presidente do Tribunal e, em segUida, serão arrazoados e depois irão ao Supremo Tribunal Federal. Essses prazos de impugnação 5 dias,
e para arrazoar 10 dias. Depois no S~premo será distribuída
e enviado à Procuradoria para um parecer, depois ·entrará
em pauta para ser julgado.
_
Isto não ocorrerá em fevereiro, não de-Verá ocorrer em
março, nem em abril e nem em maio.
O SR. ALMIR GABRIEL - Eu gostaria de saber o
seguinte: na verdade, existe diferença entre a palavra suspença .. ,

O SR. CÉLIO SILVA -Não há a menor dúvida.
O SR. ALMIR GABRIEL- E a palavra "suspensa",
na verdade, significa dizer que a qualquer momento, aprovada
esta lei, ele poderia fazê-la viger, novamente, nas suas carências.
O SR CÉLIO SILVA- Realmente, foi até apresentada
não me lembro por quem, na discussão e elaboração, a extinção, ou seja, substituir a extinção. QUando algUém lembrou:
mas, se as decisões não estiverem ~ranqüilas, até que haja
um equilíbrio, vamos.contintiat recebendo? Não. Mas se eXtinguirmos, e em seguida vier o desequih'brio, temos que fazer,
de novo, a lei?
Então, resolveu-se, por medida de cautela, colocar suspensa. Agora evidente, que mantido o_ equilíbrio nada: impede
que se faça a etctinção total ou que se reponham as tabelas,
no estatus quo ant~rior, fazendo desaparecer tudo isso que,
como eu disse, é conjectural. É para atender essa situação
Criada pelas decisões judiCiais.
·
Não decorre da lei, não decorre de outro instrumentO,
Decorre, eclusivamente, de decisções judicfais que não estão
sendo impostas pela autoridade dos juízes de Primeira Instância. Não temos decisão definitiVa. Poderemos ter essas decisões definitivas aos poucos; até.
Então, chegaria o momento em que haveria eqUilíbrio,
mas não estaria tudo decidido. E como _não se sabe - cada
cabeça uma sentença- pode ser que as decisões comecem
a- ser favoráveis de de repente mudem. Porque, até chegar
no SupremQ_ vai ~emorar. Porque no Tribunal de Justiça é
rápido, no STJ é rápido: é dele para o Supremo.
Mas _a Primeira Instância, não. É a Primeira Instância
na liminar. A Sétilp.a_ Vara, por exemplo, que está exigindo
a excução no Rio, o mandado de segurança fOi proposto em
outubro. A Juíza já mandou pagar os atrasados desde setembr:o, já deu efeitos patrimoniais ·ao Mandado de Segurança,
na liminar: mandou pagar desde setembro, e está exigindo
esse pagamento, parou o processo; não prossegue no processo,
não havia o agravo de instrumento interposto, não faz nada
eilqUanto não hoUVer- o pagamento. Depois que for pago
ela vai, então, transformar tudo isso.
Aí virá a decisão ~e mérito dela, virá o recurso pata
o Tribunal e, posteriormente, o recurso para o Supremo. Essas
0

Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

decisÕes vão variar: umas atenderão, outras não. Se ext_i~guís
semos. desde logo poderíamos obter um equilíbrio inicial que

daí a um ou ·dois meses desapareceria, e estaríamos outra
vez voltando com o projeto de lei para cá, para isto~
Agora, isto não _poderíamos deixar claro em ai:tigos de
lei, dizendo que depois de tantõS- meses des~parece. Porque
~c:_e~n~emos do resultad~. Mas a finaJidade é exatamente esta.
O SR. ALMIR GABRIEL-Afinalidade é não extinta.
O SR. CÉUO SILVA- Isso aí era para extinguir.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL~ Dr. esse texto é petigosíssimo, esse teXto é uma violência, Dr. isso aí, era para extinguir._
Com esse texto o Sr. está, simplesmeiite, dizendo-assim:
"O Senado e a Cânlara, na pi6Xiiila -conjuntura, podem ficar
em casa, porque o Presidente da República vai decidir. pelo
Senado e pela Câmara".
Não, Senador. Veja, bem: se por uma publicação, no
Diário Oficial, Sua Excelência pode suspender .._ Suspender,
o quê? Suspender a vigência, suspender a incidência, quer
dizer, é um fenômeno lógico. Isso nem existe em Direito.
Incidência é um fenómeno lógico ou ocorre ou não__ o_corre;
independe da vontade e da decisão de quem quer que seja.
Aqui, não. Aqui é um inVestimento, no Sentido de col_ocar
uma incidência que fiCa dependendo da vontade do Senhor
Presidente da República. Isso é uma violência, Dr. É uma
violência." Quer dizer, o Presidente da República, isso é uma
lei de conjuntura, ouvir isso, dito tantas vezes aqui: Vamos
deixar a estrutura de lado. Por quê? Porque todos sabemos·
que o problema é estrutural. Sabe V. E~ eu sei e todos sabemos que o problema é estrutural, mas não temos condições
objetivas, fãcilidade suficiente para reSOlver a questão estrutural. Então, precisamos resolver a conjuntura, e ao resolvê-la
no art. s~ jogo as -próximas conjunturas ao total arbítrio do
Presidente da República que com uma simples publícação
no Diário Oficial, vai refazer a lei de conjuntura. Sinceramente, não conheço precedente legislativo -semelhante. Acho
que o texto pelo menos, precisa ser remodelado, porque ele
até carrega nehuma consideração pelo Poder Legislativo.
O SR. CÉLIO SILVA ~ Senador, tenho a impressão
de que há um pouco de exagero porque, se não tivéssemos
consideração pelo Poder Legislativo, não estatíamõ_S nem
mandando o projeto de lei. Procuraríamos agir de outra maneira, ou seja, nos recusaria pliiã e sirnplesme-nteaó"-Cllmprimento das decisões judiciais, como nos assegura a Constituição. Estamos querendo evitar, exatamente, o confronto
do Executivo com o Judiciário - e n_o_S- SQcorremos disso
vindo ao Poder Legislativo; n-ão estam·os mo-n·esprezaiido o
Poder Legislativo. Não estamos pedindo -que os Srs. nos dêm
um cheque em branco. Não sei se V. E_r prestou ·a atenção
ou se estava presente quando expliquei ao Se:rlador MáriO
Covas a razão desse artigo.
Isso nã-o será uma publicação para suspender; essa lei
obrigará o Governo, a partir da sua vigência, a·publicar, mensalmente, o demonstrativo do INSS. Qu_ando esses demonstrativos das contas do INSS Comprovarem o equilibrio, automaticamen-te, ficam suspensos oS adiCioitilis aQUi CriadOs~---Na realidade não- é uma publicação S6 para· suspender;
a obrigação é da na publicação mensal dos demonstrativos.
De maneira que quando os demonstrativos disserem que suspende, qualquer -contribuinte poderá se recusar a pagar, por
força do artigo de lei, porque está autoniaticanif:rite s.uspenso.
Não dependerá de autorização do Presidente da República.
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0 SR. JOSÉ PAULO BISOL- O._àrgumento de V.
é excelente, mas não é o que está no texto.
O SR. CÉLIO SILVA - Mas isso já havia explicado
ao Senador. Foi a boa vontade que tem V. Ex~.

Ex~

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- FQi a inteligência.
O.SR. CÉLIO SILVA- Não. Pelo contrário.
O SR. JOSÉ. PAULO BISOL- Mas, o texto não diz
iSso-. O texto explica "quando ele quiser." Os demonstrativos
ele publica só quando quiser.
-()-SR. CELIO SILVA~ Ma$ isso eu ]á havia explicado
ao senador.
-- --0 SR. JOSÉ PAULO BISO L- Fica na boa vontade.
O SR. CÉLIO SILVA- Corno é um projeto de lei,
compete um aprimoramento. A -idéia--dO artigo é essa que
eu trouxe._ (fora do microfone)
.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO"--Essa
questão da PreVidência SoCfal. A informação que temos sobre
a :pr~vidência So~ial está eivada numa série de notícias.
O SR. CÉLIO SILVA - Correto. A informação que
temos é a de que está sendo operado um sistema de ...
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO .= A
informação4ue temos é a de que não há como fazer o equilíbrio, com essa deSpesa, aí, não é dado porque não existe
cop.dições.
O SR. JOSÉ ARNALOP RQSSI - Muito bem! Por
que, q1,1~ el~ ~ão ex~t~? Ele d~ve~a existir -é e~se o espírito,
ele existe porque o fundo de Assistência e PI evidência Social,
existe. Tudo o que se faz, em termo de o_rç~mento é em
nome do Fundo. O seriãdor Almir Gabriel, pode me ajudar
em relação a isso; eJe_ _e~ste e a existência do Fundo _signifiCa
o equilíbrio entre receita e despesa, da Previdência, strictur
senso.
-osR·. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Mas
não há uma explicaçãO?
O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não, mas, passaria
a haver, ele existe. Mas veja; como não existem reservas
- eu pediria outra vez o auxíliO do Senador Alm.ir Gabriel,
para-que depois não me envergonhe. Não existe o fundo,
no sentido de que o fundo previdenciário existiria; quer dizer,
úma reserva apartada do dia-a-dia da Previdência.,. No entanto,
a figura do Fundo continua exiStindo legalmente, porque eu
Vijõ teXfo·s e a ele se referem.
Se poderia dizer o seguinte; que existe a estrutura jurídica
do Fundo ainda que o Fundo, fundos não tenha.
Ele não deixou de existir como figura, ao COntrário, a
nosSa fantasia é revigorá-lo para que ele tenha fundos mesmo,
para que não tenhamOs que passar por esta situaç·ao~ porqúe
teríamos uma reserva de contingência. É _um Fundo sem fundo.
O SR. ALMIR GABRIEL -.Eu gostaria que o Dr.
Célio respondesse a questão do precatório e a questão do
conceito da pensão e aposentadoria.
O SR. CÉLIO SILVA - Como eu disse, a Lei 8.197
já dispõe dizendo que mesmo aS condenações contra as autarquias_serão pagas por precatória, deixou isso claro. E no parágrafo único diz que as de natureza alimentar também obedecerão- a ordem própria de precatória, ou seja_;_ se ela sai da
ordem normal dos precatórios entra na próp~a.
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Mas, o problema não está aí Senador. O problema está
no art. & , que diz que os pagamentos dev~dqs pel~ :Previdência
Social, em vírtude de decisão jucJ.icia! d~ _qualquer natureza
ou instância, para os quaís- não haja :Previsão de crédito orçamentário ou adicionais. É s6 pã.r~ estes que se vai exigir ptecatória, não é o precatório normal de uma condenação normal
do benefício legal. É ocaso exalo dos 147, que foi feito para
isto. Para essáS âecisões que estão imp<?_ndo pagamentos de
147, que não está previsto no orçamento é que se pede que
entre em precatórias para podermos colocar no orçamento.
É essa a finalidade. Verifique que não são todos os pagamentos, são os pagamentos decorrentes de decisões judiciais
para as quais não haja dotação orçaméritária.
O SR. ALMIR GABRIEL -Eu gostaria de dizer-lhe
que com todo o brilho da sua inteligência e toda a habilidade
do jogo das palavras foi muito difíCil eu poder aceitar a justificativa de V. Ex~
Realmente eu não me convenCi respeitO-da-queStão
da tal contribuição adicional, que achO que é realmente imposto. Acho que a- questão da palavra "suspensa" ela é, como
diz o Senador José Paulo Bisol, uma entrega de um cheque
para ser assinado no momento em que quiser, pelo próprio
Presidente da República, na medida em que o conceito de
seguridade social é um conceito que pode ser bastante elástico;
e ele pode incluir nas despesas de seguridade social muitas
outras despesas que estão sendo feitas hoje pelo campo_ do
Tesouro, pela fonte cem e com isso cada vez mais criar economias para as outras fontes.
_ _
De maneira que sem ·ser pelas causas do 147, por outras
causas acabará também vigendo-o que está colocado_nesse
projeto de lei.
-

a-

O SR. CÉLIO SILVA - Senador, se me permite um
esclarecimento final.
O Govemo;·ao mandar o projeto para cá, ele sabe e
tem certeza de que não será aprovado como está, e ele não
quer a aprovação-como está; ele quer que V. Ex~, cóloborem
e elaborem um projeto que- atenda a tOdas essas coisas. Se
o Congresso entender que o adicional_ é um· imposto, que
se o exclua, que se verifique a possibilidade de um aumento
na alíquota- porque aí entra a parte eç:oç.ômica. São coisas
que o Governo não está fechado a isto; ele quer essa discussão,
ele quer que isso _seja debatido, edebatido Por V. ~J Nós
fomos colhidos na segunda·feira pela decisão do SUpreMo
- que realm'ente seria muito difícil suspe~der. to~as as de!=isões do Brasil de primeira instância, não podia fazê-lo na
terça-feira foi resolvido a elaboração_ do projeto e _a convocação do Congresso. _O projeto foi feito rapidamente, dentro
dos elementos que foram possíveis apresentar, para que V.
EX" tivessem um ponto de partida para que nos dessem uma
solução para esse problema que nos aflige.
O SR. ALMIR GAR1EL - Agradeço as suas informações e eu gostaria de colocar-o seguinte.
O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- -Senador, se me
permite eu gostaria de adicionar, em relação à sua preocupação, o problema da natureza alimentar. A Lei de Benefícios
deu um remédio para isso, mas os juíZes insistem também
em não considerar, quando estabeleceram aquele te to, para
dizer o seguinte: até aqui foge do espírito do precatório, para
atender à natureza alimentar e da prestação. Mas temos até
um instrumento, a Lei de Benefícios que foi sábia, porque
preservou esse caráterde urgência. Não obstante, não estamos
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conseguindo aplicar nem o inStituto do precatório. Não estamos tentando fazer valer, perante as decisões judiciais, o pióprio teto da Lei de BenefíciOs.
O SR:.ALMIR GABRIEL- Mas eu gostaria de -colocar
o seguinte: faz parte, até da minha maneira de agir, talvez
até pela condição de ter, durante 30 an<?s, exercido profissão
absolutamente técniCa; o -extremo cuidado que tenho para
fazer afirmações sobre conceitos, enfim, emitir opiniõeS Sóbre
fatos dos quais não tenha profundo ou total conhecimento.
Eu diria que me recuso a dar palpites, gosto sempre de formular opiniões. Então, dentro desse teor, pelo menos, três informações para mim, seriam flinc!amentais. Uma delas, que eu
gostaria de receber, acho .que da área económica, _seria ·o
fluxo de caixa do Finsocial,- referente aos Ultimas dois anos,
não é para agora, mas é para que tenhamOs esses dados em
mãos, até porque os que- podemos coligir são contraditórios.
Alguns deles informavam um valor X arrecadado e transferido
em valores diferentes para a Previdência, para a Saúde, para
a Assistência SoC-ial e outias destinações. Então gostaria que
me fosse informado o fluxo àe Caixa, com receítà e despesa,
com entrada e saída, para quem foi e quanto recebeu. O
fluxo mês a mês.
O segundo ponto refere-se à memória de cálculo que
permitiu a formulação dessa hipótese que está como segunda
tabela, é essa lista do MinistériO do Tfabalho e Previdência
Social, tabela dois. Posterio-rmente, também, gostaria de receber a memória do cálculo desse material.
O SR. JOSÉ ARNALDÓ ROSSI -Tão logo eu possa,
mandar-lhe-ei. Eu gostaria. até de aproveitar para dar uma
notícia. Chegou a infonnaçao de que foram remetidos para
o gabinete do Senador Eduardo Suplicy dois volumes de listagem. S. Ex• irá ter uni trabalho enorme, porque são- dois
volumes que relacionam os devedores. Mandarei, amanhã,
a V. Ex~
O SR. ALMIR GABRIEL- ô terceiro ponto, ao qual
gostaria de ter acesso e que poderá até estar incluído na memória do cálculo dessa tabela, mas, se não estiver solicitaria
me fosse fornecido o número de aposentados que estaria incluído nesse total previsto dos 147%, porque a informação
de que representa 2 milhões e meio, porque isso é 19% e
tantos por cento do total... No meu entender não é suficiente
para fazer o cálculo, na medida em que cada um desses grupos
responderão por um valor diferente. Se isso estiver incluído
na memória de cálculo poderá ser dispensado, caso contrário
eu precisaria também desses dados.
O SR. JOSÉ ARNALD-O ROSSI- Acho que eu poderialhe antecipar; aqui não iremos esgotar a sua curiosidade. Voulhe mandar esses números. Mas, em princípio, posso dizer-lhe
que tomamos, nesta divisão, a folha de outubro da Previdência. Essa também é uma questão que faz parte da batalha
da desinformação. Os números não batem. Claro. Sabem,
m~lh.o.r do que eU, _que a cada mês os números da Previdência
variam, até por que há inclusões e exclusões e, sobretudo,
variam as faixas, quer dizer, se eu tivesse a fantasia do projeto
Floric_eno Paixão concedia salário mínimo para todo mundo.
É invariável a partir da consideração da base da concessão-.
Mas como existem reajustes diferenciados, a aplicaçã.o desses
reajuStes faz com que as faixas variem,-s.obretudo nessa conjuntura. Ou seja, tivemos uma elev_ação muito grande do número de pessoas que ficaram no piso, porque o aumento do
salário -mínimo foi muito graD.de e -as outras pessoas ficaram
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Aí_ vem urna coisa que considero de imprevidên.cia dv
Governo. Qual a imprevidência? Se ele estava utilizando o
instrumento da recessão como um instrumento eco:rlômíCc,
é absolutamente imprevidente que, ao invés de utilizar, de
maneira adequada, os recursos de c_ontribuição, estivesse utilizando-os para outra destinação. Vide o ano de 1990, quando
833 bilhões de cruzeiros, corrigidos, foram desviados para
aplicações outras que não aquelas das contribuições sedais
específicas; e do ano passado, seguramente, algum valor adm a
de um trilhão ou 1,5 trilhão ~ambém não foram utilizados
para a mesma deStinação.
Ora, o que cabe a mim colocar aqui é que, na verdade,
as contribuições sociaiS têiii-servido de um grande colchão
átravés do qual esses_ recursos acabam salvando Q Governo
!13 áfea econónlica, na área do TeSOuro, de certas pressões
que ela tem. !Sso é muito claro. Quando pegamos os OrçaO SR. ROBERTO MACEDO -Só um esclarecimento: mentos de 1987, 1988, 1989 e 1990 e com o !GP, sem 1990,
distribuímos uma síntese _da folha de outubro._ .
vamos verificar que a soma_ do IOF .com o IPI é menCit- do
Esclareceria, também, rapidament~ ;~ Sen~dor, que _ que o juro pagu pelo Governo. O IOF com o !PI deu 3,7
quando foi feito o cálculo- e depois ficará esclarecido melho_r trilhões e os juros pagos pelo Governo - não_é a amortizaÇçio
na memória-- não se considerou apenas a questão do número da dívida -somaram 4,5 trilhões.
e do valor, levou-se em conta_o benefício diferencfado, segunErttãO, ·a que vamos -ver, também, que, particularmente
do essa tabela.
num país que cresceu à custa _da sua área industrial, o IPI
-diminuiu". Não há como explicar, para meu próprio entendiO SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI-'- Eu gostaria de dizer
mento, como é que este País cresceu brutalmente seu Produto
o segu~nte: na verdade, a folha de outubro pode ser um eleInterno Bruto,- fundado na área industrial, e, no entanto,
mento base, mas ela não é uma projeçãO para tirtfano inteiro;
o IPI diminuiu ao longo desses 10 últimos anos.
ela pode, inclusive, extrapolar. Depois vamos cOnsiderar que
Então, o que contemplamos é que, na verdade, fica sem90% das p:ssoas têm salário mfnimó, oUtras, 70 e tantas por pre jogada para·a área social a responsabilidade das grandes
cento e asstm por diante. Este é um dado que conhecemos.
despesas nacionaiS quando os grandes problemas IiãCion-ais
Antes de fazer outras perguntas específicas pediria inforestão situados exatamente na área económica, por causa das
maçõesparadepois me posícidnar melhor; gostaria de fazer
isenções, incentivOs, subvenções, enfim, tudo que se coloca
algumas considerações bem breves. Faço minhas as palavras _a respeito de peso_ na área económica e que tem sido pago
do S~na:d~r José Richa e do Senador Mário Covas com relação pela área s_ocial. Isso vai até o ponto de fazer com que o
a_dOis fatos. Na verdade, coube ao Poder Executivo a obrigaBrasil, que há alguns anos_, quando se somavam as despesas
çao ~e manda~ para esta _Casa no tempo devido a proposta com Saúde, Assistência e Previdência, gastava algo em torno
de leJ de custeio e benefíciOs e de organização de Seguridade
de 10, 11 e 12% de seu Produto_ Interno Bruto, com essa
S<:?ial._ Por iniciativa do Deputado Raímundo Bezerra, que
área hoje apelidada de Seguridade Social gasta 8% e não
fox ma1s ou menos contemporâneas à- do Depütado Floriceno se pode dizer que seja um gasto razoável. Quando ouço alguém
Paixão e outras, examinamos a idéia da, no caso de o Governo
dizer que o_ BraSil está propondo, pela Constituição, tima
não est~r m~nda~do, p~ssibilidade .. c:!e fa~rmO~ a p;oposta Seguridade escandinava, fico irado. A sensação que tenho
por aqu1. FOI entao analisado que póderíãmSs fãzer, mas na
é: como pode ter seguridade escandinava um país que tem
verdade ainda aconteceu mais uma outrá- cOisa: Nem o Dr.
salário de 40 dólares, de 50 dólares_ e como pode ter previRoberto Macedo, nem o Dr. José Arnaldo Rossi estavam
fazendo parte do Governo quando ele mandou, primeiro, dência escandinava um país que tem essa remuneração e que
achata seu salário?
um projeto de Previdência! depois o~tro rl;e s~tíde e só depois
Então, essa questão toda impõe uma condição de revisão
daquele, completamente diferente, mandou o de Assistência.
Na verdade, não poderíamos discutir na"da porque tinha de ~e estrutura realmente muito mais s=éria, muito mais cómptexa,
mUito -maior e, apeilas numa Passagéril de fráSe~ goStária âe
vir primeiro um de Seguridade Social. .' · ·__.; '..
Realmente, o Poder Exe-cutivo tem atrcipalhado de ma- dizer que aqueles.oito projetas, no meu entender, conStituíam
neira tremenda a implementação da legislação que visa cum~ um fato extremamente grave, porqUe no ptóprib momento
prir aquilo que a Constituiçãõ diz: que, em 30 meses, após em que o Congresso Nacional estava aprovando uma legislaa sua promulgação, estarfamos já com o _fundoilamentO da ç~o, lá dentro do M,inisfériO da Previdência e J\ssistência Sócial
Seguridade Social estruturada na sua base constituciOnal e e dentro-do" Mfn!slério da Ecortontíã ttãtava-se de umã outra
coisa completame"l!le diferente. Não vou questionar o que
na sua base legal indispensável.
Então, é evidente que esse fato tem SidO um dos grandes é o conteúdo dos:"oito projetas. Acho que isso merece· uma
discussão específicã; inerece ser discutido na questão da estruproblemas que se juntam ã situação de c_o,ojl,iiltura. O Governo
tura do sistema'. :·; ···
~sta~elece que uma das formas de combater ã inflação é
Quero-v0ltar·:~:q .seguinte aspecto, Dr. Arnaldo Rossi.
mfehzmente. segundo ele próprio-disse 1 usar a recessão. E
claro, para todas as pess?as que fazem Previdência e Seguri- Pelo que está di~Ó rló art. 7"~ essas despesas acontecerão,
na melhor ou na pior das hipóteses, a partir de fevereiro,
dade, 5J.l·~e ~ste é um ~omento partiCUlarmente difícil para
incluindo o atrasaô;'u::lo aq.o passado, e se estenderá, no máxia Prevtdencta e a Segundade~ Não conheço, em lugar algum
do mundo, nem previdência privada lucrativa que funcione -mo-; até junho. Se is~ó fUf\.•erdadeiro, dirf<imos que, Oatrasado
do ano passado representaria algo em torno de 1,2 trilhã?
bem num momento de recessão; não conheço.
no índice da cesta básica dos 54. Então houve um'a variaçãomuito grande.
- __ _ ____ ___
·
Tomamos o mês de outubro porque em outubro já havíaw
mos pagos todos os efeitos do início da aplicação...::....:. imaginem
fazer uma barretada aos Tribunais, porque já que não se
admite que o plano está implantado integralmente - mas
da implantação objetiva do plano, que é a mudança da faixa.
Então, tomamos o mês de outubro. Posso dar-lhes a variação
de setembro, de outubro, amanhã para verem exatamente
essa implicação.
Quando falamos 10 niilhões e 200, contra 2 e 400, num
total de 2,6 milhões, estamos considerando o folha de outubro.
Evidentemente, se alguém toma a de setembro, di_rá o_ seguinte: "Os números da Previdência são uma lO\ICl,lra". Claio
·
que são. V. EX' sabe.
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p~los. cáiculos que disponho. m<~s pelos cálculos que foram ~tender, não se trata· nem de uma coisa nem de outra. Nós
mandados para cá representariam 1,5 trilhão. Se a isto- se gostaríamos de poder discutir com mais profundidade e chegar
sbmar, os meses de janeiro, ·fevereiro, março, abril, maio a um ponto melhor a respeito disto.
Ontem ÍIZ um discurso neste Senado dizendo que se for
e junho, que estariam com uma diferença de aproximadamente 350 bilhões, teríamos 350 bilhões vezes 6 = 2,1 trilhões _ para aumentar recursos para a seguridade social -eu disse
que com um trilhão dariam 3,1 trilhões. _Mas o Governo pro- isto particularmente ao Senador Fernando Henrique Cardoso
J1õ,e.ll trilhões.
---e--ao Senador Mário Covãs- que se for para garantir à seguriQnando fizemos esses cálculos aqui, admitimos segUinte dade social aqUilo que tem como conceito na- ConstitUiÇãO,
hiPótesC.: o Governo está pensando em pagar, ·até o final eu não terei nenhuma dúvida de discutir, sim, Uma partici~
do .an?, os um trilhão e pouco- do ano passado e mais 350 pação maior da sociedade, mas, não para tapar esta condição
}!?iJ.hões por mês, durante os 12 meses que comporiam -4,2 que está se apresentando aí que tem a ver com a impre~idência,
:Jrllhões mais um trilhão, somariam 5,2 trilhões. Com uma com a desorganização e que não tem nenhuma garantia do
'· !n;flaçãO média em tomo de 100%, seriam projetados 11 tri- bom uso,_
'lhóes.- Ora, se é- verdadeiro que o art. 79 prevê a suspensão,
E aí, quero repetir uma Coisa- que já disSe aqui. Vemos
flú meu entender, o Governo está fazendo niaís caixa do que os programas da assistência social completamente desligados
necessita. Ele apenas -não está explicitando aqui, mas para dos programas da saúde; vemos os dois desligados da Previas pessoas que têm o mínimo de conheciinento dessa área déncia; contemplamos na área da assistência social uma perda
Qá para deduzir que, na verdade, o Governo está querendo de pelo menos 40%, porque mandam construir siStemaS de
fazer um caixa -muito adma- daquilo que são- aS neCeSSidades saneamento e de abastecimento de água em lugares onde
~a Previdência Social.
a mortalidade infantil é equivalente a qualquer lugar do Brasil
.
Aí entra uma outra questão que gostaria de colocar, que e deixam de fazê-lo em lugares onde a mortalidade infantil
é a seguinte: na carta que O Governo fez ao FMI está dito: chega a 700 pOr mil nascidos vivos; ouvimos quarido o Miriis~
o Governo está determinado a obter; em 1992,_um superávit tério da Saúde~ ao vacinar a totalidade da população, dizer
primário das contas do setor público, não finanCeiro, Corilpa- o seguinte: as crianças não morrem nem de _sarampo nem
tível com uma redução significativa da pressão sobre os recur- de poliomiefite, mas morrem de diarréia. É isso que está
sos e para dar sustentação à política ofertada de crédito neces- dito, é iSsá que está sendo feitO. No que- reSpeita à área da
sária ao combate da inflação. O esforço fisCal será, assim, Previdência Social, acho que o seu exces~o de centralização
leva à condição que ela constata: 16 milhões de aposentadorias
da otdem de 4% do PIB, em 1992; já que O resultado primário
apresentaria um déficit de 1% do PIB,_ caso fossem mantidas foram feitaS e ~á alguma irregul.aljdade. A irregulax:idad~ pode
as políticas anteriormente vigerites; em fun.Ção, sobretudo, .. ~ef çie ,um ~ririibo. Quem conl)eçe o Bra$il por Aquequara
igualmente dos benefíCios da Seguridade Social e do declínio _e_, a~_me_smo tempo, conhece o Rio de Japeiro, BrasOia~ São
..Paulo" e ~ova Iorque, Lop.dres,_ Paris é capaz de saber que
estimado da receita.
Ora, como a reforma fiscal previa uma -entrada de recur- o caboclo que está se aposentando por Aquequara pode não
sos aproximada de 14 bilhões de dólares e como, pelo o que _batera carimbo de maneira correta. Então_ essa desintegração,
·me fcii informado, alcançaria apenas 9 bilhões de dólares, essa desarticulação no campo da seguridade social é, par;t
a diferença dos 5 bilhões estaria aquí, conip"Jetaria aCJU1Iõ-qiie - · miin-;a- maioí--ifroriüi qUe exiSte -em relaÇãO ão que -está ~na
a Carta ao FMI estaria propondo de conseguir esse superávit ConStituição e é, sem dúvida nel}huma,_ o maior benefício
de 4%.
- qU.e_ ]??dería_~~r:_ f~i~o para a ~<?ciedade ~rasil~ira.
Eu acho que nós colocamos 0 -que é possível ser alcançado.
Com fsSo, eu fiCo Com o seguinte outro raciodnjõ-: Conslderemos verdadeira a nossa hipótese de qUe, suspendendo É preciso que 0 Governo, 0 Congresso e a sociedade colaboem junho, o total das contas seria de 3 trilhões e 100 e que, rem para a realização de uma política de bem-e~tar como
~m a inflação até juitho estimada em torno de 50 ou 100,
C
· ·
b ·1 ·
Chegará a 4 trilhões e pouco. O orçamento da seguridade a que está na onstttmção rasi etra.
Gostaria de fazer algumãs consideraçôes, br. Roberto.
social é de 123 tiilhões- feita a correção -dos quais 69,6
'trilhões são da Previdência Social; 29,9, da saúde; 6,9, do Há mtlita coisa de economia que deixaria para V. s~ Da parte
Ministério da Ação Social e os outros menores. Se o valor do Dr. Célia Silva, as questões_ jurídicas - mesmo que não
.fqr. realmente de apenas 4 trilhões e pouc_o, suponhamos que concordemos__co_m elas -.f.oram postas.
o_Goverilo dividisse isso e-m dois pedaços. A metade ele alcanEm particular ao Senador Almir Gabriel, eu queria dizer
Çaria à custa- de melhoria da sua arrecadação, reduzindo a _o seguinte. Conheço suas posições a respeito de algumas dessas
~vasão, diminUindo a inadimplência; fazendo p-agar as contas quesoes
- 1- e V. Ex• conhece as_ml·nhas . Sem ctu·v,·da há entre
de dois trilhões _e pouco. _Segundo, dos seus programas de --nós um campo de divergênCia que, eu estimo, um dia possamos
CIAC ou de outros poderia retirar os 2 trilhões.
-explorar com 0 espírito de_ nos entendermos; sem outro tipo
Na verdade, do total do que recebem os ministérios, dos de intenção que não cada um de nós resolver melhor esse
:1;23 trilhões, 2 trilhões sigõ.ificam 2%. Qualquer administrador dever que temos 0 senhor e eu de tratar bem as coisas que
público de razoável experiéncia sabe que, para 4% de altera- nos dizem respeito enquanto homens públicos.
ção, não_é necessário_ pedir recursos ao Congresso, sobretudo
Não:deixo_de me surpreender c(_)m a_reação do Congres~o
propondo uma legislação como esta.
De um lado, para a minha inteligência fica extremamente -de _que!er fazer a refOrma da Prev!dência para resolver a q':lescomplicado entender; de outro, fico extremamente Compelido tãà'eiriergencial que está sendo posta.
Vou falar primeiro do conjunto de oito projetos. Os proa achar que estão subestimando o nível da possibilidade de
raciocinarmos. Na verdade, o Governo, diante do clamor dos jetO$- eu disse sempre- não estão final~zados, até porque
147%, resolveu a botar um bode na sala para _que ou o perfu- seria uma irresponsabilidade do Executivo tratar essa questão
:p1emos ou damos um jeito de ele conviver conosco. No meu pretendendo enviar ao Congresso textos definitivos. Eu não

a
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me abalanço a isso. Acabo de receber,- em relação aos oito
projetas - quero lhe dar aqui esta satisfação pública -uma

primeira consideração da FIPE sobre a mudança da base de
financiamento. É uma _loucura alguém imaginar que sar da
folha, sai da contribuição como esta de hoje para srrunda-feira
e passa para o consumo, o-que me parece, na impossibilidade
do imposto de renda da pessoa física, uma forma mais justa
de financiar a seguridade social.
Então se há um tratamento aligeirado desta questão, eu
lhe peço que não atribua a responsabilidade à Previdência.
Eu acho que certos tipos de resposta do Parlamento a essa
emergência são mais irrespOnsáveis do que aquela elaboração.
que se destinava à discussão pública, até pOrque as questões
são extremamente polémicas. Em nenhum momento aquilo
constituiu um conjunto de textos para serem remetidos ao
Congresso naquela forma. Peço que pelo menos V. Ex~ me
faça justiça com relação a esse aspecto.
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É ·uma outra hipótese que pode ser Con-Siderada. O Dr.
Célio disse aqui: o projeto é para ser aprimorado.
Quando se tenta opor a reforma estrutural a essa reforma
de emergência, a minha priirieira reação é dizer que São duas
coisas inteiramente diferentes.
.
_Corremos o risço, a segUir por af, de parir um monstrengo
e tr_atar uma questão de emergência de maneira definitiva,
que é urna coisa serifssima.
Vou lhe mandar a proposta da Pipe, que diz o seguinte
sobre a mudança: pode ser, pode não ser, há muita dúvida.
Há dúvida na doutrina; há duvida em vários países. É uma
questão complicada. Exige um estudo específico. Estou disposto a contratar, provavelmente você_, acusado daqui a uma
semana de tê-lo feito sem licitação, e com a própria Pipe.
Mas vou antecipar aqui que vou contratar. porque temos que
ter um norte para essa ·questão.
Para V. Ex~ ter idéia, Senado_r- e eu briguei com eles
no contrato -, eles não me dão_ resultado, para menos de
um ano, com o qual se responsabilizem, ainda que nos dêem
-quando digo "nos dêem é a todos os interessados na Previdência - relatórios parciais.
- - - Vou assinar esse contrato, independente de licitação. Há
pessoas pensando que resolveremos o problema que estamos
discutindo em 15 dias, com a reforma estruturai da Previdência.

Sem dúvidas elas contemplam uma certa visão. Eu pessoalmente acho - vamos discutir isso numa outra oportunidade, eu gostaria muito- que é para dar realidade à ConstitUição. É a minha postura. Durante o debate na Câmara,
perguntaram-me sobre privatização. Eu não falei essa palavra
em nenhum momento; eu falo de previdência complementar.
E disse ontem e repito aqui: alguém que imagine que vai
se ex~inguir a previdência pública num país de 90 milhões
de miseráveis é um celerado. Então a discussão a respeito
O SR. ALMIR GABRIEL - Tenho a impressão de
dos projetas que folgo, espero e tenho a certeza de que nós que a condição básica é fundar-se. em dados populacionais,
vamos ter num outro momento, numa outra oportunidade.
dados demográficos. Se o IBGE está fechando agora ...
Querer admitir --um-a r-efõrm_ã._ estrutural da ·Previdência
A questão que V. Ex• coloca do art. 7~ já foi tratada.
Eu próprio falei e o Dr. Félix depois deu a isso um caráter de médio e longo prazo sem esse dado é ...
jurídico sobre a possibilidade de o art. 7~ ser aprovado. Mas
O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Senador, um outro
repito: nós imaginamos as piores hipóteses e trabalhamos num contrato que vou assinar também sem licitação é com o Instiprojeto que não poderia ser aprovado na íntegra. O art. 7?, tuto de Estudos Avançados da UniversiQ._ade--de São Paulo,
Senador- vou dizer isso pela primeira vez -é- complicado. exatamente porque já possui uma equipe de especialistas em
Suponhamos que o Judiciário confirme, em nível de mérito,
geografia humana e em demografia.
no Supremo Tribunal Federal, os 147%. O art. 7' - vou
Vamos ter o resultado em 90 dias, uma base aproximada
invadir a área do Dr. Célia Silva- podia ser uma tentativa
da realidade, ou pelo menos verificada por autoridade cientíde violar a coisa julgada. Nós temos uma dificuldade real.
fica competente, para que possamos começar a elocubrar soNão obstante, se o art. 79 é aprovado antes da decisão de
bre isso_. Falar sobre reforma estrutural da Previdência, neste
mérito do Supremo e ·nós começamos a contar com essa receita momento e com esta pressa, em nível de mandar para o Cooou pelo menos com a sua possibilidade para termos momenta- gresso projeto, parec_e-rne açodamento ou uma tentativa de
neamente opções de financiamento para o -déficit de caixa
utilizar isso com outros objetivos que não o de dar resposta
agora em fevereiro, março, abril, talvez pudéssemos nos ante- à sitUação de emergência em que estamos_.__
cipar à decisão do Judiciário. Estaríamos trazendo o reajuste
acima do piso para os 79, quer dizer, para o índice do INPC.
O SR. ROBERTO MACEDO - Senador Almir Gae resolveríamos a questão dessa maneira.
briel, eu diria a V. Ex~ que não tem nenhum cabimento essa
Mas conco-rdo com V. Ex• que, aprovado o art. 79, o hipótese sobre o programa económico do Governo. É bom
àispênàio não é àe onze. Há aí urrlá que:itãô. Ternos o dever, que fique~ claro: é o programa económico-do-Governo-para
hoje ou amanhã, de quantificar isso claramente; Na nossa o Brasil.
conta também não chega a tão pouco. O seu_mirne"m_é c:orreto
O de ser apresentado ao fundo é uma questão meramente
com relação ao nosso dispêndio, com atrasados, considerada acessória. É importante, ri:tas é acessória.
a correção monetária, se fosse efetivado em- feVereitõ, que
Está na Carta, mas lá não há nenhuma hipótese a respeito
é mais ou menos para quando ele corre, _TªmbJiro. há esta da questão dos 147%. Inclusive na -época em que isso foi
batalha j_udicial: não sabemos se é em fevereirO, se é em redigido iião_era um assUnto do qual se cogitava.
março. E exatameOte o número que V. Ex~ colocou: um.
Quando se faz uma carta com aquelas características,
quinhentos e trinta e nove, em valores de fevereiro, isto é, trata-se da situação do riiomento:~-y,"Ex~ vai me desculpar,
pagando dia 1~ de fevereiro. Aí já está contado urri INPC mas eu fico um_ poucO frustrado. V. EX~ volta a levantar a
- -- presumido de janeiro~
Nise ·çto seu ·racioCínio, que é a exisiência de uma diferença
Em relação à diferença há pouca divergência. É de menos de 5 trilhões, coisa próxima de 1% do PIB.
de 400 e de mais de 350 a diferença que teríamos nesses
Eu gostaria de insistir novamenté -qué não entendemos
seis meses, evidentemente que corrigida a preços médios de a existência dessa diferença. O senhor- mesmo -menciona os
dados.
92 até julho.
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.·. ·. ·• ,ps: dadÚs a que V. Ex~ se refere: 250 vezes 12~ -que dá
·' cerca de 5 trilhões são dados a preço de dezembro. Os dados
' -que estamos apreSentando, simplesmente inflacionando esses
dados a partir de uma base, chega a 11_ trilhões.
. Os da'dóS São os_ mesmos, só-há a diferença de critérios
de índiceS.
Se V. EX" não entendeu, deve ter Sido uma falha minha,
mas eu gostaria que V. Ex~ me explicasse onde está a diferença
novamente, porque não consigo entender que essa diferença
ainda esteja surgindo nos argumentos.
O SR. JOSJ1 ARNALDÕ R.()SSi- Dr. Roberto Mace, do, desculpe-me, o senhor se lembra que eu estava ao seu
lado e pode ser que V. Sa. não tenha se dado bem conta,
mas'eu até anotei no documento que me forpass~dõ na hora,
está aqui com uma seta, quando eu lhe perguntei se estava
previsto que esse pagamento seria durante os doze meses.
Está previsto?
O SR. ROBERTO MAl' DO-Sim, está previsto.
O SR. ALMIR GABRIEL - Então, o meu raciocínio
foi da seguinte maneira: efe construiu;-ern primeini hipótese,
e não havia discrepância praticamente entre os números do
Governo e os números que tínhamos com nossa Assessoria
'chegado, a hipótese dos 11 bilhões. Mas, com o art. 7'!, que
.dlz que deixa de viger, então, no meu entender, a compreensão
do Governo é que, aprovada essa lei, deixari~ de ter efeito.
Entãq,logicamente esse valor que fica entre _350_ e 400 bilhões
por rllês, a partir do mês de junho deixaria de existir.
No entanto, ele faz parte da tabela.
O SR. ROBERTO MACEDO- Se faz parte do equilíório, as contribuições serão suspensas.
·O SR. ALMIR GABRlEL...:compreende, Dr. Macedo.
Eritão, vamos ver: está fazendo parte da tabela a existência
da despesa.
Então, no momento em que aprovada a lei, e se o fundamento da lei é o que acontece, é o que está colocado aqui
na tabela, isso-pressupõe duas coisas ta_Il!bém: ou o Governo
continuará cobràndO, -porque ele diz ipenas ·que suspende,
porque ele pode_ colocar dentro do ambiente da Seguridade
Social fazer face à dCspesa de saneamento.
Ele pode resolver fazer saneamento em não sei cjuaritas
cidades. Ele pode dizer que o problema do cólera é um problema que está a eXigir um recurso adiciQ.rial.
O que quero dizer é o seguinte: pela qúcsi_ão da Previdência, se o art. 71 faz Cessar, ele não poderia -aparecer aqui.
No entanto ele apareceu.
- ~
Se -isso aconteceu, há uma diferença, na ininha conta,
que Se situa em fcii"nó de 5 -a: 7 trilbões de cruzeiros, que
só estaria razoavelmente justificado diante da _seguinte circunstância: O art. 7~ não permaneceria e ele teria que pa·gat, realmente, os 147% até o flnal do ano e_, ~aí, vamos dizer, em
diante, como direito adquirido e, como tal, teria que se incorporar como uma b~se permanente para a própria seguridade.
Fora desta, não entendo possibilidades outras.
Veja bem, considero que no âmbito do Governo, há pessoas probas, conseqúentes, inteligentes._ Então, ao colocar
isso eu sou pago para também imaginar~ E_lj :rlâ9_ SQU pago
aqui apenas para ler e dizer que o que está escrito aqui está
tudo bem. Eu tenho que ver o que há nas entrelinhas.
Como Senador de oposição, sou obrigado a pedir explicação.
--
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Bom, existem 7 trilhões na minha conta sobrando, caso
os Juízes dêem essa sentença. A partir de junho não tem
mais.
Então, para onde vão esses 7 trilhões?
.Como político' posso até admitír o seguinte~ _quem sabe
7- trilhões na última campanha, num ano eleitoral, o negócio
é importante pra "caramba" é fazer sanearriento por aí.
Como político sou pago para isso.
O SR. ROBERTO MACEDO- Per[eíto, Senador ..
O meu papel aqUi, como técnico, a serviço da área política, é fornecer os esclarecimentos. E eu gostaria de dizer o
seguinte: não há qualquer contradição. Quando vamos fazer
uma tabela, sob determin3:das hipóteses, a tabela vale com
essas hipóteses. Estamos só deixando essas hipóteses no rodapé da tabela.
Então pensamos: vamos pedir ao Congresso determinados recursos. Elltão- pensamos numa das hipóteses piores.
Pode até haver hipótese pior do que essa.
__ _
Nesse rodapé há hipótese a respeito do impacto da política
salarial sobre os benefícios da Previdência. E são meras conjunturas a respeito da contim_Ii9ade dª- si~ú~mática do reajuSte
atuái'io.
·
Suponha que o Congresso, por hipótese, encurta a périodicidade entre o reajuste, o res_ç._ltado seria, fil_ch.!sive, um
·
- · -- ·
--.
déficit maiOr.
Então coloca-inos as-hipóteses aí. E quando eu entreguei
essas tabelas aqui eu disse: isso aqui é uma tab"ela que vale
na ausência do art. 7" Agora, na presença do art. 7" esses
cálculos não são os mesmos.
Não quer dizer que eles estejam errados, por is~o que
eu pedi até me_ permitir uma sintonia de_ linguagem corn~ o
Dr. Rossi. Estamos, trabalhando juntos aí já há quase _dez
horas e é a primeira vez que fiz uina observação-, mas, ha
linguagem de quem trabalha com hipóteses, a ausência daquela hipótese não quer dizer que está errado, porque ele é um
exercício de simulação.
Então é o seguinte, volto a insistír, essa tabela qUe eStá
anexa. se for aprovado o art. 79 , perde-se despesa no final
da tabela. Não seí-se-õs-·.numeros são esses, temos- qUe fazer
os cálculos.
Mas, notem, mandamos o projeto para cá. Supo-nham,
também por hipótese, por isso fizemos referência até aquele
ponto do diálogo com o Senador Mário Covas,-·rnandamos
o projeto para cá, cai o art. 79 e se não tivéssemos mandado
a estimativa, vocês vão dizer: Aí precisamos de mais coisas.
O senhor sabe, o senhor tem muito mais experiência
que eu, a minha observação ~qui _no Congresso às yezes, em
votação de projetes, uma matéria _surje no plenário já na
última hora de votação. Ê uma tentativa do Governo se piote. ger, estar armado, mas acho que o projeto é totalmente consistente, dá essa informação, aprova o art. 1Q, não estão negando ..
As despesas serão reduzidas e o artigo prevê a suspensão
daquelas contribuições. Observando aqui o debate, até acho
que pode o Congresso querer algumas garantias adicionais
a respeito dessa suspensão, mas acho que isso é assunto justamente para ser discutido aqui, no âmbito do Congres~o._Eª~a
mos percehe.ç.do aqui que há divergências a _respeito de~.::.as
garantias. O Dr. Célio mesmo reafirmou esse fato e _se o
Congresso achar que essas garantias não são suficien~~s. que
adicione outras, ningu~m vai disCuiir -o poder do Congresso
~-e alterar o projeto. E uma coisa_em conjectura. Suponhamos
que caia o art. 79 , que é uma hipótese possível, espero que
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ela não seja provável; inclusive fique-i-inuitõ ·c<:mterite quando

o Senador supôs que o art. 7? ia ser aprovado; seria muito
bom para nós que a suposição do Senador Mário Covas se
concretizasse. Se ele não foi aprovado, ficaríãriiOS-COm o problema da necessidade de mais dinheiro, mas não há nada
no programa econômiCo cfrie Pudesse contar com esses recursos. Inclusive, em sendo contribuições, eu diiia- que-feffi Ufõ.àrestrição adicional, porque contribuição vai para a conta da
Previdência Social, pelo que eu sei. Ela pode ir um pouco
para a Saúde, mas é uma coisa limitada, ela não pode passar
para outras aplicações dentro do orçamento do __ Governo.
Acho que não pode voltar ao 'orçamento geral do Governo.
Eu perguntaria ao Dr. R os si se é possível.
O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Neste ano, obedecida à regra, e vou anotar isso também, o Senador Almir
Gabriel deve ter conhecimento disso~ as áreas- da seguridade
social se reuniram e ti-raram lim documento em. relação ao
problema das fontes, não sei se é do c_Qnhecimento de V.
Ero, se não for, amanhã terá um relatóriO. Esse problema
das fontes e dos destinos e o carimbo ou não, com os 30%
para a Saúde, ficou um complicador, porque se a receita,
a arrecadação global varia, tem-se sempre 30 para a Saúde,
do ponto de vista de orçamento, fica maís difícil para outras
áreaS s_e ajeitarem. Não estou questionando os 30 para Saúde;
não. Acho que a saúde brasileira é a frigédia que V. Ex~
colocou e provavelmente os 30 são inSuficientes, se raciocinarmos em termos ideais. Mas eu lhe mando amanhã esse
documento das áreas e isso esclarece um pouco os critérios
de destinação, não é Roberto? Pelo menos os critérios a-dotados agora. Do ponto de vista da contribuição, ela _favoreceria
mais a Previdência, porque a Saúde, por conta dessa divisão
que o relatório deixaria claro, é mais financiada pelo Tesouro,
quer dizer, através da arrecadação do Finso_cial. O_ Dr. Roberto tem razão, essa hipótese ajudaria mais à Previdência.
Ei"a apetlas para confiiinar a sua hip6feSe.- Acho _que ela se
confirma e esse fato vai-lhe mostrar. Para este ano de 1992
ocorre, porque a participação da Saúde sobre as receitas previdenciárias cai este ano, porque há uma tendência, uma clarificação na destinação das fontes.___
... ---·--------0 SR. ALMIR GABRIEL -Agradeço as informações.
Quero dizer que insiStô na perspectiva de que, pelo qUe está
colocado, a despesa seria muito menOr e tenho certeza absoluta de que o GovernO i"eúne ...
O SR. ___ -Aprovado o art. 7", estamos todos_ de acordo.
O SR. ALMIR GABRIEL - Tenho certeza absoluta
de que ela, se situando no valor ero_ torno de três trilhões
e seiscentos bilhões ou quatro trilhões e cem bilhões, que
dentro do orçamento de cento e vinte e nove tdlhões da seguridade social e com __os administradores que o Governo tem,
há competência bastante para, pelo menos a metade disso,
conseguir de arrecadação e a outra metade conseguir de economias, sem prê.cisai dessa lei.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -''-'Muito obrigado.
O SR. MEIRA FILHO -Eu queria pedir lícença para
me retirar, mas antes quero fazer um elogio. Dizeiri que elogiar
faz bem ao espírito e à saúde também, quero comentar a
vinda dos senhores aqui, a esta douta comis~ão,-cofu a disponibilidade de discutir e de ouvir. Eu estava níuito-·preocupado
com a Previdência, mas agora não estou ma_i_s. (Fora do microfone) b preciso que se recomponha o fundo da Previdência,
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que não tem fundo, fiquei muito tranqüilo, porque acho que
o caminho é esse. ALnda há pouco o Dr. Roberto falava sobre
divergência e· felizmente, através da divergência é qu-e chega·
mos à convergência.
Muito obrigado. Como contribuinte da Previdência SociaL_
eu hoje vim saber de fatos que desconhecia, fu! devidarnen~e
esclarecido, não de todo, porque auto-suficiêileiá-não existe,
temos que buscar sempre esclarecimentos maiores. Mas deixo
o elogio à disponibilidade do Dr. Roberto, do Dr. Célio,
do Dr. kossi e do próprio- Governo, que vem ao Congresso
coni um projeto sem impô-lo, mas colocando-o para que nós
aqui o discutamos e com a possibilidade até de modificá-lo,
a fim de encontra~os o caminho, a solução para a Previdência. Parabéns. É o_regisfro que faço.
_ ___ -_ _ _
O SR .... - Eu gostaria de registrar os meus agradecimentos, em nome 'de todos, às palavras elogiosas do Senador
Meira Filho._ Muito obrigado.
, O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr. P(esidente, tal1lbém procurarei ser muito breve. Só quero fazer aqui algumas
considerações de ordem jurídica e é_ por isso que não me
inscrevi inicialmente, porque estava diante, como disse o ilustre Presidente, de um homem competente, um administrador,
mas fez ver que está um tanto afastado da área jUiídica. Depois
que chegou o nosso Consultor-Geral da República, ent~o eu
me inscrevi. Mas quero cumprimentar a todos três, porque
realmente tivemos boas lições. As minhas dúvidas são as seguintes: Quer me parecer, ilustre Dr. Consultor-Geral daRepública, que esse projeto vai causar, o que não é novidade
na área do Direito, muitas discussões e dar margem a mais
de uma interpretação, e eu, entãó, gostãria de saber qual
a interpretação que o ilustre Dr. Consultor-Geral da República empresta a esses dispositivOs.
-vejamos, o art. 5<? diz: "Comprovado o equilíbrio económico e financeiro do fundo de previdência, mediante demonstrativos específicoS-publicados no Diário Oficial, será suspensa
a cobrança dos acréscimos de aliquotas do adicional da contribUição -de aposentados e pensionistas, as três fontes, cobrança
dos acréscimos de alíquotas·, do adicional e contribuição de
aposentados e pensionistas".
Affianh.l o Dr. Coristiltoi-~Geral da ReplibliCa podf.:rá ser
outro.t o Presidente poderá ser outro, o Procurador da Previdência também. Aqui, à primeira ViSta, pafece que estãmos
ou no oito ou no oitenta. Será suspensa a cobrança das três
fontes_. Ml:lS vamos admitir que basta suspender a cobrança
da contribuição dos aposentados e pensionistas, dir-se-á que
seria uma interpretação muitó gramatical abolir tudo, -precisar
do equilíbrio para suspender a cobrança das três fontes. Outros
também discutem, quem pode mais pode menos, diz-se em
hermenêutica. Às vezes também alguém pode-. tem poderes
para vender mas não pode o menos, que é alugar. V. Ex~
conhece isso. Então, a interpretação um tanto lógica seria:
se são três fontes e se amanhã a Previdência dispensar uma
dessas fontes uma ou duas seriam suspensas, remaneScendo
apena:s uma. Eu perguntaria·a-o Dr. Consultor-Geral daRepública se essa é a interpretação, porque não se disse: será susperiSà total ou parcialinéilte. Agora vamos· à segu-nda apreciação. Trata-se do art. 7') que já foi aqui examinado sob vários
ângulos. Quero trazer uma apreciação- nova. Q _arL_7~' diz:
"No mês de julho de 1992 os benefícios· em manutenção de
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que trata a lei ... ser~o reajustados pela variação integral,
deduzidos os acréscimos ocOrridos a qualquer título".
Parece que a dedução alcançaria a decisão referente aos
147,; Alguns ainda poderiam dizer antes ou depois da decisão,
mas e\l gOstaria de saber, essa redação fOi feita com esse prop'ósito, a interpretaçãO seriá essa, de deduzir, porque aqui
se lê acréscimos, a -qualquer título, de deduzir os acréscimos
decorrentes da decisão judicial? Prim€iTfO --s-ãb_er se esse é o
pensamento, segundo, esse pensamento encontraria agasalho
na Constituição Federal? QuandO sabeinos que·a· Carta 1Vfãg~
na. em seu art. s~ ,_inciso XXXVI, prevê. garante a coisa
·julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.
Ora, uma lei pode levar a alterar uma jurisprudência,
quando ela se calca em lei ordináría. Mas aqui,_ o que se
tem discutido até hoje é a interprdação, certa ou errada,
do texto constitucional.
Perguntaria àqueles que vêm decidindo à luz do preceito
cOnstitucional~ dentro de uma determinada interpretação, esseart. 7'! teria alguma conseqüência?_ Poderia ser considerado
como um preceito atentatório ao princfpio da coisa julgada.
A terceira dúvida que eu gostaria de saber sobre o seu
pensamento e a interprefação de V. Sa. é s.ãó!e_ o art. 10,
que diz:
" Art. 10. As contribuições sociais de que trata
esta lei serão exigidas noventa dias ap6s a.-sua entrada
em ~igor.~·.
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O SR. CÉUO SILVA -Nobre Senador Chagas Rodrigues, com relação à sua primeira indagação sobre o art. s~.
não há a menor dúvida de que a nossa interpretação é de
que essa suspensão poderia ser total ou parcial, principalmente, do aditivo ou da p~~te do aposentado _e depois a diminuíção das contribuições. Realmente, na hora não foi colocado, total ou parcialmente, mas da parte jurfdica do Governo
atual, não há qualquer oposição a esse total ou parcial, porque
a finalidade é essa. Estando muito próximo do e_quilíbrio,
desde_ que se possa tirar uma daquelas contribuições, ela poderá ser sUspensa. Se os senhores deixarem, claro, atende exataR
mente ao espírito, inclusive da equipe económica, porque
ela é que propós esse artigo, disseram que não querem o
dinheiro, desde que haj~ o e_quilíbrio.
Então, com relação ao art. 5~, não há a menor dúvida
de que total ou parcialmente esclarecerá, e até mesmo os. _
pa_rágrafoS colqcados aqui poderiam deixar mais claro, dizendo que poderia ser suspensa; até a ordem: primeiro tirar o
adicional ou _tirar os aposentados e pensionistas: quanto a
isso, não há a menor dúvida de que pode ser feito. Esse
é o espírito do artigo.
O SR. ··~~V. Exame_ permite uma intervenção?
O SR .... -Pois não.
O SR .... - E o Legislativo poderá acrescentar uma
cláusula: a retomada da cobrança só se operará mediante
nova autorização _do Legislativo. Tini. qu3.Íqu€:r risco.
--

Amanhã, re-pito, o Presidente pode s~r outro, o ConsulR
t.or-Geral da República pbde ser outro, o Procurador do INSS
O SR .... - Exatamente. Não há a menor dúvida.
também. Ora, a 'obrigação, seja tributária, comercial, civil,
Com relação à segunda indagação, relativa os 147, é evi- _
uma coisa é o Seu nascimento, outra é o mo)lleilto da exigência deziie qUe nãO se prócura atacar coisa julgada. Agora, se
da obrigaçãO .. Para ficar nó Direito locatfcio, o cidadão aluga o entendiment_c:> é de que os _147 não encontra amparo em
um apartamento, que é colocado à sua disposiçã-o, ele entra qualquer lei, é uma imposição de sentenças que se espera
no imóvel mas ger;llmente, só se pode exigir o·-aiuguel trinta venham a ser reformadas, se não se conseguir, ·acho que paredias depois. A última lei prevê, desde que se expressamente ceu à equipe que seria uma injustiça muito-mãior fazei iriCidir
os novos aumentos sobre os 147. Iríamos penalizar mais gente,
estipulado, a cobrança poderá ser antecipada.
Alguém poderá entender amanhã que as contribuições porque ficaríamos quase que proibidos de fazer. Comõ se
sociais de que trata esta lei serão exigidas noventa dias após tem quase certeza que ainda que dado os 147 desde setembro,
sua entrada em vigor, mas serão devidas a partir. da entrada com o reajuste do salário, agora em janeiro, até junho, esses
da vigência da lei, tanto mais que o art. 11 diz: "Esta lei 147 estarão absorvidos pelo novo sistema, e a finalidade dele
enti"ará em vigor na data de sua publicação". Dir·se-á que é apenas aquela que eu tínha dito anteriormente, repor a
é a let,ra da Constituição que usa essa tefininologia e em Previdência naquilo que está no seu plano de custeio, variar
seu art. 195, § 6~, diz que essas contribuições só serão exigidas o reajuste sempre pelo INPC, e não por decisões judiciais.
decorridos, pelo menos, noventa dias. Mas o_ texto constitu· Não seria tornar sem efeito essas decisões. mas é evidente
clona! é abrangente, é um tantq vagq ..S9men~e decoJ;T~dos _que haveria a absorção de um aumento maior, e elas seri,am
noventa dias s~ pode exigir -se a lei assim o- disser- cento absorvidas. Essa a idéia do art. 7'!
Com relação ao art. 10, é que --exiSte-m diSpositivos da
e vinte dias, Cento e oitenta dias. E- assim gerou tãmbém
essa d\ivida. São exigidas, mas isSo é-uma coisa diferente lei, realmente, com relação às contribuiÇões é aquílo que está
de são devidas.
na COnstituição:-E1as serão exígídas noventa dias depois, e
Gostaria de saber a interpretãÇào de V. Sa. sobre issO. eu vi hoje mesmo, aqui, já na eXposiçãO féíút- pelós iluStres·
Ao que parece, pelo que ouvi aqui, é que "s-0 serão eXigidas" colegas que cuidam da parte económica da Previdência, fõi
CÇJnceiti.talmcnte se confundiria com "só serão devidas". Mas dito que elas serão exigidas, não- só noventa dias depois, elas
pergunto por que não se disse aqui qUe--esta--lef Só- eritriiiia - passam -a ser exigidas mas tem que ocorrer o fato gerador,
em vigor noventa dias depois de sua publicação? Não haveria e só depois di~so é que elas serão devidas. Então, são 120
nenhuma dúvida. Porque não se disse: "As contribuições Sõ· dias na realidade. E há dispositivos aqui que, para nós, é
$is 9-e que trata esta lei somente serão devidas noventa dias do maior interesse que entrem imediatamente em vigor. Coapós sua publicação'? Tem haviÇo tanta discussão na Área mo, por exemplo, os pagamentos atravé$ de precatória, desde
do Direito que entendo ~ e aqui falo como um modesto que não haja a previsão orçamentária. Essa foi a razão pela
procurador, ainda que concursado, antes de ser D~putad~ _ qual_ se_ ~eparou. Inicialmente se pensou e?l só entr_ar em
- qne isso fiCaria multo inelhor assim. Pelo menos: gostaria vigor daqui a 120 dias, depois em não pór nada, mas houve
de registrar o pensamerito do ilustre Consultor·Geral da Repú- problemas~ e resolveu-se fazer em dois artigos. Entra em vigor
blica e quero cumprimeritá-lo pelo brilho com que se houve na_ data de sua_pubHcação, mas as contribuições so_ciáis só
serão exigidas daqui a noventa dias, conforme disPOe o art.
neste Plenário.
-

c;
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195~Realmellte, as questões levantadas decorr~m interpr~
taç§Q, e o s~nhor, como todos os Oemais,_ sabem que, no
Dí_réito, as interpretações variam a toqo ins_tánte..
.
·.Então, se for possível, na elaboração do proJeto, de1xar
claro e evitar o máximo possível estas interpretações, só podemos agradecer.
' O SR. PRESIDENTE (Neloon_Cameiro)- Com a palavra OSenador Cid Sabóia de CarVãlho. .
.1
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr.-Presidente, senhores que nos visitam nesta junção de comissões.
Tenho algumas observações a fazer que reputo como impOrtantes. Muitos assuntos já foram abordados exaustivamente,
inclusive pelo Senador Alrnir Gabriel, que demonstrou muito
conhecimento de causa. Mas o que me preocupa muito é
o aspecto de constitucionalidade. Então, pergunto ao nobre
CoD.sultor, como adequar esse art. 39 , como fun~arnentar esse
art. 3~', aliás, o § 1" do art. 1'.>, "a contribuição de que trata
o_ artigo fica acrescida de um adicional de 3% da remuneração
percebida a qualquer título pelo empregado",_ Com? justificar
isso constifUcionalmente, tendo em vista a dupht:tdade da
conÍribuição. Como justificar essa duplicidade à luz da Cbnsti~
tuição. Essa é uma das preocupações básicas que tenho.
A outra, que também transmito aos senhores, a ~inha
outra- preocupação é-a parte j~ tãO batid~ do_ a~:osenta?o_.
Ora, se o aposenta'dó já constihiiti ó seti patrírtlônio de direito
para fazer jus aos proventos,_ se ele já comple_tou a sua. condição perante o direitO, para pOder perceber mensalmente aqueles valores, como vamos reduzir-lhes os proventos-, exataríten~
te apresentando urna contribuição a ser deduzida com caráter
obrigatório daquilo que vence mensalmente, o que cornple~ou
o direito, o qüe perfez o direito, conquistou a situação, à
luz de todas as constituições;- o- direito adquirido devidamente
completo, devidamente constituído, já sem nenhuma nu_anÇa
de indagação sobre o que está comp!_etado, sobre o que es_tá
perfeito.
_
- --Essas partes me preocupam, porque quando discutimos
números, tudo bem, mas quando discutimos uma questão jurí~
dica à luz da consagração do Direito brasileiro, aquilo que
é _consagrado no Direito brasileiro, temo, quero rlizer ::10 """
nhor, que isso abra uma nova guerra perante o Pv·lt. 'Udt..i ..
rio, uma nova luta, novas açóes; de novos liminares., de novo"
arguições de inconstituci~~malidade etc. O!_!tra coisa me leva
a esse raciocínío:- Não há ainda um julgamento definitivo,
pelo que entendi, de tudo o que está acontecendo, não há
julgamento definitivo. Não seria imprudente, antes do jlj_lgf1~
mento definitivo, da Corte maior, alfefar um-a sistemática;.
não seria mais conveniente aguardarmos essa decisão máxíma
do Poder Judiciário sobre o questionado. Serão os 147,06
apenas uma questão de números. de cálculos, ou haverá uma
indagação jurídica de profundidade, de car~t-~~ C?~~f_!!~~ional
para justificar a presença do Supremo nisso'?
São essas dúvidas que me assaltam, nessa convocação
extraordinária. Bem quisera eu encontrar luzes para resolver
essas questões e dar um voto altamente satisfatório, de tal
sorte qUe nos safássemos dessa situação tão difícil. Mas queria
que y_. _$'x~ como Consultor~Geral da República me p~estasse
um e.{Clarecimento, com o meu perdão, porque -perdi outras
partiCipàções de V. Ex•, em oportunidades que ~ão estive
a:qui...SQube que V. Ex~ falou sobre o assunto exaustivamente,
Irias P,-a.qía me resumir o pensamento do governo, brevemente?

'

'

1331
.·'~

objeção, e, na realidade, quando o governo resol~eu p<:r essa
forma de adicional, o fez para não aumentar demaJs a_ahquota
. _fiXada no ~Caput do artigo. Essas alíquotas foram -fixa_das em
10,50; 12 e 13,50 para Os empregados, e para ?s emp.regadores
apenas em 1,5; teríamos que aumentar mmto ma~s para os
empregados, porque dos empregadores, com,o sabe _Y ~ E:'•,
elas são repassadas imediatamente pelo custo, _e~as são ~~CH~
nárias. Então, entendeu-se, sob a forma de adtc_tonal, diminuir
para alguns, porque esse adicional v.ai atin~r,_-na realidade,
principalmente aqueles q~e para?I de contnbu!r, quan?o ga~
_riham mais .de dez salános mímmos. Eles nao contnbuem
s_obre essa _importância, isso foi o que se_ pen.sou faz~r. ~oi
sugerido, até na hipótese de se entender que Isso. sena cnar
um impostO· e não um adicional à contribuição, que se en7o~~
trasse~ um_ Qieió de aumentar a alíquot_a, f~zendo supTtmir
o adicionaL Mas com isso vamos penaliz~r todos os empregados.,. porque sofrerão um aumento maior. quando o que
se pretende"é a~.in~ir, priD:cipalmente, a.quele~ que re_cebem
acima tios dez sàlãnos mfmrnos, e sobre Isso nao cçntnbuem.
Foi esse o entehdilnento do Governo com relação a este artigo
·___ ~
~
primeiro.
COffi relação ao outro ponto apreset:ttado por V. Ex~ sobre
o aposentado (3.~. 49 ~, a explicaç_ão. <Í_ue., ânteriormente foi
dada é que nà vigênCia da ConshtuiçaQ d.e 1946, ~orno na
vigência da C~rl'a de 1967 e da Emerlda Cons\it~cional ."'
1 a Previdência-..Soêial era custeada apenas pela contnbmçao
triparti te --'-lfniãg,empregadore empref$à~?: Recebi da Consultaria, mas n~o tiv,<! tempo de pegar e R~-~~ que me mandas~
sem o Decreto-I::ei n9J.;L910, de 29-12-81,_~~ no art. 19 elevou
todas as ·alfquotas:.tlos contribuinte~ da_· P~~vid~ncia Social,
mas no art. 29 criou novas alíquotas, diZ.etiddfa_ue ficam estabelecidas as contri,b\_iições dos aposentados em··geral e dos pe~sio~
nistas_ para custeio da assistência médica n·~ forma segumt~:
aposentados': 3-_· 3 5· 4· 4 5 e 5; pensioniStas: ·:a%. Ess~ecre~
to-Lei do ex~PÍ~~id~nt~ J~ão Figueiredo está referendado pelo
eX~Ministro Delfim. Netto, hoje Deputado na Câmara.
E ou!JaS lei's- nesse mesmo sentido foram impugnad~s
perante o SUpremo "Tribunal Federal dizendo q~e ~ Constituição não falava. em.~aposentados nem em penswmstas. ~la
falava em contribuiÇãO do empregado. Aposentado e pens10~
nista não eram empiegados._ E o Supremo Tribunal Federal
decidiu que a expfesSão empregado abrange ati vos, inativ<_)s
e pensionistãs:TodoS eles estariam incluídos nessa expres~ão, .
segundo a de~sãO fihal do Supremo, não no caso, mas em
:'
-~ .
vários casos. ' ~r / ~
A Constitiliç'ão-~atual fala no custeio da Seguridade Soc1~l,
dizendo que a S~i~ti<lade·compreende a Prev.idência, ~ ~aú?~
e aquele conjUntO' de leis· destinado a garant~r a Prevtde_ncm,
a Saúde e a Assistência Social, e que a Segundade será fman~
ciada pela sociedade em geral direta ou indiretax;ne~t~: É o
que está no art. _.195. E, depois, sobre as contnbmçoes,. o
inciso Lfala em conttibuições dos empregadores e depOis, _
inciso II, dos trahàtbidores.
Ora, a expressão- trabalhadores tem o mesmo sentido
nesta ConstituiçãO do qu.e tihha na Constituição de 1946,. sem
falar na Constituição de )9,67 e na de 1969. O conceito é
o mesmo. E esta favOreCe. ainda mais a interpretação do Supre~
mo quando diZ que ~egi!ridade será tod~ el~ custeada pela
sociedade em geral. O àpbsentado e o penswmsta fazem parte
da sociedade em geral. EleS não podem ser excluídos.
O SR. ALMIR GAB-RIEL- O Senhor me permite uma
6 ·sR.
- Com relaçõo ao artigo I•§ !•."Real- íntervenção'? Queria acreSCentar á este tes.peífo-, 86\::omo um
mente, o- Senador Almir Gabriel já havia apresentadO essa d3.âo a mais para a: diS:'CU~são, que no art. -194, parágrafo
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único, a Constituição declara que... compete ao Poder Público Júnior, José Eduardo, JoslPaulo BiSol, Cid Sãbóia;Humnos termos da_lei organizar a Seguridade_ Social com _base b~rto.Lucena, Dario Pereira, Mário Covas, Nelson Wedekin,
nos seguintes objetivos:- I - Universalidade da cobertura ~ Oziel Carneiro, Amazonino Mendes, Magno Bacelar, Fernando atendimento_... - Eqüidade na fõrrri:i de pa"rticipação nO do Henrique Cardoso, Coutinho Jorge e Antonio Mariz, reúcusteio. Se condena ... (inaudível)
nem-se conjuntamente as Comissões de Constituição, Justiça
O SR.
-Muito obrigado pelo aparte, nobre e Cidadania, Assuntos Sociais e ASsuntos EconómiCos. A
presente reunião destina-se a ouvir em audiência pública os
Senador._ Esta lei seria iOCOristituciOnàl.
Srs. Deputados Jones Santos Neves, representante da COnfeO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Entendi per- deração Nacional da Indústria e Adelino CaSsis._representante
feitamente -ã análise jurídica que V. Ex~ faz à luz de outras da Confederação Nacional dos Aposentados. O Sr. Presiden~
Constituições que na vétdaçle não sofreram uma alteraçã,o te, Senador Nelson Carneiio;-pãsSa à- Palavra aos ilustres consubstancial. senão em termos. Mas em termos realmente equiR vidados que apresentam os pontos de vista dos órgãos aqui
valentes. Nisso V. ex~ tem raz~o. Tanto faz dizer o trabalhador,
representados com relação ao Projeto de Lei n' 2.474/92, que
como o empregado; - são termos que- juridicamente vão "dispõe sobre fontes de custeio para a Previdência Social,
resultar no mesmo entendimento, salvó algum preciosismo e dá outras providências", ora em tramitação na Câma·ra dos
. de interpretação que não caberia na ordem constitucional.
Deputados. Após a exposição os palestrantes são interpelados
Mas o que vejo aqui ..:_ já é -uma luz qUe se abre põr diversos Srs. Senadores. Finalizando, O- Sr. Presidente
é que esse art.- 4Q deveria ser redigido de modo a deixar muito agradece a presença das autoridades convidadas e .encerra
claro que essa contribuição regulamenta o artigo citado pelo a presente reunião, lavrando eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes,
Senador Josaphat Marinho e se destina não à constituição Assistente ad hoc das referidas Comissões, a presente Ata
de novos direitos e sim à manuterição da Previdência na parte que, lida e aprovada, vai â publicação em conjunto com as
de saúde. Aí creio que seria varrida a inconstitucioi:ialidade. notas taquigráficas. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Se a lei declara que a contribuição se baseia no art. tal da
Constituição; para o- finí de caráter social da manutenç_ão dos
ANEXO A ATA DA 2• REUNIÃO .
serviços de saúde da Previdência, então creiO que ·sai de uma
CONJUNTA DAS CCJ, CASE CAE
colocação genérica para uma colocação específica que se ajusta
à explicação de V. Ex• Então, é uma questão de redação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Havendo
O SR. CÉUO SILVA - Exatamente. Quanto a isso, número- regimental, declaro aberta a reunião das Comissões
V. Ex~ não há que se negar que o Executivo teve muito pOuco de Constituição, Justiça e Cjd~dania, Assuntos Sociais e As-:tempo para redigir- esse projetO. Eu havia dito também que suntos Económicos.
fomos colhidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal
Estão presentes <? ilustre_ Deputado Santos Neves, repren:1 segunda.feira; na terça-feira, o Presidente resolveu enviar .sentant~ da Confederação Nacional da Indústria, e Q Sr. Adeo projeto para_ éá e, em 48 horas, houve a convocação, e tino Cassis, representante da Federação dos Aposentados.
o projeto foi apresentado. Não houve possibilidade de fazerConvido o Cc-Presidente Almir Gabriel a participar da
mos esse tipo de debate. As idéias vieram, foram colocadas Mesa.
e esperamos realmente o_ aprimoramento delas. Não há a
Tenhq a honrª- de convidar o Sr. Deputado Santos Neves,
.nenor dúvida de que há necessidade desse aprimoramento bem como o Sr. Adelino Cassis, representante da Federação
porque a finalidade é essa mesma.
dos Aposentados, para tomarem assento à Mesa.
Conforme combinado ontem, darei ã palavra, inicialritenO SR. CID.SABÓIA DE CARVALHO:_ Fói muito
te, ao Sr. Deputado Santos Neves, para que S. Ex~ faça uma
il~tcr~ssante a resposta de V~ Ex~ porque na verdade esclarece
bem o intuito governamental. o intuitõ" ao·aoverno fica muito exposição do ponto de vista da classe empresarial.
mais claro na explicação de V. Ex~ do que no projeto. AgraO SR. SANTOS NEVES:- Pois não, Sr. Presidente ..
deço· a sua atenção.
Muito obrigado por conceder-me a palavra. Para mim, é uma
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - A Presi- satisfação estar presente, nesta reunião conjunta da Comissão
dên:::ia das ComiSsões de Assuntos Sociàís, de Assuntos Eco- de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Assuntos
nómiCos e de Constituição, Justiça e Cidadania agradece a Sociais e Comissão de Assuntos Económicos do Senado Fedepresença e a colaboração dos Drs. Célia Silva, Roberto Mace- ral. Represento por solicitação do meu companheiro, Sr. Senado e Jose Arnaldo Rossi, agradece também a colaboração dor Albano Franco, e na minha qualidade de Vice-Presidente
dos Srs. Senadores e convoca reunião da Comissão Conjunta da Confederação Nacional da Indústria, essa ·Entidade, para
para amanhã, às lOh, quando serã.o ouvidos os representantes expor, rapidamente, as principais poSiÇõe-s e pensamentos da
dos aposentados, dos trabalhadores e dos empresários.
classe ep-1presarial com relação ao momentoso assunto da reviEstá encerrada a reunião.
são da Previdência Socicil no País.
Eu dividiria a minha exposição em cinto partes: a -primei2~ ReuniãO-Conjunta, realizada em 16 de janeiro
ra, uma palavra preliminar; a segunda, uma definição da poside 1992 (Extraordinária)
ção; a terceira, as razões por que defendemos essa posição
Às dez horas do dia dezesseis de janeiro de mil novecentos em pronunciamento feito, ontem, diante da Câmara dos Dee noventa e dois, na sala n~ 3 da Ala Senador Alexandre putados; a quarta, as razões que o Sr. Senador Albano Franco,
•.:osta, presentes os Srs. Senadores Nelson Carneiro, Almir na nossa análise, teve a oportunidade de apresentar, ontem,
Gabrie(, Raimundo Lira, Amir Lando, Josaphat Marinho, em pronunciamento feito ao Senado Federal; e a quinta e
M.:.n~:.~1eto de Lavor, Esperidiãu Amin, Elcio Alvares, HenriUltima parte, as conclusões denominadas predominantes em
que Almeida, Valmir Campelo, Chagas Rodrigues, Nabor relação a esta matéria.
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Com relação ~ primeira parte, eu diria que a palavra tamos à Câmara pedindo a constituição de uma Comíssão
prelimiriar do empresáriO é uma palavra de exaustão, exaustão especial de Deputados que fosse estudar o assunto em maior
com esse sistema longo e penoso de reajustar as alíquotas profundidade, para que pudesse trazer-os subsídios e, talvez,
-- e as contribuições da PrevidênCia Social. Sou empresário da indicar os caminhos para essa privatização.
construção civil, com uma vida iniciada, exatamente, há 37
Entretanto essa comíssão não foi criada. Não foi possível,
anos, na construção civil, criando uma empresa em Vitória então, dar andamento àquela pretensão; conseqüentemente,
do Espírito Santo. Recordo-me que, naquela oportunidade, a coisa não evoluiu.
Em segundo lugar, é ~mportante cit3f que, os -rec~olli.í--
as leis sociais não atingiam maís do que 20%-Sobre as fOlhas
de pagamento. Para que os Srs. Senadores tenham uma idéia, mentõs dos atuais trabalhadores ativos, em vez de se acumuhoje, na 6rbita da construção civil, o custo das contribuições larem num fundo que proverá os recursos para pagar a sua
sociais e previdenciárias está ãtingindo, segundo nosso último futura aposentadoria, estão, simplesmente, entrando por uma
cálculo, do mês passado, 126%. Ou seja, é preciso pagar porta do caixa e saindo por outra. São o_s recolhimentos _dos
26% a mais do que se paga nos 100% dos salários para-CObrir atuaisotrabalhadores ati vos que estão remunerando as aposena· contribuição social. E, agora, isto tenderá a ser aumentado, tadorias dos trabalhadores que, no passado, estiveram trabaporque se passa a alíquota do empregador de 20 para'21 ,5%. lhando e, agora, se aposentaram. Então não é possível sustenPara se ter uma idéia de como essa evolução é catastrófica, tar um regime de caixa para pagar benefícios em regime de
bastaria citarmos o caso- do Chile, que teve uma implosão provisão. Isto justifica o estado de falência- o que é notóriu
- viOlenta na sua Previdência, Social em 1980, quando o total -do nosso sistema preVidenciárió.
da incidência de leis socüiis chegou a 46%.- E verdade que
Ainda, no pronunciamento, assinalei_ que seria impor·
no setor da construção civil a participação da mão~de~obra tante analisar, pelo menos em nosso País, a criação das chama·
é futensiva. Hoje, nós teinoS -dados de que perto de 70% das_ administradoras de fundos de pensão, que foi o que se
da participação da mão-de-obra na construção civil é de operá- adotou no Chile. São companhias de investimentos, legalrios não qualificados. Isso, entretanto, não constitui ·nenhum mente habilitadas pelo Governo, a investir as contas do_ fundo __
atenuante, porque em outras atividades, como por exemplo de pensão em um portfólio adequadamente distribuído, coma atividade da indústria metalúrgica e de fundição, os valores pondo uma aplicação financeira de risco diversificada. Elas
de incidência da Previdência Social já estão situ<idos na faiXa são obrigadas a prover um percentual mínimo de retorno dos
entre 60 e 100%. De modo que, reahnente, a primeira palavra fundos de pensão, com base em um percentual médio alcan·
é a palavra de cansaço - estamos cansados de um sistema çado por todas as companhias juntas, ou seja, o sistema criou
tentativo que, cada vez, aumenta mais as alfquotas e não um determinado tipo de empresa chamada de AFP - Admiconsegue chegar, efetivamente, a uma conclusão objetiva e _ nistradora de FUndo de Pensão - que exatamente passou
a uma solução estrutural.
- como empresa privada, funcionando como entidade de
Isso gera, então, a segunda parte daquilo que nós temos investimento - a fazer a provisão das necessidades e dos
a dizer, que é a posição da indústria, que ilós, nesta oportu~ benefícios da imensa massa chilena.
nidade, representamos. Não poderia deixar de ser contrária,
Foi dada uma opção entre continuar acatándo o regime
por três razões fundamentais. Em primeiro lugar, é contra
o trabalhador, com esse aumento de alíquota que chega a anterior estatal e preferir o novo sistema; 90% dos trabalha3% de incidência de sua participação. Em segurido lugar, dores chilenos preferiram o novo sistema. E isso é iniportante
é contra o empregador, porque a sua cOittribuição vai crescer porque os 10%, que não o fizeram, tratava~se justamente
de 20 para 21,5%. E em terceiro lugar, porque também preju~ daqueles que estavam na Vizinhança- de receber- a aposendica o beneficiário", Criando essa verdadeira aberraÇão de fazer tadoria e portanto poder usufruir do benefício.
com que o aposentado, -"que disputa de uma forma tão difícil,
_Os trabalhadores podem escolher livremente qual a compenosa e causticante receber a sua pensão após 30, 35 _a 40 panhia em que eles farão o seu recolhimento. Hoje há no
anos de serviço, a veja deduzida em valores de 7% para contri- Chife
total de 12-empresas, sendo que dessaS 12 empresaS
buição para com a solução do processo.
privadas 3 são organizadas e administradas por sindicatos de
EntãO a posição do empresário e a posição da indústria traba!hac:!ores. O trabalhador pode, inclusive, optar por uma
é contrária ao Projeto de Lei n• 2.474, de 1992.
empresa administrada pelo sindicato no qual ele participe óu
Na terceira parte, nós, para situar bem o tema, falaremos confie.
alguma coisa sobre as razões, que nós tivemos ocasião de
Em seguida eu diria que voltei a tocar no assunto em
apresentar no pronunciamento de ontem, num total de 13
itens que n6S reputamos-, de -algunia forma, importantes neste pronunciamento de 7 de maio d_o ano passado, reclamando
pronunciamento. O primeiro deles lembrando que fizemos da Mesa da Câmara a não constituiÇão dessa Comíssão; para
um pronunciamento na tribuna da Câmara, exatamente no visitar e conhecer de perto a solução chilena que me p·arece,
dia 16 de agosto de 1989, que teve o mérito de alertar, em entre as que eu pude analisar a nível de América· Latina,
tempo, hábil, para a catástrofe que se aproximaVa,- Com o a mais intereSs:ã.iite. Não foi obtido nenhum resultado, mas
objetivQ:_ de evitá-la. Fizemos o pronuilciamentó- após uma cabem aqui algumas observações que nós complementaremos
visita qUe fizemos por razão da nossa participação como Vice- aqui nesta terceira parte, dizendo o seguinte:
É preciso rejeitar nO Bfasil esse si,stema irifeliZ-. até hoje
Presi'de.nte da OrganízaçâO Internacional de Empregadores,
cujo cqP.selhq-geral, por sinal, atualmente, presidimos. Visi- adotado, de fazer a seguridade social depender de um-imposto
tando a capital chilena, para um congresso, nós tivemos á in:cidente sobre folha de pagamento. Isso é algo que em todos
Curiosidade despertada, lá, pelo problema previdenciário e os países industrializados e avançados já foi abandonadO há
pelo que eles tinham feito em termos de privatizã.Çâó-do seu muito tempo. É um siSte-mã insolvente, quase que por definisistema preVidenciário. Achamos aquilo muito interessante ção. Nos países industrializados, verificamos que 3 particie fizemos um estudo, que, naquele pronunciamento, aptesen~ pação da mão-de-obra sobre o produto está oscilando entre
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3s% ~ 45~;. ou ~eja,·o v·aior finãl do prodUto incorpora um~ ..

~da ~conomiã, nã:Q)idi;:Jn~a_nada porque os inativos ci:eScena·c::)
participaçãO.. de mão-de-obra que se situa nesta faixa. · -.~-· ~ fuais eles custai"ãq xp.ais e, conseqüentemente, não haverá co~
No )3r3..s~l-_e.esta· é uma daS razões pelas quais se agraVoü· mo equilibrar o ·s~fema.
_·
ainda m.:li~(o problema da c.ontribuição previdenciária -teni ·
O segu~do P®tito qUe anóteT, daquilo que S._ Ex~ disse,
acontecid~ o toi1trário, pois já estive.rho_s·no patamar de 28%·: _ ~·que é multÇ>· p_equena· ~ parte da forç-a de traballio que
de rnão-tle~1ob_ra ~obre o pro-duto e estamos hoje com menos co~Jribui para "a ·receita dã_Previdência~.O meJ:-cado infornial
?e 15%,. o~~:melhor, 1~,5% apenas, que é o recorde negativ()_· _no i'Brasil :eài~~~te ten}, crescido de fon_na acele~ad~:- ~~ _.
mtemaciOnaJ. Quer_ dtzer. não_ é possível r~almente se teJ;_' mc:;pos de_ cmco.~9? esse Iperc;]_do, Sr. Prestdente, nao at!ngm
um agreg~flo rdÇ :m~97 9-e~obra _tão J:~aixo. É justa~en~ em·.,. -~3~.• e ho!e ~~se mer,~d:9 ~form_~. _que abrange todo q pesdecorrênCia d1sso qu~.~tamos passando pobreza, miSéna, fo-. wal que nao_e.stá com".cafterra·assmada e todo o pessoal que
me, violên~ia; "tOda 'êSsa catástrofe e todo esse sofrimento--,~ ~r"à}?alha pox:-~ônta pràpria em regime-de microempresa, esiã
que temo_s-.~fõ~rftp~nh~4? no Brãsil nos últiinos ano~. . . ,--- ·.atro:gíndo, seguri~o-;o~0 ~1timQs dados, algo em ·tomo de -~.0_%
Eu dma.amda. com relação a esse ponto da soluçao pnvatt- e gerando em to~o- ~e-~.% ~ 30% do_ nosso produto~ -- ___
zante, que no· Chi_le,: cdmo parte integra"nte das reformas de
· _ Então, r~ahrierite, eSses.dados que são da pesquisa do
1980, foram· -.ll~u~~iP-oà \Odos os impostos- sobre as folhas de _J!3-~;E- in~icalji ~g~e~ cél-c3.~.de _60% dos brà-sileiros trabalhanl
pagamento, -'llJ-e de."J:~m ser pagos pelos patrões, em decor~ ~m· çarteua ássmada.
·
rência do antigó }1iSt~illa que vem desde 1924 da Ítália, pois:: - ·~ ~ · P terceiro pollto_ q~e '·o Senador Albano Franco citou,
o Chile foi õ prim_eiil}- J?a(s re-almente a- adotar esse sistem"á~ ~ ~-qu~- me parece im"pÇrfarite, é que esta é realmente a hora
previdenciário em,{dd.a"a América Latina, e acabou_ com ele ,de,Se faz~r uma grande'reforma estrutural no ca:p:tpo da Previem 1980 por esSás raz(jes.
----- _~- -~- _ · --_ .. ~dêNct1t, e citou:·
,. · -~
-· - ~
· ··-·
Então, atribu'ill-,se aos trabalhadores a responsabilidade· _·_ '__
''A cratera~ da fatalidade continuará aumentando
·I
de pagar direta.rnjnté o montante global, que foi uril peiceri-~ ~ . . nos porões do sistema ..,
tual estabelecido·efn 10% e hoje ]á-está em 13,5%, porque
se acresceu uma parcela de seguro. 0 empregador deixou
"" Realmente, se ri.ão houver agora. com toda urgê"ncia,
de contribuir completamente. Fez-se uma revisão da remune- .Ufrta ·::;olução estrutural estaremos ameaçados de· 'um verdaração dos trabalhadores e cresceu~se essa re·m.uneração em aerrO colapso, de uma verdadeira catástrofe.
----- .
15% em valor real, ou seja, os trabalhadores tiveram um
·- 'No quarto ponto S. Ex• fala na obrigatoriedade estatal
aumento de 15% ein ·v-ãlor real" que os emPregdOre"s pagaram pàtaK~com todos os trabalhadores·, até mesmo os de renda
naquela oportunidade, e com isso fOi possível equilibrar 0 mais alta, que poderiam ser incorporados a uma faixa em
sistema a tal ponto que, efetivarhente, como eu disse antes que·-~~~- adotassem sistemas alternativos· de aposentadoria e
hoje 90% dos trabalhadores chilenos estão incorpOrados à pen~ões, descarregando parte dos encargos c:Ia Preyidência,
contribuição privada.
~-- NO quinto e último ponto S. Ex~ enfatizá, e eu -tirnbém,
OutrOs p"Ontos ainda dO noSso_ piõiiUnciamento ·eviden- qUe o; grande desafio de todos os brasileiros é o-projetar= lHil
ciam, assim de forma maiS conclusiva, que o problema da siStem~ q"ue seja auto-sustentado, porque esse sistema atual
Previdência não pode ser soluciõnado por um aumento tempo- é üin :Sistema de saco sem fundo, e se nós somó$ :Chamados
rário e episódico de alíquotas e contribuições de emprega- hoje, a'q_Ui., a uma sessão extraordinária do CongreS$o Nadodores, trabalhadores, aposentados e pensionistas incidentes _ nal, pilra examinar esse crescimento d!! alíquota~, -p-ão tenho
sobre as folhas de pagamento. É preciso encoritrar fórmulas a menOr· dúvidá, Srs. Senadores, de_ que .se isso for-âprovado,
em que realmente essa base de cálculo :O.ão seja aquela que daqui a 3 ou 4 meses estaremos sendo chamadoS .oq,q:a• V~"z, ·
venha a ser adotada.
_ _
e ca-da vez a prazo maiS curtos para revermos e_ssâtalíquotás.
É preciso urgenciar··a- trãhsformação estrutural em todo O que é preclso mudar é o sistema e não o valor das::alíquotis.
o nosso sistema- de previdência social. Ao final nós daremos
Gostaria de encerrar minha última parte f~lizando as
· · •, COJ?-C- 1usões ou as conclusões predomi~an_}~~·
- " ~ .- ·· .·.
algumas informações ou sugestões que poderiam ser incorpo·- pnnctpa!~
radas, já que o nosso objetivo, tatltó na qualidade de dirigentes
A P.Tlmetra delas, voltando a enfati~r, é qu:e:~~Pfc4;le~'a
de organização empresarial quanto na de Congressista, Depu- da Previllência não pode ser solucionado pelo aumeritQ tdmpo_tado neste nosso_ Congresso, é justamente prOcurar contribuir rário oU ·episódico de alíquotas; realmente uma soluÇão e~truccm sugestões que possam s-er aproveitadas para uma nova tural se f~z necessária.
:-~~.: .·:: ;.----;
ordem estrutural, que venha a ser ado_tada na PreVidência
Social.
O s~gundo ponto, é que a urgê;cia da t;a~s'f'&~aÇã~
Na quarta e quinta parte, eu gostaria- de fazer alusão estrutural profunda em todo o sistema de previd.ênc~a social
a alguns pontos que me pareceram importantes no pronuncia- é evidente,~ entendo que a criação de organismos~O:e-_p.atu~eia
~nto do nosso Presidente, que estamos representando aqui, privada, ,_d..6, tipo administradoras de fundo de pe·ns,ó.}cmp.Q
~ ·oSenaáor Albano Franco, fez ontem, eselecionei cinco pontos foi adotado no Chile, para o atendimento a considei4-VC;!l par.. •
, e:c.tre aquilo que S. E~ colocou como ponto de maior impor- cela de {ra~alhadores e beneficiários é uma solUÇã'oi·~'v~l' ·
tância:
-para o'".era~il.
-~~- .;·::. · ·:.. · _•·· .
1
' ; No primeiro deles ele diz:
..
Pddt?rfi'~os, e essa seria uma sugestão; faze(~~; ttti~a~.- , ,
. Em toda a sociedade os traballladores ativos são a prin- mente g_r~ç(\\*1 do problema; estabeleceríamos, pot~ien;t-pio;
cip~: fonte de sustentação d_os inaf"os. Se os inatívos-crescem que a ãfual Previdência Social continuaria acobe~a~. -~t(.
mais depressa do que os. ati vos, qij.e é o que está acontecendo uma faiX.; êJe-:salário de três a cinco salários, porque ld~à\Yeh . _··
com essa situação de falta de creScimento económico, de de- mente é .tan'ibém na política salarial aquilo que défei}'Qe~b!i,.. s~Jilprego, então, evidentemente instaJa-se aquilo que ele cha- como liberar como representante do Partido Liber~liU~ai:I}.o~~,.
~p~ urria poderosa bomba relógio. Então, enquanto não tivermuito na última tevisão da política salarial, entendendü",:n~te,...
l1'4Ós retomado um crescimento económico, uma formalização particular, que _a_ política s3.1ari~l ainda não exis~~' eO~Q.U.~~-:;~·
-c-
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êstamos tanibém êspasmodicamente procurando corrigi-la e
Aêho que efa isso que podia colocar aqui para os Srs.
não pode haver política salarial sem haver política de renda, Senadores, e estou a disposlç"ão-parã quaisquer eSdarecinie~-.
aí iríamos mudar e caminhar para outro tema que é também tos.
bastante apaixonante, mas não objeto das atuais preocupa0 _SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) _A Pl'esi-,
çóes. Mas, de qualquer forma, entendemos que, por exemplo, dência agradece ao nobre Deputado Santos Neves a exposição
até cinco salários o atual sistema poderia contínuar a fazer que ã.caba de fazer, e concede a palavra ao Sr. Adelino Cassts)
a sua cobertura; dos cinco salários em diante. assim como representante da Federação dos Aposentados.
,t
defendemos a livre negociação, defenderíamos que fosse feita
O SR. ADELINO CASSIS -:-Agrade~ndo eSsa oportuatravés das empresas privadas. organizadas e estruturadas como administradoras -de fundos de pensão. Poderíamos prever nidade que nos é dada, queria previamente fazer um reparo:
gradualmente então que esse nível de responsabilidade do estou representando a Confederação Brasileira dos AposenGovemo fosse baixando, até que a Previdência estivesse com- tados, da qual sou um dos vice-presidentes. Coinddenteme_r~te
pletamente privatizada.
sou tamb~m Presidente da Federação dos Aposenütdos e-Pen>:-,
Como terceiro ponto, diríamos que ·a base de cálculo sioniStas-do Distrito Federal e President~ da Associaç~o dô~ ,
precisa ser alterada. Há várias bases de cálculos em discu!;isâo, ~posentadOs e Pensfo.nistas de Brasília·, c_ujó mafiâ:f(b de·
por exemplo fazer incidir sobre 0 faturamento das empresas. ·segurança perante o Superior Tribunal ôe Justiça foi VitoriOso,
por Unaniri:tidade, e que suscitado o problema da inconstiiUCi.o0 que creio ser um_a alternativa, mas esta inclusive ameaça
a verticalização; quer dizer, se 0 faturamento é feito por uin nalidade deverá ser o primeiro a s_er apreciado pelo Supremo
conjunto de empresas ·e se essas se fundem numa empresa Tribunal Federal, tão logo reabram os seus tral;lalh_os, cciqforúriiCa, aUtórila-tiC3inei'ite- haverá grandes perdas no processo me nos foi informado pessoalmente por Sua Excelência o
sobre 0 faturamento. Teremos que estudar. realmente, qual Ministro Sydney ~anches, Pre_sjd_~_nte daquele órgão Sl,lpfe~o
será a base de cálculo mais aconselháv~l e que decididamente da nossa Justiça. Uma ve~ solucionad9 esse problema, o que
não pnde ser a folha de pagamento.
deverá ocorrer, possivemente, n·o_fin~l de fevereiro, princípio
·de marÇo, o aspecto jurídico dessa celeuma, se nos for favoráVejarn as distorções que ocorrem: enquanto na constru-- vel decisão do Supremo tal como esperamos, estará transção civil que, conforme eu disse, tem sido__ a minha atividade posto e não haverá mais possibilidade de nenhuma alegação
empresarial, estamos com uma participação da mão-de-obra por parte do Governo, e o próprio parlamento brasileÚo pode~ · ·
hoje calculada em torno de 45%, numa atividade, por exem- rá _tomar decisões a partir de um fato definitivo, que é o
pio, como a bioquímica ou como a informática, essa partici~- cumprimento de uma decisão judicial.
paçãonão chega a 5%. Então_, as empresas médias e pequenas,
O mandado de segurança que impetramos perante _o Suporque o grande universo__ da construção civil está não nas perior Tribunal de Justiça, diferentemente do que ocprre nos
grandes empreiteiras, nãn falo em valores económicos mas Outros Estados. em que as ações foram suscitadaS--perant~
em números físicoS, ma·s sim naS pequenas e médias empresas, a Justiça Federal, que é uma instância inferior. dafa raião,
re_colhendo sobre o montante de 40%, que corresponde à por que o Presidente. qo Supremo, segundo ele nos declarOu
participação da mão-de-obra no seu produto, empresas impor- _verbalm~nte e à irp.prensa, no dia em que ele se julgou tncorit- ·
tantes como a IBM e outras situadas no campo da infofmátiCa. peterite para decidir no caso do Rio de Janeiro e. conseciüenda química fina e da biotecnologia estão recolhendo sobre t~}:nente, o mesmo ocorrerá_ em relação aos outros Estados..·
os valores de 4, 5 e 6%; então, é realmente irilportante a No caso de Brasília a questão é diferente. Pois heni.• então
mudança dessa base de cálculo.
lá dois tipos de ações judiciais em tramitaÇãQ. O ·c.aso da
Como penúltimo ponto diríamos que é importan-te Consl- _ Associação dos Aposentados de Brasília da qu-àl sou Presiderar a necessidade de se fazer alterações. Num país em que, dente e do Sindicato dos MetalúigiCos, em São Paulo, "foram
efetivamente, a mão-de-obra está vitiirtada por uma compres- os dois únicos a serem apreciados pelo Superior TribUnal de
são salarial terrível, na medida em que haja essa compressão Justiça, e a informação que nos deu o nossõ assessor jurf4i~,
salarial, como eu disse_ antes, que passou nos últimos cinco airida_ ontem, é de _que na realidade já hou.ve julgamento no
anos de uma participação de 25% para apenas 14% no produ- mérito. A questão de dizer-se que ainda vai se julgar no mérito, na medida em que isso se verifica, efctivamente há incidên- to~ isso já houve pelo Superior Tribunal de Justiça. O qUe
cia sobre folha de pagamento ou sobre o valor da mão-de-obra está ainda pendente _é a questão da constitucionalidade ou
que implica uma arrecadação cada vez menor da Previdência nãõ; ·essa é a questão que será apreciãda pelo Supremo TribuSocial.
na! Federal.
Feitas essas considerações prilíri:tinares, eu devo di1.er
Citaria, coinO-iíltimo ponto, parece-meiinpoTtãnte,-o·fato
que ouvi com a maiór ateriÇão, as· Considerações fei"t'as pelO
de que o Governo·- sobre o ponto de vista _ético, sobre
representante da Confederação Nacional da Indústria e, :eví~
o enfoque moral, que procuro sempre colocar ao final dos
dentemente, algumas das considerações nós poderíamos even0
meus pronunciamentos-, deve ser o primeiro a dar exemplo tualmente concordar. No que diz respeito a esse projeto do
e isso_ não acontece. __ Na realidade, as empresas estatais e o
Governo, decidindo taxar as empresas;· que é a· grande preocupróprio Governo -s_ãQ_aqueles que descumprem por completo pação dos empresários; nós_também concordamos que, num
o recolhimento da Previdência "Social.
peiíodo de recessão aprofundada que estamos atravessando,
Há um cálculo recente --não sei se os Srs. Senadores não só os aposentados e pensionistas. mas também os trabalhaacompanharam -sobre a evasão de receíta, decorrente do dores, de um modo geral, não estão de acordo com esse ónus
não-recolhimento das contribuições previdenciáiia:s·, põr parte - --que se quer implilgir aos empresáriOS: Mas muito·m~i~ ~'"~ro:> ..... r)s
do Governo, nas suas atividades indiretas ou di retas. através preocupados, pois os empresários· aird:i tém .:...... no nosso en ·
das empresas estatais, que traz como_ valor 12 bilhões de dóla- tender, embora sejamos em princípi• ~.:ontra e...;;s:a úu..:ação ··-·
res, o que daria para cobrir os 11 trilhões de cruzeiros.
eles têm como resolver esse acréscim(l insignifíCaute, eu ,.. ria,
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de 1,5% tal como está previsto no projeto do Governo. Eles

têm meiâs, e o ilust.re -Deputado Santo:s· NéVes, que acaba
de fazer as considerações, sabe muito bem que os empresários
têm como desapertar nessa situação-""- usand() ~:~ma expressao
popular. Já para os trabalhadores, que está-se prevendo uma
taxação- de 3% e mais o aum~_nto da C?~tribu~ção previden~
ciária, e mUito mais aindã Os aposentados, não têm como
passar mais fome do que já estão passànCió. Nesse particular, eu, aqui em Brasília, como Presidente
de uma Associação - aínda pequena, porque temos cerca
de três mil associados, num universo de mais de 100 mil aposentados, nós ternos visto desfilar diariamente pela nossa Associação - não apenas associados mas outrq~_apoSe~tados e
pensioniStas - uma sítuação de penúria- t31, _que o~ ilustres
membros do Parlamento brasileiro poderi"ani ter oportunidade
de presenciar pessoalmente nos visitarido....,.... passando algumas
horas - e ficarão- impressionados com o gue ocorre·; aposentados e pensionistas que se dirigem à AssociaÇão, não têM
sequer recursos para voltar para as suas residênci~s. e nós
temos que fazer uma "vaquinha", e uma "caixinha'' permanente para atender os que sequer têm recu-rsos para a sua
condução. Aquele:! que têm mais de 65 ãnoS- estão livres de
pagamento de transporte e até isSo querem tirar, mas, infelizmente está na'Consiituiçâo:
- ··
· . ·
Está aqui ao meu lado o Senador Almir Gabriel e eu
me lembro que, por ocasião da discussão _da_ Con~tituinte,
quando se discutia essa questão previdenciária---;-Ioi o- Senador
Almir Gabriel quem-coordenou e, com ele, Il9s participamos
juntamente com representantes do Governo e de outras categorias, da elaboração do Plano de Custeio ·e ~~ilefíçios, a
duras penas aprovado.
_
O Senador Almir Gabriel deve lembrar-se das exaustivas
negociações que se faziam na época;-porq'ueõ g(upo majoritário da Câmara; u grupo que dava sustentação ao Governo
de então, não concordava com determinados benefícios que
estavam sendo previstos 1 e nós tivemos cjuoe abrif ritãO pára
entrar num acordo final, abrindo mão de outros benefícios.
O Plano de Custêio e Benefícios, afinal, foi' bem. aquéril daquilo que nós desejávamos e exigiu-se, éntâo,_ llma _OOn-tribuição, o próprío--plano diz, de Custeio" e BeridíciOs'. - ·
O GOverno concordava e o Parlamento, afinal. acabou
concordando com aquelas concessões feitas na área previdenciária, desde que fossem dados à Previdência os recursos necessários para aquele acréscimo que seria o pagamento, por
exemplo, de um salário ritíilimõ -a todos os aposentados e
pensionistas, o pãgamento permanente a pessoas que não tê_~
condições D€im de rllobilidade. ·
Afinal esses te:cnrs·o-s que eram exigid()~_ !oram dados,
foram previstos no Pl3no dç Custeio e Benefícios.
Esses- recursos cOIDeçaramo a 'Sei- aricicad.idós há vários
meses, muito antes da implantação e da execução do Pl~~o
de Custeio e BenefícioS. D que fo1 feito desse volume extraordinário -de recursos que a ptevidênda, antecipadamente, recebeu antes mesmo de começar a pagar os benefícios.
O ilu-Stre repteseittante da CNTI fiZ ieferência a um fãtO
de extrema gravidade que eu já tinha anotado, aqui, para
abordar, é de que a União não t:l!mpre com as suas Obrigações
com a Previdência, isso nos colocando no terreno da questão
de ter ou não ter recursos, e essa informação que ele acaba
de dar aqui eu já tinha obtido e confirmo que nós obtivemos
de nossa assessoria no Rio de Ja~leiro, já es_távamos "íriforma, .,dos, de que o que a União deve à Previdência desde que
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ela foi implantada,- c· não paga, corresponde hoje a cerca
de 1/3 da dívida externa brasileira, que coincide com esses
números de 12 bilhões_de dólares.
Pois bem, a União nao vem pagando os seus compromissos com a Previdência. Existe, realmente, evasão com a
atívidade informal, nós sabem,os que se existe atividade informal porque estamos ·atraveSsando um período de recessão
e quem se dedica à atividade informal o faz porque nao pode
deixar as suas famílias passar fome.
Nós compreendemos tudo isso; o que nós não_entendemos
é por que o aposentado e pensionista é que terão de _aTear
com esse ónus, com a falta de cumprimento de sua obrigação
por parte da União, com a falta de cumprimento e com os
desvios da Previdência. Os ilustres Senadores aqui presentes
e todo o Parlamento, todos sabem, e sabem em detalhes,
de coisas que às vezes não chegam ao nosso cor:thecimento
e nem -sempre__ é divulg_ado d_9 mol!_tante des~~s _d~s_\jq~ que
são, alguns, ostensivos. O Ministro do Trabalho e da Pre"!dência Sociàl, Ministro Antonio Rogério Magri, não se peJa
de, até em certas entrevistas <fué- dá, ironizar essa questãO.
E_ Um oUtro ponto -_ falando no Ministro Magri, que eu
queria abordar - é que o Plano de Custeio ~_Beneficies
prevê isso: GostaríamOs- de que V. Ex's ao examinarem o
nosso problema, o problema dos aposentados, tomassem conhecimento de um fato de extrema gravic;!ade. O Plano de
Custeio e Benefícios prevê a participação na direção das entidades de previdência de representantes do Governo, dos empresários, dos trabalhadores da ativa e dos aposentados. Está
explícito, lá. Pois bem. A nossa Confederação indicou os nossos representantes, tanto para o Conselho de Seguridade Social, como para o Conselho Nacional de Previdência, indicou
oficialmente, depois de uma reunião de todos os dirigentes,
a nível nacional dos aposentados e pensionistas. Essa indicação
não foi sequer tomada em consideração-pelo Ministro Antonio
essoa de quem ele não gostava, que era o nosso então Presidente da Confederação Brasileira de Aposentaods, Osvaldo
Lourenço, hoje vice-Presidente para o Estado de São Paulo.
O outro companheiro, nomeado para o Conselho de Seguridade Social, atual Presidente da Confederação Osvaldo
Veloso -_que aqui não está presente porque está, neste momento, participando de um outro encontro no Auditório Nereu Ramos, com a presença do_ Ministro J arbas Passarinho
e o-utros -elementos-~ também foi indicadc;> e não foi sequer
nomeado. Um outro companheiro- de Minas foi indicado e
não nomeado. Então, não nos foi dado acesso. apesar da
exigência, apesar do que foi determinado pelo Plano de Custeio e Benefícios, oriundo da nossa Carta Magna, não no~
foi dada a oportunidade de estar lá dentro da Previdência
para ver o que ocorre lá. O Governo não tem intereSse que
vejamos, que possamos sentir, com a nossa presençã, e não
temos condições de saber porque não estamos lá dentro.
Por que, antes de se cogitar isso tudo - é a pergunta
que fazemos - não se dá oportunidade aos representantes
dos aposentados e dos trabalhadores de, efetivamente, partici__ _parem da direção do instituto, da área previdenciária'? Só
então teríamos condições de contestar com dados nas mãos,
e oferecer ao Governo oS dados verdadeiros da Previdência.
O Governo, no nosso entender, é suspeito aõ afirmar que
a Previdência não tem reClJ.X$9~. quando não nos pennite participar e verificar pessoalmente se isso é verdade ou não.
Terminando, eu gostaria de fazer referência a uma grande
preocupação que também estamos tendo com essa questão.
O ilustre representante da Confederação Nacional da Indús-
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tria fez -r-eferências. -duas ou três vezes, na _questão da privati-

zação. Os meios -de coinunicação

denUnciaram~

há poucos

dias, que o Presidente do INSS está ligado por laços de paren-

tesco a um dos maiores donos de seguradora do País, que
é a Almeida Braga, se não me engano. E genro_ do Sr. Almeida_

Braga.
Um outro dirigente do INSS está ligado_ por laços de

parentesco a um dos grandes dos seguros privados. Então,
para nós, nos apresenta extremamente suspeita essa insistência
da privatização da Previdência. Não_ vamos entrar no mérito,
são detalhes altamente técnicos se é melhor ou pior --a
questão do Chile já conhecemos_ alguma coisa sobre isso. Mas
por que antes de privatizar, não damos a oportunidade para
os próprios beneficiárioS da Previdência e aos trabalhadores
para dirigirem sua previdência e provarem se ela é viável
ou náo sem a sua privatização?
Sou BancáriO e lembro-me que tínhamos, antes da unificação da previdência dos vários órgãos, do IAPB ~Instituto
de Aposentadoria e Pensão dos Bancários - que era tido
como um exemplo de eficiéticia e moralidade, quando participãvarnos da direção do IAPB. Com a unificação, perdemos
essa partiCipaÇáo e já tiVemos, então esse exemplo no passado.
Acreditamos firmemente que, concluindo,_se os trabalhadores
e os beneficiários da Previdência tiverem, realmente, oportunidade de dirigir a _Previdênci~, não se falaria mªis em privatização. •
~Coloco-me à disposição de V. Ex.s se necessário, para
dar novos esclarecimentos ou apresentar alguma questão complementar ao que acabo de falar, pedindo escusas, porque
não sou parlamentar, não tenho a experiência de V. Ex-s
nem a de V. Ex', Deputado Santos Neves, não trouxe anotações, não trouxe nada, só mesmo a experiência de 45 anos
ligado ao movimento sindical.
_
_

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -'-A Presidência agradece ao Sr, Adelino Cassis a contribuição trazida
e passa à lista de interpelantes:
Ocasionalmente, estão ausentes os primeiros Signatários,
o Senador Esperidião Amin e o Senador Aniir Lando. Então,
peço ao nobre Senador Nabor Júnior que formule a sua indagação.

O SR.NABOR JÚNIOR- Sr. Presidente e Srs. Senadores, Sr. Representante da Confederação Nacional da Indústria, Sr. Representante da Associação dos Aposentados.
Conforme foi dito aqui pelas duas exposições que acabamos de ouvir, a Previdência Social no Brasil tem duas situações: a situação estrutural e a situação ·conjuntural.
A situação estrutural, evidentemente, vai demandar um
estudo mais aprofundado, e creio que sobre esse assuntO o
- Congresso, oporturi.3mente; i"ra -se-manifestar.
Temos agora diallte de nós- a Nação tOda está acompanhando a evolução desse problema - a situação estrutural
da Previdência
-Segundo os representantes do Governo, -que ori:téin esti:.
veram aqui nesta CorriiS-sãó, a Previdência está em situação
realmente difícil, em virtude da concessão desse_ reajuste nas
aposentadorias e pensões de segurados da Pfevidêncíã~Social,
em tomo de 147%. SegundO díssúãin -ontem aqui~ os representantes do Governo, a Previdência não tem condiçOes de
pagar esse aumento aos apos-entados e pensionistas, a não
ser que o COngreSso NaciOnal aprove esse projeto que concede
reajuste das alíquotas e acrésdmôs nas êoritribUiçcSe-s ·dos empresários, dos trabalhadores e dos aposentados. Então, em

Quarta'feira 25

1337

virtude de estarmos tentando resolver esse proOlema ·emergencial, e tendo também em vista que o representan'te da Confederação Nacional da Indústria se ateve mais ao ,problema estrutural da Previdência, eu gostaria de formular a seg~inte. pergunta: como é que a Confederação Nacional "da·:i:Iidií~tria
propõe a soluçâo desse impasSe que estamos enfrentàndo no
momento? Qu31 s·eriani-a.S-sugesfõeS, por parte 'C1_4 t:oqf~e
ração Nacional da Indústria, para soluc:ionar "esstimj'f_asse
que, segUndo os representantes do Govenio só'sería'r~a:lrdenie
possível alcançar uma solução com a aprovação -déS~ Prcijeto?
Seria a pririleira pergunta.
--·.~ ~ . _r;~

O SR. SANTOS NEVES -Pois não ...• >· :·· :.· .<::;·

.,

Senador Nabor Júnior, eu lhe responderia:$ie -~IIL.a. formá-·
sintética, já que sUa colocação foi muito nítida •. sepai?t~ori)ur\.:·.
tura de estrutura, e preocupar-se com a corijQ.i"'tu r.:qu~~ .~·
o momento imediato. Eu teria três colàcaçõe-1) .... ~· ;fum
relação ao, problema co!ljuntural. C? primeiro de~~ ·~~U~ .id.e ·
nós podenamos cornpehr, e o própno Governo podeha toi\fa.r
a iniciativa, de urna regularização de suas. despesas orÇanlentárias, neste primeiro semestre, pOrque ele_ tém ~:-tacl11àâciles,
estruturais necessárias _para as transferências Q,e r~Cur'so~;sufi
cientes para investir' caso seja concedido e·ste auinento de
147% na Previdência Social, e fa:iermüs nós,' Do COhg~'essO
a correção e a aprovação de um crédito suplementar. Este
é-o primeiro ponto.
O segundo ponto, é aquele que eu tive a oportunidade
de dizer aqui anteriormente:-0 GovernO não tem-uma pOsição
moral em relação ao assunto, porque o Governo e as empresas
estatais e~tão devendo, segundo cálculos que, de alguma forma, estão confirmados, um montante global de 10 a 12 milhões
de dólares. Então, ele tem corno fazer com que as suas empresas, e a própria administração direta, recolham as contribuiÇões prevídenciárias atrasadas; e, a terceira, seria o próprio
remanejamento orçament3rio. Nós, pOr exemplo, na nossa
condição de Deputado Federal, nos manifestamos muito contra a construção deste famoso projeto-dos Ciacs, porque entendemos que a necessidade no plano da educação não está na
-Obra física, está-na remUneração dos professores e na instrução
dos alunos e, conseqüentemente, haverá flexibilidade para
deixar de investir ou adiar o investimento, nesta ou naquela
obra pública, para poder fazer face às despesas necessárias
caso, realmente, venha a ser aprovado este desembolso dos
147% de aumento aos aposentados.
Seriam _estes três pontos, naturalmente que haverá outros,
desde _que se possa reunir e pensar mais demoradamente no
assunto. Mas, em princípio, eu vejo es-tes três caminhos para
a solução da crise conjuntural que o Senador apontou.

O SR. NABOR JÚNIOR ::___ Senhor Presidente ~estas
três sugestões apresentadas· pela representante da Confederação Nacional da Indústria, são realmente viáveis mas:; algumas delas, não a curto prazo. O problema, por exemplo,
do pagamento dos atrasados por parte das empresas governamentais, não só a níVel federal, mas também estadual e munciipal, das grandes empresas, de um modo geral, já daria para
solucionar esta questão se todos pudessem pagar imediatamente. Ontem, nós assistimos aqui, curiosa~ente, quando
o Senador Eduardo Suplicy solicitou do Presidente do INSS
a relação dos devedores conl a Previdência Sociãl~ e logO
eu vi entrar aqui dois volumes, talvez de uns 30 ou 40 quilos,
cada um, contendo esta relação; a relação dos devedores e,
tàlvez, vá muito mais do" que 20 trilhões de cruzeiros, e1•
imagino, e nós não tivemos acesso. Apenas o Senador Edua1
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do Suplicy solicitOu esta informação e teVe -o--priviléiio de
O SR. PRESIDENTE"(Almir Gabriel)- Eutenho inforrec.eber estas relações. Mas eu acredito que se todos pudessem mação de que o Ministro Magri indicou Uim\~.oútra pessoa.
pagar, e se a Previdência pudesse também__~ ressarcir dos E ele indicou uma outra pessoa dizendo que este· aqui repreprejuízos que teve com a fraude que fOi já apurada, e que senta os aposentados, porque dizia que não se daya bem ·com
são bilhões e bilhões de cruzeiros, talvez até trilhões, já daria o Oswaldo Lourenço, e disse: ~'Este, aqui, é o que·repr:es-'-enta
par;:.. ;.-esolver esta questão. Mas isto é Um problema que_vai os aposentados". Quer no Plano do Conselho NacioD.al de
demandar muito tempo, mesmo porque a atuallegislação per- Seguridade Social, quer no Plano do Conselho Nacional de
mite-o parcelamento até em 20 alies, e- se toda·s-i!Stã.s empresas Prev-idência- Social e, em ambos·, ele usou do arbíti}o p-11ra
govem~mentais e privadas tomassem a iniciativa-de solucionar
indicação de pessoas que ele nomeou como represen~te~
( . , ~v, •
esta pendência com a Previdência Social, iria eiltfar uma-"imO SR. ESPERIDIAO AMIN - Mas eviden\1' ·g,ue o
portância muito pequena. porque vai parcelaristo.eni-20 anáS.
espírito da Lei é no sentido que haja uma consciênci~ ~ei-na
No .:aso do remanejamento do. Orçamento~ o Presidente da e não uma consciência interna. Mas este assunto. vai' se;;r :WreRepUb!;ca jfdescartou esta possibilidade. Ele concedeu entre- ciado hoje, certamente.
· · •<; ~
vista dizenJo que não vai sacrifi.cãr nenhum programa econôO SR. ELCIO ALVARES- Mas eu gost~rja, .nas;
mic.o _dele, ~enhum programa social, e que não vai aceitar
quaiqr;.er solução que implique na emissãO de nioeda. Então, de uni ligeiro aparte. Eu queria, primeiro·,· o -ieXto 'd~. Lei
eu vejo a situação muto difícil, por isso temos que esgotar e sem querer defender o Ministro Magri e, evidentemimte,
todas as j)OS.'>ibilidades para ver se res-olvemos esta questão, o bom senso determina que a representação dos apos,én,'t~dOs
porque o diieito dos aposentados de receberem os 147% é fosse através dos órgãos classistas e, qualquer cidadão,d.e bQm
sagrado. A Justiça mesmo já reconheceu, como diz aqui o ·senso faria isto. Agora é preciso "ler o texto paia ·Vcfrificar
representante da associação~ é um direito dos aposentados como é que é fe'ita ·a nomeação, porque em um.MaridadO
que contribuíram para isso·. Então, eu acho que a Comissão de Injunção teria que ter, dentro do texto legal,_ a atribui_ção
que hoje está constituída aqui, integrada pelos representantes à Confederação, à Federação ou a órgão de- clasSe, Q-~reito .
das_Cólnissões de ConstituiçãO e Justiça, Assuntos Sociais de indicar.
e Assuntos Económicos, têm que se debruçar sobre este proO SR. ADELINO CASSIS -Senador, eu díría o seguinblema para encontrar uma solução que viabilize este pagamento, e nós não podemos admitir é que os aposentados te: qualquer pessoa que, realmente, estivesse interessada em
e pensionistas sejam prejudicados, e nós temos que procurar administrar bem, não precisa nem de lei, para dizer Que não
uma solução para viabilizar este pagamento. Era a partici- representava os aposentados, ou na hora de representar os
trabalhadores ou a Confederação da Indústria nãô precisa
pação -que ·eu quefia dar neste momento.
de lei.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Esperidião Aniin.
O SR. ELCIO ALVARES.:..... Mas sobre ocproblema
. da coloçação, me parece o seguinte: qualquer um que fosse
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, Srs. Con- Ministro iria convocar e eli 56 eStOu citandO MandadO de
vidados, Srs. Senadores, estamos, sem dúvida nenhuma, dian- Injunção porque, aí, teria que ser categórico em termos do
te de um assunto, e o Senador Nabor Júnior nos situou bem, texto legal para determinar que a entidade de classe fiZesse
que exige olhar a emergência e olhar a estrutura e_ esta é a indicação. Apenas esse reparo e, quanto ao Diais, -eStou
inteiramente solidário c.om os aposentados.
__ _
a grande dificuldade..
Diante do projeto que temos por deliberar, pelo menosO SR. MÁRIO COVAS (Fora do microfone) - Art.
um ensinamento vai ficar para tOdo o Senado e para todo
9
o Congresso: do coro sai a correia, mas que este defeito didá- 6 : ••• O Conselho é constituído de 15 membros, sendo quatro
tico, esta evolução para todos nós, do ponto de vista pedagó- representando o GOverno Federãl, um IepresentandO o GOgicO, vãi ser alcançado.
.
. verno Estadual~ seis representantes da· sociedade civil, tendo
dos quais, pelo menos um aposentado.
Não querendo me aprofundar nem em uma nem em 'Outra três trabalhadores,
9
questão, nem na parte estrutural nem na questão emergencial, Mais adiante: § 4 : os representantes dos trabalhadores e em-;;que afeta o projeto prOpriãmente-dito,-eu tenho duas indaga- presários serão indicados pelas centrais siridicais e confedeções para fazer. Primeiro eu tenho uina- curiosidade que me rações nacionais ... dois anos.
fol suscitada pela informação_ do Sr. Adelino a respeito do
O SR. ADELINO CASSIS - Existe a Confederacão
não provimento, da não aceitação dos indicados para compo- Nacional Brasileira de Aposentados.
rem o ConSelho, e-foi cogitado-se- poderia ser adotado um
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Bom, ou existe uma
Mandado de ln junção para exigir que o Ministro._..
ou"tra ou cabe -o niandado de InjunçaO.
O SR. ADELINO CASSIS- Está se niafizando, hoje,
O nobre Senador MáriO Covas veio penilitír a elucidação
uma reunião -no Rio de Janeiro, uma reunião da Executiva completa da questão. Acho que é o típico caso, indo ao encon·
da nossa Confederação à qual eu não pude comparecer, e tro do que dizia o nobre Senador Almir Gabriel, que o que
o própri"o Presidente está aqui participando de um outro en- a lei quer é que haja uma ~nsciência externa e não mais
contro e, nesta reunião, um dos pontos que vai ser discutido um colaborador. Qual é o sentido de um conselho? É. que
é a questão da não nomeação dos nossos represen--rantes. O haja a participação da sociedade civil de forma autónoma
que vai ser feitõ para obter iSto e pode Sei que até esta lembran- a da direção, que no caso é do ministério, do INSS, enftm,
ça do ilustre Senador possa ser cogitada ...
dos órgãos de governo. Quando se cria ~_conselho se quer
O SR. ESPERIDIÃO AMIN --Supá!ícralmente eu _acrescentar a estrutura" administratiVa uma consciência· exteracho que é o caso do Mandado de ln junção~ eu até consultei na, ou seja, alguém que seja um fiscal privilegiado. Essa é
a Constituiçâo. ·
-- --a finálidade do conselho, .é o fiscal que tem- possibilida4e
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Na questão da isenç;:ão do !PI pata os usineitostdo_No:f~,.: ·
de tomar acento, dar palpite, pedir documento, sobrestar uma
_ de.s.te., fui autor de_uma emenda que foi fragoro~amente,ba~dá; ~ ·
decisão, isso é o que se pretende.
Isso despertou o- meu interesse porque creio que temos não consegui nem o segundo voto; _ela 4!-zia que aquele b~It~
que caminhar para que o Governo deixe de ser o gestor como fício_ só -seria alcançado para quem ·estiveSse em dia com ·o r
vem sendo, único e responsável, e geralmeDte irresponsável, Tesouro, com Fisco e com a Previdência. A enienda -foi áPre~ ·
·
daquilo que não é seu. É responsável e irresponsável, disse sentada às 23 horas e 43 min_utus, eu ainda defendi.
Não _se trata de_ condenar "A" ou "B", isso é uma~estejra~ ..
as duas coisas, pelo que não é seu.
esse projeto não é uma peça isolada que chegou aqui para
O SR. ELCIO ALVARES - Inclusive na ·roiagein dá provOcai ·um escândalo. Nãol Faz parte do nosso cacoete .e
dívida, o Governo tem sido useiro e vezeiro; acerca da dívida acho que o empresário tem grande c~lpa nisso_~ É o princípio
do FGTS; o Governo assumiu um-posidonamen.to sem con-sul- da lombada. O nobre Senador Mário· Covas foi prefeito, há
tar sequer o interesse dos trabalhadores.
outros ex-prefeitos aqui, que cteveni'iêr recebido muitos'abai. · xc-assinados pedindo lombadas. Eu tinha uns 2 mil e SOO
O SR. ESPERlDIÁO AMIN - Lida--com -uina coisa arquivados, mas em processo.
A pessoa organiza um abaixo-assinado para pedir uma
que não é sua, com inCompetênCia. irriSp-oi1:sabiliaãde, não
lombada, mas é incapaz de dar o número da placa de um
se trata de um governo, trata-se do procedimento.
Fico satisfeito com a possibilidade desse encaminharnen- carro que exorbitou na velocidade.
to.
Passei, no fmal, ao seguinte expediente: só examino reAs indagações são as seguintes: há alguma maneira da querimento de lombada se vier a placa do carro, a hora da
Confederação, da Organização dós Aposentados co'Iaborar infração, da alta velocjdade que o sujeito praticou. Se vocês
e induzir esse conselho, se possível reciclado, pela participação não são capazes _de me ajudar a punir um, vocês não vão
de elementos que autenticamente representem a Confede- querer que eu puna todos. A lombada é urna punição até
ração? Há possibilidade da confederação colaborar na tria- para o consumo de combustível. Então, isso faz parte da nossa
gem, no anúncio ou na busca de providências moi"3lizadoras compleição éfica.
quanto a dois aspectos ·que ·vou- mencionar: aposentadorias
O
SR.
PRESIDENTE
(Raimundo Lira) ~Nobre Senae benefícios questionáveis, porque isso coMpromete c3Usa,
sabe Sr. Adelino, compromete a causa. Quando sai uma notí- dor Esperidião Aniin, sãO- m~to interessantes as colocações
cia que numa amostragem de 500 inil .Processos 55 ~08% tinhari:t de y. Ex~ mas temo~ outros ~ompanheiros ins_crit?s.
irregularidades, ainda que o aspecto de 13 milhões de aposenO SR. ADELINOCASSIS--,- Eu gostaria de dizer que
tados cubra a sociedade toda,. isso enfraquece a- parte boa -ªsua colocação émuito_apropriada e temos de dividir de
da causa que é majoritária. Sabemos -que o- Brasil tem uma alguma forma, no País urna gran4e responsabilidade moral.
tradição, infelizmente, de aposentadoria facilitada, principal- Qeio qUe essa responsabilidade~ ·existe muito fortelnent.e na l
mente por invalidez, sabemos disso: CoilSidto o que a Confe- n,ossa configuraçã9, p~ nossa compleição de representantes.;
deração, a Organização dos Aposentados pode fazer autono- do nosso povo junto_ao Congresso Nacional, portanto, nas '
mamente ou atuando junto ao Conselho para colaborar, nesse eli~es __dirigente·s,-~aS exis~e tamQérii no m~io_empresaríal.
particular, ou seja, vamos coi6ir, vamos extirpar -dentro do Isso não tem a menor- dúvida. Particularmente acredito que
possível os abusos que sabemos que existem, é consenso que estamos vivendo um processO de construção democrática e
existem, e, também, naquilo que foi um_ dos excelentes traba- que há um ingrediente essencial para uma construção demopelo Congresso que foi a Comiss~O-Pã.rla!n-entar Mista, presi- crática vitoriosa que é o caráter. Não se constrói democracia~
dida pelo nobre Senador Amazonino Mendes, que nas suas sem caráter. Acho _que por isso estamos tendo dificuldades
re-comendações pertinentes á questão de cobrança do sonega- dobradas para construir essa democracia.
Acho, realmente que .a colocação de V. Ex!' de que esse
dor, ·cto· devedor da Previdência, tariJ.bérn não teve de parte
do Ministério d6_ Trábalho e da Previdência Social ã atuação vício de punir o bom pagador e premiar o mau é quase atávico
dentro da nossa evolução fiscal. Tenho companheiros e colegas
devida.
Essa pergunta é endereçada ao Senhor
empresários qUe, efetivamente~ me in~érpelam: por que yocê
Só para terminar, creio nobre Deputado, que estãmos vai fazer o x:ecolhimento desses_ inipostoS? Olha, eu não fiz
agudizando, agravando um o~tro vício que temos, que é o durante os dois úÜ:imos ou três anos e rece_bi ag~ra _~:~rh p*êmio-, · de desistir do mal pagador e ir com mais gula em cima do . que foi uma anistia fiscal.
·
bom pagador.
Isso acontece, dentro do meio empresarial, seguidamenEsse projeto, sem nenhuma perversidade, q_Uero apenas te._ E, portanto, são punidos realmente -eu posso ·ponfeslembrar, na sua esteira, vou mencionar os mais recentes, da sar-me uma das vítimas de punição, pelo fato, inclusive, real
roiagern da dívida dos estados: Qual é o PriDcípio dO prOjeto -de redução de mercado e de atividade da minha empresar
de rolagem da dívida?
justamente por eu ter me_comportado d~ssa forma. 1~ .
Não, não vou absolutamente deixar de recolher pelo fato
Compreender o mal pagador, vamos ·usar eufemismo,
aquilo foi escrito para satisfazer, para colocar um pouco de de que :é costumeiro, é usual o processo de dar anistia fi~cal,'
mel na boca dos bons pagadores, isso foi extirpado do projeto. porta_nto, be~efi<;i._ap.do o infrator.
Acho que sua· colocação é muito bem postª mas está
O veto do Presidente é muito claro, por isso não está no
espírito da lei, o espíritO da lei é outro. O.ESpírito da lei vinculada a um prOCesso muito mais profundo do que um ·
é premiar, é compreender o inadimplente, o adUnplente não processo económico, do que o processo político, do que o
social, que é o processo de desagregação niàral, \
tem de figurar nesse ce-nário; vamos tratar dO adimplente processo
que vivemos neste País.
- - -•
em uma outra oportunidade. Quer dizer, a prioridade é quem
O SR. SANTOS NEVES - Respondo a V. Ex• ihfornão paga, a prioridade é com quem não cumpriu os compromando que pqssfVel é~--Quanto ao ânimo que teríamos;~~~
missos.
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O art. 57 diz, claramente: "Os débitos dos Estados e
desejo de realmente impedir esses asp~tos, que foram citados, de falsas aposentadorias, é evidente' que temos interesse dos Municípios, relativos às contribuições previdenciárias, até
30de junho de 1.988, serão liquidados com correção monetária
que não haja falsas aposentadorias.- ,
Mas, eu gostaria de lembrar·- V..• 1 Ex• sabe disso·-- em 120 parcelas mensais, dispensados os juros e multas, sobre
que essas aposentadorias, a maior parte delas, diz respeitO eles incidentes, desde que os devedores requeiram parcelaà área rural, foram concedidas atra:VéS)le quatro mil postos mento e iniciem o seU pagamento.,.Isso não há governo que faça cobrir. A lei existe, o prede atendimento...;,:,;,. e são as menores pdr:<:J.'u~ o rural, até pouco
tempo, ainda tem gente recebendo oi!O ~1il e quinhentos cru- ceito existe. Isso na área pública.
Há outro dispositivo que manda reter. É o art. 160. O
zeiros --eram concedidas através de pessoas ligadas à área
política que recebiam do Governo uriuf ~f:n~~se.~ ·com o direit~ art. 160 da Constituição, que todos os Srs. conhecem, diz,
de indicar e fazer essãs a-põSentãdoti.a.s. M é o grande foco claramente:
dessas aposentadorias. Mas não somq_~ ~,_í:avor. Se tivéssemos
"Art. 160~ É vedada a retenção ou quaiquer resa possibilidade de e:::tar dentro da ~i-e!d~ilcia, certamente.
trição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos
vetaríamos aquilo qu~ fosse irregular: · ' '"i
.
nesta seção aos Estados. ao DistritO Federal e aos MuAgura, de passagem, gostaria de___.:_d,~bç;ir registrado, pornicípios, neles compreendidos adicionais -e acrésCimos
que é importante. o ao-vemo está gas~~:Odo :l!lilhões ou bilhões
relativos a irilpostos.
numa propaganda err, todas as televisõ~s çl9 País, mostrando
Parágrafo único. Essa vedação não inlpede a
aposentados sorridcrifes, alegres j)elos M,nefícios ·que estão
União d_€?_ condici~nar _a_ eritr_ega ~e_ !'ecursos aÇ> paga·: A-5~ {.
·
·
mêilto de seus créditos."
~
·
recebendo do Governo. ·
E é importantE ql·.e o::: senhores·'~n~~m uma denúncia
E se formos ao empresariado, às entidades privadas, mui~
grave._Fornos-prCittira:dar. ailteonteJ.V p'oi-.u~ suposto aposen- tos - e aqui o Deputado deu o depoimento - cumprem
tado~ revoltado, fotóg.;rafo, dizendo que ~,exatamente, nós
suas obrigações, mas muitos não cumprem.
é que chamamos a Folha de S. Paulo e pelll,mos à rede Globo
Então, não é possível Previdência nenhuma fuç.ciof!ar
que também foi lá e o entrevistou. pu ·não sé i ~se já _saiu com esse descalabro_ administrativo. Eu queria citar âQ.iii, nessa
parte, o art. 195,-§ 3'.
·
·
na Rede Globo.
:.~. ---::~ ~ ~~
Ele não era aposentado, ele foi prockrado pox uma equipe
''Art. 195. Aseguridadesocial será fin-ariciada ...
de publicidade, Artplan, e serviu deJ,ignr':"nt~; Sem,.. se9-uer
§ 3'? A pessoa jurídica em débito como s.istema
receber cachê, para es:;a propaganda do d.overQ.o. Ele tndtcou
da seguridade social, corno estabelecido em lei, não
mais gente, tinha máis _fulano e mais oUt~aS Pesso_~s. ·
poderá contratar como Poder Público nem dele receber
Realmente, o Govérno fa~ re_ferênGfki:riesSa 'propaganda
benefíciOS ou incentivOs fiscais ou creditfdos."
aos quatro mil postos cfu_e foram--extí~tõ~·~-etc. ~J;'.rOpaganda
Agora, a que_stão da administração também se previu
usando um falso aposentado que está 'desespe~~do, porque isso, é o art. 194, VII -e isso já re"pel"cutfu na lei infraconstios vizinhos, os amigos ~~o o deixam ,~nf'í?~tCOrtto você tucional, na lei ordinária -que diz o seguinte:
vai defender esse Gõverh.o1:Como voe_~ d~~--que. é1tJioS'entado,
"Art. 194. A seguridade social compreende um
se você não é? Ele não-· sabe mais o que fazér,."']ã estão até
conjunto 'integrado de ações de jnidativa dos Poderes
pedindo dinheiro a ele emprestado pqr êon.t3: :<:I~s.147-% que
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direiele vai receber..~- ,'-~if o_1_,~'
tos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
Pa:fágrafo úriico. Compete ao Poder Público, nos
O SR. ESPERIDIÃO AMIN ~ .ll-éadeÇcJc ;!· ~esposta
termos da lei. orgariiiãi"" a- segUridade social, com base
e fico mais eSperanç-Oso crue ã- partiCipação dà Có~ederação
--- - - -- -- - nos seguintes objetivos:
no Conselho ajude a fiscalizar.
___.., ·
VII - caráter democrático e descentralizado da
· ····· · ge-stãô administrativa', cofu'á: pari:icipaçãô da corriuni·
O SR. PRESIDENTE (Raiffiündo Lir'ãr"'::'~'na'dor Chagas Rodrigues:
.
. ------._.:
- -dade. em especial de trabalhadores, empresários e apo
.
sentados. ••
0 SR. CHAGAS RODRIGUÉS -.sr: Presidente, DeIsso é imperatiVo cbn'SHtlidoriaL Se observássemos isso,
putado Santos Neves, Srs. Senadores, estou aqui numa home- muito bem. De modo que, quero mostrar isso a V. Ex~s
nagem aos ilustres visitantes. Estamos aqui perdendo tempo com esse pessoal do GoQ problema da Previdência no Brasil é sua má adminis- verno. A Previdência é tão importante que justifica a criaçãO
tração-. O qtie há é IsSO.- O que a Previdência tem sido saco de um Ministério da Previdência:
---- -de pancadas, saco s-em fundo, saco furado, é iSso é má admiEssa história de Ministério' de Marinha, Ministéríó da
nistraçá~. O~ recursos ~sãO mais d~. qu~ sufic_ient~. -Aeronáutica, da Guerra ou do Exército é uma Velharia do
Do pohtó âe vista de algumas ·soluções, já se falou aqui século passado, isso não existe mais em lugar nenhum do
n~ privatização, eu que sou cOntra· in'ODOP6HO, ·se a "cOntri·
mundo.
buição é obrigatória tem-que haver umá entidâde oficial. Nada
A União Soviética, em plena guerra fria, tinha um Minisimpede que entidades privadas surjãrn e temos af Golden tério da Defesa; os Estãdos Unidos, MinistériO da Defesa;
Cross e outras.
-;
França; Alemanha, em toda parte. Aqui, temos Ministério
Há poucos dias me diziam que a Oolden Cross está co- do Exército, Marinha, Aeronáutica, Estado Maior, isso-·n:ão
brando 80 a 90 mil, houve um salto;' ~n.ciuanto outras entida- se justifica. E há muitos- militares de espírito público que
des~ .. Essa parte é só para seguro;..doepç3.. Mas, nada impede
são os primeiros a reconhecer isso, como recentemente o fez
1
que surjam.
·i- : "
um oficial de Marinha, um Almirante.
Agora, a legislação atual previu t\ldo; o que falta é GoPrecisamos ter um Ministério da Previdência, tanto mais
. vemo neste Pafs. Eu poderia citar~ art; 57 do -ato.
que ela está um descalabro e entregar o Ministério da Previ-,
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,dên~i'a a ~g~-e% seja compete·nte e que vá administrar a Previ-

.

acho que o fundamental é apreendermos o que tem de coflcdfo
dência cortro'quer a Constituição, Com a pã.I'tidpaçâó. --- -de seguridade social. Enquanto nós estivermos_ fa2:.endo apenã's .
.ESsa~, portanto, são as minhas considerações, mas eu a junção da Previdência mais saú~e, mais ~asSistência~ ibal~ .
mente nós continuaremos a ver· o indíviduo se relacionauào
gostaria,~á~nda, de colocar o seguinte: alguns tributaristas dizem que~ em determinados países, em determinadas fases, com uma instituição. Quando nós passarmos a ter o cbnc.ei(o
o aumenl:ó de tributo concorre para reduzir a receita. Isso da seguridade social como_ um instrotnento para pensar~ para
se verifiCoU no Trilpõstd de Ren_da em alguns países, porque agir politicamente, aí nós vamos ter a condi'ção ·da peSsea
com a sua família e o. conjunto da sociedade, diante do }'aís~ ·
é um incentivó à fraude.
Neste País, anUe bá fraudes, campeia a sonega-ção, temo A condição, no meu entender, cidadã, ela se resgatará ria ·, ·
m~dida em que a sociedade toda tenha como preocupação
"que qualquer aumento de alíquota vá favorecer mais ainda.
Então, faria ·apenas duas perguntas, dentro destas consi- o .bem-estar do conjunto da população. Nesse sentid,o, não
derações: se nós reduzíssemos essas alfquotas e entregássemOs é a verticalização e nem a setorização que resolvem. _Q que
à Previdência oficial - eu não gosto do termo estatal - , resolvem são a descentralização e a desconcentração, de r.Qolde
pública, aos contribuintes, o que é que V. --sr~s ·acham? E a que aqueles fenômenos a isso relacionados, que nós apeHdaoutro pensamento: V. s~s têm uma idéia formada sobre a mos de seguridade social dentro de um município, dentro
-·
volta aos antigos institutoS? - --· ~
-de uma microrregião, passem a ser administrados por quem
Eu temo essas concorrênCias totais oU nãcionàiS. É- iiina está vivendo aí. Então, a proposta central seria que este País
estupidez fazer-se uma concorrência p:ita.. fonlecimtmto de fosSe diyidido, por exemplo, em 150 microrregiõe.s de segurialimentação, quando nós temos regiões dife-reilt~s;-hábitos dade social, onde estariam 1 milhão de pessoas, com 200
alimentares diferentes. Uma concorrência nã.ciorialpara farda- mil famflías, e aí poderia se administrar de maneira correta.
mento. Orá, em -váriOs Estados nós temos as fábricaS, que Por quê? Porque nós teríamos determinadas situações, deterpoderiam fornecer de modo muito mais barato. Então, eu mliiãdas ãreas· onde o tipo de trabalhador é predominantesou contrário a essa globalização. Concorrência deve ser regio- mente utQano; numa outra área, o tipo de trabalhador é predominanü:-~ente niral. -Mas, na medida em que estivesse prenal, estadual.
Então, perguntaria, -também, dentro do ffies(j:to pê!tsa- sente. o tf:abalhador urbano, o trabalhador rural, estivesse
mento, seguindo outras trilhas. Por que não voltarmos aos tamb~pt-~~~-~posentado e o empresário, se poderia detectar
iilstitutos? Instituto dos Comerciários, adrriinisttãdo por co- com a trtai5>r faci_lidade quando uma aposentadoria chegasse
merciários, doS bancários, administrado por bancários, Insti- a.l ~hà'ç..c;te ~ruzeiros; se poderi~ chegar, com a maior facilituto dos IndustriárioS; 3dminisfrádo por industriárioS, e-as-sim dadeta u'iría aposentadoria incorretamente concedida.
·~Agora, nà medida em que haja a centralização em Brasípor diante.
..
Então, são apenas essas perguntas qUe e-U -gostaria -de lia; quer p~ o Plano-de Saúde, quer para o Plano de Assistênformular, mas, de um modo geral, eu quero dizer que estou cia, quer p~ o Plano de Previdência, e que cada um deles
aqui em homenagem a V. S•'. Se os cOntribuintes adminis- funcione ·cte')rianeíra setoriz-ada e verticalizada, nós vamos
trarem issO, que se chama previdência oficial, cumprindo a ter repetidQ;.sisteniaticamente isso. Até porque o volume gilei,, eu tenho absoluta certeza de que os resultados serão os gantesco qe~:dinheiro que é posto, é claro que abre os olhos
melhores. Mas, enquanto a Previdência for objeto de politiCa- da área eêOnôm\ca com vistas a ver como pegar isso daí.
gem e for gerida por incompetentes, é isso bii pior do que Essa é a gf~l!de coisa, quer dizer, a massa de 24 a 32 bilhões
de dólareS;,'"(jüe é o significa isso, evidentemente que corresisso.
ponde, pelo menos no que diz respeito ao que posso comparar,
O SR: PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Com a palavra a três Tucuruís construídas por ano. É isso que significa. Eno Sr. Adelino CaSSIS.
- • ·- -, · tão, ou a seguridade é concebida e é executada em função
das pessoas, das famílias, em função da segurança que ela
O SR. ADEL.INO CASSIS -Eu devo dizer a V. Ex•
em relação a ess_es dois pontos, quanto à possÍbilidãde, Coni~ pode dat e dg. bem-estar que pode ser oferecido, ou então
nós veríamos, de redução das alfquotas, eu acredito que se nós vamós apenas apelidar de seguridade, mas nós estaremos
a_ P:ev~~ê~cia estivesse nas mãos dos seus_legítimos _benefi- apenas repetin.Oo aquilo que antes se f~zia, que era a previCiários, se a lei fosse cumprida, se houvesse a contribuição dência separada da saúde, separada da assistência. Eu acho
da União, tal como está previsto, --até constrfU.CiOilãlmente, que esse é o pónto básico.
O seguJ!O.o:popto,_ quer dizer, essa separação entre comerhaveria p~ssibili~a~~ de redução e não de aumento das .alíquotas, havena possibilidade de redução. Não tenho dúvida, eu ciái"ios, bancários e outros tipos de previdehciários, no meu
entender, acaba sendo também artificial. J::'or quê? 'Ontem,
. posso afirmar tranqüilamente. isSo.
No tocante à volta ao antigo sistema, eu relembro aquiio éu estava cortVetsanâo com um compa~hê;i-ro e colocando o
que eu afirmei quanto ao antigo IAPB, que era adminístr-ado -seguinte exemplo, na questão saúde: o.. b3Cilo da tuberculose
com a nossa participação, nO caso dos bancários, e no que desconhece se; a pessoa tem· ou não t~ní ®rtiíra de trabalhadiz respeito particularmente ao Instituto dos Baricáriós, eu dor, quer dizer, não interessa para ele. ó ail6feles, transmissor
de doenças, não está querendo saber .. Então; O-ataque ã- essaS
posso afirmar a V. Ex•, ele sempre foi bem administrado
havia recursos de sobra, ele construía casas. _Enfim, ele er~ doenças, o ataque a essas condições, sObfe:l':udo .à~. endêmicas,
ou abrange o conjunto total da populaÇãO' ou, eh tão, fracassa.
eficiente. Não sei dizer em relação aos outros.
E quanto à conveniência ou não de volta ao antigo siste"- Não adiantou o IAPB ter um bom seryi~~~d"e.sa4de, porque
ma, eu não tenho condições de responder a V. Ex•, parece-me aqueles que tinham que ter tuberculOse~coritinuã.vam tendo.
Porque o setor de saúde resolvia o problema das doenças
uma questão mais complexa para poder lhe responder.
não-transmissíveis, mas as doenças tranSnilssf\;eis COntinua-:
O SR. SANTOS NEVES - Senador Çh~gas Rodrigues, vam a grassar.. O convívio d_o sadio com Q porf:idor de tubercupermita-me não- colocar a minha colher nessa resposta. Eu lose, bacilífero, aCabava ind~zindo a issb: 1
1
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porque não exi~te, .salyo~ algu_nS:. negócios escusos-, n-érlhumaatividade industrial ou comercial que dê 32% de lucro líquido.
Então, a mesma coisa é extensiva à_s alíquotas e contribuições
preV1denciárias. Entendo que no momento em que haja efetivamente uma política que possa r~duzir, de uma forma racional, essas alíquota-s, poderemos aumentar essa_ arrecadação.
Isso está muito nítido no c:rescimento da_informalidad,e._ Por
qUe centenas e milhares não tiram carteira? POrque sabem
que ao se tirar a carteira _t~m-se que fazer a contribuição.
e já não se tem base fi~anceir,a para fazer essa CQfltrib~!ção.
Assim, isso faz crescer a informalidade. Então, quanto à primeira colocação, estou de pleno acordo, porque precisamos
de uma política para fazer baixar a participação do tributo
para fazer aumentar a arrecadação. Aliás, estivemos recentemente discutindo o imposto único, que evidentemente não
pode ser tomado de forma absoluta, porque tem que_ser modificado, mas, de qualquer forma, é uma concepção n.o,;-a; difeência do tributo, aumentando a base tributária e, com isso,
arrecadando mais. Penso q~e a sua idéiã está itq c.alJlinho
certo.
Com relação ao segundo ponto, diria que muito- positiVa1I_1ente, sou contra aos megainstitutos, da mesma forma como
sou contra as _megaempresas. O Senador Elcio AlVa-res,- que
está presente, sabe que há um projeto atualmente, no Governo
do Espírito Santo de fazer com que a Companhia Docas do
Espírito Santo, seja convertida n~)lla J1legaernpresa, da qual
particip.am os Goverilos: de todos os Estados ~nvolvidos_ no
corredor de exportação, is-to é: Minas Gerais, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Goiás etc, formando o -capital daquela
empresa. Além de colocarem nela participações da Rede Ferroviária Federal, par~icipaçóes da Vale do Rio Doce. É a
cOn.StfUÇ3.0 de Uma megaempresa para efeito de comandar
o processo de transporte ferroviário e portuário, decorrente
do escoame_nto da nossa produção agrícola. Creio (Jue é um
absurdo. Penso _que fazer uma. superconcentração desse tipo
só irá gerar enormes dificUldades de ordem institucional, polí--_ · - .
- -- -tica e econôniíca.
Sou contra. Penso que a sua colocação nos alça a um
plano universal, porque õ que ·se discute no mundo de boje
é Se a opção do futurO é pela competitividade ou pela participação. E uma interrogação que está colocada para a reflexão
de todos nós: se teremos um mundo do futuro comandado
o s·R .. cHAGAS RODRJGÜES --Essa tambéffi é a por ufn pequeno conj~nt_o de_ megacorporaçóes rhtiltinaciominha i,déia central. Apenas a c_oordenação deveria s~r feità -- Ilãis;q·ue'Corila-ndam o mercado a sua vontade, ou se teremos
-daí ie.t;"'colocado_ a pergunta -_através dess!!s ó,rgãos. IV1;as o_ mundo do futuro subdividido em uma porção, uma miríade
não se poderia hoje deixar de atacar o problema, a não ser d~ e_~presas pequenas e média~ que disputam o mercado;
dentro de pensamento e de ação comunitária.
ou seja, teremos o iriiperativo· poiítico-eé:onómico, transfor.
mado num comando político do futuro, ou a democracia libeO.SR.PRESIDENTE (Almír GãbneJ)- Coríi-a!iafavra raL Para mim é esta a indagação mais ampla que Si: pode
:o. DePut~.Po Santos Neves.
·
tirar da sua colocação. Portanto, trazendo isso para o plano
'_'. ~ Q.SR. SANTOS NEVES- Com relação aos dois pontos dos institutos, sou muito mais a favo _r dfe !Jma Ci~ão, -pois
'que·. foram colocados pelo Senador Chagas Rodrigues, teria creio-que os anttgos ins~itutos operaVam
uma-fóimà ~ndto
di:zer, preliminarmente, qUe sou favorável a ambos. Entendo mais eficienfe.dci qúe eSSe megàirist!tuto Oi-a_ exis~ente. Então,
qUe no aspecto de aumento de tributo, reduzinqo a arreca- s~u ~~~eir~~-en~~J<)yoráv~~-a esse seu pensamento.
Qação, isso 4 uma ·verdade demonstrável por- sj_mes_q1a na
--O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -O Interpeconjuntura atual brasileira. Dir-lhe-ia que estamos,_ hoje, no
Bra:sil, segundo estudos feitos a nível da Confederação cf:as lante seguinte é o nobre Senador Josaphat Marinho, a quem
Associações Comerciais do Brasil, com urna participação de dou a palavra.
32% do PIB como taxação tributária. Então é a taxação tribuO SR. JOSAPHA T MARINHO _:_ Ouvi as exposiÇões,
'.'.tária t:nai~- alta dO mundo. Há estudoS feitOs õ.õ sentido de equandoonobreDeputadoSantosNevessalientouainconve~
que sé isso fosse reduzido à metade a arrecadação seria maior. niéncia na adoção da majoração de alíquotas provisoríãrtfente,
.
. 'Por quê? Porque o nível de 32% de taxação sobre o produto escrevi aqui o que seria a indagação, e que em outros termos
J f· ;-··~- obiiga o empresário a sonegar. É um convite à sonegação, já foi antecipada pelo nobre Senador Nabor Júnior orovisoria-

Então, na verdade, nós realmente devemos aprender a
nova concepção que está posta na CoiiStituiç-ão .. E, eu tenho
certeza absoluta, com valores menores· do que aquilo que
está sendo feito hoje. Quer dizer, se nós somarmos assistência,
saúde, previdência, hoje os custos estão muito altos. Eu tenho
reafirmado e insistO: na assis-tência, ilós temos '-"m desperdício,
no mínimo, de 60%; na saúde, nós temos um desperdício,
no mínimo de 40%, na previdência, nós temos um desperdício,
no mínimo, de 15 a 20%.
Então, na hora em que nós Pudéssemos fazer realmeJ]te
essa regionalização, a microrregionalização, tendo uma participação- democrática da sociedade, eu não tenho nenhuma
dúvid~ 9ue elevaria o nível de bcm-estar da p-opulação, não
tenho nenhuma dúvida.
Vejam bem, desculpem-me estar intervindo aqui. Numa
localidade de 10 mil pessoas, de 5 mil pessoas, será que não
é possível detectar uma criança que_ na·sç_a: com· um defeito
físico, será que não é poSsível ver que ess.ã criança precisará
de Ulll acompanhamento de acordo com a situação da faml1ia,
dar apoio a essa família? Qu-af"ê a dificuldade de fazer isso?
Agora, na hora em que tudo isso vem para o plano central,
naciO~al, uma cadeira de roda, uma muleta vai acabar saindo
por um preço estupidamente alto. Então, ou nós entramos
na concepção da seguridade social e damos um passo adiante,
ou então, nós vamos ter uma instrumentalização legal avan. çada, mas com uma operacionalização absolutB.mente arcaica.
Já passou, já -não se fal.ã mais nisso nos países Irlais adiantados.
QJ.júdizer, ou nós temos a Concepção que não é o indivíduo
e, sini., a pessoa; ·que· nãO é a totalidade da população e,
sittl~ 'â família; que não é o conjunto dO-País, ·mas a comunidade, como inStrumentos para pensar a seguridade social,
ou .nós estaremos sistematicamente repetindo a velharia dos
anos 30. Essa mudança é que precisa ser feita.
··
No meu entendimento, o Governo--não -percebeu isso.
Ele colocou e tem colocado sistematicamente pessoas para
dirigirem os ministérios, e determinadas áreas deles, com total,
completa e absoluta incompeténda, e não são capazes, aomenos, de ler corretamente o que está colocado. Eles não
'são capazes, como também não o são para discutir. Desculpé-me tér feito essa intervenção, mas a mim me pareCeu inte.:
ressante .. ·'·'~
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mentê:.':Es.crevi aqlii o-que setià a indagação- havia outros

termos que já foram antecipados pelo nobre SenadoiNabor
Júnior. Se é inconveniente a adoção de aumento de alíquotas
provisoriamente, que sUgestão pode ser .oferecida para atender
à emergência. RespOndendo ao !lPbre Senador Nabor Júnior,
o ilustre representante da ConfeQeração Nacional da Indústria
cogitou de: revisão de despesas drçâinentáriãs mediante transM
ferências com créditos suplementares superiores; fazer o GoM
vemo com que as empresas _estatais recolham -os débitos; reviM
são dos programas de Governo 1 como, pai exemplo, os CIAC,
com redução de despesas e liberação ..d~ r~cursos.
A segunda parte parece-me imprâticãvel- releve a ponderação: "Fazer o Governo cbru que_ aS empresas estatais
recolham os débitos". Não temos reC\f.rsds, por isso estamos
devendo. Este é um erro que se acum-1Í1Çni .ào longo do tempo
e a respeito do que nem o Governo netiio_Çongresso, nenhum
órgão~ afinal, tomou a providência àdeijuada para corrigir
o vício. Isso hoje acumulou-se excejslvaitlente. Então, atendo-me à emergência, pergunto: como podemos responder ao
Governo, rejeitando ou modificando o seu projeto, mas dando
solução. A solução emergencial.

O SR. SANTOS NEVES -Senador Josapiútt Marinho,
penso que esse é o nosso dilema. Pará isso estamos reunidos
em sessão extraordinária.
·~
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Não me parece que
devamos aconselhar o Governo a rever suas despesas nem
a limitar os seus projetas. Podemos até, mediante negociação.
Mas, declarar num projeto de lei que fora aprovado, que
se fazem tais alteraç6es no Orçamento, espeCificando os recursos que decorram dessa modificação.
O SR. ELCIO ALVARES - Apenas uma ligeira inter·
venção. Hoje, o Presidente da República admite fazer a revisão do Orçamento. Em face da oposição que ele já sentiu
clara e inarredável, ele já admite. Então, 9reio que o caminho
seja por aí.
O SR. JOSÉ EDUARDO,.,.- A questão das estatais deveria ser dividida em duas partes.
O SR. SANTOS NEVES - Concordo com V. Ex• Não~
podemos exigir que os atrasados sejam pagos imediatamente,
.qtas pOr uma questão de moralidade da administração pública,
a; partir de hoje o governo quer permitir esses piesidentes
que ~ão cumprem sua obrigação ..~-,
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O SR. JOSÉ EDUARDO- Sei Que nãõ. Estou raciocinando ab absurdo. Então, estaremos elirD.inand,ó um "componente inflacionário do processo definitivamente. Creio que
não, nem foi isso que o Sr. colocou. O que digo é o seguínte:
temos que comparar: se elas tiverem de pagar, conforme dito
pelo Senador (tal), instantan_e_amente íSsO ser-ão US$ 12 bilhões. Então, o caixa do Tesouro, o Banco Ceritral terá qUe
emitir" essa quantia. -Então, a inflação, a superinflaÇão será
de uma hora para outra. Isso não é a solução .. Mas poderia,
efetivamente, haver uma solução financiada nesses mesmos
20 anos, em que foram financiadas as dívidas do Estado, por
exemplo.
Agora, temos de olhar além do enfoqu_e inflacionário,
que é económico, o enfoque social também. Então sob esse
ponto de vista, no momento, é mais emergencial atender às
necessidades de vida e sobrevivência dos aposentados, ou é
mais emergencial construirmos um CIAC no interior do Espírito "Santo. Por isso, temos que olhar bem. Desta forma, coloquei esse remanejamento orçamentário como urna das posições. Mas concordo que as dificuldades são muito grandes
e que deveremos continuar.

() SR. JOSAPHAT MARINHO -O Cóngressô deliberaria sobre essas alterações, e não rejeiiariã apenas o Projeto,
aconselhando ao Governo a_ oferecer nova~ soluçõe:s.:_Dev~
mos é dar nova solução.
O SR. SANTOS NEVES- Estou de pleno acordo, inclusive porque, por formação, sou contra as poSiÇõe·s-i'adicais,
e a simples rejeição é uma posi~âo-tadical.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -O úllimo
inscrito é o nobre Senador Elcio Alvares, a quem dou a pala-

vra.

O SR. ELCIO ALVARES ..:.. Primeiramente quero me
congratular, como capixaba e representante do EspírftCJSanto,
pela presença do Deputado Jones Santos Neves, qu_e tem
uma larga tradição de envolvimento com a coisa pública. Inclusive, quero reverenciar também que cometei a minha vida
pública aos 17 anos trabalhando com a mãe do Deputado
Jones Santos Neves_. Isso me dá uma lembrança muito agradável dqs _primeiros m_omentos da minha vida pública .
Queria fazer uma colocação, e há pouco ouvi uma expressão: estamos vivendo o teatro da c crueldade. Esse processo
-da Previdência ... Ontem tive e_s_s_a imagem. Quando os -re-preO SR. JOSAPHATMARINHO...., Sobre isso não há sentantes do Governo sentados tentaram de toda a maneira
nenhuma dúvida. Que o Governo determine que passem a transmitir uma versãó que fosse, áté 'éerto ponto; ter repei~
regularizar a situação-é fora de dúvida. Agora, há um atrasado cussão dentro do nosso julgamento, c_omo__legislador, na apreque não podemos cogitar dele, porque sabemos que as empre- ciação.
Porque todos nós já estamoS cOm idéias_definidas. _
saS estão quase todas falidas.
E, o plor é que- se montou uma convoca'çáo ex:tfaordi~
O SR. JOSÉ EDUARDO- O que eu teria a colocar nária, isso é o que me- preocupa muito mai~. todos já sabendo,
na minha visão do problema seria o seguinte: preliminarmen- que a Câmára dos Deputados vai recusar o pro~etO: Não vai
te, estamos aqui reunidos, interrompendo nosso recesso para vir nem ao Senado.
U}lla sessão extraordinária, um pouco anôrilala, ·exatamehtéEvidentemente, neste momento, estamos fszendo uma
ria busca de soluções. Indiquei três caminhos que podem ser coisa que é muito impOrtante, sob o_ ponto de vista mOral
explorados. Não tenho a varinha mágica para diZer que esta e ético, que é discutir com aqueles que são responsáveis pelos
é a solução. Agora, na sua colocação, uma coisa que ressalta vários segmentos envolvidos no projeto da Prev~dência, esses
a olhos vistos é que é uma ponderação -que coloca em jogo temas que são atuais.
a comparação entre duas soluções de problemas inflacionáriOs;Mas, me pergunto o seguinte: chega a um ponto que
Se a gente declarar que efetivamente essas.empresas estatais o açodamento do Governo, e a irresponsabilidade do Gover-nunca irão pagar o que devem à Previdência Social. ...
no, não podem deixar de ter uma crítica muito ampla, porque
O SR. SANTOS NEVES- Não sustentei isso.
este projeto que está aí, representa ulna imaturidade.
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Ontem, tiveirios aqui o Dr. Célio SiiVã. Estou falando
com um membro integrante da Coniissâo de Çonstituição ~us
tiça e Cidadania. Ele nao-nos deu resPOStas. São até respostas
elementares para quem é Advogado.
_
o meu pai é aposentado n9 1, tem 90 anos~ e·é um homem
que vive todas as emoções do noticiário, traduz para mim,
e eu sei o que é reãlmente a angústia do aposentado.
Mas, o que está acontecendo no Brasil, de parte até do
próprio Governo, os aposentados estão vivendo em regime
de Limiar, ainda. É qualquer Advogado, por ma~~ bisonho
que seja, sabe disso. Qualquer condenaçãO da -Uniiio, em
pena pecuniári-a, teria que obedecer, logicamente, os trâmites
processuais, normais, através da inscriçã_o do precatório.
E o primeitô elemento preso dO GoVerno iria requerer
um babbeas corpus, teria o habbeas corpus, porque ninguém
pode pagar se!_ll_ previsão orçamentária.
·--E, esse projeto, na verdade, em vütude da iminência
de uma possível prisão de qualquer dirigente de Previdência,
ou dirigente de Governo, det[~r-uinou essa-toada toda em
torno da Previdência.
O problema é grave. O Deputado JoãO de Santos Neves·
muito feliz, acllo que há toda uma i~plicação.
Ontem, tive a: oportun-diade de pedir a transcrição do
editorial do O Globo, que me pareceu tão- sensato~
O Judiciário tem uma responsa-bilidade--muito grave, e
o Presidente do Supremo Tribunal Federal, tangenciou o problema porque, ·na verdade, se ficasse claro, não estou de maneira nenhuma sendo contra os aposentados, acho que o direito dos aposentados é legítimo, agora, estamos discutindo ainda
uma liminar. Não é nem Direito conSubstanciado através de
sentença definitiva e ó goveino, --ãçadadamente, convoca o
Congresso Nacional, traz tOdos os Parlamentares para Brasília, para solução nenhuma.
O desfecho deste ato da crueldade, que eu falei ainda
há pouco, será profundamente melancóliCo.
Quarta ou quihta..:feira a Câmara dos Deputados reCusa
o projeto do G_o_veino.
E os Senadores voltam para às suas bases, sem ter apreciado o projeto. Porque, na verdade, está haVendo de parte
do Governo, seja daquelas autoridades, que têm o problema
jurídico na mão.
- Ontem, o DI-. Célia Silva, em nenhum momento, nos
convenceu da tranqüilidade do Governo, e argüiu uma questão
desta ordem. Se, realmente, foi deslocada a competência do
Supremo Tribunal Federal para o Supi:riO-i Tribunal de Justiça, tem que se argüir o problema.
Acho que a condenação é cabível. O GOverno tem que
pagar. Mas, a forma de tramitação;-qm~-prcwocou toda essa
toada, e, como -disse o Senador Esperidião Amin, no coro
fica o cinto, se aproveita alguma coisa, acho, que na verdade,
vai ser um- desafio para -ã:=-convocãção norin_"al do Corigresso
BraSileiro, examinar o esQuema da Pre"vidêitCi.l.
Do jeito que está, a solução já está' írrtfrie-nte, e·-tóâos
sabem; a Previdência va:rquebrar, o número de trabalhadores-da ativa reduz de uma maneira brutal, em relação aos aposentados, e, não podemos ficar, e acho que o momento foi muito
importante, o seu pronunciamento.
---Se o Goverrio vai tei que continuar a adOtar esses critérios ·
de medidas emergenciais, vamos ter que fazer revisão de tabela de Previdência de três em três meses, estaremos da mesma
maneira que está sendo feita a política --salarial, que não é
política de saláriO, é a política eConóinica, que tem que ser
. reajustada à realidade brasileira.

m
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Então, neste mÕmeiÍto~ quero faze!_u~ registro, apresentO AConfederação dos Apose-~1tados toda a solid;1riedade,_
acho que é aí um aspecto de direito adquirido, que ainda
não foi discu~ido, n~o foi discutiqo à nível da grand~ discuss.~o_,
porque esses aposentados estão com direito adquirído e teriam
que, logicamente, atingir os futuros aposentados, isto é:.outra
questão para s~rdiscutida.
_
Acho que o Gçverno açodou-se na convocação do Con~
gresso, porque o problema da liminar teria que ser discutido
à luz fria, e nenhuma autoridade do_ Çi_overno pode fazer o
pagamento se ela é a executora da dívida, sem ter a cobertura
orçamentária~
.
.
: ___ : _ ---·---~--.
E, ninguém seria preso pq_r mais d~ 24 horas, qualquer
habeas corpus rabiscado em cima da perna daria a esse cidadão
a tranqüilídade de cumprir a norma orçamentária que é, na
verdade, o que o GovernO está nos pedindo: a cobertura
orçameiitária para fazer o pagamento daquilo cjue será a possí~
vel condenação. _
__ _
_
_______ ,
Então. na verdade, fico triste, porque, ontem Por m'ais
esforço que fizesse ó ref)reSeritânte do Governo, aqui, -riáo
nos conven_ceu. Já estamos com idéias firmadas, há o repúdio
nacional ao projeto do Governo e, se não me engano, foi
o S~nador José Richa que falou isso aqui, com muita propriedade~ O Governo teria que ter a .Sensibilidade política.
:Parece-me que o Presidente Fernando Collor, dentro desta emoção que eu acho natural, está pretendendo faZer uma
maldade com o Congresso.
Fazer uma maldadde para, amanhã, impUtai- ao· Congresso brasileiro, que tem sido vítirrla de tantas críticas desca~
bidas como--O grande responsável pela desdita dos aposentados, e nos colocar, também. perante o empresariado, e neste
ponto é válido a presença do Deputado Santos Neves, e do
Senador Albano Franco, como os responsáveis por uma situação que ninguém quer;
_
Neste momento, quero fazer este registro, acho que não
vamos-ter o compromisso cívico, democrático, inerente ao
nosso mandato, de votar esse projeto, eSte projeto vai moirer
na Câmara.
E então? Vamos voltar para nOssOs Estados, e aí há uma
série de coisas que a Imprensa explora, e é natural que todos
nos ·indague: foi no i!lfcio paga_ ajuda de custo. e foi pag~
para quê?
Para, realmente, não fazermos coisa nenhuma em termos
de um gesto açodado do Governo.
Mas, é importante, e acho que neste ponto os Presidentes
Mauro Benevides, Nelson Carneiro e os_ Presidentes RaimUndo Lira e Almir Gabriel foram bastante conscientes da nossa
realidade.
----'- ----No momento estou aprendendo; hoje, evidentemente,
o seu depoimento é um depoimento importante, apesar de
já ter dito que tenho um aposentado n"" 1, na minha casa,
que é o meu pai, com 90 anos.
A palavra do Deputado João dos Santos Nev_esjá conhe'ço
bem, que é um homem inteiramente envolvido com os problemas da classe empresarial, com a sensibilidade humana e social
m"llito grande.
Então, neste momento, apenas quero reiterar, ·aqui, tanto~
ao empresariado, quanto aos aposentados a nossa s-olidariedade e dizer que, infelizmente, o Governo está desvalido na
sua assessoria.
,
O Presidente Fernando Collorde Mello, na parte jurídica,
está inteiramente descoberto, no que tem acontecido na su_ces-

\
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verno pode simplesmente rerÍl.ane}.mi;. d~ acordo com os _seus
interesses polfticos, prejudicando Osihteresses nacionais. Essa
a pasmar.
,
E, agora, nesse simples epis6dio da Previdência, e que é uma cautela que devemos ter' eu falo isso por conhecer
precisaria haver uma palavra, infelizmente o Judiciário se omi- profundamente o funcionamento·.do _orÇament6. Então auto- -~
tiu. C6nsidero omis_s_ão do Judiciário imperdoável, tanto que rizar a que ele encaminhe uma pto·j:{osu.r de crédito adicional
quando o· Presidente falou na avocatóriã. era exatamente para que, evidentemente, terá que·, passàr -pelas du3s Casas. Eu
diria ao Senador Elcio, nós teremos·, Se for o caso, que estudar
resolver, mas, não iria resolver de maneira alguma.
O. MiniStro ao Supremo Tribunal Federal reCuou, e re- -esse crédito adicional. Aí sim, Senado e. Câm,ara iriam ami.lisá.lo primeiro, através da ComisS~C(~ d'Ç()ois, 'Pelo congreSso
cuou Sem dar a palavra definitiva.
-Evidentemente, é questão de competência, e eu não dis- Nacional, eu diria que nós poderí3rriç.s ~té fiúr mefhor coisa.
cuto, mas, me parece que esta questão do precatório era uma Primeiro, analisar proposta de femanejamcnto, discuti-la e
questão que iria- Ser discutida, para esclarecimento de todo alt.erá-la naquilo que for conveniente e ~provai o projeto que
va• se transformar naquele crédito adicional.
mundo.
Penso que a solução técn~ça, administrativa e politicaE, desta forma faço-eSse fegiSüó, trazendo os meus cumprimentos ao· Deputado João de Santos Neves, de quem sou mente correta é essa do remanejame,rito,. agpra aut_orizada
admirador e amigo, enaltecido na condição de capixaba pela através de um crédito adicional pelo Congt~sso Nacíón"al:l desua pNticipação sempre Oportuna, e transmitir ao represen- talhadamente.
tante dos aposentados, também, o meu abraço de solidarieSegundo, enquanto isso, a partir daí~ a Nação estará alerdade, na convicção de que este Senado da República tem tada por tudo aquilo que está ocOrrendo :em !ermos de_ seguriinteira compreensão de que o drama dos aposentados não dade social. Nós não podemos aceitar que todo esse draina
· pode continuar da maneira, até certó ponto tiiste, que é colo- se repita anualmente; seguridade social tem que ter financiãcada nas televisões.
mentos·permanenteS e coerentes pafa que· não haja esse pro•
, ,. Acho que está havendo uma verdadeira maldade com blema. Penso que o momento foi bom, há males qu0 vêr:n
,~os aposentados, no momento em que eles se transformaram
para o bem, e nesse sentido de que essa celeuma toda foi .
''ilo~ principais prota&OníStas dos meios de comunicação brasi- criada vai alertar o Congresso Nacional, à: comunidade brasi':•.
.. l4iii:a, na triste condição de pedintes, de elementos que implo- leira, que nós devemos sentar, a partir de agora, e tentar
, ,~ ,' râ.m, quando, na realidade, o aposentado tem que ter um um projeto definitivo, solução definitiva. E_itquanto i!.'So ?.
, prêffi~o, depois de uma longa vida de trabalho.
-paliã-tiva, a transitória, como disse o Senador J.psaphat M~ri
·'Era'iss_o que gostaria de dizer.
nho, é exatamente concentrada no remanejamênto'orç3.'rií.en;::
'táriO, via crédito nacional, agora a pi-Ovado pCh)" Con~eSSô
·. ,. O.SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Para encer- Nacional, não dar uma carta branca par& qu:e -o ?fesiderit4 ,~
rar, concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge.
a remaneje; primeiro, que não pode, é irregular. Seg'!Jhdo,;.
.. '
O SR. COUTINHO JORGE-Sr. Presidente, Srs. Sena- porque o orçamento tem uma cOerência in_tei":1a e l}'ue tem~: · 71
·
·, ?çres), eu gostaria de dizer ao Senador Elcio Álvares, que qtJe ser respeitada, e quem que tem que jUlgar ~~<;u_? Ac9c.i
1
qUe é o Congresso Nacional. Nós podemos ficar áqui e resolver. •, :
. ., :-..ç~:ncor~o com as preocupações do ilustre Senador.
esse assunto ainda neste período de convocação e;xtraordi·,'.·:
... 1·: •
• Ms,s, acho também que isso tudo que está ocorrendo,
-~.no llr3Sil, até a convocação extemporânea, no seu entender, nária.
'·vai ajudar o Brasil a corrigir Os rumos nesse Sentido. Porque,
Era essa realmente a nossa _colocação •. Çopcorcl_o com
:se;: pão ocorreSse este fato íamos começar a tratar de um proble,·,#tá grave, que é a seguridade social que está em bancarrota, a preocupação do Senador Jo_s_aphat Marinh? 'e eu acho que
a solução é essa mesma. O Senador deve tónYJr ·que·- seria
.~tà!vez de forma muito tardia.
, .-; . Acho que valeu a pena tudo isso. Porque, hoje estamos esse o caminho mas, com essas cautelas, não d~{xar- l'ivre o
,,,,
".Cónscientes de que temos de propor um projeto definitivo, remanejamento e sim aprovado, por um créditO adicional,
pelo
Congresso
Nacional.
em termos estruturais para a Seguridade Social.
Não tenho dúvidas de que tudo isso que e~stá -QC!:rf-i-eri.do,
Então, concordo plenamente.
Agora, também acho, como meiDbro que sou da Comis- é até bom para o Brasil, é ruim pelos seus aspectos int~!nsecos,
são de Orçamento do CongreSso Nacional, como um dos Rela- mas é bom porque, a partir deste ano, e acho que urn Erãnde
tores da matéria e por conhecer o orçamento, que é um assunto programa de seguridade social não pode ser aprovado cm
que dOmino relativamente bem, pela minha experiência, eu três meses, jamais, nós temos que ser Coerentes, é unla fuaiéria
.· '
,_,..
diria·que concordo com a tese básica de que a solução, agora, séria, que envolve um estudo demográfico profundo, exige
. ~ emêrgencial, evidentemente, portanto urgente, e que o cami- realmente estudos sérios de projeções complexas no:campo
:--:-;,
..nho correto seria, como foi dito há pouco, o orçamento. Rema- realmente das estatísticas e vai êXigii', no mínirrió, sei.frrib~CS:
de
estudos
aprofundados,
ouvida
tod3.
a
nacionalidade
brast::
nejar o orçamento. Mas, não se pode querer remanejar, como
talvez a Câmara esteja falando de que dá um aval, dá uma leira. Eu não tenho·dúvidas, mas esse Congresso terá--essa·
autorização ao Presidente da República, para remanejar o grande responsabilidade, talvez urna das mais importante-S'·
desse ano. Eu acho que o que ocorreu não é _bom pai~_ o·:
_orçamento.
O orçamento é uma peça complexa. Há uma interdepen- Brasil, mas é melhor alertar, chamar atenção mesmo, através.
de uma estratégia equivocada, como o Senador Elcio Alvare:ii
dência dps programas e dos recursos no orçamento.
Então, o que deve se fazer agora é 'permitir que o Governo mostrou, na convocação extraordinári'~ dó Congresso NaciÓFederal relnaneje os programas e projetes e, evidentemente, nal. Chamou-se atenção porque é um wobléma grave, porq~:~_e
as respectivas rubricas remanejem, encaminhem aó Congresso a nossa seguridade social está indo para ·o poço, se é que
~-·
Nacional, à Comissão de Orçamerito, se for o casq, parã-anali- já não está lá no fUndo, e, em dec;Grrêncià desse fato nóS :,.;. .. •. sar a coerência de remanejamento transitório, pOrque o- Go- temos que dar uma solução definitiVa, porque a de agora, .·
são de erros relacionados com episódios j"urTdicos, chega até

1
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como disse o Deputado, é uma tentativa, uma alt~n:~tiva,
um paliativo de emergência, eriquant(i nóS nos preparamos
para uma solução definitiva. Soinente isso, obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Aô encerrarmos os trabalhos dessas reuniões, realizadas ontem~ hoje,
algumas conclusões são evidente~ . .Pri~er:o, a necessidad~
de se reestruturar a seguridade social, pnncipalmente a Previdência SoCial com a participação dos maiores ou :dos grandes
interessados que são os beneficiários, ós- -aposentados e _os
pensionistas. AliáS iss<f foi uriia dispos~çã~ que -~e cou_~~-_!!1-

cluir na ConstitUição e que se tornou obngatóna a presença
de todos os representantes nesses conselhos e até hoje, como
acaba de demonstrar o ilustre representante dos aposentados,
· --·
isso não se concretizou.
Quanto à situação emergencial, parece que solução está
surgíndo, o remanejamento através de uma proposta que o
Governo pode encaminhar, através das s_u~s lideranças_ como
um substitutiVO ao projéto que ele próprio- apresentou e que
será apreciado pela Câmara e depois frá-·ão Senado; quando
teremos encontrado a solução sem criar esse trauma que _se
generalizou em todo o_ País ein relação a tOdQs _que vivem
ligados à Previdência Social, sejam como contribuintes, s~jam
como beneficiários. Há dois aspectos que embora tenham
solução mas eles se chocam nesse projet<?. Primeiro, _é que
o Dr. Célia Silva explicava, ainda ontem, que as_decisões
anteriores incluíam os aposentados e pensionistaS entre os
empregados, e, embora o nobre Senador Josaphat Marinho
tivesse encontrado uma solução constitudõrial, eu dizia que
é muito- difícil se dizer a uma menina de 15-anos que é pensio~
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nista ou a uma viúva que nunca foi funcioriá.ria· plíblica e
nem nunca teve emprego, que ela é empregada, ela que nunca
trabalhou, seria muito difícil fazê-la trabalhadOra somente
para pagãr. Esse é um aspecto, o outro seria, a me-u ver,
a devolução do que os aposentados estão recebendo. Não
há como imaginar este País daqui há 4 meses, cobrando o
que foi pago-,-·por decisão ju~idal, d~s apósent~dos e- pensionistas. TeríamOS que criar um corpo de funcionários Só para
isso, e todos nós aposentados e pensionistas ficaríamos numa
situação muito difícil, porque o pobre do aposentado que
recebeu, por decisão judicial, os 147%, ele já gastou esse
dinheiro, para recolher de novo, retirá-lo dos seus vencimentos, dos seus proventos, é muito difícil.
. Acho que essas reuniões foram muito ün:portanteS POique
afloraram aqui problemas que a simples leitura do projeto
nãO' tinha despertado. De qualquer forma, nosso papel foi
desempenhado e esperamos agora a contribuição da Câmara
que não pode ser simplesmente um não, tem que haver uma
solução. Nenhum projeto é arquivado sem conseqüências e
a realidade aí está, temos que dar uma solução. Em vez de
dizer não, talvez fosse melhor dar uma solução que contentasse
a todos, essa solução parece está aflorando, não só no Con~
gresso como no Governo, faço votos para que ela se concretize.
Eu agradeço ao Deputado SantoS Neves e ao ilustre Ã..delino representante do Sr. Cassis- a contribuição que trouxeram e faço votos para que, sõb a inspiração do Espírito Santo,
se encontre uma boa ·solução para o problema. Amém.
Está encerrada a reunião.
(Levania~se a reunião às

horas e

minutos)
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SUMÁRIO
1- ATA DA 29• SESSÃO, EM iS'i:iEMARÇO DE
1992
LI- ABERTURA

L2 -EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da RepúbliCa
- N• 162, de 1992 (n" 89/92, na origem), de agradecimento comunicações.
-

1.2.2- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Ofício "S" 3, de 1992 (OL Pres. n' 46, de 12-3-92,
na origem), do Presidente do Banco Central do Brasil,
encaminhando a~ Senado Federal, pedido formulado pelo
Governo do Estado de Santa Catarina,--rio sentido de que
seja autorizada a emissão-e coloCação no· merc-ado, através
de ofertas públicas, de Letras Fin-anceiras do Tesouro do
Estado-LFTC), destinadas aos giro de 80% das 493.228,357
LFTC vencíveis no 1' semestre de 1992 (Pro}eío de Resolução n" 10, de 1992).
-Projeto de Lei do Senado n"' 26, de 1991, que altera
a Lei Complementar n' 41, de 22âe aezembro de 19SL

-Projeto de Lei da Câmara n' 107, de 1991, (n'
1877-A, na origem), que altera dispositivos da L~i n\'6.194,
de 19 de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres--DPVAT.
-'
1.2.3 - Comunicação

Do Senador Dirceu Carneiro, que- ·se 3Us-e:htará dos
trabalhos da Casa· no perfodo de 25 a 27 do corrente mês.

Í-2,4- Ofício

- W 57/GMC/92, da Liderança do PDT, referente
a-indicação do Senador La..._.oisier __M_aia, para compor na
condição de suplente a Comissáo Parlamentar de Inquérito,
criada através do Requerimento n"' 935, de 1991, para no
prazo de 12 meses, investigar a -situação atual da evasão
fiscal no País.

1.2.5- Requerimentos
___ ....,....N~_7_6, de 1992, de autoria do Senador Mansueto
de_ Lavor, solicitandO que seja enviado voto de congratulações ao Presidente da República da África do Sul, Frederik de Klerk, e ao povo daquele País, pela realização do
plebiscito que determinou o encerramento do regime de
tipartllffiL_- N"' 77, de 1992, de autoria do Senador Maurício
Corrêa e outros Srs. Senadores, solicitando o ac:liamento
para·o di3. 29 de abril do correrlte- ano, d3 SesSão Especial
anteriormente convocada para o dia 23 do corrente mês,
em homenagem à memóriâ. do escritor e jurisconsulto brasileiro Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, por ocasião
do transcurso do centenário de seu nascimento.
....,.... N<? 78, de 1992, de autoria da Senadora Marluce
Pinto, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado
no 302, de 1991, que estabelece normas integrantes_ do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
relativas_ao tratamento diferenciado_,_simplificadae favorecido, nos campos-administraüvos,~tributário, previdenciário, trabalhista, _creditício e de desenvolvimento empresarial, de sua autoria.
--'N• 79, de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando que sejam consideradas como licenças para
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AGACIEL DA SU.VA MAIA
·Diretor E:ecutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Ada.illi&tr.ativo
WIZ CARLOS DE BASfOS
Diretoz- Jndllltrial

ASSINATIJRAS
Semeslral ··-··-··-···········--·-----··--·-·-·-·--~~ 3.519,65

. PLORIAN AUGUS'IO OOUJ1NHO MADRUGA
Diretor Adjaato

Tngem 2200 exc;:mplarea.

tratamento de saúde os dias 19 e 20 de março do cOrrente
-Recebimento da Mensagem n' 161/92 (n' 88/92, na
mês. Aprovado.
origem), pela qual o Senhor Presidente da República soli- No 80, de 1992, de autoria do Senador Albano Fran- cita a retificação da Resolução o? 83, de 17 de dezembro
co, solicitando que sejam consideradas como licença ~utori~ de 1991, do Senado Federal.
zada, os dias 25, 26 e 27 do corrente II!ê.i~ ~prová.dó.
-::
~Recebimento da Mensagem n~ 163/92 (n<;> 90192, na
- N 9 81, de 1992, de autoria do Senador José Sarney, origem), pe!1rqual o Senhor Presidente da República solisolicitando licença dos trabalhos da Casa nos dias 25, 26 cita autorizàção para que União possa cOntratar operação
e 27 do corrente mês. Aprovado.
de crédito externo no valor de US$167.000.000,00 (cento
- N? 82, de 1992, de autoria do Senador Coutinho e sessenta e sete milhões de dólãres norte-americanos).
-Recebimento, do Diretor- do Departamento do TeJorge, solicitando autorização para áceita:t fniSsão no extesouro Nacional, do Ofício n-;>707/91, encaminhando docurior.
- N9 83, de 1992, de autoria do_ Senador Irapuran mentação referente às despe_sas de operações externas relaCosta Júnior~ SOlicitando remessa à ComiSsão de Reiaçóes tivas aos "Contratos para Regularização dos Juros Devidos_
Exteriores e DefesaNãcional do P-ro jeito de Lei do Senado em 1988/1990".
--Deferime-nto ad referendum da Comissão Diretora
n9 22!92, de autoria do Senador Márcio Lacerda, que dispõe
sobre a matrícula em organizações de ensino militar de_ dos Requerimentos n<;>S 63 e 72/92, de autoria da Senadora
Júnia Marise e do Senador Eduardo Suplicy, de informanível superior.
·
- N• 84, de 1992, de autoria 'do Senador Eduardo ções.
Suplicy, solicitando ao Ministro_ da Econo:r:nia, Fazenda
1.2.7- Discursos do Expediente
e Planejamento informações que menciona.
SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA~....:.54• Reunião
- N» 85~ de 1992, de autoria do Senador Oziel Carneiro e outros Senhores Uderes, solidfiiido_urgênCia,--nOS--- Plenária do Conselho de· Reitores de Universidades Brasitermos do art. 336, alínea-c, do Reg~niento Intc;:i-Oo, p~ra . leiras, rêãlizada e·m AràCa"ju,~ COnl o~teffia,"Educação, Desenvolvimento e Meio Ambiente".
o Projeto de Lei da Câmará n' 5, de 1992.
:
1.2.8- Requerimentos
1.2.6- Comu-nicaÇões dO -Presidência
- N• 86, de 1992, de autoria do Senador Humberto
- Abertura do prazo pata recebimento qe_ eme-ndas Luce:na e outros Senhores Líderes, solicitando urg~nçia,
ao ProjetO de-ResOlução n~ 10, de 1992, que autoriza o nos termos do art. 336, alínea c- para o Projeto de Lei
Governo do ESütdo de Santa Catarin·a· a emitir e COlocar da Câmara n' 73, de 1991.
no mercado, através de ofertas públicas, Letras-Financeiras
-N' 87, de 1992, de autoria do Senador Nelson Cardo Tesouro do Estado (LFTC), necessárias áo gTró de neiro, soiicitandp_ transcrição, nos Anais do Senado, do
493.228.357 títulos de espécie, venCíveis- nó 1<;> semestre editorial "o pedágio e os flaneJinhas", publicado em A
· · ··
. ·
····de 1992.
Tarde, de Salvador, Bahia, de 24_de março corrente.
-Abertura de prazo para recebimento de emendas
1.Z.9- Discursos do Expediente (çont.)
aos Projetes de Lei da Câmara n' 107/91 e Projeto de
Lei ·do Senado n9 26/91 -Complementar.
SENADOR AMAZONINO MENDES- Refutando
-Aprovaç-ão da decisão do Pre~idente:, favor~vel à_ denúncias do Prefeito de Manaus-AM, Sr. Arthur Virgílio
tramitação dos Requerimentos n(IS 51, 59, 60-e 61~-de 1992, Neto, de que S. Ex• teria enriquecido" "ilicitamente através
~ de autoria dos Senadores_ Eduardo_ Suplicy. Cid Sabóia
do tráfico de influências e desvio do dinheiro público. de Carvalho e Maurício Corréa, de infOrmações aos MiniStérios do Trabalho e Previdência Social, da Ação Social,
SR. PRESIDENTE - Solidariedade ao Senador
Amazonino Mendes.
da Agricultura e da Economia, Fazenda e Planejamento.

a
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1.2.10- Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado n9 26, de:! ~9~:?. de autoria
do Sr. José Eduardo, que estabelece normas sobre a transparência da administração pública [ederal, direta e indireta,
e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n9 27, de 1992, de autoria
do Sr. Mário CovaS, que dá nova redação ao art. 13 da
Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964, que trata da elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

1.2.11- Telex
Do Sr. Plínio Pompeu de Saboya Magalhães, de agradecimento pelas homenagens recebidas pelo Senado FederaL

1.2.12- Requerimento
N" 88/92, do Sr. Mário CoVas, solicitando à Secretaria
de Desenvolvimento Regional informaçõeS qUe inenciona.
L3 ~ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução n'' 12. de 1991, de autoria do
Senador Jutahy Magalhães, que estabelece princípios gerais de Pro~esso Legislativo, e dá outras providê~cias.
Aprovado. A Comissão Diret6ra para redação final.
Requerimento n• 856, de 1991, de autoria do Senador
Eduardo Suplicy, solidf3ildo, nos termos dos arts. 71 da
Constituição é 216,.do Regimento Interno, seja realizada
pelo Tribunal de Contas da União, auditoria contábil, financeira e patrimonial sobre o resultado do trabalho realizado pelo grupo criado nos termos do Decreto o9 99.608,
de 13 de 1990, que teve- como conclusão a prOposição de
um termo de confissão ·e a-sSunçáo âe díVida com conce~são
de garantia e outras avenças a ser firmado entre a Eletrobrás e as empresas credoras do setor elétrico. Aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo n• 129, de 1991 (n'
62/91, na Câmara dos Deputados), qUe aprova o texto
do Acordo sobre Cooperação Cultural celebrado entre o
Governo da Répública -FederatiVa -ao Brasil e o Governo
da República Popular da Bulgária, em Brasília, em 25 de
julho de 1990. Aprovado. À Comissão Diretora: para redação fiilal.
Projeto de Lei do Senado n9 280,-de 1991, de autoria
do Senador Odacir Soares, que dispoe- sohre--a cdação e
o lançamento do selo comemorativo dos 160 anos da fotografia no Brasil, e dá outras providências. AProvado. À
Comissão Diretora_ para- rCdãÇ-ão final.
·
Projeto de Lei do Senado n' 281, de 1991,de autoria
do Senador Odacir Soares, qUe disjJõC sotire a criação do
Dia Nacional do Fotógrafo, oficializa no BraSil O Dia Muri:
dial da Fotografia e dá outras providências. Aprovado.
À Comissão Diretora'pa"ni redação final.
Proposta de Emenda à ConstitúiÇão n•·z3, de 1991
(n' 45/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação
ao art. 16 da ConstituiçãO Federal. Em discussão. (1~ sessão.)
Projeto de Decreto n" 105, de 1991, de autoria da
Senadora ·Marluce Pinto, que dispõe sobre o custeio de
transporte escolar e construção e manutenção de casas do
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estudante do ensino fundamental com recursos do salárioeducação e dá outras providências. Apreciação sobrestada,
após parecer proferiào {>elo Senador Almir Gabriel, e abertura de prazo de 5 sessôes para--a-presentação de emendas
ao projeto.
----Projeto de Lei do Senado nS>106, de 1991, de autoria
da Senadora Marluce Pinto, acrescentando dispositivos ao
art. 89 da Lei n~ 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que
altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências. Apreciação sobrestada, após parecer proferido pelo Senador Carlos Patrocínio, e abertura de prazo de 5
sessões para apresentação de emendas ao projeto.
Proposta de Emenda à Constituição n~ 22, de 1991,
que altera, a redaç?g _dp_ ?rt. 1.59, I, b, da Constituição,
e o art. 34, § z~, III, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. Aprovado o prosseguimento da tramitação
da matéria.
Projeto de Decreto Legislativo n• 2, de 1992 (n" 45/91,
na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga
concessão ao Sistema Norte de Rádio c Televisão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Jutahy Magalhães
e Ronan Tito. À Comissão Diretora para redação final.
- - -:Etedação Finãl do Projeto de Decreto Legislativo n9
2192~ Aprovada. À promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo n• 3, de 1992, (n' 38/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Regional dos Lagos Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Patrocínio,
Estado de Minas Gerais. Aprovado, após usar da palav-ra
o Sr. Ronan Tito à _Comissão Dire_fora para a- redação
fina1.
- Redação fio~ do Projeto de Decreto Legislativo n~
3192. Aprovada. A promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo n' 4, de 1992 (n" 17191,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato· que outorga
concessão à Radiodifusão Eldorado Ltd!l:> para explorar
serviço de radiodifus;io sçmora e-m onda, média n,a cidade
de Pão de Açúcar, Estado_de Alagoas. Aprovado. A Comissão Diretora para redação final.
Redação Final do Projeto de DecretO Legislativo o9
4/92. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de 1992 (n' 43/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o at9 que outorga
concessão à Rádio Vangarda de Caridade_ Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em o~da Jilédia na
cidade_de Caridade, Estado do Ceará. Aprovado. A Comissão Diretora Para reda"ção final.
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo n9
3/92. APrõVã.da. À PtOIDUigação.
Projeto de Decreto Legislativo n' 6, de 1992 Jn' 20/91,
na Câmara dos Deputados. que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Salamimca PF Ltda .. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de_ Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul. Aprovado. À Comissão Diretora para redação final.
-Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nn
6/92. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo n' 7, 1992 (n" 16/91.
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
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a permissão outorgada à Rádio e Televisão Gran Dourados
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em

2- ATA DA 311' SESSÃO, EM

2S DE MARÇO DE 1992

2.1-ABERTURA

freqüênciã modulada na Cidade_ de Dourados, Estado do
Mato Grosso do Sul. Aprovado. À Comissão Dh::etora para
redação final.
Redação Final do Projeto de Decreto LegislatiVo n\>

Março de 1992

2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 r Requerimentos

1971, que dispõe sobre a forma e_ a apresentação no Brasil
dos símbolos nacionais. ApreciaçãO--SObrestada, após parecer proferido pelo Senador Mansuero-de Lavor, e abertura

- N 9 90/92, de autoria do Senador Fernando Henrique
C3r'doso, solicitando ao Ministro das Relações Exteriores
informações que menciona.
- N" 91/92, de urgência, nos termos do art. 336~ alínea
c, para o Projeto de Lei da Câmara n' 106/91 (n' 2.033/91,
na Casa de origem).
- N~'92/92, de urgência, nos termos do art. 336, alínea
c, para o Projeto de Lel da Câmara n' 125/91 (n' 60/89,

de prazo de 5 sessões para apresentação de emendas ao

na Casa de origem).

7/92. Aprovada. Â promulgação.

Projeto de Lei da Câmara n' 31, de 1991, n' 4.618/90,
na Casa de origem; de iniciativa do Presidente da República, que altera a Lei n' 5.700, de 1' de setembro de

projeto.

2.3- ORDEM DO DIA

1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Requerimento no 82/92, lido no-Expediente da presente sessão~ Aprovado, após parecer da comissão competente.
-Requerimento n~ 83, 85 e 8'6792, 1idos no Expediente da i)resente sessão. Aprovados.
0

Requerimento n9 3, de 1992, de autoria do Senador
elcio Alvares e outros Senhores Senadores, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do Editorial do Jornal O Globo, de 15 de janeiro
de 1992, intitulado "O Projeto para o Brasil". Aprovado.
2.3.1 --- MH.térias apreciadaS após a Ordem do Dia
- Requerimentos n 9s 91 e 92/92, lidos no Expediente
da presente sessão. Aprovados.

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia

2.3.2- Discursos após ã Ordem do Dia

SENADOR NELSON WEDEKIN- Defesa da aber-

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, como Líder - Defesa da agilização da agenda de
votação de matérias importantes que se encontram no Se;
nado Federal.

SENADOR JUTAHY MAGALBÁES----"Colo~caçõe.s
sobre veto presidencial aposto ao Projeto de Lei da Câmara

n' 135/91, que autoriza a Petrobrás Quimíca S/A- PETROQUISA a participar minoritariámertte-de sociedade de ca-

pitais privados no Eixo Químico do Nordeste, formado
pelos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, PernambUco
·

e Rio Grande dO Norte.

SENADOR CHAGAS RODRIGUES-- Defasagem

do salário Irt(nimo.

~

~

··~

--·

o

SENADOR MARCOMACIEL- Posse da nova Direteria da Academia Pemambucana de Letras.

SENADORFERNANDO HENRIQUE CARDOSo-

tura gradual da

econo~ia

brasileira.

2.3.3 - Comunicação da Presidência
- Convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje,
às 18 horas e 29 minutos, com Ç>rdem do Dia que designa.

2.4- ENCERRAMENTO
3- ATA DA 31• SESSÃO, EM 25 DE MARÇO DE

1992
3.1-ABERTURA
3.2-EXPEDIENTE
-3.2~1 pulados

OfiCio do si-'.

t~ Sec~táriO d.a Câmara dos De.

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:

-= J;'rojeto de Lei da Câmara n' 6/92 (n' 8.055/86; na

-Apreensão de S. Ex~ com notíciaS Publicãâas em. jornais
argentinos·; de notas contrárias a que se cUmpram àl;:ordos
celebrados entre aquele País e o Brasil, quanto à cOmplementação da venda de equipamentos_ brasileiros para construção das obras da usina de Miranda.

Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
kepública, que autoriza a reversão ao Município de São
Paulo do Potengi, Estado do Rio Grande do Norte, doterreno que menciOna.

SENADOR NABO R JÚNIOR- SituáÇão aeroviária ~
do Estado do Acre.

Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, _que autoriza o Departamento Nacional de Es~radas de Rodagem a doar à União o terrenç que menciona,
situado no Município de Humaitá, Estado do Amazonas.

1.3.3- Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas, com Ordem do Dia qUe ctesignã. -

1.4- ENCERRAMENTO

-Projeto de Lei da Câmara n' 7/92 (n' 6.447/85, n'a

__3~2.2- ~eque~im~nto

- Ne 93/92, sohcitando urgência para o Projeto de
Resolução n9 10/92, que autoriza o Governo-do Estado
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de Santa Catarin_a a emitir~ colocar nO fnerçado, atJ:avés Srs. Marco Maciel e Esperidião Amin. A Comissão Dire··
·
- --de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro dQEsta- - tora para redação firiat:
- Redação final. QQ Projeto de Resolução n' 10/92.
do (LFTC), necessárias no giro de 493.228.357 títulos da
espécie, vencíveis no.t~ semestre de 199_2, nos 1çrmos âo Aprovada. À promulgação.
art. 336, alínea b do Regimento Interno.
3.3.2 ...... Comunicação da Presidência
3.3-0RDEM DO DIA
--ConVocação. de extraordinária a realizar-se amaRequerirrieOto n9 4/92, de autoria do Senador Rachid nhã. às 10 horas e 30 minutos. com Ordem do Dia que
Saldanha Derii, solicitando, nos termo~ regimentais, a designa.
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publi3.4- ENCERRAMENTO
cado no jornal Correio Braziliense, sob o título "lndios
Ameaçam Soberania Nacional", edição de 16 de janeiro
4- ATAS DE COMISSÃO.
de 1992. Aprovado.
5- MESA DIRETORA
3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
- Projeto de Resolução n"lÜ/92, em regime de urgência, nos termos do Regimento n" 93/92, lido no Expediente
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMAda presente sessão. Aprovado, tendo usado da palavra os NENTES

Ata da 2ga Sessão, em 25 de março de 1992
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Lucídio Portella,
Epitác1o·cafeteira e Esperidião Amín
ÀS 14 HORAS e 30 MINUTOS ACHAM .SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Alfonso camargo - Alexandre Costa - Almir !..ando
- Beni V eras- carlos Patrocínio- César Dias- Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de carvalho - Dario )'ereira - Divaldo Suruagy - Elcio Álvares - Esperidi!lo Amin - Epitácio
cafeteira - Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Hydekel Freitas- Irapuan Costa Júnior- João Ollmon -João
França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Jose Eduardo- José Fogaça- José Richa- José Sarney- Julio campos- Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy
Dias- Lourival Baptista - Lucfdio Porte lia - Magno Bacelar
- Mansueto de Lavor- Marco Maciel - Mário Covas- Marluce Pinto - Mauricio Corrêa- Mauro Benevides - Meira
Filho -Moisés Abrao - Nabor Júnior - Nelson Carneiro Nelson Wcdekin - Ney Maranhão - Odacir Soares - Oziel
carneiro - Pedro Simon - .Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ruy Bacelar - Valmir campelo - Wilson Martms.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA RE~JJBLICA
De Agradecimento de Comunicações:
N° 162, de 1992 {n' 89/92. na origem), de 20 do corrente.
referente à aprovação das matérias constarites das Mensagens
SM n• 4 e 5, de 1992.

PARECERES

PARECER N• 38, DE 19-92
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício "S" 003, de 1992 (Of. Pres. n~ 46, de 12-3-92, na
origem), do Senhor Presidente do Banco Central do
Brasil, encaminhando ao Senado Federal pedido formulado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, no
se·ntido de que seja autorizada a emissão e colocação
no mercado, através de ofertas públicas, de Letras Financeiras do. Tesouro do Estado (LFTC), destinadas
ao giro de 80% das 493.228.357 LFTC vencíveis no
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A lista de
1~ semestre de 1992.
presença acusa o comparecimento de 56 Senhores .Senadores.
Relator:
Senador Esperidião A_IJ_lin
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Soh a proteção de Deus, iniciamos nossos_ t:r:.ahalhos.
O Senhor Governador do Estado de Santa Catarina encaO Sr. -1~ Se_cretárlo-proCederá à leitura do Expediente.
minha para apreciação do Senado Federal. pedido de autori0
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zação para a emissão e c:6I6cação no mercado, através de
ofertas públicas, de Letras Financeiras dO Tesouro do Estado
(LFTC), cujos recursos advindes da émissão serão destinados
ao giro de 80% das 493.228.3457 LFTÇ vencfveis no 1~ semes~
tre de 1992.
A operação pretendida apresenta as seguintes caracte~
rísticas:
· a) Quantidade: a ser definfd3- na data de resgate dos
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 20%, consoante pactuado no Memorando de Entendimento de 14-8-91,
firmado pelo referido Estado com o Miriistédo da EConomia,
Fazenda e Planejamento e com o Banco Centrai;
b) modalidade: nominativa-tianSfedvel:
c) rendimento: igual ao das Leúas-FfnanceiraSdo Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1826 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00;
f) características dos títulos a serem substituídos;

Vencimento

Quantidade

1•-4-92
1•-5-92

162.984.356
330.244.001
Total
493.228.357
g) previsão de colocação e vencimentd dos títulos a serem
emitidos:
•
-~
Colocação
Base
1'-4-92
1•-5-92

Título

Vencimento
1•-4-97
1'-5'97

.-.
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561826
561826

Data1•-4-921•-5-92

h) forma de colocaçâo: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79; do Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei n• 7.546, de 27-1-89 e Decreto n• 2.986, de 10-2-89.
Dada a dificuldaçlç de colocação dps_ títulos no mercado
secundário-, o Banco Central do Brasil no Se-u Parecer DEDIP/
DIARE - 92130, de 24 de fevereiro de 1992, informa que
a quase totalidade_ dos papéis do Estado de Santa Catarina
encontram-se em poder de instituições ofieiãis, e que a-d_ívida
rnobiliária estadual em 31-1-92 alcançã.va o montante de
Ct$244.380,9 milhões.
Em termos de perfil da dívida mobiliária 53-,24% da mesma tem vencimento em 1992 e 46,76% vencerá a partir de
1995. Após a operação de resgate dos títulos, conforme solicitado pelo Of. "S"-03,-de 1992, o vencimento da dívida em
1992corresponderá a44,68% dos títulos, com 55,32% a vencer
a partir de 1995, o que aliviará a difícil situação financeira
que atravessa o Estado, situação esta similar â maioria das
Unidades da Federação. O não-pagamento dos títulos vencíveis no P seMestre de 1992 fmplicaria "foite pressão sobre
o já combalido mercado de títulos da espécie.
A apreciação da matéria por esta Casa está subordinada
a vários dispositivos constitucionais e curitpre especificamente,
o previsto nos artigos 89 e 10 da Resolução do Senado Federal,
n' 58190.
Tendo em vista o mérito do pleito, que caracteriza uma
prorrogação de compromissos assumidos pelo Estado sem a
criação de novas re-sponsabilidades, e a propo-sição do Governo do Estado de Santa Catarina de reduzir estoque de
sua dívida, limitarido_ em 88% a rolagem dos papéis vencíveis

-

-
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no exercício de 1992, sOmos pelo acolhim~n.to dq pleito nos
termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 10, DE 1992
• Autoriza o GOverno do Estado de Santa Catarina
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado (LFTC),
necessárias ao giro de 493.228.357 títulos da espécie,
" vencíveis no P semestre de 1992.
O Senado Federal Resolve: _
_
Art. 19 É OGoverno do Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos dos artigos 4~, 89 e lO_"'"da Resolução n 9
58/go-;·dó Senado Federal, a colocár fio mercado, através de
ofertas_ públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado
(LFTC).
Parágrafo único. A emissão das_ LFTC destina-se_ ao giro
de 88% dos 493.228.357 títulos vencíveis nos meses de abril
e maio de 1992.
Art. 29 As condições fín·a-riceiras de emissão das LFTC
sãç as seguintes~
.
_
a) a quantidade de títulos a ser emitida será a suficiente
para promover o giro das 493.228.357 LFTC,_Com vencimentos-em 1'-4-92 e 1•:5-92, deduzida a parcela de 12% (doze por
cento), a título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferíveis;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1826 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00;
f) características dos títulos a serem substituídos;
Vencimento

Quantidade

1-4-92
1-5-92

162.984.356
330.244.001
493.228.357

Total

g) previsão de colocação e vencimentO" dos títulos a serem
emitidos:
Colocação

Doto-

Titulo

Vencimento

Base
1•-4-92
1•-5-92

1'-4-97
1•-5-97

561826
561826

1•-4-92
1•-5-92

h) forma de ·coiocação: 3tràVés de ofertas públiCas, rio~
termos da Resolução n" 565, de 20-9-79, do Banco Central;
Art. 3~ O Senado Federal, durante os exercícios de 1992
a 1994, somente-apreciará peâid<?s-de enlisSâO de títulos do
Gm~erno do Estado de Santa Catarina" refacionados à rolagem
da dívida atual e ao ·estabelecido no art. 33 das Disposições
·
ConstitUcionais Tr3nSúóriãs. -_Art. 4» Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
. .
Sala das CoíriíS:Sões, 24 de março de 1992. .....:.. Raimundo
Lira, Presidente - Esperidião Amin, Relator - César Dias
- Valmir Campelo- Maurício Corrêa- Levy Dias- Meira
Filho- Eduardo Suplicy - Coutinho Jorge - Elcio Alvares
- Berii Verãs - Ronan Tito - Ronaldo Aragão.
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PARECER N• 39, DE 1992

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 26; de ·1991, que HaJtera a
Lei Complementar n\' 41, de 22 de dezembro de 1981 ".

Relator: Senador Coutinho Jorge
O Projeto ora submetido à nossa apreciação, de autoria
do nobre Senador Ronaldo Aragão, tem por objetivo alterar
a redação do Art. 336, da Lei Complementar n" 41, de 22

de dezembro de 1981.
Ao justificar a smi. proposiÇãO, -o ilustre Parlamentar assinala que o seu intuito é -o de atender as reais necessidades
do Estado de Rondônia, prevendo que aquela unidade federativa não estará em condições de absorver as· despesas com
os servidores federais do antigo território, que se encontram
à disposição do Estado.
Ao examinarmos de maneira mais detalhada o _texto da
Lei que criou o Estado de Rondônia, verificamOS_ que SeU
artigo 36 é taxativo eln especificar que· as des:res~s _Coln ?S
servidores públicos, tanto civis como militares, até o exercício
de 1991 serão de responsabilidade da União.
A ;rorrogação ora pretendida, em outra ocasião,. já foi
concedida ao Estado do Acre, portanto a sua viabilidade não
estará abrindo precedentes e sim atuará d_c maneira_ justa para
com um estadoMmembro que vem adquirindo a sua maturidade
de maneira gradativa, e, ao estender este benefício até o_ ano
de 2001, queremos crer, que se estará contribuindo para a
emancipação total daquela Unidade.
- Assim, deflui do exposto a total procedência do presente
Projeto de Lei e, manifestamoMnos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 24 de março de 1992. - Raimundo
Lira, Presidente- Coutinho Jorge, Relator- Jonas Pinheiro
- César Dias- Beni Veras --Esperidião Amin- Mauricio
Corrêa: - Ronaldo Aragão - Mário, Covas - Meira Filho
- João Calmon -- Eduardo Suplicy - Dario Pereira- José
Richa.
PARECER N• 40, DE 1992
Da ColDis-são de AsSuiltos Económicos sobre o Projeto de Lei n? 107, de 1991, da Câmara dos Deputados
(n9 1.877-A, ria or-igem), que "altera dispositivos da
Lei n 9 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que trata
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres- DPVAT.
Relator: Senador Wilson Martins
Trata-se de projeto de lei, oríginái:iõ--da Câmara dos Deputados, que propõe alterações à Lei n9 6.194, de 19 de dezembro de 1974, a qual dispõe sobre Seguro Obrigató:rio d_e Danos
Pessoais causatlos por veículos automotores de via terrestre
ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
O projeto submetido a esta Comissão- contém a seguinte
proposta:
. ·.
.
-inclusão de companheiro ou incapaz na relação de be·'
" neficiárioS _do seguro;
-ampliação do prazo de pagamento de 5 (cinco) dias
para 15 (quinze) dias;
-pagamento-do seguro com base no se-u valor à época
da liquidação;
-pagamento da indenizaç-ão por cheque descontável na
praça da sucursal que liquida o sinistro;
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-obtenção, quando necessário, de certidão de auto de
necropsia, diretamente do Instituto de Medicina Legal;
-qualificação das leSões_ pelo Instituto de Medicina Legal;
.
. .
-pagamento do benefício às vítimas de acidentes provocados por veículos não identificados, seguradora não identificada, ou seguro não realizado ou vencido, nos mesmos valores,
condições e prazos dos demais casos, por consórcio das sociedadessegurado_t:as;
_ ________ ____
_ _ ____ _
-medidas assecuratórias de efetiva realização do pagamento do Seguro obrigatório e_ da sua efetiva fiscaliz~~ão pe_ll) _
órgão competente.
---. A proposição foi ·aprovada pela Câmara dos Deputados,
que introduziu emenda ao projeto; dispondo sobre exigência
de alvará judicial pai-a que o responsável pela guarda ou sustento de incapaz possa receber o benefício, com o objetivo
de evitar a tramitação demorada no Judiciãrio.
_O exame das alterações propostas à Lei n• 6.194174 demonstra o intuito do legislador de corrigir falhas e erro·s-que
vêm causando sérios prejuízos aos beneficiários do seguro.
muitos deles excluídos, injustamente~-da cobertura de indeniM
zação por morte, invà.lidez permanente ou despesas com assistência médica.
Para a mais efetiva consecução dos seus objetivós o pro--·
jetO vísa·ao perfeito entrosameilto entre os sistemas que interferem na administração dos seguros; e na sua fiscalização
e_ controle, sem o que não se pode assegurar, na prática,
os efeitos sociais que o seguro pretende.
Ante o exposto, ptonunciarno:.:n~osfavoí-áveis à aprovação
do projeto de lei sob exame pelo inquestionável mérito d~
matéria, por atender aos pressupostos da Carta Magna relativamente à competência_ legislativa, legitimidade de iniciativa,
processo legislativo adequ_ado. _e pelos requisitos de juridici__
__ _
_____
_
dade_de que se reveste.
Sala das ComiSsãO, 24 de março de.19_9'2._~~- Raimu1;1do
Lira, Presidente- Wilson Martins, Relator- Jonas Pinheiro
- César Dias - Espiridião Amin - Meira Filho - Ronaldo
Aragão - Dario Pereira - Mário Covas - Mauricio Corrêa
- Beni Veras- Coutiiiho Jorge- RonaÍJ. Tito- José Richa
- Eduardo Suplicy - João Calmou.
O SR. PRESIDENTE(Epitácío Cafeteira) - 0 Expediente lido vai à- publicação.
_ __
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lido a s_eguinte

COMUNICAÇÃO
Brasfiia, 25 de março'de. 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do § 1~, do art. 13, do Regimento Interno,
comunico a Vossa Excelência que estarei ausente dos trabalhos da Casa no período de 25 a 27-3 pãta,·como infegrante
da Represeritação do Senado na Comissão Parlamentar do
Mercosu1. participar da Conferência EC0-5UL/92, em Foz
do lguaçu - PR.
.
. . . .
Atenciosamente, -Senador Dirceu Carne1ro, PnmexroSecretário.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O .xpediente lido vai à publicação.
_
__.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1" Secretãno
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É lido o seguinte

...Março de 1992

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 77, DE 1992
Em aditamento ao- Requerimento n9-lQ, de 1992, aprovado em 18 de fevereiro do corrente ano, requeremos o desloOF. N' 057fGMC792
camento para o dia 29- de -abi-H p. futuro, da Sessão Especial
Brasília, 19 de março de 1992
convocada para o dia 23 do mesmo mês, a reali~ar-se em
homenagem à memqria do escritot e jurisconsulto brasileiro
Senhor Presidente: em apre_ço aos_ termos do OfiCiá Fraliciscq Ça~a]canti Pontes de Miranda, por ocasião do trans__
__
_
SM/123/92, de 18 do_ correr. te, tenho a hOnra de indicar o curso do centenário de seu nascimento.
O adiamento ora requerido atende a ponderações daS~
nobre Senador LavoiS-ier Maia, na condição de suplente e
representando o Partido Democrático Tra_balhj_~ta - PDT, Amnêris Pontes de_!\:firanda, viúva do escritor cuja memória
para compor a Cõmis'são Pãihlmentar _de Inquérito, criada se pret~nde ho~enagear, já que foi especíalmente convidada
através do Requerimento n.,., 935, de 1991, para, no prazo por esta Casa e faz questão d~ esta_r presente à Sessão, tendo
de 12 meses, investigar a situação ~ltual da- evasão físcal n~__ em _vista já haverem sido programados no RiO de Janeiro,
PaíS.
~-_
--~-- ao ~ongo do dia 23 referenciado, seminários, cultos religiosos
Aproveito a oportuflidade para ienovar a Vossa Exce~ e d1versos outros eventos em faculdades e centros literários,
lência protestos de elevada estima e consideração. -Senador reverenciando a memória do extinto.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992. --:-Maurício Corrêa
Maurício Corrêa, Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Caféteira)- De acordo - Humberto Lucena - Esperidião Amim - Magno Bacelar
com a indicação da Liderança do PDT, a Presidência designa - Carlos De' Carli - Epitácio Cafeteira.
o nobre Senador Lavoisier Maia para integrar a Com'issão .
O SR: PRESIDENTE (Epitácio CafeteiraY-'- NãÓ havenParlamentar de Inquérito, na qualidade de suplente.
_do__ objeção do Plenário, fica transferida para o dia 29 de
Sobre a mesa, requerimento que será lido_ pelo Sr. 1"~ abril a sessão destinada a homenagear a mem6rlã--d0 escritor
Secretário.
-- e jurisconsulto brasileiro, Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda.
Sobre a mesa, req_uerii:nento=que será lido peloS~. 19
É lido __o_seguinte
Secretário.
-

OFÍCIO

REQUERIMENTO N• 16, de 1992
ExcelentisSimO Senhor Presidente do Senado Federal,
Nos termos do Art. 222 do Regiinento I ri terno do "S~nado
Federal, requeiro a Vossa Excelência -seja- enviaâõ~ voto de
congratulações ao Sr. Presidente çla República -da Africa do
Sul, Frederik de Klerk, e ao povo daquele país, pela rea~ização
do plebiscito que dete~minou o encerramento do regtme de
apartheid.
Justificação
A ação corajosa e lúCida do Presidente FI-ederik de Klerke
das lideranças mais avançadas do povo sul~africano tem conseguido até agora superar as resistências dos setores mais conservadores da minoria branca de seu país, estabelecendo assim
novas relações de confiança com a ·comunidade internacional,
merecendo por isso o apoio de todos os que sonham com
um mundo livre do preconceito racial.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992. -Senador Mansueto de Lavor.
(À Comissão de Relações Exteriores e_ f?efesa Nacional)
O SR. PRESIDENTE (Epitáéio Cafeteira) -O requeri'.
menta lido será despachado à Co~~~s:ão _de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pel~ Sr. 19
Secretário.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 78, DE 1992
-Nos_ termos do art. 256, letra a, do Re-gimento Interno
do Senado Federal, requeiro a retirada do Projeto de Lei
(PLS) n• 302191, que "Estabelece normas integrantes do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, relativas ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido,
nos campos administrativos, tributário, prevldenciáriO, trãbalhista, creditício e de desenvolvinlento empresarial", de minha
autoria.
Sala das Sessões, 13 de março de 1992. -Senadora Marluce Pinto.
O SR. PRESIDENTE (EpÚcio Cafeteira) - 0. requerimento lido será publicado e posteriormente inclufdo _em O r-_
dem do Dia, nos termos do art. 255-, IÍ, c, n9 10, do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será-lido pelo Sr. 19
Secretário.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 79, DE Í992
Nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno,
requeiro sejani considúados como de licença para tratamento
de saúqe os dias 19 e 20 de março corrente, conforme atestado
médico anexo:
Sala das Sessões, 25 de março de 1992. -Senador Marco
Maciel.

]\.1arço de 1992
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çõcs Unidas sobre Meio Arri-bie~te D~~~nvolvimento, última
etapa no processo dos trabalhos preparatórios da Conferência
do Rio.
2. COnsiderando-se a importânci3 dessa IV Sessão, submeti a elevada consideração de Sua Ex_cclência o Presidente
da República a sugestão de que os parlamentares que integranlm a delegação que representou o BraSil na III SeSsão partiCipassem da IV Sessão do Comitê, na condição de observadores.
Em vista da anuência do Presidente da República, toca-me
a honrosa tarefa de levar ao conhecimento de Vossa Excelêncía que õs Senadores Coutinho Jorge e Ainazonino Mendes
estarão sendo designados para integrarem, como observadores, a Delegação que representará o Brasil na citada reunião.
3. Estou certo de que esta iiiiciativa contará cOm o apoio
REQUERIMENTO N• 80, DE 1992
de Vossa Excelência e poderá em muito contribuir para a
Senhor Presidente,
tão necessária coordenação entre os Poderes Legislativo e
Solicito, nos termos da ConstituiçãO-Federal (art. 55-;-- Executivo em matéria de capital importância para todos os
item III) e do Regimento Interno do Senado Federal (art. brasileiros.
43, inciso II), que sejam consideradas corno licença autorizada,
Atenciosamente - Francisco Rezek, Ministro das Relaos dias 25, 26 e 27 do corrente mês, onde estarei no Rio ções Exteriores.
de Janeiro presidindo Reunião de Diretori~ e do O;msefho
O Presidente da República, de acordo com o disposto
de Representantes da Confederação Nacional da Ind~s!ria.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992~-Senador Albano no Decreto-Lei n• 1.565, de 5 de setembro de 1939, regulamentado pelo Decreto n• 44. 721, de 21 de outubro de 1958,
Franco.
e_na Lei n<? 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada
O SR. PRESIDENTE (Epitádo-Cafeteira) - Sobre a pelo Decreto_n9 71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterado
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
pelos Decretos n'' 75.430, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148,
É lido e aprovado o seguinte:- --- -_ de 15 de setembro de 1980, e 95.670, de 26 de janeiro de
1988, resolve, designar os s~guintes parlamentares para integrar, na condição de observadores, a Delegação que repreREQUERIMENTO N• 81, DE 1992
sentará o Brasil na IV Sessão do Comitê Preparatório da
Para os efeitos do art. 43, II do Regimento Interno do Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e DeSenado Federal, requeiro licença dos trabalhos da Casa nos senvolvimento, no período de 27 de março a 3 de abril de
dias 25, 26 e 27 do corrente. _
1992, na cidade de Nova Iorque.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992. -Senador José
Senador Coutinho Jorge;
Sarney.
Senador Amazonino Mendes;
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Sobre 'a
Deputado Fábio Feidrnan;
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.Depu~ad_o Luciano Pizzato.
É lido o seguinte:
Brásilia, 16 de março de 1992; 17l 9 da Independência
e 104' da República. - FERNANDO COLLOR - FranCisco
REQUERIMENTO N• 82, DE 1992
Rezek.
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Repú(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nablica para integrar, na condição de Observador. a Delegação
cional.)
que representará o Brasil na IV Sessão do Comitê Preparatório
da Conferência das NaçõeS Unidas sobre -Meio Ambiente
() SR. PRESIDENTE'(Epitácio Cafeteira) -O requeri:
e Desenvolvimento, no perfodo de 27 de março a 3 de abril
do corrente ano, na Cidade de Nova Iorque, solicito autori- -menta lido será remetido à Comissão de_ Relações Exteriores
zação do Senado Federal para aceitar a referida Missão, nos e Defesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do
termos dos arts. 55, III, da Constituição c 40 do Regimento Dia, nos ternios do art. 40 do Regimento Interno.
Sóbre a mesa,_ requerimento que será lido pelo Sr. 19
Interno.
Secretário.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992. -Senador Coutinho Jorge.
É lido o seguinte:
AVISO N•' 11/SRC-MRE
REQUERIMENTO N• 83, DE 1992
Brasfiia, 19 de marçó de 1992
Senhor Presidente:
A Sua Excelência o Senhor
Baseado no art. 255, I, alínea c, do Regimento Interno
Senador Mauro Benevidcs,
do Senado Federal, solicito a remessa à Comissão de Relações
Presidente do SeDado Federal
Exteriores e Defesa Nacional do_ Projeto de Lei do Senado
70160 - Brasi1ia - DF
n9 0022, de 1992, de autoria do Senhor Senador Mareio Lacerda, "Que dispõe sobre a matrícula em organizações de ensino
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exce- militar de nível superior".
Sala das Sessões, 20 de março de 1992. -:-Senador Iralêncía que se realiza, em Nova Iorque, até o dia 3 de abril,
a IV Sessão do Comitê Preparatório da Confei:ência das Na- . puan Costa Júnior, Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Epitáció Cafeteira)- Orcquerimento está devidamente instruído com atestado médico, _conforme previsto no art. 43, I, do Regimento Interno.
Em votação.
Os Srs. SenadOreS que OaProvain permaneça-m seritados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:

-~~--·--
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O requerimento lido será _v_otªdo após a Ordem do Dia, nos termos
do art. 255, I, c, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que sefá lido pelo Sr. r~
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 84, DE 1992
Requeiro, nos term_os do art. 50 e 49 inciso x; da Constituição Federal, e nos termos do art. 216 do Regimento Int~rnQ
do Senado, sejam prestadas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento as seguinteS- infOrniã.Ções;
Demonstrativos detalhados_ da destinação, conforme legislação vigente, dos recursos arrecadad.os pelas loterias administradas pelo Governo Federal, refererites -aós CiXerçícios de
199Q até a presente data.
Justificação
Em face_ de inúmeras denúncias yeiculadas pela imprensa
de, não somente ausência de prestação de contas, mas também
o estado de penúria que se encontram as diversas áreas sociais
a que se destina parte dos recursos arrecadados pelas diversas
loterias administradas pelo Goxerno Federal, justifica-se que
o_ Senado Federal seja informado sobte __o_v_alor arrecadado
e destinação dos mesmos.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992. -_Senador Eduardo Suplicy.
(A comrssãO Diretora)
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da Câmara n" 107. de 1991, e Projeto_ de Lei do Senado n"
26, de 1991-Complementar.
As maté_rias fi~arão sobr~- a.mesa, durante cinco sessOes
ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art.
~~-5.)1, d, do Regimento Interno.
O SR. PRKSIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presidência comunica ao PlenáriO que a ComissãO Diretora, em
reunião realizada no dia 19 último, referendou a decisão do
Senhor Presidente, favorável à tramitação dos Requei1merlt6s
n•' 51, 59,60 e 61, de 1992, de autoria dos Senadores Eduardo
Suplicy, Cid Sabóia de Carvalho e Maurício Corrêa, de informaçõe-s aos Ministérios d9 Trabalho e Previdência Social, da
Ação Social, da Agricultura e da Economia, Fazenda e Planejamento.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presi·
dência recebeu a Mensagem n• 161, de 1992 (n• 88/92, na
origem), de 20 de março do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República solicita a retfficação di:t Res-Olução- n• 83, de 17 de dezembro de 1991, do Senado Federal, que
autorizou a República Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo a ser celebrado entre o Estado
de Pernambuco e o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID.
--A rilátêila-·seiá deSPach8.da à Comissão_ de Ãssuntos Económicos.
-

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presidência recebeu a Mensagem n• 163. de 1992 (n• 90/92, ria
origem), de 20 de março do corrente ano, pela qual o Senhor
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- O requeri- Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso V,
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos da Constituição, soliCita autorização -para que a União possa··
contratar operação de crédito externo no valor de
do art. 216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será-lido pelo Sr. 19 US$167,000,000.00 (cento e sessenta e sete milhões de dólares
norte-americanos);- jUnto ao Banco-Internacional de ReconsSecretário.trução e Desenvolvimento (Banco Mundial), destinada ao fiÉ lido o seguinte:
nanciamento parcial do Plano Agropecuário e Florestal de
Rondônia- PLANAFLORO. .
- REQUERIMENTO N• 85, DE 1992
-A matéria será despachada à Comissão de Assuntos EcoRequeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c, -nómicos.
· -·
do Regimento Intc_rno, para o Projeto -de Lei da Câmara
n• 5, de 1992.
·
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A PresiSala das Sessõesy 20 de março de 1992.- Oziel Carneiro dência recebeu, do Diretor do Departamento do Tesouro Na~ Élcio Álavares ~ Chagas Rodrigue~ - MaUrício Corrêã." cional, Ofício n,.- 707/91, encaminhando documentação refe- José Fogaça - José Paulo Biso!.
rente às despesas de operações externas relativas aos "Conem 1988/1990",
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -O requeri- tratos para Regularização dos Juros Devídos
9 da Resolução o<?
nos
termos
do
parágrafo
úniCo
do
art.
6
mento que acaba de ser lido será submetido ao Plenáriõ após
a Qtdem do Dia, nos termos do art. 340, II, do Regimento 20, de 1991, do Senado Federal.
_A matéria será despachada à Comissão de Assuntos EcoInterno.
nómiCOs.·--.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Foi encamiO SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presinhado à publicação Parecer da Comissão de Assuntos Económicos, q~e conclui pela apresentação do Projeto de Resolução_ dência deferiu, ad referendum da ComissãO- Diretora, os sede Informações:
n9 10, de 1992, que autoriza o Governo do Estado de Santa guintes Requerimentos
- n 9 72, de 1992 do Senador Eduardo Suplicy, ao MinisCatarina a emitir e colocar no mercado, através de ofertas
Fazenda e Planejamento; e
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado (LFTC), tro da Economia,
9 63, de 1992, da Senadora Júnia Marise, ao Presin
necessárias ao giro de 493.228.357 títulos da espécie, vencíveis
dente do Banco Central do Brasil.
no 19 semestre de 1992.
A proposição ficará sobre a mesa, durante cirico Sessões
O Sr. Epitácio Cafeteira, deixã a Cadeira da presiordináriaS, a fim de receber emendas, nos termos do art.
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presi235, II, f, do Regimento Interno.
dente.
O
SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Foram encaminhados à publicação os Pareceres da Comissãó de-Assuntos a palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre Senador LeuEconómicos, que cOncluem favoravelmente ao Projeto de Lei rival Baptista.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PI'L =..·sE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores,
o mundo, talvez até tardiamente, tornou consciência de que
a vida, o meio ambiente e o próprio planeta sempre estiveram,
inadvertidamente, sujeitos a séríos riscos de desequilíbrios,
depredações e desgastes devido à ação do próprio homem
ciVilizado.
A poluição ambiental, o esgotamento dos recurs_os naturais: renováveis, o acúmulo de partículas residuais e gases tóxicos em suspensão na atmosfera, a destruição de componentes
indispensáveis__ à próteção ámbientaJ.da intensidade dos raios
solares e à própria eXistência futura de clima e temperatura
adequados à vida na terra, têm sido constantemente denunciados por organizações conceituãdas e cientistas renomados,_
alertando os diversos países para que estabe_l~~am golíticas
e ações de cortscientização, fiscalização e coritrole para este
problema crucial que nos envolve a todos.
O grande desafio que·pesasobietodos- os póv?s-, aque~es
que habitam os países mais ric::os, e qu~ já comprometeram
seriamente o seu ambiente e contribuíram para o a_gr_av~-ir!~i1to
da situação como um tcido, e os países em ·desenvolvimento,
não tão ricos, mas- detentores de grandes reservas bio~ógiC?ls,
como espaço natural, reservas florestais, grand~s -~ananciais
de recursos hídricos e clima de variadas configurações, como
o nosso País, é o de encontrar a solução mais adequada de
promover o seu desenvolvimento sem comprometer a natureza, quardiã do património vital da população presente e das
gerações futuras.
O Brasil, apesar dos dcsmatamentos, da poluição de alguns rios, do fenômeno criado pela própria ação predatória
do homem, devido ao uso irracional da terra, como por exem-plo o Polígono das Secas, no Nordeste, _ainda é um espaço
de admirável exuberância natural em nosso-planeta. A pujança
de suas florestas, a magnitude dos seus -rios, lagos, cursos
e quedas d'água, o pulsar da vid~ _de miríades de _espécies,
-algumas já extiiltas em_outras regiões do planeta- tornam
o nosso País um dos raros J ugares com grandes áreas ainda
não afetadas pelo homem, e que se constituem num valioso
patrimóniO da humanidade e de nossas futuras gerações.
Reservas com milhares de hectares já foram demarcadas,
como sítios ecológicos, para preservação ·ambiental, e 1uiím_~-
ras ações estão em curso. Há no País, põr parte da população,
uma forte coi:lvicçãO e consciência de que o ambiente, como
espaço vital, é património de todos.
A questão e o dilema que se ~presenta_m é C<:)IDO conciliar
as imposições do progresso, desenvolvimento, industrialização
e da ampliação de nossas fronteiras agrfcolas, tão indispensáveis ao sustento e à sobrevivência de nossa ·sociedade com
os requisitos indispensáveis à preservação do ~~ío ambiente.
Como competir com os países da~ CórriU.nidade internacional, sem produzir?
_
_
Como produzir o necessário, com a tecri.ólogia disponível,
sem agredir o ambiente?
Como acompanhar o desenvolvimento cieritífico e tecno·
lógico do mundo, sem nos entregarmos ao imobilismo?
Como preservar o meio ambiente, proteger O ecossistema, e, ao mesmo tempo, prover as necessidades básicas
e inadiáveis da população e cuidar da própria ecologia humana?
Questões desse tipo, que envolvem a educação das pessoas, que envolvem o nos-so progresso, con'l()~-partícipe~.d~
totla a civilização humana, c o meio em que viv~mos como
um todo, foram debatidas, recentemente, em um fórum alta-
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mente e_s,Pecializado, composto por significativa parcela de
representantes dos segmentos mais cultos da sociedade brasíleira no campo da pesquisa, das ciências e do ensino superior,
com a particiPaÇão de estudiosos; governantes e demais autoridades nacionais e estrangeiras.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senádores, realizou-se em Aracaju, entre os dias 17 a 20 do corrente mês, a 54~ Reunião
Plenária do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, que teve a participação de 89 Reitores de_~ni':'er~idades
e vários Governadores, para discutir um tema central e seus
desdobramentos, sobre o seguinte assunto:
''Educação, Desenvolvimento e Meio Ambiente."
O objetivo desse encontro, que ocorre, coincidentemente, com as comemorações dos25 anos da Universidade Federal
de Sergipe- efeméride sobre a q_':l_al já me referi neste Pl~ná
rio - é o de refletir, debater, elaborar e concluir um documento que será entregue e divulgado durante a realização
da tão esperada reunião in-ternacioilal já_ den'!minad~_ pelos
méioS- de comunicações de Eco-92, que acontecerá este ano
no Rlo-âe Jã.neiro.
Em 6 de dezembro do ano passado, ao voltar de New
York, onde fui participar, na qualidade ae- Observador-Parlamentar, da 46~ _Conferência·-das Nações Unidas, convocada
para, entre outros assuntos de grande magnitude___~ importância, discutir as perspectivas· e os'preparativós:parã ·essa
próxima- reunião do Rio de JaneirO; que tem com<? .Pr~ocu
pação primordial conciliar "eficiência e riqueza com a sustentabilidade ambiental", apresentei algumas considerações a este Plenário sobre o assunto.
Como disse aqui, Sr. Presidente, naquela oportunidade:
''A realização dessa Conferência, no Rio de Janeiro, s_erá um dos acontecimentos mais impOrtantes deste
final de _sé_culo no que diz respeito à salvação de nosso
Planeta e da Humanidade, relativamente às perspectivas sombrias que jã vinham se:Õdo denunciadas. há
anos, por cientistas preocupados com a nossa sobrevivência."
Participarão dessa conferência, Sr. Presidente, 170 delegações governamentais, 50 delega5ões intrago_vemamentais
e_-500-organizações_ não-governamentais. A estimativa da
ONU. como tive a oportunidade de informar a este Plenário
em dezembro do ano passado, é de que esse evento terá
a cobertura de cerca de 2.000 jornalistas, a participação de
8.000 runcionários estrangeiros, dois mil brasileiros e 10.000
participantes dirctos ou indiretos, quando cerca de 70 chefes
de Estado deverão vir ao Brasil.
É a discussão e o debate sobre este tema tão palpitante,
Sr. Presidente, que poderá apontar para ·a humanidade novos
caminhos e uma nova postura do homem diante da vida e
do meio.
E fõi com este objetivo que se realizou em- Aracaju a
54~ Reunião Plenária do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, buscando uma proposta de nossa sociedade, uma versão ·da consciência nacional sobre este assunto,
para ser apresentada na já famosa reunião do Rio de Janeiro.
A solenidade de abertura desse importante encontro de
Reitores, a que compareci, ocorreu às 20h30min do dia 17
do corrente, no CIC- Centro de Interesse Comunitário José
Hugo Castello Branco, em Aracaju.
Falaram na ocasião o Presidente do CRUB, Professor
EduardO Coelho, Reitor da Pontifícia Universidade Católica
de Campinas; o Professor Clodoaldo Alencar Filho, Reitor
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da Universidade Federal de Sergipe, anfitriã do evento; o
eminente Senador Albano Franco, Presidente da Conferação
Nacional da lnd4stria, que fez importante pronunciamento
sobre "Desenvolviinento e Qualidade de Vida", seus desafios,
problemática c implicações ambientais; o ProfesSor Edson
Machado de_ Souza, Secretário Nacional de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, e o Ministro da Educação,
Professor José Goldemberg.
Além dos oradores, também fizeram parte da Mesa, que

muito me honrou ter lugar, o Professor Fernando Vecino
Alegreti, Ministro da Educação Superior de Cuba; a Professora Eunice Durham, Secretária Nacional da Educação Superior do Ministério da_Educ_ação; o Deputado Nicodemos Falcão, Presidente da Assembléia Legislativa; o Desembargador
José Nolasco de Carvalho, 'Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado; o Vereador José Lopes de Menezes, Presidente
da Câmara Municipal de Aracaju; o Professor Antonino Martins da Silva Jr., Vice-Presidente do Conselho de Reitores,
e os ex-Governadores Luiz Garcia ~ Celso C3.rvãlho.
Durante os _diversos painéis que se realizaram, vários
Governadores apresentaram suas sugestões e propostas,_ como
o Governador do Espírito Santo, Albuino Azeredo, e o Governador do Amazonas, Gilberto Mestrinho.
O Governador João Alves Fílho, em sua palestra, em
defesa _de nossos interesses, em face das críticas de alguns
setores internacionais- qUe censuiatri·õ-Brasil por ações predatórias, afii"mou que
"O Brasil, apesar do grande desenvolvimento de
sua agricultura, conseguiu preservar cerca de 94% da
Amazônia brasileira, e isso-demonstra claramente, que
os brasileiros foram capazes de mantê-la, ao longo dos
séculos, ao-contrário dos países do Hemisfério Norte
q ue dizimara-m -suas próprias florestas, e hoje, paradoxalmente, se arvoram no direito de defensores de florestas que não sáo deles.
Até, pelo contrário, somos vítimas da insensatez
dos países ricOs, cujos povos, em condições bem diver~
sas das nossas, após alcançarem o apogeu do desenvolvimento, e atendidas suas necessidades básicas, se en~
tregam a desperdícios comprometedores do equilíbrio
ecológico terrestre, ameaçando-nos a todos, ao-contrá-_
rio do que, de forma distorcida, procura impingir à
portentosa mídia dos países desenvolvidos. Não são
os países do Terceiro Mundo em geral, ou os países
amazónicos em particular, os responsáveis por isto."
Em seu discurso, o Senador Albano Franco lançou um
veemente apelo aos participãntes do evento, para-que-reflitam
e busquem a fórmula para equacionar o problema primordial,
que é o de harmonizar, -_devidamente, "a competição meteórica
e o ajustamento da produção com a proteção do meio ambiente .. , porque "só assim podemos pensar em melhor qualidade
_ _____
de vida para o nosso povo".
Sr. Presidente; estoU convicto de que esse encontro dos
Reitores das Universidades Brasileiras, instituições onde afloramas revelações de parte substantiva da inteligência nacional,
representada pelo estudo, pela pesquisa e pelas preocupações
de nossos jovens e seus professores, que se debruçam, diuturnamente, n· procura das verdades científicas e nas "luzes do
conhe_cimen~) hum(lno, irá prestar ·uma contribuição significatiVa para a participação dO Brasil na Eco-92.
E desta forma, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, com
grande satisfação--teStemunhei que a TJnfversidade Federal
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de Sergipe, instituição que teve a satisfação de aSsinar, os
decretos e leis estaduais de sua instalação, em 1968, agora,
pelo transcurso dos seus 25 anos, vem prestar uma grande
colaboração ao Brasil, neste ano em que irá sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o
meu pronunciamento, do discurso proferido pelo Senador Albano Franco, durante a 54~ Reunião Plenária do Conselho
de Reitores das Universidades Brasileiras. e os seguintes arti~
gos publicados no Jornal de Sergipe, Gazeta de Sergipe, e
Jornal da Manhã sobre o assunto, intitulados: "UFS começou
festejar ontem os 25- -3IJ.OS", ''Reitores brasileiros estão em
Aracaju", "Três governadores presentes hoje no Conselho
de Reitores", "Goldemberg garante que países_emperram decisões", "Questão ambiental estará no tema do primeiro painel", "Abertura de Evento reúne intelectuais", "João Alves
participa do encontro", "Ministro cubano diz que preocupação
chega tarde", "Presidente do Crub condena bolsões da pobreza", "Governador João Alves foi um dos palestrantes da 54•
Crub", "Universidade investe na ciência".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

DOCUMENTOS A SE REFERE O SR. LOURI;
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
17 de março de 1992
Pronunciamento do Senador Albano Franco,
Presidente da CNI, sobre o tema
"DESENVOLVIMENTO DE QUALIDADE DE VIDA''
Por ocasião da inauguração da
54' Reunião Plenária do
CRUB- Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras.
Aracaju - SE
Ouvi, há poucos dias, do Ministro José Goldemberg, que
o Brasil possui hum milhão e oitocentos mil professores e
duzentas mil escolas. Mas, destas, apenas vinte e cinco mil
são escolas na verdadeira acepção da palavra, cento e setenta
e cinco mil estão mais para salas de aula do que escolas.
É um quadro entristecedor.
QuandO se adiciona a isso, a pobreza do material escolar,
a baixa remuneração do magistério, a precária qualificação
dos professores e as deficiências económicas e culturais dos
alunos, a situação passa a ser angustiante.
A pobreza educacional se desdobra em vários outros tipos
de pobreza. Ela empobrece o universo de informações; reduz
a criatividade; compromete a produtividade; e limita a mobilidade social.
Enfim, o flagelo educacional, rebaixa de forma dramática
a qualidade de vida do povo- condenando-o à estagnação.
Destruindo a esperança, acabando com seu futuro.
O Brasil não pode chegar ao século XXI sem poder educar
seu povo.
_
O Presidente Fernando Collor entregou a pasta da Educação a um educador de prestígio mundial.
---É um homem que tem uma vida inteiramente _dedicada
ao ensino, à pe-squisa ·e à Administração Escolar, trãta-se
de uma pessoa que vai muito além dos diagnósticOs repetitivos.
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O MinfStró José Goldemberg tem afirmado_ que. na década de 80 - considerada perdida em vários setores ---:- o Brasil
conseguiu uniVersalizar a entraqa das crianças na escola.
Com ele à frente da pasta, espera·mo~r que na década
de 90 o Brasil consiga universalizar a saída de ·diplomados,
pelo menos, no prinleiro"-grau.
Sei bem que o tempo é cutto~Mas, com a formidável evolução dos métodos educacionais, auxiliados pela televisão, rádio e informática, é possível
abreviar muito essa importante tarefa.
_
Já há exemplos disso. Permito-me citar o Caso_ da C<?réi<!_
que, entre 1950 e 1970, reduziu o analfabetismo de 78 por
cento para 11 por cento e terminou com ele na década de
80.
Salto semelhante foi dado nos outrOs níveis de! escolarização, o problema foi solucionado, em ~empo, com métodos
inferiores aos atuais.
O. setor produtivo nunca precisou tanto de mão-de-obra
bem preparada. Hoje em dia, a produtividade é meta fun_damental. Muita coisa depende da tecnologia, é verdade. Mas,
o grosso dos ganhos da produtividade_ vem do. homem.
As máquinas modernas cada vez mais incorporam a inteligência humana.
Em conseqüência, as pesSoas que Hdam com elas têm
de ser bem preparadas.
__ _ _
O mundo deu urna grande guinada nos últimos anos.
As econ-omias protegidas faliram. Quase todas as nações estão
optando pelo modelo da competição.
Nós mesmos utilizamos no limite o modelo de '_'substituição de impo?tãções;.-. Sua-iógic!J. foi-3(je_p(Oteger as empre~
sas nacionais mi.- fa-se de nascimento, através da elevação das
tarifas aduaneiras_ e da oferta de créditos subsidiados.
Esse modelo teve o seu papel- mas esgotqu -se, o excesso
de proteção isolou o País do resto do Mundo. Insistimos na
mesma tecnologia e na mesma qualidade de mão-de-obra por
décadas a fio, enquanto as nações avanÇadas_realizavam urna
fantástica revolução nos_ sistemas de produzir e de preparar
sua força de trabalho. De repente, descobrimos que, em muitos setores, nossos produtos eram mais caros e tinham qualidade inferior. O custo da defasagem foi o ma_is caro de todos
os custos.
_
O mundo da competição exige competência e raJ)ídez.
Há pouco _tempo, uma novidade indus_tríal vivia como
novidade por mais de um ano.
Hoje, vive seis meses, no campo da eletróni~, apenas
três semanas. Depois disso, ela se dissemina, deixa de ser
novidade, entra no mercado, e a competição dispara.
A velocidade é meteórica.
Ao mesmo tempo, outras novidades vão surgindo.
Nesta reunião em que se encontram os responsáveis pela
pesquisa e pelo ensino superior no Brasil, devo diz_~r que
o setor produtivo necessita estreitar --e muito! - a sua
interface com os professores e pesquisadores.
O Brasil não pode se dar ao luxo de concentrar os esforços
educacionais neste ou naquele nível.
É claro, há uma ordem lógica. Mas, para competir melhor, é fundamental, hoje em dia, um íntimo entrosamento
entre universidade e setor produtivo.
Para tanto, a atualiazação dos especialistas é essencial.
Os produtores querem dialogar com profissionais que
estejam bem a par do que ocorre no mundo desenvolvido
e também com os que encontram soluções específicas para
os problemas nacionais.
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Eles têm especial interesse em ter conta tos com pesqUisadores atualizados, que se inteiram das novidades dentro dos
laboratórios.
Sugiro que neste encontro se ·explorem as maneiras de
manter o pessoal universitário atualizado dentro da velocidade
de ebulição que preside a econorníã de mercado.
-A Confederação Nacional de Indústria também vive ess_e
problema nas Unidades de Ensino do SENA!.
Hoje, a maior parte de nossos recursos vai para a atualização de equipamentos e de pessoas.
Descobrimos que, ter agilidade, é tão importante quanto
ter recursos.
O tempo não espera, a competição não dá trégua.
AtraVés dó Instituto Euvaldo Lodi, a Confederação Naw
cional da Indústria vem partiCipando de inúmeras Joint-Ventures com as univerSidades brasileiras.
Precisamos aprofundar muito mais esse relacionamento.
Isso vale para todos os campos. Sim, porqUe at:oinpeifçã"o
depende de novídades não só de tecnologias Il!_as também,
de inovaç6es nas formas de geiír: os-ne"gócíos e tratar os conflitOS. O relacionamento entre capital e trabalho se modifica
de forma radical no mundo da competição.
Ali não há mais lugar para a adversidade.
Quando empregados e empregadores se deixam absorver
pelas querelas do conflito, acabam perdendo a corrida da
competição.
- As novas formas de gestão se baseiam mais na consulta
do que no confronto.
Essa é uma área em que a Universidade pode ajudar
_a aclimatizar a administração participativa à nossa tradição
individual. Estamos falando portanto de mudanças culturais
que exigem muito_ conhecimento e até mesmo um pouco de
.arte.
Para o empre_sário moderno, competir é questão de vida
ou morte, mas, além de competir, ele precisa saber como
sustentar sua posição na competição.
· Ele não pode ignorar, por exemplo, a questão ambiental.
Nesse campo. os problemas são muito intrincados. Como
todos _sabem, os investimentos industriais são, geralmente,
d~ _longa maturação.
_Uma decisão ..tomada hoje vai se materialízar em uma
nova fábrica daqui há cinco anos.
- -Ocorre que nihguém sabe -quais serão as exigências amw
bientais no dia da inauguração dessa fábrica.
O homem que investe hoje, corre o risco de, naquele
dia, ter o seu produto embargado por ser considerado agressor
do meio ambiente.
Este é um problema serifssimo.
A ignorância sobre o futuro inibe os investimentos presentes.
._. _
- É preciso reduzir o atual nível de incerteza nesse terreno_
Quem sabe fazer isso? Acredito qu__e, se a universidade não
sabe, ninguém sabe.
Essa é uma questão muitO nova que requer pesquiSa e
modelagem.
Gõ_Staria- de dizer que nossos pesquisadores têm aí um
desafio.
Precisamos reduzir o nível de ignorância a respefto dos
desdobramentos da questão ambiental para garantir a_ co:p.tiw
nuidade dos investimentos.
Todos nós estamos de acordo em preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida.
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-~--A mesa foi composta por Luis Bispo, ex-rehor da UFS,
Patrícia de Angelis- presidente da UNE, José Araújo Filho
- representante dos docentes aposentados, Eduardo Garcia
ex-reitor, Luiz Hermínio, vice-Reitor, Clodoaldo Alencar Filho-:- Reitor, Luis Hermínio d~ Aguiar Oliveira. viçe-reitor,
~l,li§_G~rcia, presidente do Conselho Diretor, Nildete Santana, representante do Corpo Discente, Pafôncio Barros, próreitor, representantes dos técnicos administrativos, professor
encerre com proposiçocs concretas.
Queira Deus, que o Miri1sho José Goldemberg, com sua Arnaldo Vasconcelos Palmeira, responsável pelo projeto Bocompetente_ equipe, Tffiplante um plano irreversível de univer- das de Prata da UFS, Superíiltendente em exercício da Caixa
salização- do_ ensino de primeiro grau neste País. E que Os Económica Federal- CEF Eurípedes Teles, e o gerente geral
Senhores Reitores das universidades descubram os meios para do Banco do Brasil, Fernando AntÓnio de Paiva.
o decreto_....:....lei de númreo 269 assinado pelo ex-presiatualizar continuamente,- os pesquisadores e professores das
universidades brasileiras para que o País enfrente com sucesso dente Castelo Branco criava em 28 de fevereiro de 1967 a
Universidade de Sergipe. A idéia nasce da vontade e determias duas questões que ·aqui destaquei:
A competição meteóricã. e o ajustamento da produção nação de pequeno· grupo de íntelctuais a exemplo de José
Aloísio__ de Campos, Gilson CajueirO de Holanda e Joao do
com a proteção económica do meio ambiente.
Só assim podemos pensar em melhor qualidade de vida Nascimento, entre outros.
-Na verdade, somente em 1968 é que foi possível instalar
para o nosso povo. a universidade. Foi em 68 que o então governadOr dO_estado
Aracaju,-sábado, 29 de fevereiro de 1992- Jornal de de Sergipe, Lourival Baptista, transferiu tOdos os bens móveis
Sergipe
e servidores para as escolar de Química e Cíê"ncias Económicas
UFS COMEÇOU FESTEJAR
para a UFS situação no município de São Cristóvão, terra
ONTEM OS 25 ANOS
natal de Lourival Baptista. A Universidade Federal de Sergipe sofreu a fusão de
Para comemorar os-seuS: 25 anos de fundação a Universidade Federal de Sergipe promove_u sessão s_olene pelo Jubi- algumas escolas superiores que existiam no estado como as
leu de Prata, ontem, no auditório do Campus Universitário, de Química, e de Ciênéiils Económicas, a FacUldade Católica
com o lançamento do programa de comemoraç_ões oficiais de Filosofiã, Faculdade de Direito, Escola de Serviço Social.
que serão _desenvolvidas entre os anos de 92 e 1993~
Hoje
A s_olenidade foi presidida pelo reitor da UFS, Clodoaldo
A
UFS
dirigida
pelo
professor
Clodoaldo de Alencar Fide Alencar Filho, que enfatizou principalmente a questão
apesar
da
crise
financeira
que
estã ·mergulhada seguiu
lho,
da 54! Reunião Plenária do Conselho de Reitores das_Universidades Brasileiras- CRUB, a ser realizada de 17 a 20 de neste curto espaço de tempo implementar mais sete novos
março deste ano, cujo tema será Educação, Desenvolvimento curso, Como Psicologia, Ciêricias Sociais-;Infoi-mática, bacharelad~ em Física,- Química, Matemática, Engenharia _Agro__
__ .. .. . _
e Meio Ambiente.
nomia.
- --- -- Após o discurso do reitor, o professor Eduardo_Antón~o
Além
destes
cursos,
mais
um
está
em
fãse
de
implantação
Conde Garcia, em nome dos docentes, comentou a respeito
da universidade __e__seu futuro, lembrando que apesar das uni- é o de Comunicação SOcial, já inserido no vestibular -do próxi-mo ano.
versidades brasileiras serem vítimas de processo entreguista,
Atualmente a instituição conta cOm 6 mil252 alunos regucolonizado da cultqra e da educaç_ãç _brasileira.
larmente
matriculados, 806 servidores técnicos administrativos
Outra pessoa convü::lada a participar das comemorações
e 464 professores. A Universídade possui em todo o seu unidas Bodas_de Prata da UFS, foi a eStudante gaúcha Patrícia
verso acadêmico 35 cursos. ·
de Angelis, presidente da União Nacional_ dos_Es_tu_d.antes
- UNE, que num discurso considerado conseg_uiu levantar Jornal de Sergipe - Aracaju, terça- e quarta-feira, 17 e 18
a platéia:· Patrícia. num momento inicial fez uma espécie de de março de 1992
convocação a sociedade brasileira para um movimento de reREITORES BRASILEIROS
sistência.--"Hoje estamos vivendo em posso país com uma
ESTÃO EM ARAÇAJU
verdadeira declaração de guerra".
- ~
Começa hoje em Aracaju, a 54~ reunião do Conselhq
Ela teceu em seu pronunciamento várias críticas ao governo Fernando Collor de Mcllo, oportunidade em que lembrou de Reitores das Universidades ara.sileiras (CRU.a) •. cujo tema
quando da campanha para presidente da República, Collor deste ano é Educação, Desenvolvimento e. Meio- Ambiente.
tinha corno lema Vencer ou Vencer. "E era exatamente aí A reunião, que -tei-à a partieípaçãó de 89 i-eitóres de universique ele declarava guerra como seu inimig-o~ anaÇão,--õ povo- dades brasileiras e várias perso"rialidades nacionais e internabrasileiro. Por conta disso, precisamos _ser eficientes para a~ cionais, será" reiliiada até o dia 20, sexta-feira, no Dei Mar
sociedade brasileira.
_.
_
Hotel, e na Atalaia.
O objetivo da reunião do Crub, este ano, é elaborar
Dando prosseguimento, de Angelis argumentoU sobre
as falsas promessas de autonomia do governo Colior_. A auto- um documento que será entregue durante a Eco/22, a ser
nomia que nós buscamos e defendemos é aquela tomada pelo realizada em setembro, no Rio de Janeiro. O reitor da Univ~r
compromisso_ social e público- e liberdade de investigação. sidade Federal de Sergipe (UFS), Clodoaldo de Alencar Filho,
E não a liberdade de mercado_ ligados aos interesses da Casa disse ontem que poderá ser escolhida uma comissão para levar
Branca._ Portanto~ o _Sr. Collor de Mello_tire as mãos de cima o documento até o Rio_ de Janeiro, ou então a presidência
das universidades brasileiras, pois elas não querem ser toma- do Crub fica com a_responsabilidade~ O Conselho df: Reitores
das Universidades Brasileiras é presidido por Eduardo José
das pelo seu colorido.

Mas essa afirmação, cm si, é um truismo.
Precisamos ir muito além dela.
Em que se po_d_e investir? Em que condições?
_Quais os reêu.rSos a Serem alocados_ para limpar o meio
ambiente?
Quem vai pagar Por isso'?
_
Queira Deus, :st~ encontro - que· ora part_i~ipo -=_se
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Pereira Coelho, reitor âa Pontifícia Universidade Católica
de Campinas, e-m São Paulo.
_ _ _ ~~ _ - ---Ontem pela mãnhã, o reitor da UFS já- estavá nO Del
Mar Hotel tendo reuniões setoriais e .tilmbéin recebendo os
inscritos e_ c0nvid3dos para a reunião. Segundo Clodoaldo,
"Ainda hoje deverão estar chegando outras personalidades".
Aliás, a Reitoria da UFS está iritprOVisada no Dei Mú âuiante
estes dias do encontro.

Abertura
A 54• Reunião do Crub será aberta hoje, às 20h:30min
horas, no Centro de Interesse Comunítáríi:r ..:::..:.--crc com 'um
pronunciamento do presidente do Crub,_ Eduardo Coelho e
também pelo reitor da UFS, Clodoaldo de Alencar Filho.
Também será entregue o prêmio ao vencedor do cartaz sobre
o evento, que foi feito-pelo artista plástico José Fernandes.
O prêmio será entregue pela presi_denta do Fórum de Arte
e Cultura das Universidades Brasileiras, Silvia Zavaglia Perei·
ra Coelho. O Governador João Alves Filho, o Ministro da
Educação, José Goldemberg e o Senador Albano Franco;
discursarão na abertura.

Programação de amanhã
Dia 18-3-92 Quarta Feira
08h:30min hoias -"":'""'""'"Painel I
Desenvolvimento e Preservação Ambiental o Papel da Universidade
EXPOSITORES
José Goldemberg- Ministro da Educação
Edson Machado de Souza- Secretário Nacional de Ciên·
cia e Tecnologia da Presidência qa B._epública
Nilson de Oliveira Pinto:..:... Reitor da-UniverSidade Federal do Pará UFPa
Carlos Alberto Vogt- Reitor da Universidade Estadual
de Campinas UNICAMP
Fernando Vecino Alegreti- Ministro da Educação Supe·
rior de Cuba.
COORDENADOR
Eduardo José Pereira Coelho-- Presidente do CRUB,
Reítór da Pontifícia Universidade Católica de Campinas PUCCAMP e vice-presidente da Organização Unfversitãria
Interamericana QUI/BRASIL
!Oh -INTERVALO
I Oh 30 minutos -DEBATES
12:00 horas ~Almoço
14h 15min -Painel II
Preservação ambiental e desenvolvimento: uma falsa di-

cotomia?
EXPOSITORES
João Alves Filho- Governador do Estado de Sergipe
Cid Flãquer Scartezzini - Ministro do Superi.or Tribunal
de Justiça STJ
Nelson Maculan Filho- Reitor da Universidade Federal
do Rio de Janeiro- UFRJ
Roberto dos Santos Vieira- Professor da Universidade
Federal do Amazo-nas .;...;... UFA
COORDENADOR
Lauro Ribas Zimmer- Presidente da Organização Uni·
versitária Interamericana - OUI e Reitor da Universidade
de Estácio de Sá- Rio de Janeiro
J4h 45 mirt- DEBATES
16h 45 min- INTERVALO
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.. 17 horas GRUPO DE TRABALHO EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO e MEIO AMBIENTE: Apresentação
das contribuições das Universidades Brasileiras
COORDENADORES
TUISKON DJC - Reitor da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - UFRGS
Norberto Francisco Rauch- Reitor da Poritifícia Uni ver·
sidade Católica do Rio Grande do Sul- PtJC/RS
Josué da Silva Mello- Reitor da Universidade Estadual
de Feira de Santana - UEFS - Bahia
COORDENADOR- GERAL
-Jerónimo Pinheiro- Presidente da Associação das Uni·
versidades de Língua Portuguesa- AULP e Reitor_ da: Uni·
versidade Federal do Maranhão - UFMA
18h 30 min -Encerramento
Gazeta de Sergipe- Aracaju, 18 de maiçO de 1992

TR~S GOVERNADORES PRESENTES

HOJE NO CONSELHO DE REITORES
A 54' Reunião do Conselho de Reitores das Univ-ersi·
dades Brasileiras que se realiza no Auditório do Hotel Dei
Mar terá a presença de dois governadores hoje, inseridos
no ''Painel III", que trata da ••_Educação, Cidadania e PQlítica
Ambiental'': Abuino Azeredo, do Espírito Santo eGilberto
Mestrinho, do Amazonas, serão os expositores; e, em seguida,
participarão de uill debate com os reítores e pessoas outras
- que- e-stão patticijJ-afido do encontro promovido pelo Crub.
A tarde, de conformidade com o programa, o governador
do Estado da Bahia, Antônio-Carlos Magalhães, pai-ticipará
do "Painel IV", que trata da Educação, Desenvolvimento
e Meio Ambiente: "A ProblemátiCa Nordestina". O deputado
Miguel Arraes· também participará do painel, quando transmítirá suas eXperiênciaS pãra oS pattídpa:ntes.
"
Pela manhã, além de Albuino Azeredo e Gilberto Mestrinho, também eStarãO expondo no painel "Educação, Cidadaniae Política Ambiental", Antônio Libório Philomena, pes·
quisador e chefe do Departamento de Ecologia da Fundação
Universidade do_ Rio- Grande; Guill~rmo Piernes, represen·
tante da Organizçà.ão dos Estados AmeriCãnos- (OEA) Frede~
rico Arruda, pesquisador e professor do Centro de Ciências
do Meio Ambiente, da Universidade Federal do Amazonas,
além de Dalmo de Abreu Dallari, professor da Faculdade
do Direito da USP. O coOrdenador será José Raimundo Martios Romêo, ·vice·presidente da Associação Internacional das
UniVerSidades e reitor da Universidade Federal Fluminense.
Problemática Nordestina

----Para-o·painei ..:{EducaçâCf,-Dese-r.~votvlrrieilto e Meio Am·
biente: A Problemática Nordestina", além do governado~. ntónio Carlos Magalhã_es e do-deputado Federal Miguel Arr es,
participarão das exposições Itan Pereira da Silva, reit- r da
UniverSidade estadual da Paraíba e presidente do Fortim das
Universidades Públicas Estaduais e Municipais; Vânia Fonse~
ca, coordenadora do Projeto Integrado para o Estudo do SerniÁrido (Piesa) e professora da Universidade Federal de Sergipe; Tânia Magno da Silva_, socióloga e pesquisadora da Univer·
sidade Federal de Sergipe, além de Jorge Lins Freire, presidente do Banco do Nordeste do Brasil.
O coordenador
será Bruno Rodolfo Schilemper Jr. Presidente da União das
Universidades da América Latina - UDUAL e reitor da.
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A 54• Reunião do Crub será encerrada amanhã, sexta~feira, com Pales~
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energia exiStente no homem da floresta, com ~ utilizaÇão da
_máquina, o homem atual consome· nuiitO maiS 100_ vezes QQ
Gazeta de Sergipe- AracajU, 18 de março de 1992 que o homem no seu ambiente nat\lr.al.. Ou s_eja ·os ateQtaçips
contra o meio ambiente ocorrem cOm m.tiito. mais intensidade .
GOLDEMBE.RG_GARANTE QUE
devido ao que os próprios homens conseguem produzir.
PAÍSES EMPERRAM DECISÕES
Ele _frisou que Um dos Camírihós- parã se preVenir contra
"Somente os arg-umentós -tecnológicos__e_ ~_e_ntíficos que os perigos é justamente investir na 'ciência e tecó.ologia procuvão desmisüficaf-os àrgUinciltós-políticos que-estãO sendo usa-_ rando entender e evita-r as confusões quarito ao fato científico.
dos por alguns países paia qUe não se chegue a um acordo
em junho de 92, sobre_ o_ efeito estufa. Os argumentos dão
Gazeta de Sergipe - Aracaju, 19 de março de 1992
conta de que _os argumentos' so_bre o efeito estufa, do _aqueciABERTÜRkDE -EVENTO REÚNE INTELECTUAIS ..
mento da terra ainda não são suficientemente conhecidos para
tra do professor

Da~cy_ ~ibeiro

Bases da Educação LJ:?B.

sobre "Lei de Dirett:izes_ e

..

.

justific<ii úm giáilde investimento parã impedir que ele ocorra.
A 54• Reunião do Conselho de Reitores das Universi':'
Isso não é verdade". A afirmáção é do Ministro da Educação, dades Brasileiras foi aberta pelo Ministro da Educação~ José
José Goldemberg; durante o seu pronunciamento, ontem, no Goldemberg, em lugar do Governador João ~lves_Filha~ por
este ficar "preso" em Brasília tratando_ da epidemia da Cólera
primeiro dia de trabalho da reunião do Ciub.
O ministro disse_que os cientistas do mundo inteiro, inclu- no Nordeste. A abertura ocorreu, às 21 horas, de anteontem,
sive do Brasil, têm trabalhado, nessa área que demonstram no auditório do Centro de Interesse ComunitáriO "Ministro
que se, não forem tomadas medidas preventivas agora a _tem- José Hugo Castelo Branco", com a presença de 85_ reitoreS
peratura da terra subirá vários graus e as conseqüências serão de Universidade, políticoS, empi"esá:dos,.e grupos interessados
serissímas para a agricultura e para a vida do homem sobre em discutir a educação, desenvolvimento e meio ambiente.
a terra. Este tem sido_utn_argumento usado para não se tomar
O Ministro da Educação, José Goldemberg, disse que
nenhuma __ decisão em 92. Esses argumentos são políticos e a 54~ Reunião de CRUB é de fundamental importância para
não devem ser levados em conta porque a verdade está expres- todos, onde se discute os problemas da educação aliados ao
-- -sa nas pesquisas détifíficaS. ·
dese:qvolvimento sem prejudicai- "o meiO ambiente. _Essa _dis- _
O pontapé Tnicíal para se começar a preservar, de fato cussão é um preparativo para EC0-92 a ser realizada em
a natureza, é se conscientizar de que evitar a poluição e que junho, no Rio de Janeiro, onde _se reunirá téCilicos da área
quem polui tem·que pagar. Quein é culpado de um crime dO meio ambiente com conhecimento acumulado nas universi- tem que pagar. Rem assim, na ·sua opinião, é com a_depredação dades sobre ecologia.
O Reitor da Universidade Federai de Sergipe, Clodoaldo
da natureza. Esse princípio já foi adotado na Europa, disse
o ministro e isto precisa ser colocado nas Leis do Brasil de Alencar Filho, fez os agradecimentos como_anfitrião, agrademodo que as_ pessoas, cada pessoa que for instalar uma fábrica, cendo o apoio do Governo Estadual e de todos _os órgãos.
por exemplo, deve ter consciência de que antes disto tem Ele citou ano de grand~_ importância para- ã UFS sediar a
reunião do conselho, porque aquela instituiÇão co!npletou 25
um compromisso e a obrigação de_ preservar o ambiente.
Para a preservação ambiental as escolas possuem um pa- anos, com a colaboração de muitos sergipanos ilustres. "O
pel importante que é educado sobre esta matéria. No Brasil setor produtivo precisa se interligar com os seto_re~ de pesqui, na sua opinião já existem cursos de educação ambiental, saspara haver um introsamento com a Universidade, onde
os laboratórios encontrain as soluções para QS problemas da
disse o ministro.
Gazeta de Sergipe- Aracaju, 18-de março de 1992 produção".
QUESTÃO AMBIENTAI ESTARÁ
Gazeta de Sergipe- Aracaju, 19 de março de 1992
NO TEMA DO PRIMEIRO PAINEL
JOÃO ALVES PARTICIPA DO ENCONTRO
O Painel I - Desenvolvimento e PresefvaÇão-Ambiental:
O GOvernador João Alves Filho foi onteril, às 15 horas,
o Papel da Universidade que teve corno Coordenador o presi- ·
dente do Crub, reitor da Pontifícia Universidade Católica de um dos palestrantes do painel Preservação Ambiental e DeCampinas. e vice-presidente da Organização Universitáriã In- senvolvimento: Uma_Falsa Dicotomia?, que fez ·pafte da--proteramerican·a - Eduardo José Pereira CoelhO, levou princi- gramação da 54• Reunião do Conselho de Reitores das Univerpalmente em conta o papel da Universidade Brasileira na sidades Brasileiras, que está acontecendo no Dei Mar Hotel
desde o último dia 17 e prosseguirá até amanhã, dia 20. O
questão ambiental.
Embora alguns dos principais ex:PO.sitáres conio o gover~ :Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Cid Flaq uer Scarteznador Joáo Alves Filho, de Sergipe, o ministro da Educação_ Zini~ o Reitor da Universidade Federal do_ Rj.o de Janeiro,
José Goldemberg e o Ministro da educação superior de Cuba, Nelson Maculan Filho, e o professor da Universidade Federal
Fernando VeCino--Aiegreti tenham Sf: ausentado logo após do __ Amazonas, Roberto dos Santos Vieir_a, também particio seu pronunciamento antes dos debates, foi de fundamental param como expoSitores.
Em sua palestra·, o governador elogiou a decisão do
importância a participaçáO dos mesmos no enfoq ue do tema.
Ao saudar os participantes ria abertura do Pain-el I, o CRUB em colocar como pauta de discussão o meio ambiente,
reitOr Clodoaldo de Alencar Filho mostrou-se esperançoso no momento em que o Brasil vai sediar a EC0-92,- o mais
de que a partir da 54• Reunião Plenáría do Crub saía, com importante evento ocorrido nas últimas décadas, onde convercerteza, um documento válido para a Conferência Ecológica girão para o Rio de Janeiro organizações internãcionals, parlamentos, governos, universidades_ e organizações religiosas, toRio-92, através da Carta de Sergipe.
- - O Ministro da Educação, José Goldemberg, deu o seu dos preocupados em encaminhar soluções para a questão- amponto de vista quanto a questão ambiental dizendo que esta biental. Ele enfatizou, entretanto, que o Brasil, apesar de
chegou muito tarde à nossa civilização. Ela~ expressa segundo ter alcançado um elevado grau de desenvolvimento agrícola,
ele o ser humano visto desde a sua essência- pOis apesar da conseguiu preservar suas florestas, e um exemplo disso é _a
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amazónia brasileira, que conta com 94 por cento de su~s flores~.
tas preservadas_, ,
,J, •
••
•.. "Isso demonstra, .claramente, que os brasileiros foram
cap;1zes de_ man~ê~la ao )qngo .dos .séc)Jlqs, ao contrário dospaíses_ do hemisfériO norte,-quc dizimaram suas próprias flores~
tas, e hoje, paradoxalmente, arvoram~se no direito de ser
os maiores defensoreS de floresta que nãó são deles, "criticou
João Alves, reconhecendo, em seguid_a, que o balanço entre
qualidade ambiental e bem~estar individual está longe de ·ser
medido de forma positiva.
· •Segundo ele, existem uma íntima vinculação entre desen~
volvimento ·ecoilômicó e·p:rOteÇão 'aní.bie,rüal.· Ele reconhece
que o meio ambiente interessa a toda· a humanidade; porém,
o que·não se pode é desvinculá-la das questões relac~onâdas
ao desenvolvimento sem risco de agredir a própria naciona- ·
!idade._ ''Lamentavelmente, par~ce ·estar-surgindo em várias
instâncias do mundo desenvolvido, oficial ou não, uma tendên~
cia a um-tratamento duplamente assimétriCo da -questão-ambiental e da questão económica".
No campo ambiental- prossegue o governad()r ---=-apon-·
ta-se. o .dedo _acusador sobre a deterioração ambiental dos
países em desenvolvjmento--; e pede-se um controle "interna- .
cional capaz de refreá-lo .. "No campo \!conôrnlco, a cooperação internaciónal para o desenvolvimento derrapa, ou mesmo decai, com base nos mais variados argumentos_ de mercado
ou orçamentários. Nos países em desenvolvimento a pobreza
é a priflcipal causa da poluição ambiental. Talvez seja este
um dos poucos. aspectos não controversqs no deb"te mundial
sobre o meio ambiente. Conceituada$ in.sFtUíçOe:s,fj.ha)v::éiras
reConhecem que a pobreza, a miséria,. ó instinto-_d~.Sobrevi~
vênc;ül São as·prin't::ípa~S Causas do usO in~qequado e preda.tório
dos rec.urs_o,s naturai.s'.' 1
-.
, ,
1
Gazeta de Sergipe- Aracaju; 19 de março de 1992
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· 'A Amazónia é uma expectativa para toda a humanidade,
disse o Ministro, acrescentando que com relação ao Brasil
a sua· responsabilidade duplicad\1 _e por isto a realização da
EC0-92 aqui, será' importante 'porque a movimentação de
diversos segiiú~ntos da sôciedade brasileira é clara.
Gazeta de Ser~ipe __; Ar~caju, 19 de março de 1992
PRESIDENTE Do:cROB CONDENA
. BOLSÕES DA POBREZA

Todos os participantes da quinquagésima quarta ReuniãO
do ·conselho de Reitores das Uiüvérsidades BrasileiraS são
uriâriimes em afirinaFque a questão do riiéio ambiente é urna
questão' política. É- o resutno feito pelo Presidente do CRUB~
Eduardo Jose Pereira Coelho, no" primeiro-C:Ha de trabalho.
Ele disse que depois que toda a conscienfização for íeHã,
depois que tudo que for feito em termos de providências para
evitar a pobreza humana, será necessária uina discussão ampla
envolvendo todo o mundo, para se chegar· ao nível de sacrifício
qué: cada povo deve fazer para preservar a natureza e isso
só· se caracteriZei através da edUcaçãO.
É- impossível se_ tratar ~ _q_uestãO da ecologia ~e não se
fiier-,uma prepar~ção mUitO grande de consciência sobre a
soh.tção- deSse_ problema, e sem se ter _apropriação clara e
científicã do ·qUe representa cada passo a ser seguid(), ou no
diagnóstico da poluição ambiental ou na solução dos proble·
mas.
- ·
Na resolução dos problemas as universidades têm um
Q_ap~l_ fun9amental -:-_disse_ o _P.r:~~ident~ _do_ CRUB. E que,
em primeiro lugar, elas formam ·professores e a formação
desses professores permite repasSá r às crianças é ·ao-s adolescentes conhecimentos_ a respeito_ do assunto para que esses
formem a sua própria consciêricia Crltial. Outra 'sà:ída é a
consorcia"ção das Universidades para, de maneira interdisdplii'iàr, ·cada uma dar a sua contribuição- paTa: a solução de
'
alg~ns problemas como· o do cerrado, da Mata Atlântica,
MINISTRO CUBANO DÍZ,QUE
da Floresta Amazónica.
.PREOCUPAÇÃOTHEGA TARDE
Uma conclusão chegada no primeiro dfa de trabalho,
O Ministro da Educação superio~ .d~- Cuba, FernandÓ . ontem; é que os bolsóes de pobreza, por _exemplo, repreVecino Alegreti, disse que a preocupação com a eCologia, sentam uma séria "a'rrieaça â natureza, uma--:-vez que o homem
a nível mundial. está começando tarçle .. Na sua opinião, se faz parte dela e é obrigadO- a usar de diversos_ artifícios para
mais cedo se tivesse. iniciado esse pr<;>ces$0 de discussão, de sobreviver.
·'
debate, muitos frutos já se tériairi cqlfiido. Eleparticipou
Eduardo José Pereira disse que a solução não é só preserda 54~ Reunião do CRUB, ontem, cpmo expositor, sobre var as florestas,~ qualidade do ar, preservar man~nciais. Tem
o tema "Desenvolvimento e Preservação Ambiental, diante' ,que ser preservada a qualidade de vida como um todo, daquedo Papel da Universidade".
.
les que compõem a: na~ureza, que são os ·animais, a flora
Cuba já possui um amplo trabalho_ de conscienti:z;ação e b homem está neste contexto. Por isto a Ecologia Humana
sobre a preservação ambiental e por is~0;1:1 plenária do auditó- foi ~alocada como i~trod~_ç_~o neste event<?: ·
rio _do Hotel Del Mar superlotou para ou_vir a sua exposição,
GOVERNADOR JOÃO ALVES FOI UM
as exneriências desenvolvidas no seu .País. O minjs_tro disse
DOS PALESTRANTES DA 54' CR:UB
q~~-:; P~~~~~pação com a formação_ da conscientização da
criança, desde a escola, é de fundament~l importância e isto
O Governador João Alves Filho foi ontem, 'às 15 horas,
um dos palestrantes do painel Preservação Ambiental e Deé feito cm Cuba.
_, .
Fernando Vecino declarou que poderá haver um desastre senvolvimento: Uma Falsa Dicotomia?, que fez parte da proecológico_ se não se investir, urgentemente, numa eduq,ação- gramação da 54" Reunião do Conselho de Reito~es das Univer~
ambiental. Cuba também já está trabalhando com isto. A
sidades Brasileiras, que está acontecendo no J?el Mar Hotel
educação ambiental já é uma realidade no seu País, disse. desde o Ultimo dia 17 e prosseguirá até am<il!J:hã_, dia 20. O
Não existe uma fórmula de _combate ao descaso que existe Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Cid Fla,.qper Scartezno mundo, pela preservação da natureza. Na sua opinião exis- zinio; o reitor da· Universidade Federal do Rio ,d_e Janeiro,
tem soluções individualizadas, porque o ambiente é um, enl Nelson Maculan-Filho, e o professor da UniversiÇade Federal
cada País. Ele disse que às vezes comenta-se muito, estuda-se do Amazonas, Roberto dos Santos Vieira, t~mpém particimuito e não se resolve nada, a nível mundial, com relação param cómo expositores.
. .
à natureza. São necessárias ·decisões firmes e- definitivas porEm sua palestra, o governador elogim-1- ,a, decisão do
que o problema tende a se agravar.
~UB em colocar como pauta de discussão o meio ambiente~
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no momento em que o,Brasil vai Sediar a Eco-92~- o ·mais
importante evento ocorrido nas últirir.ãs décadas, onde convergiião para o Rio de Janeiro organizações internacionais, parlamento, governos, universtdad,es _e organizaç9_es religí9sas! todos preocupados em encaminhar SQluçõ.es para a queS"tão ambiental. Ele enfatizO"õ.-, entiC.f:.iiito-, ·que ó Brasil, apesar de
ter alcançado um elevadO grau' de· desenvolvimento agrfCOia,
conseguiu preservar suas floreStaS; e 'um exemplo disso é a
amazônia brasileira, que coitta coin 94 por cento de suas florestas preservadas.
-"Isso demonstra, claramente, que os brasileirOs for~m
capazes de mantê-la ao longo dos séculos, .ao contrário dos
países do hemisfério norte, -que dizimarairi si..tas pr6pfiàS l10Testas, e hoje, par-adoxalmente, arvoram-se no direito- de, se_r
os maiores defensores de.fl,orystas que não são d_ele_sn, criticou
João Alves, reconhecendo, em seguida, que o balanço- entre
qualidade ambiental e bem-estar individual está longe de ser
medido de forma positiva.
.. _
Segundo ele, existe uma ~ntima vinculação. entre Çl~sen.-.
volvimento económico e p'rofeção ambiental. Ele reconhece ,
que o meio ambiente inter.essa_a toda a. humanidade; porém,
o que não se pode é -desvinculá-la das questões relacionadas,
ao desenvolvimento sem o risco de agredir a próPifã:~IúiCiona
lidade. "Lamentavelmente, parece estar surgirido em várias.
instâncias do mundo desenvolv:ido, oficial ou pão, uma tendência a um tratamentO duplamente assiméfrico da questão ambiental e da questão económiCa."
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giCo·-terieStre, ameaçando~ nós a todos, ·ao contráriO do que,
de forma distorcida, procura impingir a portentosa mfdia dos
países desenvolvidos. Não são os países do 7erce"iro Mundo
em gçral, ou os pafseS-ainazónicos ·em particular; os respQn;
sáveis por·isso."
' · ' ·'
·'
co.,;Ciência E<;oló!Íí~a
A consciência ~Cofógica nos- é ditada pelo bom senso
- enfatizou João Alves na sua palestra, ressaltando que a
dilapidação de nossos recursos naturais a médio prazo se voltará.cQntra.os•interesse_s maiores do povo, e; num campo mais
_amplo, contra o próprio. planeta terra;.de cujo solo somos
condóminos .. "Estamos conscientes de qüe não "devemOs-seguir
os exemplos dos países do hemisfério nOrte, e se nos impõe
a necessidade de preservar o desenvolvimento económico; do qual não podemos abrir mão, por uma·questão elementar
de sobrevivêndã., com a -ecologia.
--'-'-A nós, do Terceiro Mundo, cabe, pois, a continuidade
da luta consciente e responsável para a elaboração e implantação de uma política-de proteção ambiental pragmática e
à altura da responsabilidade que temos, ante as futuras gera-ções, de lhes entregar um mundo mais desenvolvido, onde
prepondera uma estrutura social mais justa e uma natureza
condizente preservada'·', concluiu João Alves Filho.
Aracaju, Quinta-feira, 19 de março de 1992 - Jornal da
l\1anhã
;

.

UNIVERSIDADE INVESTE NA CitNCIA
Deterioração Ambiental
O PaiDel I - Desetlvolvimento·e PreSerVttÇãõ Atnbient<il;
No campo ambiental- prossegue o governador- apon- _ o Pape1 ,da Universidade que teve como Coordenador -o pre~i:
ta-se o dedo acusador .sobre o deterioração .ambiental dos dente do CRUB, Reltot da Pontífícia- Universidade CatóliCa
países em des_envol.vimento, e pede-se um controle interna- de Campinas e vice-presidente da Organiia'çãO 'uni~Úsitária
cional capaz de refreá-lo. ''No campo ec-onómiCo, a coope- Intetamericana- Eduardo José Pereira Coelho.levou princiração interriacional para o desenvolvimento derrapa, ou mes- palmente em conta·o papel da universidade brasileira na quesmo decai, com base nos mais variados argumentos 4_e mer~Ço tão ambiental.
.. _
ou orçamentários. Nos países em desenvolvimentO a pobreza
Embora alguns dos principais expositores como o Goveré a principal causa da poluição ambiental. T:;ilvez seja este nador João Alves Filho, o Miriistro da Educação, José Golum dos poucos aspectos não controversos no debate muqdjal demberg e o Ministro ~a Educação Superior de Cuba, Fernansobre o meio ambiente. Conceituadasins!itu,içQe_s_fln;mc~irat ~~ _y_~~!_l~ _A_lf?gr~t~j:~~l"!a_~ _~e__ a~~~_n_t~d~_ IC?go _~_pós_- o -s~U
recoilliecem· que--à ·pobréza, -à ·nnséiiá; <:nDStiMCfâe ·sobfe.vi-_ pronunciamento antes do's debates, foi de fundamental imporvência são as principaís Causas do uso inadequado e predatório tância a partiCipação dás-mesmos no enfo(Jue do tema.
dos recursos naturais."
Ao saudar os partkipãntes na abertura do Painel I, o
Reitór Clodoaldo de Alencar Filho mostrou-se esperançoso
Na sua .concepção, essa pobreza tem sido, indubitavel- de que a partir da 54~- Reunião Plenária do CRUB saia com
mente, agravada pela insensibilidade dos ·países do Primeiro certeza um documento válido para Conferência Ecológica
Mundo, seja por uma política cruel na manipulação unilateral Rio-92, através da Carta de Sergipe.
dos custos da dívida, seja por urna injUSta pOlítica de trocas,
O Ministro da Educação, José Goldemberg, deu o seu
que cada vez mais priVilegia os produtos dos países desenvol- ponto de vista quanto a questão ambiental dizendo que esta
vidos e deteriora as comodities do TerceirO ii:tutJ:do. "Soa-nos, chegou muito tarde à nossa civilização. Ela expressa- segunportanto, no mínimo hipótka de ampliação de áreas desti- do ele- o ser humano visto desde a sua essência, pois apesar
nadas exclusivamente ao extrativismo qüã.rido graças ao avilta- da energia existente no homem da floresta, com a utilização
mento imposto-, pOr eles mesmos ao preço da borracha, impe- da máquina, o homem atuai consome muito mais de 100 vei:es
de-se ao nossq $t::ringueiro·sobreviver condignamente a partir do que o homem no seu ambiente natural. Ou seja-: os atentados seringais amazónicos."
dos contra o meio ambiente ocorrem com muito mais intensiPara o gOVernador, os principais problemas que afetam dade devido ao que os-própriOs homens conseguem produzir.
Ele frisou que um dos caminhos para se prevenir contra
a natureza murldial s_ão provocados sobretudo pelo esbanjamento dos p·arses ricos, sendo portanto, inaceitável por parte os perigos é jUstaniei:tte irivestir na ciênCia e tecnOlogia, procudos países amazónicos, particul<lrmente pelo Brasil, o papel rando entender e evitar as confusões quanto ao fato científico.
de vilão do mundo ecológico. "Até pelo contrário, somos Segundo Goldemberg, todas essas discussões poderão servir
vítimas da insensatez dos países ricos·, cujos povos, em condi- como pano de fundo para a Eco-92, acrescentando que o
ções bem diversas das nossas, após alcançarem- o apogeu do problema não é só do Brasil ou das Nações Unidas, mas
desenvolvimento e atendidas suas necessidadeS básicas. se ~n da sociedade como um t_9do, a qual não pode estar alijada
tregam a despei-dícios comproniefedores- do- eqUilíbrio ecoló- do processo de participação.
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. Não é com sentimentalismos nem com bandeiras de amor
à natureza que a questão ambiental será resolvida - alertou
0 Ministro da Educação. A dívida externa não será perdoada
·em função da poluição naquele ou noutro local, talvez, quem
. sabe, com um acordo com as Nações Unidas patrocinadora
:da Eco~92?
- --

• 1

Importante é 0 amanhã
O SecretáriO Nacional de Ciência e Tecnologia da Previ. dência da República, Edson Machado de Souza, deu um grito
_de alerta quanto à_importância dessa Reunião, dizendQ que
ela, ·representa um chamariz por causa da Eco 92. _Mas será
que a_ Conferência do Rio é tão -irD.j>ortanle para indicação
deu~ rumo científíco? Naturalmente....,......,salientou o_S'eç:~etário
-precisamos obter respostas de caráter essencialmente científico -também.
Ele frisou ainda que um dos resultados da Eco-92 poderia
ser uma tomada de posição quanto a convenção nas mudanças
climáticas que vêm ocorrendo, estando ou não em processo
de aceleração. É por causa desta e de_ outras dúvidas _que
-pairam na natureza, a questão da origem do aquecimento
, Çla terra, a variedade de gases que são expelidos na atmosfera,
, a própria cóle_ra que é resultante da poluição, da pobreza
e tem a ver diretamente com o sanitarismo --:-todas estão
ligadas à conjuntura do planeta.
Po:routrolado,énecessárioquebajaumainterãçãoentre
os níveis do meio ambiente local, macroregional e planetário,
a fim de que através do desenvolvimento seja assegurado
uma melhor qualidade de vida sem prejudicar as futuras gerações. A terra- frisou- fóftOinada emprestada dos nossos
netos e não deve sofrer prejufios. - --

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) -Sobre.amesa
req':lerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. -"""
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 86 , DE 1990
Requeremos urgência, nos termgs do art. 336,_ ~línea c,
do Regimento Interno, para o Projeto _de Lei da Câmara
n•.73, de 199L
· Sala das Sessões, 25 de março d.e 1992. - Humberto
Lucena - Oziel Carneiro- Maurício Corrêa- Marc:o Maciel
- Fernando Henrique Cardoso- Eduardo Suplicy- Amazonino Mendes.
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Q requerimento lido será submetido ao_ Plenário após a Ordem do Dia,
nos termos do art. 340, II, do Regiinento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
SecretáriO.
É"lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 87, DE 1992
Requeiro a transcrição nos Anais do Senado Federal do
editorial "O Pedágio e os flanelinhas". publicado em A Tarde,
de Salvador, Bahia, edição de 24 de março corrente, em anexo.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992. - Nolson Carneiro.

(A CoinissãO Diretora.)
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo
com art. 210, § 1~. do Regimento Interno, o requerimento
será submetido ao exame da Comissão Diretora.
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· O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Por cessão
do nobre Senador Carlos De'Carli~ cúncedo a palavra ao nobre
Serrador Amazonino Mendes.
OSR, AMAZONINOMENPES(PDC~AM. Pronuncia
o segui11te discurso. Sem reviS_ã.Q 4o;Qradqr.) -Sr. Presic}ente,
s~~ e Srs . .Senã.dores, .nâP. gqSt~rii -Que s_e tOinas.se- hábito,
mas infelizmente, par,ece _que,~s,cjrcunstâncias me impelem,
seja para a defesa da miriha pr;Qpria honra, seja para a defesa
da Instituição que ora sirVo...
Bá políticos e pólíticos1 Infelizmente, em meu Estado,
estou sendo_ vítima de urna urdidura das mais terríveis: enfrento o sU~ncjo da imprensa, no que diz respeito às minhas ações
positivas. _e muTto freqUentes_ em-Javor do meu Estado, e
recebo oas críticas mordazes, permanentes, sistemáticas, criadas, inventadas contra mim, há quas_e dois anos.
Com paciéncia e estoiCismo, tenho resistido a tudõls-s6,
_apenas arrimado na segurança do "carinho que o povo me
. devota.
Tenho dito que fui Prefeito e fui Governador. Ein ambas
_as ~ituações, a História do meu.Estado registra o !;ieguinte:
sempre fui cOnSiderado o Prefiíto. mais popular do Brasil,
em qualquer momento das minhas ações na Prefeitura; idem
como Governador. Recot:do~mJt ainda de uma pesquisa que
foi.tornada pública pelo lbope, divulgada pela .Rede Globo
'!e "felevisão-. e·m que eu e_-o então Governador do Paraná,
Alvaro Dias_, obtínhamos a aprovação extraordinária de quase
80% dos_nossos concidadãos----: s~gundo a Red~ Globo, empatados.
_. .
. ,,
,,
_ Sempre primei pela seriedade no trato_da coisa pública.
Todas as ~inhas coi:Itas foram exemplarmente .aprovadas. Jarp.ais sofri uma cpntestação sequer. Candidatei-me ao Senado
< d
·
~ . ; : o_ conhecn:nento de muitos que, na última ~feição, logrei
a maioz:-_ votação, em termo~ __ pr9porcionais, entre todos os
candidatos_ que se habilitaram a ter a honra de,pertencer a
esta Casa. Mas não foi apenas isso. Ninguém, até hoje, na
história do Amazonas, recebeu tantos sufrágios guanto a pessoa,_ deste humild.e orador que, neste momento, se dirige _a

V.

E~~.

- __ __

_

_ , _,.

Criei mh p~q_ueno Partido_ no meu Estaç:lo. __Recusei-me
a participai" dos ·grarides grupos políticos. Arrimeiiõda a minha
ação n_uma rel~ção direta com o povo. A luta pelo poder
é podre, é extremamente dura e indigna; pOicjue passa por
algo que se chama comunicação.
·-· Estou_sendo vítima do que se pode chat7tar de "mídia
eletrónica anónima".
.~
Mas, antes de entrar em detalhes_e pormenores, gostaria
de lhes dizer o seguinte: há aproximadamente um mês que
este Senador não tem tido tempo, literalme'nt.e,: para cuidar
d~ suas funções,_ ou mesmo de outras ativída4~s'corriqueiras
nà Vida de um 'cidadão, a não ser ~~r atentO' e responder
a uma enxurrada de calúnias, de infâmias, urdUias numa escalada crescente que denota um plano vil em andamento ..
Ainda na semana passada, julgando que essa escalada
havia chegado ao cume. fui surpreendido, na sexta-feira, pela
manhã, pelos jornais da minha cidade, que tlavam conta de
que o Prefeito de Manaus dirigira-se â Polícia Federal, com
fotos, entregando um dossiê onde se registrãiíà uma quantidade enorme de _denúncias contr~ a ~inha peSS<?~·
Os jornais reproduziram aquele fato e. de•iniediato, percebi que, agora, o meu acusador quer deixatrti"ansparecer
para a sociedade que o Senador Amazonino·Mertdes já está
nas barras da Políc~a Fej.eral. PrQC-ureLaquelej)rgão in_çop.ti-
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nenti. Fui exigit Conhecimerttb do que. aquele moço. levara que foram havidas ante& d~ minha.vida pública. Infelizmente,
contra mim. Fiquei eStaiJ:ecid,o- para falar a verdade nem eu· estava .errado, porque em outubro de 1988 .descobri que
tanto- porque a contumácia da improcedência e da irrespon- -.·as informações, que rrK ;:,_)_,_-<'lm. prestadas pelo meu sócio em
sabilidade é uma inerência do comportamento desse cidadão. . São Paulo~ não eram, t-á v ~osretas.- Havia M!Jitas p~ndências
Aquela tonelada de papéís 'reProduZia' ião-s'oinente recortes "judiciais em cima.dessas lt!rras .. que não eram de fácil solução,
de jornais de suas_ própriaS• entrevistas. Mas o fato foi criado: como me disseram. De irneclJato. resolvi vender a minha partiaimprensa publicara notícia segundo a qual o Senador Amazo- cipação. E o fiz. ~.9ue~~l a cn!~pro1,1_, declarou no seu Imposto
nino Mendes estaria envdlVitlb em~falcatruas.
_'
·
de Renda. E eu, que vem1i dt•cl.t~rei:tàtnbém, no meu Imposto
No domingo pela'rilâiihã, o· Principal jOrnal de Manaus de Renda, e por·um·a quantía infinitameilte inferior a que
publicou editorial extremamente insultuoso. A'Olado_d6 edito- ·eu julgava ter direito. T ;;\.o-somente isto, e mais nada. Mas
rial, e em conjunto com 1dsidemais jornais, publicorl ainda · vei·ahi V. Ex~s que a·edil;ão cortou_o_filme, um pedaço do
nota do _Sindicato patronal da imprensa amazonense qúé,' em- · filme;.e depois fei um t;:JH·:=ideamento', para gerar súspeità.'
bora educada, firmava OOm ·muita clareza a po'sição dos donos · ' Agora entendo conr l!Ue audáCia· esse cidadão, há pouco
de jornais contra miin.
i
~ tem pó, §.áiu bradando p~fó-País .aforà que eu havia enriquecido
Incontinenti, fui --à riiáquina de escrever e produzi uma · com·narc-otráfico._-É unlíi urdidura! É -urna indignidade!· · ·
carta aberta à minha gente, ao meu povo e mandei distribuí-la,
Muito_ bem. Aqui t' ... L;;\ '' parecer preliminir ·da Polícia
como panfleto, entre a população. Naquele instante, eu verifi- Federal -não vou Iê-Jo. Mas vim dizer a esta Casa que
cava o meu isolamento, numa luta sem quartel contra Q Go_- no momento em que s~lr desta tribuna, vou ao Ministro da
vemo do Estado, a Prefeitura Municipal e os donos_dos jor-' ·Justiça. Quem vai sou "eiL P.m m_eu próprio nome, da minha
nais.
: 'mulher e 'dos meus 'filhDs; em nome do povo que me mandou
Não dobrei a minha cerviz e, com· ra-ça, corh digri.idãde ' ·parã 'cá:.Vou ao Ministro primeiro, para que· todos t_om'e::m
- sobretudo porque eu nãO tinha nada a 'temer, Piiitcipal- -·oo'nhecimento públioo . .,e -~- wrdade -ou ·não~ se esse -MiniStro
mente no âmbito eleitora1·__:_ enfrentei é ·esfáu érifreritârido teria mandado a Polícia 1-t:>derat· fazer .averiguações a ·meu
a luta. Mas julguei que áqUel; era o ápiá: -da escalada!
·respeito; porque Séguhdo c.onversà telefónica mantida ·com
Ontem à noite, uni ã.migo me levou-uma fita de vídeo, o111i!listro, S. E_x~.negou. No entarito, parte da i~prensa
que teria sido produzida por esse pretenso algoz, que não noticiou esse fato.·.·
faz outra coisa na- sua· vida -senão tentar- u_rdír á.lgo cOntra
Segundo, vou 1dizer ao Ministro que exijo qUe a Receita
mim. É Prefeito, -maS -nãO" trabalha no momento. Não 'tem Federal investigue ,_,ahro todas as portas necessárias - ,
literalmente tempo para cuidar dos seus afazere.a. Seu, teinpo porque so'm~nte assim pos~n da~ um basta _nessa escalada que
é absolutamente dedicado·a esse tipo de comportamento_. Essa ·nunca' termma, e 'sbltl'Qnte f!o;~tm podere1 ver, de uma vez
fita de vídeo era mais ou menos a reproduçãÓ das utdidU.ras p9_r todas, esse inconscy_u~.::n_te desmoralizado, e eu agraciado
contidas nas suas elucubrações, na sua' iina'giria_ç~?/ rià 'sUa .com o _ate~tado ?~ se~i~~lad~, _
_ ',
._
__
maldade manifesta através dos recortes de jornais _qúé- apre-Esta e a mmh~ mknÇl(l e, re_ptto, peço a Deus que a
·
Receita F~deral, com d ......·n~dade neces·sária -_·pdr(jue 'já
sentou à POlícia Federal, no meu Estado.
Há um detalhe, um perigoso e terrível porrnendr: essa estamos em carnpa~ha deiwral no meu Estado - elucide
fita de vídeo apresenta um quadro em que eu, em junho essa doloros~ ques~ao~-c - _ .
_ ,
,
. ~
de 1988, numa conversa coloquial com algumas pessoas. que
Sr. Pres~dentc:, no d_nt_t dt: lYti6: as v_e~peras da ele1çao,
não consegui vislumbrar se as conheço ou nãO', estav~ ~azendo e.ss~ J?OÇO cnou uma me~mJ ey~rec1da urdidura com relação
uma narrath:a.- Recordo-me dessa narrativ~. porque ela foi -a Zona Franca de Ma_n~u:;._ ,a ;:o,urrama._.--reproduzida por mim, abertamente, em outros locaiS. Eu esta' ' À a.ltura, o Brasd w_~t:~r~J escandaltz~u-se c~m ~.que se
va sendo filmado, mas nãú dei a menor;im-p0rtãnci3., pOrque conven~~onou_chamar de_ Lnme do Colar~nho_ Verde . Ac~o
não tinha nà.da a esconder c·omo nãO teri.ho. Mas a matéria que mu1tos amda se reuJrdam desse episódio. O Supenncontinha ein Seu enredame~to, na sua ediÇã'o f!nal, a in'atdade tend~nt: da Zon~Jranc<i J\J;' Man~us f_oi afa"stado de imediato,
específica, 0 dolo específico: colocaram-me numa situação e hoje! e um anct_ao que anda cabtsbaiXO nas ruas ~e Ma?aus,
de vexame'. A edição dessa fita mostra que e ti estaria jactando que na_o consegum se re~up~rar desse choque,_ es~gmat1zado
ser o homem mais rico do Amazonas, por possuir um terreno qu~ foi~ com~ ~atuno. Anna!, houve um~ au?Itona que ~con
de 4,5 quilórlletros no litoral de São Paulo', que valeria cente- cluiU n~o existir absolut~-~~l_en~e nada e,_ mfeltzmente, nao se
· ·
deu a dtvulgação f!e~s:--n~·~~, E_ naquele u_Ite~ezzo,_o Estado
nas de milhôeS de dólares.
do Amazonas, sobretudo a Zona Franca de Manaus, sofreu
Ora, .Sr, ?residente, Srs. Senadores, é muito fácjl f3.?er prejuízoS irreparáVeis.' No fundo. o que havia era algo na
maldade .. Mas a verdade também é fácil de ser levantada. Cacex que dizia respeito a eárnbio, tão-somente e mais nada.
E isto, eu .qU~~á trazer aqtii"âe público.' ' :. ' ·
A impunidade de _quem de trata a honra das pessoas neste
Srs. _Senadores, eu apenas narrava, como reproduzi em
vários cantos, que --eu, Amazonino Mendes, era um Gover- País é que encoraja côrnportarilentos desse jaez.
nador com ~independência, que em nenhum momento preciO Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ um aparte?
saria lança_r· mão de recursos públicos.
O SR. AMAZONINO MENDES - Com muito prazer,
Trab.alho_ desde tenra idade. Fui advogado, fui dono de ilustre Senador.
empresa,.en,fim, lutei muito na minha vid8.
E, nesSe Vfdeo, eu contava que havia adquirido, associado
O Sr. Ney Maranhão - Senador Amazonino Mendes,
a um amigO, antes de ser prefeito de Mana_us, antes, portanto, estou ouvindo atentamenTe a defe~a 9ue V. Ex~ faz _neste
de ter ocupado qualquer cargo público, terras no litoral de moment_o. _Defesa d~ h~nra e da dtgmdade de um Se:r;tador
São Paulo. f. se, porventura, essas terras,v.alessem 1 milhão, da Republica e da dtgmdad~ de~ta Casa. Tenho autondad_e
100 bilhões, 50,0 bilhões, não seria da corlta·d~ ninguém, por- para falar neste instante, solLdariZando-me com V. Ex~, pms ·
T

-

-
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quando fui cassado, em 1969Á-~ ~eus_direitC{POlíficO-s~su-spe~[
sos, engendraram, Senador mazomno Mende_?, __contra a minha· pessoã. ·nOve proc-essos:· Deram-mé oitO dias pãia~ fazer
a comprováÇão dos meus bens, sob pena de seqüestró. Respo'ndi a dois IPM. NÓ fim de oito anos, os;inilitares nie nianda~
ram trés linhas dizendo que nadhtinham: Conúa mim. O pio-cesso iol arquivãdo. 'A· históTia ·se repete-, Senador. GetUlio
Vargas deu um tiro ·no peitO quando e-ngent\raram a famosa
República do Galeão; o mesmo oconeu··cODlJuscelino Kubitschek, quando prefeito, em relação àquele problema da Paropulha. Ainda na época de Getúlio V3rgas, ·a· MinistrO João
Aibcrio ioi chamado de 6 maior ladrão deste País: 'Sabe V.
e o Brasil intefro, que os _aniigós- cont~ibuíram para os
funerais do Ministro- JoãO Alberto. O nie"stno ocotl-eu' Com·
o Ministto Andreazza, que também necf!S'shou da ã.Ju.da dás
amigos quando Cstcve internado, antes de morrer. Se esse
homem tivesse alguma coisa, teria ido para o"s melhores hospitais do mundo. V. Ex\ Senador Amazoriiho Mendes, está
sendo atacado, porque foi um bom prefeito, um bom gover~
nadar. Não fora esse fató, V. Ex~. hoje, riáo-estaria-iep:i'esentando ó povo do Amazonas nesta Casa. Sei ·que a coirsciên~cia·
de V. E:x~ está ti-ariqüíla: Chnheço OS hbfuens; V. EX" sãhá
desta tribUna olhi;ind~ os Se:us companheiros· dentro dos olhos.
A Nação toda está acompanhando, Senador, o que está ac·o-ntecendo com V. Ex~ EstOu voltã.ndo de Formosa cbm o" Gover~_
nadar Joaquim Francisco e o Presidente da Sudene, trazendo
verbas para Pernambuco. Ao chegar; deparei-me cofu um
quadro desolador. O Procurador-Geral ·da República, Dr.
AristiQes Junqueira, deve ser um provável candidato â Presidência da República, a Senador ou Deputado - no meu
modo de entender, S. Ex' não deveria ·prOceder, díante de
noticiários da imprensa, fazendo prejulgamentos. A imprensa,
que hoje é livre - e isso é muito" bom·=, está julgando
e·atacando a honra de um homem. O Sr. Aiistides Junqueira
deveria examinar os autos-do processo para, em seguida, jul~
gar. Diante dessa onda de boatos, onde todos são chamados
de ladrões, querem conspurcar a imagem do MinistrO da Justiça e do General Agenor Homem de CárValho. Poréln, encõino Mendes, há coisas armadas por pessoas· que foram Coontra:.
riadas em seus grandes interesses, neste País. Essas pesSoaS
tentam atingir o Presidente da República, pOrqUe, Cjuciram
ou não, Senador Amazonino Mendes, o Brasil está recuperando a sua credibilidade no exterior. Viajo todos os anos
para-·a Ásia e antes deste Governo assumir·não"-ffnhamos
crédito nem para um telefonema a pagar· no BrasiL Hoje,
eStou trazendo de Formosa, graças a essa: luta títânica qüe
o GoVerno está emprCeiidendo, quase 500 milhões de dólai'es
para Pernambuco, através_de joint venture com micro, pequenos e médios empresários. V. Ex~ está dentro do círculo dessa ·
armação, mas tenho certeza, assim como -esta Casa, de que
irá ·se-defender â altura, porque quem não deve não teme
e V. Ex•, que honra esta Casa, que honra a Amazónia, mais
uma vez vai dar o atestado de homem independente, que
governou o seu Estado e Prefeitura e para 'quem seus co-_estaduanos deram a sua confiança, a fim de qUe os representasse
aqui. Parabéns a V. Ex• e minha solidariedade de Senador
do Nordeste, que conhece os homens olhando nos olhos. V.
Ex\ neste instante, está, do fundo de seu coração, defendendo
a sua honra, de sua famüia e do povo da Amazónia.
O SR. AMAZONINO MENDES -Muito obrigado, Senador Ncy Maranhão.
Srs. S_enadores, faltou-me aduzir algumas colocações para
a compreensão dessa urdidura. Sou, por temperamento, um
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hór'ner'íl coràjoso, u-m homem de deCisão e, na minha vida
até' hoje; nãó ·me le.mbro de ter baixado a cerviz por essa
oU ãqúela razão ou causa. De h-á muitd eú"\iinha rite revoltando
êonha a imprensa da minha terra·, 'mesmo quando era Gover~
nador. Por quê? Por·exeinplo, ·qui:mdõ resolvi extinguir a POlícia;· aepoiS de tanta ação, de tanto _procurar uma solução,
diríamos assiin; COmpatíVel Cõffi n~'rmalidade e ter as respostas sist_emá.ticas de que era impos-sível, minha atitude foí radiciil. EstUdei e disse: vou' eXtingUir~ 'voúfazer renascer algo
novo;. diferente, "qu'e o- POvó- Põssá respeitar. Chegavam
mi11_1 e diziam: "'Governador, o ·~e.Ohor está mexendo com
facínoras. Tome-cuidado quando o _senhor andar_ nas.ruas".
Ora, taiS Comentários apenas me davam mais motivação para
o ato e para o gesto. Eu não podia admitir que a Polícia;
que é feita_ para o resguardo do cidadão, fosse composta de
facínoras. E os jornais? Como se comportaram os jornais?
Aquele meu ímpeto, aquela minha força revolucionária, aquela minha vontade, aquele meu desejo, eu queria ver o eco
da sociedade, a sociedade exultar pára me ajudar.
. Chéguei a ~elefonar para o~ jór~ai_s_, solicitan_do ajud8,
naquela fase de transição. Alegava _que sabia que idã--liaver
pi'oblemãs para extinguir a POlícia, rrias que eu estava fazendo
algo provisório, usando a Polícia Militar, advogados deofíCiO,
professores públiCos. E dizia: "Os senhores têm que IDe ajudar".
Infelizmente, não obtive nenhuma resposta positiva, não
havia espírito púhlico. Isto me revoltava. E me revolta até
hoje. ESsa revolta se consolidoU exatamente no momento
em que saí do Poder Executivo, porque, imediataffiente, como
se fOSse uin milagre, a -imprensa começou a Se posicionar
literalmente contra tudo o que por rriim era feito. S"ilenciava
quanto às minhas conquistas, quanto ao meu comportamento,
e, constantemente,_ criava contra mim info_rmaçôes- deturpadas, mentirosas.

a-

a

Os jornalistas, quando me en'trevistavam, publicavam
exatamente o contrário do que havia dito. Então, o que eu
fiz?
_,
Não entrei num leilão para disputar a imprensa. Não
fui procurar me ombrear com terceiros para ver quem dava
mais para a imprensa, e assim poder ganhá-la. Recusei-me
a tal atitude, _porque _além de não ter cacife para --tal; meu
espírito não o admitia[ Procurei, então, os poucos amigos
e propus-lhes montar um jornal. Mas, diss-e que não poderia
ser qualquer jornal, teria que ser um senhor jornal, para fazer
frente, para livrar o Estado desse mal. Esta é a verdade dos
fatos·: Fui às últimas conseqüências, envolvendo Deus e o
mundo, todos os amigos. Estava tudo claro, não havia nada
para esconder. E eu disse isso várias e várias vezes.
Convesso a V. Ex~ que o complô era enorme; mas, até
então. o povo estava comigo, o povo ainda era a minha base,
a minha força, a minha esperança, a minha segurança. A
outra segurança era a coragem que Deus me deu.
5

O Sr. Raimundo Lira - Senador Amazonirio Mendes,
quando for conveniente para V. Ex\ peço que ·me conceda
um aparte.
O SR. AMAZONINO MENDES::__ Muito óbrigado, ilustre Senador. Apenas concluirei rapidamente o meú raciocínio
e, com muita ~onrá~_ concederei o aparte a Y._ -gx_~ Desejo
inserir nesta minha co1ocação que a políticã trai seus dissabores exatamente ·porque, muitas vezes, nós políticos, nos
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dobramos contra as nossas convicções, contra as nossas crenças, achamos que é imprudência esse __ou_ aquele comportamento; quando não é imprudência, é ó _reverso, é a manifestação da inteii"cza do homem, da sua dignidade., Es~s- fatos
que vão ocorrendo, e vão se_ transformando, como forma de
comportamento político, é que vão encorajando esse_ sistema
maléfico, pernicioso, maldoso. Nunca pensei em entrar para
a imprensa; mas, ftii o_brigado, em circunstâncias a:qversas
e com muita coragem a partir para tal. Quero dizer a este
Senado que não seria um jornal para endeusar Amazonino
Mendes. Tanto que convidei o Sindicato dos_lornalistas para
participar, ein sistema de co-gestão, dando-IQes, inclusive,
esperança, porque estavam, também, amordaçados, lá em
Manaus.
Enfim, Srs,.Senadore_s, não vou me alongar mais e, com
muita honra, concedo o aparte ao ilustre Senador, que tanto
admiro, Raimundo Lira.
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mente, formulo um apelo para que, anonimamente, transitando pelo meu Estado, andando Qe _táxi, fr~qúentando_ os
restaurantes~- conversando com, as pessoas, faça uma especulação sobre como_oestá o conceito e 9 ,nome do Senador Ral-mundo Lira, na Pata:íba, para que eu possa, fora ·as pesquiSas,sentir se o_trabalho que estou_ desenvolvendo está na din!ção
certa. A mesma cOisa em relaçãq aps -me~s cqmpanheiros,
quando visito out!OS Estados, faço ess_e mesmo tipo de pesquisa; tenho ido a Manaus com a minha famflia, porque é uma
região belíssill?-a _e_ faço essa .CQUSI,J.Jta._ Senador_, repito. no_
táxi, nas lojas, quando vou a um restau;-ante, sinto claramente,
de forma explícita, que a maioria d~ povo de ~anaus aprova
a ação_ política de V, Ex~ Pude sentir e perceber que, apesar
de _nãQ _estar nos planos de V~ Ex~. que foi eleito Senador.
recentemente, por oito anos, V. Ex~ é Um Candidato imbatível
nas eleições para Prefeito, ein 1992, e isto, talvez, seja indicativo para que V. Ex~ possa identificar a origem das aCusações
que está recebenc~o. E na visão do Senado Federal, na visão
deste _companheiro que vos fala, eu só poderia identificar
duasiontes para conceituá-lo: no Senado, o homem trabalhador, sério e competente na defesa dos interesses da Amazônia
-e do Brasil e, no Amazonas, recebendo o apoio, a solidariedade e o carinho da população do seu_ Estado. Era o- qUe
tinha a dizer neste. aparte a V. Ex• Um abraço e a minha
solidariedade.

O Sr. Raimundo Lira- Sr. Presidente, ·srs. -Sefl~dores,
meu prezadíssimo e caro ami·g-õ Senador Amazonino Mendes.
Em 1991, o SenadoFederal foi palco -de uma das hitas congressuais mais acirradas que já se desenvolveram aqui, na definição
de um projeto de interesse- para uma região e para o· Brasil.
A opinião pública nacional tomou -co-nhecimento da regulamentação da Zona Franca de Manaus, aqui, no Senado FederaL Foram quase 60 dias de reuniócs onde existíiloi COnflitos
de todas as partes do Brasil, onde existiam interpretações
O s:R: ÀMAZONINO MENDES ~Muito obrigado a V.
as mais diversas, e em alguns momentos o que era bom para Ex', nobre Senador.
a Zona Franca de Manaus era ruim para o Brasil ou para
O Sr. Oziel Carrieiro- Permite_-me_ V. Ex~ um aparte?
São Paulo. E, em todos esses momentos o Senador Amazonino
Mendes foi o grande timoneiro dessa luta na defesa intransiO SR, AMAZÓNINO MENDES- Pois não. Oui;o, com
gente, valente, brava, correta dos interesses do _seu Estado, prazer, o aparte de V. Ex~, ilustre Senador.
da sua região e, especificamente, da cidade de Manaus. Em
O Sr. Oziel Carneiro- Nobre Senador Amazonino Meutodos os momentos, o Senador Amazonino Mendes sempre
colocou que, acima dos interesses mais legítimos da sua região, des1 eu adentrava, no plenário, quando V. E~ estava recedo_ seu Estado, tinham que ·prevalecer os -interesses mãiores· bendo o aparte do nosso prezado e ilustre companheiro Raide nosso País. O que o Senador queria era d-ererider o empre- mundo Lira. Peço. este aparte apenas Para dizer a- V. E~
go, o crescimento, o desenvolvimento econômico_e social do ~que a vida pública traz momentos de satisfação, exatamente
seu Estado, sem que isso fosse pago com o pre.ço do desem- por aquilo que podemos realizar em benefício dos nossos Estaprego e o sucate_amento da indústria do Sul do País. Foi uma --aos, das nossas _cidades e da nossa gente; traz, ta01bém, moluta difícil, porque, repito, os interesses efiiri--conflitantes. .mentes desagradáveis, em que as peSsoas qúe praticam a polítiMas a luta terminou com resultados altamente _satisfatórios ca,- principalmen-te itOS Estados- maiS-ãtfasados, ao -invés de
para o_ Estado do Amazonas, sem que houvesse protestos expor seus programas e idéias, defender os seus objetivós
das mais legítimas lideranças dos. EstaÇos do Sul do País. 4~- b~m ~!iminis~rar, preferem, sem dúvida, difalnar, i·njuriar
Tal situação deu ao Senador Amazonino Mendes a enverga- ou, pelo menos, colocar em dúvida a cOnduta do cidadão
dura de um político -nacional, a envergadura de um estadista qll~, fazendo uma opção pela vida pl:íblica, adentrou na polítique estava aqui representando o Amazonas, mas pensando ca. V. Ex~ está sendo, no momento,_alvo de uma.trama que
também nos interesses maiores do nosso País. Neste instante, nãQ_visa propriamente- derrotá-lo na campanha à Prefeitura
Senador, quero transmitir aquilo que pude perceber no com- de Manaus. mas certamente maculá-lo perante a Nação brasiportamento dos_ meus companheiros, no- comportamento da leira, já que na Capital e nO seu_ Estado V. Ex~ é bãStan-ie
imprensa nacional, com aqueles jornalistas com os quais pude conhe~ido. Tenha V. Ex• a certeza que o melhor julgamento
conversar sobre a assunto: _o respeito que V. Ex' ganhou como que haverá de todo esse episódio será, exataniente, no- mohomem de luta, mas, sobretudo, homem de visão nacional. mento em que o povo manauara torná-lo vitoriOso naS eleições
E isso, seni dúvida alguma, é motivo de orgulho p~ra o Estado de _3 de outubro. Receba, como seu amigo e admirado!, a
do Amazon,as. Sempre que o político de um Estado alcança minha solidariedade e a certeza de que tudo isso que está
dimensão nflcional, a população, a sociedade local se sente acontecendo, é meu desejo, não deverá ser motivO pãrã -que
orgulhosa. V. Ex~ angariou respeito no mome-nto em que v: Ex• desanime ou, pelo menos, comece a pensar que a
comandou, segurou, de uma fo!_ma extr~9rdina_riámep.t~ posi- vídã-pUblica não tem as suas compensações. Todos nós, polítitiva;a condução do ProjetO da Zona Franca de Manaus. Quero cos, ce!'t_amente estamos suj_eitos a esse tipo de injuilçãO. Mas
trazer publicamente a V. Ex' sincerOs parabéns pelo trabalho ao nos recolhermos e refletirmos sobre aquilo que temos feito
que aqui re3Jizou -no ano de 1991. TenhO Uina curiosidade em benefício do País, dos nossos Estados e de nosso povo,
pessoal, Senador. Sempre que um colega, um amigo~- um co- ~certamente isso nos confortará e dará força: para podermos
nhecido vai para o meu Estado, e tomo conhecimento previa- ~continuar.· Estes os votoS-que fáço a V. Ex', para que tenha

1370 Quinta-Jeira 26

DIÁRIO DO CONGRESSON.ACIONM.(Seçao II)

a fofça sufiCiente -e a CerteZa de que, aqueles que o conhecem,
não_aceitam Ojulgamento que àlguns que 'rem emitir a respeito
do ·seu comportamento como homem público. Mui,to obrigado.
O SR. AMAZONINO MENDES -Muito obrigado.
O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Ex• uin aparte?
O SR. AMAZONINO MENDES - Com ínuíta honra,
nobre Senador Valmir Campelo.
O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador Amazonino
Mendes, venho acompanhando estes-dias o drama, as_calúnias,
as difamaçües que V~ Ex~ vem sofrendo durante esse período_.
Conheço V. Ex~ pessoalmente há apenas um ano,_ mas já
sabia do seu trabalho como excelente Prefeito que fóí, talvez
o melhor Prefeito de Manaus, Governador·, Senador - proporcionalmente, o mais votado do País. ne há muito venhO
acompanhando a sua vida pública, e quero dizer a V. Ex\
Senador Amazonino Mende_s, que essa é a·maneira mais rastei_.
ra, realmente mais baixa que existe para derrubar um homem
público - não digo derrubar, mas para tentar derru~ar um
homem público. V. EX" faz política ·coin grarideza: E. creio
que, quando se tem grandeza, existe espaç9 paratoâoS a_queles
que desejam fazer ·a seu Estado ou o Seu País mais puro,
realmente digno de ser habitado por t<:>dos. Quero, nesta opor;.
tunidade, também, manifestar ci meu apoib a- V. EX', porque
conheço a sua personalidade, a sua honestidade e a sua lealdade. O Estado do Amazonas tem muito a ·agrade_cer pelo seu
trabalho, e está solidário neste momento em que V. Ex~ atravessa momentos_ difíceis~ porque temOs -absoluta confian-ça
na sua idoneidade moral e no seu caráter. V. Ex~ tem ó apOio
irrestrito deste companheiro, que hoje tem o pra~er de_ ser
seu amigo. -
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as· fatalidades. No meu Estado tornou~se hábito o insUlto,
a calúnia. E há até quem faça a seguinte análise sociológica:
"lssó não ocorre- .no Nórdeste, porque lá, quando aparece
um louco assim..,· unúrrésponsável desses, encomendam o seu
féretro". Mas no Amazonas, não. Não sei se é. a passividade
arnazónida.
Srs. Senadores, não 'quero me alongar. Muito me honraria
com os· a·partes: A um ·queridO amigo meu, que todo mundo
conhece neste Senado, meu solidário companheiro, amigo
e imlão. Vou pedir vênia·a este ineu amigo"paraque se abstenha
de fazei' esse- aparte, porque ouso pensar de antemão que
será mais uma voz de solidariedade. E não quero que -esta
minha preSença;··aqui, seja rotulada como uma busca pura
e .siinples de solidariedade.
O Sr;Jo-nas Pinheiro -Mas, meu nobre Senador; insiSto.
Já o fiZ por gestos, e não p-oderia,' de maneira nenhuma,
deixar de manifestar o meu desejo de aparteá-lo, e pedir
_q~e permíta. q~;~é ~u par_ti~ip_ê dO _pronunciamento de V. Ex~,
porque, quando V. Ex' é ata~ado,_n~~- somos atingidos. Gos~
tãrià qUe V. Ex• deferisse o aparte qUe solicito.
O SR. M(IAZPNINO MENDES~ Pois não, Senador.
O Sr·. Jonas -Pinheiro - Me~ nobre Senador, fundarei
as minhas palavras, inicialmente, nas palavras já proferidas
aqui, Com muita propriedade, pelo nobre-Senador Raimundo
Lira, que chamou â cena e nos fez recordar aqu~la memorável
tarde em que discutimos e terminamos por aprovar, já à noite,
a lei que atualizava a legislação da Zona Franca de Manaus.
Foi uma luta ingente, titânica, e rec.ordo-me que, voluntariainente, nesSa lide me 'incluí. E o fiz por solidariedade, por
ifttéresse também,. porque Dela constava a criação- da área
de liVre comércio de Macapá e Santana. Por ocasião dos debates, nas numerosas reuniões que fizemos, rim fato surpreen~
deu-me. É que recebi, como muitos Senadores, um telegrama
do Prefeito de Manaus, pedindo-nos que não aprovássem·os
aquela lei, que só visava os interesses do Amazonas. Aquela
lei, a curto e médio prazos, restabeleceria os níveis. de emprego
perdidos, diminUídos. Seria, comO Será, a solução económica
para, principalmente, o município onde ele é Prefeito. Que
fato sUrpreendent'e! Aí é que me apercebi das jogadas políticas
--:-até cheguei ã :redigir Um bilhete, que não mandei, pensei
duas vezes, onde eu reprovava aquela atitude e recomendava
àquele Prefeito, ciue teve a coragem de mand_a:r um telex
-solicitando que não se aprovasse uma lei que iria beneficiar
o seu município e a sua população, e pedi~, _11_~- bilh~te que
redigi, que ele passasse por cima dos fatos menores da política
e se m·antiVesse Coill a grandeza dos governa_ntes, olhando
e- contemplando as obrigações e os compromíssos ~que havia
assumido para ser eleito pelo povo. Recorde-m~~ também,
-de que, falando~ como-v. EX' falou, na imprensa amordaçada,
naquela noite~ já era noite-. terminada a sessão, aprovada
a lei, objeto dos nossos cansativos e exaustivos· debates, cá
estavam ele- e o GOvernador do Amazonas. Os dois roubaram
a cena de V. EX' Observei que apenas uma estaçãO 'de televisão
fez o que devia fazer, deu espaço e cobertura_~ v_. Ex~. que
foi a Rede Amazónica, do Dr. Felipe DahL

O SR. AMAZONINO MENDES- Muito obrigado, Senador Valmir Carilpelo.
Eu não gostaria de me alongar_!truito. Isso pode tornar-se
um hábito, o que não- quero-.- Da ·úJtirita Vez,_ este Plen_ário
foi extremamente generoso. Tehho recei9 de-que pensem que,
toda vez que for aciCatado tenha que correr para o colo ma-cio
deste Senado, para pedir carinho e proteção. Não- é isso,
Senhores! Minha posição- aqui; nesta tribuna, é em nome da
minha honra t
Uma frase me tocou: "Política com grandeza"_. Essa é
a questão. Não se faz política com grandeza neste PaíS? Qu~m
tos que não me conhecem, vendo uma urdidura dessas, o
que irão pensar a meu respeito? E meus filhos, e nieus amigOs?
Será que voti s:er~obrigado a abaixar a cabeça por onde passar?
Prefiro a mOrte! Há homens e homens! Por isso, não me
afasto um milímetro da minha decisão: sou eu que vou pedir
investigação, u.m:a veZ cjue não posso' USai'- dã- feta1i3.ÇaCÇda
retorsão, ·da vingança. A vingança, em sí, c~ burra! Não, con:Strói. Mas ninguém. repara Um dano tão terrível.
Há poucos dias usei, aqui, uma fras·e;-tOíilãlldo-a emprestada de outro amazonense: "A calúnia- é Coino~carvão; por
onde passa, tisna". Ela tisna, não tem jeno._-Como re-pãrar
issO?
Espero qué todos os qtr.e são políticos não tenham que . O SR. AMAZONINO MENDES - A quem bie apresso,
enfrentar um detraqué, um debilóide, um irresporl-sáVel, um ilustre Senador, para fazer um reparo.
--- "o-:'- , _
babitué da impun-ídade que, absolutamente livre, sem peias
O Dr. Felipe Dahl, proprietário de Rede Àmazónica de
e sem amarras, urde a maldade, sabendo que pode dobrar Televisão, é u~ Tho:mem Cj_ue está acima dessas s_u:speit<'!_s. É
a esquina ·sem nada lhe acontecer. Muitas ve~e_s o homem, um homem íntegro·e- sério, que,_graças a Deus,_ ãínda existe
em seus instintos, é convocado. Daí se dá o desenlace, ocorrem na imprensa arhaZonerise.
· ·
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O Sr,_ Jonas Pinheiro- Continuando, Senador, ·eu_me
recordo de que ele, que havia solicitado, por telex, por telegrama, que não aprovásse.mos. aquela lei, estava aqui, .sob _as
luzes dos refletores da J..mprensa do. Amazonas. E bom que_
se_ diga, do Estado .do Amaiona~, roubando a cena como
se fora_ ele o r~sponsável, como se houvera ele participado
daquela luta tão grandiosa e ·tão val9rosa que travamos aqui.
Por tudo isso, nobre Senador, é· que faço_ estas considerações,
no desejo de repor a verda'dade, .e no interesse, também,
de fazer justiça a V. EX\ :_el até confortá-lo com o que digo,_
porque sei, conheço V .. Ex',· conheço o cariqho que o povo
do_ Amazonas_ tem por V. Ex\ e sei que nada_ mais está por
trás dessa calúnii;l, desse .eç.godo, dessa traição, des~- çoisa
absurda, do_ que o fato de V. Ex• ser um _home_m _que, tem_
o apoio popular, sendo uma ameaça à vitória qu-e ele pudesse
vir a obter. Jamais ele ganharia uma eleição em Manaus ou
em outros municípios do Amazonas contra. u~a canqic~atura
de V. Ex~ O objetiVo eStá 3í, ~uii1spàrente, critalino: é a força,
o apoio da população que tem V. Ex~queo leyam ao desespero
na tomada dessas atitud_es.___EQi'tantQ,_V. E~',_COJAO eu disse,
foí atacado, e eU n-ão pOderia deixar de defendê-lo. C0ril0
V. Ex~ é atacado, da mesma forma _o são os hQillel)S dignos,
honrados, os políticos por evocação, aqUeles qite querem os
cargos para servir e não para deles se se_rvir-- esses são
todos unifOrmemente atacados. Como V, Ex', incluo-me na_
coluna daqueles que querem os cargos pafã servir. Nobfe
Senador, quero manifestar aqul, mais uma vez, o meu protesto
e dizer que tantas quantas vezes V._ Ex~ vier a ser atacado
todos nós iremos ~m sua defesa, porque vivemos os- mesmos
papéis. Não aceitamos esse tipo de comportamento, .essas
esumanas. Não é assim qUe um Chefe de GoVerno, estadual
ou municipal, um homem que luta, que está partiCipando da vida pública, deve agir. Junto a este meu protesto, deixo
aqui a minha solidariedade a V. E.r
O SR. AMAZONINOMENDES- Muito o.brigado, nobre
Senador.
-· Conced_o o aparte à nobre Senadora MariO~~ PiritÔ 1. -

A Sr" Marluce Pinto- Meu colega, senador AmazoDiri~
Mendes, sei q':le o tempo de V. E:IC' está~ esgOtado. POrém,
como os dema1s S~na.dores, não poderia deixar de registrar
o meu protesto, pnnc1palmente porque sou representante de
um Estado v~zinho ao seu. Desde antes de chegar ao Senado
que acompanho o s~u desempenho polítiCo na Arriazónia.
As vezes costumo dtzer, não querendo diminuir a nobreza
dos, :epresefitan~:s dos Estados mais deseÍlvot~id.os, que 'ser
pohh~o ~a Re,.g1ao Nort~ não é status, é sa~rifício, 3té, da
própna v1d~. _Antes de atirar pedras, eles deveriam lembrar-se
o que foram as noites e os dias em que V. Ex•, dentro de
um barco, arriscava a própria vida para atender ao caboclo_
que vive nos confins da selva e de quem poucos se lembram.
E muito fácil falar, é muito fácil ganhar eleição através da
mídia, querefl:dO fabricar representantes do pOVo, quando não
s~ pensa nesse povo. Às vezes, fico admirada com certos
disc~rsos, .quando temos conhecimento--de que o proceder
no d1a-a-d1a dos seus Estados é bem diferente. Defendemos
o povo COf!! Jrabalho e não só com palavras, como alguns
o fazem, querendo, até, iludir a consciência dos inocentes.
Quero dizer 9-ue tantas vezes um nobre. C9lega seja atacado
c que a Justiça já não comprove que, ele realmente tenha
que ser puni~o, entendo que é umà obrigação nossa, nesta
C~sa, defende-lo. Todos nós, aqui, não estamos isentos de
1
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~~r caluniados, como hoje V. Ex• está sendo. Mas, como
V. Ex~ f~lou há póuco, como ficaiá depois de tudo isso, ·que
é cpmo.caryão que pode deixar sombras escuras? Na,.da disso,
meu nobre colega. O mais importante é a sua consciência:
Se a sua consciência não o acusa, pode o muhdO inteiro desabar, podem as pessoas atirar contra: V. Ex~ _Mas, _um dia,
jUstiça se fará. V. EX~ não deve deixar-se abater. Uma pessoa
que fez um grande trabalho, não só.com.ç ~refeito, mas como
Governador do Amazonas, sabe como é difícil trabalhar naquela região. Os que agem dessa forma não rec_o_nhecero o
se_u trabalha. V. Ex• nada tem a temer, !lmito pelo contrário.
Acho que agora é o momento oportuno para V. Ex~ comprovar
perante o Brasil o político que V~ E;x• foí, -é-e ai.rida será
em nosso País. Pode V. Exa contar com: nossa solidarieÇade l .

O SR. AMAZQNINO MENDES- Muito obrigado, ilustre Senadora Marluce Pinto, ilustre Senador Jonas Pinheiro,
muito obrigado, Sr. Presidente.
. Sei que eXtrapolei o meu tempo, mas quero externar
meus agradecimentos especiais à tolerância e ao companheirismo do ilustre Senador Jutahy Ma:ga_lhâes, Como, podgual,
ao Sé:iládpr Chagas Rodrig~_es, gue_. gentilme~te, ced.e"ram
s.ua. _Vez de falar, permitindo-me, assim, vir à tribuna. _Sei
que são Senadores atuantes, sérios, que têm matérias rfniitO
importantes para trazer à consideração dest_e Senado. Lamento. ter demorado um pouco, mas isso eu debitaria à_conta_
da generosidade do~ pJeus pares, que deram apartes tão amáveis de_ solidariedade ..
E_nfim, Sr: Pre~idente e Srs. Senadores, neste momento
sa!?. desta tribuna ~ V,OU diréto ao Minístério d~ Justiça para
~~Igir que se apure o gue o jornal publica hoje e que, Segundo
o MinistroLI!_ão é verdadeiro. you solicitara S. Ex~ que mande
faze: as apurações sobre o_ Sr. Amazónlno Mendes, sobre
a mmha pessoa, porque s'6 assim poderei, de urna vez por
todas, acabar com a escalada sem fim de_sse homem determinado para o mal e que, infelizmente. -é Prefeito de minha
terra.
-~ui to obrigado .. (Mui to bem 1)

· COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:.
Affonso CamargO- Albano Franco- Alexandre Costa
- Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra AmazoninO Mendes - Amir Lando - -Antonio Mariz Áureo Mello- Beni Veras- Carlos De'Car!i --Coutinho
Jorge- Darcy Ribeiro- Eduardo Suplicy- Fernando Herique Cardoso - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg --Iram Saraiva- Jonas Pinheiro- Louremberg Nundes Rocha
-Márcio Lacerda- Onofre Qulnan- Ro_nan Tito~ Teotónio Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Diante do.
pronunciamento -do nobre Senador Amazonino Mendes, a
Presidência sente-se no dever de esclarecer à Casa que na
manhã de hoje, após tomar conhecimento do noticiário da
imprensa, procurou o ilustre representnate do Estado do Amazonas e S. Ex~, então, informou ao próprio Presidente que
ocuparia a tribuna da Casaria tarde de hoje a fim de oferecer
amplos esclarecimentos, não apenas aos seus pares, neste plenário, mas à própria opitlião pública brasileira, colocando-se
à disposição, ele próprio, por sua iniciativa, para qúalquertipo de esclarecimento em torno da sua atuação na vida política
do seu Estado e do País.
Pelos apartes agora recebidos, a Presidê_ncia fica absolutamente ciente desse nobre propósito do Senador_Amazonino
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tendo os entes mencionados nesta Lei prazo máximo de _30
(trinta) dias para sua publicação.
§ -29 -- Os órgãos referidos no art. 2" desta Lei soliçitarão
ao Conselho Regional dos COntabi_Iistas, mais p-róximo, as
normas para a padronização de balancentes e balanços. de
modo que as infofmaç6es n·eles contidas sejam inteligíve~s
ao-grande público. ~ _~ __ ·
__ -_ ~- _ -_"§ 39 O orçamento ~nua} d~s- órgãos de que trata esta
Lei consignará veróas, cuja destinação será a cobertura dos
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 26, DE 1992
gastos com a adoção das medidas de _transparência acima desEstabelece normas sobre a transferência da adminis- critas. 5<:>
É
lícito
ao
cia3dão
-brasHeiro reclamar da autoriArt.
tração pública federal, direta e indireta, e dá outras providade a que estejam subordinados órgãos da adminís-traçáo
dências.
f~d~r_al, direta O_r.I indireta, a instauração de inquérito adminisO Congresso-Naci0il3.I decreta:
___ __
trativo par~aa apuração de denúncias de malversação de fundos
Art. 1\' Os 6rgaõs da administraçãO fe4eral, direta e públicos ou favorecimento indevído de executores de obras
indireta, adotarão medidas práticas para colocar ao- alcance e fornecedores de bens e serviços.
do público, em geral, toda a documentação que se relacione
Art. ·69 Caberá à autoridade mencionãda no artigo antecom os contratos_ de sua responsabilidade para a realização rio-r dar a mais ampla divulgação aos resultados de tais inquerif6s;·punindo, na forma d~ lei, os responsáveis por a tos incoin~
de obras e a aquis1Çã0 de bens e serviços. _
Art. 29 Darão fiel cumprimento aos_ dispositivos desta patíveíS COm a liSura que a administração pública impóe a
Lei os órgaõs da administraÇão direta,_ ª1.narquias e fundações,. seus sei:vidóies.
Art. 7" Serão demissíveis ad nutUm os membros da direw
assiin como as empresas públicas e as soCiedades de e_conomia
___
.
toria de capa órgão referido no art. 2~, que descump-raiá OS
mista.
- _.
_
Parágrafo único~ · Esta Lei abrange, outrossim, as sacie~ termos da presente lei.
dades industriais, agrícolas o~ de serviçOs) _de .cujo capital_
Art. 89 Esta lei ~ntra em vig_or_ !la data de sua publisocial a União pa-rticipe, mhlorltariainénte, ffiesmo que apenas cação:
como detentora de açóes preferenciais._ -~ _" ~ __
Art. 3"' OS entes referidos no ãrt~go ariteri_or _tomarão
Justificação
providências, Com a- finalfdã.de de -torna! transparente os seus
Talvez
se
considerasse
supérfluo dizer que a maioria dos
atos administrativos, cabendo~lhes, inclusiVe:
a) destacar sala, na sede de sua administração, que se habitantes das regiões metropo~itanas e s!?ts grandes cidades
chamará "Sala da Transparência'', onde o público poderá do -País viVe situações- dralnáticas. Os jornais, o rádio e a
televisão descrevem e exibem·aspe-ctos pungentes do cotidiano
examihar ds a toS -referidos no caput deste artigo;
b) colocar em vitrine ou mural, na mesma "Sala da Transw das 1;1ossas grandes massas populares. Ninguém pode ocultar
parência", as súmufas de cada ato que implique o desembolso a extensão do problema habitacional no reduto da zona urbana
de recursos financeiros em favor de executores_ de obras e e em sua periferia.
fornecedores de bens e serviços;
No asfalto ou nas favelas a inseguran~ do cidadão na
c) tornar disponíveis cópias autenti6ld3S de contratos que
via pública ou dentro do lar é por demais c~_n~ecida,. En.contra
obriguem o _ente a efetuar pagamentos a terceiros;
ressonância coletiva a queixa dos -problemas criados para os
d) pemitir a cidadãos interessados a leí~ura de exemplares assalariados pela persistência do processo inflacionário. E em~
de órgãos de imprensa que divulguem edit::iis de licitação públi~ bora nos anime a esperança de que não será duradoura a
ca, balancetes, balanços e outros documentos que contenham recessão, que ora causa tantos estragos n? c-orpo produtivo
informação sobre dispêndios_ realizados pelos organismos da do País, o fato é que o desempego Junta aoS problemas sociais
administração federal, direta e indireta,' rio curso de_ cada existentes um drama que nos comove.- Homens e mulheres,
ano fiscal;
jovens ou em idade madura, suportam as conseqüências âo
e) elaborar listas de empresas executoras de_ obras ou
fechamento de fábricas e de empresas de serviços que não
fornecedoras de bens e serviços que, no último triênio, tenham conseguiram vencer as dificuldades produzidas pelo ajuste
recebido valores dos organismos citados no art. 29, em função em marcha do sistema econôrnicO natioôai. Fazemo. .s vótos
do cumprimento de Contratos decorrentes de licíúiÇão Pública; firmes para que a recessão logo ceda lugar à retqmada do
e;
desenvolvimento económico, de modo que os desempregados
f) nas listas de fornecedores de bens e serviços-e de execu~ _de hoje reocupem a sua posição na sociedade. Nossas liderantores de obras s-erão discriminadOs os valOres resultantes de ças políticas também não podem fechar os olhos ao elevado
aditivos aos- contratos originais, assim como os-que C6nstem custo que o precário transporte urbanO impõe às grandes masde fatura a título de reajuste ou correção l1}0netária.
sas populares, ·em termos de esforço físico _e de perda de
Art. 4~ Todos os entes mencionados nesta Lei publi- tempo-precioso no trajetó entre a habitação e o local de traba~
carão em jornais diários, de ampla circulação na sede de cada lho. No panorama dos graves problemas sociais brasileiros
organismo referido no art. 2", supra, balancetes trimestrais· a precariedade do sistema de saúde emerge como afronta
e um balanço anual, preparados por auditores independentes, aos que trabalham e lutam pelo engrandecimento do País.
devidamente contratados para analisar os resultados finan- E nessa abordagem haveria lugar para um discurso especial
ceiros. de sua gestão.
sobre o problema da educação, assunto que nos preocupa
§ 1"' OS balancetes serão elaborados nos meses de mar~ a todos e que em futuro próximo terei ocasião de comentar
ço, junho e setembro e o balanço anual no mês de dezembro, com maior largueza.
Mendes e faz votos para qüc, ao firial desse episódio, paire,
acima de qualquer suspeita, a_sua dignidade pessoal, compro~
vada tantas e seguidas vezes pela manifestação soberana do
povo amazonense.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
Ê lido o_ seguinte
- -
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DlÁRID DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O exame do conjunto de probkmas sociais da atualidade
coloca-nos diante de um aspecto sigular d~ realidade br_a_sÚ~(a.
Pela dimensão do drama coletivo atual. ~.-sú8.S .conseqUências
futuras, qual o mais gravC~dcsscs problemãs? Quando construímos diferentes tábuas Clc -_pfíoridades para SitUá-1oS na ordem
de sua gravidade, assu~_ta-n_o~ a T!JJ.ll..Orosa cntradadç um pro-

blema antes

cons~rvado

como poeira debaixo du üpcte. Tra-

ta-se da corrupção. Alcança o _grau máximo na.escala de decibéis a grita da comuntd_Q.d.€!~Racion~l contrÇJ. a falta de Usura
na condução dos__ n_cgócioS públicos_ c.:m _todos os recantos_do
País. Medida cm centímetrOs quadrados nas páginas dos jor-

nais ou de minutos nos jornais falados do rádio c da TV,
o noticiário sobre a corr1.1pção ganha inusitada magnitude.
Interpretamos esse dest_aquc como seguro reflexo da inquietação que esse problema coloca na consdênciada população
adulta. Parece claro que as lidt.!ranças polítícas eStãO chamadas
a fazer uso dos meios ao seu alcance. para demonstrar ao
eleitorado brasileiro que o mal da corrupção tem cura e pode
ser extirpado num espaço de tempo menos longo do _que se
pode imaginar.
Trago à augu_sta apreciação da Câ·m-àrti. AUa a- co-ntribuição deste projeto de lei, que pretçnde ifísü(ui-a{_a tr_ansparênciá cm todas as dependênCiaS federais_ do SetOr. públíco
brasileiro. Abrigo a esperança de que as Assembléias _Legislativas e as Câmaras de Vereadores de todo o PaJs-,_.segllindo
o exemplo da minha proposição, disponham-Se- a semear leis
específica-S que atendam aos reclamos da cidad_aola_.
É visível a relação de causa c deito que se estabelece
entre o agravamento dos problemas sociais brasileiros e a
malversação e o descaminho de rcc_ursasJinanceíros públicos.
Diante da realidade _çooJwcida, cresce_o_n_úmero de nossos
patríciOs que cornungani a crença no efeito germinativo da
idoneidade moral no que tange à condução doS assUiitOS fígados à coisa pública. A transpar~ncia dos átos administrativos
oficiaiS-pode iluminar muitos caminho::. na busca de solução
para os problemas _que enunciei neste breve dis-Curso. Considero, poi!õ, dever dos dirigentes políticos empregarem formas
criativas que inspirem a multiplicaçcio de iriíCíãfivas··se.melhantes, tornadas pelos que desejam depurar a administração
pública das maz__eJas__ que hoje a depreciam perante toda a
sociedade.
Sala das S_essões, 25 de_ março de 1992.- Senador José
Eduardo.
(A Comissão de Constituição, Justfça e Cidadania- decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -0~ projeto
lido será publicado e remetido à comiSsáO Compete-nte.
sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1~
SecretáriO.
É fido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 27, DE 1992
Dá nova rcdação ao artigo 13 da Lei n~ 4.320, de
17·de março de 1964, que trata da eleboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
1

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O art. 13 da Lei n'' 4.320. ile 17 de março de
1964, passa a vigorar com a seguinte rcd%ãO:
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"Art. 13. Obseryada~ _as categorias económiças
do art. 1~, a· cl:iªcri~ifl~Çã_Ci Çu ~spedficaÇão da despesa
por elementos·, -em cada unidad~ administrativa- Ou órgão de governo, obedecerá ao segui~te esquema:
~
~
~
DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
Pessoal Civil
Pessoal Militar
Material de Consumo
Propaganda e Publicidade
Serviços de Terceiros
EncargOs ~DiversOS __
'.' .. '.
Tl-ansferêxici3S Correllie's'
Subvenções Sociais
Subvenções Económicas
Inativos
PensÍó-i:tüiias
Salái"Ío-Família e Abono Familiar
Juros~da Dívida Pública
Contribuições de Prevídéncia Social
Diversas Transferências -correntes
DESPESAS DE CAPITAL. .
.
Investiriaéntos
ObrãS :PUblícas
Servi~os e_m Regime de Programação Especial
Equipamentos e Instalações
_ _ _ __ _ ·
Material Permanente
PartÜ:ip"ação em Constituição ou Au·mentO-de Capital de Empresas ou Entidades Industriais -ou- Agrícolas
Inversões Financeiras
AquiSiç~o-de Imóveis
PartiCífiáÇão em Constituição' ou Aurriellt:Q de Capital de Empresas ou Entidades Córilerdais Oti :financeiras
_ AquiSi_ç~? -de Títulos :ReprúentitiVos de-Capital
de Empresas
em Funcionamento
Constituição de Fundos-ROi3.tíV-os
ConC~~s~o de Emprésthnos · · ·
DiverSas Inversões Financeiras
TrariSte·t-êitciãS de capitii
Amor:tização da Dívida Pública
Auxílio Para obras Públicas
Auxílíos para Inversões Financeiras
Outfas·contribuições.

Art.

2~

E$ta_ lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art.

3~

Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A presente proposição objetiva criar novo elemento orçamentário eSpecífko ~ Propaganda e Publicidade, que propiciará maior controle sobre os gastos do Governo nesta área.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992.- Senador Mário
Covas.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.320, de 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
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únião, dos Estados, rio<.> Mnnkípíos e do Distrito Federal.

'.

.,..,, "'<" • • • . ,

,..-~.-~ ~··

• • • • ' oj.>+a ,.,....,,-.-•• ·

Art. ti Observada's a~ ~gori~~-ec~nômica:~ 'do art.
12, a discririiínãç30-0"U ·espct·mcaÇ·ãü dá dêsp'esa por elementos,
em cada unidade adminiStratiVa ou _órgª~'~ g9v_erpo, obede-.,--:--cerá ao seguinte esquema:·· _

DESPESAS CORRENTES"'
Despesas de Custeio
Pessoal Civir · ·
.,
PesSoal Militar
Material de COnSuino ·
Se:NiÇos de TerceiroS
Encargos DiverSOS~: ·
Transferências Correntes
Subvenções SociaiS
Subvenções Econômi6.1.s.
!nativos
Pensionistas
Salárío Famílía e Abono Familíai
Juros da Dívida Pública
Contribuições de Previdência -~Odaf ·Diversas Transferências C'<:Jrrente~-~ · :-::c-~ __ .

'!

DESPESAS DE CAPiTAL .
Investimentos-

Obras Públicas

"

Serviços em Regime de Program?çã:o Especial
Equipamentbsoe-IriStã.laçlh.~~

Material Permanente
_ .
c
_ _.
..
_ . =' _
Participação em'Cónstitü'iÇáo uu Alnlitnto de Cápífal de
EmpresaS ou Entidades Industriai~ ou Agdc~las.
Inversões Financeiras
AquisiÇão de Imóveis
_
.
_ _ .
_
Participação em Constituição ou Aunie_~to _de Capital de
Empresa ou Entidades Comerci::ti.;: ou Financeiras __ _
Aquisição de .Títulos Representativos de CapitaTde Empresa em Funcionamento.
Constituição---'"de Fundos. Rntat.!vtlS
Concessão de EmpréSti.nios
Diversas Inversões Financeiras.
Transferências de C3jiítHI
Amortização da Dívida Pllhlica
Auxllios para Obras PU.hlit~a~
Auxfiios pã.faEC)uipam~nto~ e Inst~~~~õ"es
Auxflios para- Inversões FínaJlt.:t!iras
Outras Contribuições.

_(XC~~;;;~~·d·~A~~~;;t;;~E::(~~~~;,~;~~~~·~·d~~i~a~·;;;;;;;n~;r:a;- ·
O SR. PRESIDENTE (Maurn Bene_vides) -

O projeto

lido será publicado e remetido à comissão competente.
_
Sobre a mesa, telex que será lido pelo Sr. P Secretário.
É lido o _seguinte
A Sua Excelência o Senhor
Senador Mauro Bencvides
Presidente do Congresso Nacional
Senado Federal

Brasflia- DF
TELEX S/NR/92
de 16-3-92
Eh com o-rande orgulho et s<tlis1<-lção que recebo as home. nagens do S~nado promovidas pelo meu generoso amigo ...

reéebi as pllbTíciçües com parte" de discursos proferidos por
miJ!!-. c;t o.u;tros.do Sen,a,do~_ Agp~.d,eçç:> ,a.s referências dos geneLQS.o~__amigbs· Mauro BeneVides, Beni V eras et Cid Carvalho.
- · Peço-lhe desculpas por não p~der ter comparecido a homenagem que considero o ponto cUlminante de todas as homenagells ateh hoje por miin- jã.h recêbida. Agraceço-sensibili_zado. - Plinio Pompeu de Saboya Magalhães.
~··i O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expediente lido Vai à publicação. ' ' ·-' ''"'' '
'Sobre a mesa, requeti:rnehtO q~~ Se-rá lido pelo Sr. 1~
Secretário.
·
- ·
É lido o seguinte
~ REQpERIMENTO N•_S~,nE !992
Excel~ntíssimo Senhor Presidente e demais membros da

Mesa Diretora do Senado Federal
. Requeiro nos termos dos arts. -216 e 217 do Regimento
Interno do Senado Federal e com base no art. 50, § 2o, da
Constituiçãó Fedei:al, que sejam solidfadas do Ilm9 Sr. Secretário ·de Desenvolvimento Regional, Egberto Batista, as seguintes informações:
_I - sobre as empresas Buriti Participações e Empreen9ime.nt0s e FrigOpesca:
-1- quais são as suas respectivas composiçóes ·acionárias
e, ou societárias?
2·- qtiáis são' seus respectiVoS Cápitais sociais?
3 - quais são os dados_ cadastrais (residência,_ nacionalidade, n~ de CPF e outros) dos seus sócios e, ou acionístas,
bem como de que outras empresas participam?
4 - quais são as datas de suas fundações?
I I - quais são, na integra, os teores dos seguintes documentos: _
·
1 - do parecer técnico da Sudam sobre o projeto da
empresa Frigopesca, aprovado em 24 de janeiro último;
2 - da ata da 233• reunião do Conde!- Conselho Deliberativo da Sudam (Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia), havida em 24 de janeiro do corrente ano;

3- da Resolução n• 7077 do Conde!?

·~

III -·quais-sãO ·as garantias financeiras da Sudam ao con-.
ce"der subsídios a empresas e, em particular, que· garantias
estão previstas para concessão de subsídios à empresa Frigopesca na construção de navios-fábricas?
IV- qual o atual estágio de tramitação do projeto ·cta
empresa Frigopesca, aprovado em 24 de janeiro pelo Condel,
e quais as próximas etapas que terá de cumprir até a liberação
dos recursos referentes aos subsídios concedidos?
Sala das Sessões, 25 de março de 1992. -Se~açlor Mário
Covas.
(À Coniissàb 'Diretora)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)

~

O reCjuài·

menta lido será despachado à Mesa para decisão, rios termos
do art. 216, III do Regiment() In_t_~rno. _
,
O ~SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
Ordem.doD_ia. · __ -_
_
__
---------·-- --Sobre a mesa, requeriinento _que s~Fá lido _pelo Sr. 1"'
secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 89, DE 1992
Nos termos do.art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que_as maté~as

Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

constantes dos itens n.,.~ 1 ~ ~ sejam submetidas ao Plenário
após o item 16.
Sala das Sessões, 25 de ~arço de 1992, :- Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENJ'J;ÚÍil:auro Úne;.,des) -Aprovado
o requerimento, serão feit~s ~s in_vei"SôeS solicitadas.
Item 7:
, ·? •
' • .-r
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n<? 12, de 1991, de autoria do Senador Jutahy M_agalhães, que estabelece princípios gerais de Proc.esso Le~
gislativo, e dá outras providências_, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~ 221, de
1991, e 1, de 1992, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania; e
~ Diretora.
A discussão da mat~ria TOi enceriada em 20 do corrente
mês:
Passa-se à votação do 'prOjeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o apro-vam queiram perri:ümecer
· · ·· sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à CoriliSSãõ Diretora p"ara a redação final.
É. o .seguinte O. projetO apioVâdo:
·~

PROJEJ'O DE RESOLUÇÃO N' 12, De 1991
Estabelece princípios gerais de processo legislativo,
e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
..
.
Art. 19 É acrescentado o seguinte Título ao ReE;imento
Interno do Senado Federal (Resoluçãon' 18, de 1989):.
"J'ÍJ'ULO XV
Dos Princípios Gerais do Processo Legislativo
- ------Art. 412. A legitimidade na e1abor.ação da norma legal é assegurada pela observân~ia rigores~ das
disposíções regimentais~ mediante ·os_Seguíntes -princí_____ ,_ _ ...• --~
pios básicos: _ _ _
I - a partiCipação plena e igualitária _dos Senadores_ em todas as atividades legislativas, respeitados
os limites regimentais;
11- modificação da norma regimental apenas por
norma legislativa Competente, cumpridos r_igorosamente os procedimentos regimentais peri:iiíeilte"s;
III- impossibilidade de prevalência sobre notiPa
regimental de acordo de Lideranças ou d~ci_são de plenário, ainda que unânimes, tomados ou não mediante
voto;
. IV- nulidade de qualquer decisão que contrarie
norma regimental;
y- prevalência de norm(l especial sobre a geral;
·vi -decisão dos __ casos omisso·s de acorçio com
a a11alogia e os princípios gerais de Direito;
1
VII- preservação dos direitos das minorias;
VIII- definição normativa, a ser observada pela
Mes; m hipótese idêntica de decisão do plenário tomada err1 razão de recurso a questão de ordem decidida
·
pela Presidência;
IX -decisão colegiada, ressalvadas as competêricias específicas estabelecidas neste Regimento;
T

_
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X - impossibilidade de tqrnada de decisões sem
a observância do quorum regimental estabelecido;
XI- pauta de decisões feita com antecedênCia tal
que possibilite a todos os Se_nadores seu devido conhecimento;
XII -publicidade das _decisões tomadas, exceção
feita aos casos-específicos previstos neste Regimento;
XIII- possibilidade de ampla negociação política
somente por meio de procedimentos regimentais pre___ -·
vistos.
Art. 413. A transgressão a qualquer desses princípios poderá ser denunciada, mediante questão de ordem nos termos do disposto no art. 404:
§ 1<? Levantada a questão de ordem reie"rid-a no
caput deste artigo, a Presidência determinará-a apuração imediata da denúncia, verificiiildo os fatos pertinentes, mediante consulta aos registras da Casa, notas
taquigráficas, fitas tnag_néticas ou oUtros ffieios ·cabíVeis."
·
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENJ'E (Mauro Benevides)- Item So
Votação, em turno únicO, do Requerimento n9 856,
de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos dos arts. 71 da Constituição e 216
do Regimento Interno, seja realizada, pelo Tribunal
de Contas da União, auditoria contábil, finance"ira e
patrimonial sobre o resultado do trabalho realizado
pelo grupo criado nos termos do Decreto n? 99.608,
de 13 de 1990, que teve como conclusão a proposição
de um termo de confissão e assunção de divida com
concessão de garantia e outras avenças a ser firmado
entre a Eletrobrás e as empresas credoras do setor
elétrico.
Em votação.
Os Srs. S"ená.dores que o aprOvam queiram peim3riecer
.· sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
A Presidência tomará as providências necessárias junto
ao Tribunal de Contas da União.
O Sr. Eduardo Suplicy- Peço a palavra, Sr. Pre~idente,
-pela ordem.
O SR.PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem V. EX'
a palavra.
O SR. EDUARDO SÚPLI.CY.(PT...:. sp: Pela ordem,sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, apenas para informar que, tendo o Conselho de Administração da Eletrobrás
adíado- por um mês, inclusive, esse a.cordo, o _objetivo da
auditoria proposta é Qüe o TiibuOal de Contas da União faça
preventivamente o exame desse acordo da Eletrobrás com
os ·seus_credores. É urna atitude preventiva na defesa do interesse público.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENJ'E. (MauroBenevides)- Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 129, de 1991 (n' 62191, na Câmara dos
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__ Parágrafo único. O selo Qeverá_ trazer e_stampada a efígie
do inventor francês Hercule Florence e a do pesquisador brasileiro Correa de MeiJo.
Art. --2~' As providências e_ normas para a criação do
s_elo se'rão e_stabelecidas pela E~CT -.-Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos.
_
, _
___ _
Art. 3' É fixada a data deiS de agosto de 1992 como
dia do lançamento do selo em todo o País, a ser promovido
- pels EBTC - Empresa BraSileira de Correios e Telégrafos
Em discussão. (Pausa.)
e pelas entidades representativ~~ da categoria profissional dos
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusSão._
-fotógrafos.
Em vota-ção.
_
--~-- ----~ __ ,_--~~ : -- ,
_
- Art. 4• Esta lei entra em vfgor na da~a de s~:~a pu~liOs Srs. Se:Dadores que o apro~am queirarri ·permanecer
cação.
sentados. (Pausa.)
Art. 5"' Revogam-se as diSpoSições em contrário.
Aprovado.
. O SR. PRESIDENTE (Mauro Bénevides) -Item 11:
A matéria vai à. C6rilissaO Diret<:~ra-~
Discussão, em turno- úriico, do ProjetO de Lei do
É o seguinte o projeto aprovado:
- Senado n9 281, de 1991, de autoria do Senador Odacir
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 129,'DE 1991
Soares, que dispõe sobre a criação do Dia Nacional
(N• 62191, na Câmara dos Deputados)
do Fotógrafo, oficializa no Brasil o Dia Mundial da
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação CultuFotografia e dá outras providências, tendo
ral celebrado entre o Governo da República Federativa
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenádo Brasil e o Governo da República Popular da Bulgária,
rio. Relator: Senador Meira Filho.
em Brasília, em 25 de julho de 1990.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
__
O Congresso Nacional decreta:~m discussão o projeto, em turno único. (Pausa)
Art. 1? Fica aprovado o texto do_AcordO sobre CoopeNão havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
ração Cultufal celebrado eni:ie 0- GOV_ernO 4a Repúbl!ca FedeEm votação.
rativa do Brasil e o Governo da República Popular da BulgáOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
·
ria, em Brasília, ein 25 de julho de 19.9(t sentados_. (Pausa)
Parágrafo único. Ficam suj_eitos àaprovação do ConAprovado.
__
gresso Naciorial quaisquer ãfoS qui Possam resultar em re.visão
A matéria vai à Comissão Diretora para- a redação final.
do referido Acordo, bem como quaiSquer ajustes compleÉ o seguinte o projeto apfovado:
mentares que, nos termos do art~ 49, incisO I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 281,DE 1991
património naê:íonaL Dispõe sobre a criação do "Dia Nacional
Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na data
do
Fotógrafo",
oficializa no Brasil o "DJa Mundial da
de sua publicação.
Fotografia" e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Maum Benevides)- Item 10:
O CongreSsO Nacionàl decreta:
Discussão, em turno úni~9, __çio Projeto de Lei do
Art. 1<:> Ficã instituído o '~Dia Nacional do Fotógrafo",
Senado n"' 280, de 1991, de autoria do Senador Odacir a ser comemorado anualmente no dia 15 de agosto.
Soares, que dispõe sobre a criação e o lançamento
Art. 29 _ Eica _oficializada, no Brasil, a comemoração do
do selo comemorativo dos 160 _anos da fotografia no "Dia Mundial da Fotografia'', celebrãdo anualmente no dia
Brasil, e dá outras providências, tendo
19 de agosto: .
PARECER F A VORÁ VEL,prÓferido em plenáArt. 3' É criada a figurado patrono do fotógrafo e
rio. Relator: Senador Meira Filho.
da fotografia nó Brasil, na p~sSoa de Hercule Florence, inventor da fotografiã. · ·
_ ____ _
_
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua publiEm discussão o projeto, em turno único~_(Pausa.)
q~.ção.
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a ~iscUssãç).
Art. 5o:>" Revogam-se
a~ d(s'posiÇõ_es.em CO[ltrário.__
Em vo.tação.
.
-.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 12:
sentados. (Pausa.)
DisCussão, em ptim-eTfó "tui-no. dil Proposta de
Aprovado.
Emenda à Constituição n9 23; de 1991 (n~ 45/91. na
A matéria Vai à ComissãO Dfi'etor"a para a redação final.
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao art.
É o _seguinte o projeto aprovado:
16 da Constituição Federal, tendo
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 280, DE 1991
PARECER FAVORÁVEL, sob o n'24, de 1992,
da
Dispõe sobre a criação e o lançamento do selo comeM
- Comissão Temporária (r sessão de discussão.)
morativo dos 160 anos da fotografia no Brasil e dá outras
providências.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O Congresso Nacional decreta:
A discussão da matéria terá prosseguimento- na sessão
Art. 1" É criado o selo comemorativo dos 160 anos da
de amanhã.
fotografia no Brasil.
Deputados), que aprova o texto c!o Acordo sobre Cooperação Cultural celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o GovernO da RepUblica
Popular da Bulgária, em Brasília, em-25 de julho de
1990, tenao
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 16, de 1992,
da Comissão
-- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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-os déficits de escolarização e a infra-estrutu-ra dos serviçoS-, sObretudo das populações ruraiS nas regiões mais carei11es
do País, e
PROJETO DE LEI DA.
-'-os planos de educação dos Estados e Municípios que
C:ÀMARA N' 31, DE 199Í
tenham como prioridade efetiva a universalização e a melhoda
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. da qualidade do ensino fundamental.
353, pãrágraJo único;ao Regimento Interno.)
Assim sendo - afirma-se na justifi"caçãá do Projeto -,N9 4.618/90, na Casa de origem, de iriiciatiVa do "a cota federal do salário-educação, em consonância com o_
Presidente da República, que altera a Lei n? 5.700, estabelecido pelo § 1"' _áo art. 211 d3- Com;ti~uição Federal,
de P de setembro d~ 1971, que dispõe sobre a form_a que trata da assistência técnica e- Jüümçeira da Un~ão aos
e a apresentação no Brasil dos símbolos naciQ.nai.s. (De- Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpiõs, para o desen- pendendo de parecer.)
volvimento de seu_s sistemas de ensino e o _a,tendimento prioriNos termos do art._140 do Regiinento Interno, design(! tário à escolaridade: obrigatória, pode muito bem ser _aplicada
o nobre Senador Mansueto de Lavor para proferir o parecer, em programas especiais de transporte escolar e casas de estudante. Esses são fatores determinantes não só de um melhor
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Para desempenho dos alunos como de sua vinculação maiQCJ;_Om .
emitir parecer.) - Sr. Presidente, queria a compreensão da a escolinha_dª" vila _ou_ da própria sede -muniCipal".
Mesa para o seguinte fato: o meu parecer estava pronto, apreDesejamos ressaltar o senso_de responsabilidade da nobre
sentava um substitufivo; mas, no momentO de _trazê-lo, notei Senadora quando djsciplina os benefícios, com a preocupação
que havia alterações substanciais. Solicitei,- eiitã"o", uma reda- de_ ~t:;?tr_iflgi-los ·a sittgtçQeS de carência, fornecendo os meios
ção datilográfica, que O.ão foi terrniiuida até ·o._moln~tito. É -· par~_que crianças_~ "j9ve.ns recebam est~s tipos de apoio, útil,
uma situação material a que estamos submetidos_. Pediria a no in~cio o~ para a continuidade d.e Sua_ vid;;t es_tudantil, uma
V. Ex~ caso possível, que colocasse esse item em último lugar vez que só o oferecjmento de vagas nas escOlas públicas não
da pauta de hoje ou amanhã.
é garantia da permanência do aluno nem do seu desenvolvimento.
concluímos este parecer registrando que a proposição é
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência defere a solicitação do_ nobre Senador Mansu_eto de de ineg~veis _méritOs educacionais e no que concerne à _sq.a
Lavor e transfere a matéria para o último item da pauta-da constitucionalida-de; jurídicidade e -técnica legiSlativa, não vemqs 5)bices, razão por que somos pela sua aprovação.
Ordem do Dia da sessão de_ hoje.
É o parecer, Sr. Presidente.- ·
··
_ · -O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _,.,-Item 14: .
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .., Q Parecer
PROJETO DS DECRETO N• 105, DE 1991
conclui favoravelmente ao projeto.
Nos termos Qo art. 235, II, do Regimento Interno, a
(Incluído em' Ordem do Dia noS "terriiOs do art.
matéria fierirá sobre 'ã mesa dúrante _cinco sess-õe.S_.orâjnárias
353, parágrafo único; do Regimento Interno.)
De autorta da Senadora Marluce Pinto, que dispõe para o recebimentO das emendas. sobre o custeio de transporte escolar e construção e
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 15;
manutenção de casas do estudante ·cto ensino fundaPROJETO
DS LEI DO SSNADO N• 106, DS 1991
mental com recursos do salário-ed_ucação e dá outras
(I;cluído ~ffi O~deffi do, Dia no_s termos do art.
providências. (Dependendo de parecer.)
353, parágr'aiO iírilco, do Regimento Interno.)
Nos termos do art. 140 do Regimento _Interno, designo
De autoria da Senhora M~rluce Pinto, acresceno nobre Senador Almir Gabriel para profefíi parecer~
tando dispbsitiVOs ao a_rt. 89 da Lei n9 8.1~4, d~ 27
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB.....: l'A: Para emitir.
de dezembro de 1990, que altera a legislação do Imposparecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de Lei
to de Renda _e dá outras providências._ (Dependendo
n" 105, de 1991, de_ autoria da nobre Senadora Marluce Pinto
de parecer.)
tem por objetivo o cUSteio de transporte escolar e a construçã~
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio
e manutenção de casas do estudante do ensino fundamental
com recursos da cota federal do saláriO-educãçãÕ que se encon- para emitir-parece-r: --tra disciplinado no art. 29 , § 29, do Decreto-Lei n9 1.422,
_O SR. CARLQSPATROCÍNIO (PFL- TO. Para emitir
.
de 23 de outubro de 1975.
Estes dispositivos dizem que 1/3 destin-ad~ ao fundo Na- parecer.) -Sr. Presidente, Srs.- _Senadores, de autoria da
cional de Desenvolvimento da Educação, será aplicado em nobre Senadora Marluce Pinto, o projeto de lei em epígrafe
altera o art. 8' da Lei n' 8.134, de 27 de dezembro de 1990,
programa~ de iniciativa do Ministério da Educação, de pesquisa, planeJamento, currículos, material escolar formaÇão e para emitir que as pessoas físicas deduzam de seu -ImpostO
ap:~eiço~inento de pcssoal.docente e outros pr~gramas espe- de Renda, na declaração anual, os gastos efetuados com instructais relaciOnados com o ensmo de 1" grau. Esta última permis- ção, bem como as .contribuições pagas a entidades de previdência privada.
são vem dar respaldo legal às medidas objetO çlo projeto sob
__ - _Suste_otando a proc_edência de .s_ua proposição, a autora
exame.
ressalta, em síntese, que a edu_cação é .direito de todos_ e dever
Ademais, o projeto de lei determina i:J.Ue o· Ministério
do Estado e da famüia, segundo disposto no art. 205 da Constida Educação, na ocasião da celebração de convênio, levará
tuição Federal; que o __ direito à dedução das despe-sas com
em 7on~ideração dois_ aspectos de suma importância quanto
saúd_e foi restabelecido pela Lei n9 8.134, de 1990, mas os
ao ~1rec~onarnento destes recursos para situações apropriadas,
gastos COIJl a educação continuam indedu~íveis do lrnpostq
·
quais seJam:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item )3:

------·---------------
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de Renda, desde o advento da Lei n" 7.713, de 22 dezembro
de 1988; que tanto a saúde quanto a educação são indispensáveis ao pleno desenvolvimento do País, que, no pertinente

ao_ abatimento das contribuições pagas a enti~ades de previ. dência:· privada, a propO!>.ição Se revela das mais justas, posto
que deve ser dado ao.cidadão o direito de optar pelo sistema
previdcnciário privado como garantia de um futuro melhor
para si e seus familiares.
Não houve emenda no prazo regimental, devendo esta
Comissão adotar decisão-em caráter terminativo.
É o relatório.
Voto

Inicialmente, cabe salientar-que um dos pontos do projeto
em exame já se encOntra pela Lei n~ 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Trataw_se da nova redação ao inciSo_ II do art. 89 da Lei
n• 8.134. de 27 de dezembro de 1990, ·dada pelo art. 1• do
projeto, relativa à permissão para de_duzlr gaStos com in-strução. Vigorando a partir de 1\' de janeiro de 1992, dispõe o
inCiSo V, do art. 11, da Lei n9 8.383/91, que. na declaração
de ajuste anual do Imposto de Renda, poderão ser deduzidas
as degpesas feitas com instrução -do contribuinte e seus dependentes até o limite ánual individual de seiscentos e cin-qüenta
UFIR (Unidade Fiscal de Referência). Entendemos, pois,
que a norma legal recentemente editada (,ltende a um dos
objctivos do projeto na medida em que autoriza o benefício
fiscal -por ele j)retcndidÇ>, fixando um limite de gasto com
instrução a ser deduzido na declaração anual do Imposto de
Renda.
Superada essa questão, analisemo:s ~ ~utra propost~ do
projeto, que consiste na permiSsão para qUe o Contribuinte
deduza as contribuições pagas a entidades de pre_vidência privada. Tal dedução não constitui algo de novo na legislação
tributária brasileira. Introduzida pelo art. 19 , inciso II, do
Decreto-Lei n9 1.642/78; vigorou até o advento da Lei n9
7.713/88, que, sob o manto da simplificação do sistell!_a de
apuração do imposto, deixou de conte-mplar diversos abatimentos e deduções consagrados na legislação, e,_ dentre eJes,
o relativo às despesas com- contribuições_ e entidades_de previdência privada.
Nosso ordenamento jurídico, atendendo aos cânones
doutrinários, jurídicos e económicos do Imposto sobre a Renw
da, acolheu tradicionalmente a tese de que a base tributável
deve ser representada pela diferença entre o rendimento bruto
e as despesas necessárias à sua percepção e à- manutenção
da fonte que o produz (ver o Decreto-Lei n' 5..844/43 e a
Lei n' 154/47, diplomas básicos da introdução do imposto
de renda cm nosso sistema tributário).
__
Em sintonia comesse entendimento e verificandO a elevada carga tributária que vinha recaindo sobre as pessoas físicas,
a lei passou, a partir de 1990, a autorizar deduções no imposto-que haviam sido extinfas--em 1988. Exemplo disso são as deduções de despesas médicas, contribuições à previdência oficial
e ga-stos com instrUção.
_
_
No pertinente às cOn"tribUiçOes a ent-idades de previdência
privada, não vislumbramos razão plausível que possa justificar
sua itLdedutibilidade, atualmente. São contribuições necessárias à garantia- de Ul}l fUturo quC se revele nie-DOs dramático
em relação ao que temos assistido hoje quanto aos aposenw
tados da previdência ofiCial. Além disso, é-de todo indispensável que o legislador infra-coÍlstitucioi1al- ObSciivê a voz- de
comando que lhe é transmitida pelo art. 145, § 1'", da Consti-
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tuição Federal, expressa nos seguintes termos_: "setttpre que
possível, os impostos terão o caráter pessoal". Ora, se a contribuição é necessária e se _tal fato reduz os_ rendimentos do
contribuinte, evidencia-se a ~cÇHJ.Yt;:niência de permitir a deduw
ção da despesa no imposto de rendã., a fim de_ mel~or graduar
a carga tributária a ser supqrtada pelos que se acham nessa
situação.
'J ·
A vista do exposto; éoncluímÔs que o conteúdo do projeto
é de inteira justiça, está em consonân~ia ~Ç>m os ditames consti~u_ciállais _e,- p-orta_~ to, deve m~recer acolhimento.
Entretanto, como já salientadO no iltício, uffia parte do
presente projeto acha-se atendid<t_ pelo art. 11, incisO V, da
Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991, razão pela qual
somos pela aprovação da proposição, na forma do seguinte
Substitutivo ao PrOjeto de Lei
do Senado n' 106, de 1991
Altera o art. II da L-ei n9 8.383, de 30 de dezembro
de I991, para permitir se deduzam do imposto de renda
das pessoas físicas contribuições pagas a entidades de
previdência privada.
O Congresso Nacional decreta;
Art. 19 Fica acrescentado ao art. II da Lei n" 8.383,
de 30 de dezembro de_1991, o seguinte dispositivo:
"Art. 11. ..·-.
.:..-.-.. .. _._ ...... .•.. ' ..... ....
·-·--~·

.......... -

................
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_ VI -as contribuições efetivamente pa'gas, no anocalendário, a entidades de previdência privada regularmente constituídas."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as dispOsições éril coritrário:É o parecer, Sr. Presidente. _
__ ___ _ __
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
do nobre Senador Carlos Patrocínio conclui favoravetmerite
ao_ projeto._
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco seSsões ordiw
~árias,_para o recebime~to de emendas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 16:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 22, DE 1991
(Inctuída em Ordem do Dia nos . termos do art.
358 do Regimento Interno).
Altera a redação do art. !59, I, b, da ConstituiçãO,
e o art. 34, § 29, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (!?Signatário: Senador COUtinho
Jorge.)
A Comissão incumbida do exame da proposição _não emitiu o Seiq,arecer no prazo r~gimental qe 30 dias, ip1prorro~
gáVeis. Assim, a matéria foi incluída em Ordem do Dia, noS
termos do dispostO no art. 358, do Regimento Interno, para
que o Plenário delibere se a proposta deve ter pross~guimento
em Sua tramitação.
Em votação o prosseguimento-da tramitação âa matéria.
Os_ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado. --

Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Aprovado o prosseguimento da tramitação, a maü!rla___
será iricluída em Orderri do Dia para -o priir(eiro ftitnô de
discussão.
--- -~,--_ -----·
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _ Volta·~se ao item 1 da pauta:
-PROJETO DE DECRETU
LEGISLATIVO N9 2, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia noS terriiOs do
art. 353, parágrafo UnlCo, dO :Regiln.entO In.tCrno).
Votaç-ão, em turno ·único. do Projeto de Decreto
Legislativo n"' z·. 4~ 1992,_ (n"' _45/91_,: na_ Câmara dosDeputados), que aprova o ato que outorga concessão
ao SiStema Norte âe Rádio e Televisão Ltda. para expiorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
Cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, tendo
Parecer faVorável, proferido em plenário. Relator
Senador 1o nas Pinheiro.
-

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
do dia 20 do corrente.
Passa-se à votação do projeto.--

0 SR. JUTAHY MAGALHAES- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Matiro-Benevides) - Conce-do
a palavra ao nobre Senador.
O SR. JUTAHY MAGALHAES (PSDB -BA. Para encaminhar a votaçãQ. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
chamo a atenção para o fato de que, na sexta-feíra passada,
quando discutíamos esse projeto, ficou estabelecido entre alguns Srs. Senadores que pediríarrios verificação de -quorum,
quando fosse trazida à votação essa rriaféría. Então, já que
prometemos fazer esse pedido, logo que V. Ex~ coloque em
votação essa matéria e sçja apresentado o resultado, pedirei
verificação de quorum. Não sei se _terei o apoio dos- demais
Senadores, mas farei o pedido.
~-- _
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o projeto, agora encaminhado pelo S~nador 1utahy M-aga~_
lhães.
.
- - ..
- Os Srs. Se-nadores que o aprovãm: qu"t:írafn petiTianecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Sr. Presidente, peço
verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -O Senador
1utahy Mag').lhãcs pede verificação de quorum, com o apoio
Já -e:rpre·ssa-â6- pe ic;s- Ytóbtes· -senadore-s ·FerrYando-- Henrique
Cardoso, Chagas Rodrigues~ Eduarçio Suplicy, Ronaldo AraM
gão, Maurício Corrêa, Iram Saraiva ·e Esperidião Amin.
A Presidência solicita aos Srs. Senadores _que tomem assento nos seus respectivos lugares, porque vai processa-se
a verificação de quorum, s_olicitada pelo nobre Senador 1utahy
Magalhães, com o apoió de outros eminentes colegás dest_a
~-O Sr._ Marc_o M_aciel - Sr. _Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Conçedo
a palavra ao nobre Senador Marco MacieL
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) ....:.... Sr. Presidente, gostaria- de solicitar,
.

.
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por intermédio da Mesa, que fossem acionadas as campainhas.
Vejo que V. E~ já está adõtãn-dõ essa ProvidênCia. Solicitaria,
tamb~m •. fossem adotadas mediÇ.g~.s pela Secretária:.oeral da
Mesa, no s~nti~o de_ que o~ ISena?ores, _q_ue se encontra~
em seus gabmetes, SeJam devidamente notificados deste pedido de verificaç_ão.
_·
_ __
_
·
Como sabe V. Ex~. sãÕ mã.téfia~ imPoftanfeS-as Ciue eStãosendo colocadas em regime de urgência, que vão necessitar,
conseqüentemente, a presença dos ilustres colegas aqui no
plenário-. D-aí por que eu gostaria que V. Ex~ fosse um pouco
tolera~te no sentido de aguardar os Senadores para que possamos ter, aqui, o núritero adequado e necessário à deliberação
das matérias anli.ilCiadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presidência adotará o procedimento previsto no Regimento.
Neste exato momento,_apela aos Srs. Senadores, que
permanecem fora dos seus respectivos lugares, para que tomem assento, a fifi de_ que se prOsSiga ·a votação. Se inexistir
quorum, evidentemente a Mesa ado tará o procedimento reco~
m~ndado pelo art. n9 293, VIII, suspendendo a sessão para
que, após acionar as campainhas por 10 minutos, possa ser
reaberto o processo de votação. (Pausa.)
O.s Srs. Se:nad}>res já podem votar.
A matéria é o pedido de verificação de quorum do nobi-e
Senador Jutahy !ylagaJhães"".com o apoio de outros entin_entes
colegas deste Plenário.
Q ~r._~larco Maciel':"""" Sr. _Presidente, peço a palavra
·
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem a palavra V. Ex~
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem. Sem
revisão do _orador.)- Sr. PreSiderite, eu índagariÇ~. a V. E.x•
se é possível encaminhar a Yotação, com o efeito d_e orientar
a Bancada, já que se trata de matéria de reco_nhe:cida, rele-_
vãncia.
·· - · ·
·
· Sr. Presidente, pedimos apenas qUe seja concedida urgênciá- para projeto· é}ífé--jã se e"fitOrilt-a efn tramitaÇ-ãO na Casa
e que, inclusive, já foi objeto de pedido de urgêricia._
Por obséquio, Sr. Presidente, qual matéria estamos votan:.
do no momento?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ;_,..Estamos votando o item 1 da Ordem do Dia. Houve inversão da pauta
em razão de requerimento do nobre Senador Jutahy Maga·
lhães e, somente__ agora, será apreciado o item 1. Se inexistir
quorum~ e:v~dcntemente, a matéria_nãg_ser'á apreciada.
O SR. MARCO MACIEL- Neste caso, Sr. Presidente,
ficarão prejudicadas outras matérias, -que ainda serão .objeto
de deliberação nesta ta_rde.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Exato.
O SR. MARCO MACIEL- Oaí por que, Sr. Presidente,
considero muito-Importante que os colegas acorram ao plenário para completar o quorum necessário à votação dessa matéria c, assim, esgotar a p·autã--conS:tilnfe da Oi"dCin d-o-nia
da sessão de hoje. Apelo a V. Ex·', ieriovaO.do. manifestaÇão
anterior no sentido de que, por intermédio da Secretaria Geral
da Mesa, faça chegar ao conhecimento d~ todos o_s Srs. Senadores, sobretudo aqueles que se encontram nos seus gabinetes,
que estamos necessitando _n.estc_momento da presença de to-
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dos no plenário. para apreciar o pedido de verificação formuw

lado pelo Sr. Senador Jutahy Magalhães e outros colegas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Srs. Senado-.
res, vai-se processar -à verifiCação de votação solicitada pelo
Senador Jutahy Mag-alhaes.' - ·
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Mariz - Aureo Melo - Ça_rlos Patrocínio .:.._
César Dias....:....- Coutinho Jorge- DaiiO. Per_eira- F. R,oll!!mberg - Humberto Lucena -João França - Jonas Pinheiro_
-Josaphat Marinho - Junia Marise - Lucidio PortellaMansueto de Lavor -=-- Marco Maciel - Marluce Pinto Nelson Carneiro-- Q2:ic:l CãrO.Ciro -- Ro.p.an Tito - Valrnir
Campelo
_
VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES:
. ... . .
Beni V eras -'--Chagas Rodrigues -Cid Sabóia de Carválho- Esperidião Amin- Darcy Ribeiro- Eduardo Suplicy
- Fernanrlo HenriqUe Ca:tdoso --Iram Saraiva - Jutahy_
Magalhães -Mário Covas.- Maurício Co~rêa - Ronaldo
Aragão - Teotônio Vilela Filho
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:~
Epifácio Cafeteira- Pedro Simon - Wjlson Martin~.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pela ordem.)
- Sr. Presidente, para orientar a Bancada, quero dizer a
V. Ex~ que companheiros do PMDB_e_stão de acordo em que
o Projeto de Resolução do nQbre SenadQr Jutahy Magalhães
tenha tramitação rápida. S. E~ está coberto de razão, pois
é importante que o Senado procure disciplinar melhor essa
matéria, através de alteração-de caráter regimental, para termos melhores condições de nos aprofundar no debate sobre
a outorga ou renov_ação de concessões de rádio e televisão.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadoi-es no méiitO,
não vejo ·como vOtar contra eSsa proposição poiS ela segue
a linha dos projetas anteriores, sobre a mesma matéria, já
aprovada no Senado com pareceres favoráveis.
- Faço um apelo à Comissão de Educação,-o-nde ·se-encontra
o Projeto de Resolução do nobre Senador Jutahy Magalhães
para que essa proposição seja a-provada com urgência e venha
ao plenário, sem m3is demora.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os Srs. Senadores, nos seus respectivos lugares, já podem votar.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Peço a palavra pela
ordem.
· 1 O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Darei a palavra ao Senador Maurício Corrêa e, logo em seguida, a V.
Ex~, nobre Senador Jutahy Magalhães.
~
_
Com a palavra o nobre Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊ:A (PDT- DF-Pela ordem,
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Seriadores,
temos assumido, nós do PDT, posiç6es diversas, ora nos abstendo, ora votando contra; ·em casos de renovação abstendo-nos e em caso de concessões novas, votando "não". Mas
chegou-se a uma situação que exige, pelo menos, que o projeto
do Senador Jutahy Magalhães seja_ aprovado, porque é o mínimo que a Comissão de Educação e nós, também, podemos
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fazer-, na condição de fiscais dessas concessões que são outorgadas. De modo que, vamos votar "não" até que realmente
essa questão seja resolvida.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador, Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY_MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem). -sr: Presiden_te, há uma citação de Bérirand _R.ussei,
que -eu dirijo_ ao Senador Humberto Lucena: "Por que repetir
erros ántigOs: se há tantos àros novos a escolher?" Então
n_ã9_é_questão qe repcrtir os erros e cciótinuar-vOtalido aqui
indevidamente, sem o,dir_Cito de apurar.
O_que eu realmente_queria dizer~ Sr. Presidente, é que
hoje o Plenário aprovou um projeto de resolução que determina qu-e ãs Lideranças não mais poderão fazer modificaç6es
nq R~ginlentQ, d~.aco.rdt;> com:-os seus interes~es. E uma das
modificaçOes diz ieSPeito -ao ené.3rilírihameiit0-de -votaÇão em
plena fase de verificação de quorum.
O. SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência estará -absolutamente atenta no cumprimento da letra
regimental, agora advertida pelo nobre Senador Jutahy Magalhães. Realmente, neste momento, o que se processa é a votação. O encaminhamento -de votação já ocorreu no momento
próprio. Então, o que pede a Mesa é que os Srs. Senadores
ocupem seus devidos lugares e exercitem seu direito de Yoto..
OSr. Fernando Henrique CardoSo- ·sr. Pi-esidêiiie, peço
a- palavra, pela Ordem.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. Ex•
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Pela ordem, sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
a Liderança do PSDB vota "nào". Evidentemente, nada temos
em particular quanto a essa concessão, mas os argumentos
emitidos pelo Senador Jutahy M,agalhães são os nossos. Queremos uma regulanleniação Para qUe pOss"àrnõs -vo~ar em sã
--consciência essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Be~evides)- Os Srs. S~nadores já votaram? (Pausa)
Vou proclamar o resultado.
Votaram SIM 20 Srs. Senadores; e NÁO 13.
Houve 3 abstenções.
Total de votos: 36
Em razão disso, aplicar-se-á o art. 293, item VIII. Suspen~
do a sessão por dez minutos, a partir de agora, para que
se processe_ uma nova votação oportunamente.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR- RONAN TITO (PMDB- MG. Sem revisão do
oi'àdor. )"-Pergunto a V: EX• se ·eu põdería:-usàr- esse tempo
de dez minutos para fazer uma breve conl.unicãÇão. ~nquanto
isso, as campainhas continuarão tOcando.
- ---

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O rigor regimental, nobre Senador Ronan Tito, nos compele a suspender
a sessão por 10 minutos para esperar a chegada ao plenário
dos cinco Senadores, se estiverem na Casa.
Então, naortodo_xja r~gimental defendida por enl.inelltes
colegas desta Casa, a Mesa ,estaria impedida de conceder a
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palavra a V. Ex~, mas como é uma corriutlicação inadiável,
a Presidência entende não poder recusar a V. Ex" a oportunidade.
Tem V. Ex• a palavra.

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Piiia uma com uni·
cação. Sem reviSâO ao~orador.J- Sr. P!esidente, Srs. Senadores, devo confessar, Sr~ Presidente, que a polítiCa económica
do Brasil está sendo cohduzida com muito Zelo, dentro da
ortodoxia; mas existe-uma· situação, neSte -morileritO, qu~e nos
preocupa sobremaneira: a questão do deseinprego e dos_ empregados que têm renda até um salário mínimo. Há muito estou insistindo desta tribuna, e já algumas
vezes falei ao Sr. Ministro, que urgê-uma-política social compensatória para atravessarmos o Rubicão, parã -chegarmos
a Roma vivos, pois existem muitos-brasileiros que estão completamente à margem desse processo. Ainda existe algo pior
do que ganhar o salário mínimo neste Pais, que é o mínimo
para manter unida a alma com o corpo; pois, ·se tirarmos
um cruzeiro, desencarnam.
-Pois multo bem, Sr. Presidente, quero insistír desta tribuna que o País nccessíta, urgentemente, de uma política social
compensatória, para atender principalmente os bolsões de
miséria, que são_ muitos, e_aosdesempregados. Tenho insistido
nesse ponto, mas, -como diria Benedito Valadares: "vou falar
isto até ficar surdo". Não é possível que algumas pessoas,
principalmente os desempregados, os-que· estão absolutamente à margem de uma colheita, de uma grande safra, e ficam
aí a ver naVios, scfãrri privados, inclusive, da sua cesta básica.
Algumas medidas estão sendo tornadas, _ mas muito tímidas.
De que adianta diminuir o ICM da cesta básica se o cidadão
tem imposSibilidade total de adquiri-la? Não adianta baixar
6 ou 7% no custo dessa cesta básica. Torna-se· absolutamente
necessária a criação d_e_ algumas políticas.

E agora, neste momento, Sr. Presidente, tenho uma denúncia séria para fazer, e que justifica esta comunicação inadiáveL Nessa política de criar IrenteS de trabalho, o Governo
resolveu financiar algUmas habi!aç~es Ps>Puhires através da
Caixa Económica Federal, por determinação de seu presidente, mas tem lá suas razões S. S• quando diz que o fluxo
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço caiu vertiginosamente. Mas vejam V. Ex~s: esta é a hora em que o Tesouro
Nacional - e eu pediria a atenção dõ- Líder do Governo
Senador Marco Macíel - deveria transferir dinheiro para
esse fim, até como empréstimo para o Fundo de_ Garantia,
para liberar os recursos. Ainda hoje comentei com o Diretor
da C:iixa Económica, quando nos encontramos casualmente
à entrada do Ministério da Economia, no ·sentido de que estão
liberando 40% da mediçã-o; isso não dá sequer para pagar
o pedreiro, dá para pagar, no· máximo, os ajudantes._E aí?
Mesmo- quem está trabalhando não está recebendo. Apelo,
neste instante, para que sejam trã.nsrerrctõs recurSo&. do Tesouro pata" atender a essa finalidade, mesmo que seja pro tempore,
até que o Fundo de Garantia possa reSsarci-lo: O ~que nãó
é possível, Sr. Presidente e nobre Senador Marco Maciel,
é que, 9 pagamento desse serviço para açon~truçáo de casas
-principalmente do PAIH, que é um embrião-, nem são
casas 7 pois têm apenas 23m2 , os recursos para o --pagamento
dessa medição nãO estejam sendo libcraçlos regularmente.
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex~ um aparte?
0 SR. RONAN TITO - Commuito prazer.
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· O Sr. Marco Macicf:- Nobre Senador Ronán Tíio, cu
gostaria de dizer que_ V. Ex·' versa, como sói acontecer, "um
tema de muita importânci~. As interyenções._de.V. Ex' são
serripre caracterizadas por matérias de relevânci~ e _de .i.ot~r~sse
público. Hoje, especificam~nte, V, Ex~ suscUa a questão de
políticas sociais compeiisatódas Como forma, durante esse período de redução de a·tivldade ·ecoO.ôffiiça qUe ViVe o Pais,
de recessão, podemos dizer, de fazer com que não haja desemprego aberto muito elevado. De fato, participo-das propostas
de V. Ex", porque tenho ouvido pelos meios de comunicação
_social e também _lido nos jornais; notícias de que tem crescido
muito o desemprego em nossa terra. V. Ex• reclama a adoção
de políticas socíaiS. coriipéisã.tõriãS, ãlgo-que Veriha justamente
"fazer com que Sobretudo aqueles segmentos de mais !Jaixa
renda não fiquem totalmente ao desamparo enquanto o País
combate a inflação e, conseqüentemente, saneia a -moeda c
cria condições para retomar o seu processo de crescimento.
Sobre o assunto, quero dizer a V. Ex' que o -ilõvo Ministro
da Ação Social, Ricardo Fiúza, nOsso colega; Deputado Federal por Pernambuco, está,_ por inr;umbência do Presid~nte
da República, em articulação com outros Ministro~{ da área
social, fazendo-o levantamento dessa questão-para submetê-lo,
proximamente, a Sua Excelência. Nesse estudo__qUe o Ministro
da Ação Social está desenvolvendo, serãO levados em consideração sobretudo aqueles setores que são altamente empregadores de mão-de-obra e, entre eles, _como salien~a V. Ex',
está operando a construção civil. Ou s_eja, já sabemos, por
experiência adotada em tempos·pretéritos;·que a conStrução
civil, além de_ ser altamente empregador;;,~. de,mão-de-obra
tem a vantagem de absorvê-la com relativa facilidade, porque
dispõe de tecnologia altamente desenvolvida em nosso País.
Em segundo ~u_gar, ela assimila, imediatament~_~_pesso_as com
reduzida capacidade de qualificação,ou a~é sem qualificação
profissiOnal maior. Tem razâo V. Ex~ em suscitar essa questão,
que se const~tui preocupação do Governo~ Estamos agUardando que o =Ministro Ricardo Fiúza conclua esses estudos,
que está realizando em cooperação com outrOS Ministérios,
para submetê~los também ao Ministro da Economia Marcnio
Marques Moreira que, posteriormente, levará esses dados ao
conhecimenV_) do Senhor Presidente da República. Mas quero
dizer a V. Ex•, até para tranqüilizá-lo, que estas também
são preocupações do Governo neste momento e que, certancias que o caso está a exigir. O SR. RONAN TITO --Sr. Preside'nte, gostaria de suscitar, de pedir aos poderes público"s e segerir-lhes soluções.
Neste momento, não existe só a recessão, mas também a
cólera e outr~ d9enças. O honrado Ministro Q.a Saúde, Dr.
Adib Jatene, já esteve aqui no Senado e disse que a atuação
mais importante para coibir a cólera é justamente cuiâãrmos
da infra-estrutura, que consiste em redes de esgoto e água
tratada. Neste momento de recessão, devemos criar condições
para que se comece, em Pernambuco e _outros E~tados an:teaçados, a combater a cólera, com um grande mutirão, para
fazer, af sim, obras de infra-estrutura como rede de esgoto
e água tratada.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente ..
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dênCia pede aos Srs. Senadores que permaneçam nos seus
respectivOS lugares, em razão do pedido de verificação de
quorum solicíúido pelo nobre Senadpr 1utahy Magalhães~ Não
tendo havido quorum na votação anterior, vai_-se- proCe"der
a nova verificaçãO de quorum~-~
·
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O Sr. Mã.rco Maciel -Sr. Presidente, peço a pal~vra
para encaminhar a votação.
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a palavra V. EX"

O SR. MARCOJV!AC!EL (BLOCC)- PE.. Pira encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, apenas para orientação da bancada, quero,
mais uma vez, dizer aos ilustres Colegas que encaminhamos
favoravelmente à aprovação da referida proposição, aliás, a
exemplo do que vêm acontecendo em matérias de caráter
semelhante, razão pela qual nosso voto é "sim 1 ' .
Aproveito a ocasião, Si". Presidente, para fazer, mais uma
vez, um apelo aos colegas, sobretudo àqueles que se encon~
tram nos seus gabinetes, para que Venham ao plenário, a
fim de ·que possamos- dispor-do quorum indispensável, não
somente para a votação desta matéria, mas de outras que
se encontram na Ordem do Dia e para cuja votação será
necessária a presença de metade m:tis um 4os memb_ros desta
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) ~Os Srs. Senadores já podem votar.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço 3. palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Líder Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB ....... PB) - Sr.
Presidente, o PMDB vota "sim".
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. PreSidente,-pCçõ'
a palavra, :peta ordem.
- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Líder Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP) - Sr. Presidente, o PSDB, pelas razões já expostas,
vota"não".
---O sr. JOnas Pinheiro- Sr. Presidente, peço a palaVra,
pela ordem.

O SR. PRES!OENTE (Mauro Benevides) - Concedo
_
a palavra ao· nobre Senador Jonas Pinheiro. _ . ,
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AM) ...... Sr. Presidente. O PTB vota ''sim".
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra,
·
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Líder Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF)- Sr. Presidente, o PDT vota "não".
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Mariz - Aureo Mello - Carlos_ Patrocínio César DiaS - Coutinho Jofge-:_ o·ario Pereira - Francisco
Rollemberg --Flaviano Melo -Humberto Lucena- Iram
Saraiva-João França -Jonas Pinheiro -Josaphat Marinho
- Júnia Marise - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha
- Lucídio Portella -Marco Maciel - Meira Filho - Oziel
Carneiro ....:.....-Pedro SimOri -- Ronan Tito - Walmir Campelo.
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VQTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Beni Veras- Chagas Rodrigues- Cid Sibóia de Carvalho - Darcy Ribeiro -Diva!do Suruagy -_Eduardo Suplicy
- Epitácio Cafeteira- Esperidião Amin- José RichaJutahy Magalhães ~Magno Bacelar_--:-_Mário Covas -MauríCiO-Corrêa- Ne_lson_Carneir<?- Rqnaldo Aragão- Teotonio Vilela Fifho-- Wilson Martins.
ABSTÉM-SEDE VOTAR à Sk SENADOR:
Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mauro llenevides) -Todos os
Srs. Senadores já- votaram? (Pausa.)
Vou proclamar o resultado.
Votaram "SIM" 22 Srs. Senadores; e NÃO 17.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 40.
Houve número para deliberação.
Com os votos dos Srs. Senadores Mansueto de Lavor,
João calmon e do Presidente, contados apenas para efeito
de quorum, são 43 os presentes.
Aprovado o projeto.
_
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesj- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N• 41, DE 1992
(Da ComissãO DiretOra)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
tt9 2, de_l992 (n9 45, de 1991, na Cãmara dos Deputados).
A cOmissão biretora apresenta a redação firial do Projeto
de Decreto Legislativo n 9 2, de 1992 (n~'45,de 1991, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
ao Sistema Norte de Rádio e TeleVisão Ltda .• para explorar
serviço de radiodifusão _de sons e imagens na cidade de Linhares, Estãdo do Espírito Santo.
Sala de Reuniões da Comissão, 25 de março de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram S3raiva, Relator
- Meira Filho- Beni Ver_as.
ANEXO AO PARECER N° 41, DE 1992
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senad_o Federal nos termos do art. 48, item
28_, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'
, DE 1992
Aprova o ato que outorga concessão ao Sistema
Norte de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Linhares,
Estado do Espírito Santo.
Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere o Decreto
n9 98.922, de 2 de fevereiro ~e 1~90~ que outorga concessão
ao Sistema Norte de Rádio e Televisão Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Unhares,
Estado do Espírito Santo.
.
.
Art. 29 Este deCretO legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discussão a redação final. (~au~a.)
Noj_o havendo qu_em peça a palavra, encerro a 9iscussão.
Em votação.
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Os Srs. Se.tiadoi-Cs que a aprovam· qUeiram permanecer à Rádio" Regional dõs Lãgos-L(da., P.ar<,t explorar serviço çle
sentados. (Pausa.)
radiodifusão sonora na Cidade de PatrOCínío, Estado de Minas
Gerais.
·
·~ ·
·
- ·· -·
Aprovada.
A matéria vai à Promulgação.
Sala de Reuniões da Comissão, 25 de março cie 1992.
- Mauro Benevides, Presidente _.....,.,Iram Santana, Relator
O SR. !'RESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
- Meira Filh(! ';":""' Beni Veras.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 3, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
ANEXO AO PARECER N' 42, DE 1992
353, parágrafo i.ínicO, do RegimentO Inte_rno.)
Faço
saber qUe o Cong~çss_o Nacional aprovou, e eu,
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Presidente
do Senado Federal, nos termos do art, 48. item
Legislativo n' 3, âe 1992, (n' 38/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão · 28, do Regimef!.t6 _Interno, promulgO o seguinte
à Rádio Regional dos Lagos Ltda., para explorar servi·
~ DECRET9 LEGISLATIVO N•
, DE 1992
ço- de radiodifusão sonora na cidade de Patrocínio, Es~
tado de Minas Gerais, tendo
__
Aprova o ato que outorg·a- permiSsão -à Rádio RegioPARECER FAVORÁVEL, proferido em plenánal dos Lagos Ltda., para explorar serviço de radiodirio. Relator: Senador Oziel Carneiro. ..
-fusão sonora na cidade de Patrocínio, Estado de Minas
Gerais.
O Sr:- Ronan Ti tá- Sr. Presidente, peçO a -palavra para
encaminhar a votação.
Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere a Portaria
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo n• 99, de 9 de março de 1990, do Mínistro de Estado das
a palavra ao nobre Senador Ronan Tifo:
- ComuniCaçõeS, que outorga periniSsãó à-R-âdio-R"egional dos
Lagos Ltda., para explorar, pelo prazo d_e dez anos, sem direiO SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para encaminhar to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frea votação. Sem revis_ão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria qüência modulada na Cidade de Patrocínio, Estadó de Minas
apenas de diz_er que Patrocínio é uma extraordinária cidade, Gerais.
um centro produtor agrícola, que tem área rural muito grande.
Art. 29 Este De_crelo Legislativo entra em vigor na data
Normalmentl~, essas rádios são usadas pelas pessoas que estão
de sua publicação
no campo c que possuem, como-único meio de comunicação,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discuso famoso ~radinho de pilha.
Acho da maior importância a aprovação do ato de outorga são a·redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
de permissão a essa rádio, em Patrocíriio, erii Minas Gerais.
Em votação.
O SR. PRESIIJENTE (Mauro Benevides)- Em votação
Os Srs. Sena_dqres que a aprovam queiram permanecer
o projeta..
sentados. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o apróVain queíram permanecer
Aprovada. .
sentados. (Pausa.)
A matéria vai à promulgação.
Aprovado~ A matéria vai ã ComisSão Diretora_ para a
O
SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 3.:
redação final.

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, pela ordem.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 4, DE 1992
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
(Inclujdo em Ordem do Dia nos termos do art.
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
353, pará'giáf6 único, do Re_girú.énto Interno).
·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela orVotação, em turno único, do Projeto de Decreto
dem.)- Sr. Presidente, apenas para consignar o meu voto
Legislativo n' 4, de 1992 (n' 17/91, na Câmara dos
contra, apesar de não ter nada contra a cidade de Patrocínio.
Deputados), que_ aprova o ato que outorga concessão
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Corfsignarà Radiodifusão Eldorado Ltda., para explorar serviço
se-á o voto contrário do_ nobre Senador Jutahy Magalhães,
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
bem como o::; dos eminentes Senadores Mário Covas, FernanPão de Açúcar, Estado de Alagoas, tendo
Parecer Favorável, proferido em plenário. Relado Henrique Cardoso, Eduardo Suplicy, Chagas Rodrigues,
Maurício Corréa, Beni V eras, Almir Gãbriel e- CiO_-Sabóia
tor: Senador Jonas Pinheiro.
de Carvalho.
Em votação-o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a meOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sa, redação final que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
- sentados. (Pausa)
É lida a s_eguinte
_Aprovado.
Aprovado, com os votos contrários dos Senadores Jutahy
"'
PARECER N• 42, DE 1992
Magalhães, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas,
(Da Comissão Diretora)
Eduardo Suplicy, Chagas Rodrigues, Maurício Corrêa, Almir
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo Gabriel, Cid Sabóia de Carvalho e Darcy Ribeiro.
n• 3, ~e 1992 (n• 38, ~e 1991, na Câmara dos Deputados.)
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
A Comissão Diretora aptesenta a i'edaÇão final do Projeto
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mede Decreto Legislativo n9 3, de 1992 (n<i38; P:e 1991, na Câmara sa, redação final que será lida pelO Sr. 1" Secretário.
É lida a segUinte
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
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PARECER N• 43, DE 1992
, yan~uard~ de Caridade Lt~~-, para explorar serviço
(Da Comissão Diretora)
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
Caridade, Estado do_Ceará~ rendo
n•4, de 1992 (n' 17, de 1991, na Câmara dos Deputados).
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenáA Comissão Diretora~apreSenta a Tedação final do Projeto rio.
Relator: Senador João França.
de Decreto Legislativo n'4, de 1992 (n' 17, de 1991, na Câmara
dos Deputados), que aprova _o ato que outorga concessão
Em discussão a matériá: (Pausa:)
à Radiodifusão Eldorado Ltda., para explorar serviço deraNão havendo quem peça a pala-vra, encerro a discussão.
diodiftis-âó- sonora em onda média na Cidade de Pão de AçuEm votação.
car, Estado de Alagoas.
___ -__
,--Os Srs. Sénádores que o apr_oVãrii queiram permanecer
Sala de reuniões da Cofnissão, 25".dé março de 1992. sentados. (Pausa.)
- Mauro Benevides, Pr'eSídente - Iram· Saraiva, Relator
Aprovado.
- Meira Filho - Beni Veras.
'
Aprovado com os votos contrários dos eminentes SenadoANEXO AO PARECER N•43; pE_1992
-res: Maurício Corrêa, Jutahy Magalhães, Almir Gabriel, FerFaço saber que o Congresso Nacional aprovou e eu, Presi- nando Henrique Cardoso, Mário Covas, Esperidião Amin,
dente do Senado Federal, nos termos_ do a.rt. 48, item 28, Beni V eras, Cid Sabóia de Carvalho e Chagas Rodrigues.
A matéria vai à Comissão diretora para a redação final.
do RegimentO Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•
,DE
1992
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me. '.
Aprova o ato que outorga concessão à Radiodifusão sa, redação final que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte
.
Eldorado Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cida.d~, d~ PãO de Açucar,
PARECER N• 44, DE 1992
Estado de Alagoas.
(Da ComissãO Diietora)
Art. 19 É aprovado o ato a que se .refere o Decreto
Re"dação
final do Projeto de Decreto Legislativo
n9 98.921, de 1" de fevereiro de 1990, que outorga concessáo
n9 5, de 1992 (n~43, de 1991, na Câmara dos Deputados).
à Rádiodifusão Eldorado Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi. A Comissão Diretóra apresenta a redação final do Projeto
fusão sonora em onda média na Cidade de_ Pão de Açúcar, ,deJ)ecreto Legislati'o n" 5, de 1992 (n·• 43, de 1991, na Câmara
Estado de Alagoas.
-,
_
_ ___ _
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor Qa data à Rád,io Vanguarda de Caridade Ltda., para explorar serviço
de sua publicação. ·
···~-•-·
de ·radiodifusão sOnora em onda média na Cidade de Caridade,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus- Estado do Ceará.
Sàla de Reuniões da Comissão, 25 de março de 1992.
são a redação final. (Pausa,)
,
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. - Mauro BeneVides~ Presidente - Iram Saraiva, Relator
- MCira Filho - -Beni V eras. Em votação.
ANEXO AO PARECER W 44, DE 1992
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
··
sentados. (Pausa)
FaÇo saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Aprovada.
.Presidente_ do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
A matéria vai à promulgação.
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
O Sr. Cid S.abóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992
a palavra pela ordem.
Aprova o ato que outorga concessão ã Rádio Vanguarda de Caridade Ltda., para explorar serviço de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides- Tem a palavra
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de CariV. Ex•
·
dade, Estado do Ceará.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE:
Art. 1~ É aproviido o ato a que se refere o Decreto
Pela ordem. Sem reviSãO do orador.) ~ Sr. Presidente, só
para explicar que o nosso voto "não" se deve não aOs projetes n9 98.331, de 24 de out_ubro de 1989, que outorga .concessão
em si, mas ao-fato de não termos ainda a regulamentação à Rádio Vanguarda de Caridade Ltda .. para explorar, pelo
devida. Pelo meu gosto e entendimento, esperaríamos a regu- prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,_ serviço de
lamentação que determinasse qual o procedimento do _Senado radiodifusão sonora em onda média na cidade de Caridade,
Estado do Ceará.
'
nesses casos.
Art. 2L--: Este ))ecreto Legislativo entra· ·em. Vigór na
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides) .-oc- A Casa fica data de sua publicação.
-·
inteirada da posição absolutamente corre~a de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Em discusO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.Item 4:
são a redação final. (Pausa.)
..
Não havendo quem queira fazer uso da palavraestá encerPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 5, DE
rada a discussão.
··
1992
-(Ii'iciUíd-o --em-·orãem-do ·oia--nós- termos-àõ-arc
Em votaÇão.
o.-~ .- ••
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram p-e~manecer
35_3, parágrafo único, do Regimento Interno).
-·
Votação, em turno úniCO, do Projeto de Decreto sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Legislativo n' 5, 1992 (n' 43/91, na Câmara dos Deputa·
A matéria vai à promUlgação.
dos), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs)- Item 5:

Projeto cte Decreto Legislativo n~ 6, de 1992
(Incluído em _Ordem do Dia õos termos do art.
353, parágrafo único:- do RegimeflfOTnfefri.o~)
Votação, em turno único,- do Projeto de Decreto
Legislativo n" 6, de 1992 (n• 2D/91, ria Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Salamanca FM Lida.~ -para explorar serviço
de radiodifusão :sOnora em ffeqUêiiCíã-· inodufãdã- mi
Cidade de Qúaraí, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Parecer favoráVel, proferido em plenário.
Relator: Senador Jonas Pinheiro.
Em votação o projeto..
_
__
Os Srs. s-enadores quC o _aprovam· queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, com os votos contrários-dos Senadores já mencionados.
A matéria vai à Comissão Difetora- para a redação finaL
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte

PARECER N• 45, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n? 6, de 1992 (no 20, de 1991, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n" 6, de 1992 (n~20, de 1991, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Salamancã FM Ltda., para explorar serviço de radio~
difUsão sonora efu freqüência modulada na cidade de- Quaraf,
Estado do Rio Grande do Sul.
Sala de Reuniões da Comissão, 25 de março de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Meira Filho - Beny Veras.
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Os Srs. Senadores que a api-ovai:n (j_ueil-ai:D permanenrer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE-(Mauro Benevides)- Item 6~
PROJETO DE DECRETO ..
LEGISLATIVO N'7, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
353, parágrafo único, dO Regimento Interno.)
Votação, em turno_ único, do Projeto de Decreto
Legislativo n" 7, de 1992 (n"' 16/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renov-a a· permissão
Ot~!O!gada à Rádio_e T~levisã(j Gran. Dourªdo_sLtda.,
para explorãr serviço de radiodifusãO sonora em freqüénCia modulada ria cidade de Dourados, Estado do
Mato Grosso do Sul, tendo
PARECER FAVORÁVEL, p;oferido ~m plená·
rio.
Relator: Senador João França.
Em votaçãO-O Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ·permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado com os votos contrários dos Senadores: Jutahy
Magalhães, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso,
Eduardo Suplicy, Chagas Rodrigues, Maurício COfréa-,-seni
Veras, Almír Gabriel e Cid Saboia de Carvalho.
A matéria vai à Co.riJJSsãõ Dii'etora para a vOtaçãO fínãl.
OSR. PRESIDENTE(Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. !'?SecretáriO.
É lida a seguinte
PARECER N•46, DE J99:i
(Da Comissão Diretora)

_ ___Redação final !io Projeto de _Decreto Legislativo
n9 7, de 1992 (n 9 16 de 1991, na Câmara dos Deputados).
A ComissãoDiretora apresenta a redação final do Piojeto
de Decreto Legislativo n<r7, de 1992 (n 9 16, de 1991, na Câmara
ANEXO AO PARECER N•45, DE 1992
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
Faço saber que o Congresso Nacidnàl -aprovoU, e eu, ·
outorgada à Rádio e Televisão Gran Dourados Ltda., para.
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mod"u~
28, do Regimeniõ Interno, Promulgo o seg'uinte
lada na cidade de Dourados, Estado do Mato Grosso do SuL ·
-Sala de Reuniões da Comíssão, 25-de março de 1992.
DECRETO LEGISLATIVO NO
, DE (992
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
Aprova o ato que outorga permissão ã Rádio Sala- - Meira Filho- Beni Veras.
manca FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
ANEXO AO PARECER N• 46, DE 1992
sonora em freqüência modulada na cidade do Quaraí,
Estado do Rio Grande do Sul.
· ···· ··
· ·
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu;Art. lo:> É aprovado o ato a que se refere a Portaria PreSldente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
n? 98, de 9 de março de 1990, que outorga permissão à Rádio 28, do Regimento Interno. promulgo o seguinte
Salamanca FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
DECRETO LEGISLATIVO
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
N•
, DE 1992
em freqüência modulada na cidade de Quaraí, Estado do
Aprova
o
ato
que
renova a permissão outorgada
Rio Grande do Sul.
à Rádio e Televisão Gran Dourados Ltda., para explorar
Art. 2 9 Este decreto legislativo entra em vigor na data
serviço de radiodifusãO sOnora em freqüência ÕJodulada
de sua publicação.
---·na cidade de Dourados, Estado do Mato Grossó Sul.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevii:lcsr~·Ém.discusAit. 1" -É apfOvado o ato a que- s_~- retere a Portaria
são a redação final. (Pausa.)
·
Não havendo quem queira faier usO da palã.Vra, está · n~ 158~ de_ 15 d_e:_ ['letembro de 19_89, _que renova a permissão
outorgada â Rádi_o e Televisão Gran Dourados Ltda., para
encerrada a discussão.
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
Em votação.
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serviço -de radiodifusão sonora em freqüência rr:iodulada na

cidade de Dourados, Estado do Mato Gi'Osso·dO Sul. .
Art. 2"' Este decreto legislativo entra erri vigor na data
de sua publicação.
-

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação finaL
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
(Pausa.)
·
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queifá~-pertnaftecer
sentados. (Pausa.)

a

Aprovada.

A matéria vai à prorn!llga9ão.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides)- Em conformidade com a decisão anterior da Mesa, que atendeu ao apelo
do nobre Senador Mansueto de Lavor, a matéria de que S.
Ex~ é Relator somente agora chega à Ordem A~_píà.
ProjetO de Lei da C4rilãra n9 31, de iriiCiativa do Senhor
Presidente da República, a respeito de símbolos nacionaís.
Com a palavra o nobre Relator, Senador Mansueto·.cte
Lavor.
- -- - -

Marçode 1992

ma de grupo ou facção política privilegiando-os, por mais
respeitáveis que possam ter :siâO. Põr ·es~as meSma~ razões,
pensamos deva _ser retiradã do selo nacional a referida ins.crição ..
Suprimida a faixa branca com a inscrição Ordem e ProgressO', em letras_ verdes, que corta a esfera azul do Pavilhão
Nacfonal, tem-se que propor uma nova disposição das estrelas
representativas de todos os Estados, demonstrando a igualdade dos mesmos perante a Feder~jfo com destaq_u_e ap~nas
para a· estrela que representa o Distrito FederaL Para traduzir
es-sas -diSposiÇões, sob o ponto de .vista heráldico-artístico,
o Poder Executivo deverá decretar a constituição de uma
comissão encarregada de pr(_:!move! _c~ncurso nacional para
a escolha da nova configuração do Pavilhão Nacional.
Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto
na forma do substitutivo abaixo:

. SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Ne 31. DE !991
(N' 4.618-B. de 1990, na origem)
Altera a Lei n~ 5.700, de 1~ de setembro de 1971,
- - que "dispõe sobre a forma e apresentação dos Símbolos
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. ·Para
Nacionais"·
proferi! parecer.) --o presente Projeto ódúndo do Poder
Art. 1~ __ A bandeira nacional· adot.ada pela República
Executivo tem por escopo alterar a Lei n"' 5.700, de P de Federativa do Brasil mantém as antigas cores nacionais, assim
setembro de 1971, que versa so_bre a forma e apresentação distribuídas: um losango amarelo em campo verde, tendo no·
dos Símbolos Nacionais, para incluir, na composição estelar meio a ·esfera celeste azul, ponteadã. por estrelaS represenda Bandeira Nacional, as unidades correspondentes aos Esta- tativas dos Estaâos brasileiros e do Distrito Federal.
Art. 29 Os ai-is'. 19 e 39, os incisos IX e X do art. s~.
dos de Mato Grosso do Sul, Rondônia -da iniciativa enviada
ao Congresso Nacional sob a Mensagem n"_-143; de-23 de o inciSei-I do ar_t. S9 o incísO II do are 9~, o inciso VIII do
fevereiro de 1990,-do então Presidente da República Senhor art. 26 e·o inciso II elo art. _31 da Lei n" 5-:---700, de_ 1~ de
José S;1mey, juntamente com a ExpoSiçâo àe Motivos do setembro de 1971, paSsam a vigorar com a Seguirlie redação:
então Ministro de Estado da Justiça da qual destacamos os
"Art. !? São Símbolos Nacionais~
seguintes tópiCos: -_·
I .,---ã. Bandeira Nacional;
I - As Constitiíiç6es de 1946, 1967 e 1969 estatuiam que
·u- o Hino Nacional;
"são símbolos nacionais _-a_ bandeira e o hillO;~Vígor:antes na
UI- as Armas NadonaíS; e
data da promulgação desta Constituição e outros eStabelecidos
IV- o Selo N!!cii:mal.
em lei". (Grifamos.)
· · · -· ·
... ~ ............................. ,~·························'"·''·'·'··-······
A redação do dispositiVO impediu que_ a parte final do
Art. 39 A Bandeira -Nacional, adotada pelo Decreto n9
art·. 3'i> do Projeto do Executivo, do qual resultou a Lei n~ 4, de 19 de dezembro de 1889, com asmodificações da Lei
5.700, fosse aprovada, pois pretendia que a Bandeira pudesse n9 5.443, de 28- de maio de 1968, fica alterada na forma do
ser atualizada todas as vezes que ocorresse a ·criaÇãõ de novos Anexo I e do disposto nos arts. 2~ e 3.9 desta lei, devendo
Estados.
ser atualizada sempre que ocorrer a criação ou a extinção
Todavia, a atual Carta Simplificou o disPOsitivo ao -e~un- de Estados..
ci.ar, em seu art. 13, § !"', que "são símbolOS da -Rep"ública
§ 1"' Serão suprimidas da Bandeira Nacional a divisa
Federativa do Brasil a bandeira o-hino, as armas e o selo "Orde_m e Progresso" e. as estrelas correspondentes aos Estanacionais"' retirando a expressão "u._vigoiarite-s na data de dos extintos, permanecendo a designada _para repres~ntar o
promulgação desta ConstituiÇãO", cOnforme Co'nstaVanaS Car- novq_ EstadO, resultante da tysão.
·
tas anteriores.
- ~
·······~··············· .. ·~·-····················-·-··'···•n•··~~~~ .....- ... .
2- Uma vez afastada a cláusula imp6diente, foi elaboArt. 5 9 ...~ ............. , •••• ..--. ..................................... .
rado o presente projeto, que visa a alterar a Bandeira Nacional
IX- as estrelas representativas de todos os Estilçlos da
para incluir, em sua composição estelar, as unidades corres- Federação-terão dimensões iguais, ficando apenas a· estrela
pondentes aos citados Estados federativos.
representativa do Distrito Federal com dimensão maiOr.
Nada a obstar quanto à constitucionalidade. O projeto,
X- as duas faces serão eX:atamente iguaiS, sendo vedado·
além disso, é jurídico, conveniente e oportuno.
fazer uma face como avesso da outra.
· ·
Entretanto, no tocante à inscrição uordem e Progresso"
Art. 8" ............._.................................... ~~~-~ ...... .
constante do escudo redondo da Bandeira Nacional, entenI - o escudo redondo será constituído em campo azul-cedemos deva ser suprimida, visto que traduz um ideário políti- leste, contendo 5 (cinco) estrelas de prata dispostaS na forma
co-filosófico, qual seja, o Positivisnio;ali colocada pela poética da constelação Cruzeiro do Sul, com a bordadura do campo
imaginação--dos primeirOs répUblicanos, seguidores de Au- perfilada de ouro, carregada de estreJ-:~,s d_t" prata em núrh:-•o
gusto Com te. Sendo a Bandeira "nacional" o símbolo de união __ igUal ao das estrelas existentes na Bandeira Nacional:
··-.:,;;~,da pátria, entendemos não deva nela constar nenhum emble- ·········~···············+·-~----~························••H•'"'"··""·""'
_.~;.-,·

·- -... I
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II- a colo_caçãodas estrelas no círculo interior obedecerá
às mesmas- regras estabelecidas para a feitura da Bandeira
Nacional.

Art. 26.

VIII- nos quartéis -das forças-recterais de terra, mar e
ar das Polícias Militares e Corpos- de Bombeiros Militares,
nos seus armamentos, bem como nas fortalezas e nos navios
de guerra.
Art. 31.
II - mudarRlhe -a_ fotma as cores e as proporções''.
Art. 39 Para os~ efeitos da nova redação do incis({ IX
do art. 5• da Lei n• 5.700, de 1' de setembro de 1971, o
Poder ExecutiVo" dectetará, no prazo-de trinta dias a contar
da publicação desta Lei, a constituíçãO.de uma-comiSsão encarregada de promover _concurso nacional para_ escolha da nova
configuração da Bandeira Nacional, a qual terá um prazo
de seis meses para apresentar seu relatório final.
Pai"ágrafo único. O relatório finar de-qUe trata este artigo deverá ser publicado através de decreto pelo Poder Executivo, após o que será dado um prazo de 2 (dois) anos para
a substituição das Bandeiras e Selos ora__existentes.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. s~ Revogam-se as disposiçóe:s·em -contráriO.
Sr. Presidente, encerrando meu relatório, devo diz_er:
no Centenário da Proclamação da República, quando veio
por parte do Poder Executivo um projetó alterando a Bandeira
Nacional, creio que seja oporturia uma aJteiaÇãO maior que
a simples colocação de algumas estrelas representativas de
novos Estados.
A justificativa da retirada do dístico "Ordem e Progresso''
não é nada contra a doutrina de_ alguns pontos, mas simplesmente porque, sendo a Bandeira Nacional, deve reprentar
a unidade nacional, e não apenas essa ou aquela corrente
do pensamento político_ filosófico naCíC:tiial.
É o parecer, Sr. PreSidente.
O Sr~ Mauro Benevides, Presidente, deiXa ti áideira
da presidência, que é Ocupada pelo Sr. Luddio Porte/la,
Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- 0- parecer.
conclui favoraVelmente ao projeto.
Nos termos -do -art. 235, item II, letra d do Regimento
Interno, à matéria ficará sobre a mesa, durante cinco sessõ_es
ordinárias, para recebimento de emendas.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotada a
matéria: constante da Ordem do Dia.
Passa-se agora a apreciação do Requerimento n~ 82/, lido
no Expediente, de autoria do nobre Senador Coutinho Jorge.
SoliCitO aó riObre Senador Carlos -.Patrocínio, o parecer
da Con;ii:sSâó" de Relações ExteriOres e Defesa Nacional.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Para profenr parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs.
Senadores, trata-se de requerimento do eminente Senador
Coutinho Jorge solicitando autorização do Senado para representar o País, na condição de Observador, à íV Sessão do
Comitê Preparatório da Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e DesenvOlvimento, no período de 27 de
março a 3 de abriL
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-- O -proces-so esfá devidiime~te instf~ldó? tCnciO_Sído publicado Decreto do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, designando o eminente· Senador Coutirihor Jorge para
fazer parte dessa delegação, conforme o Diário Oficial da
União do dia 17 de março de 1992.
O parecer da Comissão~ ·pela áprovação.
-É-O-parecer.
- ---O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -

O parecer

é favorável.
~m. votaçãq. _ _ _
_. __
__
__ .-Os Srs. _senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
-AprOvado.
Fica concedida a licença Sólícitada.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Passa-se ã
votação do Requerimento n~ 83/92~ lido no Expediente.
A Presidência esclarece ao Plenáiio que se o- requerimento for aprovado, a matéria será examiriada inicialmente
pela-Comissão' de -Relações Extei-ioies e nete~a -Nacíonal,
uma vez que a decisão terminativa Cabe- à Comiss3.o" de Eê:fU.Cã.ção, para a qual foi despachada por esta Presidência qu"ando
da sua leitura.
Ein votação o reqU.érúnento.
Os Srs. sen:adores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado ..
Aprovado o requerimento, a matéria vai à CorriíSSãó -de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE_ (Lucídio Portella) ...,- Passa-se à
votação do Requerimento n~ 85/92,_de urgên~ia, lido no Expediente para o PLC n' 5192.
Em votação o requerimento.
OS Srs._ Sei1adores- que o aprovam queirarri 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. PRESiíiENTE (Lucídio Portella) - Passa-se à
votação do Requerimento n~ 86/92, de urgência, lido no Expediente para o PLC n' 73/91.
J;:m votação o reque-rimento.
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 sess~o ordinária SU.bseqüente.
O Sr. FetnãiJ.do Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Feiri3ndo Heitfíqõ.e--Carâoso-.- O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -'
SP. Co.~:Q-_0 líder._ Sem r~visáõ do_ or~dor..) --SJ:. Presidente,
Srs. Seilãdores, como de hábito, não vou _abusar da minha
condição de Líder para interromper a lista de_ oradores por
muito tempo. GOStái"iii--ãpenas de reíterar
pedido que
fiz ao Senadoao início desta Sessão Legislativa.
Já estamos há quase dois meses em furicionamento, tanto
a Câmara quanto ·o senado, e as matérias de importância

-um

1388

Quinta-feira 26

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

não têm sido votadas. Temos votado uma série de matérias
que, realmente, não são aquelas que o Paú ·espera de nós.
O Senado não ·votou,aip.d~ .a_ qúestão r~l~tiva ao end_iVidamento externo: nem_ ín"tt~rno, que é privati"vo do Seilâdo; a
Câma:I:a nãO votou várlàs matériaS"ililpoftantes que, pOr-essa
razão, não puderam vir até Ilós. -- -PeçO ao Sr. Presidente em exercício que tranSmita ao
Presidente do Senado o nosso.empenho. Sei que S. Ex~ tem
o mesmo, porque ainda hoje fez reuniãO coiri-oS Líderes para
que acelerássemos as votações, no sentido d~ nos anteciparmos, tanto à Câmara quanto. ao_Executivo, é.estabele.cermos
uma agenda mínima de votaçãO nõ Senado nos dois ou três
mese~ prÓximOs.
· · ' · ' ' -- ---- - ' ' ---Recordo a V. EJ~:•, Sr .. Presidente, que há mat~dâ.S da
maior importância-em ttanlil~Çãó nas--comisSões, e- aõ-iDíciif
a sessão havia dito que há pelo menos três matérias que me
parecem essenciais: uma relativa à Organizã.Ção dos Pa_rtidos
Políticos; oufra sobre o Sistema Eleitoral e a outra sobre
a questão da Antecipação do Plebiscito. Q,uarito a esta últinia,
estamos na dependência do projeto da Çâmafa, mas quanto
à Lei Eleitoral e à Lei OrgâniCa dós Partidos Políticqs podemos
nos antecipar.
-- -Creio que o Senador José Fogaça jã foi designado pelo
Presidente da Comissão de Constituição!c Justiça e Cidadania
para ser o Relator dos vários projetes, uin do SenadorMarco
Maciel, outro do Senador Jutahy Magal_hães e .outro _meu,
e suponho que haverá vãiiõs projetos-sObre a questão dos
Partidos.
Como me parece que o mais razoável é que eSSa matéiía
tramite normalmente na Comissão de ConstituiÇão, Justiça
e Cidadania primeiro, para evitai a urgênCia ur'gentlssima,
faço um apelo aos Srs. Senadores para que possamos votá-la.
De igual importâcia me parece ser·a· questão" -relativa
ao Sistema Eleitoral. Por sorte, temos hoje a possibilidade
de nos aproximar d3. votação dessa matéria. Matéria complexa, porque a mudança do Sistema Eleitoral brasileiro não
pode ser feita de forma açodada; temos o ano inteiro para
discutir esta matéria. Estou na--eXpeétativa do parecer do senador Josaphat Marinho, eminente constituciOnalista e representante da Bahi3., sobre um projeto da minha autoria, que tenta
fazer circular, no trâmite legislativo, a transformação do nosso
sistema de vOto, mantendo o voto_propordonal, ni.as diminuindo o tamanho dos distritos e fazendo urri sistema misto.
Acredito que haja outras matérias em votaÇ:lo. Não sou
dos que insistem no meu ponto de Vista. Ao contrário, quero
apenas abrir o debate, mas acho que o Senado, agora, especial~
mente nestas semanas de quase absenteísmo em matéria de
votações iillportantes, poderia se dedicar à discussão dos gran-des temas nacionais. A ieforma política, no Brasil, só será feita se tivermos
urna nova lei de partidos, urna nova lei a res'peho-do sistema
de votação, pata, então, enfrentarmos a questão furidarnental,
que é a do sistema de governo. Já que é -mais difícil, na
CãiD.ãra, haver o entendimento, façamos nós, Senadores, e
ao redor desses três pontos definamos urna agenda política
signifícãtivã-para o País. Então, é o âpeló-que deiX.i:Jmais
urna vez registrado, aqui, da tribuna do Senado da República.
AnteS de encei-rar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero
dizer a V. Ex~ que acompanhei a proposta do Senador Eduardo Sllplicy, no sentido de que a matéria relativa à questão
das energéticas fosse transferida para o Tribunal de Contas
da União. Eu o fiz nãO com o [iiõj)õSfiõ -~ tenho certeza
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de que o Senador Eduardo Suplicy pensa como eu - de
criar -obstáculos, até porque há muitas indústrias de bens de
capital interessadas nessa matéria; fi:.to no sentido de que
haja clareza, transparência, e que não paire dúvida nenhuma
sobie a lisura desses procedimentos.
Tenho certeza de que o Senado está tão consciente quantõ
quaisquer outros segmentos da República em relação à necessidade de retomar o crescimento. Evidentemente, não se reto~
ma crescimento se houver falta muito grande de emprego
e de encomendas para as empresas, especialmente as de equipamento.
Saiba V. Ex~ que encaminhei hoje à Mesa requerimento
que diz respeito à questão dos Acordos de Integração :S.ra.SilArgentina, que dizem respeito ao fato de estarmos na expectativa -de qUe a indústria de bens de capital do Brasil possa
contribuir na produção de equipamentos para as indústrias
e usinas hidrelétricas na Argentina, do mesmo modo como
os argentinos estão fazendo com relação .à Usina de Miranda,
dO Bfasíl.
Acho que o_ Senado precisa se preocupar - e tem se
preocupado - tanto com a lisura essencial dos contratos e
dos acordos que venham a ser feitos sobre o endividamento
e sobre forma de pagamento das dívidas, quanto sobre a neces~
sidade de mantermos a nossa economia ativa.
Com estas palavras, Sr. Presidente, deixo de interromper
a lista de oradores, mas não quero deixar de marcar, mais
uma vez, a minha posição, que é favorável, a que o Senado
tome a- dianteira e vote esses projetas- de importândá para
escaparmos dessa rotina que nos transforma numa espécie
de cartório para saber se vamos ter tais ou tais_rádios e televisões, matéria que é de muita importânCia, mas local, e o
Senado precisa se preocupar com as questões nacionais ..
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) -Nobre Senador Fernando Henrique Cai-dosO, a Presidência tomará as
providências no sentido de conversar com os Presidentes das
Comfssõ_es, a fim de que haja maior celeridade na votação
daquelas comissões. Para tanto, é preciso haver também um
acordo de Líderes.
- -O Sr. Amazonino
vra como Líder.

~endes-

_

Sr. Presidente-; peço a pala_
_

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) palavra ao nobre Senador Amazonino Mendes.
O SR. AMAZON!NO MENDES (PDC -

Concedo a
AM. Como

Lí?~r, s7~ revisá? do orador._) -Sr. Presidente, venho do

Mimsté_no da Justiça, onde me encontrei com o Ministro Jarbas_ \assarinho, e coloquei-me inteiramente à disposição da
Re~1ta Fe~~ra~ para qualquer devassa na minha vida pessoal,
a ftm de dmm1r os assaques, as denúncias, as calúnias que
estão sendo perpetradas contra mim- que se tornaram públi~
cas -pelo Prefeito de Manaus.
A_credit~ q~e ~se~ ut:n comportamento de homem público, e mstare1 perante a Corregedoria desta Casa para que
~la possa, tanto quanto possível, se isso for óbice, eín PrOcesso,
hberar-me da~ imunidades, para que a Receitá. Federal possa,
com toda a hberdade possível, conceder-me o atestado que
espero: de seriedade, e de leviandade ao acusador.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portel!a) -Há oradores
inscritos.
· ··
·
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a emenda mantenedqra, em mãos da PetroquisD.; de 113 do
capital votante das centrais" de hiatérias-primas e'de- parcelaO SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia expressiva do capital" das empresas de, segunda geração.·
'
o seguinte discurso.) -_;_·sr. Presidente, Srs. Senadores, antes·
Por fim,lembra 0 Presidente dà República que-o Processo
de iniciar este proriouilCiamento, faÇo votos para que outfos de prívatização dessas empresas está incluído em sua política
sigam o exemplo do Senador Amazonino Mendes _e permitam de governo, e que a emenda, contrariando-a, "não garante
que se façam apurações'das suas rendas passadas_ para ver a real privatizaÇão dó setor, sêja Tias- ééntrais- de matériasse estão de acordo com os respectivos patrimónios.
primas, seja nas empresas de segunda geração", por isso iilsti~Sr. Presidente c Srs. Senadores:.--_ tuindo obstáculo a_os objetivos do Programa Nacional de DeO CÕngressO NaciorúH está'convocádo paradeliberat so- sestatízaçãó, entre-os·qu:iiSrelaciorra os seguintes:
':1) reordenar~ posição estratégica do ~staçlo 11:a ~co_no-_
bre o veto presidencial a dispositivos do Projeto de Lei_ da
Câri1áta n" 135. de 1_991 (o'! 2.308, ngt orígctn), que "autoriza mia·; transferindo-à ihicíativa -prív'adá. atividildes iild6vidamel)a Petrobrás Química ·s/A-....:...:.·Pctroquisa ·a- particip-ar niinorita- te -exploradas pelo_ setor público! p~rmitindo qUe-~ ~diitiriíS
riamente de sociedades de capitais priVados nO Eixo QU:í:fuico tráção-pública cOnCe.ntre seus eSfOrçoS nas atividades em que
do Nordeste, formado pelos Estados da Bahia, Sergipe, Ala- a presença do Est_ado seja fundamental para a execução das
goas, Pernambuco e Rio· Gtande do ~_or!<'~- _
prioridades nacio:iülis;
' - ··
·
A prerrogativa de rejeição colhe, de fS'r!ll~--~specífica,
2) contribuit para a redução da dívida pública, concoro parágrafo único, e rcSpcCfivas alíneas, do artigo 1o dote_xto rendo para o saneamento das_finan"ças do setor público;
aqui aprovado, e ora constantes, com a assinalada ressalva,
3) permitir ã- retOmada de inVestíinelltOs -naS empresas
da Lei n" 8.395, de 2 de -janeiro do ano em curso.
·
e 3.tiV.i<;ia,:d_es que vierem a ser transferidas à iniciativa privada."
Essas disposições, acresCentadas pelo Legislativo ao texto
Esse arrazoado, absolutamente, não cortvence, pois, na
originário do PoderEx(!cufiVO, prete-ndiam que, "para asseguM verdade, o Congresso Nacional, com a indigitada em~nda,
raro pleno exercício" da competência estabelecida, de "partiM · nada: rnais_fez d~ 917~.suprir gni.ve,omi~~ão-.4_~~r:oje!g govêrn~M _
cipar miitoritariaméhte de sociedades de capitais prfVados rio mental, que deixo~ de assegur_ar à Petroqmsa, o aporte de
Eixo Químico do Nordest~'.', a quota da Pcttoqu-isa fosse de, rec~rsq_~ exi_gidos p~r sua participaÇãO-naquelas sociedades.
no mínimo, _um terço das açõcs Ordinárias com direito ã votO.
De_ fato, prete-ndia o Governo qUe a PetroqUiSa foss·e
Assim fixada a associação mínirila às ernptesáS"p'roUutoras autorizada "a participar minoritariamen~e de socieda?es ~e.
de petroquímicos básicos. garantia-Se à- Petroquis-ã., em acrés-_ capitais privados do Eixo Químico do Nordeste". Todavia
àí ã impeidOáV~l laçul}a do prpjeto - , n_ão se dispôs
cimo, "participação acionária expressiva em petróqufmic;,ts de ::;egunda geração",_ resgy.ardada também a for:m" mi!J.Qri- a ·conSignar a ma:rgêm 'de recursos que_ a subsidiárü~- poderia
tária dessas .sub~criçõcs de capital.
canalizar para a mencionada participação societária:
Conquanto nãO suOsistã dúvida acerca. da cori:etap?sição
Observa-se, nesse passo, que a divergência circunsCrC:adotada pelo Congresso, contribuindo para o-aperfeiçoamento ve-se a essa questão percentual, pois é o conjunto dos Minisda iniCiativa e para a maior clareza c eficácia- de seu texto, térios da Infra-Estrutura, e da Economia, Fazenda e Planejaentendeu o Chefe do Governo, com lastro na opinião da auto- menta, como autor da ExposiÇão de Motivos n~ 101/91, que
ridade económica, de vetar a parte adicionada à proposição.
justificou o projetO _in_icial, o primeiro a reconhecer a necessiM
JustifiCa-se,-nõS termos da Mensagem no 1, de 1992, que dade de a Petroquisa continUar participando dessas associa~
fez encaminhar à Presidência desta Cas·a, ~Com o oargumen.-tO ções, s-obretudo em face de dispor de re_cursos próprios e,
principal de que 0- Congresso,----ae--emeruia.r---O -Projet-O, -'-'tr"ans- por isso mesmo, de,não depender de verbas do Tes_ouro Nadoformou as participações minoritárías· e temporâfiâSdã- Petro- llal.
.
~
quisa em sociedades de capitais privados, em um mínimo de
É preciso enfatizar, nesta altura, que a Petroquisa, como
1/3 de ações cOm direito a·Voto, no caso _das centrais pctroquí- empresa holding no se to r, não"exerce qualquer atividade opemicaS e em participação-'expres-Sivano ·cãp1tal das empresas racional, limitando-se a sua única fonte de recursos às partícipetroquímicas de segunda geração, em todo o País".
pações DaS centrais petroquímicas e nãslfriidades d_e _s~gu_~da
Ademais disso, teriam os Senhores Parlamentares afron- geração. -Obviamente, as suas receitãs serão maiores-, quanto
. -- -d o G ov_erno: mais expressiva for a sua participação aCionária.
tado "um dos principais programas cc_ohófmco-s-o Program? Nacional de Desestatização, instituído pela Lei
Num ligeiro balanço, é possível destacar que a posiç.ão
do Estado, no_setor. petroquímica, tem função estratégica0~ 8.031,. de 12 de abril de 1990".
fato que o Governo reconhece, em seu projeto, ao dispor
Portanto, teria sido contrariado "o objetivo da proposta sobre a participação da Petroquísa em novos empreendimenorigími.l do Poder ExecutiVO". no sentido "de apenas garantir tos no Eixo Químico do Nordeste.
a participaÇão- da Petroquisa, minoritar1aniênte, nas empresas
Tanto a Empr_esa, como as petroquímicas das quais partiprivadas do Eixo Quú:Ttico do Nordeste, de mQdo__a alavancar cipa, não são formadoras do endividamento público. Ao revés,
recursos para investimentos na Rcgíão".
·
d e empresas apresentam repeti·dos
a Petroquisa e seu conJUnto
Ao eXCrcitar o poder regimental de emenda, no entanto, resultados positivos, oferecendo contribuição decisiva para
os CongresSistas te_riam concorrido ''para a inviabilização deste o bom êxito da controladora Petrobrás.
objetivo-~ POrquanto determina a permanência da Petroquisa
No período compreendido entre 1968 e 1990, os investicom participação sígnificativa em todo o setor petroquímica, mentes da Empresa ficaram ertt"torno de 900 milhões de dólareduzindó aS disponibilidades de recursos para a Região Nor- res, cifra a que se devem somar outros 5 bilhões e 900 milhões
deste".
de dólares, capital-ii:westido pelo conjunto de- !'"mrro:-~::!~ :!:..::.
A essa conclusão, a Mensagem presidencial soma ainda quais participa.
Sabendo-se que a Petroquisa está c Jmpromlssada com
o entendirrierito de que o Congresso prodUziu um texto legal,
_em desarmonia com o interesse público, como estaria a indicar a demanda de empreendimentos que tc.talizam cerca de 1
o
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bilhão e 700 milhões de dólares, entre os exercícios de 1992
e 1994, a sua cxdúsãO ·da' cen~ d_a petrdqu'írnica nàcional,
ou a simples redu,çàq de seus iriv'est,imeiiioS, I)ã-o poder~ contribuir para o crescimento do s_etor, tal comO é desejável. .
Há, também, o corhpromJsso da Petroquisa com diversos
projetas relaciona:d_os ho Progr'ahta Naciorüll de Petroqu!mica,_
onde se inclui o de implantação de um Centro Tecnológico,
com a finalidade de ctar- Susientaç8.0 ao aeSe:Ovolvimento datecnologia brasileira para o setor.
-··
Esse programa, de inconteste magni_tu·q_e parª_o_fuquo
próximo ou remoto· da ·petroquímica ·nacional, tornar-se-ia
pratiCárilênte'inviáVcr rio.CaSo
um aprbfi.uidanlento do pro~
cesso de desestatização, cOmo Parece indiCar o· veto dO Exd::u~
tivo ao Projeto de Lein"·i35', ·dec1991. · ·':
··
Fica evidenciado que o Presidente qa República, opondo~s.e à emenda do Congresso Nacionál', ·desconsiderou os
termos do Decreto n" 99.464, dc-16 de agoSto de 1990, que
define o BNDES como gestor elo Fundo -~acíonal de Desestatização, e nó se_u:artigo 1; impõe a r~a,Ii_z~ção _d~ aná_líses
e estudos, setoriais e fmpreSariais, enquanto d,urar a execy.ção
do pr'ograma.
_
'· .
·
·
-- ______ -Se o· Deêfelci liele rélacibha mai's ·de_ 40 participações
acionái'íãs, erltre aS -q'u'ats-19 da Petroqu:isli; ·e se o prOptío
Poder Executivo vem com o séu projeto propOr que a Em.pfesa
inVísfa-·em novos empree-ndimentos, sem definir a origem e
o montante dos re_cursos para esse fim riecesSãrios, fica paten~ ·
teado que, nesse caso, não foram cumpritlas as exigências
assinaladas.
Todos sabem que a generalidade das emp-resas de petróleo, sejam estatais ou privadaS, pro_cufain éffi todo o mun-do
participar das atívidades desenvolvidas ria' ár~a petroq~íníica.
Daí a' irilportãnciá da ·partiCipação da Petrobrás, vía Petro~
quisa, nCsse' campo vit3.I da economia, com o benefício do
sistema tripart1te; c.jue PrivÍh!gla o capitâl'p'ríVado com a maio· .'. :
ria das ações.
Quem finge_ignorar f9dõ-ísso ·prct~"ftd~ o crescimento
da Empresa? Ou prOmove a sua ausência do ip.ercado,limitan~
do~a, se tanto, aos riscos e imensuráVCf~ investimentos da
área de prospecção?
., ~ :_
Assinale~se, ainda, que os técnicos de gr,apde experiência,_
com profundo conhecimento da indústrià ci_~ímica nacional,
consideram arriscada uma redução a níVeis_-inferiores -a 1/3
dei participação. Nesse_ caso, as projes:OêS
caixª illdicam
que a Petróquisa não terá suporte financeiTo pàra friipieinentar
qualquer projeto petroquínlico nacional, Pói''prioritário que
seja.
Honra-me, Senhores Senadores, propugnar diuturnamente pelo engrandecimento da Petrobrás e pela manutenção
do monopólio estatal do petróleo, e integrar ~ste Parlamento,
onde todos e cada um, por certo a seu modo, desprezam
quem conspira cOntra o iritcresse nacional.' O que quer que
aqui se diga ou faça, tem o objetivo primeiro de defender
o Brasil, de promover~lhe o crescimento_ e a felicidade de
s.ua gente.
É preciso-reconhecer que as razões do veto, procurando
aç:obertar~se sob o manto de um vago "interesse público",
na realidade expõem mais uma das facetas do processo de
privatização das empresas públicas brasileiras - este sim,
. incontornavelmcnte, contrário aos interesses nacionais. ·
Em nenhum momento o projeto teve o objetivo, que
anuncia, de favorecer o desenvolvimento da petroquímica naclonar; Sua intenção, velada embora, é meSmo a de produzir
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nqvo golpe no sisteJ?!a de empresas _e~t,a!ais e. mais do que
isso, a de iniciar a erosão das bases S()I;J~e as Llúais a Nação
edificou a Petrobrás, a partir da inviabilidade, ora provocada,
da sua subsidiária Petroquisa.
··
Fique aqui registrada, SenhOr P~é~idente, a advertência
de que esse veto,.sob as falsas razões apresentada'::.. não poderá
ser mantido pelo Congresso Nacional. Estejam atentos, Se~
nhores Parlamentares: quer~se, com a' Utilização de múltiplas,
infundadas e mentirosas justificativas, e caril vista::. ao desastre
inait?r: ~a p'rivati~açãO da Petrob_rás,,lançar a Pctroquisa no
defiberado e conheci~o processo_ d_e-4~g~a_dação que já vitimou
tantas empresas estatais brasileiras- ~~svirtuá~la~. enfraque~
cê~las e, por fim, entregá~las, a quem quer que seja, pelo
preço aviltado a que foram reduzidas, .
Era "o que tinha a dizei. (Muiio bún-!)
OSR. PRESIDENTE (Lucídio PorteÚa) -Tem a palavra
o nobre Senador Chagas Rodrigues. '
.
-. .,. '
__O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pronuncia
seguii:lie' disCUrsO._ s'ein revisão do orador.)- Sr. Presidente
_e Srs. Sen.adores~ Ç>ç~p·o a tribuna do senado nesta tarde para
tratar de assunto que reputo da majqr importância para miIh6es de brasileiros:· salário mínimo·. ·
É Síinplesmente inacreditável que- o salário míUimo em
vigor seja o mesmo fixado para o início do ano, _l{ale dizer,
para 6- mês de ·janeiro. Poderíamo~ ter um mesmo salário
mínimo até por seis meses, desde que não estivess~ o País
enfrentando altos índices de inflação.
.
Veja V. Ex\ Sr. Presidente, que o salário mínimo de
Cr$96.037,33 (iióVe'nhi e_ seis mil, trinta e sete cruZeiros e
trinta e três ce:qt~yos), entrou em vigpr em janeirp!- .v.igorou
também em fevereiro e continua em yigência. Acor;t~ece que
. a inflação de janeiro, pelo INPC do IBGE, foi de 25,92%.
Então, o salário míniri:tO de !9 de janeiro, ao término do mês,
já estava defasado em mais de I/4.
..;\_inflação de, f~_y~reiro meçlida pelo meSl!lO índice, foi
de 24,48%. Somando~se os índices de 25,92'7t-:, Cm -janeiro
·com o de 24,48%, em ft'!vereiro, temos mais de 50%' de inflação, Sr. Presidente .
. Diante desse absurdo, não só perante qualquef política
social de valorização de trabalho e do homem, mas diante
de qualquer sistema económico, em face desse estada de coi~
sas, quero erguera meu protesto e expressar a minha solidariedade aos mais modestos trabalhadores do meu Paí~, que recebem, ao fim de cada mês, esse miserável salário rnínjmo.
Dirijo o· meu apelo às autoridiâeS do Poder ExecUtivo
e conclamo também o Pode! LegiSlativo para qhe', com a
maior brevidade possível, possamos votar a nova.Je'(. do salário
mínimo.
'
·
-0 Congresso Nacional não tem- maior resJk)nsabliidade
por essa situação porque, quando votamos a L.ei, n~ '8.222,-de 5 de setembro de 1991, que dispõe sobre a política nacional
de salários, o salário mlnimo e dá outras providénciàs; 9 assim~
to estava devidamente disciplinado. Havia disposições perti~
nentes. O salário mínimo deveria ser reajustadq,. mas Sua
Excelência o Senhor Presidente da República houve por bem
vetar vários artigos, inclusive o que tratava do 'reájliste do
salário mínimo, até que viesse a ser· aprovada a~ riov~a'lei prevista no § 3' do art. 9'
Reza o art. 9!>, § 3~:
"Com b#~- na proposta aprovada pela Comissão
Técnica, o P'oder Executivo encaminhar~- .P!Õjeto de
-

o
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lei ao congr~Ss:õ -}facionat, dispo Odo sobr~ ~- valor,
esperar quatrO nieses, porq~e --nO fiiit- do quarto mês- ffi~iios
a composição c a metodologia da aferiÇão Triensal do - trabãlhadore~ já ~everão tb-,morrido de fome. _
_
custo do conjtintO.ideal de bens e_serviÇóS cte que trata _
:P9rtanto, o meu apelo.às autoridades responsáveis é para
oart. 79 desta lei, assim como sobre as rcgr~s de r~3ju'ste qqe, enviem Q quanto antes esse projeto, levando em con-ta,
e a sistemática de crescimento gradual do salário míniw
pelo menos, os índices de inflação _enfrentados pelo País nos
mo."
últimós meses.
_
'·
Sr. PresidCnte, sempre' d~fendi para o salário mínimo
Dispõe sobre o.art. to deste diploma legal:
uma política diferenciada e especiaL
"Até que entre em vigor a lei· mencion.ada no·§
, . O salário mínimo não pode ser tratado como os demais.
3~' do artigo anteriOr,- o salário ·mtnim-6 ·será relljtl.s'tàdo
Hçi. PS que ganham um salário mínimo -e. n..ós sabemos como
segundo os seguintes critérios:
·
' ' ' · ··
viv~';TI --:- e _há_ ?~ -9~~ %ar:th~m :_cJ.n,co, d~z. v~nte; trinta,· quaI - vetadO;
renta, cmquenta,_ c:; ~ss1m por d1ante.. .
II- no mêS de jancit-o"-de 1992, o salário mínirrto
As autorídãd~s goveroamentais precis:~~- ~pt_ender que
será reajustado pela variação ·acumulada do INPC, no
9 _salário mínimo exige tra.tamento difere_nciado. Tanto isso
quadrimestre anterior, acrescido cumulativamente de é certo que ele-está inserido na Co"nStituição, me :!cendo um
percentual de .4,02 e deduzidas as antecipações de que tratamento específico. Já que as tarifas estão sei o rl!ajustadas
trata o inciso anterior;
-·
m·ensalrilente ~não rãro duas vezes por mês - , já que os
III -vetado."
. preços, inclusiY~ doS automóveis e doS remédios estão liberaSr. Presidente-, dessa forma, quando dizerrÍo·s n~o: e.xÍe.rior, do~._- assim .Cçn;n,o os_ preços dos cigarros -enfim, já que
ou quando um visitaritC -toma conhecimento de ,que .o salário o custo de vida aumenta seinanalmente, creio que -a Polítfca
míriiino" rio Brasil ainda é o mesmo de janeiro __:_ saláfio rilíni- correta seria a do reajuste mens~l do salário mínimo, de acordo
mo esse considerado então o mais baixo da América Latina oom:o índice inflãêiõilário dó mês .anteriQr. S~ria uma política
-ficamos s1ffiplesmente deprimidos e, aO mesmo'tempo, . rácional e justá,: áté que o País se~ recUperaSse. Porque o
que se impõe, é· .que não haja somente reajuste do salário
revoltados.
A inflação do mês de março está prevista - com uma mínimo, maS _que haja urna melhoria que per-mit-a --á!duZir
ligeira redução - para 20%. O índice de inflação do mês as gran~es dis~âncias que sepafain, neste País, de-alta concende janeiro- repito --foi de -25,92% o de fevereiro, 24,48% tr"ação de renda, os mais baixos dos mais altos salários.
e o de março deverá ser de 19 ou 20%.
---·
·· ··
,-,_;-~este mqqo,_aqUi fica minha palavra de solidariedade
Se o salár1o mfniriló- é para ateriáer ãs necessidadeS vitais aos trabalhadQres~, cJe apelo ao GoY.e.rno· e de protesto diante
mínimãS ·do trabalhador e às de sua farnilia_, se d_eptr.o, Qes~e Çess3 ~ituação profundamente injusta e desumana.
Es.tive recêriteri1ente no Chile, onêlé os jornâiS nóÜéi~tvàm
critériO foi fiXado .o índice de janeiro, i::Ç>Ino poderilos.admitir
qué a Central dos Tfabalhadores es~ava reclamando um salário
que em março continue a vigorar o n;tesmo saia:riõ?
_ ··
Mas o pior, segundo notícias transmitidas pel~ i_riiprensa, mínimo de 14o'_ dólares. cofio brasiieiro:_tiV~ aú vergonha
é que o salário mínimo continuará 6 rriêsino eÓl àbril e só de diier qual" era Ó salário mínimo em vigor no meu País
-50 dólares, Sr, Presidente.
·
em maio a Nação conhecerá um novo valor.
Então, aqUi façO este apelo. Ao mesmo tempo, diríjõ-nle-C<infess_o que o atraso no reajuste -dO salário; sr._ Presidente, revolta a todos nós que estamos preocupados com um ao COngresso Nacional e especialmente ao Seriado Federal
no sentido de (j_ue, se não _vier o quanto antes _õ projeto· do
regime democrático de_ liberdade e de justiça social.
Peço permisSão para reportar-me a unía riotíCiá div~lgaaa Governo, a iniciativa parta da ComisSão de Constituiçã(), Jusna edição de sexta~feira, dia 20 do corrente, do Jornal do tiçà e- Cidadalli'?' qo Senado -órgão que tenho a honra de Brasil sobre o salário mfnimo. A re-pOitagem -termina com integrar -poiS 'não será o projetO de um parlamentar, mas
da própria comiSs3?, para enfrentar esse probleina da irialor
as seguintes palavras:
relevância, o ·do baixíssimo salário mínimo em vigor desde
''Os assessores-do Ministério da Economia já estão janeiro e que pfeCiSa o quanto antes ser reajustado.
preparando a nova lei do salário mínimo, que será
Eram as palavras, Sr. Presidente, que gostaria de proferir
enviada ao Congresso até o fim do mês."
hoje. (Muito bem!)
Esperamos que· o Governo envie a"o Cong}éSSONaCional
O Sr. Lucídio Portel/a, Suplente de Secretário, dei~
essa matéria, com a ·maior brevidade, a qual já deveria ter
xa a cadeira da Presidência que é ocupada pelo Sr.
vindo, Sr. Presídente, mesmo como uma medida provisória.
Esperidiãd 1min.
Há outras notícias s_obre este assunto.
O
SR.
PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Concedo a
Desta feita é o Jorilalde Brasília, Sr._Pre.sidente, de
terça-feira, dia- 24 de rriarçO; ·que traz na página 8 no_tícia palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
preocupante:
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduard_o__Suplicy.
"Qualquer que seja a proposta de lei para o salário (Pausa.)
mínimo que o Governo encaminhará nos próximos dias
S....Ex~ não está presente.
ao·CQDgresso, seu valor em primeiro de maio irá variar
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
de Cr$215 mil a Cr$230 miL..'" _
(Pausa.)
É um desaforo, Sr._ Presidente, é revÜÚ.an-te. É indiscutiS. Ex! não esúí"pniSente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabo r Júnior. (Pauvelmente abusar da paciência dos nossos trabalhadores mais
modestos. Não creio que haja veracidade nessa notícia. Não sa.)
acredito que o Governo, Sr. Presidente, em_ um País com
S. ~x~ não_e~fpi'_~serité;
_ __
__
_
.uma inflação mensal oscilando em toiO.ê:l de" 25%, preténda
Concedo a pã.favrã. ao nobre Sei::tã.dõr Marco Maciel.

- - - - - - - - - - - ---
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O SR~ MARCO.MAC_I~L- (PfL- PE. Pronuncia o-seos deúses 'que, há- quase um século. 'tetém a sua glória e
a sua, às vezes incompreendiqa, imortalidade".
guinte discurso.) -Sr. Presió~nte,•Sr's e S~. Senw:lores_,. tenho
a grata satisfação de registrar, nesta Çasa, um. acontecimento
O P~e_?idente Luiz q~_ Magalhães MelO.recordou Gilberto
doS mftis'a'usPiciosoS pâra a·cultUta p€!rnambucàrta. Refiro-me
Freyre que, ao tornar-se acadêmico, destacou a pujança h umaà menlorável nóite de 27 de járidid último,'q'ua-ndo a Acade·na de Pernambuco -"terra tão singularmente enriquecida
mia PernarrÍbuCflna de Leiúts,'eín ato solene, proCedeu à posse
por presenças equivalentes aos chamados Grandes da Espade sua nova diretoria; dclcarou lormalmentC aberto o ano
nha" - , enfatizando "essa outra "grãn-deza: à das Academias
literário de 1992 -dedicado à vida e à obra de Luci lo Varejão
enobrecidas por dias vividos, sofridos, martirizados até".
- e ·promoveu a entrega dos prémios literários conferidos
Foi claro o novo presidente em identificar o papel da
aos OéstaqU:es de 1991.
Acàdemia Pernambucana de Letras: "Ess_a academia não é
Erp.seu'diScurso de 'ti3nSinis'sãó de Cargo;-o acadêmico' apenas'o'lugar apropríàdo a reuniões ou pata debater e analiWaldemir'·Miranda, qu~ por uma déCada 'di~igiU a "Ça~â_ â_~: saro mérito de prosadores e poetas através de sua produção
Carneirb'Vilelà", fez um br~ve balanço da gestão 1982-19~2: , literária, espalhada por todo o País. A cultura não se faz
o auditôtió,'queganhóu espaço e apàrelhagem, in:c;Iusiv~_p~a_~~ apenas. des~e nobr~ tecido. Filósofos; ju(i~tas, cientistas soe càinariils, iildispensáveis ao S:c'u funCionaroenro· como teatro; ciais, políticos, cultores de todas as arte:;, dçsde que tenham
a bíbiiOteca: ·rccebe_n'dO'sa[as pafa c'ui·sos e màtéfia.I pedagógicO atingido razoáv~l nível de criatividade, possuem pressuposto
moderno; o arquivo, beneficiado pela eficiênclà criatividade válido para dela participar".
do acadêmicO Ant6nio Correia de Olíveiraj a sÇCret(l.ria~que
Ao encerrar seu discurso, Magalhães Melo professou seu
recebeu uma impre-ssora xerográfica; o andar t~rreodo edi~ício compromi.ssq em promover um trabalhO -solidário à frente
priiJCip-ál'q'ue: ãléfu de'remahejarríentos decorativos, viu serem · ·da AcaQe,mia ~etnat;nbucana de Letras: "Começo, hoje, a
instaladas as salas Fernandó Slrriôe's Barbosa~ Olegário Maria- : ·fazer .uma prestação de. contas sobre a,árdt~:a missão da qual
no e Nanie $iquCirà Sáritos;·e·nfim.;ó própiio-cohfunto arquíte- - fu'í inCi.únbido por cteclsão livre e unãilime. Se, ao filn da
tónicD'que'rtü~receú. toda soité de cuidadoS;_ ; . · • .·-- _
: · :. jornada, ,alguma coisa restar que se assemelhe ao êxito., este
·Ao da'r po'r cUmp'ridi:l.'suá 'miSSão, não_sê._C.Squeceu o Dr. será fruto ,de um grand: esforço compartilh.ado, jamais uma
Waldejtlir .!\ifiraflda dos ·sonhos qUe foram }9~i~bilizados. o ob~a _exclusivamente m~n~a. Fapar:nos da bteratura, _no. seu
maior dos quais a conquista ~de urna administração auto-sus~ mrus amplo~ elevado sentrdo, nao r.n~trumento d~ n:ero m.tetentável. Para ele, "a ditadura do esteticismo e&boclo", levan- resse profissronal, mas_ de uma atlvrdade ou mrssao rnaror
do ao tombamento de bens pelo Patrimórfio HistOrio e Artís; , e mais _dignificante.
.
.
N:ao vamos nos acnsolar, como o brcho-da-seda,.num
tico Nacional, acaba por·.condenar a instituição que tem u.m
pré~(o' to9Iba~9 a,"upi p~q'c"essO de l~nto, ~iie,nC~oso e progres- . obj~to res~rito e mal co_mpreendido da nossa academia. Tamsivo arruinamento sem o'utra saída a não ser a intervenÇão pouco devemos temer o confronto com os moços e com os
forinãl dó ESta'do:,'~
:
· .'
_
.' _· ~
'velhos, pois todos trazem uma mensagem que precisa.ser lida
·OiimiStâ, ó Dr: Walderhir Miranda manif~s~ou sua espe- e decifrada. Até -porque ambo~ fazem parte das gerações que
rança de que "a inteligênCia· política da nova diretoría -terá, se renovam e trabalham sucessivamente a grandeza das obras
certamente, outro diálogo talvez mais produtivO aos destinos que pode':l.vencer o tempo.
A glona pertence a poucos e poucos podem apanhar
da Academia. E _essa realidade se fará _sentir eiltre alvíssaras
de uma nova ·época, sob o~S auspícios da L~i'~ouanet, cj4e. .estrelas. c~m ~~.próprias mâos.
.
acaba- de ser sancionada, de amparo â caltura··em todos os .
A cenmoma fo1.encerrada, S;n~or~r~std~nte_eSenhores,
graus: E, 'pa'rá complemçnt;u, a lei_ pernambU:cima em mãos Senadores com_a entrega d?s pre~t~s hterános deA 1?91. Em
do Góve'rhador JciaQúím 'f:r3ncis_co será eri:t breve outra reali- nome dos agraciados- Amllcar Dona Matos, Eugema Mene1
dade cultural a mais". _ _
'
_
_ _
zes 1)3"áyio Çhav:es_, Vjt_al Correa de Araújo, Paul_o FernanPo
Eleito pela unanimidade de_seus pares,·q acadêmico Luiz de Sousa e Andr:a Campos -: falou Amücar Mat_os., que
de Magalhães Melo tomou posse destacando,· de início' o destaco~ a atuaç~o da Academia ~ern~mbucana de. Letras
trabalho do- Dr. Waldcmir Miranda que, "durante quase dez como ftel. cumpndora de su.a de~tmaçao de promotora do
anos, di:rigiu com diS_cernimcnto e reconhecida. c::ompeténcia" desenvolvimento da cultura hterána.
a Academia Pernambucana. de Letras.
Lembrando que vivemos "tempOs em que idéías separatistas emergem da regjã.o 4as sombras para ganhar preconceiDiscorrendo sobre' o .seu interesse por cogitações de .orw tuosas luzes". Amílcar D.ória Matos manifestou sua _conviçção
dem espiritual - lembrando, inclusive, de seu esforço para de que ''mais do que nunca, à APL está cometida f!. tarefa
a criação da "Cídade Universitária'' do Recife> em 1947, e de afirmação de um sentimento de_pCrnambucanidade .que,
da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e L~!r_as de Pernam- se não se curva ao inCOiise·q-üente fanatisriw; se ãlt~ia à luz
buco, em 1949 - o novo presidente falou de sua trajetória solar da própria consciência do nosso sadio e imbatível orgulho
pessoal: ~·Quando, aos poucos, fui cornprcen~cndo o drama coletivo. Ocorre-me o alvitre de ser, a "Casa de. Carneiro
da vida, com os seus escuros e os seus darcSe~, concluí que Vilela", a usina de força onde se devem processar as nossas
as dificuldã.des que tive de enfrentar tinham a sua razão de melbores __afir_mações e os nossos inais legítimos sen.timentos
ser. Pois é Ccim os materiais do passado que podemos constfuii" de amor-próprio; um amor-próprio que não compactua .com
o futuro e na estrutura de tudo parece haver sempre um sopro exclusôes_, pois de braços abertos a todos os brasileiro&, quaisdivino".
quer que sejam suas origens e procedências, sempre nos cum_ __
,
Magalhães Melo foi brilhante ao enfatiz~~ _a irrij)-i:jftâTICia ~pre estàr"-._
AÕ fin_aUzar_. Amücar Matos _3pela à Academia que.''pree o significado_ das Academias em relação à literatura de todos
os povos. No caso específico- da Academia Pernambucana, serve nesse louvável trabalho de fomento à cultura. E que
ele a definiu cOmo ''Um templo onde se deve entrar_com prossiga e persista na distribuição, a mancheias, das sagradas
o devido respeito e sem faZer muito ruído para-não incomodar luzes do sentir e~ do saber".
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Sr. Presidente_, ao dar por encerrado_ meu pronunciamenO SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Coneedo a
to, quero transmitir meus votos de pleno êxito à no.va diretor_ia palavra ao nobre Senador NabOr Jlinior.
da Academia Pernambucana de Letras. Ao mesmo _tempo,
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB :-:- AC. Pronuncia o
por um dever de justiça, parabenizo a dirctoria cujo mandato
expirou e que, por uma década, enobreceu as mais caras tradi- seguinte discur~<?.) _-:-:Sr. Presi~~nte, sr+~ e Sr:s.~ Senadores,
o grande e mais pUngente drama do Estado do_ Acre _é o
ções da "Casa de Çarnciro Vilela". Meus sinceros _cumprimentos. pois, ao-presidente Waldemir Miranda, ao Secretá- isolamento, a falta de comunicações viárias confiáveís e pererio-Geral José_ Lourenço de Lima, ao-Tesoureiro Olímpio nes com as demais regiões do País e até mesmo a interligação
-Ronald Neto, a Antônio Corrl!_ia de Oliveira (arquivo), a de seus municípios. __
É uma tragédia que V. Ex"'~-já conhecem, tantas e tão
José Rafael de Menezes (biblioteça), e a Waldemar J 0 rge
que, com macstria. dirigiu a edição de_l9n d_a.B;evist~AcaQ.~-- . enfáti_ca~ _têm s~d_o, 35 qe~únç!tiS_ formuladas por mim e _outros
repr~entantes ,:!aquela unidade, em. ambas as Casas do Conrnica.
,
gres~o Nacional. A malh.fi rodoviária _é. precária e -in~%vel,
Muito obrigaQo.
dentro das circunstâncias atuais e até mesrrio a cu-rio ou mé-dio
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) -'- Concedo a prazo; as grandes distâncias, a intensidade pluviométrica, os
palavra ao nobre Sen~dor_ Fernando Henrique Cardoso.
problemas técnicos para viabilizar a abertura e a manutenção
o SR. FERNANDO HENRIQUKCARDOSO (PSDB _ de rodovias de bom nível, realmente, são hoje insuperáveis.
SP. Pronuncia o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, S~ Existem algumas soluções palpáVeis. corno a pereníZação do
e _Srs. Senadores, sabem v. Ex~ de meu entusiasmo pelo traçado da BR-364, a construção integral da BR~317, o me lhoprocesso em marcha da integração ecóilômica- do Cone Sul. ramento das vias vicinais- mas, na verdade, estas são apenas
Ainda na semana pasSada fiz dois pronunciairientós sóbre o pequenas parcelas do magno pr9blef11a.
.. um alertando 0 Cong re~sso~e~ 0 E xecu 1•IVO_ para as ·
.A alternati_va, aparentemente realista mas que não resiste
Mercasul
-- · d T
d
às análises responsáveis, seria -o aprOVeitamentO das hidrovias,
conseqilenctas - o rata o de Assunção, no que diz respeito
a setores agrários da economia brasileira._ Alguns deles sofre- o que apresenta dificuldades gigantescas, _como se qepreende
da simples observação mais-atenta da malha fluvial do Estado-.
rão efeito devastado na abertura do mercado. Isso, ao invés
de levar o País a rccu·sar a integraçãO; deve lev~~lo_a definir .. --·:Resta, port~nto, o transporte aéi'eo, que é muito mais
políticas específicas de ajuste. Assim;-é-omo ainda agora os pengoso que em outras regiões, mas se convàteu:em-·única
produtores de cebola e de batatas vêem sofrendo preJ'ufzos saída real, concrçta e viável para os acreanos, apesar dos
altos custos. - - pelas importações que fízci'-am da Argentina, amanhã_ podereE é este o ponto que analiso, hoje", no pronullciainento
mos orientar nossos agriCUltores a deslocarem-se para outras
culturas mais competitivas~
.
.
no plenário do Senado Federal:- a importância fundamental
.
o pn~. e inalienável do transporte aéreo, para a economia e a sobreviNo Outro_- Pronuncl·amcnto sa u de·1 com en t us1asmo
me iro aniversário do Tratado de Assunção.
vência do Estado do Acre _e_ de _sua população, apesar da
Mas, hoje, não posso deixar de registrar meu espanto precariedade das pistas de pouso e de toda a infra-estrutura
com a publicação, em alguns jornais_ a:rgÇ!ntip.os, de Q.Ota:$- con- que cerca a operaçãq de aeronav~. de qualquer porte, naquela
. -parte da Amazônia.
tr á nas a que se cl.uTifminl as intenÇões -doS- aCordos já celeDra:dos entre nós e aquela república irmã quanto à complemen- ·
A própria capital acreana, Rio Branco, enfrentou até
tação da venda de cquip.amentos brasileiros para a obra que ~lguns anos atrás. uma série de reStrições operacionaís, qúe
estamos realizando conjUntamente na usina de Miranda.
xam desde o uso de meia-pista pira poU.sõs e decolaoerls 3té
Lembro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 0 Brasil a interdição pura· e simples; foram duros tempos, ho[e minoconcordou - e eu apoiei essa decisão__: c_om 0 fornecimento, rados pelas providências adotadas.
_
pelos _argentinos, de equipamentos para a- usina hidrelétrica
- Os municípios interioranos, todavia, ainda sofrem as de Miranda.
_
agruras das deficiênçiás estruturais e da falta de manutenção
Em matéria dessa natureza é preCísO-que haja recipiO- adequada. A imiilência de acidentes graves-:-: e até mesmo
cidade para· que se alcancem os resultados_ desejáveis da inte- sua ocorrência, cOmO viril oS i-ecenternente -~ déVei'ia servir
gração:- Especialmente em _hora de recessão, seria utilísSiniõ d~ aler~a às autoridades do_setor aeronáutico e a própria admique nossos fabricantes fornecessem os equipamentos à usinã mstraçao estadual, ante a gravidade do problema.
O MinistériO da Aeronáutica deve proceder, urgentede Pichi Picun Lcufu- PPL, assim -cOmo foi positiVo pafa
os produtores argentinos faze~ lo para Miranda.
mente, a inspeção- criteriosa e profunda de todas as pistas
Tanto rriais que os esqUemas-de financiamento s_ão organi- homologadas_ no Estado do Acre, prevenindo urna deteriozados, em· geral, 2elos produtorc~,': E não se alegue 0 porte ração irreversível das mesmas, levando à sua interdição. Isso
da obra, Nossa colaboração na Argentina faz-se em usina acontecendo, Criar--=-se-ia uma tragédia económica e_ social pata
de porte médio, equivalente, por exemplo, à usina de Rosana, as comunidades envolvidas, cujo isolamento integral acabaria
no Tietê.
__ se cristalizando, com as conseqüêncíàs previsíveis.
-cito, como exemplo, o Município de Tarauacá, otid_e,
Havendo reciprocidade, amanhã, cons.órcios argentinobrasileiros-poderão, por ex-emplo, ganhar obras no Chile, Ve_- inclusive, lamentamos o trágieç> acjdente que vitimou duas
pessoas e causou sérios ferimentos- e-m ujna_-te]::cejr_a_: às 10
nezucla- e mesmo- por que não_?- nos Estados Unidos.
Por todas_ estas razões_ c porque além de integracionista- horas e 7 minutos do dia 18 de março correÍite, o turbo-hélice
convicto sou, entre oS brasileiros, daqueles que há décadas Mitsubish, prefixo PT-L YI, da conceituada e tradicional em~
se batem pela solidez das relações Brasil-Argentina, peço a presa TAVAJ (Transportes Aéreos do Vale do Juruá Ltda.),
V. E~ Sr. Presidente, que transmita ao Itamaraty pedido ao tentar o pouso, bateu em um buraco da pista, desgoverde informações sobre o andamento das negociações que estou -nou-se e caiU em um despenhadeiro lateral, ficando inteiramente destruído. As perdas materiais foram -integrais, ·mas
encaminhando à Mesa.
1
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o pior foi a ritorte :do piloto, o veterano coronel da reserva
da FAB Al111ir Alves Júnior,: do co-piloto Afonso Josefovick
e os' ferimentOs soffidos pelo passageiro Albt:rico Lima da
Silva.
Não coStumo esconder ou mascarar as· realidades, por
piôr que sejairi .....:... ·e·,. me.Snló ·sàbendo que issO -pode levar
a represálias_ao usa daquela pista, não pos·so-dêi:Xar de denunciar: ·o acidente teve como causa dircta e imediata as péssimas
condições do leito _da faixa de pouso, esburacado_ e_ irregular.
Construída há mais de 12 anos pela Coni.ãia~--á písta de
Tarauacá sêquer obedeceu ãS especificações_ do pro'jeto origi. nal,-.qlle p!evi* $ua pa-viffient3.ção, dentro de padrões objetivos
de_ confiabilidade; a manUtenção deficiente, nesse j)eiíódo,
àliou':'se à inclemência do tempo chuvoso, para torná-la quase
impratiCáVel, como- efetívã:rilehte se apresenta hoje. E não
adianta ser piloto experiente; de pou-c-o· vale a competência
de quem ali opera aeron-aves de segurança comprovada, o
que pesa, afinal, é o fato de que se trata de uma pista perigosa
e ameaçadora.
Chegaram ao-meu co_n_he_cimento informações cte:que a
FAB estariã cogitando interditar a pista o-nde ocorreu a tragédia. qoe ol-a relato à Casa - urna atitUde draconüma_ ~ de
terríveis conseqüênCías;que]aínaiS vira a·suprlr"Oerro Original
e.repetido, de_ má _construção e péssima ConservaçãO.
O que se impõe; Sr. Presidente e Srs. Seiladores, é prevenir-esse-tipo de ocorrência, através de manutenção sistemática
das pistas e das estações; a questãõ real, portanto, está em
prevenir ao inVés de remediar ou de interdição.
O problema é grave c atenta contra a própria· segurança nacional, porque deixará inteiraniente abandonada a extensa
região, localizada em área estratégica e_ vulnerável à ação
de traficantes, contrabandistas e intereSses inté:nlãCíonais- eS~
púrios.
-- - -
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Nãb se pode, principalmente, condenar radicalmente a
pista de Tarauacá, já que_ seus problemas são, em síntese,
ig!lais aos· das demais no bSlado do Acre: má implantação
e péssima conservação.
Concluo, Sr. Presidente, endereçando ao Ministério da
Aéronáutica meu inconformisffiâ::-Com a situação aeroviária
do Estado do Acre, particularmente_ os riscos a que estão
submetidos todos quantos ~dependem de transporte aéreo o que, na realidade, atinge a todos os seus habitantes. É
urgente e indispensável que se ·assuma uma atitude construtiva, responsável e efetiVa para Vü1bjlizar a operação- s-egura
do tráfego de todas as aeronaves credenciadas.
Sem isso, estaremos sempre lamentando tragédias ·como
a do _dia 18, em Ta~auacá, e outrasigua!rnente graves, como
o isolamento e o agravamento da pobreza que atinge todo
o Estado do Acre.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin)- A Presidên·
sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18h,
com a seguinte
cia~convoca

ORDEM DÜ DIA
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 3, de 1992,
de autoria do Senador Êlcio Álvares e outros Senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos
AJ?.ais do Se_nado F~deral, do Editorial do jornal O Globo,
-de 15 de janeiro de 1992, intitulado ''0 projeto_ para o Bfa-511-,-,-_
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) -Está encersessão.

rada~

(Levanta-se a sessão às ]!__horas e_ 45:minuros.) _,

Ata da 30a Sessão, em25 de março de 1992

za

Sessão Legislativá Ordinária, da 49a Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Mauro Benevides

ÀS 18 HORAS, ACHAM.SE PRESENTRS OS SRS.
. SENADORES:

AffonsO camargo ..:. Alexandre Costa - Almit Gabriel
- -Aluizio Bezerra - -Amazonino Mendes - Amir Lando -Anionio Mariz -Aureo Mello- Beni Veras- Carlos De'Carli .:. Carlos Patrocínio - Cêsar Dias - Chagas Rodrigues Cid Sabóia de Carvalho -Coutinho Jorge -~Dario PereiraDivaldo Suruagy- Eduardo Suplicy- Elcio Alvares- Esperidião Amin --Epitácio C.arcteira..:. Fernando Henrique cardaR
so- Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Gerson camata_ Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hugo Napoleão _ Humberto Lucena - Hydckcl Freitas - Iram Saraiva
--Irapuan COsta Júnior- João Calmon- João França- João
Rocha -,Jonas Pinheiro - Josaphal Marinho -José Eduardo -José Fogaça- José Richa- Júlio C.ampos -Júnia Marise. -Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia - Lcvy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista --Lucfdio Portella --Magno Bacelar - Mansueto de l_..avor -- Márcío Lacerda- MarCo Maciel- Mário C'..ovas- Marlu~e Pinto- Maurf-

cio Corn~a- Mauro Benevides- Meira Filho- Moisês Abrão
- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wectekin- Ney
Maranhão - Odacir Soares- Onofre Quinan - Oziel Carneiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira- Ronaldo Aragão- Ronan Títo- Ruy Bacela.r --'feotonio Vilela Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins.
ô SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista ele
presença acuSa o comparecimento de 75 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. _
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (MaUro Benevides)- S.obre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'~ Secretário.
É lido 0 seguinte
REQUERIMENTO N• 90, DE 1992
Q Brasil vem há muito_ tempo liderando o processo de

Integração do Cone Sul, tendo iniciãdo pela expansão comercial Argentina/Brasil através dos protocolos assinados ainda
antes da Declaração de Iguaçu.

_M_ar..;;ç_o_d_e_19_92
_ _ _ _ _ _ _ _D_I_Á_R_I_O_D_O_C_O__.:c_N_:G_:R.::E:.:S_:S_:O_:N:....:..:A_:C_:IO.::_:_N::..A:.:L:_(~S:.:_eç'é:ã:.:o_:I::I):...__ _ _.,2Quinta-feira 26 · 1395

O Protocolo n9 8 -Energia ...:.::.;.·do PrOgrama de Integração
BrasiL'Argentiná, cOnstituiU uffi marcO de extr~rila importân~
cia nesse contexto, pois veio-a-cõrisolidar um pflnléitO e-importante passo concreto na integração-, o:mã vez qiie-iriduiu uma
grande obra de engenharia realizada por empresa brasileira
em territOrio argentino. Abrir-se-ia, deSta forma. espaÇO futu-

,-São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N' 91, DE 1992
Requeremos urgêntia:; nos terrn:bs do art. 336, _alínea c
do _Regimento_ Interno, para o ProjetO de Lei da- Câmar;
n' 106, de 1991 (n' 2.033/91, na Casa de origem), de iniCiativa
ro para a exportação pelo Brasil de produtos de real_ valor do Superior Tribunal de Justiça,- que dispõe sobre- a reestrUturação do Tribunal Regional Federal da 3~ Região, e dá outras
agregado, na área de bens de capital.
O Seriãdo Federal vem apoiando_o processo cte-integraçao providências.
levando em conta os benefícios que--daí decorrem para o sisteSala das Sessões, 25 de março de 1992. - Humberto
ma produtivo de ambas as economias. O anexo XVII ao Proto- _~ucena- Oziel Carnei_ro- Ney Maranhão- Fernando Hencolo nÇ> 4 - Expansão do Comércio~~--expressa a decisão rique Cardoso - Marco MaCiel.
dos dois governos de que os equipamentos destinados à Usina
REQUERIMENTO N' 92, DE 1992
argentina de Pichi Picun Leufú sejam forn_ecidos por empresas
Requeremos urgência, nos tertnos do art. 336~ alínea c
brasileiras e argeritinas reUnidas em consórcio.
Consubstanciar-se-ia, desta forma, a mobilização da in- do Regimento Interno, para o Projeto _de Lei da Câmar~
dústria brasileira na exportação _de bens de capital com um n' 125, de 1991 (n' 60/89, na Casa de origem), que disciplina
duplo e importante interesse para a Nação: ocupa-se o espaço os limites das despesas com o funcionalismo público, na forma
aberto pela ação decorrente do Protocolo n"' 8- -que- permitiu do art. 169 da Constituição Federal.
-Sala das Sessões, 25 de março de 1992. --- Humberto
o financiamento integral das obras da referida Usina, financiando portanto ben~ e serviços argentinos com recursos brasi- Lucena- Marco Maciel-- Ney Maranhão --Affonso Camarleiros- através da posterior exportação pelo Brasil dos equi- go - Eduardo Suplicy -- Oziel Carneiro - Fei-narido Henripamentos correspondentes, trazendo como segundo benefício que Cardoso - Maurício Corrêa.
a geração de empregos e manutenção de tecno_logia do parque
industrial brasileiro, neste instante notoriamente receSsivo de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requerinossa economia interna. O financiamento_realizado pelo Brasil mentos que acabam de ser lidos serão submetidos ao Plenário
das obr_as civis da Usina de Pichi Picun Leufú representou, após a Ordem do Dia, rios termOs do art. 340, II, do Regimento
.
.
predominantemente o financiamento p·elo Brasil de bens e Interno.
serviços argentinos. A autorização dada a uma empresa_ argenO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.,. Presentes
tina para o fornecíroent9 dos_equipamentos da -Usina de Miranda na Cemig, amparada pela Resolução n' 55 de 1989 na Casa 75 Srs. Senadores.
do Senado Federal que autorizou a contratação da operação
Passa.,.se à
de crédito exterrm da República Argentina, representou um
ORDEM DO D_IA
financiariiento argentino para a aquisição de bens predominantemente produzidos na Argentina. A CC?ntr!l-_part_ida à UsiItem 1:
na de Miranda, dentro do espírito de integração, está repreVotaÇão, em turno único, do Requerimento n9 3,
sentada pela perspectiva do fornecimento brasileiro dos equide
1~92,
de autoria do Senador Élcio Alvar:es e outrgs
pamentos para a Usina de Pichi Picu_n Le_ufú, tal como acor-__
Srs. Sell-adores; SOlicitando, noS .teiiriOs regimentais,
dado no referido Anexo XVII do Protocolo n"' 4 entre os
a transcrição, i.toS -Anais do Seriado Fed~ral. ~o editoGovernos do Brasil e Argentina.
rial do jornal O Globo, de 15 de janeiro de 1992, intituAssim sendo, s_olicito ao Ministério- de Relações Extelad_~ "O projeto para cfBrasil".
_ - _
riores as seguinteS inf0imaç6es:
1. Se houve qualquer indicação de modificaçãó'na disEm vOtaÇão o requeriinentõ.
posição do governo argentino de executar o disposto no Anexo
Os Srs. S~nadores que o aprovam queiràm permanecer
X ao Protocolo n"' 4 - Expansão do Comércio --:--firmado sentados. (Pa~sa._) _
em 23 de agosto de 1989 referente ao fornecimento pela indúsAprovado.
tria brasileira dos equipamentOs industriais pãra ·a Usina de
h a seguinte a transcrição solicitada:
Pichi Picun Leufú.
O PROJETO PARA O BRASIL
2. Caso não se formalize a hipótese prevista no referido
Anexo X, qual a atitude brasileira com referência a Usina
A reação ~xacerbada de diversos ~setores· da sc;>cieda~~~·
de Miranda, cujos equiparitentos foram outorgados a uma partidos políticos, amplas áreas dos poderes da RepúbliCa
empresa argentina em contra-partida a fornecimentos brasi- e até os órgãos de informação à crise que se abate sobre
leiros da mesma natureza na Argentina.
a Previdência Social contribui para agray:ar a situação.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992. -Senador FerNesse clima emoCional, não se_ percebe que, no caso,
nando Henrique Cardoso~
está se desvendando apenas um aspecto, talvez o mais dramático, de um perverso sistema de administração pública que
(Ao exame da Mesa Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requeri- há váfias décadas, dominado por uma obsoleta estrutu_ra buromento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos crática e instituciomli, ve111 mantendO o país numa sucessão
de crises económicas e sociais, em que se destaca a persistênci_a
do art. 216, III do Regimento Interno.
do desperdício de verbas, da inflação e da concenttaçã<J de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me- renda. .
_
sa, requerimento de urgência que serão lidos pelo Sr. 19 SecreAs distorções desse sistema_ são comparáveis às que ·_rr
tário. desmoronamento do império soviético ora põe em evidência.
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Não tem cabimento, portanto, atribuir ao Presidente Co- parcelas de responsabilidade nos nossos destinos, seja em funllor toda a responsabilidade pelo que está ocorrendo. As mani- ções de govern_o o,u no _e~ercfcio de~ocrático da oposição,
festações generalizadas de ressentirrieõ.to contra o seu gover- _-~eji-iia-condiçãO oU na informação da sociedade.
Com isso, O momento_ crítico-qUe a Nação enfrenta-estará
no, se em parte fundamentam-se na atuação de auxiliares
diretos que demonstram falhas de competência e deficiéncias abrindO- espaç-o para uma discussão conCieta e abrangente
de padrão étiCo,-de outro lado não se_ justificam quando se do qUe po_ssa vir a ser um projeto do Brasil face à nova realiatenta na sua corajosa decisão de ultrapassar preconceitos dade geopolítica do mundo que prenuncia o próximo século.
Esse objetívo pode e deve inspirar-se em que, na no-ssa
ideológiCos e estatii:aitteS, numa amJ>Ia abertura de moQerni- história, todas as gerações que nos precederam souberam
zação institUcional.
Como observamos_em editorial publicado- no dia 1~ de _transformar as crises mais agudas e dramáticas em prólogos
dezembro passado: "seria fácll para o Presidente apelar para de recuperação e renascimento.
a demagogia. Ao invés disso se_d_e ~m la_do reagem às pressões,
~ -.0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Esgotada
de outro solicita que lhe -apresentem políticas compensató- a matéria constante da Ordem do Dia.
rias<{. E conCluíamos dizendo que ..a hora não é de hesitação
Passa-se à vota-ção do Requerimento de urgência o? 91/92,
nem de pânico"; é de entendimento e trabalho".
para o Projeto de Lei da Câmara no 106/91, lido no expediente.
Encarar os fatos com objetividade é_ a solução, Desde
· -Em votação.
logo, constatar na questão da_Previdência que a-receita depenOs Srs._ Senadores que o aprovam queiram permanecer
de da massa ·cte salários dos trabalhadores ati vos que para sentados. (Pausa.)
ela contribuem, e que ora se a-cha em declínio com a recessão.
Aprovado.
_
Duas circuristâncias agravam essa defiCiêncíà:·Em -primeiA matéria figurará na Ordem do Dia dã: segundã. se-Ssão
ro lugar - pelo menor· tempo de serviço para a conc-es-são ordinária subseqüente.
de aposentadoria, pela média de prolong-amento de vida hoje
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa.se à
superior a 50 anos· e ·a dimínuição da taxa de crescfmento
demográfico - reduziu-se a proporção entre o número de votação do Requerimento de urgência no 92/92, para ó Projeto
de Lei da Câmara n" 125_, lido no Expediente.
ativos e o de aposentados.
Em votação.
Em- segundo_lugar, cresceu o -continge~te d~- trabalhaOs SrS. senadores que o aprovam queiram permanecer
dores no seto_r informal, estimado pelo IBGE em metade sentados. (Pausa,)
da força de trabalho. os quais não são contribuintes.
Aprovado.
Esses fatores resultaram em que a relação entre a receita _ _ A_ matéria figurará na Ordem do Dia da segunda sessão
previdenciáriã e--o= PIB caiu- de mais de 4% em 1981, para ordinária subseqüente._
menos de 3% em 1989:_ ~
~
Tal realidade não é levada em conta pelos juízes singu-

O SR. PRESIDENTE{Mauro Benevides) -Há orador

insçritQ.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.

lares que, por liminares --e .sentenças de primeira instância
vêm determinando pagamentos sob ameaça de prisão para
os agentes do poder público, subvertendo a idéia de orçamento ~~ ~O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC Pronuncia o~
e os princípios mais dementares _de gestão financeira.
seguinte discurso.) :- Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores,
Por isso, o Presidente Collor lembioti que eritre os pontos já não há dúvida de que oS interesses_ do Brasil imPõem uma
das emendas constitucionais propostas ao Congress_o inclui-se _ abertura para o mercado externo não indiscrimiõada, mas
"a volta da vocatória para evitar esse imbróglio jut;"fdico que seletiva e submetida a critérios iígo~osos que evitem prejuízos
hoje estamos vivendo".
ao País. O_ Governo-brasileiro comete grave erro ao acelerar
Ganharia o t:lebate_ cm clareza se o Supremo Tribunal a política de abertura do mercado nacional, reduzindo drastiFederal, por seu plenário, antecipasse o pronunciamento so- camente taxas e_ tributos, com o objetivo de ba-ratear impor-bre o pleito dos_aposentados. ã luz_ da ConStituição -e das taçõe~ que poderão _custar preço altíssimo para o nosso País.
leis. Até que essa decisãO seja proferida, o bom senso_ aconO Brasil construiu um dos mais sólidos parques industriais
selha que seja sobrestada qualquer deliberação <:lt?._I:-egislativo. entre os países do chamado Terceiro Mundo. Pesados sacriEnquanto isso, convém que o Congresso· _reexamine a fícios for~_m impostos a 3Igutn.as gerações de brasileiros, para
distribuição- no OrçámeDtõ que foi dado ao -Finsocial, que que tal façanha se viabilizasse, ao longo dos últimos quarenta
fundamentalmente se destina a complementar os recursos da
anos~ Devemos lutar pela atualização tecnológica de nosso
Previdência, mas que pãrece ter sidO desviado para despesas sistema industrial, sem comprometer esse património do povo
__
que incluem construção de Ciac e a"qüisições ·de bicicletas, brasileiro.
Edson Vaz Musa, Executivo Sénior da Rhodia, que percomo também para a LBA, a Educação e até o pagamento
do funcionalismo público.
tence ao grupo multinacional francês Rhône-Poulenc, é uma
Como a situaÇãO da Pre"Vídê.ncía se ii!Sêi=e- nõ-di-âinã: adini- pesSoa -insuspeifã para- diiif" qUe- .-.-iiãó -eXiste livre irie!Cado
. nistrativo,·econônik:-0 e--social do país, uma agenda para com~ nos Estados Unidos e muito menos no Japão". Os mais atraenpreendê-la deverá abranger, além de fórmulas conjunturais tes mercados no mundo, como os Est<tdos U!tidos, o Japão,
de recuperação da receita, uma radical transformação do siste- a Europa Ocidental, ergu~m baireira-s prãtiCãinente intranspoma previdenciário, redefinindo seu esquema de gestão e fm3.il- níveis, principalmente a países medi3nmente desenvolvidos.
Hoje~ mais do que nunca, expressões da elite norte-ame, ciameDto, envolvendo temas como a retomada do crescimento, a expansão dos salários reais, a atiipHã.ção da Oferta de ricana defendem abertamente_ a intervenção do Estado no
- domínio -económico, e um crescente controle do mercado,
emprego e a redução do mercado infórrriaL
· Trazer sugestões para essa agenda, procurando compati- como se fora um património nacional que impõe defender
. bilizá-la com a contenção da inflação, é dever dos que detém e preservar. Isso significa que os Estados Unidos tornã-s-e-ão
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depois de quatro décadas de grandes e ingentes _sacrifícios.

ções de países, que se beneficiem com a entrada em seu rico Após duas reduçõe-s de tarífas de importações, realizadas nes.:.
mercado. Uma política de defesa do que é produzido no país tes últimos dois anos, somente um_labora_tório nacional para preservar os postos de emprego dos cidadãos norte-a- o CIBRAN -continua fabricando penicilina, maS em escala
bastante reduzida,
mericanos.
No Brasil, é notório que- precisamos modernizar nossa
_ As mUltinacionais dó Setor farmacêuticO, Bristol-Myeeconomia, empree-ndendo esforço para promover intensa res, Fontoura e Squib suspenderam a produ_ção e se transfOratualização tecnológica, na indústria e nos setores de serviços-- maram ein nietos importadores de penicilina. E pasem, Srs.
e agropecuário. Tal necessidade torna imperiosa uma abertura Senadores, há mais de vinte anos o Brasil não recorria à
gradual e cautelosa da economia brasileira, a fi!Jl 9-~ _~vJtar importação de penicilina!
os riscos de uma invasão bárbara que culmine com o súcateaO Governo sustenta que sua política de abertura do mermento do parque industrial brasileiro, a exemplo do que já cado permitirá_a modernização da indústria nacional, com
se verificou em alguns países da América Latina.
o ingresso de novas tecnologias, o que acabará redundando
Sr. Presidente, a redução das tarifas das importações pode em benefícios para o consumidor, com a r:edu_ção de custos
ser ilusoriamente mais barata, a curto prazo, para"-se· tornar e preços, além de melhoria de qualidade. Ocorre que, diante
extremamente cara a médio e longo prazos, se pensarmos das facilidades criadas, as indústrias, de modo especial as
na sobrevivência do nosso-parque industrial. Mesmo avanços multinacionais, preferem a importação de_ bens e serviços,
tecnológicos importantes, obtidos aqui à custa de grande esfor- abandonando as atívidades de pesquisa e desenvolvimento.
Segundo informações do vice-presidente da entidade que
ço, poderão ser jogados à lata do lixo, porque fica mais barato
trazer do exterior matérias-primas-vitais para a-iiidústria, assim representa os industriais da química fina no Brasil, cresce,
a cada dia, a lista das empresas que decidiram fechar fábricas
como máquinas, eqUipamentos e até- produtos acabados.
ou desativar a fabricação de produtos ou linhas de produto-s:
E, no entanto, realizações emine-ntemente brasileiras dão
a Norcom-Dupont (plásticos especiais de engenharia), a Monprovas de competência e vitalidade. Na C_oriferênciade Tecnosanto, Ciba (defensivos agrfcolas), Pelikan (tinta de impreslogia Offshore, que ocorre em inaío, rios EstadOs Unidos,
são), Melanor (resinas para a fabricação de placas), Carbonor
a Petrobrás será distingüida, com reconhecimento iõ.te!na(ácido salicüico) e Rhodia (adipo nitrila).
cional, pelos avanços que conquistou na descoberta e desenSr. Presidente, Srs. Senadores, os especialistas considevolvimento de tecnologias para a exploração de petróleo, em
ram ilusórios os benefícios dessa política de abertura do Goáguas profundas, na nossa plataforma submarina. A Petrobrás
verno no-importantíssimO e estratégiCO setor da quírrlica firtã.
concorreu com duas multinacionais - utna francesa e outra
CQm a rec-essão que se verifiCa: atualmente na_ economia munnorte-americana.
dial, puxada pelo seu carro-chefe, que são os Estados Unidos,
A empresa estatal brasileira de petróleo está à frente, os preços internacionais de produtos químicos estão deprimiem matéria de exploração e produção de petróleo em águas dos, em razão do excesso de oferta que se verifiCa nos-países
profundas, estabelecendo um recorde mundial no poço Marlin industrializados.
6, na bacia de Campos, no litoral do Estado do Rio de Janeiro:
Como dá total prioridade no comb3.te à inflação, o Go752 metros, a partir da lâmina d'água. Uma proeza indiscu- verno fica seduzido a facilitar as inlportaçõeS, para se aprotível, que representa fruto do esforço do País, sustentado veitar da sazão de preços aviltados pela recessão mundial,
atravéS de recursos financeiros e humanos.
lá fora. A curto prazo, a importação traz inegáveis Vantagens
Fizemos essas considerações preliniiria:re-s-,-a-fínl de mani- para o País, mas a médio e longo prazos é uma política suiCida,
festar os nOssoS_ receios~ e de muitas pessoas respo_nsáveis que inviabiliza a química fina entre nós e nos_ cOndena ao
deste País, em relação a uma política indiscriininada de aber- novo tipo de colonialismo_que se vislumbra no horizonte muntura da economia, que não leva em conta os prejuízos irrepa- dial - o colonialismo tecnológico.
Eis uma alternativa que serve apenas aos interesses dos
ráveis que poderão ser impostos ao_BtaSiLA a_ber_t_ura exagerada poderá custar preços demasiadamente alto para os nossos países ricos e suas empresas, que ganham a oportunidade
de desovar seus altos estoques. Prevê-se que, no final deste
interesses.
ano e início de 1993, as economias dos países ricos voltarão
Pesquisa realizada recentemente pela A~~C?~i_ação Brasileira das Indústrias de Química Final (ABIFINA) revelou a experimentar fases de crescimento, determinando nova alta
que, entre vinte empresãs do setor, 14 já desativ~ranl os- se~s - pata esses produtos, O que -provoCará fo"rte pressão sobre o
centros de pesquisa e desenvolvimento, prefermdo a ma1s balanço de pagamentos do Brasil.
Sr. Presidente, Srs. Senadores_, diante_destes fatos, que
barata importação de produtos básicos- para a fabricação de
remédios, plásticos especiais e defensivos-agrícolas, entre ou- reputo graves, faço um apelo ao Governo para que imponha
tros. A abertura, no caso, pode significar o fim do sonho um critério S:ele"tivo à abert"urã. da ecOriOriüa, examinando cada
de independência tecnológica, e o aumento da dependência setor a verificando a conveniência dessa liberalização.
Era o que tinha a dizer. Muito !)brigado!
de nosso parque industrial de suprimentos exte_~nos.
Sr, Presidente, Srs. Senadores, adverte o v1ce-presidente
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Ma~ dência convoca sessão extraordinária- a iealiza_r-se hoje, às
cos Oliveira, que .. a liberalização das importaç?es e a·-~esa,h 18h20m.in, com a seguinte:
vação de linhas de produção e centros de pesquisa pela mdusORDEM DO DIA
tria representam o começo· da desindustrialização ~o p~_rque .
nacional". Eis ulna advertência muito grave para que não
REQUERIMENTO N' 4, DE 1992
reflitamos cuidadosamente sobre suas sérias iirij:illcações.
Votação, em turno único, do RequerimentO n!'4, de 1992,
O País depara-se claramente com os ris~s de um retro- ..
cesso, de uma volta ao passado de dependência do qual saímos, de autoria do Senador Rachid Saldanha Derzi, solicitando,
o

•

-
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nos termos reginl~ntais, a transcriação, nos Anais do Senado
Fedcral, do artigo publicado no jornal Correio Braziliense,
sob o título "Índios_ Ameaçam Soberania Nacional", edição
de 16 de janeiro· de 1992.

!vfarço de I 997

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18hsJOmin.)

Ata da 31a Sessão, em 25 de março de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 18 HORAS E 20 MING'TOS, ACFIAM-SF! PRB· . do Rio Grande do Norte, do terreno com a área de
SENTES OS SRS. SENADORES:
1.013.63.?~00 msz (ú_m milhãC?, treze mil e_ ~eiscentos e trinta
Affonso Camargo - Alexandre Costa ..:.. Almir Gabriel e cinC-o riietros quadrados), que constitui a propriedade deno- Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes - Amir Lando - _ minada "Juremal", situado naquele Município, doado â União
9
Antonio Mariz- Aureo Mcllo- I3cni Veras- Carlos De'Car~ Fe~eral através da_ Lei Munidj:)al n 7, de 25 çJe dezembro
1954
e
da
Escritura
P6b!icà
de
Doàção,
de 26 de outubro
de
li - Carlos Patrocínio - cesar Dias - Chagas Rodrigues Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge- Dario Pereira- de 1955, ratificada em i3 de juiho de i9!Ú, registrada sob
Divatdo Suruagy - Eduardo Supllcy- Elcio Álvares- Esperi· o n• 1.468, ás fls. 126v a 127, do Livro n' 3-C, do Cartório
dião Amin - Epitácio C'<~feteira- Fernando Henrique CardO· do Registro de Imóveis da Comarca de São Paufo do Potengi
·
.
so- Flaviano Melo- Francisco Rollernberg - Gerson Cama- - RN, em 26 de outubro de 1955.·
9
Art.
2
O
Munid{>iO
cte-~São
Paulo
do
Potengi
- RN
ta- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo NapoJeao - Humberto-·Lucena- Hydekel Freitas - Iram Saraiva obriga-se a indenizar a União Federal, pelas benfeitorias por
- Irapuan C'.osta Júnior- Joao Calmon- João França- Joao esta erigidas no terreno a que se refere o artigo anterior.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de suª __ publiw
Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- Jose Eduar·
· do- Jose Fogaça- José Richa- Júlio Campos- Júnia Mari- cação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
se- Jutahy Magathaes- Lavoisier Maia- Levy Dia•- Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio LacerMENSAGEM N• 360, DE 1988
da - Marco Maciel - Mário Covas- Marluce Pinto - Maurf·
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Naciocio Corrêa- Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés Abrao
- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedckm- Ney nal:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
Maranhão - Odacir Soares- Onofre Quinan - Oziel Carneiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derz1 - Raimundo Ü· a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelênra - Romlldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teoto- cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que "autoriza
nio Vilela Filho -Valmir Campelo- Wilson Martins
a re~ersão ao Município de São Paulo do Potengi, Estado
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de do Rw Gr~_nde do_ N9rte, do te_çr~no que menciona".
presença acusa o comparedmenfo de 75 Srs. Senadores. Haw
Brasfl1a, 18 de julho de 1986. -José Sarney.
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
EXPOSIÇÃO
DE MOTIVOS N• 92, DE 9-DE JULHO DE
Sob a proteção de Deus, iniciamos noSsos trabalhos.
1986, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FA·
O. Sr. 19 Secretário-procedera à leitura do Expediente.
ZENDA.
É lido o seguinte
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
EXPEDIENTE
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência_o anexo projeto de lei que autoriza a reverOFÍCIO DO SR. I• SECRETÁRIO DA
são__do terreno denominado "Juremal", com área de
CÂMARA DOS-DEPUTADOS
1.013.635,00 metros quadrados, ao Município de São Paulo
Encaminhado à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
do Potengi - RN.
.
..
projetos:
2. Esse iin_óvel rural foi doado à União Federal por aquele
Município mercê da Lei Municipal n9 7, de 25 de deZembro
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 6, DE 1992
de 1254 e da Escritura Pública de 26 de outubro de 1955
(N• 8.055/86, na Casa de origem)
que foi ratificada em 13 de julho de 1981, devidamente
(De iniciatiVa dO Pl-ciSiC.icnte da República)
transcritas no Cartório de Registro de Imóveis local sob
Autoriza a reversão ao Município de São Paulo
o n• 1.468, às folhas 126v/127, do Livro n' 3-C.
' ..
do Potengi, Estado do Rio Grande do Norte, do terreno
3. O ProcuradorwChefe da Fazenda Nacional no Estado
que menciona.
do Rio de Janeiro, em 25 de setembro de 1978. aceitou
O Congr~sso Nacional decreta:
_
a aludida doação sem encargo para a União Federal e a
Art. lo Fiei o· 'Podei Executivo autorizado a promover
área fora destinada à instalação de um Po_sto_Agropecuário
a reYersão ao Mu~icípio de São_ Paulo do Potengi, Estado
do Ministério da Agricultura.
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4. PosteriOrmente o Ministério--da Agricultura mostrouse desinteressado do imóvel objeto desta doação, razão pela
qual Sua Excelência, O Ministro da Agricultura, anui à reversão do terreno ao Município doador em atendimento à reinvidação do Prefeito Municipal condicionado, entretanto, que
aquele Municípiõ indenize a União as. benfeitorias por ela
realizadas.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os
protestos e minha__maior consideração e respeito. - Dilson
Funaro, Ministro da Fazenda.
(A Comissão de ConStitiiiçtlo, Justiça e Cidadania.)

PROJETO DELE! DA CÂMARA N• 7, DE 1992
(N• 6.447/85, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Autoriza o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem a doar à União o terreno que menciona,
situado no Município de Humaitá, Estado do Amazonas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" FiCa -o Departamento Nacioillal de- Estradas de
Rodagem- DNER autorizado ~doa~~ l)n_iã_~d?_":r~~li~a
ção pelo MinistériO-da FaZenda, o terrency co~- a área de
2.200 m 2 (dois mil e duzentos metros quadrados), situado
na Rua 5 de setembro, Município de Humaitá, Estado do
Amazonas.
Art. 2<> Esta lei entra- em vigor na data de. sua publicação.
Art. 39 RevogamRse as disposições em contrário.
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a douta Consultaria Jurídica do Minbtério dos Transportes
em parecer emitido em 23 de maio de 1984.
5. Nessas condições e considerando o grande interesse
desta Secretaria de Estado- na concretização da pretendida
doação, tenho a honra de submeter à elevada apreciação
de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei, que consu bs~
tancia a medida proposta, acompanhado de mensagem ao
Congresso Nacional.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu profundo respeito.---: Francisco Dot nelles,
Ministro da Fazenda.

(A Comissão de

ConstitúiçãO~ Justiça e Cidania.)

O SR:PRESlDENTE (Mauro Benevides) - 0 Expe·
diente lido vai ã publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será l_i~o pelo_ ~r~ 1~
Seci'etário. -- --- --- --É lido o seguinte
REQUERIMENTO.N' 93, DE 1992
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea bdo Regimerito Interno, para o Projeto de Resolução n" 10/92
que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a erilitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado (LFTC), necessárias no giro
de 493.228.357 títulos da espécie, vencíveis _no 1" semestre
de 1992.
· ··

Sala-das Sessões, 25 de março_de 1992.- Marco Maciel_
_:.-Ma-uro Benevides :..._ Esperidião Amin-- Vaiffiir CampeiO
-Josaphat Marinho- Almir Gabriel- Beni Veras- Mario
MENSAGEM N' 469, DE 1985
Covas -:--:: Marluce Pinto - Junia Marise - Ney Maranhão
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso NacioR _ - Cid Sabóia de Carvalho - Eduardo Suplicy - Ronaldo
nal:
A_ragão ___:_João Franç_a- Divaldo Suruagy- Francisco RqNos termos do art. 51 da COnStitUiçãO Federai, tenho uemóei-g - EpitáciO Cafeteíra - António Mariz - Lucídio
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas_ ExceR Portella- Irapuan Costa Júnior- Carlos Patrocínio- Onolências, acompahhado de Exposição de Motivos do Senhor fre Quinan- Feina.ndo Henrique 6ud0so - Pedro Simon
Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que - Mansueto de Lavor - Teotónio Vilela Filho - Chagas
"autoriza o Departamento Nacional de Estradas de_ RodaR ROdrigues - :Oarcy Ribeiro - Darig Pereira - Col-1-tinho
gem a doar ? União o terreno que mencioriã, Situado no Jorge - Ozfei Carneiro - Aureo Mello - Maurício Corrêa
Município de Humaitá, Estado do Amazonas''.
- Wilson Martins - Iran Saraiva - César Dias - Meira
Brasília, 24 de setembro de 1985.- Ulysses Gui~arães. Filho - Nelson __Quneiro --:- Gold_emberg Nunes Rocha EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 164, DE 16 DE AGOSTO _Levy Dias -:-:-:- José Richa -: Ronan_ Tito - Magno Bacelar
DE 1985, DO SENHOR.MINISTRO DE ESTADO DA -João Calmon - Henrique Almeida - Jonas Pinhe_iro FAZENDA.
Raimundo Lira- Amir Cimpo -=-Hugo Napoleão- AlexanR
dre Costa -José Fogaça- José Eduardo - Nabor ~·únior
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
No anexo processo, pleiteou o Ministério da Fazenda, - Arnazonino Mendes.
junto ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O requeriDNER, fosse doado à União Federal o terreno, com área mento de interesse do Estado de Santa Catarina,. que acaba
de 2.200ms2, sitUado na rua 5 de Setembro, Municípíõ de de ser lido, será submetido ao Plenário após a Ordem do
Humaitá, Estado do Amazonas, com a finalidade de ali Dia, nos termos do art. 340, I, do Regimento Interno.
instalar a Delegacia da Receita Federal local.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à
2. Mediante Resolução do Conselho de Administtaçâódo DNER, foi aprovada a doação.
3. A Procuradoria da Fazenda Nacional, no Estado do
ORDEM DO DIA
Rio de Janeiro, por despacho de 24 de março de 1981, aceiR
tau, em nome da União Federal e na forma da lei, a liberaR
Item n" 1
lidade.
4. Ocorre, põrém, que o D.NER, através de sua Procura:Votação, em turno único; do Requerimento n~' 4,
doria, entendeu ser insuficiente tal ato de aceitação, sendo
de 1992, de autoria do Senador Rachid Saldanha Derzi,
mister autorização legal, para que urna autarquia possa aliesolicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos
nar bens de seu património. Do mesmo modo manifestouRse
Anais do Senado Federal, do artigo PU:hlicado no jornal
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Correio Braziliense, sob o título, "Índios Ameaçam
Soberania Nacional", edição de 16 de janeiro de 1992.

Em votação o requerirnerito.
Os Srs. Seriadore"S que o aprovam- queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Será feita a transcrição solicitada:
É a seguinte-a -transcriçãO -SOlTCHààa.
ÍNDIOS JÁ AMEAÇAM SOBERANIA NACIONAL
Carlos Newton
Ao conceder aos índios Ianomamis e à outras tribos o
domínio de extensos territóriOs, o presidente Fernando Collor
deu mais impóftãnCf3.-ãos resultados de marketing no plano
internacional, desprezando as advertências- dos miriistros militares, que, por formação, se colocam sempre em posição de
defesa dos interesses nacionais. Certamente jamais passou
pela cabeça do chefe do Governo a posSibilidade de que sua
decisão de demarcar as reservas indígenas realmente colocasse
em risco a soberania naciõrial sobre essas áreas, que representam cerca de dez por cento do território brasileiro e equivalem à soma das áreas de Espanha, Portugal e Itália. Pois
o Presidente errou. Nem sempre o marketing é bom conselheiro.
--Antes mesmo de as áreas serem demarcadas, os índios
já iniciaram a lutã pa-rã-COnseguir sua autonomia em rela_ç_ão
ao Estado. Ou seja, querem transformar· suas reservas em
novos países, agindo exatamente como os comandos milit_ares
temiam. A campanha começou recentemente, quando cerca
de 250 líderes indígenas iniciaram urila série çie encontros
nos municípios amazorlellses de Barreirinh3 e·PreSicteiite Figueiredo.
_ _
Instalados em aldeias a serem especialmente construídas
para a ocasião, os líderes indígenas já decidiram aprovejt~r
a realização da Rio-92 para ·conseguir apoio de entidades nacionais e internadCmãiS-a essa cam-pànha, que cOnta com a
simpãtia do mundo inteiro. ComO rc!zá o·-ôitado populài, Pimenta nos olhos dos outros é refreScO. -As naÇões desenvolvidas trucidaram seus indígenas e as tribos dos territórios que
colonizaram. Agora podem se dar o luxo de pretender ensinar
o Brasil e demais países amaz6riicos a lidar com os· nãtivos.
E o pior é que tal ingerência externa conta com apoiO oStensivo
de largas_ camadas da opiníão pública brasileira.
Como toda ~minhada cOmeÇa _pe!Q- pnnieiio passo, o
próprio Governo e os p-arlamentares se encarregam de dar
força ao movimento emancipacionista: Já- existem projetes
em tramitação no Congresso Nacional detérminando a e_xtinção da tutela do EStado sobre os índios. E em novembro
o presidente Collor enviou projeto que mantém o regim-e
tutelar apenas para índios de menos de 21 anos de idade
que não dominem a língua portuguesa.
O chefe do GOVerno não demonstra preocupação com
a possibilidade de se formarem nações indígenas autónomas.
Em recente carta ao Jornalista ROberto M:ã.riiiho, publicada
em O Globo, Collor dá uma explicação simpl6ria, vazada em
termos que mais pareCem extraídos de uma redação estudantil:
"São bens da União todas as terras em que vivem os
índios. Como proprietária, ·a União as 6e"ica. ESsa cerca, no
caso dos índios, chama-se demarcação. Havendo superpoSição
com faixa de fronteira, a União é duplamente proprietária.
Ela exerce sua soberania_ tanto para com os índios quanto
, para garantir nossas fronteiras. Garante ela, plenamente, a
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integridade do território brasíleirán diz a carta· que leva a
assínàtilra- de Collor.
Seria 6tímo se apenas a letra fi-ia de nossa Coitstituição
ou uma carta de Collor - fosse sufidente para garantir nossa
soberania. A realidade do xadrez da política internacional,
porém, não comporta amadorismos nem ingenuidades. Como
dizià John Foster bulles, quando ocupava a Secret3ria ·de
Estado dos EUA, ''países não têm aliados; têm apenas-interesses". Uma lição inesquecível, mas até hoje não assimilada
pelos políticos do Terceiro Mundo.
O problema indígena é muitO grave e- vem sendo levado
na brincadeira pelo Governo Federal, cujo ministro das Relações Exteriores, Francisco Rezek, não é do ramo e pouco
entende de assunto diplomático de tamanho alcance. Com
formação de jurista, acha que as disposições da Co-nstituiçao
brasileira já apresentam salvaguarda suficiente. A questão,
entretanto, é bem mais complexa do que o ministro Rezek
supõe -em sua vá filosofia.
Pouco antes de o preSidente Collor conceder 9,4 milhões
de hectares aos Ianomamis, o go-verno da Venezuela já havia
criado na fronteira com o Brasil uma reserva que deu à mesma
tribo 8,3 milhões de hectares. Assim, os Ianomamis, que vivem
de um lado ou do outro da fronteira, indistintamente, passaram a deter, ao todo quase 18 milhões de hectares~ Ou seja,
_tornaram-se-ullJa grande nação em território, com ár~as equivalentes a 18 vezes a extensão de um país como o Líbano.
Mas há uma __ difer~nça fundam e~ tal -:- enquanto o Libano
tem 3,5 milhões de habitantes, os Ianomamis não passam
de 22 mil. Assim •. a chamada naçã.o Ianomami está destinada
a se tornar o mais estranho país do Inundo, com graride" tefritório, riqueza~ colossais em minériOs e quase inteiramente despovoado.
A questão mais delicada _é _que os líderes indígenas brasileiros, que marcaram uma série de eventos para antes e durante a Rio-92, têm totais cOndições de conquistar apoio internacional. A sua campanha para conseguir autonomia em relação :au Estado brasileiro já cOnta Com a solidariedade irrestrita
das Organizações Não-Govemãmentais- ONQ, que participarão da Rio-92. E importantes nações desenvolvidas _c_omo
a França vem se posicionando fi"ancamente a favor da iriternacionalizaç"ão da Amazónia.
Em setembro último, o presidente François Mitterrand,
ao abrir o X Congresso Florestal Mundial, organizado e_patrocinado pelas Nações_ Unidas, afirmou que a preservação das
floreStaS tropicaiS: é fUOdá.ffienta(pa-ra-a sobrevivência da humanidade:
Após o discurso do presidente francês, que nos últimos
meses tem defendido repetidas vezes a tese de soberania irrestrita dos países da Amazónia sobre suas florestas, o plenário
do Congresso, formado por cerca de três mil especialistas
procedentes de mais de cem países, aprovou por unanimidade
a d~claração oficial de que as florestas representam patrimônío
cómuriT. da humanidade.
Como estamos diante de uma nOVa ordem mundial coordenada pelos Estados Unidos no plenário das Nações Unidas,
cuja capacidade de ação ficou demonstrada no episódio da
guerra do Golfo Pérsico, podem ser- facilmente constatados
os riscos que hoje cercam a soberania dos países amazónicOS
no tocante à exploração da floresta tropical.
____ Enquanto,<?_governo Collor preocupa-se em conquistar
simpatías usando marketing indigenista, Se"i.1s ministrOs militares a_companham cqm preocupação esses acontecimentos internos e externos. Não foi por mera coincidência que em
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julho último o general AntenOr Santa Cruz, então coinandante
militãr da Amazônia, advertiu qUe o Exérdto estaria disposto
à transformação da região num novQ _Vietnã, caso os países
desenvolvidos tomem alguma atitude concreta que desrespeite
a soberania brasileira, hipótese já levantada num estUdo oficial
da Escola Superior de Guerra, realizado em 1990.
"Por enquanto, tudo não passa de possibilidades" -explicou o general Santa Cruz, arrematando: "Mas a vida é
feita de- possibilidades".
O pior é que o governo da Vene~u_ela ab_riu a guarda.
Ao conceder aos Ianomamis a área de 8,3 inilhO~S de hectares,
declarou-a reserva da biosfera. E os pafses desenvolvidos querem justamente isso-- fiarisfofiila_:f_tÇfçla, ~ Amazônia numa
imensa reserva ecológica. Com soberania restrTta. O SR. PRE-SIDENTE (Mã.UrO -B€meYí3es) - ESgotada
a matéria constante da Ordem do Dia~
Passa-se agora à apreciação do Requerirr{~nto de Urgência n9 93/92, Hqo no Expediente, para o Projeto de Resolução
n' 10/92.
Em votação. (Pausa.)
__
Aprovado.
Passa-se, então, à apreciação-do Projero-de Resolução
n'10,de1992.
--Em discussão o projeto. -(Pausa.)
Não havendo quem queira dif',cuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
- - _-- _ _
_
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao Senador Marco Maciel, para encaminhar votação.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar
votação. Sem revisãO" do orador.)- Sr. PreSidente, 0 requerimente de urgêncja que ora vamos votar tem como seu primeiro
subscritor _o nobre colega Esperidião Amín e ·se destina a
permitir a· aprovação de resolução desta Casa _dispondo sobre
a rolagem da dívida do Eslado de Santa Catafiha.
_ -_Como sabem V. Ex~\ Sr. Presidente, Srs. Senadores,
os Estados brasileiros, sobretudo em face do momento histórico por que estamos passando, têm tido necessidade, até
no esforço de sanear as finanças públicas. de contrair empréstimoS --internos e externos·- para que pOssam cumprir
os seus compromissos básicos.
O Estado de Santa Catarina, sob a_direção do eminente
homem público Vilson Kleinubing, está~ dentro da sua programação de trabalho, buscando sanear as finanÇas do Estado.
Já deu passos muito expressivos. a1é rUes·mo reduzindo significativamente o endividamento do Estado _ fato, aliás, que
mereceu reconhecimento nacional. Inclusive, não receiou repercussões contrárias de segm~ntos da çpinião pública e enfrentou duramente a questão do endividamento do Estado.
Deixou talvez de fazer obras, algumas de maior visibilidade
pública, para dar os instrumentos indispcnsáveíS para o saneamente financeiro do Estado e assim fazer uma administração
que, estou certo, ficará na história -do_ seu pov~.
Agora, como disse _o Senador Esperidião Amin, é sollcitada urgência para um piOjeTO--de resolução que já foi objeto
de apr~ciação na COIDissão de Economia, relatado pelo próprio Senador por Santa ·catarina que aqtii representa~ cOm
talento e operosidadt· , ::.eu Estado. A matéria, portanto,
vem a Plenário com o seu rito processual perfeito, acabado.
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Por essa razão, considerarÍJ.os extremamente importante
a concessão de tramitação especial para a matéria, tendo havi~
do obediência a todos os trâmites regiri:ient3.iS,-inclusive parecer préviO do Banco Central indicando a conveniência da
referida rolagem.
Sr. Presidente, não apenas corno Líder do PFL, também
como Líder do Governo nesta Casa,-venho encaminhar favoravelmente à aprovação do referido Projeto de Resolução.
__ Aproveito a ocasião para deixar consignado o meu elogio
ao trabalho que se realiza em Santa Catarina. Oxalá outros
GOyeinoS- pudesseni estar atuando como o Governador Vifson
Kleinubing, com o apoio e a ajuda dos seus cOestaduanos
e, de modo especi;1~. de seus representantes no Senado Federal, dentre os quais gostaria de salí~mtar o Senador EsperidiãO
Amin, que concorreu, juntamente com o Governador Vilson
Kleinubing, ãs _ele_i_ções que se J::ealizaram·ern 3 de outubro
de 1990.
Sr. Presidente, reitero a minha disposição de votarfavoravelmente à maté;ria.
- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Em votação.
_____ O Sr. Esperidião AIDili- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
-- Benevides) - A Presi·
O SR. PRESIDENTE
(Mauro
dência garante a palavra· a V. Ex•, mas a expectativa é que
v. Ex~ queira aprovar a matéria com a maior" Celeridade possível.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
já que o Senador Marco Maciel distinguiu o meu Estado com
- o obséquio da sua talentosa ajuda, não posso silenciar diante
daquela manifestação e quero aproveitar o ensejo párá foea·
lizar três aspectos.
Em primeíto lugar, quero agradecer a V. Ex~ em meu
nome, do meu Estado e do Govem~dor de Santa Catarina,
que entrou em cohtato com V. Ex~ hoje pedindo essa celeridade. Com- iS-só, obtivemos mais de 55 assinaturaS dos Srs.
Senadores. Seriam 56 se_ tivéssem-ós localizado o Senador LeuriVal Baotis-ta._cerüi.mente.
-- Alé~ disSo,~ PedidÕ de dispensa de interstíciO prende-se
ao fato de que as Letras do Tesouro cataririerise-, que se pretende pagar em ·parte e renOVar em outra, vencem nO dia
19 de abril próximo vindouro, razão pela qual a urgênCia se
faz necessária.
Junto com o agradecimento, acrescento a justificativa
e uma informação: Santa Catarina tem feito grande esforço
para honrar os seus compromissOs financeiros. Neste mês de
març-o, 20% do total arrecadado pelo Estado_ estão sendo
despendidos em amortização de dívid_as. No ano passado, o
sacrifíciO foi maior ainda, posto que chegou-a 22% da receita
líquida global do Estado, razão pela qual tenho a convicção
de que esta rolagem parcial é um gesto de justiça que a Comissão de Assuntos Económicos, em princípiO, aprovOu, e que
o Plenário terá OpOrtunída:de- de homologar a seguir.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação.
Os Srs. S_e~adores que aprovam o requerimento _queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
.
Aprovado.
A Matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação fínal que será lida pelo Sr. lo Secretário.
E lid~ a seguinte
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PARECERN-47; OE 1992
(Da comiSsão Diré.tór3) Redação final do Projeto de Resolução no I O, de
1992.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 10, de_l992, que autoriza o GOVerno do
Estado de _Santa Catarina -a erriitfr e colocar no mercadO,
através de ofertas públiCas, Letras Financeiras do Tes_ouro
do Estado (LFTC). necessárias ao giro de 493.228.357 títulos
da espécie, vencíveis. no 1"' semestre de 1992. _
Sala das Reuniões da Comissão, 25-de março de 1992.
-Mauro Benevides, Presidente- Alexandre CoSta, Relator
- Lucídio Portella - Lavoisier Maia.
ANEXO AO PARECER N' 47, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução n' 10, de 1992.
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Presi~
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regirilento Interno,
promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO W .DE 1992
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públi~
cas, Letras Financeiras do Tesourõ do Estado (LFTC),
necessárias ao giro de 493.228.357 títulos da espécie,
vencíveis no 1~ s_emestre de 1992.
Art. 1'.> É o Gov~rno do Estado de Santa Catarina auto~
rizado, nos termos dos arts. 4'", 8» e 1D"- da Resolução n» 58,
de 19090, do Senado Federal, a colocar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras -do Tesouro do Estado
(LFTC).
.
.
... .
.. . ..
Parágrafo- único. A eriliSSão- das LFTC destina·se aO
giro de 88% (oitenta por centordos 493.228.357 t(tulos vencíveis nos meses de abril e maio de 1992.
Art. 2" - As- Condições finance1fã.s-- da emissão dã.s LFTC
são as seguintes;
a) a quantidade de títulos a Ser_ emitida será a suficiente
para promover o giro das 493.228.357 LFTC, com ve-nCimentos
em 1"-4-92 e 1"-5-92, deduzida a parcela_ de 12% (doze por
cento), a título de juros;
-b) modalidade: nominatív-a-_transferfvel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do tes;ouro
Nacional (mesma taxa refereilcial);
d) prazo: até 1.826 dias;_
e) v_alor nominal: Cr$1,00;
O características dos títulos a serem substituídos:

Vencimento

Quantidade

1-04-92
1-05-92

162.984.356
330:244.001
493.228.357

Total

g) previsão de colocação e vencinienfo dos títulos a serem
emitidos:
-

Colocação
1-04-92 .
1-05-92

Vencimento
~ 1-04-97

1-05-97

Titulo

Data-base

561826
561826

1-04-92
1-05-92
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
da Resolução n9 565, de 20.09.79, do Banco central.
Art. 3" O Senado Fede_ral, durante os exercícios de 1992
a 19:94, somente_ apreciará pedidOS de e-missãO de titUIOS do
Governo do Estado de Santa Catarina telacionados à rol.agern
da dívida atual e ao estabele_çimento no art. 33 das Disposições
Constitucionais lran:sit6rias.__
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
pUblicação.

~táffios

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação fínal. (Pausa.)
Não havendo _quem queira fazer uso da palavra, está
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vaí á prom~lgaç_ã_o. __
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca sesSão extraordinária a realizar-se amanhã,
às 10h30min, neste plenário, destinada à apreciação das Mensagens n" 147, 149 e 155, de 1992, relativas à escolha do
Chefe de missão diplomática.
~Ao anunciar a Ordem do Dia da Sessão extraordinária,
a Presidência apela aos Srs. Senadores para que s_e mantenham
em Brasfiia durante o dia de amanhã e também na sexta-feira,
a fim de que esta Casa esteja em condições de apreciar importantes matériaS de interesse do povo brasileiro.
É a seguinte:

ORDEM DO DIA
-lMENSAGEM N• 147, DE 1992
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÁO
DIPLOMÁTICA
..

_ Discussão, em ~urno único, do Parecer da C...umissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem
n' 147, de 1992 (n' 27/92, na origem), de 15 de janeiro do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Marcos
Henrique Camillo Cortes, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para cumulativamente como o cargo
de Embaixafor do Brasil, junto à comunidã.de da Austrália,
exercer o cargO de Enibaixador do Brasil junto ao Estado
Independente de Papua e Nova Guiné.

_:z_

·MENSAGEM N• 149, DE 1992
ESCOLHA DE l:HEFE DE MISSÃO
DIPLOMÁTICA
DlsCUss3.o',' em turnO lilüco,·do Parecer da ComiSsão de
Relações Exteriores e DefesÇJ. __Nacional, sobre a Mensagem
n~ 149/92, na origem), de 18 de fevereiro do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibew
ração do Senado a escolha do Senhor Felix Baptista de -Faria,
Ministro de Primeira ClasSe, da Carreira de Dlplomafa~·para~
cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República do Senegal, exercer o cargo de Embaixador junto
à :f{epública da Gâmbia.

---~--
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MENSAGEM N' 155, DE 1992
ESCO_L_HADE CHEFE DE MISSÁQ
DIPLOMÁTICA
DisCussão, em turrio -único, do Parecer da Com_i_ssãõ_ de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, _sobre _ a ~Mensagem
n' 155, de 1992 (n' 66192, na origem), de 28 de fevereiro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor_Marcos
Castrioto de Azambuja, Ministro de Primeira Classe, da Carw
reira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República da Argentina.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Es.tá encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 36 minutos.)..

de Almeida_ Guimarães, Presidente do IBGE, a Dr' Alicia
Grummann, Chefe do Departamento de População do IBGE
e o_ Dr: Manoel Ço_sta, Diretor do Centro de Estudos "O
Segundo Brasil".
Nada mais havendo a tratar_,_ 9 Senhor .Presidente, Senador Cid SabOia de Carvalho, encerra os trabalhos, convocando
reuriião para qUinta-[eifã, dia doze_de ffia.rçO de mil nOVCcentas·
e noventa e dois, ãS dez horas, na Sala 2-. Ala Senador Nilo
Coelho, e para constar eu, José -~oai~es de Oliveira Neto,
Secretário da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e
aprovada, será asSinda pelo Senhor Presidente e irá à publicação. -Senador Cid Sabóia de Carvalho.
COMJSSÁO MISTA ESPECIAL
Incumbida de analisar a Proposta de Emenda à
ConstituiçãQ__ n~ ,~ de 1991
1~

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO ESPECIAL
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Reunião, (instalação) realizada
de feVereiro de 1992 ··

____e_m__2_S

Às dez horas do dia vinte e cinco de fevereiro de mil
noivecentos e_ noventa e dois, na sala de reunião n" 5 da Ala Senador Alexandre Costa, com a presença dos Senhort:::;
Senadores Amir Lando, Cid Sáboia de Carvalho, Amazonino
Mendes, Nelson Carneiro, Carlos Patrocínio, Élcio Alvares,
Chagas Rodrigues, Louremberg Nunes Rocha, Maurício Correa e Lucidio Portella, reúne~se a Comissão Especial, incuimbida de apreciar a proposta de Emenda à Constituição n"
23, de 1991, que "da nova redação ao art. 16 da Constituição
Federal". (Apresentado pelo Deputado Gene baldo Correia.)
2~ Reunião (definição do roteiro de trabalho),
Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores
realizada em 27 fevereiro de 1992
Senadores José Fogaça, Hugo Napoleão, Mário Covas, Wilson
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de Martins, Junia Marise, e Levy Dias. Assumindo a Presidência
mil novecentos e noventa e dois, às _dez horas, na sala 02 conforme preceitua O Regimento Interno do Senado Federal,
da Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores o Senhor Senador Nel~on Çarneiro, declarando aberta a reuCid Sabóia de Carvalho (Presidente), Francisco Rollemberg · nião corriunica que a mesma destina-se à eleição do Presidente
(Vice-Presidentc), Almir Gabriel (Relator), Nelson Wedekin e Vice-Presidente da Comissão e designação do relator. Em
e Esperidião Amin, reúne-se a Com-issão Temporária desti- seguida o SenhOr Presidente manda providenciar a distribuinada a "proceder amplo estudo do sistema previdenciário ção de cédulas e designa o Senhor Senador Lucidio Portella
brasileiro, tanto no tocante à sua estrutura quanto ao seu para funcionar como escrufinàdor. Procedida a Votação, a
regime de custeio e benefícios e_propor soluçõ~s ~bíveis para contagem de votos apresenta o se_guine resultado:_para Presi-dente: Amir tando - 10 votos; Para Vice-Prcsidente: Louos seu regular funcionamento".
remberg Nunes Rocha -10 votos. Assumindo a Presidência
Havendo número rcgirrienÜll, o Serihór Presidente decla- o Senhor Senador Amir Lando _a_gr-ª<!~~ a seus_ pares em
ra abertos os trabalhos da Comissão e soliCita sCja dispensada seu nome em nome do Senhor Senador Lourembcrg Rocha
a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, foi conside- a honra com que foram distinguidos. Prosseguindo, o Senhor
rada aprovada. Informa que o objctivo ·da reunião é estabe- Presidente designa como relator, o Senhor Senador É leio Allecer o roteiro de trabalho. A seguir, passa a palavra ao Senhor vares. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente delcara
Relator da Comissão, Senâdor Almir Gabril, para que o mes- encerrada a reunião, às onze horas e trinta minUtos, lavrando
mo fizesse suas colocaç6es. O Senhor Relator sugere então
eu, Celso Parente, SecretáriO eventual da Comissão, a preque os trabalhos da Comissão sejam divididos me quatro te- sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
mas, sendo o primeiro Demografia, o -seguildO-Política de
Presidente. - Senador Am.ir Lando.
Emprego, o terceiro PrcvidCncia Comparada c o quarto e
2' Reunião Ordinária realizada
o último Gestão da Previdência. Explicou ainda o Senhor
em 11 de março de I992
Relator que, cm sua opinião, deveria ser proc-edida uma anáÀs quinze horas do dia onze de março de mil novecentos
lise objetiva dos problemaS previdenciárioS. Em seguida, o
e_ noventa e dqis, na sala de reunião n~ __ 3 da Ala Senador
Senhor Presidente, Senador Cid Sabóia de Carvalho, submete
Alexandre Cosia, com a presença dos Senhores Senadores
a proposta de trabalho do Senhor Relator à votação, tendo
Amir Lando, Cid Sáboia de Carvalho, Wilson Martins, Nelson
a mesma, alcançada unanimidade. Em seguida, o Senhor PreCarheii"o, Carlos Patrocínio, Élcio Alvares, Chagas Rodrisidente, Senador Cid Sabóia de Carvafho, solicita ao Senhor
relator, Senador Almir Gab-iícl, a indicação dos primeiros -gues-, Maurício Corrêa Júnia Marise e Lucidio Portella, reúne-se a Comissão Especial, incumbida de apreciar a propost<l
nomes a comparecerem perante a Comissão para desenvolde Emenda à Constituição n~ 23, de 1991. que "dá nova redaverem o primeiro tema definido. Fica delibt!rado convite à
Dra. Neide Patarra, da UNICAMP, o Dr. Eduardo Augusto ção ao art. 16 da Constituição -Federal''. (Apresentado pelo
Criada através do ato n~ 16, de 199-2; do Excelen~
tíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, destinada
a "proceder amplo estudo do sistema previdênciário
brasileiro, tanto no tocante à sua estrutura quanto ao
seu regime de custeio e benefícios e propor soluções
cabíveis para o seu regular funcionamento".
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Deputado Genebaldo Correia). D_eixam de cO_mparecer por
motivo justificado, QS Senhores S_enad_ores José ;Fogaça, Hugo
Napoleão, Mário Covas, -Amazóiifuõ Mendes, Louremberg
Nunes Rocha, e Levy Dias. Havendo núme_ro regimental,
o Presidente declara abertos Qs- trabalhos, dando a palavra
ao Relator da matéria Senador Élcio Alv_ares, que profere
seu parecer pela aprovação da matéria_._ Aberta a fase de discussão, fazem uso da palavra os Senhores Senadores Cid Sab6ia de Carvalho, Chagas Rodrigues e Nelson Carneiro que

. M~rçode 1992.

na oportunidade tecem consideraçõc:. à proposta. Finda a
fase de discussão, o Sr. Presidente coloca a matéria em votação, quando reccb_e nove votQS favoráveis e um vencido, do
Senador Nelson Carneiiõ. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente declara encerrada a re_união~ às .dezesete horas
e trinta -minutos, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Secr6tá!~O eventual da Comissão, a presente Ata que,
lida e aprova_da-, será assinada pelo Senhor Presidente. Senador Amir Lando.

República Federativa do Brasil
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ANO XLVII- N•37

SEXTA-FEIRA, 27 DE

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• 3, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado

d~

Santa Catarina a emitir e

~;:olocar

no mercado,

através de ofertas públicas, Letras· Financeiras do Tesouro do Estado (LFTC), necessárias
ao giro de 493.228.357 títulos da espécie, vencíveis no 1' semestre de 1992.
O Senado Federal resolve:
_ _ .
_
Art. 1' É o Governo do Estado de Santa c;tariha autorizado, nos termos dos arts. 4•, 8• e
10 da Resolução n' 58, de 1990, do Senado Féd.er(l), a colocar no mercado, através de ofertas públicas,
Letras financeiras do Tesouro do Estado (LFTC).- - ·
Parágrafo único. A emissãô das LFTC d_est!na-se ao giro de oitenta e oito por cento dos 493.228.357
títulos vencíveis nos meses de abril e rr!aio de 1992. . c - ' ' Art. 29 As condições financeiras da emissão das LFTC são as S.eguinfes:
a) a quantidade de títulos a ser emitida será a suficiente para promover o giro das 493.228.357
LFTC; cõm vencimentos em 1• de abril de 1992 é ..1' de maio de 1992, deduzida a parcela de doze por
cento, a título de juros;
,
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financ.,iras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.826 dias;
~ - ,
e) valor nominal: Cr$ 1 ,00;
!) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
1-4-92
162.984.356
1-5'92
330244.001
493.228.357
Total
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
ColocaÇão Vencimento Título Data-base
1-4-92
1--4-97 - 561826
1-4-92
1-5-92 1-5-97
561826
l-5-92
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central.
-- ·
'
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EXPEDIENTE
CBNTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
MANOEL VILELA DE MAGALHÁE..~
Diretor..Oeral do Senado Federal
AGACIHI. DA SILVA MAIA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
1ob reapon1abilidade da Mc1a do Senado Federal

Impre~•o

Diretor Excutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Adminiltrativo
LUIZ CARLOS BASTOS

Dirctor Induatríal
ill.ORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Dirctor Adj~mto

ASSINATURAS
Semestral

········································-·············-···--··········-·---····-·--Cr$ 70.000,00
Tiragem 1.200 exemplares

. Art. 3•. O Senado Federal, durante os exercícios de 1992 a 1994, somente apreciará pedidos
de emissão d~ !itulos do Govem? do. Estado de Santa Catarina relacionados à rolagem da dívida atual
·
e ao estabelecido no art. 33 das Disposições Constitucionais Transitórias.
9
Art. 4 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de março de 1992. ~Senador Mauro Benevides, Presidente.

SUMÁRIO
I - ATA DA 32• SESSÃO, EM 26 DE MARÇO DE
1992
!.I. -ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 -Ofícios do Sr. 19 Secretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do_ Senado autógrafos dos
seguintes projetes:
-Projeto de Lei da Câmara n9 8, de 1992 (n' 2.491/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú~
blica, que altera dispositivos da Lei n9 8.028, de 12 de
abril de 1990, que dispõe sobre a organização da Presi~
dência da República e dos Ministérios? -e-dá outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 23, de 1992 (n'
153/92, na Câmara dos Deputados), que susta o Decreto
n"' 430, de 20 de janeiro de 1992, que regulamenta o art.
4' da Lei n' 8.197, de 27 de junho de 1991, e dá outras
providências.
1.2.2 - Comunicação da Presidência
- Prazo de tramitação e apresentação de emendas
ao Projeto de Lei da Câmara n"' 8/92, lido anteriormente.
1.2.3 - Leitura de Projeto
- Projeto de Lei do Senado n"' 28/91, de autoria do
Senador João França, que estabelece as hipóteses e condições em que o Poder Públicos dará assistência aos herdeiros
e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime
doloso.

1.2.4 - Requerimento
- N~' 94/92, de autoria do Senador Carlos Patrocínio,
solicitando a transcrição, nos anais do S~nado Federal,
do artigo intitulado "Um Golpe no Analfabetismo", de
autoria do Ministro de Estado da Educa_ção, José Goldemberg, publicado no Jornal do Brasil, edição de 22 de março
de 1992.
1.2-5 - Comunicações
- Do Primeiro Vice-líder do Governo e Líder do
PRN, indicando o Senador Ney Maranhão, como suplente,
representante do PRN, para integrar a ComissãO Parlamentar de Inquérito, que apura as responsabilidades pelo
caos existente no âmbito dos consórcios para aquisiÇão
de véiculos automotores e de bens em geral e as irregularidades existentes.
- Do Uder do PDT, indicando o Senador Darcy
Ribeiro, na condição de suplente, representando o PDT,
para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito, que
apura as responsabilidades pelo caos existente no âmbito
dos consórcios para aquisição de veículos automotores e
de bens em geral e as possíveis irregularidades existentes.
- Do Líder do Bloco Parlamentar, encaminhando
lista de substituição de integrantes da Comissão _Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, do Congresso
Nacional, pelo Bloco Parlamentar (PFL-PRN-PSC), para
comporem a referida Comissão.
1-2.6- Oficio do Presidente da Câmara dos Deputados
-No? 385/92, comunicando a indicação da Deputada
Célia Mendes para integrar, como titufar, a Comissâi:)Parlamentar Mista de Inquérito destinada a examinar o cumprimento das disposições legais relativas à destinação dos
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recursos e apurar as irregularidades na administração do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do traba·
lhador.
1.2. 7 - Comunicação
-Do Senador Coutinho Jorge, comunic3ndo sua ausência dos trabalhos da Casa, no períodó de -27 âe março
a 3 de abril do corrente ano.
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1<407

Congresso Nacional no sentido de aprovação, com urgên-

o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor_Marcos Castrioto de Azambuja, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República Argentina. Apreciação adiada por falta de
quorum.
.1.3.1- Matéria Apreciada após a Ordem do Dia
-Requerimento i1_9 95/92, lido no expediente da presente sessão. Votação adiada, por falta de quorum após
parecer da comissão competente.
1.3.2 -- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

cia, do Decreto Legislativo que susta os efeitos do Decreto

são

1.2.. 8 -

COmunicação da Presidência

-Recebimento da Federação dos Aposentados e PensionistaS de Minas Gerais, manifesto escritO apelando ao

Presidencial n• 430, de 1992.

1.2- ENCERRAMENTO.

1.2.9 - Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA......, Comemoc
ração dos 137 anos de Aracaju.

·2.:..: ATA DA 33• SESSÃO, EM 26 DE MARÇO DE
t992

SENADOR MAURÍCIO CORRSA -~Regozijo pela
2.1-ABERTURA
aprovação da 1~ emenda constitucional, que limita a remuneração dos deputados estaduais e dos vereadores.
·~ 2.2- EXPEDIENTE
SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA- Surgimen2.2. 1 - Ofício do Sr. 1• Secretário da Câmara dos !)e..
to do periódico Momento Politico.
SENADOR JÚLIO CAMPOS -1' Seminário da Iri· piltados ·
fra-Estrutura Nacional, realizado pela Comissão de ServiN9 37/92, comunicando a aprovação da emenda do
ços de Infra-Estrutura do Senado.
Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n9 45, de 1989 (n9
SENADOR MANSUETO DE LAVOR - Lança560/88,
na
Casa de origem), que concede pensão especial
mento, em Recife, do jornal Persona. Requerimento de
sua autoria propondo ao Senado voto de congratulações a Dolores Drummond de Andrade.
ao Presidente da Africa do Sul, Sr. Frederic de Clerk,
2.2.2 - Pareceres
pelo êxito do plebiscito visando o fim do apartheid naquele
R(:ferentes_ às seguintes materras:
País.
--:...:....Projeto de Decreto Legislativo n~' 15, de 1988 (n~'
1.2.10- Requerimento
- N~' 95192, de autoria do Senador AntoniO Mariz, 20-A, de 1988-CD), que aprova o texto da Convenção
solicitando autoriZação para participar da delegação brasi:- n~' 154, da Organização Internacional do Trabalho - OIT,
leira à 87~ Conferênçi_a da União Interparlamentar, em sobre o incentivo à nego-ciação coletiva, adotada em GeneYaoundé, República dos Camarões, no período de 6 a bra. em 1981, durante a 67~ Reunião da Confefêricia InternaCíOnal do trabalho.
23 de abril.
-Projeto de Lei do Senadon '~ 238, de 1991, que
1.3 ~ORDEM DO DIA
Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa estabelece critérios para valiação dos incentivos fjscais, subNacional, sobre a Mensagem n9 147, de 1992 (n 9 27/92, sídios ebenefícioS de natureza financeira, tributária e credina origem), de 15 de jãneiro do corrente ano, pela qual tícia.
-Projeto de Lei do Senado n' 125, de 1991, que
o Senhor Presidente da R~pública submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor Marcos Henrique Camillo altera dispositivo da Lei n• 8.024, de 12 de abril de 1990.
-Projeto de Lei do Senado n• 208, de 1991, que
Côrtes, Ministro de Primeira Classe, da Carteira de Diplomata, para, cumulativamente com O cargo de Embaixador acrescenta dispositivo à Lei n~ 8.036, 'de 11 de maio de
do Brasil, junto à comunidade da Austrália, exercer o cargo 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Embaixador do Brasil, junto ao Estado Independente de Serviço e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n• 182, de 1991, que
de Papua e Nova Guiné. Apreclaçiio adiada por falta de
obriga as instituições finanCeiras ofiCiais a divulgar as conquorum.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa cessões de crédito subsidiado.
Nacional, sobre a Mensagem n• 149, de 1992 (n' 50/92,
2.2.3- Discursos do Expediente
na origem), de 18 de fevereiro do corrente ano, pela qual
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Conside·
o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor Felix Baptista de Faria, rações sobre o modelo económico brasileiro.
SENADOR PEDRO SIMON- Enfoque da ImprenMinistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do sa para os escândalos de corrupção no atual Goyerno.
Brasil junto à República do Senegal exercer o cargo de
SENADOR WILSON MARTINS, como Líder- Ar·
Embaixado_r _junto à República da Gâmbia. Apreciação bitrariedades praticadas pelo Governo Federal, principalmente quanto à questão dos _aposentados.
adiada por falta de quorum.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores e ,l;)efes~
SENADOR MAURÍCIO CORRÊA, como LíderNacional, sobre a Mensagem n• 155, de 1992 (n' 66/92, . Prioridade da- votação do Decreto i.egislativo n"' 23/92,
na origem), de 28 de fevereiro do corrente ano, pela qual que susta os efeitos do Decr.eto_ p9 430(92.
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2.2.4- Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado no 29, de 1992, de autoria
do Senador Nelson Wedekin, que dispõe sobre a publicação
mensal do fluxo de caixa e os recursos da União destinados
1
à Previdência Social, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n' 30, de 1992, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que altera os arts. 160, 163,
' 164 e 165 da Consolidação da Leis do .Trabalho - CLT,
criando a CorriíSsão Interna de Saúde e exige a regularidade
das empresas quanto aos aspectos de segurança, higiene
e medicina do trabalho para contratarem com o poder
público.
··
2.2.5 - Requerimentos
- N? 96; de 1992, de autoria: do Senador Francis~o
Rollemberg, solicitiuido que seja considerada como licença
autorizada -o dia 27 do corrente mês. Aprovado.
- N'97, de 1992, de autoria do Senador Jutahy Maga·
lhães, solicitando que seja incluído em Ordem do Dia- o
Projeto -de Lei do Senado n<:> 10, de 1991, que dispõe sobre
critérios para outorga e renovação de concessão ou permissão de serviço de radiofusão sonora e de sons e imagens.
- N• 98, de 1992, de autoria do Senador Mário Covas,
solicitando ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, informações que menciona.
.
.,.
- N' 99, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wede·
kin, solicitando ao Ministro do Trabalho e Previdência
Social, informações sobre_ o fluxo de caixa consolidado
e os recursos financeiros da União destindos á Previdência
Social.
- N' 100, de 1992, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando ao Secretário de Assuntos EstratégicoS
da Presidência da República, informáçõeS Que menciona.
- N<:> 101, de 1992, de autoria do _Senador Fernando
Henrique Cardoso, solicitando autorização para desempenhar missão no exteriOr.
· -- N' 102, de 1992, de autoria do Senador Oziel Carneiro, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Fede-·
ral, do artigo "Penosa Interpretação••, do Ministro Jarbas
Passarinho, publicado no Jornal O E&tado de S. Paulo,
edição do dia 26 de março do corrente ano.
- N' 103, de 1992, de autoria do Senador Pedro Si·
mon, solicitando a transcriÇão nos Anais do Senado Federal
das matérias jornalístic.as do Correio Braziliense sobre a
reunião havida ~o Supremo Tribunal Federal para tratar
das causas da impunidade dos casos de corrupção.

2.2.6 - Oficios
- N<:> 5/92, do Presidente da Comissão de Assuntos
Económicos, corr\unlCâil.do a aprovação do Projeto de Lei
do. Senado n' 125, de. 1991, que altera dispositivo da Lei
n<:> 8.024, de 12 de abril de 1990, ·que institui o- cfuzeiro,
dispõe sobre a liquidez dos ativos financeiros e dá outras
·
·
providências.
- N9 6/92, do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, cofuUilTcarido a· aprovação- do Projeto de Lei
do Senado n~" 238/91, que estabelece critérioS-para avaliação
dos incentivos fiscais~ sUbsídios e benefícios de natureza
financeira, tributária" e áeditícia~
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- N~" 7/92, do Presidente da Comissão de Assuntos
Económicos, comunicando a aprovação do Projeto de Lei
do Senado n~ 208/91, que acrescenta dispositivo à Lei n9
·8.036, de 11 de maio de 1990, que. dispõe sobre o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências.
- N~' 8/92, do Presidente da ComissãO de Assuntos
Económicos, comunicando a aprovação do Projeto de Lei
do Senado n~ 182/91, que obriga as instituições financeiras
oficiais a divulgarem as concessões de crédito subsidiado.
2.2. 7 - Comunicações da: Presidência
-Abertura de prazo de cinco dias úteis para interpOsição de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que os Projetos de Lei do Senado n'' 125, 182, 208
e 238/91, sejam apreciados pelo Plenário.
-Abertura de prazo para recebimento de emendas
ao Projeto de Decreto Legislativo n~' 15, de 1992.

2.2.8- Discursos do Expediente (cont.)
SENADORES HUMBERTO LUCENA E MARCO.
MACIEL - Apreciação pelo Senado do Decreto Legis'
lativo n' 23, de 1992.
2.2..9 - Apreciação de matéria

-Requerimento n" 95/92, lido em sessão anterior.
Aprovado.
2.2.10- Comunicações da Presidência
-Recebimento do Ofí_cio n" 211/92, do Governador.
do Estado de Minas Gerais, reiterando o pedido de auto ri~
zação de retificação da Resolução do Senado n~ 377, de
15 de dezembro de 1987, ojetivando a transferência de
aplicação de recursos destinados ao Centro de Reeducação
no Município de Almenara para o Centro de Reeducação
no Município de Governador Valadares.
-Recebimento da Mensagem n' 164/92 (n' 91192, na.
origem), de 25 do corrente, pela qual o Senhor Presidente
da República solicita, nos termos do art. 52, inciso V da
Constituição Federal, a~torizaçâo para que a União possa
celebrar contratos bilaterais para restruturação da dívida
externa do setor público junto aos governos dos países
credores e suas resp':~~ivas a_gências de créditO.
2.3~0RDEM DO DIA

Projeto de Lei da Câmara n' 89, de 1991 (n• 5.641/90 ..
na Casa de origem), de iniciativa do MiniStériO Público_
da União, que cria a Pfocuradoria Regional do Trabalho
da 21• Região da Justiça do Trabalho e dá outras providên·
cias. Aprovado. À sanÇão.
Projeto de Lei da Câmara n• 91, de 1991 (n' 5.643/90,
na Casa de origeffi), de iniciativa do Ministério Público
da União, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho
da 19~ Região da JustiÇado Trabalho e dá outras providências. Aprovado. À sanção.
Projeto de Decrefó Legislativo n' 131, de 1991 (n"
63/91, na Câmara 'dos Deputados), que aprova o texto
do Convênio de Coopeiâção Bilateral entre o Governo
da República Federativa do Brasíl e o Governo da República da Bolívia na Área de Produção Animal, firmado
em Brasília, em 1~ qe agosto de 1990. Aprovado. À Comissão Diretora para· rédação final.
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Projeto de Decreto Legislativo n' 132, de 1991 (n'
64191, na Câmara dos __ Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Cooperaçãb para o Aproveitamento dos
Recursos Naturais c o De.senvolvimento da Bacia do Rio
Quaraí, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uru&uai, em Artigos, em 11 de março de_ 1991. Aprovado.
A Comissão Diret_ora para redação final.Proposta de Emenda à Constituição no 23, de 1991
(n' 45/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação
ao art. 16 da Constituição Federal. Em discussão (2~ sessão).
Proposta de Emenda à Constituição n' 22, de 1991,
de autoria do Senador Coutinho Jorge e outros Senhores
Senadores, que altera a redação do art. 159, I, b, da Constituição, e o art. 34, § 29 , III, do Ato das Disposições Transitórias. Em discussão (1~ sessão).
Projeto de Lei do Senado n' 107, de 1991, de autoria
.da Senadora Marluce Pinto, qUe disciplina a publicidade
d<?S atos, programas, obras, serviços e comapanhas dos
ó.rgãos públicos. Apreciação sobrestada, após parecer proferido pelo Senador Nabor Júnior, e abertura de prazo
para recebimento de emendas.
2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
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Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de primeiro grau da 3~ Região
-e- dá OUtras providências; sendo que a ele não foram oferecidas _e_menP.as.
2.4- ENCERRAMENTO
3-ATA DA 34• SESSÃO, EM 26 DE MARÇO DE'
1992 ' .
3.1 ~ABERTURA
3.2.---cEXPEDIENTE
3.2.1 - _RequerimeÍltos
-· N~ 194192, solicitando urgência, para o Projeto de
Decreto Legislativo n~ 23/92, que ''susta o Decreto n~ 430
de 20 de janeiro de 1992, que regulamenta o art. 4~ d~
Lei no 8.197, de 27 de junho de 1991, e dá outras providências".
- N~' 105/92, solicitando urgência, para o Projeto de
Lei da Câmara n~ 8/92, ,que_ ''dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras
providências".

-Requerimento no 101/92, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, após parecer da comissão competente.

3.3- ORDEM DO DIA

Requerimento n"' 6, de 1992, de autoria do Senador.
Júlio Campos, solicitando, nos_ termos regimentais, a trans2.3.2 - Comunicação da Presidência
crição, nos Anais do Senado Federal, das notas da V ASP
-Convocação de sessão extraordinária do Senado a_ e da Associação dos Pilotos da. VASP, publicadas no Jornal
realizar-se hoje, às 18 horas, com Ordem do Dia que dew O Estado de S. Paulo, edição de 19 de janeiro de 1992.
Aprovado._
signa.
3.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dla

2.3.3 -.:..... Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR BENJ VERAS- Abuso do Poder Judiciário nas causas trabalhistas de funcionáriOs da Companhia
de Energia Elétrica do Ceará.
SENADOR MARCO MACJEL -Anteprojeto sobre
arbitragem no Brasil, elaborado pelo Instituto Liberal de
Pernambuco.
__
_
SENADOR RONALDO ARAGÃO - Omissão do
Governador de Rondônia diante da ação do Estado do
Acre visando a anexação de região litigiosa entre oS dois
Estados.
SENADOR CARLOS DE'CARLJ - Proposta de
instalação de CPI para apurar as denúncias -de corrupção
na Secretaria Especial do Meio Ambiente e no Ibama.
SENADOR EDUARDO SUPLJCY - Discurso do
Presidente do Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula
da Silva, na Organização das Nações Unidas, em março
corrente, sobre a recessão imposta aos países subdesenvolvidos e a conservação, com desenvolvimento, da Amazônia.
2.3.4- Comunicação da Presidência

- Términõ do prazo-· para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei da Câmara n~ 105/91, de iniciativa do

- Projeto de Decreto Legislativo n' 23/92, em regime
de urgência nos termos do Requerimento n"' 104/92. Apro~do,_ após parecer de plenário, tendo usado da palavra
Mat:co Maciel, Humberto Lucena, Oziel Carneiro, Maurício Corrêa, Affonso Camargo, Jutahy Magalhães e José
Paulo Bisol. À Comissão Diretora para redação final.
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n"' 23/92. Aprovado. À promulgação.
....:projeto de Lei da Câmara n"' 8/92, em regime de
urgência nos termos do Requerimento n"' 105/92. Aprovado,
após parecer de plenário, tendo usado da palavra Pedro
Simon, Jutahy Magalhães, Marco Maciel, Humberto Luce~
na e Maurício Corrêa. A sanção.
3.3.2 - Designação.da. Ordem do Dia da próxima ses-

oão
3.4- ENCERRAMENTO
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PE.RMA·
NENTES
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Ata da 32a Sessão, em 26 de março de 1992
- EXTRAORDINÁRIA -

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Epitácio Cafeteira e Magno Bacelar
''Art. 1" A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Secretaria de Governo, pe·
la Secretaria·Geral, pelo Gabinete Militar e pelo Gabinete Pessoal do Presidente da República.

ÀS /0 HORAS E 30 MINUTOS, ACT!AM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Alexandre Costa - Ahnir Gabriel

- Aluízio Bezerra - Amir Lando - An[onio Mariz - Beni
Veras - Carlos Patrocfnio - César Dias - Chagas Rodrigues
- Cid Sagóia de Carvaího - Darcy Ribeiro - Dario Pereira
- Etcio Alvare..o;; - F...speridião Amin - Epitácio Cafeteira Francisco Rollemberg - Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleao-- Humberio

- Art. 2~ A S_ecretaria-Geral, com a finalidade de
assistir direta e imediatamente o Presidente da Repú·
blica no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação da ação administrativa e na super·
visão das Secretarias da Presidência da República, tem
a seguinte estrutura básica:
I - Subsecretaria-Geral;
I I - Cerimonial;
III- Secretaria de Controle Interno.
Parágrafo único. A Secretaria de Governo, o Gabinete Militar e o Gabin_ete Pessoal 1 subordinados direta..
mente ao !>residente da República, vinculam-se admi·
nistrativamente à Secretaria-Geral.

Lucena- João Calmon- João França- João Rocha- Jonas

Pinheiro-'- Josaphat Marinho - Josê Eduardo -José Foga-

ça- Josê Richa- Julio Campos- Jutahy Magalhaes- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista - Lucfdio Porteila - Magno Bacelar - Mansue-

to de Lavor - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce

Pin~

w - Maurício C..orrea - Mauro Benevides - MOisés Abra.o Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wcdekm- Odactr
Soares - Onofre Quinan -- Oziel Carneiro ..:..·Pedro Simon Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragao - Ruy Bacelar Valmir Campeto - Wilson Martmb.

. ArL 3• O Gabinete Militar~ com à finalidade de
d1reta e Imediatamente o Presidente da Repll·
bltca no desempenho de suas atribuições nos assuntos
referentes à administração militar, zelar pela sua segu·
rança: J?ela segur~nça .pes~oal dos titulares dos Órgãos
essenctaJs da Presidência da República, bem como das
respectivas residências e dos palácios presidenciais tem
'
a seguinte estrutura básíca:

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1" SeCretãrio procederá à leitura do Expeaíente.

as~tsttr

É lido o seguinte

; ; >>O O O O o O O O O O

~H o~ o 0 0 O O O o o o o O O O o o o O o o o O o o o o o O O ~•·• o " ' • O o o o o o O " " o O 0 0 0 0 O O

EXPEDIENTE
OFÍCIOS
Do ]'? Seáetário da Cti.marG dos Deputados, enca·
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetes:
-PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 8, DE 1992

(N' 2.491/92, na Casa de origem)

Altera dispositivos da Lei n• 8.028, de 12 de abril
de 1990, que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, e dá outras providên·
cias.
O Congresso NaCional decreta:
Art. 1" Osarts.l 9 ,caput,2"e39~caput,daLein98,028,
de 12 de abril de 1990, passam a vigorar com as seauintes
alterações:

Art. 2" A Secretaria de Governo tem a finalidade de
assistir direta e imediatamente o Presidente da República no
desempenho de suas atribuições nos assuntos referentes ao
acompanhamento de ações e políticas governamentais e no
relacionamento com os Estados, o Distrito Federal e ÕS Muni· ·· ··
··
cípios.
Art. 39 São criados os cargos de:
I - Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo;
II - Secretário EXecutivo da Secretaria de Governo, com
hierarquia e remuneração equivalentes à de Secretário Executivo dos Ministérios Civis.
Art. 49 São criados os cargos em comissão constantes
do Anexo a esta lei.
Art. 5• Esta lei entra em viaor na data de sua publi·

caçao.
An. 6• Revopm-oe u dilpOiiçóea em contr6rlo.
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(Lei nc
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• de
de

de 1992)

SECRETARIA DE GOVERNO

cargos em comissão do Grupo Direçl!o
e Assessoramento Superiores
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O CongressO Nacional decreta;
Art. 19 Fica sustado, desde a publicação, o Decreto número 430, de 20 de janeiro de 1992, do Presidente da República.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na- data
de sua publicação.

DECRETO N' 430, DE 20DE JANEIRO DE !992
Regulamenta o art. 4' da Lei n~ 8.197, de 27 de
junho de 1991, e dá outras Providências.
Cbefe de Gabinete
1
Subsecretário
3
O Presidente d8. República, no uso -da- atribuição que
Assessor Especial
8
lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto
1023
Assessor
3
nos arts. 100 e 167. inciso II, todos da Constituição, e de
1023
Oficiai de Gabinete
4
acordo com o art. 4"' da Lei n"' 8.197, de 27 de junho de
102.2
Oficial de Gabinete
4
!991, decreta:
Art. 19 Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública
federal, autarquias federais e fundações públicas criadas ou
mantidas pela União serão realizados, exclusivamente, na ordem cronológica da apresentação dos precatórios judiciários
MENSAGEM N' 40, DE 1992
e à conta do respectivo crédito.
Senhores Membros do Congresso Nacional,
§ 19 É assegurado o direito de preferência aos credores
Nos termos do § 1" do art. 64 da Constituição Federal, de obrigação de natureza alimentícia, obedecida, entre eles.
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas_ a ordem cronológica de apresentação dos respectivos precaExcelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Se- tórios judiCiários.
nhores Ministros de Estado da Justiça e Secretário da Adminis§ 29 São considerados créditos de natureza alimentícia
tração Federal. o anexo projeto de lei que "Altera dispositivos aqueles decorrentes de_ condenação ao pagamento de diferenda Lei n' 8.028, de 12 de abril de 1990, que dispõe sobre ças de vencimentos, proventos e pensões, de indenização por
a organização da Presidência da República e dos Ministérios, acidente do trabalho, de indenização por morte ou invalidez
e dá outras providências".
fundadas na responsabilidade civil e de_ outros da mesma espéBrasília. 13 de fevereiro de 1992. - Fernando Collor cie.
de Mello.
Art. 29 É obrigatória a inclusão, no orçamento das entiEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 19/SAF, DE 12 DE FEVE- dades de direito público, de verba necessária ao pagamento
de seus débitos constantes de precatórios judiciários, apresenREIRO DE
1992, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO tados até 19 de julho, data em que terão atualizados seus
valores, fazendo-se o pagamento até o finã.l do exercício seDA JUSTIÇA E
._ . - __ ..
.
guinte~
·SECRETÁRIODA_ADMINISTRAÇÃO FEDERAL.
Art. 3 9 Nenhuma autoridade poderá autorizar pagamentos, decorrentes de decisão judiciária, em desacordo com
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Atendendo à determinação de Vossa Excelência, encami- o estabelecido neste regulamento, sob pena de incorrer nas
nhamos à sua elevada consideração projeto de lei que altera sanções do art. 315 do Código PenaL
dispositivos da Lei n9 8.028, de 12 de abril de 19~. e cria,
Parágrafo único. A autoridade ou repartiÇão responsável
pelo cumprimento de decisão jU:dicial, para cuja execução
na Presidência da República, a Secretaria de Governo.
2. O novo 6rgão terá a finalidade de assistir direta_mente não haja disponibilidade de recursos orçamentários ou adicioVossa Excelência -no acompanhamento de ações e_políticas nais, se absterá de cumpri-la, disso dando ciência à autoridade
governamentais e no relacionamento com os EstaQps, o Dis- judiciáda- e ao respeCtiVO Ministro de Estado ou dirigente
trito Federal e os Municípios.
sUperior da entidade, para os fins do disposto no artigo ante~
rior.
3. O titular da Secretaria de Govçrno terá Status de MiArt. 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publinistro de Estado e será assistido_ por um Secretário_Executiyo,
cargo de natureza especial, e por ocupantes de cargos em cação, aplicando-se a quaisquer pagamentos ainda não realiza9
Comiss_ão do Gxupo Direção e AssessOrã;inento Superiores dos pelas entidades referidas no art. 2
Brasília,
20
de
janeiro
de
1992;
171' da Independência
-DAS conforrrie- tabela anexa ao projeto de lei.
Respeitosamente, - Jarbas Passarinho, Ministro da Jus- e 104' da República, - FERNANDO COLLOR - Jarbaa
tiça - Carlos Moreira Garcia, Secretário da Administração Passarinho - Marcílio Marques Moreira.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Federal.
O Sr. Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira dã presi(À Comlss/lo de Constituiçdo, Justiça e Cidadania)
dincia, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, PresiPIIOJITO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 23, DE 1992
dente.
(Nt lllltJ, u ctlunl dai Depulld01)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedien..... • ....... .. .... • • • ,....,. • 1"2· te lido vai à publicação .
Do expediente lido, consta o Projeto de Lei da CAmara
~,l. I . I e .... fi .. 141 .. 1.117, • fJ •
DAS
1015
1015
102.4

..

...-.

Denom!naçllo

...,,,...._,.as"l ln

Quantitativo

n" I, do 1992, que tcd tramittiÇilo com prazo determinado
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de quarenta e cinco dias, nos. termos do art. 64, § 19 da Consti-

tuição, combinado com o art. 375 do Regimento fnfú"no.
De _acordo cOm o art. 122, 11, b, do Regimento Interno,
a maténa poderá receber emendas, pelo prazo d_e cinco dias,
perante a ComiSsãO dé COnstituiçãO; Justiça e Cidadania.
(Pausa.)
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr.
19 Secretário.
- . -- ~
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 28, DE 1991
Estabelece as hipóteses e condições em que o poder
público dará assistência aos herdeiros e dependentes

carentes de pessoas vitimadas por crime doloso.

Março de 1992

Art. 9~ O Poder Exeéutivo regulamentirá a presente
lei no praz~ de 90 (noventa) dias a partir de sua publicação.
Art. 10. Regovam-se as disposições em contrário.
Justificação
D_!z a Constituição Federal, em seu arL 144, que "a segu~
rança públíca, dever do Estado, é exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimó_
- nio .. .''
Fica, portanto, evidente, não só em razão desse CriStitlino
dispositivo, mas em virtude dOs princípioS JUrídicos qu_e Orientam o texto constitucional, que ao EstadO compete-pieservar
a incolumidade das pessoas.
Desse modo, dada a crescente onda de crúniiialidade
que aterroriza o País como- um- todo, --é-justo que se -rCgula~
mente, de forma célere, a conquista "inscrita no art. 245 da
Lei Maior, é este, pois, o móvel principal desta iniciatiVa.
Em suma, considera-se inconteste ·o fato de que a_ sociedade, ou mais especificamente, o Esta~do, deve solidarizar~se
com o infortúnio dos dependentes das_ vítimas de crime doloso.
Negar-lhes assistência implica, ineviiãveimente, condeUãÇão
à penúria, ao sofrimento, que. não raro~·estimula fortemente
o próprio suicídio.
. Cuida_esSa-proposição, pois, de._P-~o·p_~fcion~r apgio fin~n~
c:uo a esses desafortunados_. ou sej~h~pe~~so_as que real~ente
nao possam prover a própna subststencta, quer _por _in.Gapa~
cida~e física, quer por incapaéidàde -jurídica. E o mínimO
que a sociedade deve fazer para díffiiúiiir as intensas viCffiSi~
tudes _que decorrem da falta de um chefe de família. N~O obstante o reconhecimento dO- valor social da matéria, co~Vém destacar que- a ptoj:foSição em causa prOcurou
estabelece.r condições específicas pãra que o benefício seja
efe.tivamente concedido. Entre eJ,as, resS&lte-se o -aspecto de
que somente o herdeiro necessá.PO. ql!e nãó puder prover sua
própria subsistência e o dependen.te da vítima poderão teracesso ao benefício estipuladO. AdCmaiS. cessada a causa da
irlcapacidade, ou adquirida pelo dependente a condição de
J?rov~r a própria subsistência de.ixará de ser devida pelo poder
púbhco a prestação do benefício.
__ Assirri., verifica-se que este projetó procurou restringir
a· concessão do benefício aos que dele realmente necessitam
e, ~_lém_ disso, foi prevista puniÇªo para aqueles que, não
tendo mais direito ao aludido au~ílio,_ deixarem de informar
essa condição ao órgão pagador.
Por último, resta-nos conclamar os Senhores Parlament~~~~ para que apóiem esta inidafivã, de vez que transformá~ la
em n~_~ma _jUrídica é requisito cóns'tifti~íonalmente previsto
~~ _rifats do que isto, constitui sua aprovação o resgate de
tilC-óntáv_eiS dívidas da sociedade p_ara com as vítimas de toda
espéciedess~ flagelo que é a violência~cOntra a pessoa humana.
' .Sala das Sessões, 24 de março. de 1992. -Senador João
França.

O Congresso Naciõiial deCreta:_
Art. 19 O poder público, sem prejuízO da responsabilidade civil do autor do ilícito, dará assistêndã. aoS herdekos
e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso.
Art. 2" A assistência de que trata o artigo anterior cOns~
tituir~se~á de :~.uxílio financeiro equivãlente·ao montantC que
a vítima percebia em vida, a qualquer- títUlo, considerada,
para efeito de cálculo, a média dos rendimentos auferidos
nos últimos seis mese~,_J~~dC ci~~ nãO u_itrap~-sse o limite
máximo estabelecido para p~g:~tp.ento de benefícios pela Previdência Social.
§ 1' Existindo mais de um dependente da vítima, o valor
de auxílio de que trata este artigo será rateado em partes_
iguais entre os beneficiários. ·
_
·
§ 29 Deixa de ser devido o. pagamento da respectiva
parte do benefício se O dependente:
I - atingir a maioridade;
II - vier a falecer;
III- recuperar a capacidade.
§ 3" COnstitui crime deixar o dCpendente de informa-r
à Previdência Social a cessação da condição que amparou
a concessão do benefício.
Pena -reclusão, de 1 (um) as· (_cinCo) anos, e multa.
Art. 3>' Não farão jus ao benefícíó_ previstO no art. 2~
os herdeiros que possam prover a própria subsistência, bem
como os que percebam dos cofres públicos, a qualquer título,
rendimento equivalente à parcela a que teriam direito, em
decorrência da aplicação do disposto nesta lei.
Parágrafo único. É devido aos herdeiros e dependentes
a difereiiça eritre o valor dos rendimentos recebido-s a qualquer
título dos cofres públicos e a parcela a que teriam direito
nos termos do art. zo.
Art. 49 Para os fins desta lei são considerados:
I - herdeiros, os necessários, segundo a lei civil;
II -dependentes carentes, os que dependiam economi~
camente da vítima.
- -Art. s~ O auXílio pecuniáriô de que tráta esta lei é iseilto
do imposto de renda e de qualquer contribuição de natureza
social.
(A Comissão dr? Assuntos SOciais - decisão tenni~
Art. 69 As despesas decorrentes da aplicação desta lei
nativa.)
correrão à conta do o-rçamento da seguridade social.
Art. 7~ O reajustamento do valor do auxilio de que
-O SR. PRESIDENTE (Mauro Bénevides) -O projeto
trata esta lei obedecerá às normas do regime da Previdência ·lido será publicado e remetido à comissão competente.
Social, destinadas à atualização de benefícios, c_onforme o · · Sobre a mesa, requerimento qu-e será lido pelo Sr. 1~
disposto na Lei n• 8.213, de 24 de julho de 1991.
_ _
se-cretário_ ..
Art. s~ Esta lei entra em vigor no pi-izo de 90 (noventa)
·_É lido O>eguinte
dias a contar da data de sua publicação.
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REQUERIMENTO N• 94, DE 1992 ~
Nos termos tlo art. 210 do Regimento Inferno, requeirO
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado HUm Golpe no Analfabetismo", de autoria do Ministro
de Estado da Educação, José Goldemberg, publicado no Jornal do Brasil, edição de 22 de março de 1992.
Sala das Sessões, 26 de março de 1992. Senador Carlos
Patrocínio.
(À Comissão Diretora)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - De acordo
com o art. 210, do Regimento Interno, o requerimento será
submetido ao exame da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1" se-Cretário. São lidas as-seguintes:
Brasflia, 19 de março de 1992
Senhor Presidente,
Dirijo-me ã:ó ilustre Presidente, para indicar o Senador
Ney Maranhão, como suplente, representante do PRN Partido de Reconstrução Nacional-, para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito criada para no prazo de 3 meses,
apurar as responsabilidades pelo caos existente no âmbito
dos consórcios para aquisiÇão de veículos autornotores __e de
bens em geral e as possíveis irregularidades existentes.
Atenciosamente, Senador Ney Maranhão. Primeiro ViCelíder do Governo, Líder do PRN.

OF N' 056/GMC/92

Brasnia, 19 de março de 1992.

Senhor Presidente,
Em resposta ao Ofício n' SM/121192, de 18 de março
do fluente mês, tenho a honra de indicar o nome do nobre
Senador Darcy Ribeiro, na condição de suplente e representando o Partido Democrático Trabalhista - PDT, para compor a COmiSsão-Parlamentar de Inquérito, -aiilda através do
Requerimento n9 882, de 1991, para, no prazo de 3 meses,
apurar as responsabHidades pelo caos existente no âmbito
dos consórcios:_-para aquisição de veículos automotores e de
bens em geral e as possíveis irregularidades existentes.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência-protestos de elevada estima e distinta consideração. - Senador Mauricio Coriêa, Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidêncía designa os nobres Senadores Ney Maranhão e_ Darcy
Ribeiro para integrar, ilã qualidade de suplentes a Comissão
Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento n"' 882/92.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secretáríõ.
-É lido o seguinte
Ofícion•031-L-BL. PARL./92 Brasfiia, 25 de março de 1992.
A Sua Excelência o Senhor
Senador Mauro Benevides
DD. Presidente do Congresso Nacional
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a V. Ex~, nos termos da Resolução n 9
01/91-CN, relação anexa referente aos infegrantes da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, do
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Congresso Nacional, pelo Bloco Parlamentar (PFL-PRNPSC), em substituição aos membros designados por V. Ex•,
na Sessão do Congresso Nacional, do dia vinte e quatro do
corrente mês, para comporem a referida Comissão.
Apresento, na oportunidade, expressões-do meu elevado
apreço. Deputado Luis Eduardo, Líder do Bloco _parla~_~ntar.
COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO (1992)
Bloco Parlamentar PFLIPRN/PSC
PFL
TITULARES
- Manoel Castro - BA
-Osvaldo Coelho - PE
- Adauto Pereira - PB
-Fernando Freire - RN
-Orlando Bezerra - CE
-Messias Góis -SE
-José Santana de Vasconcellos- MG
-Francisco Dornelles - RJ
:_}"iávio Derzi - MS
- Werner Wanderer- PR
- Sarney Filho- MA
- Mussa Demes -= PI
~José Carlos Aleluia - BA
- Êzio Ferreira - AM
-Nelson Morro - SC
SUPLENTES
-Sérgio Barcellos - AP
-Sandra Cavaicanti - RJ
- Ciro Nogueira -PI
-Paulo Romano - MG
- Leur Lo manto - BA
-Jonas Pinheiro- MT
-Osório Adriano- DF
-Maluly Netto- SP
- Ronaldo Caiado - GO
-Arno Magarinos - RS
~AJacid Nunes- PA
-Rubem Bento - RR
- Murilo Pinheiro - AP
- Ivânió-Guerra- PR
-CéSar Souza - SC
PRN
Titulares
-Pedro !rujo - BA
-José Burnett- MA
-Freire Júnior- TO
-Paulo Octávio -DF
- Aroldo Cedraz - BA
-Ivan Burity - PB
Suplentes
- Cleonâncio Fonseca - SE
-Flávio Palmier da Veiga- RJ
-Renato Johnsson -PR
-Antônio Bárbara - PR
- Elisio Curvo - MS
-Wagner Nascimento- MG
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Titular

-Antônio Holanda -

AL
Suplente

- Luiz Dantas - AL
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Serão feitas
as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.

É lido o seguínte
Brasnia, 24 de março de 1992.
SGMIP n• 0385
Excelentíssimo Senhor
Senador Mauro Benevides
DD. PreSidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente.
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em
atenção ao Ofício n' 91/92, de 17 de março p.p .• da Liderança
do PDS, a indicação da Deputada Célia Mendes para integrar,
como titular, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a "examinar o cumprimento das disposições _legais relativas à destinação dos recursos e apurar as irregularidades
na administração-do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) do trabalhador", em substituição ao Deputado D jenal
Gonçalves.
-·
_ _ _ --~
Colho o ensejo para rerióv3r a Vossa Excelência protestos
de apreçO. -lbsen Pinheiro, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Será feita
a substituição solicitada.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. !•Secretário.
-É lida a seguinte
Em

de

de 1992.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
nos termos dos arts. 55, III, da Constituição e 39? a, do Regi·
mento Interno, me ausentarei dos trabalhos da Casa, a fim
de, no desempenho de missão com que me distinguiu ~Sena·
do, integrar, na condição de observador, a ~el~g~çao q~e
representará o Brasil na IV Sessão do Comit~ Prepa~atóno
da Conferência das Nações Unidas sobre Me10 Amb1ente e
Desenvolvimento, no período de 27 de março de 3 de abril
do corrente ano, na Cidade de Nova Iorque.
Atenciosas saudações, Senador Coutinho Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expediente lido vai à publicação.
· ·A Presidência recebeu da Federação dos Aposentados
e Pensionistas de Minas Gerais manifesto contendo cerca de
3.000 aSsinaturas, apelando ao Congresso Nacional no sentido
da aprovação, com urgência, do Decreto Legislativo que susta
os efeitos do Decreto Presidencial n? 430, de 1992.
O documento será encaminhado à ComissãO de ConSti~
tuição, Justiça e Cidadania para ser anexado ao processado
do Projeto de Decreto Legislativo n" 23, de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Pre~i
dência comunica ã Casa que recebeu. ontem. uma comlSsao
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de cidadãos brasileiros dizendo~se, todos eies~ -partidários da
reimplantação da monarquia no País. Foi feita a en_trega ao
Presidente do Senado Federal de documento com assmaturas.
no total de 35 mil, contra a proposta de emenda à Constituição
que objetíva antecipãr·a realização do plebiscito. Fica, portanto, registrado na Casa o movimento que tem o apoio, se;&~~do
os signatários, de 35 mil pessoas que firmaram o apelo dmgtdo
ao COngresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.
ÇQq_cedo a palavra ao nobre Senador Lourival B-aptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Seiladores; No
dia 17 de março do corrente ano, Aracaju comemorou 137
anos de sua elevação à categoria d,e Capital de Sergipe.
Precisamente no dia 17 de março de 1855, pela Resolução
n? 413, assinada no Engenho Unha de Gato, de propriedade
de João Gomes de Melo, então Barão de Maruim, o Presidente
da Província de Sergipe, lgnácio Joaquim Barbosa, transferiu
a sede do Governo de São CristóVão para·o-vuarejó de Aracaju, logo em seguida elevado à condição de cidade.
Desta forma, a ceritenái"ia cidade de São Cristóvão, uma
das mais antigaS -do Brasil, fundada por Cristóvão de Barros
em 1590, durante a ensaqüentada epopéia de conquista da
terra e sua colonização, palco de tantas lutas e berço da Capi·
tania de Sergipe D'El Rei, perdeu, após 265 anos de primazia,
a condição de Capital de Sergipe.
Este processo" ae-transfefência da Capital, Sr. Presidente.
rememorado durante este mês em Aracaju, no passado teve
lances dramáticOs, poiS, apesãr- das razões de governo e das
imposições de ordem económica que favoreceram a nova Capi·
tal de situação portuária mais viável, o prestígio-ja consolidado
de São CristóVão, à época, dividiu a opinião pública e as
forças políticas do Estado provocando grandes agitações entre
a população.
A crónica da época revela que os arquivos e grande parte
do acervo administrativo do Governo teve que ser transportado, na calada da noite, em carros de_boi com os eixos devida·
mente lubrificados com sabão para não despertar a atenção
da cidade adormecida.
Um dos líderes da resistência à mudança da Capital para
Aracaju,Iíder popular que fez gr!lnde prestígio junto à popula~
ção, apelidado de João Bebe Agua, hoje nome da rodovia
que liga Aracaju, via Cidade Universitária, à São Cristóvão.
lutou a vida inteira pelo retorno da Capital e guardou durante
toda a sua existência uma dúzia de foguetes embaixo da sua
cama para quando a sede do Estado voltasse à velha cidade.
A história de Sergipe, Sr-: Presidente e Srs. Senadores,
é uma das mais antigas do Brasil. Está diretamente ligada
à __ história da Bahia, onde nasceu o Brasil. E a capitania de
Sergipe era propriedade do Rei de Portugal, por este motivo
a denominação de Sergipe D'EI Rei.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço estas considerações
para ressaltar a preciosidade de uni trabálho autdnomo. de
iniciativa e recursos próprios, irispirado pelo elevado eSpírito
cívico e de amor à terra desenvolvido pela Professora Rou
Faria, que instalou, ·em Sua própria residência, há 24 anos,
a célula de um trabalho primoroso que hoje constitui uma
coleção de mais de 900 _peças sobre a história de ScrpPe,
produzidos artisticamente em azulejos, pratos. cer4micas,lou·
ças e telas a óleo, verdadeiras relíquias.
·
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Rosa Moreira Faria é professora, museóloga, taqufgrafa,
artística plástica e telegrafista. Está hoje com 73 anos de idade
e com admirável ânimO de idealismo e trabalho.
As comemoraç6es, deste ano, do aniversáriO -do Museu,
que tem o seu nome, que voltei a visitar ú6Ssa ocasião, ocorreram com· ampla participaÇ-ãO da imprensa, de autoridades e
populares que compareceram aos festejos, quando discursaram a própria fundadora do Museu e o Prefeito de Aracaju,
Dr. Wellington PaiXãO.
Desde a sua fundação, todos os anos, a autora comemora
o aniversário do Museu com o objetivo de reavivar a memória
de Sergipe e a epópéi3 da mudança da Capital, e desta forma
presta um grande serviço ao seu estado, pois detém em seu
acervo, fruto de intenso labor e produtividade artística e intelectual, a maior coleção de peças ilustrativas da história antiga
e recente de nosso estado.
Apesar de residir em Sergipe há -iiülis âe quareta anos,
só há poucos anos tive a oportunidade de visitá-la em sua
residência, onde funciona o Museu, e mesmo já sendo eu
bastante viajado, pois conheço parte considerável do mundo
civilizado, fiquei profundamente impressionado com a humildade da obra monumental e de grande valor históriCO eCultural
que a Professora Rosa Faria edificou, com seu próp-rio trabalho e recursos, para· servir e exaltar o Estado de Sergipe.
Finalizando, Sr. Presidente, registro a efeméride comemorativa dos 137 anos de Aracaju, como Capital do Estado,
e ressalto a importânCia: desse Museu, visitado por milhares
de pessoas que passam po·r Aracaju.
Peço a transcrição, Sr. Presidente, dos seguintes artigos
publicados na imprensa sergipana: "Mulheres estão comemorando o seu dia", Jornal da Manhã, edição de 8 e 9 de março;
.. Museu Rosa Faria êonipfeta 24 anoS", JOntal da Manhã,
edição de 14 de março e "Museu Rosa de Faria completa
24 anos e tem comemoração'', Jornal de Sergipe, edição de
17 e 18 de março.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: . -- ---

MULHERES ESTÃO
COMEMORANDO SEU DIA
O mundo inteiro -come!nora llOje, o Dia Internacional da Mulher. Que para muitoS é tida como ft;mínista, apenas pot·querer defender seUs difeitos e por
lutar por um lugar na sociedade. antes apenas permitido
__ !i~ ~e"c;> _m~s~~_lino~ ;E:l_C?je_ ~-lll:-~_iª _a_ !l_)UJ~e_r 1 _dt:J.?<?~S_ -~~
tanta luta está ·ocupando cargos-altos principalmente
na polítiCa, mas mesmo assim, ãiilda está sendo muito
discriminada por uma sociedade machista, que só a
seu ver, o único lugar que deveria ser ocupado por
elas, era o próprio lar.
Segundo Rosa Moreira Faria, p~o{~ssc;>ra museóloga e artista plástico, a mulher é uma criatura especial
que Deus colocou no mundo para ser companheira
do homem, esposa e mãe pela sua meiguice, dedicação
e amor que emana desse grande ser, porque ser mãe
é um símbolo do amor Divino. Mas nos dias de hoje
para a pande tristeza da maioria das mulheres, o amor
est' faltando entre o ser humano, principalmente no
JIIPCI de e1Jl018 e mãe. O desajustamento entre o homem e a mulher. está destruindo o mundo, a começar
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pê la maneira de vestir de muitas. onde o pudor perdeu

sua característica.

---- -Disse ainda, que quando Deus criou o mundo e
colocou o primeirO homem p~ra a~ministrá-lo e pensou
imediatamente em uma criatura pura e preciosa para
ver a companheira desse homem que deu o nome de
Adão, para que juntos pudessem fazer um mundo cheio
de amor, carinho e compreesão, mas a mulher por
sua natureza impaciente, fez com que fosse destruído
aquele paraíso, quando praticou o primeiro pecado.
Para ela mãe e a professora são iguais- ambas
são mestras, por que enquanto a mãe é necessária
ao mundo para gerar criança e dar todo o amor educação, a professora está no Seu dia a dia ligada a essas
crianças com grande reSPonsabilidade como educadora
em potencial. "'Para mim, a mulher deveria seguir a
profissãode médica, esposa, mãe, professora pelo dom
especial que Deus colocou em cada uma dessas profis~
sões".
O movimento de igualdade, segundo Rosa Faria,
é impossível devido a sua condição de mulher, por
mais que lute na J:Jo_ra das grandes responsabilidade,
como no caso do serviço pesado ela espera que o homem faça, em vez de agir. Diz tambémque o mundo
em que as mulheres vivem hoje, está cheio de incompreensão, e precisa ser mudado o mais rápido possível,
para que haja paz no seio familiar, porque o amor
se tomou um comércio, onde pessoas casam pensando
que caso não dê certo poderemos amanhão fazer uma
separação amigável, não pensam nem por um minuto
nos filhos que foram gerados em uma hora qualquer
que existiu o amor e só eles irão sofrer com essa separação. Para manter um bom relacionamento, tem que
haver um sacrifício de ambas as partes em benefício
dos filhos que não pedirão para nascer, é importante
e fundamental a compreensão mútua.
Para finalizar Rosa Faria deixa uma mensagem
a todas as mulheres. "Pede que acordem para o mundo,
pois o mesmo está presicando delas. Deus colocou~a
nessa terra para a felicidade da famllia. Porque o mundo corre perigo, e como mãe só elas podem salvá-lo,
e que juntos o casal possa conjugar o verbo .Amar.
sofrer e lutar do imperativo ao infinitivo em bem dos
seus filhos".
Aracaju, Domíngo e S-egunda-feira, 8 e 9 de Março
de 1992 - Jornal da Manhã
"MUSEU ROSA FARIA''
COMPLETA 24 ANOS
_ _O Museu de Arte e História, "Rosa Faria"localizado na praça Olímpia Campos, 611, estará oomplentando nessa terça-feira, 24 anos de fundação. A partir
das oito horas. o Museu estafá aberto para o asteamento da Barideira, cOm discurSO feitO pela museóloga
e proprietária Rosa Faria, onde falará sobre as causas
e motivos que levaram Inácio Barbosa de transferir
a capital de São Cristóvão para Aracaju e logo após
falará o Prefeito da cidade Wellington Paixão e demais
autoridades presentes.
Terminada a cerimônia de abertura, será lenda
uma grinalda de flores até a praça lpKio Barboea
para ser colocada em seu obelisco. Loao após apre.cn-
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taremos dados históricos da vida desse grande homem
que foi o fundador da nossa capital, ata de protesto
da Câmara de Vereadores de São Cristovão, ata das
primeiras pi-áVídêncíaS para ·os trabalhos da nova capital, mostraremos também. a paisagem do Engenho
Unha de Gato feita em azulejo, que pertence· a João
Gomes de Melo, homem poderoso e recebeu de D.
Pedro o título de Barão de Maruim, a Resolução n·~
413, de 17 março de 1855, que se refeie á mudança
da capital, Assembléia no dito Engenho Unha de Gato,
presente os deputados da época,o presídente da província lgnácio·Barbosa e_ o presidente Barão de Maruim
(João Gomes de Melo), que na época ofereceu terrenos
a diversas pessoas para que fossem construídas suas
casas.
O museu foi quem-criou esta festa para comemorar
a mudança da capital no dia 17 de março de 1968,
com a finalidade de preservar c perpetuar a vida histórica do estado, hoje ligada a prefeitura municipal para
a comemoração.
Segundo Rosa Faria, aproveíta para fãzer um protesto: Inácio Barbosa, o homem que teve a coragem
de nos oferecer Aracaju como capital e que hoje está
fazendo 137 anos da sua morte e os sergipanos ainda
não lhe fizeram justfça, dando-lhe a primeira Rua de
Aracaju, que fOi a rua da Aurora e que hoje é chamada
Rio Branco, sem decreto e sem resolução, quando nosso desejo é permutar a pracinha do lgnácio, trazendo
lgnácio Barbosa para a Av. Rio Branco e vice versa,
porque a primeira rua de Aracaju por justiça, dever
ter o nome de lgnácio Joaquim Barbosa, trazendo para
a mesma o seu obelisco onde estão seus restos mortais,
que é o marco de fundação da nossa capital.
Nessa oportunidade, quero convidar o todos os
sergipanos,- especiã.lmentc os aracajuanos, ·para que
participem dessa permuta, dando a lgnácio a primeira
rua de Aracaju, e se Deus quiser, no próximo ano
quando o Museu de Arte e História Rosa Faria estará
completando Bodas de Prata, queremos nos somarmos
a todos os sergipanos para uma festa de brilho, de
cunho histórico semelhante a de 1917, quando era presidente do Estado o general Manoel Preciliano de Oliveira Valadão. Feita pelo Instituto Histórico Geográfico de Sergipe, que tinha o presidente e desembargador Manoel Caldas BarrctQ Neto ~e como intendente
da capital, Dr. Alexandre Freire.
Nessa ocasião foi feito um monumento pelo artista
italiano Lorenzo Petr_ucci, rico em detalhe artístico com
coroas e virtuosas guarnições de bronze, que ficava
localizado na travessa José do Faro. Destruíram o monumento e fizCram um interior na praça Getúlio Vargas, dificilmente de serem reconhecidos os monumentos do nosso estado, que são destruídos pela ação do
tempo, cobertos de limo sem menor respeito aos vultos
da nossa hist6i'i3.-.Rosa Faria infórma que o museu fíC3.rá sempre
aberto, para que os sergipanos que ai rida não conhecem
a história de Sergipe, possam conhecer a partir de agora, pois aqui dentro temos desde o início até os dias
atuais. ''
Aracaju, sábado, 14 de Março de 1992 - Jornal da
Manhã
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"MUSEU ROSA FARIA" COMPLETA
24 ANOS E TEM COMEMORAÇÃO
O Museu Rosa Faria, o único que retrata os vultos
e fatos da história de Sergipe, completa hoje 24 anos
de fundação. Para comemorar a data, ~tarão reunidos
a partir das oito horas a museóloga Rosa Faria, funda~
dora do órgão c responsável pela primeira festa de
homenagem ao dia da transferência da capital de São
Cristóvão para Aracaju, ocorrida 18 de março de 1968,
autoridades civis, militares e eclesiáticas, além de populares, professores e estudantes.
Desde_ a fundação, o Museu Rosa Faria funciona
na residência da sua proprietária, pois de acordo com
Rosa Faria, ela nunca teve c_ondições financeiras para
alugar um espaço maior, onde pudesse expor toda as
peças que contam a história de fatos e vultos de sergipe.
"São mais de 900 peças sobre a história de Sergipe,
que não podem ser expostas por falta de espaço", lamenta, ao acrescentar que parece um sonho poder presenciar a festa de mais um aniversário do museu.
Segundo Rosa Faria, o que mantém o museu é
a venda das peças artísticas, que são compradas por
turistas de todos os estados do Brasil e até de outros
países quando visitam e Conhe_cem parte da história
do estado.
Os vultos e os fatos da história de Sergipe são
contados no museu através de trabalhos em azulejo,
pratos, cerâmicas, telas a óleo e em louça. "São verdadeiras relíquias que trabalhadas com detalhes em ouro,
mostram a beleza do artista que se interessa pelo lado
cívico do homem", revela Rosa, ao declarar que a sua
origem é cívica, pois o seu pai" nasceu no dia 7 de
Setembro e a sua avó sempre -adotou o civismo como
uma prática diária.
No Museu Rosa Faria existem brasões de todos
os estados do País acompanhados de suas respectivas
bandeiras. O visitante pode encontrar também a Resolução n• 413 de 17 de março de 1855, que transfere
a capital do Estado de Sergipe de São Cristóvão para
Aracaju acompanhado de um retrato do Engenho
Unhado Gato, local onde foi assinado o decreto. Existe
também a colina de Santo António, lugar onde Aracaju
nasceu; atos da Câmara de São Cristóvão protestando
a_ transferência da capital e a retratação de todos os
_fatOs e vultos da história política e social do estado.
Consta no museu, o retrato da primeira mulher
farmacêutica e da \ntelectual, Rosa Moureira Frião,
além de pratos de porcelana que contam a vida e histó·
"ria de todos os governadores sergipanos, intelectuais
e educadores. "Em cada xícara está o retrato do vulto
e no pires uma frase sobre a educação". revela Rosa
Faria, aó apontar para as peças que se encontravam
numa cristaleira do museu.
"0 museu é visitado por turistas de Sergipe, dos
demais estados do Brasil e por visitantes de vários países do mundo", afirmou. ao acrescentar que tinha pena
de ver todo o _seu trabalho jogado fora quando morresse.
TRANSFERÊNCIA
Rosa Farfª_ é -professora, taqUígrafa, museóloga,
artista plástica, telegrafista, tem 73 anos de idade e
mora com a sua irmã Carmelitã Moure_i_r:a Fa_fi_a;-que
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é a tesoureira do museu. Há 24 anos, ela realiza a

-festa da fundação do Museu Rosa Faria em conjunto
com a solenidade cm homenagem a transferência da
capital de São Cristóvão para Aracaju.
A festa teve friício pelo fato da professora Rosa
Faria não ter se ·conformado em deixar passar em branco a data de aniversário da transferência da capital.
"A historia de Sergipe tinha que ser contada". revelou.
Desde a fundação do Museu Rosa Faria, a sua
proprietária, convidou o prefeito para que partíCípasse
da festa. Este ano. a homenagem terá início_ às oito
horas, em frente ao Museu Rosa Faria-, quando serão
asteadas bandeiras. com a presença de autoridades civis, militares c eclesiásticas, populares,. professores e
estudantes; sendo seguida de um discurso da museóloga
Rosa Faria e do pronunciamento do Prefeito ·weUington Paixão e de demais autoridades. Depois o museu
será aberto para a visitação popular e em seguida todos
os presentes na solenidade vão se deslocar para Praça
Ignácio Barbosa, quando será colocada uma grinalda
de flores no obelisco (local onde estão os restos mortais
de Ignácio Barbosa), d~ fundador da 2• capital de Ara·caju.
- --Nunca teve um dia durante os 24 anos que realizamos a festa, que houvesse chuva para atrapalhar a homenagem", revelou Rosa Faria, -ao -acrescentar qUe
vai haver banda de músiCa e que- ·os--can-arinhos vão
dar o brilho da festa."
Aracaju. terça e· quarta-feira, 17 e 18 de março de
1992- Jornal de de Sergipe.
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e altivo Senador Nelson Carneiro, na verdade retrata o anseio
de todos nós. É a Emenda n" 1, incorporada ao texto constitugonal de 5 de outubro de 1988. _Eu não_ poderia furtar-me
a esse desejo de registrar, coril satisfação, a vitória do Senador
Nelson Carneiro que, reiteradas vezes. tem apresentado projetas da mais alta importância-para-a vida-brasileira e tem sido
um batalhador na conquista desses avanços. Quero apresentar
a S. Ex~. que se encontra aqui aO ·meu lado, o meu abraço
de respeito, o meu abraço de contentarnente, por verificar
que esse braVo Parlamentar conseguiu colocar, na Constituição de 1988, emenda mora_lizadora que vai determinar que
os subsídios dos Deputados Estaduais não podem exceder
a 75% do que percebem os Deputados Federais, e que os
Vereadores também não podem auferir subsídios que ultrapassem de 75% do que ganham os Parlamentares estaduais.
Deixo aqui este registro, que me parece histórico, nesta
data em que as duas Casas acabam de aprovar. quase que
por consenso, a primeira emenda, moralizadora, que pernlitirá, cómo uma alavanca, a restituição da credibilidade do
exercício parlamentar.
Parabéns, Senador Nelson Carneiro, por mais essa contribuição à vida democrática do nosso País, à lisura, à altivez
com que a representação popular deve ser exeécida.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muíto bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
-a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteria.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Sr'"~ e Srs. Seiladores. Quero aproveitar o momento para me
congratular com o nascimento do novo periódico Momento
Político, organizado por jornalistas que trabalham em Brasília,
que vivem e tratam exclusivamente de política. Do seu Conselho Editorial fazem parte: Cirlos Simões, Gu-iomar Campelo,
Leda Meneguzzo e Manoel Pompeu.
Esse jornal, pelo que pude ler, ein poucos minutos, posto
que recebi agora o exemplar n~ 1, Ano I, procurou ouvir
políticos brasileiros sobre fatos que estão-- ocorrendo, sobre
assuntos que estão sendo discutidos no momento. Temos,
por exemplo, à página 3, a matéria: "O que sobrou de 64?
O jornal entrevistou os- Srs. Roberto Campos e Darcy
Ribeiro e perguntou-lhes o que sobrou de 1964, exatamente
quando vamos para o dia 31 de março, mais um aniversáriO
da Revolução; e publicou "Os números da crise". artigo do
Sr. Senador Humberto Lucena, Líder do PMDB e ex-Presidente do Senado. E vai por aí o Momento Político, procurando
discutir a supersafra, trata das irregularídades na o·ataprev,
fala da rolagem da dívida dos Estados, tem um artigo sob
o título "O cassino vem aí!"
-Para espanto meu, no que tange às mudanças na Previdência Social, Momento Político foi descobrir um pronunciamento meu de 1979, que é atualíssimo, no momento em que
se discute essas mudanças. Discute--Se, também, o problema
de orçamento e, aquf, o prominciarriento do nobre Senador
Magno Bacelar. Enfim, quero aproveitar para desejar ao Momento Político muito sucess-o-:0 Sr. Magno Bacelar- Permite-fie V. EX~ um aparte?
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Pois não. Ouço, com
muita alegria, o aparte de V. E~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ma~rício Corréa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Pronuncia
o seg,u~nte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs; Senadores. Quando terminamos a tarefa cOnStitu-inte, -eu
não imagiilã.va que tão cedo devêssemos fazer Qualquer alteração n.a ___Con~tituição promulga-~3 em--5 de Qu!ubro de 1988.
Entretanto, com a experimentação do texto, passamos a Ç)bservar que a Constituição era passívél de algUnias modificações,
·
umas, iilclusive, com alguma urgência. O Senador Nelson Carneiro,"ilustre representante do R.ió
de Janeiro, presumo que nosso: decano como Parlamentar,
apresentou emenda que visava exatamente conjurar uma crise
que ficou consignada no texto Constitucional, vale dizer, uma
omiSsão _que permitiu que as Assembléias LegislativaS e algumas Câmaras de Vereadores pudessem fixar os sUbsídios de
seus representantes de modo exagerado, até mesmo a comprometer a honorabilidade do exercício da atividade parlamentar.
Essa emenda foi submetida aos trâmites coriStítUciónais
e reg_iinentais, e foi aprovãda por esta Casa. Ontem, a Câmâ.ra
dos Deputados, depois de saudável debate, também acabou
por aprovar a primeira emenda ao texto constitucional de
5 de outubro de 1988.
Trata-se, Sr. Presidente, de um"i:t data da mais alta- ímportância, porque a emenda, que passa a figurar, após a sua
promulgação, no texto constituciotla~. corporifica uni desejo
expresso da opinião pública brasileira. Essa eme_iida impede
que haja desajuste, desencontro, nas atribuições dos subsídios
dos parlamentares por esse Brasil afora.
Como Líder do PDT nesta Casa, eu não poderia deixar
de externar aqui o meu regozijo, a minha sati~fação, por verifiOSr. Magno Bacelar- Nobre Senador Epitácio Cafecar que a aprovação dessa emenda, de autoria do nobre, bravo teira, eu, que militei durante toda a vida na imprensa, cons-
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truindo jornais, emissoras de rádio e televisão no meu Estado,
vi, com muita alegria, no meu gabinete, hoje, pela manhã,
a chegada do mais novo órgão de imprensa a serviço da classe
política, a serviço da verdade, a serviço da democracia. Assim
afirmo porque, conhecendo os_ companheiros jornalistas que

compõem o Conselho Editorial desse jornal, teremos a contribuição de um órgão independente a serviço da verdade. Con-

gratulo-me com V. Ex• pela oportunidade e por reconhecer
que-•sem a imprensa livre, sem a colaboraão dos jornalistas
nãu há democracia, a democracia que tanto almejamos. Muito

obrigado a V. Ex•

··

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Agradeço ao nobre
Senador Magno Bacelar pelo aparte.
O que me chamou a atenção, nesse periódico que nasce,
é que ele trata apenas de informar. Ele não procura hostilizar
ninguém, não procura vender idéias~ Procura, ao c-ontrário,
ouvir os Congressitas, não só Senadores_, ·como Deputados.
Aqui há vários artigos, inclusive de Deputados_. Isso é muito
bom, porque é exatamente da troca dess~s idéias, da colocação
desses pensamentos que se faz um jornal, que se constrói
uma democracia.
Portanto, aproveito, como já disse, para desejar ao M()oo
mento Político, aos seus idealizadore_s e ao seu Conselho EditOrial,longa vida e que se afirme dentro do Congresso Nacional,
porque, pelo que pude observar, ele representa mais.uma
tribuna para que os parlamentares possam expor seus pensamentos .
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nâo há mais
oradores inscritos.
A palavra está facultada aos Srs. Senadores. (Pausa.)
A Presidência, neste mOmento, apela aos Srs. Senadores,
que se encontram em seus gabinetes, no sentido de que venham imediatamente ao plenário, porque há sobre a mesa
indicação de três autoridades, votação para a qual se exige
quorum qualificado.
A informação da Secretaria~Geral da Mesa, agora transmitida, é. que no plenário estão apenas 30 Srs. Senadores.
e há 55 na Casa.
-0 Sr. Magno Bacelar --Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Pela ordem.
Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, pediria a V. Ex~
que fizesse avisar nas-diversas comissões da Casa_- e_u~-inclu
sive, deveria, neste momento, estar participando de três comissões -para que se suspendessem essas reuniões. Estou certo
de que teríamos nú_in_e_ro.
. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência considera absolutamente oportuna a sugestão do nobre
Senador Magno Bacelar e pede à Assessoria da Mesa que
transmita aos Presidentes das comissões a recomendação para
que suspendam as reuniões, a fim de que se processe, aqui,
a votação das indicações dos três embaixadore~.
Portanto, é o apelo da Presidência aos Presidentes das
comissões e aos Srs. Senadores, para que venham imediatamente ao plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
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D SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidentem Sr~s
e-Srs. Senadores, nos dias 18 e 19 próximo passados, a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado Federal realizou
nesta Casa. no Auditório Petrónio Portella, o V Seminário
da Infra-Estrutura Nacional, que contou com a participação
de mais de trezentos empresários brasileiros ligados a esse
setor no País.
Sob o patrocínio do Senado Federal, Ministério da InfraEstrutura, ABINEE e ABDIB, conseguimos trazer, para de-bater os mais relevantes assuntos relacionados a transportes,
energia, telecomunicações, siderurgia e combustíveis, técnicos
do mais elevado nível, as maiores autoridades do nosso País
nas· respectivas áreas.
Estiveram debatendo conosco, nestes dois dias, o Ministro da Infra-Estrutura, Dr. João Santana, que relatou todo
o seu trabalho frente àquele Ministério, inclusive a implan~
tação desse novo órgão do Governo Federal.
S. Ex~ se fez acompanhar, nos debates, do Secretário
Nãcional dos Transportes, Dr. José Henrique de Amorim;
Secretário Nacional de Energia, Dr. Armando Ribeiro; Secretário Nacional das Telecomunicações,_ Dr. Jo_el Rauber; Secretário Nacional das Minas e Metalurgia, Dr. André Rico.
Estiveram conosco, também, o .Presidente da Petrobrás,
a maior empresa estatal brasileira, e·a equipe económica do
Governo Federal, representada por S. Ex~ o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, Embaixador Marcílio M3rques Moreira, que veio trazer a mensagem da área ecorómica
em relação à infra-estrutura.
Órgãos internacionais também ·se fizeram presentes, como o BIRD - Banco Mundial, que mahdbu seu Vice-Presidente para Assuntos da América' Latina: Veio o BID Banco Interarnericano de DesenVolviinento, qtie- se feZ representar pelo seu Diretor de Operações para o Brasil, Dr. Paulo
Renato. Enfim, uma equipe de alto nível. As maiores lideranças do empresariado deste País, participavam ativamente, entre eles o Dr. Aldo Narcisi, Presidente da ABDIB, e o Dr.
Paulo Vellinho, Presidente da ABINEE, que trouxeram o
pOnto de vista do empresáriO brasileiro, relacionado com a
atual situação da infra-estrutura do País.
Como sabemos,· há caréncia de recursos para a malha
rodoviária brasileira. que necessita., urgentemente_, de__dotações para a restauração e a construção de novas estradas.
E público e notório que se o DNER não tiver, pelo menos,
l_bilhão de dólares/ano, não teremos como conservar nossa
malha rodoviária.
Há, tariibém a necessidade muito grande de melhorar
o setor ferroviário, -que deverá ter Privatizados seus serviçOs
no decorrer do Governo Fernando Collor. Além do m_ais,
a navegação fluvial e marítima exigem investimentos e também
a privatização ..
No setor de energia há 22 usinas hidrelétricas Sendo cons~
truídas neste País. muitas delas paralisadas pela ausência de
recursos. faltando apenas 10 ou 20% do seu custo para a
sua conclusão. Necessita-se, urgentemente, de pelo menos
3 bilhões de dólares/ano para dar continuidade à política de
construção de novas usinas hidrelétricas neste País.
No setor de telecomunicações, o quadro é melhor, porque
p Sistema Telebrás já está mllito bem estruturado, ~ nível
económico-financeiro, em virtude dã- recuperação das tarifas
de telecomunicações, haja: vista que, para este ano, o Sistema
Telebrás pretende investir cerca -de 3 bilhões e 300 milhões
de dólafes na expansão das telecomunicações deste País.
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O Presidente daquele órgão, o ex-Senador José Ignácio

Ferreira, proferiu palastra mostrando o crescimento da Telebrás nos últimos anos, e o mais importante, realçando que,
de um milhão e 200 mil aparelhos telefónicos que o Sistema
Telebrás estava devendo aos consumidores brasileiros que

haviam comprado e pago -os aparelhos, faltam apenas 300
mil para serem ligados, o que significa-qUe~ no ano passado,
cerca de 900 mil aparelhos foram instalados no território nacional pelas companhias estaduais de telecomunicações.

No setor siderúrgico, a meta do Ministério da Infra-Estrutura é privatizar as demais usinas siderúrgicas deste País,
como já fez com a Usiminas e a Aços Pir3.tini.

O realce maior foi dado na palestra do Presidente da
Petrobrás, que mostrou um quadro realístico da situação daquela grande empresa estatal brasileira, e também um programa ambicioso de investimento, em termos da perfuração de
novos poços de petróleo na área marítima brasileira, em águas
profundas. O Brasil, hoje, tem como meta atingir erri 1995
a produção de um milhão de barris/dia de petróleo. Mas,
para isso, a Petrobrás necessita investir aproximadamente 4
bilhões de dólares/ano no seu programa de investimentos e
de produção. Isso, sabemos que não é fácil. Mesmo assim,
a credibilidade da Petrobrás perante os bancos internacionais
e os investidores privados brasileiros e estrangeiros é muito
grande, facilitando, com isso, a venda de debêntures e de
aç6es para atingir eSsa· meta de investir quatro- bilhões de
dólares/ano para chegar, em 1995, à produção de um bilhão
de barris/dia de petróleo, o que economizará alguns bilhões
de doláres com a importação de petróleo.
A palestra dos dirigentes dos órgãos internacionais pre·
sentes, o BIRD e o BID, deu a nós, brasileiros. uma demonstração da política acertada do Ministro Mara1io Marques Moreira, relacionada com a volta do Brasil aos organismos intenacionais mediante _os acordos recentemente assinados pelo Governo brasileiro, FMI e Clube de Paris.
Feitos esses acordos, voltou o Brasil a ter credibilidade
junto aos orgariism-os internaciori3iS. no sentido de agora poder receber novos financiamentos do Banco Mundial e do
Banco Interamericano de Desenvolvimento para as grandes
obras prioritárias do País.
A.lém do mais, abriu com isso, também, a oportunidade
de o Brasil ir até ao Fundo Nakasoni, do governo paponês,
destinado a incrementar políticas de desenvolvimento dos países pobres e em desenvolvimento, categoria em que se enquadra o Brasil, possibilitando com isso a vinda de novos investimentos para a infra-estrutura do País.
Foi aventada a possibilidade de os Estado.s brasileiros
terem novamente acesso aos financiamentos do BID e BIRD,
o que significa qUe aO assinarem os seus programa-s de rolagem
de dívidas, terão chances de voltar aos organismos internacionais e solicitar novos financiamentos para obras prioritárias.
O~ próprio Estado qüe~represento nesta~Câsa, o Mato
Grosso, está-se preparando para, nos próximos dias, a assinatura de um contrato de financiamento com o Prodeagro, que
vai investír em Mato-Grosso nos próximos quatro ãnos cerca
de 260 milhões de dólares- em meio ambiente e desenvolvimento iritegrado.
A palestra culminante desse seminário de infra-estrutura
foi a do Ministiâ Marcílio Marques Moreira, que debateu
conosco a viabilidade de recursos internos e externos, tendo
afirmado que este ano ainda _teremos algumas dificuldades
em obter recursos_ nacionais- e até mesmO internaciOnais para
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serem, investidos em infra-eStrutU.r·a, m-as qUe 1993 será- o
grande ano do desenvolvimento deste País.
Presente naquele encontro, o Senador Ronaldo Aragão,
Presidente da Comissão de Orçamento do Congrésso Nacional, fez um relato sobre a votação e aprovação do Orçamento
para_ 1992, do Governo brasileiro, e mosti'ou a escassez de
recursos orçamentários previstos para a infra-estrutura deste
País.
Mas, mesmo assim, creio que o seminário marcou pontos,
porque o Ministro Marctlio Marques Moreira comprometeuse, a partir do segundo semestre ou, o mais tardar, como
diz o_ ditado, "quando setembro chegar", com a queda da
inflação. brasileira, a alocar recursos suficientes· para os-grandes
investimentos deste País.
Precisamos realmente dos recursos, e este apelo foi feito
não somente pelo Parlamentar· que usa da tribuna neste mo~
menta e que presidia aquele encontro, como também pelos
demais parlamentares presentes, principalmente os membros
da ComiSsão de Seiviços de Infra-Estrutura do Senado, que
prestigiaram esse encontro e também pelo empreSari3do brasileiro, que veio, maciçamente, trazer a sua vo"z;a: sua presença
e o seu entusiasmo para recuperartrios a infra-estrutura do
nosso País.
Portanto~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi muito válido," foram dois dias de debates acalorados, palestras importantes, e perfeito entrosamento entre Poder Legislativo, POder
Executivo e empreSãriado _brasileiro, discutindo assuntos sérios. É pena que a imprensa nacional não tenha dado o_ mínimo
deStaq.ue a esse semináriô,.em Í'azãó de lá nãO se ter discutido
escândalos, mas coisas sérias que pudessem trazer dividendos
para o desenvolvimento do País. Não havia depoimento, não
havia ex-Ministros, não havia acusaÇão de corrupção. Eiltão,
não tivemos oportunidade de ter muitas notfcias_ -v_eiCuladas
na 'imprensa nacional. É uma pena, pois foram debatidos assuntos da mais alta relevância e não ganhamos sequer uma
linha nos grandes jornais ou um minuto de divulgação nas
grandes emissoras de rádio e televisão, com exceção, é claro,
de duas ou três que deram alguns destaques antecipãdos, mas
os grandes jornais, não.
·
Portanto, quero, nesta oportunidade, como Presidente
da Co'rnissão de ServiÇos de Infra-Estrutura do Senado Federal
e como organizador daquele primeiro Encontro, agradecer,
de público, de viva voz, aos partiCiiJãntes, à eqUipe do POder
Executivo, por sua presenÇa maciça, aos _conferencistas, em,
especial aos Ministérios da Infra-Estrutura e da Economia,
cujo's Ministros, respectivainerite Dr. João Santana e Embaixador Marcílio Marques Moreira, pessoalmente levaram mensagem a este evento. Gostaríamos também de agradecer ·a
participação dos nossos colegas, Deputados e Senadores, conferencistas e de batedores, que lá estiveram dando o seu apoio,
contribuindo para o sucesso daquele seminário.
Faço também um agradecimento especial ao- empresariado brasileiro, que por intermédio de duas grandes entidades
de classe, a ABINEE e a ABDIB, e seus Presidentes Paulo
Vellinho e Aldo Narcisi, se fizeram presentes, acompanhados
de personalidades importantes do empresariado brasileiro,
que debateram e participaram do conclave.
Aos órgãos de imprensa regional e nacional, em especial,
à TV Globo, TV Manchete e TV Bandeirantes e à Própria
Rádiobrás os nossos agradecimentos. E na certeza, Sr. Presidente, de qUe foi muito válido
esse grande Seminário da Infra-Estrutura, agradecemos também o grande apoio da Mesa do Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- No momento
em que o nobre Senador Júlio Campos faz o registro do Seminário sobre a Infra-Estrutura, levado a efeito com o patrocínio
do Sertado Federal e de entidades conceituadas na vida empre-

sarial brasileira, a Presidência sente-se no dever de destacar
o empenho, a dedicação, o esforço do Senador Júlio Campos

para que aquela importante promoção alcançasse os objetivos
colimados. Na fase que antecedeu a realização do Seminário,
o ilustre representante do Mato Grosso foi iO.cansável na articulação, convidando autoridades, de forma particular o Minis-

tro da Infra-Estrutura, João Santana, no iníciO do Seminário,
e o Ministro Marcílio Marques Moreira, da Pasta da Economia. Fazenda e Planejamento, na sessão que encerrou aquele
magno evento. Houve a participação, sobretudo, de figuras
expressivas da vida empresarial do País; todos eles trouxeram
ao Senado Federal, que cc-patrocinou aquela promoção, o_
apoio e a colaboração para que se definissem, mediante conclusões claras, as finalidades daquela promoção, que outras
não eram senão as de permitir ao País a retomada de seu
desenvolvimento, reclamado por toda a sociedade do País.
Portanto, os cumprimentos da Mesa ao Senador Júlio Campos,
inexcedível nesse trabalho de realização do Seminário em torno da infra-estrutura.

O SR. PREISDENTE (Mauro Benevidcs) ..,.,- Concedo
a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho fazer dois registres:· Q primeiro
sobre o lançamento, em Recife, na segunda-feira passada,
do jornal Persona, feito pOr mulhefes, um jorna:I feminino,
que circula no Brasil e em Portugal e tem a direção da Jornalista Maria Lúcia D'Ávila Pizzolante. Competente equipe de
comunicadoras desenvolve, nas suas páginas, temas de maior
atualidade e importância da vida moderna.
Como Senador por Pernambuco, manifesto, da tribuna
do Senado, meu voto de congratulação à Diretora e aos demais
membros da equipe pelo lançamento do Jornal Persona no
Estado de Pernambuco na semana passada.
O segundo registro, Sr. Presidente Srs. Senadores, refere-se ao requerimento que encaritinhei à Mesa, no sentido
de que seja formulado ao Presidente De Klerk e ao povo
da República da ÁfriCa do Sul, na forma regimental, voto
de congratulações pela realização do plebiscito, e, sobretudo,
pelos seus resultados, que levarão ao fim o regime de apilrtheid
naquele país, fato da maior importância, que represe-nta o
início do encerramento ofic1al da discriminação r().çial em um
país eni pleno final do século XX; já no dealbar do século
XX, ainda persistia no mundo a esdrúxula posição política
oficial de um· país, que tinha o racismo como-uma das suas
políticas, -o apartheid. No momento em que a coragem de
estadista do Presidente De Klerk promoveu o plebiscitO é verdade que um plebiscito levantado com a população branca
minoritária daquele país - , e a própria minoria branca da
África do Sul se pronunciou contra o apartheid, temos a
convicção de que essa iníqua Instituição de racismo, ainda
perdurando oficia~mente em pleno século XX, vai ser realmente extinta da Africa do Sul.
Aqui no Brasil, durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, debatemos a questão do racismo, pois
o Texto Constitucional a considera como crime. Houve até
propostas na Co-nstituinte para que o Brasil rompesse relações
com todos os países que adotassem ofiCialmente o racismo,
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ou que indiretamente o permitissem como forma de --segregação e discriminação de pessoas no seu tratamento, corno
fuga ao princípio universal de que todos são iguais perante
a lei.
Com essa postura de constituintes e de parlamentare~
brasileiros que subscrevemos a Constituição eni vigor,- que
condena o racismo e que o tipifica como crime. temos que
nos congratular com os resultados do plebiscitO realizado recentemente na África do Sul, que leva à extinção do aparthetd.
Portanto na forma regimental que embasa o meu requerimento, aprese-ntado à Mesa. espero que seja levado oficialmente. em nome do Senado da República, até ao Presidente
De Klerk, às autoridades, ao Congresso e ao povo da república
sul-africana, as congratulações desta Casa pelos resultados
do plebiscito, recentemente realizado naquele País.
-Com esse avanço democrático. surge a expectativa de
que as maiorias de diversas raças, principalmente da raça
negra, cheguem, o quanto antes, aO poder político naquele
país, lideranças como Nelson Mandela e tantos outros que
ainda estão nessa luta e que sofreram prisões e ameaças à
própria vida durante anos. E a lu~a ~essas lideranças negras
dã-ÁfriCa do Sul~ pelo resUltado desse plebiscito, parece que
não será em vão. Logo o povo da África" do Sul assumirá
o seu destino. e não será comandado por uma minoria racista,
retrógrada, que ainda persiste - não é todo a população
branca da África do Sul--:- em manter um regime que repugna
os fóruns da dita civilização do final desse século XX.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mansueto de Lavor,
o Sr. Mauro Benevides, Presidente,- deixa a çadel.ra da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelas.
O SR. PRESIDENTE(Magno Bacelar) -

Sobre a mesa

requerimento que vai ser lido pelo Sr. V Secretário.
É lido o seguinte:

-

REQUERIMENTO N• 95, DE 1992
Tendo sido indicado para integrar a delegação brasileir~
à 87~ Conferência da União Interparlamentar, a realizar-se
em Yapundé, República dos Camarões, solicito autorização
para desempenhar essa missão, nos termos dos arts. 55, III,
da Constituição Federal, e 40, § 19, alíne.a a, do Regimento
Interno, devendo estar ausente do País no. período de 6 a

23 de abril.
Brasilia, 26 de março de 1992. -Senador Antônio Mariz.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requerimento lido será remetido à Comissão. de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do
Dia, nos termos do aft. 40, do Regimento Interno.
Passa-se à

-oRDEM DO DIA
Srs. Senadores, não há em plenário, número para deliberação.
Em conseqüência, as matérias constantes da Ordem do
Dia ficam cátii a sua votação adiada.
Sâo os seguintes os itens adiados:

-lMENSAGEM N•147, 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
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n' 147, de 1992 (n' 27/92, na origem), de 15 de janeiro do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Marcos
Henrique Camillo Côrtes, Ministro de Primeira Oasse, da
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade da Austrália,
exercer o cargo de Embaixador do BraSil junto ao Estado
Independente de Papua e Nova Guiné.

-2MENSAGEM N' 149, DE 1992
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, e1n turno único, do_ Parecer da Comissão -de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, sObre a Mensagem
n' 149, de 1992 (n' 50/92, na origem), de 18 de fevereiro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente.da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Felix Baptista de Faria, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República do Senegal, exercer o cargo
de Embaixador junto à República da Gâmbia.
-,3MENSAGEM N• 155, DE 1992
Escolha de Cbefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão -de
Relações ExteriOres e Defesa Nacional, sobre a Mensagem
n• 155, de 1992 (n' 66/92, na origem), de 28 de fevereiro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete ã deliberação_do Senado a escolha .do Sr. Marcos
Castrioto de AzambUja, Ministro de Prirrleira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixadór do
Brasil junto à República Argentinà.
·
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)-:-- Passa-se agora
à apreciação do RequeriMento n~' 95/92, de autoria do Senador
Mariz, lido anteriorm~nte.
Solicito ao nobre Senador Valmir Campelo o parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o· Requerimento n"' 95/92 do nobre Senador Antônio
Mariz, para que S. Ex~ possa integrar a Delegação Brasileira
à 87~ Conferência da União Interparlamentar a realizar-se
na República dos Camarões, encontra-se dentro das normas
·legais desta Cãsa.
Portanto, nosso parecer é favorável.
Este o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requerimento será Votado na próxima sessão, não o sendo agora
por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para
a sessão ordinária a realizar-se hoje, às 14h30min, a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 89, DE 1991

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 89,de 1991, (n' 5.641190, na Casa de origem), de iniciativa
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do·Ministério Público da União, que cria a Procuradoria Re_glonal do Trabalho da 21' Região da Justiça do Trabalho
e dá outras providências, tçrido
_
PARECER F A VORA VEL, sob n' 22, de 1992, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
-2-·

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 91, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto dé Lei da Câmara
n' 91, de 1991, (n' 5.643/90, na Casa de origem), de iniciativa
·do Ministério Público da União, que-cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 19• Região da Justiça do Trabalho
e dá ·outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob o n' 23, de 1992, da
Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 131, DE 1991
Discussão~ em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 131, de 1991 (n' 63/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Convênio de Cooperação Bilateral
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia na Área de Produção Animal,
firmado em Brasília, em 15 de agosto de 1990, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 17, de 1992, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 132, DE 1991
Discussão, em turno únicc>~ do Projeto de Decreto Legislativo n' 132, de 1991 (n' 64/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação para o Aproveitamento dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia
do Rio Quaraí, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do U ruguai, em Artigas, em 11 de março de 1991, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 18, de 1992, da Comissão
--de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-5PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO
N• 23, DE 1991
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n' 23, de 1991 (n'45/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 24, de 1992, da
- da Comissão Temporária (2~ sessão de discussão).

-6PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÂO
N' 22, DE 1991
Discussão, em primeirO turno~ da Proposta de Emenda
à Constituição n\' 22, de 1991, de autoria do Senador Coutinho
Jorge e outros Senhores Senadores, que altera a redação do
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art. 159, I b, da Constituição, e,o art. 34, _§_ 2 9 , III, do Ato
das Disposições- Constitucionais Tra!l_sitórias. _(1~ s_essão de
discussão.)
-7PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 107, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia rtos termo,s
do art. 172, I, do Regimento Interno)
De autoria da Se-nãdora Marl_uce Pinto, que disciplina
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a publicidade dos a tos, programas, obras serviços e campanhas
dqs órgãos públicos. (Dependendo de parecer.)

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada
a sessão.

(Levanta-se a sessão às II horas e 35 minutos.)

Ata da 33a Sessão, em 26 de março de 1992
2" Sessão Legislativa Ordinári11, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevídes, Alexandre Costa, Lucídío Portella,
Bení Veras, Epitácio Cafeieirà e Jutahy Magalhães
'.

I'-,'

PARECERES
SENTES OS SRS. SENADORES:
PARECERES N~ 48 E 49, DE 1992
Affonso camargt)- Alexandre Costa - Almir Gabriel
- Aluizio- Bezerra -- Amir T....anáo - Antonio Mariz - Bcni
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo no IS, de
Veras - C3rlos Patrocínio - César Dias - Çh~_g~§ f:todr~g_l;leS
1988 (no 20-A, de 1988-CD), que uAprova o texto da
-Cid Sabóia de carvalho - Coutinho Jorge - Darcy RibeiConvenção n~ 154, da Organização InternaciOnal do
ro- Dario'Percira- Elcio Álvares~ Esperidiâo Amin- EpiTrabalho- OIT, sobre o inCentivO à De"gociaç30 coletitáCio Cafeteira - FrahCisco Rolleinbefg - Gerson Camata - __ va, adOtada em Ge!:lebr:a, ~m 1981, durante a_ 67~ Reu~.-Guilherme Palmeí::-a- Henrique-Almeida- H.ugo Napoleão
nião da Conferência Internacional do Trabalho''.
-Humberto -Lucena- João Calmon- João França- Joao
-Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José EduarPARECER N• 48, DE 1992
do- José Fogaça- José Richa- Julio campos- Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Lourcmberg Nunes
(Da Coinissão de Constituição~ Justiça_ e. Cidadania)
Rocha- .LOurival Baptista - Lucfdio Porte lia - Magno Bace- . c-: :Relator: Senador Chagas Rodrigues
lar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mário Covas I - Relatório
Marluce 'pji:nO- Maurfcio Corrêa- Mauro Benevides- Moisés Abrao,..::.. Nabor Júnior- Nelson Carneiro-- Nelson Wede;: Através da Mensagem n_\> 189, de 12 de maio de 1988,
kin- Qdacfr'Soares- Onofre Quinan- Oziel Carneir_o- Pe- o. ehtão Presidente da República, Doutor José Sarney. com
dro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragao - ~base Oo...art. 44, iilcisó I, da Constituição de 24 de janeiro
Ruy Bacelar - VaiiTllr campclo - Wilson Martm&.
'd.e _19.67~. com a redação dada pela Emenda Constitucional
p;);.-d~19~9* à época em vigor, ~ncaminhou à consideração
_:<]Q- tongre~Só Nacional, acompanhado da competente ExpoO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de . sição' de Motiygs do Senhor Ministro de Estado das Relações
presença·acusa o·comparccimento de 58 Srs. Senadores. Ha- Ext~rigrCs, o-:'tçxto da Convenção n<:> 154, sobre incentivo à
vendo núffiero regimental, declaro aberta a sessão.
negociação 60letiva, adotada na 67~ Reunião da Conferência
Sob a 'proteçâo de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Internacional__do Trabalho__ da OIT, em Genebra, a 19 de_
O Sr~'-1o Secretário procederá à leitura dO EXpediente.
junho de 1981. Na aludida Exposição de Motivos, o então
titular dó ItamÇ~.'rati esclarece que, ouvidas as entidades nacioÉ lido o seguinte
:Õ.aiS ü{(~tes-Saâas - indústria, comércio, profissões liberais,
trabalh~clo.c~s nas empresas de crédito, na indústria e nos
transpoftes· terrestres - manifestaram-se todas pela ratifiEXPEDIENTE
cação da' Convenção n<:> 154. Ainda segundo a mesma autoriOFÍCIO
dade, a matéria obteve pareceres favoráveis do_ Ministério
do Trabalho, todos "favoráveis ao seu encaminhamento ao
DO PRIMEIRO SECREtÁi.UO
Çongresso para exame com vistas à ratificação".
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Recebida na Câmara dos Deputados a mensagem presiN~> 37/92, de 25- do corrente, couiun:icando que aquela dencial, segundo o andamento registrado na sua Seção de
Sinopse· _(tls. 15 do Protocolo SF), foi tratada em discussão
Casa aprovou a emenda do Senado ao __Piojcto de Lei da
Câmara n' 45, de 1989 (n' 560/88, n~ c;~a de origem), que única, tendo o relatQr designado, Deputado Genebaldo Correia, proferido parecer em substituição às comissões, concluinconcede pensão especial a Dolores Dry&mnond de Andrade.
do "pela aprovaçáo, nos termos do PDC n{> 20!88 que apresen(Projeto enviado à sanção em 25.:de rriarço de 1992.)
•' .
'ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
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ta". O mesmo andamento ainda registra, em 22-6-88, a seguinte observação:
"De acordo com o Ato da Mesa n\' 1/87, todos
os pareceres serão proferidos oralmente em· plenário,
pois as comis!iõeS técnicas só serãO_ féativadas após a
promulgação da Nova Constituiçã-o."
Ainda na Câmara Baixa,- encerrada a discussão_do projeto, seguiu-se a sua aprovação, inclusive quanto à sua redação
final, esta também da lavra do Deputado Genebaldo Corro:;:ia.
Só então- em 20-6-88- o PDÇ 20-A/88 yeio ter ao Senado
Federal. Todavia, como os trabalhos da Assembléia Naciona(
Constituinte, aproximavam-se de seu término, verificou-se a
interrupção do andamento do presente processado até 27-3-89.
E foi precisamente nesta data que a -ei1fâõ Presidência desta
Casa houve por bem baixar (I Papeleta SF, anexa por cópia,
a fiin -de que todas as proposições em_ tramita:çã"o_ no Senado
antes de 5 de outubro de 1988Jossem "i_nstr_uídas à vista das
novas disposições constituciO.Oais em vigor·~·----_
II - Voto do Relator
Temos como louváyeis o zelo e a precaução da nobre
Presidência do Senado. A providência não poderia ser outra,
de vez que a morosidade na tramitaçªo processual do feito
propiciou que ele Tosse alcançado, sug:ssivamente, por dois
estatutos constitucionais. Entretanto, eni hiã~éria de"apreciação de atos internacionais pelo Congresso, a ConstilitiÇãO-de
1988 não produziu, a nosso ver, alterações substanciais_ em
relação à Carta de 1967, com a redação que_lhe deu a Emenda
Consúfi.rcional n~ 1/69. Apenas chamamos a atenção para o
art. 49, inciso I, da Constitti"ição de 88, que r~za: -----"É da competência exclusiva d_o Congresso Nacio-

nal:
I -resolver definítiva'"mente sobre tratados, acordos ou a tos _internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao património nacional"; (o grifo é nosso).
Por outro lado, a Exposição de Motivos Ministerial alerta,
no seu item 5:
·
"Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência, o art. 19 da ConstitUiçãO da OIT ~-stabelcce
que as ConVe.nçõ:C.s adotadas pela ConterGncia Internacional do Trabalho ::;ejam submetidas às autoridades
competentes, com vistas à sua ratificição, nO prazo
máximo de dezoito meses, a contar do término da Sessão da Conferência.,Tendo em vista que o __d_aç_u_m_e_nto do Itamaraty traz a
data de 26 de abril de_ 1988, presUmimos que as cons-ultas
por ele efetuadas ao Ministério do Trabalho e às diversas
entidades representativas de classes ali referj!i~s .tenham sido
a causa do retardamento na remessa do texto da_ Conyenção
sob análise ao Senhor Presidente da República. Obviamente,
a destempo, o feito chegou à Câmara dos Deputados, para
3.preciação. Não obstante a observação do Ministério Ças Relações Exteriores, entendemos, permissa venia, que o art. 19
da Constituição da OIT ·tem apenas ·conotação recomendatória. Assim, o prazo máximo de dezoito meses para a ratificação da presente Convertção poderá ser extrapolado, desde
que devidamente justificado pelo Governo brasileiro junto
à Organização Internacional do Trabalho. _ _
.
Registrc-s_e, ainda, que a Convenção ora sob exame desta
Casa, trata de incentivar a negociação coletiva_ em todos os
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setOres da atividade econômica. A matéria, é, -pois, de inegável
conteúdo social. Empregadores e empregados, ou suas respectivas organizaçõe~. sentar-se-ão à mesa de negociação para
regular múltiplas questões de interesse recíproco sob o pálio
de um ato internacional, cujas regras nos parecem práticas
e eficientes.
Outrásslffi,- ritã:nifestamo-nos pela constitucionalidade,
juridicidade, adequada técnica legislativa e boa redação do
texto_ ora _submetido a apreciação.
Por derradeiro, pensamos que o processado está em condições de ser encaminhado à Comissão de Relações Exter~ores
e Defesa Nacional, a qual caberá a apreciação do mérito da
ConVenção no 154.
_
Sala das Comissões, 28 de novembro de 199l. -_Nelson
Carneiro, Presidente -Chagas Rodrigues, Relator --Jutahy
Magalhães- José Fogaça- Cid Sabóia de Carvalho- Pedro
Simon- Oziel Carneiro~ Antônio Mariz- Divaldo Suruagy
- José Paulo Bisol - Francisco Rollemberg - Odacir Soares.
PARECER N• 49, DE 1992
(Da Comissão de Relações Exteriores)
Relator: Senador Hugo Napoleão
Com a Mensagem n~ 189, de 1988, o Senhor Presidente
da República submete à consideração do Congresso Nacional
o referido texto da Convenção n~ 154, da Organização Internacional do Trabalho, aprovado, atràvés do Projeto de Decreto
Legislativo n9 20-A', de 1988, na Câmara dos Deputados. Remetido ao Senado Federal, é o mesmo submetido inicialmente
ao_ crivo desta Comissão de Relações· Exteriores.
O texto da COnvençãO no 154 tem em vista o incremento
da negociação coletiva em todos os setores da atividade económica. e é seu objetívo regulamenta(as relações entre os órgãos
patronais e_os sindicais. Em seu -art. 2~. a aludida Convenção
define a expressão "negociação caJetíva" e, no seu preâmbulo,
ela reconhece a '"'obrigaçãçrsolene de a OIT estimular, entre
tod_as as nações do mundq_, programas que permitam ( ... )
alcançar o reconhecimento efetivo d_o direito de oegociação
coletiva, levando-se em consideração que tal princípio é plenam~~!e aplicável a todos os po~.os'".
Está previsto, igualmente, no contexto da Convenção,
que deverão ser adotadas medid~s adequadas às condições
nacionais, tendo como fím'o estíinulo à negociação coletiva,
a qual deve ser acessível, a todos os empregadores e a todos
os trabalhadores enquadrados nos ramos de atividade a que
a Convenção é aplicáveL
No mérito, o preSente pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação desta Casa, tendo em
vista a repercussão, extensão e alta relevância social do objetivo proposto e contido na Convenção n~ 154.
_A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores que acompanha a Mensagem do Senhor Presidente da República, nos dá conta de que o texto
da Convenção no 154 "foi .examinado tanto pela Comissão
Tripartite instituída pelo Senhor Ministro de Estado do Trabalho, através da Portaria n' 3.233,de 15 de julho de 1987,
quanto pela Comissã9 de Direito do Trabalho, instâncias nas
quais recebeu pareceres favoráveis ao seu encaminhamento
ao Congresso, para exame com vistas à ratificação". Igualmente, a Exposição de Motivos nos cientifica de que a·confe~deração Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do
Comércio, a Confederação Nacional das Profissões Liberais,
a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas
I
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de Crédito, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Indústria e a Confederação Nacional dos Transportes Terres~
tres, instadas a se manifestar a respeito, o fizeram favoravelmente à sua ratificaÇão.
Pelas razões expostas, no âmbito da competência desta
Comissão, entendemos que louv"âvel é, sob todos os_ aspectos,
o objetivo que se pretende atingir através da aprovação do
texto da Convenção n' 154 da OIT.
Assim sendo, consentâneo com o próprio pOsicionamento
do Ministério do _Trabalho, bem como dos organismos representativos das categorias a que se aplicam as disposições da
presente Coilvellção, é este parecer pela aprovação do projeto
de decreto legislativo.
Sala das Comissões, 25 de março de 1992. --Jrapuan
Costa Júnior, Presidente - Hugo Napoleão, Relator ----'- José
Richa- Chagas Rodrigues- Pedro Simon- Oziel Carneiro
- Jonas Pinheiro - Magno Bacelar- Marco Maciel- Nabor
Júnior.
PARECER N' 50, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 238, de 1991, que eStabelece
critérios para avaliação dos incentivos fiscais, subsídios
e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
Relator: Senador Eduardo Suplicy

O Projeto de Lei do Senado n' 238, de 1991, visa estabelecer critérios para avaliação dos incenifVOS fiscais, subsídios
e benefícios d.e natureza financeira,- tributária e creditfcía,
com regras específicas, quantitativas e qualitativas, fiXando
sobretudo, obrigatoriedade no envio de quadros _d~monstra
tivos ao Congresso Nacional, por parte do Poder Executivo,
quando da prestação de contas de que trata o inciso XXIV
do art. 84 da ConstituiÇão Federal. Os incentiVoS, Subsídios e benefícios de um modo geral,
se de um lado proporcionam condições de alavancagem ao
desenvolvimento setorial ou global da economia_ nacional, por
outro, resultam num aumento do dispêndio ou renúncia de
recursos públicos. Por estas razões, o controle e avaliação
destes instrumentos de política económico-finanCeira deverão
ser submetidos a acompanhamento criterioso no que concerne
a fiscalização da sua aplicação e os resultados por eles proporcionados.
Os dispositivos deste projeto de lei deverão ser parte
integrante da prestação de contas que o Poder Executivo enviar ao Congresso Nacional, t:!m atendimento ao mandamento
constitucional, fazendo constar, sob forma de demonstrativos,
os efeitOs comparados em relação a outros indicadores do
mesmo exercfcii::i- financeiro, como segue;
"1) quantificação do crescimento económico de
cada região, medido pela variação de seu Produto Interno Bruto, calculado com o acréscimo às dotações orçamentáriaS reSpectivas, como Despesa de Capital~Inves~
timentos, de valor igual ao dos incentivos fiscais, anistias, remissões, _subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária ou creditícia a elas atribuídas;
2) quantificação do crescimento económico de ca~
da região, medido pela variação de seu Produto Interno
Bruto, ocorrido em função dos incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídios e benefícios de natureza finan~
ceira, tributária e creditícia a elas atribuídas;
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3) quantificação do crescimento económico do
País no exercício financeiro, medido pela variação- de
seu Prodtitp Interno Bruto, calculado com a redução
dos encargoS da dívida interna da União, mediante
resgate de:'seu estoque, em valor igual à soma-dosincentivos fiscais, remissão, subsídios e benefícios de
natureza fiilancei.ra, tributária e creditícia ocorridos no
mesmo perípdo':.,-,
Deverá, tanl.bém, o Tribunal de Contas da União fazer
incluir em seu parecer prévio sobre as contas do P!esidente
da República, a,nálise e avaliação destes instrumentos de polí~
tica económico-financeira adotadas pelo Executivo, nos termos desta lei.
.
·
A fui:tção fiScalizadqra do cOniresSo Nacional sobre as
contas do setor público é de primordial importância, visto
que além de cumprir mandamento constitucional- cujo objetivo é a transparência das informações a respeito da aplicação
dos recursos públicos - permite que o Parlam-ento, como
instituição membro do Estado, acompanhe pari passo a polí~
tica de desenvolvimento adotada e os resultados obtidos como
metas de Governo.
Os incentivos fiscais compreendem as normas de efeito
redutor ou eliminador da obrigação contributiva fiscal, poden~
dÇ) assumir a forma-de imunidade, isenção, suspensão do pagamento do imposto, redução de alíquota ou de base de cálculo,
crédito fiscal, devolução ou restituição de imposto, depreciação acelerada e modalidade de cálculo do imposto. Os
subsídios e benefícios de natureza financeira e creditícia podem ter a forma de crédito facilitado, taxa de juros negativa
quando comparada com o mercado, política de câmbio favorável à exportação ou importação, entre outras, alguns mais
explícitos, outros nem tanto. todos, porém, com esforço da
sociedade como um todo. Se eficazes, isto é o que deveremos
avaliar.
-Há pouco mais de duas décadas os incentivos e benefícios
fiscais e financeiros foram definidos como a base da política
económica, e sustentáculo de uma política orgânica global,
se bem que com alguns vícios regionais. O Estado como agente
interferidor na economia, com o fito de promover o desenvolvimento económico equilibrado entre regiões e setores, tem
por estes meios o seu principal instrumento, tendo em vista
a escassez de recursos para investimentos, tanto interno quanto externos.
Estes instrumentos t_ornaram~se, pela absoluta falta de
outro, no mais importante meio para acelerar o desenvolvimento económico. Sua utilização, porélJ!, somente terá bons
resultados se for respaldada por urrr planejamento económi~
co;.sodal bem orientado, dirigido e controlado, voltado para
o interesse nacional.
Os incentivos e benefícios, de qualquer ordem, quando
mantidos, deverão sofrer constante e contínua avaliação de
desempenho e eficácia, para não os tornar desacreditados
perante a população, contribuinte que é desta conta.
A avaliação de tais instrumentos deverá levar em consideração, entre outros:
a) alocação-de recursos em escala proporcional à capaci~
dade de absorção dos mesmos; visando a aumentar a eficiê-ncfa
dos investilpentos, e evitar a dispersão de recursos de evidente
necessidade em outras regiões;
b) análise periódica dos resultados obtidos nas regiões
recebedoras de recursos, estabelecendo relação com a respectiva contribuição em termos económicos e o incremento participativo na produção.
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Assim, este instrumento de acompanhamento das contas

reveste-se de grande importância

para o controle e avaliação

das renúm:ÜlS de receitas públicas.

Pelo exposto, e considerando não haver elementos que
evidenciem aspectos contrários à constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, ~amos pela aprovação do presente
Projeto de Lei do Senado n' 238, de 1991.
Sala das Comissões, 24 de março de 1992. --Raimundo
Lira, Presidente -Eduardo Suplicy, Relator - Jonas Pinhei-

ro - Mário Covas Filho -

Beni Veras -

Dario Pereira - José Ricba Levy Dias -

Meira

Esperidião Amin (sem

voto) - César Dias - João Calmoo - Ronaldo Aragão Wilson Martins - Coutinho Jorge - Ronan Tito- Maurício
Corrêa.
PARECER N" 51, DE 1992

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Pro~
jeto de Lei do Senado n1> 125/91, que ''Altera dispositivo
da Lei n' 8.024, de 12 de abril de 1990."
Relator: Senador José Richa
o projeto de lei ora em exame; dat3.âo de 8 de maio
de 1991, de autoria do Senador Mário CoVás,--tem po-r objetivo
revogar o § 1' da Lei no 8.024, de 12 de abril de 1990, que
manteve o centavo para designar a centésima pãrte da nova
moeda criada - o CruzeíiO~
- - --Argumenta o ilustre Senador que ·:o _processo inflacionáriO reduziu, no correr dos anos, o valor da moeda nadonaJ
a tal nível que se toma impraticável m~nter o uso e a contabi~
lização dos centavos do Cruzeiro", pelo custo que representa,
além de "facilitar a vida da população, que já não ãtribui
qualquer valor aquisitiVO ã.o centavo".
.
A argumentação é convicente e a subscrev.(). Contudo,
resta saber qual a destinação que será dada aos cenfãvos creditados nas cadernetas de poupança, nas contas correntes e
demais ativos fiil"ã.ncéifos_ pertencentes às pessoas físicas e jurídicas.
Em princípio, as parcelas de centavos desprezadas q_ue
ultrapassarem um salários mínimo serão_ recolhidas a créditO
do Tesouro Nacional, consoante o disposto no art. 1~do Decreto-Lei n' 1.755, de 31 de dezembro ele ~1979, o que enseja
uma modificação no projeto de lei em estudo.
Uma outra questão diz respeito às operações que envolveram centavos. A revogação do § 1"' da Lei n"' 8.024, de
12 de abril de 1990, pura e simplesmente, invalidaria todas
as transações qu-e-envolverem centavos. Assim, julgamos conveniente, pelas razões expostas, apresentar o seguinte:
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DO SENADO N' 125, DE 1991
Extingue a fração de Cruzeiro, denominada centavo, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta;
Art. J9 Fica extinta a fração do cruzeiro denominada
"centavo".
Art. 2» As parCelas referentes a centavos atualmente
consignadas, quer na escrituração pública, quer na-particular,
ficarão desprezadas para todos os efeitos legais.
Parágrafo únicó. Nas instituições financeiras em que a
soma das parcelas desprezadas ultrapassar o valor do salário
mínimo, o total apurado será recolhido ao Banco Central
do Brasil, a crédito-do Tesouro Nacional, consoante o disposto
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no art. 19 do Decreto-Lei _n"' 1.755, de 31 de dezembro de
1979.
· Art. 39 O Poder Executivo baixará as normas necessárias à aplicação da presente lei, no prazo de 30 (trinta)
dfás, a contar da data de sua publicação.
Art. 4"' Ao Banco Central do Brasil incumbirá dar curso
aos procedimentos -de recolhimento e descaracterização das
moedas divisionárias.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1992. - Raimundo
Lira, Presidente -José Richa, Relator- Levy Dias - Dario
Pereira __: Jonas Pinheiro - João Calnlon - Mário· Covas
(sem voto) - Esperidião Amin- Eduardo Suplicy - Ronaldo
Aragão - Meira Filho - Beni Veras - Coutinho Jorge Maurício Corrêa - César Dias.
PARECER N' 52, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 208, de 1991, que acrescenta
- -dispositivo à Lei il" 8.036, de 11 de maio de 1990, que
"Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências."
Relator: Senador Beni Vera!!
Chega a esta ConiiSsão pãr-á eXame· em caráter terminativo, o projeto de lei em epígrafe, de autoria do Senador
Iram Saraiva, acrescentando, ao art. 10 da Lei n~ 8.036, de
1990 (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS),
parágrafo único_ que estabelece critérios regionais-para aplicação dos recursos do FGTS.
A modificáção proposta consiste em determinar que sejam aplicados, nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte,
em conjunto, no mínimo 40% (quarenta por cento) dos recursos arrecadados pelo Fundo, de modo a evitar distorções no
atendimento às necessidades regionais de habitação, saneamento e infra-estrutura urbana.
Argumenta o autor, na justificação, que o ·critério proposto busca atenuar as diferenças regionais de renda e riqueza,
mediante o estímulo a políticas sociais voltadas para as regiões
de mais elevados índices de pobreza, sem contudo deixar de
reservar, para as demais regiões; parcela significativa dos referidos recursos. (Sessenta por cento).
A proposta reflete uma preocupação justa e pertinente.
Com efeito, ao fixar as diretrizes e os critérios orientadores
do Orçamento Plurianual do Fundo para o período 1991-95,
o Conselho Curador do FGTS destinou 41,88% dos recursos
para as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte e determinou
a distribuição de 58,12% dos mesmos às demais regiões. (Conforme Resolução n9 25, de 26 de outubro de 1990, do Conselho
Curador do FGTS).
·~
Ressalte-se, ainda, que o projeto não foi objeto de emendas, no prazo regimental, assim como nada contém que inlpeça
sua acolhida por esta Comissão, do ponto de vista constitu-ci_o.o_al, jurídico, regimental e de técnica legislativa.
Este_ modo, propõe-se sua acolhida, por esta Comissão,
nos termos em que está posto.
_.$-o parecer. _ .
__
_
Sala das Comissões, 24 de março de 1992. - Raimundo
Lira, Presidente- Beni Veras, Relator -Maurício Corrêa
- Esperidião Amin - Levy Dias - Mario Covas - César
Dias - Ronaldo Aragão- Eduardo Suplicy - Jonas Pinheiro
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Dario Pereira -

Meira Filho -

Coutinho

Jorge.
PARECER N• 53, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Pro~
jeto de Lei do Senado o~ 182, de 1991, que "Obriga
as instituições financeiras oficiais a divulgar as conces-

Mauricio Correa - Eduardo Suplicy (sem voto) - Ronan
Tito - João Calmon - Cou"tinho Jorge - Beni Veras Ronaldo Aragão- Mário Covas .....:. Meira Filho- Esperidião
Amin.

TEXTO FINAL APROVADO PELA COMIS·
SÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS

sões de crédito subsidiado".

Relator: Senador Elcio Álvares

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 182. DE 1991
Obriga as instituições ·ruulnceiriiS Oficiais a divulga- rem as concessõeS de cr~dito subsidiado.

É submetido a apreciação da Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal. em termos de decisão terminativa
(art. 91 do Regimento Interno), o texto do Projeto de Lei
do Senado n"' 182, de 1991, que obriga as instituições finanO Congresso Nacional decreta:
ceiras oficiais a divulgarem as concessões de crédito subsiArt. l9 As instituições financeiras sob controle acionádiado, bem como aquelas cujos recursos sejam provenientes rio do poder público federal. estadval ou municipal ficam
do FGTS, FAT, Sudene, Sudam e congéneres.
obrigados a divulgar, nos termos desta lei, as concessões de
Para tanto, prevê o projeto em causa queessas instituiÇões credito que veriham- a efetu~t a:s taxas de juros subsidiadas,
financeiras publicarão, mensalmente, listas dos fin3nciamen~ - bem como aquelas cujas recursoS sejam provenientes do
tos concedidos, envolvendo as seguintes informações: nOtne FGTS, FAT, SU:dene, Sudam e congéneres.
Parágrafo único. O ConSelho Monetário Nacional devedo beneficiário, valor da operação, taxa efetiva de juros incidente anualizada, destinação contratual do crédito, data de rá, no prazo de 90 (noventa) dias, definir os casos em que
concessão e prazo total de amortização ou resgate.
se configure a concessão de_créditos subsidiários, considerando
A par disso, o projeto define penalidades para os respon- as taxas prevalecentes no mercado nas várias modalidades
sáveis pelo não cumprimento do disposto no mesmo.
de financiamentos, incluindo-se os custos decorrentes da maPor fim, a Emenda n~ 1, de natureza redacional, retifica nutenção de saldos médios e outros, e as taxas de inflação
o disposto no caput do art. 2':>, estabelecendo que somente vigentes durante o prazo do financiamento.
as instituições- oficiais de crédito ficam -obrigadas a publicar
Art. 29 As instituições financeiras ofiCais elaborarão lis~
as listas mensais dos financiamentos concedidos.
tas mensais dos financiamentos subsidiados, as quais serão
No tocante ao mérito do projeto, vale ressaltar que o publicadas no Diário Oficial da União ou da respectiva entidamesmo, ao promover transparéncia em um âmbito importante de estatal controladora, bem como afixadas em local visivel
da administração pública, universalizando a informação, possi~ e de fácil acesso, na agência concess"ora.
bilita, de modo concreto, o exercício da fiscalização por parte
Parágrafo único. DaS listas deverão constar as seguintes
da sociedade. Dá-se, desse modo, um passo importante no informações:
a) nome do beneficiário; .,
fortalecimento da prática da democracia, ao se estabelecer
novos padrões para o relacionamento entre o público e o
b) valor da operação;
privado no âmbito das instituições financeiras oficiais.
c) taxa eietiva de juros incidentes, anualizada;
Simultaneamente, o projeto possibilita maior eficiência
d) destinação contratual do créçlito;
na utilização de recursos püblicos, permitindo, aos diversos
e) data da concessão; e
·
setores organizados da sociedade, avaliar a compatibilidade
f) prazo total de amortização-Ou resgate.
entre a destinação desses financiamentos e o atendimento
Art. 39 -A infringência à obrigação instituída por esta
das necessidade~ mais prementes da sociedade brasileira.
lei sujeita os respoD.sáVeis diretos pela omissão e os membros
Finalmente, o projeto aponta para maior eficácia ria utili- do órgão de direção da instituição financeira às seguintes sanzação desses recursos. permitindo avaliar se o volume dos ções:
I - suspensão por 30 (trinta) dias;
mesmos tem sido compatível com os resultados alcançados.
II - no caso de reincidência, demissão por justa causa
Somos favoráveiS à aprovação _da emenda n9 1, que empresta maior clareza ao texto em análise.
e multa correspondente a 1% (um por cento) do valor dos
Não tendo quaisquer reparos a fazer, no tocante aos as~ financiamentos não divulgados.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
pectos de juridicidade e constitucionalidade, votamos pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado n9 182/91, com a
Sala das comissões, 24 de março de 1992. - Raimundo
alteração proposta pela Emenda n9 1, transcrita a seguinte:
Lira, Presidente.

,,

EMENDA N> 1-CAE
Dê-se a seguinte redação ao art.29 do projeto:
"Art. 29 As -instituiÇões financeiras oficiaiS elaborarão listas mensais dos fin3.ndáinentOS--Subsidiados,
as quais serão publicadas no Diário Oficial da União
ou da respectiva entidade estatal controladora, bem
como afixadas em local visível e de fáçil acesso, na
agência conceSSoi"a."
Sala das Comissão; 24 de março de 1992. -RaiMundo
Lira, Presidente - César Dias, Relator - Dãrio Pereira -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente
lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy_ Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- (PSDB- BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Senadores, antes de iniciar o meu pro·
nunciamento, quero contar o que ocorreu em uma campanha
eleitoral, quando meu pai era candidato ao governo do Estado
da Bahia. Chegamos ao pequeno Município de Terra Nova,
para fazer o comício, e, no início; havia bastànte gente. De
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repente, caiu um·temporal, e estava discursando~ Ôr. Rômulo_
Almeida, que era o candidato a vice-governa_dor na chapa
de meu pai. Eu, que e.S:táva·-segurando o guarda-chuva para
ele, olhei para a praça pública, e verifiquei que não havia
mais ninguém.-, A chuva _havia afugentaç:lo-, a_ todos. Então,
puxando-lhe o paletó, disse-lhe que Dão haVia·ntais-nirigUémna praça e que ele deveria encerrar o discurso: Ele me respondeu que não iria tenriiilar, porque havia mUita -geQ.te dentro
das casas e que ouviriam -o alto-falante.
Então, eu poderia dizer, agora, que vou falai, porque
há 58 Senadores _na_ Casa que, talvez, estejam escutando o
alto-falante.
Sr. Presidentt:;,' Srs. Senadores, as dificUldades em se esta~
belecer um novo pi-ójeto de sociedade para o Brasil enContram
sua maior ressonância nos velhos padrões, que comandaram
todo o processo de nossa acumulação de capital nos últimos
sessenta anos.
O aritigo modelo de desenvolvimento nà.$cido nos anos
40 esgotou-se no iníciO-dOs anos 7o:Toda\iiã, ·as el!tes brasileiras até hoje ainda não conseguiram se libertar dos vícios
que permitir::tm, de um lado, a formação de s_uas fortunas
e, do outro, a coç.stituição da base industrial brasil~ira.
Portanto, a crise do Estado no Brasil que precisa ser
lembrada, em qualquefabordagem inicial, e que engloba aspectos econômicds, -sddais e· políticos fundamentais, como
o combate à inflaçãO, a superação da miséria, a modernizaçãO
econômica~ a ·questão agrária, o problema da democracia e
da cidadania e a rélação trabalho X capital, por exemplo,
não é de difícil compreensão.
Na realidade, não se pode mais admitir, nos dias de hoje,
que sobre as costas do EStado continue a recair a--responsa~
bilidade central do desenvolvimento. Ao mesmo tempo, também não se pode afastar o Estado do importante papel que
tem a representar no novo projeto de Nação que, certamente,
será esboçado, em breve, pelas institUições políticas, pelo capital, pelo trabalho e pelos intelectuais. Trata-se as-sim; ém:primeiro lugar, de redefinir o SeU papel-na eConóml3;- na política
e na s_ociedade. O Estado populista e paternalista, de concepção técnico-burocrática-em:presa:iial, que- comandou todo o
processo de nossa formação cultural, polítiCã, ei:::OflômiCa e
sindical, desde a proclamação da República, verdadeiramente
não existe mais.
-A palavra chave agora é "rriodernização". Nunca se falou
tanto em "modernidade" quanto agora. Numa Nação sufocada pela crise e pela depressão econômica, eitl qUe -õ-riíVél
de vida dos seus habitantes despenca a cada dia que passa,
era importante inventar uma nova históiíã. e- eri.Cõlitiãr -umã
palavra mágica pãra- jUStifíéar essa neceS-Sidade de mudanças.
É importante ressaltar qUe o Coricéitó de ''rllodernidade"
não se restringe, unicamente, a equipar·industria1rilénte um
país para produzir automóveis Ou-ã.víões m:iís ril'ódernos. Não
. significa somente aVãiiçar' feciló_logicamen~e ou invê~tir em
pesquisa e desenvolvimento. É preciso, sim,- encat~I' como
fundamental dois aspectos importantes: a distribuição correta
dos frutos do progresso económico e a implantação séria e
eficaz de um programa de educação de baSe abràngeD.te.
Infelizmente, as classes Dominantes, desde o regime colonial até a implantação do capitalismo, optaram por uni sistema
de acumulação baseado unicamente na exploração e._na exclusãq social de imensos contingentes populacionaiS. Tõda a nossa formação histórica, asSini·com·o -toda abistótia Õ-ª$]elações
entre o capital e o trabalho, em nosso País, baSeon~se no
binómio: autoritarismo interno X dependência int~mactOnal.
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Por sua vez, o chamado Estado nacional; de· cunho totalmente
paternalista- clientelista, foi organizado. pe_l,as elit~s dirigentes para servir de juiz desse tipo de sõctedade, logkamente
para arbitrar em favor do capital e nunca-em ravor do trabalho.
Assim, ao mesmo tempo em qúe t~Os um _País domi~
nãndo a tecriologia mais avançada do PriOieirQ Muód.o, encontramos vários "brasis" formados Por "cidadãOs" dó-Terçeifo
e do Quarto Mundo.
Uma realidade, ainda mais cruel do que o te_rceiro_e
o quarto degraus do subdesenvolvimen~o,~·é a existériciá do
"País dos Homens-Gabirus''. Ele abrange__ eis exten~os'"bolsõe,s
miseráveis da região Nordeste, o_s morros, as_ruas das_ddades,
as favt;:las e os enormes lixões das periferias das gran.9es metrópoles.' Não faz muito tempo, os principais órgãos da-irrí'prensa
nacional trouxeram amplas matérias sobre a existência ·de.sse
mundo· habitado por homens, mulheres_e crianças qu_e não
ultrapassam, em sua maioria, 1,40 metro de altura. Eles_consti~
tuem· o_-verdad_eirq_lupemproletariado brasileiro, que vive_exclusivapl~nte da sobra social_e do lixo_das grande.~ cidades.
Sr: Presidente, Srs. Senadores, muito S~- teth_Jalado~ em
desenvqJvimento, em melhoria da qualid3ô.e de' Vidã e em
justiç~~·S'pcial. Empresários, políticos. intelectufiis e homens
de governo têm debatido exaustivamente essa:s.'R.u'e_Stões, mas
não for.ain capazes, até hoje, de nos tirar da galkha das Nações
mais i.O]U:StaS do mundo. O que se constata ·fl.· .. cada ano é
um agrí)vamento maior na distribuição de renda e~ c"9nseqüentemente •. o aumento do abismo entre ricos e pbbres. Dessa
maneirà~ ·a grande questão que se coloca hoje é a ..-~eguint!;!:
como- reverter o quadro da injusta distribuição'' da riqueza
nacional? Apesar de sabermos que é da própria éssência' do
sistema capitalista a manutenção dessa.desiguald~dey no âmbi~
to das relações capital X trabalho, não podemoS- perder as
esperanças no estabelecimento .de un:t grande ac:ordo entre
as classes sOciais. Portanto, o passo inicial será o da abertura
do diálogo franco e sincero entre os vários setbl"'e-s da _sociedade. O passo seguinte será a preparação,de uni acordo amplo
entre os diversos setores sociais. Não para que cada .um possa
manter os seus privilégios, mas para qUe todos _aceitem um
elenco de direitos_ e devere_s, com vistas a promoVer o bemestar comum· e o fortalecimento da democraçia .. , ·.·~.
O debate entre o capital e o trabalho precisa esilii' impreg~
_ilãdo por uma forte noção de nacionalidade e por- uma dose
elevada de ddadania, para poder atiOgir as partes mais íntimas
do organismo social. E preciso, assim, identificar· quais são
oS princípios, 'as· qualidades e os valores mais iinportantes
que estão por trás da vontade de construir um novp :Srasil.
Construir uma Nação, significa, sobretudo, implantar princípios éticos. Definitivarriente, não podemos mais· alimentar
uma- sociedade onde a ética tem Sido a de cada 1UhÍ, querer
passar a perna no outro. A deterioração moral e dos costumes.-surge, assim, como um verdadeiro subproduto da decadência
nacional. c5 respeito à lei, a palavra empenhada e os ·compromissos firmados- passaram a ser a postU.i"a dos idiotà.s.'~
A maioria dos empresários e dos executiv.os brasileiros
não conseguem ainda perceber a importância e o 'significàdo
de um diálogo entre patrões e_ empregados, visando_à:definição
de uma nova ordem econômica nacional. Ele~ cQntinuam,
na sua maior parte, impregnados pelo preconceito de classe
e pela falta de visão empresarial inovadora.
PesqUisa recente mostra que os homens de negócios brasi~
leiros, em expressivo percentual, colocam em urh plano secundário a necessidade de treinamento para a mão~de~~bra. APenaS-18% _dos entrevistados reconheceram, co.~o·de\ funda·
'
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mental importância, a qualificação da mão-de-obra''p'ara.-

a

melhoria da produtividade industrial e do aprimoramento··cto·
produto final. Em contrapartida, 62% de empresárioS alemães

e 49% de franceses entrevistados, na mesma enquete, se mostraram favoráveis ao treinamento dos operários-. SegUndo alguns especialistas, tudo parece indicar que a estrutura fa-miliar
da maioria das empresas seja um dos mo_tivos _impOrtantes
que justificam esse tipo -de opinião ::ncaica ná BrasiL
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para melhorar o perfil
da distribuição da renda nacional, é preciso aumentar a produtividade da economia e conquistar taxas signífiC:ativa:sde cres~
mento económico. Isso significa também, de maneira paralela,
melhorar a qualidade dos produtos, adotar métodos modernos
de gestão, treinar operários qualificados e ter acesso constante
às tecnologias mais sofisticadas, seja através de investimentoS
em pesquisa e desenvolvimento, seja através de intetcâritbios
internacionais. o segredo do desempenho industrial do Japão
repousa justamente na gestão, na pesquisa, no-irivestirilenlo;
no progresso tecnológico constante e nas_ relações s_q_cia_is de
produção que conseguem equilibrar, de maneira extremamente benefíca para a economia japonesa, os Intei:'essês àrilag6- ·
nieos do capital e do trabalho.

A distância que separa o Brasil das economias industri~is
modernas é muito grande. Para se ter umá idéia das .nossa~
dificuldades econômicas, segundo estimativas do IBGE ....:_
Instituto Brasileiro de Geografia e EstatístiCa - preCisamos
criar, até o final de 1992, cerca de 2 milhões de_novos empregos, para podermos acomodar os novos contingentes de mãode-obra que chegam ao mercado de trabalho, para engrossar
as fileiras da PEA (População Econômicamente Atlva), que
já chega hoje aos 60 milhões de trabalhadores. _ ~ .
.
A taxa de crescimento ainda bastante elevada da população, que segundo o resultadO final do censo fiçou eii). 1,_,8%
ao ano, represnta motivo de preocupação para as autOridades
económicas que planejam os rumos da economia, Para enfrentar este perigo, precisadamos estabelecer uma polítiCa económica de médio e longo prazos e, mais ainda, desenvolver
uma política de rendas capaz de tirar o Brasil do time de
países de renda mais concentrada do mundo.
Para ingressar no trem do capitalismo moderno, e assim
poder candidatar-se a um lugar no Primeiro Mundo, como
costuma falar o Presidente Collor, seria preciso tirar dos baixos
níveis de consumo e de subsistência, quase toda a população
brasileira.
Segundo o IBGE, apenas 2,9 milhões de brasileiros gã~
nham mais de 20 salários mínimos. Os corilpiitadores do Instituto, que separam a população por faixas de renda, mostram
assim nossa verdadeira face. Os brasileiros_ •_•bem de vida"
infelizmente ainda são poucos. Os_ importadores de automó_veis, por exemplo, conseguiram vender, de junho de 1990
até fevereiro deste ano, somente 40 mil veículos. Essa estimativa feita pela Abeiva, que é a associação dos importadores,
não inchü apenas autómeis de luxo. Abrange igualmente os
27.500 carros populares trazidos pela LADA. No que se refere.
às vendas de carros nacionais de luxo, elas não ultrapassaram
as 200.000 unidades no ano passado.
De acordo com a Embratur --Empresa Brasileira de
Turismo, os vóos interriacionais, nos qüalS embarca quem
tem dinheiro, apenas pouco mais de 1 milhão de passageiros
subiram aos céus no ano passado. Todavia, nem todos pagaram o bilhete do próprio bolso. CerCa de 65% deles foram
tratar de negócios, c_om despesas pagas por empresas.
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Em relação às .transações bancárias, Q ·Citibank, interessadq_ e~ çp~rar com_ clientes na._ faixa de renda mensal de
l.SOO.dólare_s para cima, f~z lima pesquiSa reCente- e chegou
à conclusã~ de que, Se Conquístasse todos ·os brasileiros c:om
esse perfil, ganharia apen·as 1,5 milhões de clientes.
É bom lembrar também que só 2% das 50 milhões de
cadernet~s de poupança contêm 80% dos 16 bilhões de dólares. Nas bolsas de valore.s, a estimativa é que o número de
investidores chega, no máximo a 80.000. Na indústria imobiliá~a. ~egundo dados_ do Seoovi de São Paulo, que é o sindicato
das en;tpresaS do ramo, nã.o màis dO que 5%- da população
tem: retida· suficiente para comprar um imóveL Na cidade de
São PaUlo, que tem 9,5 milhões de habitantes,.só 8.000 apartaméntos'de 35mil.Qóla,res para cima foram vendidos no ano
passado. Qs_ cartões de c_rédito sOmam, no Brasil, não mais
de 8 tnilhões de unidades, e·apenas 1,6 milhão vale no exterior.
. Finahne11-~e, uma questão aparece como muito relevante
nos dias-de boje: qual o tamanhô da perda salarial dos trabalhadores desde Q início do Governo Collor?
As ~ondições de trabalho vêm se deteriorado de maneira
acelerada. Os dois anos do Góvêrno Collor estão marcados
por este agravamento. Devido-.à persistente recessão, o desemprego tem aumentado- gradativamente e o valor dos salários
v~m· Caip,Qo çw, _r~lação ·à lrtflação. Entre fevereíró- de 1987
e .111aio de ~991, por exemplo, o salário médio pago nas indústrias cáiU'-24% no Rio e 22-,5% effi São --Pã.ulO. No período
de.abril de 1990 a novembro ele 1991, essas perdas continuaram
aumentando e acusaram 18% no Rio e 9% em São Paulo,
Além disso, é importante ressaltar que aS perdas não se referem al'enas ao valor dos salários.- Em fins de 1986, por exemplo. para cada pessoa que atuava por conta própria, havia
trê~ tr()balhadc;>res com _q;trteira assinada._ Em maio de 1990,
esta proporção era de tO para 2,8; e em maio Oe 1991, caía
pita LO por 2,J. SegUndo cálculos feitos pela economista
Magdalena Growerriberger G6es, do Boletim de Conjuntura
do Instjtu~o de Economia Industrial da Universidade Federal
do Rio d.e Janeiro, a· nl:assa salarial do País caiu 9,7% de
janeiro agosto de 1.991, em relação ao mesmo período em
1990, sendo que o ·salário médio real teve uma queda de
12,44%, os dados _são relativos a seis regiões metropolitanas
-RiO~ São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador
e Recife. De-acordo com- a mesma fonte, a economia brasileira
está. definhando e n~O há_ apenas uma· redução do poder de
compra dos salários, mas _uma constatação de que esse quadro
é fn,Jto do desaquecimento da atividade económica, do constante descontrole monetário e dos sucessivos planos de estabiliZação, completamente massacrantes para os salários e desastrOsos ria prática._ Em todos os-meses do anos de 1991, a
m~$~a &aJarial cai~ em rf;!lação ~ _1990.
Agora em- março, o sal:irio mínimo é o mais baixo de
sua história. ü atual salário, qui! é de Crl\96.037 ,33, é o mesmo
desde jàneii.-0 e chegará ao final deste mês corroído por uma
taxa de inflação acumulada da ordem de 84.5%.
Segundo. levantameutos feitos pelo _Departamento Intersindicial de Estudos Sócio- Económicos-·- DIEESE, 40%
da população _economicamente ativa, cerca de 25,3 milhões
de:: pessoas, recebem até um salário niínimo por mês. Além
disso, 20% da população residente no País, cerca de 30 milhões
de pessoas, dependem diret&mente do salário mínimo.
A Comissão- TéCnica constituída para propor uma nova
política para o salário mín!mó admite, em seu relatório encaminh_açlo ao Presidente CQllQ~, que o salário ·atualé ~otaimente
i~~ufi_ci~nte _·pãra manter o trabal~_ador na faixa de extrema
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pobreza e sua famfi_ia. Diz ainda que ele é insUficiente a:té
para o consumo pessoal de 1700 caloria~ diárià.5:.
-.- . Através de uma eyolução históric~~ -o Gove~O -~CoUQr .
apresenta os salários_ m_ais baixo~_..des~e a çri~São 'd9 mín~~?
em 1940. A partir de dados fornecidos pelo Dieese, entre
os 13 menores salários observados desde 19:40 a~é_ ~a~_ço de
1992. sete são da responsabilidade do atuafdoyérrid. O nfvd
mais baixo da história do inírlirho acontece agora._-_em març-o,
com um valor de apenas 21 ,52 por cento em rela,ção a julho
de 1940. Segundo o mesmo relatório, o salário míilixrtó deveri~
ser, em meados de março, de Cr$148.70~,7_4, par~ manter
o poder de compra das fam_ílias localizadas na fai~a·de _extrema
pobreza, consumo diário de 1700 calori,as, e de Cr$.192.1~2,28,
para as familias acima da linha de. p<;~breza, _~-~sumo de 2.300
calorias.
_ . , _..... ,
·" .., ,,_
___ .
Sr. Presidente, sros e Srs. Senadores, a economi~ brasileira encontra-se _hoje diante de um atraso considerável em
relação às novas tecnologias ~dtiStriais. O ~esmQ _a~op.tece
em relação às estruturas e estratégi~S empreSáiíaiS, ·~ org~·ni
zação financeira, à educação e no que se r~fere às relações
de trabalho.
Ê importante sublinhar que noSso parque industriaf está
completamente superado. A indústria, elij.·SUa n_t3.i01ja, é formada por empresas-convencionais; ~mo a~t~móV~iS,'címe~
to, papel e celulose e as chamadas.,_CQDt~~i.ties~ -~~~~~nto
isso, os chamados "Tigres Asiáti"éos'_' e 0;-Japão estão concentrados nas indústrias de alta precisão,_.-que se .s1tuám na área
da eletrónica, da informática, d;as telec.omunicações e d~ au.to~
mação.
_· ·
-~-- · - : - · - _ _
Segundo um estudo feito pelo economista LUciano Çóúti:-nho, professor da Universici_ªde_ de_ Camp_inas, o. Brasil gasta
48 horas para montar um aut()móvel, enquanto no Japão o
tempo é de apenas 16 horas.. Numa fábrica _3l_rte.~c_an~, _essa_
demora é de 25. horas e, numa fábrica japOné.S3: instalada
nos Estados Unidos, é de 21 horas. A ~ori:Chisàõ do estudo
diz que poderemos ficar totalmen,te à __-m~'rg'ênf da epon9mia
mundial avançada, se não mode:rç.iza~os 0: nossc;t: sis!e:~~
económico, através de uma _mU.rl;ança na_ cultuta ~mpresarial
e nas relações de trabalho. É preciso, portáiitci~ fonnar inão- ·
de~obra especializada e eleger a educação comO. Q pbnto mais
fundamental para que o Brasil cq_nsiga _d_~f~Qjt__::q_ -~eu novo
projeto industrial.
·
· ,
_
Na realidade brasileira, constata-se que menos d'r 20%
dos empregados trabalham. num~ gr~nde empresa, QU seja,
a grande maioria das pe$soas que vive d~ S:)lário d~pende
da sobrevivência de médias, pequenas. ou microempresas;
Pelos dados do IBGE, somente 39% dqs tr,abalhadores
têm carteira assinada. Dessa ma,neir~, çonstA3:ta-se- q~e_ quase
dois terço da força de trabalho ~ão _t~m ~proteção alguma,
pois não estão legalmente empregados. São', ml verdade, lumpemproletários que vivem à margem ou à sombra .da economia
formal, sobrevivendo _à cpsta do subempfego ou·do emprego
doméstico, de alguma atiVldade autônoma ·ou ·avuls.a, _m~s
atrelada ao conjunto geral d~ ativida~es do País. . _ ;
Quando o sistema económiCo está_ funtiorian·do direito,
essa massa de subeffipre~adÓs consegue se -màntef ·_IÍO_lirrii~e
máximo da precariedade. Todavia, quand9- a crise ~conômica
se aprofunda e aparece a· recessão, ocorre um_ e~eito-cascata
no mercado de empregos, dom o desapareci~ento lias of~rtas
de trabalho e com o aulJlentq signifiéa~ivo-.d~s çle~P:_issões.
O resultado dessadesor~~Iri~açã'? e dessa ~~tr~ç~-~ do ~~r~do
de trabalho atrai para o seu mtehor pessoas ma1s_ quahftcaâas?
que começam a disputâ.r e·mpregos nos ~strat·~_s ~nferiOf~s,
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cnipu,rrando _os menos qualificados para a total marginalidade
sociaL A conseqüência imediata dessa situação é o· aumento
das. ptig!;ações _e~ direção dos grandes centros urbanos, o
aumento da crimfnalidade, da mortalidade infantil, enfim,
daS iensões sociais:
_- ~~~dhD,ensão do problema do emprego no Brasil agrava-se
a ~da· :31;19",- CO~ll: a -necessidade de criação cada vez ma:ior
do número. total de empregos. Até o final deste ano, serão
nece-ssários 2 milhõe~ de novos postos, para atender aos mi~
lhõ.es .de desempregados e subempregados que sonham com
uma carteira assinada; FGTS, férias. 13" salário, assistêridâ.
médiça;seguro-desemprego, merenda e, sobretudo, uma vida
digna~ O Brasil, infelizmente, não tem tido condições de dar
à su·a "juventude esta oportunidade de encarar a vida com
u-ptª__çerta esperança. O desemprego é motivo de angústia,
de desãriimo, de revolta e afeta a saúde mental e física das
pessoas.
Em 1990, através da promulgação da Lei n' 7 .998, saudada com grande euforia, foi criado o seguro-desemprego, para
amparar os trabalhadores demitidos, sem justa causa, dos
se~s c;mpregos. Não resta dúvida de que foi um passo Inuito
imj:)óitante no campo dos direitos sociais. Infelizmente. a euforia durou pouco e, co~o tudo_ no Brasil, o sonho transformqu-~e em pesadelo. O seguro-desemprego, vitimado pela
falta de recursos provenientes do Tesouro Nacional, pela desorganização administrativa, pela Íncompetência de- gestão,
pelo mau atendimento aos desempregados, pela fraude e pela
corl'Jlpção, está agonizante. Um relatório técnico, elaborado
pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, já pede
inclusive Urna radical mudança erri- siia eStruhfra. Em dois
anos de existência, o seguro-desemprego fracassou, pela falta
de seriedade e pela falta de responsabilidade, que caracterizam
a g~stão _da coisa pública no Brasil.
Se fizermos uma cOmparação entre· o Brasil e o Japão,
por exemplo, chegaremos à seguinte conclusão: enquanto o
Japão vive entre o dinamismo e a audácia, o Brasil navega
entre a desorganização e a improvisação. No Brasil, o debate
sobre. as grandes questões sócio-económicas gíi"a eln torno
de rótulos, de invenções, de experiências absurdas e de pala~
vras de impacto, "ortodoxas ou heterodoxas", que confundem
aS- cabeças das pessoas e ca-em no vazio. No Japão, o tratamento dos grandes temas sofre uma abordagem diferente.
Os-japonese raciocinam, São pragntátkõs, nãO se emocio~riánf
facilmente, procuram conhecer a fundo o problema e quase
sempte atingem os seus objetivos.
As relações capital X trabalho, no Japão, obedecem a
uma série de valores, que colocam a empresa como um prolon~
gamento da casa e da própria fam11ia do empregado. OS sindicatos e as empresas praticamente se entendem nesse complicado sistema de relações sociais de produção. Em conseqüência, as greves são quase inexistentes, a garantia da estabilidade
no emprego é uma realidade e um sistema de cumplicidade
eritre patrão e empregado está sempre presente no âmbito
da produção, da gestão e do futuro da própria empresa. Praticarriçrite não existe desemprego no Japão. Se uma enipre-sa,
por iàlgum motivo, se vê obrigada a dispensar operáriOs, o
que é improvável, a própria empresa não mede esforços em
achar um outro lugar para o funcionário.- Assim, tanto patrão
quanto empregado acreditam que a ascensão ou a queda de
sua empresa tem como-base os seus próprios ombros.
No seio dfl organização japonesa, fUncioria igualmente
um__arraigado sistema de promoção. Todo_operário alcança
esCalões mais ~.Itos, segundo uma progressão rígida baseada

,.. _'
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na idade e no temp~· d.e Sê"rviço. De maneira geral, os operários
são admitidoS uiná...veZ por ano, geralmente no mês de abriL
Os novos chegam -êrg ma,s~a. assistem a uma ceririlônhi ~e
boas~ vindas prcp.,.,ra.da pela direção da empresa, recebem roupas de trabalho e. COJP-e_çam um período de treinamento e
doutrinação. Este ·pe-ríodo de treinamento dura cerca de seis
meses e pode durar até· mais, dependendo do lugar que o
operário irá ocupai. Dessa maneira. durante trinta anos, o
operário japonês ·cumprirá urna longa caminhada, em termos
· ..
de progressão funci_onal. .
Apesar de sua rig!Qez, disciplina e efiCiência, o SIStema
japonês de relações de tràb~lho não deixa de apresentar su-as
contradições particulares~ Para os eSpecialistas erri recrutamento de pessoal, já:Se- nbta o aparecimento de um certo
tédio entre os-op~TáriOs~ pfOvoCado pela rotina do trabal~o
cotidiano. Mesmó _assi'tn,.,para eles, este sistema ainda vai
perdurar por algum' tempo.
As negociações entre o câpital c _o trabalhO_ acontecem
tranqüilamente nas salas dos executivos. Até nãO poderia ser
muito diferente, pOrque quase todas as grandes empresas japo~
nesas têm o seu próprio sindicato. O próprio dono da empre$a
é o responsável e o incentivador de sua organização. Assim,
o lema no Japão é: "O que é bom para a empresa é bom
para o sindicato" ..
Para nós, ocidentais, um sistema corno -este; baseado em
tradições culturais rriíiCnares de uma so_ciedade extremamente
fechada e conservadora, seria uma utopia. As dífefenças culturaiS e étnicas nos separa111 profUndamente no Japão. Todavia,
nada impede que tiremos deles alguns exemplos úteis, que
foram determinantes paTa a conquista do seu extraordinário
desenvolvimento industrial e económico:
Muito obrigado,
_-__
Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o
Sr. Alexandre Costa, ]'!Vice-Presidente, deixa a caáeira
da presidênci(l, que é ocupada pelo sr: -Mauro Beizevides, Presidente.

Em 1964, a grande imprensa também armou um escândalo_em cima da figura do GovernO, notadamente do Dr.
JoãÕ doulart; não só quando Jango foi dç:rrubado 1 inclusive
quando foi para o exílio. Lembro-me que a imprensa publicava.
notícias e mais notíêíaS de compras de fazenda pelo Dr. João
Goulart, e uma manchete dizia que o Dr. Jango não era
somente o maior proprietário rural desde Pliís, como tãmbém,
no exercício da Presidência da República, teria coinprado
dezenas e dezenas de fazendas~ O Dr. João Goular, no exílio,
em .Montevidéu, tendo em vista reportage~ que a revista
Life publicou, deu uma procuração em causa própria ao diretor
dessa revista, para que ele _pudesse comprar, por um dólar,
cada fazenda que o Sr. João Goulart houvFsse comprado desde
o dia em que assumiu a Presidência da República. Na época,
fiz um pronundame~to na Assembléia Legislati_va do ineu
estado, e consta _dos Anais daquela Assembléia essa procuração. Não cons.eguimos, nem como· matéria p-aga, 'qUe nenhum jornal do Brasp e do Rio Grande do: Sl!l publicasse
a nota do Sr. João- GOulart negafldo a acusação;.
O tempo passou. A grande verdade. é qÚe a acusação
deu em nada. Não era verdade. Absolutaffie_Rte; não era verdade.
'
.,
Agora, esta~os aqui. Ç> que chaniã. :a-ter.ção é a -tónica
diferente; em 195.4, as notícias, as man"Ghetes e o esforço eram
no sentido de derrubar o Governo. Eni 1964, também, a orientação era derru.b.ar o Governo. As ri6tíci~s de ·corrupção e
escândalos e âpham o objetivo-de desmo'raliza:r e, em conseqüência, prepanln terreno para o gOlpe que estava seiú:lo tramado.
Hoje, a situ~ção é muito diferente;-observamos, por parte
rla.opinião públiV~ de_Ste País, que há um sentimento unânime
no ~_entido de dar· foççt;t_ao Governo. Não há setor político,
intelectual, emptesarial, trabalhadores, lideranças sindicais
neSte _País qu~.!lft8 __ ~e~.eje dar força ao Pre~idente ~a República, consolidàrq Presidente da República, para qUe ele governe, para que"'·Vá Qem no seu governo e que fique até o
último dia do seu mandato.
O SR. PRESIDENTE (Mauw Benevides) - Concedo
_JLcl_aro que nós ;aprendemos. A direita, o centro e a
a palavta ao nobre Se_nad?r Pedro Simon.
- -esquerda aprende!a~ que nada adianta tramar contra o goverO SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS- Pronuncia o se- no· constituído.: NaÇJa_ adianta as esquerdas quererem fazer
guinte discurso.) --:"-Sr. Presidente, Srs. Senadores, ~nfesso uma movimentaÇã.b, ~airá na cabeça da esquerda, cõ"mo semque não me recordo, em nenhum outro período_ da minha pre tem aconteCido ab longo do tempo na AmériCa Latina.
vida política, de abrir os jornais e verificar tantos fatos e· As pessoas e os s·~tqr'es ·mais conservadores sabem e seritem
notícias de escândalos- envolvendo setores nota.damente do que_ é melhor umá: d.e:mocracia, com os debates que ocorrem,
Governo Federal.' É cla~Q que houve época de !C:mgos debates, do que o regi_rn,e_;cto·'.arbítfio, o regime dos_ militares, que
e notícias dessa natur.cza causariam graves conseqüênciaS neste tivemos e que nãb ~ornou para muita gerite.
País.
;_
É importaitte,:salientar aqui que não sinto, nos· órgãos
Em 1954, um grande: esquema foi armado pela imprensa da grande imprensa,: na_ Fiesp~ na CUT,_ no PT, nO Dr. BilzOta
nacional para derrubar ,cf Dr. Getúlio Vargas. Foi quandO ou no Dr. Quércia, e~m-qualquer partido políticO, nos fntelecnasceu o chamado_ 'macde lama", envolvendo a figura do_ tuais, nos artistas, nos homens que fazem teatro e música,
Presidente, e se diziam 'hprrores - escândalos e mais escân- em nenhum setor d~ so~iedade brasileira, iritefeSse em desmodalos que a imprensa veiculava.
__
. _
ralizar ou desarticulàT o. Governo, não sinto no ar~ nas Forças
Se hoje nos detivft_finos _em _reler o _que foi publicado Armadas, em nenhlinj setor da sociedade brasileira, interesse
na época -fiz' isso neSks últimos dias -, verifícãremos que em criar Clima de ,&cilpe ou de deseStabilidação do Governo.
a acusação ql}e era, feltª- ao Presidente da República dizia
Temos_ <iu~ Cl}~ar a aienção para o fatO de que há uma
respeito exataffiente aõ~seu Chefe de Segurança, Capitão Gre- diferença entre as: manchetes dos dias de hoje, no que tange
gório, que te;~ntinoü-'S~if9o o respoifsáVel pelo assassinato do à corrupção, à deminci~ de escândalo do Governo - os dias
Coronel Va_z e pelo tird'que atingiu o Sr. Carlos Lacerda.
de hoje lembt;~ll\- '()> de, \954 e 1964 .. A diferença, repito,
Com relação a.oJt:re;siçl_çnte da República, a rião ser o é que, em 1954,_~~!wa.rani um esquema de golpe para derrubar
que falavam a respeitO>_d_e U:m empréstimo qUe o ~anca do Getúlio, e ganQtl('fní; ~m 1964, o esquema de golpe se repetiu,
Brasil teria concedidcb;:parà criar o Jornal Ultimo Hora, na para derrubar o'-Jatr;go.~ e ganharam.
verdade, o cl1amado.'·~~õlàr. de lama" não se constituía ·em
Hoje, nãai·hf;e'sc}Uema algum. Não há absolutamente
nada tentando tu.ri\tlltu_ar a realidade brasileira. Pelo contrário .
quase nada.
·· ·;· . -~··"'~ ·~ ·
•o!'
.,·,-:
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É um fato interessante-.
Reparem que nos escândaloS'que são publicados nos jorM
nais não se nota um Lacerdiiequer .. Temos, aqui no Senado,
Senadores os mais brilhantes; nà•.Çâmara, Deputados os mais
brilhantes; na imprensa; comentaristas os mais brilhantes. Não
existe o desejo de sacudir para levar o Governo a ponto crítico.
Pelo contrário, abrem-se os jornãis,.e as notícias são no sentido
apenas de divulgação. Não há Q intuito de complicar, de tumultuar, de agitar o G_oyerno. Is~o é importante!
Já imaginaram-se, em 1964, quando_ caiu Jarigo, ou em

1954, quando caiu o Dr. Getúlio, existisse televisã_q_ e _cada
partido político tivesse horârio gratuito? Notem que duas vezes
por semana partidos políticos ocupam o horário nobre, em
cadeia_ nacional de rádio e televisão.
__
Por exemplo, o Dr. Brizola conclamou o povo a dar·
forças para que o Governo vença as dificuldades que está
vivendo. Um pronunciamento patriótico, respeitável, de um
homem público que está tendo a visão de que se é ruim com
Collor, pior sem Collor. Outro dia, falou o Dr. Quércia. Criti-cou, sim, mas, na verdade o seu pronunciamento foi uma
crítica convencional, não aproveitou o_s _fatos que estão af
para demolir a imagem do Governo. Outro, falou o antigo
Partido Comunista, onde o seu chefe, candidato à Presidência
da República, fez uma conclamação visando o entendimento,
respeitando a posição do Governo Federal.
E também a revista Veja - um milhão de assinaturas
-abriu espaço,para a reportagem mais extensa de sua história
com sete, oito páginas de entrevista com o Presidente da
República dizendo o que queria e o que bem entendia.
Então, devemos analisar: o que está acontec_e_ndoJ Porque, na verdade, se essas coisas estão acontecendo, a serem
reais, a mim não importa que o Chefe da Casa Militar não
.tenha avisado o Presidente da República de que havia denúncia contra o Sr. Magri, ou que o Sr. Passarinho não_fiz;era
nada. Para mim não é por aí. Até porque tenho um ponto
de vista sobre isso. O que penso, a minha posição pessoal
é que tanto úm quanto óutro cónVetsaram com o Presidente
da República, e Sua Excelência sabia o que estava acontecendo. É que ..o Presidente da República julgou que demitindo
o~ Sr. Magri, ~orno demitiu, como tradicionalmente acontece
neste Pai~, e a ~mprensa vein com "Escândalo ... ", "Escândalo ... ", em cima de determinado ministro OU -se-cre"tãri6, -no
momento em que é afastado, esquece tudo, terminou. É afastado, e começa tudo de novo,_ Eles nã,o sabiam que o cidadão
Ünha uma gravação e que a Deputada a ouviria. Daí, o f3to
de· tê-lo demitido não é importante, o importante é saber
o qu_e foi feito para apurar as denúnciaS!
Será· que esses fatos - e estou pedindo a transcrição
nos Anais - o\}ti.dos apenas pelos jornaiS de ontem, do Rio
· de Janeiro, Sã~ P~':~o e Bras~ia -são verdadeirosou m;mtirosos? Essas coisas todas estao acontecendo neste Pats, -~ q_
Senhor Presidente da República não sabia de nada! E agora
Vai saber? Qu"ândo é_que poderemos confiar_no Presidente?
Até ontem, cJ.uando todos esses fatos aconteceram, ou hoje
quando parece que Sua Excelência está começando a mudar?
O O _Estado.:.~e- S. Paulo de ontem publica: "Obras da
Rio-92 têm suspeita de irregularidade"; "Deputada denuncia
a ação entre amigos na partilha das verbas para Conferência
do Meio Ambiente"; "Santana manda apressar inquérito no
caso Leoni''; ''O Ministro da Infra-Estnitura determinou que
a PetroQr;ás acabe até o dia 13 o inquéritO que-apura denúncias
de irregularidade, envolvendo o Secretário de_ Assuntos E$tra·tégicds, Pedro Paulo Leoni, acusado de intermediar negócios
·'
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ehtre, a estatal e três empresas privadas"; "Procuradoria recebe lista de suspeitos de sonegação".
Às páginas 4 e 5 do jornal: "Uma Deputada denuncia
o que está ocorrendo na Rio-92." e reparem se é verdade
o que está acontecendo na Rio-92.
Representantes do mundo inteiro vi"rão ao Rio de Jane.iro,
capital do meio ambiente. A ser verdade o que a Deputada
denuncia, trata-se de uma anarquia, urila irresponsabilidade,
é um ridículo, é um grotesco que não se pode entender. E
o Preside:Ote da República não sabia, não tinha conhecimento!
Outra ·manchete estampada no jornal: "Santana manda
apressar investigação." Diz a notícia que o Sr. Ministro João
Santana, preocupado com as manchetes de jornais, que mostram, em sua maioria, escândalos do Governo, diminuiu o
prazo de investigação, para -que se_u Ministério fiqUe -livre
de suspeitas e possa sair das páginas dos jornais.
Outros destaques: "Governo diz que não sabe de fraude
internacional''; ''Secretário acumula experiências em negócios
e Casos Suspeitos"; O jornal relata que o Secretário já tem
acúmulo de experiências em casos suspeitos. E ó Dr. Collor
não sabia!
A charge do Estadão: "Caso Magri", "Caso LBA", "Caso
do Café", ''Caso IBAMA". "Caso Alceni". -"Como podemos viver nesse mar de lama? -pergunta um.- ..Não fazendo onda"- responde: o outro.
Prosseguindo nas manchetes: ''Saúde - Procurador-Geral deverá pedir novas investigações sobre Alceni". ''Previdência -Tum a afirma que a voz é de Magri." Estou lendo
apenas O Estado de S. Paulo de ontem.
Essas são as notícias do Estadão de ontem, somente do
dia de ontem. Leio, na coluna do Estadão:
uPor algum meandro não desvendado, o empresário Paulo César Faria soube com antecedência que
o Estado iria publicar urna longa reportagem, no domingo passado, sobre o Secretário Pedro Paulo Leoni Ramos. Na dúvida se era PP ou PC, Paulo César pediu
informações sobre a reportagem e ainda teve o cuidado
de publícar notinhas em outros jornais, para se defender de véspera de uma denúncia que nem ao menos
era contra ele.
Esse negócio de PC e PP ainda vai_ dar confusão._
Se é que já não está dando".
Ainda na mesma coluna:
"Mordomia: Até se mudar para Lisboa, no dia
3, o ex-Porta-Voz Cláudio Humberto terá gabinete,
telefone e secretária na sede da Propeg em Brasfiia,
onde tem ido diariamente.
Trata-se de importante firma de publicidade, que
tem altas contas no Governo. Inclusive no Palácio do
Planalto."
Esse é do "bateu-le_vou'', o ex-Porta-Voz da _Presidência
da República.
Esse é apenas o Estadão.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ um apai'te'?
O SR. PEDRO SIMON - Concedo Q aparte ao nobre
Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex• lembrou, há pouco,
a ttãgédia de Getúlio Vargas. E é interessante lembrar que
um dos ~tos mais tristes que abalaram a população brasileira
foi. exatamente, o suicídio de GetúliO Vargas.
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Dizia-se, à época, que Getúlio Vargas era um homem
sério, mas que à sua volta havia pessoas que agiam incorretamente; e, aos poucos, foi-se criando um clima, como se o
Presidente fosse conivente com aqueles atas. Mais e mais,
não tomando todas as preocupaç6es, não sendo rigoroso com
quem eventualmente estivesse agindo inadequadamente, as
denúncias abalaram de tal modo o seu governo que, a par
de muitas outras pressões, a par dos graves motivos que Constam da sua Carta-Tcstanl.ento ao POVo Brasileiro, não há dúvi-

da que aquele clima contribuiu para o seu dramático ato.
Há pouc_os __ dias, o Presidente da República disse sentir-se
com uma faca encravada no seu coração, diante das notícias
de que seus principais auxiliares estariam cometendo atas irregulares, atas de corrupção. Mas quais são as medidas efetivas
que demonstram a sua não-conivência? Quais são as iniciativas
presidenciais para fazer com qUC não haja mais essa interação
de influências entre o poder público e o poder privado. que
leva algumas pessoas a uma extraordinária acumulação? Nestes dias, a imprensa começa a revelar o novelo das atividades
de um dos homens de primeira hora do Presidente da República, o Secretário de Assuntos Estratégicos, Pedro Paulo Leoni Ramos. Lá, de Madrid, onde esteve_ anteontem, o referido
Secretário, quand0 perguntado se conhecia pessoas que têm
feito negócios cOm a Petrobrás, como, por exemplo, o advogado Oliveira Alves e Sérgío Rocha, da Edulira e Dilson
Duarte. da Pollo Trading, ele simplesmente disse: .. encerrei
minha entrevista''. "E a protemida transparência do Governo?
Posso entender que isso é pura retórica?"- pergunta a jornalista Clarissa Rossi. "Não é retórica. Eu dei uma nota dizendo
que não tenho. rigoro~amente, nenhuma atividade, a não ser
a que desenvolvo na condição de Secretário de Assuntos Estratégicos. Mas. fora da Secretaria, o senhor mantém relacionamento com essas pessoas? "Não." "Não conhece?" "Não."
Que compromisso têm os homens do Piesidente coffi a sua
própria palavra? Pois hoje é o próprio jornal que" V. Ex•
tem em mãos, O EStado- de S. Paulo, à págína· _ qUatio, que
revela que Sérgio Rocha é bem mais do que urna pessoa
desconhecida do Sr. Paulo Leoni Ramos. O próprio advogado
contratado para defender o empre:;árío, Sérgio Bermudes,
já recomendou que ele não processe o jo~!}al,_h_ªja viSta que
as informações precisas mostram que Pedro Paulo Leoni Ramos, na verdade, foi seu padrinho de casamento.
O SR. PEDRO SIMON- Ele não o conhecia?
Dizia que não o conhecia,
mas uum assíduo_ convidado de Sérgio Rocha às festas que
promovia em sua casa, no Itanhagá, no sofisticado bairro
da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, garantiu ·que Pedro
O Sr. Edu-31-Qo Suplicy -

Paulo Leoni Ramos era assíduo- freqüentadur das suas-rec-ep~
ções, das quais partiCipavam empresários, dirig-entes de fundos
de pensão de empresas estatais e funcionários cooptados para
o esquema. Sérgio Rocha fez campanha para o Presidente
Fernando Collor em 1989, e chegou a coordenar equipes de
preparação do novo Governo''.
Que valor tem a palavra do Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos?
O SR. PEDRO SIMON - É o Secretário-de Assuntos
Estratégicos.
O Sr. Eduardo Suplicy- E quando dá entrevista a jornais
da importância do Jornal do Brasil e O Estado de S.__ Paulo!
Não pode a palavra, neste País, ser tão pouco séria quando
vem de homens de confiança do Presidente Femando Collor.
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Portanto, solidarizo-me com V. Ex~ pela indignação com que
hoje se pronuncia diante destes fatos que caracterizam o Brasil
Novo de Fernando Collor de Mello.
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V. Ex• o importante
aparte.
É esse cidadão, encarregado da Secretaria de Assuntos
Estratégicos - que inclusive tem um projeto ·criando uma
espécie de espião junto às embaixadas do Brasil no estrangeiro
- , é essa gente que quer privatizar- a- Petrobrás, a petroquímica neste País, que quer ditar as normas do que é melhor
para este País, com esse tipo de procedimento que, na verdade,
gera dúvidas.
As dúvidas com ·relação a esse cidadão começaram quando não ficou esclarecido o que houve com relação àquele
contrato feito entre a Petrobrás e a Vasp, no que tange ao
uso de gasolina por parte dos aviões daquela empresa, logo
no momento em que ela foi privatizada.
Mas V. EX" e cu falamos sobre os jornais do dia de ontem.
Reparem que estou apenas no dia de ontem. O Correio Braziliense: "Collor demite cinco do Ibama por oorrupção", "Polícia Federal reforça provas contra Magri". Reparem que a
notícia sobre o caso do Ibama, dos cinco demitidos por corrupção, O Estado de S. Paulo não publicou. Foi publicada no
mesmo dia em outro jornal, no Correio Braziliense. O editorial
do-Correio Braziliense, cuja transcrição eu solicito, tem o
título "Saneamento Moral". "Há, ainda, outras manchetes:
"Goldemberg nega pressões"; "Maria Tereza vai punir culpados"; Santana pede urgência na sindicância da Petrobrás",
"Leoni mostra força política", e está-se concatenando para
fazer a sua defesa; "CPI do Caso Magri define lista de convocados para depor no Senado"; "Fiscal é preso quando recebia
suborno em São Paulo", "Engenheiro acusado de fraude sorne".
Tudo isso na oitava pãgina~ além do editorial e de mais
notícias na terceira página. Só no dia de ontem!
Eis o que diz o Jornal do Brasil: "Denúncia contra a
Será Apurada em Dez Dias"; "Ministro Tem n·ez
Dias para Apurar as Denúncias"; "Como Operava o Esquema
pp~·. e toda a argU.mentaçâo _de como _agia o Sr. Pedro Paulo
LeonTRarnos;-"Técnicos Explicam o NegóciO". Espero que
não aconteça com esses técnicos que fizeram a denúncia o
que aconteceu com os diretores que defenderam o monopólio
estatal e foram demitidos, porque não se pode defender o
monopólio estatal dentro da P~trobrás, ainda que, pela Constituição, hoje, a Petrobrás seja um monopólio estatal. Pela
lei, ela o é. O Governo pode enviar a esta Casa emenda
para mudar a Constituição. Pode! Pode mandar projeto para
mudar a lei.- pode;--{'vfas;-enqttanto não-mudar -a-Constituiçãoe a legislação, a Petrobrásé monopólio. E não pode a direção
da Petrobrás querer buscar a privatização antes de uma decisão
do Congresso Nacional. Os seus dois diretores foram demiti·
dos, porque defenderam o monopólio. E o Sr. Leoni, esse
que hoje está sendo acusado por essas afirmativas, com relação
à sua ação dentro da Petrobrás, é o grande coordenador,
é o defensor da sua privatização. Técnicos fizeram a denúncia.·
Sei que está havendo apuração interna; há m~a comissão de
sindicância na Pehobrás, no sentido de apurar essas questões.
Tenho respeíto pela figura do Ministro João Santana e
a convicção de que S. Ex~ haverá de buscar a verdade, e
-que essa não significará atingir os técnicos que tiveram coragem. numa hora como essa, de fazer a denúncia contra os
seus responsáveis.
Petrobrá~

a
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Empresas são int~rligadas; Amigo negocia com fundo;
Edubra con.trata advogado fampso; Tribunal de Contas da
União rejeita contas desde 1989; Apurar as· denúncias, exaltado Leoni nega tudo; Pedro Paulo· Leoni - Empresário é
um dos últimos da primeira hora; Weber não crê em acusação;
Delegado Tuma quer prorrogar. pt-azo do inquérito sobre Magri; GOvernador do Acre insiste .em· depor; Pedido à Suíça
será adiado.
·· · ·
Considero fantástico esse pedido~ã Suíça. A informação
que tenho é que as contas sigilosaS; são realmente sigilosas
na Suíça. Pode ser até que se descubra uma fórmula de conhecê-las. Agora, não consigo entendei' como fa:z;er um pedido
oficial à Suíça, dizendo.~ Quero saber Se o senhor fulano de
tal tem conta, qual é o seu número ... Sinceramente, não alcanço o sentido dessa solicitação do Governo Federal.
Teste da Unicamp não ba~ta; Hoje já deu que basta;
a Unicamp reconhece que a voz é do Sr. Magri; Jntocada;
Alceni desmente depoimento de .Lira no Senado; "Editorial:
Negócios sujos;- "GOldemberg de_vol_ve acusação"; "Posse
marcada por crítica"; "Acusação se volta contra ex-Secretário".

·

Reparem V. Ex•s quantas pági"nas são desse noticiário,
que. repito, são só do Jornal do Brasil, sendo que as páginas
quatro e cinco, são todas elas manchetes relacionadas aos
fatos que estamos anunciando. Estou falando somente dos
jornais de ontem: "Goldemberg demite cinco e faz críticas
a Lutzenberger"; "Goldemberg ac_usa Lutzellberger' de omissão"; "Maria Teresa quer saída para o PacífiCCi;--"Deputado
e ex-Secretário já conhecia a~ irregularidades"; "Petrobrás
. tem 10 dias para explicar a atuação de Leoni"; "Santana apressa sindicância na Petrobrás"; "Usodejntermediários é uma
prática recente na estatal"; "~duÇra in.~ermediou 13 importações de derivados desde 1991 ','';Pólo Trading aluga escritório
da Tecnicap; "Secrctãrio indicou quatro diretores para a estatal"; "Intermediário de negócios'~eria ligado a_Leonr'; "Polícia investiga mais 5 empresàs quê ·negçciaram--corn: Magri";
"Governador do Acre desmente Mendonça"; "Construtora
explica denúncia"; "Toyota confirma proposta de suborno";
''Estrago feito. Presidente da Petrobrás, Ernesto Weber, acha
que acabou ficando com a "batata quente" na mão. Está
preocupado porque se criou uma e~pectativa de que ele vai
apurar as atividades do Secretário Pedro Paulo Leoni, quando,
na prática, só poderá examinar o que houve dentro da estatal.
Além do mais, Weber tem comentado com ~eus interlocutores
que quaisquer que sejam os resultados da i_nvestig~ção interna,
a imagem da estatal poderá ficar arranhada".
Ele tem razão, arranhada ficou; resta saber o que será
feito para alterar esse quadro.
"Sobre denúncias do ''esquema PP", o Presidente da
Petrobrás, Ernesto Weber, disse ontem à coluna:_"Não fazemos investigações externas, apenas apurações internas. Recentemente apuramos fatos e nomes de um desvio fiscal em
Manaus; os responsáveis já estão na cadeia".
. Esse é o jornal O Globo, de ontem. Nã_q me parece qu~
esse jornal tenha como tradição divergir ou discordar do Presidente da República, principalmente sendo ele o Senhor Collor.
O Jornal de Brasília diz: "Inquérito do .Ibama apura favorecimento;" "Governador do_Acre desentendeu-se com o Presidente da CPI, Deputado Maurilio Ferreira Lima, do PMDB,
Sobre Irregularidades no Fundo de Garantia: O Governador
queria depor, mesmo não tendo sido convocado, sobre a acu.sação do superfaturamento"; O Presidente Collor mandou
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demitir cinco no Ibama; "Supremo julga o pedido da Polícia
Federal para vasculhar as contas do ex-Ministro Magri".
O jornal Folha de S. Paulo diz: "Juíza federal aceita deilúncia no caso do café", Reparem que esse é um caso que
não se encontra em nenhum dos outros jornais, cada jornal
parece ter como característica a apresentação de um fato.
Nós, talvez, nem nos lembrássemos mais da questão do café,
mas esse joinal apresenta o fato como novo. No caso do
café, a juíZa federal aceitou a denúncia.
"Justiça fez a denúncia contra Mesquita"; "Escândalo
do café: ex-diretor do Departamento de Abastecimento e Preços deve s~r _Q~vido pela juíza dentro de 30 dias - e faz
o cronológico para quem não se lembra mais. Para entender
o escândalo do café, é só ler a Folha de S. Paulo de ontem,
página 7, e lá encontrará: "No dia 21 de março de 1991,
a então Ministra Zélia Cardoso de Mello .Qeçide suspender
os registres da exportação de café do _dia 22_ de março até
o dia 19 de maio"; "Procurador conc.lui o primeiro inquérito,
denunciando Ricardo Mesquita"; "Banco do Brasil tem seU.
balanço contestado pela CVM"; a CVM contesta resultado
do Banco do Brasil"; "Balanço do Banco do Brasil descon~
sidera prejuízo que impediria pagamento de dividendos." Essa
é outra notícia da Folha de S. Paulo, também de ontem, dia
25 de mar_ço de 1992. Mas,_ apenas a Folha de S. Paulo _a
está publicando. Pode ter ocorrido a republicação da notícia.
"Amizades do Planalto: "Diretores da empresa de Iobby de
Leoni Ramos são ligadas ao- Governo". "Crianças escraVi-=zadas: _Relatório da Polícia Federal recofihece prostitUição
e torturas"; "'Tuma procura- focos de tráfego"; "Irmãos de
PC ganham obras"
Manchete do Estadão de ontem, voltando a um assunto
que já está riO passado: "TribunªlJI~ Contas da União quer
saber o par"adeiro das bicicletas d~s Lojas do Pedro".
"Bateu-Levou- O Presidente da Caixa Económica Federal, Álvaro Mendonça, determín'ou ao Departamento Jurídico do Banco que atue com energia cóntrã as denúnciasde irregu!aridades, se preciso proceSsandO jornalistas". Aí
está a saída; talvez seja por ar- e não tenhamos nos dados
conta.
Repito:
"Presidente da Caixa EcOnómica determinou ao
Departamento Jurídico do Bànco que atue com energia
contra as denúncias de irregularidades, se preciso, processando jornalistas."
O Htelex'' diz:
"'Chefe da Interpol, em São Paulo, Romeu Tuma
Júnior, se tivesse dez fiChaS, aposentaria apenas cinco
em que a Suíça responderá à consulta sobre as contas
de Magri. Mas se uma autoridade brasileira pedir, ele
joga as dez."
Se essa é a sua competência, siúceramente, tenho pena
de quem joga na competência do Dr. Tuma~ "Muita pressa
- Rosângela das Graças Morais, qJ.!e se apresentava como
"prima de Magri", correu tanto do.s jornalistas, após depor
na Polícia Federal, ontem, que acabou se esquecendo de devolver o crachá que dá acesso ao edifício."
"Time Perigoso ----:__!~_~_ão sete ~s Ql\!:lhere_s investigadas
pela Polícia Federal no caso Magri: as lobistas Sheila e Marlene, a .. prima" Rosângela, Darei Souza, do Sindicato dos Eletricitários, as irmãs Carmem e Dirçe Zamora e Maria Helena
dos Santos do Ministério do Trabalho." '.'Polícia Federal vai.
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esteja dando um sentido mais normal_ao seu Goyç:rn_o. Temos
de assistir e ficar na interrogação: será ou não será?
Se pegarmos os jornais de hoje, encontraremos mais manpresas envolvidas no suposto esquema de Leon.i Ramos, na
Petrobrás, é amigo de infância e padrinho de casamento do chetes iguais a essas estampadas ontem. Alguém poderá dizer:
Secretário da SAE. "Gente Conhecida -Além de padrinho "pois é, o Presidente não sabia ... Não sabia, porque quando
de casamento de Leoni Rocha, Sérgio Rocha, da Edubra, sabe toma providências ... "Mas, então, temos que analisar
participou da campanha de Collor e de um dos grupos de esse Presidente; esse Presidente não detém a confiança, a
transição do Bolo de Noiva. Chegou-a ser-c-onvidado a ocupar credibilidade, não está à altura de ser Presidente da República.
Não se trata apenas de falta de experiênda.
cargos no Governo".
~ Será que o Senhor Presidente não sabia de todas essas
São esses cidadãos que - como bem diSse o S~riador
coisas que estê1o acontecendo?
Eduardo Suplicy- o Sr. L-eOni não conhecia.
A imprensa vem chamando a atenção, há muito tempo,
Polícia Federal vai prorrogar inquérito de Magri- P<?lícia
·sobre os casos PC e PP- o Presidente não sabe, o Presidente
quer mais trinta dias para conclusão do caso Magri."
não toma conhecimento. Eu não sei! Será que essa imprensa
Essas notícias da edição de ontem da Folha.
tem um esquema contra o Presidente Collor? Será que isso
Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadotes-; <}Ual Será o esquema
do Governo Federal? Afirma-se, e cu concordo, a imprensa· faz parte de um plano macabro e diabólico para desmontar
o Governo Collor, do qual não temos conhecimento? Não.
é livre neste País. A imprensa tem publicado os fatos; o Congresso tem investigado. Hoje, pela manhã, fiquei apavora_do É um fato completamente diferente. A opinião pública, todos
quando vi o número de comissões que_estavam ré unidas_. Ha~ nós ficamos a imaginar: não, em 1954 e 1964 houve isso mas
via, praticamente, no Se"nado e mi Câmara, nO CongressO era um esquema de golpe. Agora não. É um esquema macabro
contra o Senhor Collor e sua equipe de Governo? Não me
Nacional, pelo rnenos4 ou 5 Comissões de Inquérito apurando
parece. Perdão, não me parece. Eu não sei de que forma
ilícitos penais dentro de órgãos do Governo.
6 Senhor Collor está ferindo os interesSes de O Globo, Jornal
O CongressO -está apUrando livremente, a_imprcnSa tem
do Brasil, O Estado de S. Paulo, Correio Braziliense ou de
publicado e o Presidente da República tem permitido.
quem quer que seja. O Presidente Collor está fazendo o seu
Faço Justiça, pois não há conhecimento de que o Governo
Governo com as suas aberturas, com os seus lances decapitatenha tentado boicotar ou dificultar esse trabalho de esclareci- lismo, com uma forma de governar, mas, dizer que há um
mento. Mas, pelo amor de Deus! Creio que está na hora
esquema no sentido de demolir a imagem do Doutor Collor! ...
de o Govemo esclarecer sobre esse conjunto de coisas e essas
Honestamente, eu penso o contrário. Se o Doutor Collor
matérias.
se salvar, se Sua Excelência conseguir se recuperar no seu
Dizem que o GOvernO, aos poucos, ·está se livrando da
Governo terá que agradecer a grande imprensa, porque se
chamada "República das Alagoas". Está entranQo Q novo
não publicassem isso, os senhores PC, PP e Magri da vida
Ministro Qa Saúde, Dr. Adib Jatene, homem a quem devemos
estariam, talvez, até o final do seu_ Governo.
dar nota 10. :r~os o Sr. Goldemberg, Ministro da Educação,
Uma coisa está clara: o Senhor Collor não tem sensibium homem competente, reconheçamos isso. Está cehgando lidade auditiva, intuitiva nem visual que lhe recomendem ser
gente nova- o novo Secretário do Presidente9.ã. República,
um homem realmente especialista nessa matéria.
o Sr. Bornhausen, homem competente. Os homens da chamaVolto a perguntar qual a filosofia de Governo? Qual
da "República das Alagoas" estão se afastando, mas ainda
o esquema de Governo? Qual a orientação do Governo? Para
faltam alguns. Mas a Nação e o Congresso Nacional não po- onde o Governo vai? O que o Governo quer? Nunca vi! Págidem ser feitas de bobos. O Presidente não pode, no meio
nas e páginas, praticamente sobre todos os setores do Goverdo mar, lançar às feras, lançar às ondas, lançar aos tubarões no, e absolutamente nada.
aqueles seus amigos de ontem, os homens íntimos de ontem,
Quem vê o Presidente pela sua aparência, sua maneira
no sentido apena.s de dizer, como leu o Senador Eduardo
de falar, sua gesticulação, essas coisas são, corno Sua ExceSuplicy, "qv.e São punhais no seu coração.
lência disse, "feridas no coração", no seu se_ntimento, malvadezas praticadas por pessoas nas quais confiava e que traíram
O Governador Alceu Collares, do Rio ·Grande do Sul,
a sua confiança.
de quem sou adversário e não tenho por que prestigiá-lo,
O Governo, concordo, escolheu o Sr. Adib Jatene. Passarecebeu denúncias de fatos graves ocorridos no seu Governo.
mos a ter confiança no Sr. Adib Jatene? Claro que sim! Ê
Ontem, S. -:qx~ af;:tstou toda a Diretoria da CRT, que é a
motivo de credibilidade e respeitabilidade o fato de o Sr.
empresa de telecomunicações do Governo do Estado. O Deputado fez a denúncia. Não tem o Governador conhecimento
Adib Jatene aceitar o convite para o Ministério? Claro que
---sim! Mas não me parec_e que seja suficiente.
de que os fatos sejam verdadeiros, mas diante da denúncia,
afastou to,da a Diietoria e nomeou uma Comissão de Inquérito
0 Presidente da República se chama Dr. Fernando Collor
para inveStig'~r o c:aso. Não esperou, coni.O- no caso do Sr.
de Mello; ele não pode ser uma marionete que vai para lá
Magri, a ·opinião pública se perguntar: E se a fita não tivesse
e---vai para cá. O Sr. Magri faz besteira, deve-se bater no
aparecido, o inquérito seria aberto? Ou, se o Sr. Magri fosse
Dr. Collor; o Sr. Janete é um homem bom, viva o Dr. Col1or.
demitido, o assunto seria csqueddo?
O Presidente deve ter luz própria. Não pode apenas ser defiO Governador do Rio Grande do Sul, informado da denido pela figura dos seus auxiliares, Sua Excelência deve ter
peJ1_samento, orientação e filosofia próprios.
núncia-, tomou as providências cabíveis.
É o que tem acontecido aqui neste Governo? Parece-me
Parece-me importante que alguém, cm nome do governo,
esclareça esses fatos que são diários, notórios e escandalosos.
que não! Muitos estão torcendo no sentido de que a exemplo
Sem falar nas denúncias do irmão do Presidente,_ vindas de
dos homens da chamada ''República das Alagoas" que estão
sendo lançados ao mar, à sua própria sorte, que o Governo,
Alagoas, com relação à questão do jornal, ou as que envolvem
ao trazer pessoas como o Dr. Jatene e outras semelhantes, o outro irmão do Presidente, em São Paulo. Essas questões
intimai irmã da loura ..-.'' "Lobista Confirma Depósito", -

Sérgio Rocha, o principal executivo da EdUbrã., uma das em-

Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO N;\.CIONAL (Seção II)

~

Sexta-feiia 27

1435

são sérias, são graves e abalam a credibilidade do Presidente não _é_suficie:ôte apenas determina( à investigação, o Governo
da República.
- deve _dizer êtual é a sua filosofia; __ o Governo deve justificar
Por isso, Sr. Presidente, acredito que, dentro do senti-- sé tais_ acontecimentos decõrrera_ril; do fato de estar sendo mento que norteia este País. nesta hora que estamos viVendo, liberal~· por estar apenas no segri~Óo--ano de mandato, e s_e.
-volto a repetir-não vejo nenhum Senador, nenhum DepU- comprometer a, a partir de agora, tomar providências; o Gotado, nenhum dirigente partidário, nCnhUfu dirigente sindical verno qeve falar! Ou pensa o Senhor CoUor que o que acon"
do PC~ da CUT c n.em do PT que não queira normalizar teceu com o Sr. Magri não o atingiu? É Claro que sim! Sei
a vida brasileira, que não esteja rezando para que essa situação dis~o pOrque: fui Governador e MhJ.fu!rb de Estado.
-.. Não podemos acusar um cidadão_ pelo que seus assessoreS.
se modifique, e que o Senhor Presidente estabilize, política,
ética, moral, económica e socialmente Q_seu_Qovemo.
- faze\11. É claro que não! Não posso dizer que o Senhor Cóllor,
Não quero que tomem este meu pronunciamerito no sen- qúé-foi traído pelo_ Sr. Magri, é feSp0nSável. É claro que
tido de que a minha_ orientação sej~_Qutra que não a do esclare- n?o! _ _ Mas quando os fatos oco.rrem ®mo vêm ocorrem;io,
cimento. Se venho a esta tribuna, c trago esses fatos- ao _Conhe~ ou seja, qua~do se passa um ano desQ~ a denúncia sem que
cimento_da Casa, é para chamar a atenção. Fui alertãdó_ Por nada seja feito, há uma co~responsabiliaaQe, não digo de omis~
um grupo de Senadores que, abrindo os jornais de _ontem, sãO:: Mas pelo menos de apatia, no S~htiçio de apurá~los. Volto
entre eles O Estado de S. Pa'-llo,_ comentaram_ a_ quantidade a re'petir: o deputado feia denúu.b~·.>:~ 8;overnador do Rio
de escàndalos, e de denúncias que havia. ISsó-{Uina b~ubari Grande do Sul _mandou investigar"; afãS't9u a diretoria e nodade! Talvez ainda não tenham. os {lO$ dado cop_tª"da gravidade meou uma comissão de inquérito." .t\(jíii;rneu Deus do Céu!
do problema. O ci_d_a_dão QO interior~ 4.9. Jigar o. rádio_ éH.l- a-- Mell_Deus do céu! Mes.e.s,,anos dt;!ri_q._gc-{~ndo, falando ..._
televisão_ para assistir o nOticiário~ QuVitá a pena~ notícias de
Volto a perguntar: o --sr. Magr~'Se_ria demitido se -a fita
escândalo e corrupção! É isso que entra na sua cabeça! Esse não tivesse aparecido? Esta é a pergúnta! O Senhor Collor
tem que esclarecer e, se foi o caso. comTiúinildade. reconhecer
o motivo da minha presença nesta tribuna.
Se estou aqui é porque imagino que ha:já., por parte de o equívoco ou, pelo menos, que vai riludar de método e que
setores do Governo, a credibilidade, a vontade, o desejo de daqui para o _futuro os fatos serão apurados com a rigidez
alterar esse quadro. Reconheço que isso ocorrerá, ~'limpando~· necessária e indispensável. Isso para não falar que o Senhor
essa gente! E o Senhor Collor, que foi _tão leve, tão lerdo _ Collor foi eleito Presidente da República em cima de urna
em limpar a área nestes dois anos, espào c!.ue: daQUí-Para~ CPI que denunciava a corrupção que te·ria havido no Governo
o futuro, seja mais rápido, mais enérgico e? se_ antecipe· aos do Senhor Samey, onde, num progr- a de televisão, muito
cia fez um programafatos. Mesmo porque, a essa altura, é melhor cometer injustiça inteligente e jiabiamente ..__, Sua Exc
de televisão·"'"dirigindo-se ao Pr
_te d:;t República, obri~
afastando do que justiça mantendo!
Mas não apenas isso! Creio que o Presidente_ da República gou-o a entrar em seu programa, nullfa· épo·ca em ·que o Senhoi
tem a obrigação de dizer algo à Nação, de esctarec~_r,_ de ~osé Sarney ,tinha um nível de popularidade praticamente no
·mostrar qual é a sua ação, qual é a sua vontade e- qual será, chão. Sua E:x.celência passou a ser Q3:rftriljgo público n"'l do
daqui por-diante, o seu procedimento. Creio que o Governo Presidente..~da República; não era 6'-St. -Márfo ·covas_, nem
Federal tem a responsabilidade de falar sobre essas n:tatérias. o Sr. Brizo!~· o Dr._ Ulysses ningUérir, _Sua Excelência passou
Sei que o Presidg-nte_vai alegar que, nunca houve liberdade a ser õ iniffiigo público n"' 1 do SeÍihof Sa'rney, porque foi
como_ no seu Governo; que-nunca houve liberdade de imprensa para um programa de televisão, des':afio·ue:O usando termos·
como no seu GCIVérrió; quC nui:tCa Se pôde apurar denúncias que nãO usamos contra Sua .Ex:celênciã,. P.orque não nos daria
como no seu Governo;· que nunca houve a oportunidade trans- autorização, porque poderíamos fazer e dizer o mesmo que
parente para investigar fatos Como no seu Governo!
, _ ele disse do $~nhor Sarney no seu pi-o_gra~a de rádio e televiIsso não é o suficiente! Faço justiça· acr-di:Ze(·-q_ue Tio são, em cad~i,a nacfonal para o Bra·(ll inteirO, que Sua Exce·
GovernO do Dr. Sarney tamQétn houve liberdade1A imprensa lênéfa disse? Num momento em qui-o Serihor Sarney_estava
também foi livre! Reconheço .que Tio -Govern_O_ dO~tYóUtCú com o goverrt~ no chão, usou aque!<!_l'i~guag'em, denunciando,
Collor a liberdade é real._ Há liberdade de imprensa, há liber~ ofendendo, dj!smoralizando o Senhór"-Sarney. O Senhor Codade de manifestação de pensamento e há liberdade de_ apura- llor terminou__ eleito Presidente da República. Elegeu-se de-.
ção. Reconheço que sim! Reconheço publicamente esse mé- nunciando a ~erupção que estaria hav:endo no Governo do
Senhor-;-Sáiri:ef. Pois é esse homem, qu~ se elegeu Presidente
rito.
Se houvesse um, dois ou três casos, eu sequer viria a da RejJúbliÇa:_denunciando a cornJ.pÇão, que agora _está aí!
esta tribuna. Eu não teria o que dizer nest& tri.buna, pOrque, Na verdade, _ninguém está dispens·artdó a Sua Excelência o
afinal, seriam três ou quatro casos..que õ Governo-apllrariã., mesmo tratamento que dispensou ao Govetno do Doutor Sar~ _
afastaria os responsáveis e concluiria a investigação. Poderiam ney. Na verdade, está na hora de a DoJJ.t.or Collor pegar
perguntar: "O que mais õ Senador Pedro Simon quer do a cópia daquele processo de corrupção que de"ixou protocolado
na Chefia da Casa Militar - como Go,v_erp.ã.dor de Alagoas,
Governo?"
Sua Excelência deixou protocoladas deilúõ.Cii!S de corrupção
No entanto, não são dois_ nem três, são dezenas! Uma
na Chefia ·da, Casa Militar do Doutor
-,está na hora
infinidade, uma corrente de fatos_ estão sendo denunciados. de o Senhór: Côllor ler e fazer a cornpab-çãO.com o que _e_stá
Ai fica muito mais Sério! Trata-se de uma epidemia de cOrruP~ ocorrendo em seu Governo. Está na tio~~~ck Sua Excelênçia
ção a ser noticiada.
fazer a comp:4ração das acusações que ;dirigiu ao GovernO
Não digo que as denúncias sejam -prõcedentes e verda- do Senhor Sarney.
deiras. Não tenho por que apurar~lht::s a veracidade. Mas,
pela maneira como vém sendo anunciadas, pela seriedade
o· sr~ Aipfr Lando - P~rmite~me v. Exa UIJl aparte?
com que sugerem a investigação, parece~m·e que--sim. E, por
se tratar de uma epidemia de fatos que se estão repetindo,
O SR.. PED!l.O SIMON - Pois n~o. ·.
. ~· ~·.'
'
-·-
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É muito importante o Deputado, o Senador, o políti~~
O Sr. Amir Lando - Nobre Senador Pedi-o Simon, V.
Ex• chama a atenção desta Casa e da Nação para e um tema que denuncia' um fato de corrupção, que busca a responsaque realmente está ultrapassando os limites da tolerância. bilidade, que apura. Eu não sei fazer isso. Eu não sei mexer
Os índices de credibilidade do Governo atin,g:em patamares com a honra e atingir a dignidade.
_.
- .
.
Eu não teriho vocação para promotor público._ Eu fiz
muito baixos, que colocam em perigo, inclu(jive, as instituições
democráticas. Hoje, o povo brasileiro não acredita· mais no mais- de 300 júris e sCtrijue- atueí na defesa. Jamais consegUi
Poder Executivo, nO Poder Legislativo, no Poder JudiciáriO. fazer uma acusação durante minha vida jurídica.
Esse é o quadro retratado na sua última pesquisa do Instituto
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nobre SenaGallup. No entanto, como V. Ex~ diz, um escândalo sucede dor Pedro Simon, V. Ex~ já excedeu em 42 minutos o temtro
outro, te para abafar o último outro é criado. E não há punição regimen~al.
alguma! A Nação estarrecida assiste a essa festa da impuniO SR. PEDRO SIMON - Eu agradeço a gentileza de
dade. Ainda é preciso lembrar, nobre Senado!, que o Presidente Collor ao tomar posse, aunciando o seu MiniStério, V. Ex•, Sr. Presidente, e estou encerrando.
Reparem que ao longo do meu pronunciamento,_ não
di.Li& à Nação: "Este é o meu Ministério. Este Minist-ério
representa a mim mesmo. Os erros ou os acertOs deste Minis- estou dizendo que esses fatos são verdadeiros-Ou -não; eu
tério a mim devem ser debitados, ou capitalizados os acertos". não estou debatend_o a questão de a, de b ou de c, a corrupção
Não obstante, essa equipe foi escolhida no âmbito da sua de João, Manoel, Pedro ou do Paulo, estou falando do somaestrita confiança. Não houve imposiç_ões d~ partidos, n~o..hou- . tório desse conjunto. Estou fazendo a defesa da sociedade,
ve acordos. E o que ocorre? Ocorre este "mar de lama". do próprio Governo, que não pode aceitar essas coisas que
E hoje poderíamos _perguntar: "o que há de são nesta Repú- estão sendo ditaS dele. É tudo isso mentira, Si:". Presidente?
-·
blica?" O Quer diZer, estamos, realmente, marchando para É_ tudo isso um escândalo, é uma invençãO? . '
O Presidente que nos convoque, fiCarei ao lado dele para
um impéiSSe nas instituições. O que está ·em Jog"o" é ·a sobrevivência da democracia. V. Ex~ tem razão, porque- se não fosse assomar à tribuna e dizer: é uma Cseãndalo, é Uma íinorali..a imprensa, a coragem de jornalistas que têm comPromisso dade, uma indecência. É uma campanha ridíCula e estúpida
com a verdade, porque são filhos do seu tempo, têm compro- da imprensa, contra o_ honorável Gqverno_ de;>_ Sr. Presidente
misso com a sociedade, com a· liberdade, enfim, com a demo- Collor.
Tem resquícios de verdade? Vamos adotar uma política,
cracia, talvez passasse tudo sob essa cortina de fumaça. Ocorre
que os escândaoos se sucedem e as punições, realmente, nã_o Sr. Presidente, vamos adotar uma filosofia.
satisfazem a ira pública deste País. O povo está ifado, o povo
O" Sr. Mário Covãs- Permite-me V. Ex~ uma aparte?
já não suporta mais. Nos meus rinções de Rondônia, nos
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, apenas pela .
confins da Amazônia, o povo, a gente humilde está reclamando: "O que vocês fazem?" -referindo-se a nós, parla- alegria de receber um aparte do Senador Mário ÇovaS:, se
mentares. É preciso, e~dentemente, que alguma coisa seja V. Ex~ permitir.
O Sr. Mário COvas- Agradeço ao orador "e ao Pre~ÍdeiltC: .
feita pãra salvar a República. A República não é património
de ninguém, é património do povo brasileiro. É precisO que a concessão. Talvez o esteja fazendo at~ fora de_ hora~ mas .
alguém se levante em favor da República. A RepúbliCa pede foi um certo pudor que me im~iu, ·até agora, dç apartear
socorro. Neste momento, vozes, como a de V. Ex•, vêm aten- V. Ex' Cheguei ao Congresso Nacional em 1963: É verdade
. der a esse reclamo popular, esse clamor público, que hoje que tive a minha vida política tumultuada, até por uma cassadomina todos os recantos do País, que é a necessidade urgente ção e, portanto, estive afastado daqui durante certo tempo.
de Punir os corruptos, e, mais do que isso, de ressarci:ar o Mas durante todo esse período, mesmo no período mais duro
património público, porque o que ocorre em -tudo isso é o da ditad!lra, o debate. parlamentar se fazia entre Goverilo
património Público sendo vilipendiado, o Orçamento da e Oposição. Como estOu- inteiranientC de acordo com ãs idéiaS
. Tudo se sepulta nessa onda de corrupção, tudo se sepulta de V. E~. achei qUe seriã. uma·demasi3. ocUpar Os eSpaços
nessa sucessão de escândalos e o escândalo cada vez mais dos defensores do Go~ernO que, afinal, seriam os que 'teriam
exerce esse papel de vedar os olhos para os graves problemas direito à contradita á V. Ex• Fiqueiaguardandq até ~ fiital .
que afetam a Nação, que são a fome, a miseria e a recessão. do se~ discurso; já agora, na despedida, e com a concessão
Isso, realmente, preocupa, e não sei como vamos -sair ·desse feita pelo Presid~nte é que me apresso a manifestar, entre
beco. V. EX' tem razão e está de parabéns, porque brinda outras coisas, a mfuha profunda admiração pelo acontecido.
esta Casa e a Nação brasileira com esse discurso que é o V. Ex• des_nuda o Governo . .Sequer tem a preocupação de
clamor do povo brasileiro e o repúdio da Nação contra os colocá~lo no pelourinho. O estorno que está havendo, sustenta-se em págillás de coÓlunicação~ relembra fatos que· estão
desmandos do Governo.
na ordem do dia; fatos que, afimd vieram se amontoandoO SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V. Ex• pelo impor- ao longo do tempo. Se não é desculpável, é até compreensível
tante e significativo aparte.
- -que no 'Governá aconteça uma série de fatos absolutamente ,
Sr. Presidente, faço questão de esclecer: não tenho na condenáveis. Se o ~~esidente não tivesse tido a pretensão,
minha biografia o estilo de fazer política, baseado em brincar na campanha, de .dizer que acabaria com a corrupção em
com a honra e a dignidade dos outros. E mais, não faz parte três meses,. e deixar n_a opinião pública a idéia de que ele
da minha biografia, nem do meu estilo, no debate na campa- e, conseqüentemente, seu Governo seriam os grandes paladinha eleitoral, mexer com fatos que envolvam qualquer sentido nos da moralização neste País, talvez o descalabro, do ponto
de vista do comportamento da opinião pública, não fosse tão
desabonador à pessoa daqueles com quem vou concorrer.
Deputado muitas vezes, Ministro, Governador, Senador acentuado. Até mesmo a proporção do desencanto_ é ·absolutaparticipei" de inúmeros debates, nunca me envolvi em ques.tões ':llente ligada à dimensão da promessa não cumprida. Há algUns dias, nobre Senador Pedro Simon, verifiquei um fato
desse tipo.
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político· do. maior significado. Há um ano dizia-se -que u-m
assii:ú: 'o Senhor Preskk:nt<' da R.~p,íblic ... com 35 milhões
ministro riãO -Põ.deria- continuar, e o Presidente disse: '~Sob de votos, achand(l-se o dono da v,;;r'ja,de, constituiu um Gopressão eu náo inudo':. Um ano depois, aconteceu um fato verno à sua Ü;lag('nt c ..;::-melhança. Sua Excelência ilão consulmais indigesto, que levou-o a mudar, e depois da mudança tou partido poi:i:~~o. Sü:,re f!ssa_s pi!so;oas que estão saindo
ainda se,saberh de oú~ras coisas. Mas naquele instante, o agora, ou que estG.c. ~T!-:20 ·:-!·~-nun.::iadas, perguntem aos SenaSenho,r Presidente da República não passou receibo; anunciou dores do PFL s;; i:1rd-H co~rsulta.-:los a rc~peito da escolha,
se algum Partido p:.irticipou da esc:dha~ Perguntem aos repreà Nação que as mudanças que estava fazendo naquele instante
ojetiv:lVam CQmpor uril:;t fnaioria ·dentro do Congresso. que sentantes dos p;_:_rtid,)S q:~.~ apóiam o Pr~sidente Collor se
lhe .pude~se dal'. sustentaç~o de natureza política, Eu pensei eles foram consu!~aJos, se algum partido participou da escoque numa ocasião comQ -~$ta, em que V. Ex\ com o destaque lha. Perguntem <:WS governad,Jres dos Estados do Rio Grande
e o talento que possui, com a história- e a biografia ·política do Sul, Paraná, S:lo Paulo, 1\-rinas Gerais_ Sabia ou de GoiáS,
que, afiná!, COml'Qem·a sua vida públíca, ao fazerüiil discurso se este_s foram conSultados 1• respeito de-. indicações para os
desta ordem, erícontrãsSe contradita. Cie"io-·que,-ãfiil-al, a au- Ministérios. Perguntetr. ao grupo da CUT, aos empresários,
sência de debate· acaba .de dcsmonStrar uma certa concor- aos intelectuais, se algum Ministro representou es_sa gente.
dância eln·repçãq aos' COÍ.tceitos e:Xpelldido poi- V. Ex~ Afinal,
O Presidente es-colheu -só. Aliás, ·esse e ouh·o argumento
acabam Por 3.dm"itir qU~-:;toda ~aquela montagem de -qatureza a ser analisado. 1-<oi Sua Excelência, por conta própria, quem
politica nãô enci>rit!a c.õíl;trapartída dentro do Càngresso. O escolheu aDo11a ·.z~lia, c Sr Bernardo Cabral~ o Sr. Magri
que pareçe mais dramático neste País, hoje, é isto a rigõr, e outros cidadãos. Qt.e são homens da sua absoluta confiança.
mesmo nos piores gOvCrrios, ·ainda assim o diviSOr de águas
Como ~u<:_t ExCeténciz. não o·uviu p-arti_dos. Deputados,
da vida partanientar e:Ppõsiçáo e governo~ NeSte-_iil.Stante,
eu não consigO encontrar Dos quadros do GõvenicY. Iiãô con- Senadores, inte!ectl.l.al$, Estados Ttem empresários, na hora
sigO quem, im·rn.-discurSo com a lucidez com que V.EX~ àpte- em _que essas coísas_~~tão acontece;:ndo, ~ntend•-, por que os
Senadores do ~1-'L, f·RN, PTB e do PIJS não vêm falar., não
senta~ se arrisque a' Vir colocar alguma atenuante, alguma
razão que, afinal, possa sigriificar urria atenuação do quadro ·têm o que falar, interprF!tO o ::::Iêncio dos homens cio Governo
que V. EJCl está pintando. V. Ex~ o faz com tremenda isenÇão; como um recadü·ao Presidente: Sr. Collor, está vendo?_ O
não teve sequer a pieoco:pação da condenação. Aliás, e$ta senhor fez e está aí c. tesult:>Jo.
é uma característica da sua opersonalidade e de muitos dos
Ontem, a _Çámarà ~los Deputados votc'u a c-me:nda parlahomens deste PaiS, sobretudo aqueles que enfrentaram as mentarista. CrCi1i- qu~ esses .fatos que estãc acontecendo demaiores dificuldades de:nat~:~reza política .e que foram objeto vem nos alertar nesse se-~tid ...·. Reconheç::; que nunca vi tamade injustiças: este _cuidadc:i~com a honra alheia, este amor nha quantidade _de irre.~1Ilaridar.les denl:nciadas como agora.
à decência e à dignidad~. ao mesmo t~mpo, este profufido Isto, no_ presiàendak:.m~ hr.:tsiieiro é rotina.
critério em relação à análise da moral alheia. Eu_ nãq vejo,
não vi nenhuma contrapartída. Eu deploro, Senador. A rigor,
. O Sr. Esperi~.lião AmJ'ü- Permitc-:ne V. Ex• um aparte?
enriqueceríamos "o-debates~ tivéssemos os atgun:leritoS contrá_O SR. PEDRO SlMON -Se o Sr. Presi.Jente pemutir ...
rios e se, afinal, voltássemos a fazer deste plenário o recipiente
pirações nacionais e onde o debate, em torno das posições,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costo) --Permito, Seacaba por se realizar. Eu não posso dizer outra coisa SenãQ nador.
a minha total concordância com V. Ex• Afinal, o discurso _
.Sr. Esp~ridião Am.lr! -Com eSsa permiSsão dupla, eu
de V. Ex~ nem se engrandece por isso. Ele fala por si própi-i-o
e pela característica, pela qualidade, pelo talento, de quem me sinto engrandecido. Gostaria de fazer um rápido comeno compós. Mas, eu não quero deixar sem marca, sem fiXar tário, nobre Senador Pedro ~~imon, a respeih-' do seu discurso.
este fato~ Até onde pude ver, V. Ex• póde discorrer sobre Votei _no Presidente Collor. Aqui nã_o o repre5ento. e tenho
ele e só não tripudiou porque não é da sua formação, com tomado posições contrárian a algumas das atitudes do seu
absoluta tranqüilidade. Que-r-me parecer que Partidos ainda Governo, _como V. Ex~ cor:.bece.
nã"o ingressaram no..Governo. Ainda não há_ uma aliança real.
0 SR. PEDRO SIMON--· É verdade!
Ou, se há, é uma aliança ·que se cirCun-scre-veu; até" hoje, O
Sr. Esperidião Amin- -Hoje mesmo, acabr:' de cancelar
à ocupação de cargos. A identidade com o GoVerrio, que
obriga alguém a vir defen:der, a vir justificar" a posiÇão do uma viagem, porque não qu!::íO deixar de votar dois projetes
Góvern:o; essa, infelizinente, aiilda não pude verificar, ainda que devem estar na pauta. Vou votar a favt1!" de. descreto
não pude cruzar com ela, ainda não pude identificá-la. De legislativo- já anunciei issc r~m janeiro, quando c~: impasse
resto, Senador Pedro Simon, o meu ãgraaecinientc)-pessoal da questão da Previdência.
pela enorme contribuição que, ainda uma vez, a inteligência
O SR. PEDRO SIMON-- O decreto dos 147%.
e a história de V_ Ex• oferecem a esta Casa e à Nação. Obrigado
a V. Ex•
O Sr. Esperidião Amin ·- E vou i.iaúbém votar a favor
da cria-ção da Secretaria· de Goveruo, se es!>e projetO vier
O SR. PEDRO SIMON-- Agradeço muito a V. Ex• pelo para votação. Estou um pouco triste ;-,orque cancel·~i a ida
importante e significativo aparte.
- -·' a Santa Catarina·, minha terra natal, o E.;,.iado que represento,
V. Ero coloca uma questãn·que não posso deixar de anali- e porque aqui se tem decidido muito poucC-. Hoje dt-.1~1anhã,
sar. Estou a fazer um pronunciamento desta natureza e a percorri oito coniissões parlamefil:ares de lnquérito. No SenaUderança do Governo, os Parlamentares identificados· com do! na Câmara, eu não sel qUantas fünctõfi.<t-:ti:tfu: -o Governo não vêm falar.
O SR. PEDRO SIMON-- Oito CPI no Senado Federal,
Vou me atrever a interpretar o que penso. Posso estar
equivocado. Estamos aqui no final do episódio que começou hoje de manhã!

e,
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O Sr. Esperidião Amin- Junto comigo fi~eram o mesmo
O iR-~-~RESIDENTE (Alexandre Costa)- P~r mais emiitinerário vários Senadores. De forma que dUVido que alguém nente Cfu.ç·;s~Ja o _aparteante, a M~!l permitiu um aparte e
-.
conheça o script de todas. Não acho que isso S(!ja de lamentar, não unú;Ii.Sêurso paralelo.
Senador Pedro Shriõn. E, se me permite; nãó- considero com· -' ~
0
parável aos incidentes de 1954 e 1964. Em-'1954, o Estado
Sr •..Esperidião Amin- Muito obrjgado.
ainda era pequeno; sabemos que o Presidenté .Getúlio Vargas
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço a V. Ex• e vejo
soube ser um homem de austeridade, quase sem limite. Quase na ponderação de suas palavras que, Ex~ se identifica com
sem limite! Convivia, na verdade, com a humanísSima difícul- o nosso pronunciamento. A rigor, V. Ex• vem dentro da linha
dade de ter sido quase um imperador, no.período_1937-1945: que estamos defendendo: algo deve ser ~eito.
Concordo,
Não vou chamá-lo de ditador, porque sou seu _admirador, e, como disse o nobre Senador Mário CóVas, Dão estou entranmas imperador, que, de 1951 a 1954, conViveU..:com o quase· do no mérito.dessas questões. Poderi::i_enlrar. Eu não me
duplo partido que crlou·. Ele era o "dono'.l; o_ú' S,e riãó dono,o lembro, na ml11ha vida, das chances qUe tiVé de vir à tribuna,
mentor dos dois - ·pso e PTB, uma banda ~9e- música que' pegar o matyfial e demolir um GovernO _Como o do Senhor
poderia ser desafinada para uma porção de cqiS~s. mas ·era Collor. As v~j1JS que estiveram aí, as notícjás da LBA, ações
afinada na oposição. E a fragilidade ,de quem, viv~U aquela do próprio Presidente da R~pública, eu 'não Jll:e lembro de
experiêncláfnais jovem e viver esta se-gunda experiência, dés- _ nenhu~ casq,c.em que tivesse a oport~:~pidade de demolir a
favorável, mas_velho: 1964l Eu compreendo~ creio R_Ue com- história de lf~.?o~erq_o como __esse.- ~~ ~-po:r: aí, e V. E~
preendo o Sr. João- Belc;hior Marques Goulart,. e o·_.respeito·; ·, ;colocou mmta:.bem. Até concordo con:{, ~.·~~.que a hora
Mas a realidade també:In era outra. Hoje, ~eriad6r _Pedro queestamosXfv~x,do, as difiCuldades, con).'u,.ha inflação mistuSimon, o que estamos vivendo é o aprcndizad~), da democracia: rada com recess.ão., podem trazer esse dr~m.à~· ;~s, pelo amor
Isso aconteceu em todos os pabes do mun_Çq. SQ.dói mais :de Deus, a inflação, o desemprego, a r~i\rti."e;-'o· ódio podem
no Brasil, porque ele acontece .com a_ re_~~~-~0.
império causar tnágo~·~É:~ofunda,s·pOr parte dã. Opfniã6 ~Óblica.
americano, por exemplo, na virada do séc:U;fo,f" o p~rfodo do
Nobre sertá:dor Esperídião Amin, estam6s-".Yivendo o congoverno Harding no-s _Estados Unidos. a ida. drªmática elo ~ trário: desenwreiR, miséria, injustiça, manêhetes de jornais
Preside~ te Lincoln. O Pr~side?te_ ~inco~n f~i dita,~-~·-~?s Esta_-,' r.dize~do que;~ (jezembro do ano passado, Os suPermercados
dos Umdos: fechou 16.Jornats nos pnmeiros sei~_- meses de. venderam 30%, tnenos gêneros de primeira 'necessidade do
governo. Foi pessoalmente ao_ Senado Federal fephftr._a CPI. que em sete~l;\r\) .'no entanto, a população está aí. Não há
que havia sido constituída .P~ra ....apurar _?S. roubo~-)i",aticados quebra-quebrá:_
há s~ques. Pelo contráriO~ ;há quase que
na Casa Branca, com a c_~mv:e_n_cr_~ e parttcrpação d~:~ua esp~-,; uma pasmaceifa Mral, o medo, o temor de! !Jm povo que
s~. Da sua e~posa! Ele fot ~cssoal~en~e ao ~enado,:?~ condi- i-_1' ,está assi~tindo _:~_tudo i~, sem saber o que ,fazer. V. Ex•
çao
Prestden~e do Parttdo ~;p.ubhcano, fecha:,~c:t.. CPI. O. te.m razão: a rece~são esc~ batendo às portas® milhões de
Prestdentc Hardmg, com os sutcidtos dos seus au.xpiª-res, que desempregados! .Mas se, ·~pesar disto, o Paí$. caminha, não
de~pachavan; liberação_de_be~i4a~,!l0 período da adoção da .me parece que q esqueri:ia. de governo, e uma equipe que
Lei Seca. So que a9ueles escandalos do_ c;uueç<?~ ?<l século, _,_7$.tava muito betn_-~mpreg~pa sejam responsáve~s pela situação
os Estados Umdos, aconteceram com o pats crescendo. Essa --em que se encontra o :ere&dente.
é_a grande diferer:ça. O momento~~ dcmocl:.~cia ~pe; ~s~amos ·', ~· RePito: o Pr~sidentt; dà República tem que' falar à Nação.
vrvendo sofre muito ~m ~ recess~o. Es~a é a gra~de drficul-. ·~:. Tem que dizer s·e· é ·mentira. se é verdade, se '.é es-cândalo,
d~de que estamos a VIver, el~ pe~a mais do ~ue ~~ v~lores • se _não é. Não precjsª- jUstificar caSo, a casó~ mas tem queéticos que temos que ?escobnr ou resgatar: ~~o ~e~,~o certo djzer que vai eniprega~r uma nova metodologia-ito seu Goverse temos que d~s~_o~nr ou r~s~atar. _Ou_ ~eJ~.~ se Já tmha~os , no. Que com essa gente, cbm ·o Sr. Adib Ja~ene, com as
esses valores étu:os n~ ad1112:mstraçao P.ubh~~ esta~:lectdos :'P~ssoas que ele"est~--.nomeando, a política do .Governo vai
para :es?atar. Nao s.~I. J3ntao.' q~ero dtzer a_ V. E,__x_, c~m~o :~er ffiais rígida com: relação'a esses fatos qu~·estão acontecontnbutção aQ seu ~-tscu_rs_o- nao_p con.test.o, porque cr_e10 .. C;êndo.
. · ·;
.
• ··. '
que temos a· dever h1stónco de separar as nuvens, da poeua, ~: ·
· .
:~ · ·
.
. .
\' _1
_
dos objetos concretos e reais ....:..... não sei se sé_(ão necessáriãs _··. ~,~ . S~. Prestdente!·. onte~- f?l um dra tmport~~te,. porque a
80 CPI. Não sei se essa é a prioridade. Ma's devemos ter .~awna esm.agadqra da- Çap1ar~ dos Deputaçlo~ _de}X?U claro
a liberdade _de fazê-las e a responsabilidade Q.~ condJIZi-las. 1 ~ue ~ ~avorável ao parl~,ttl:~ntansmo_. No parl~~~tan~I!IO esSenador Pedro Simon, para terminar, nest~S~'(iltiiÍlOs dias, .s~s.sC?tsas nã'! acontefe~. ~o p~rlamentansm,9, veJ~m_ '! ·
nos jornais que V. Exa nãó cOmpulsou, também· há outras Ex· ,.estan:os_no Gong:esso~ Naçwn~l, se o ~F; Collor ~r~a
notícias. A Juíza da 4~ Vara Federal de Brasíiiá este've aqui ter a petulancta de.c<?!ocar_um ~agn para Ml~Jst_ro. Se tna
no Senado tomando o depoimento de um Senador, como buscar Dona_ Marg~~~~a.- nao set de ~o_~de, e p~dtr vot? ~~
testemunha. Assisti emocionado 0 desabafo do Senador Ama- _confiança. Nao havena.~mguém a apOiá-lo. Se ~ua Excelenc1a
zonino Mendes. Confesso-lhe q~e. tendo nasétd0 n_o dia de iria_ inventar Dona ~élia~ ~ue~endo _que esta_f?SS~- 'i,esponi{á.vel
São Tomé não escolhi 0 dia e tendo_malfeito _e· mal <;ursado por ;um plano, Sua pxcele-qCia tena que dtzer ,,antes .de·.ser
~ 0 cursd de Dif6it0, ach~ que 0 ónus da proVa -é de quem vota':~o. ante~ de .ser P.time_iro-Mi.ni~tro, que ela iria :ijl~er. o
acusa. Sem a prova vencida não consleno; se~ ~ondenarem confts~ do dmhe~r? d,o.pov?_-bra~a~etro. Uma·ta~~J?_?na ~éha,
eu respeito. De sorte que de toda essa algaravia;que se arma, q~e nmguém sabl3 qu_çJ!l era, vma ao Çcm~~~~ Nacional
certamente há alguma coisa de boa-fé, outra, n~in t~nto, faz dtze~: - Q~ero. ser ~~mstra da EconO!fila .P?rque vo1.1: botar
parte do momento rico de construção real da democracia que a mao no dmheuo de t9?o J!lundo. Se tsso ma ac~ntecer ...
. Volto~ dizer o que ten~i9 dito muitas vezes; não conheço
vivemos. Espero que V. Ex\ com o ·mesmo estu.siàsmo, com
o mesmo vigor com que hoje abordou o assunto;Pós permita Primeiro-Ministro,"netp-Ministro ladrão, nem Ministro_ vigaa todos amadurece-lo para nós nos amadurecerm_os ç _ajudar- rista; l}ãO conheço mUlher" "a", "b" ou "c", nem parente
mos a amadurecer as instituições·,- da justiça-de ,Eue todo a· de Miuistro com famá -~-e ladrão e vigarista, pai uma 'razão
~
·
--;:::~·
muito Simples: no parlatll:entarismo não é preciso provar nada.
· Brasil necessita._
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No parlamentarismo, o cídadáo é ou não é mais Ministro.
Com esses fatos, Magri não ficaria dois anos à fren-te do MinistériO, porque Do -primeirO mês haveria um voto de desconfiança e ele sairià. Não haveria desgaste, não precisaria desmontar o G_oy_e_mo, ·que não p-araria dois anos, como parou,
para que essas coisas- acontecessem.
_
.
.

Agradeço, Sr. Presidente, a tolerância _çle_V. Ex! e á.
compreensão da Casa. Encerro, dizendo mais uma vez, que

o meu pronunciamen_to_teve um sentimento de paz, de construção e não de destruição. Poderia destruir, poderia vir com
mágoa, com_revolta, para dun_unciar, e não estou denunciando
fatos. O. meu sentimeilto é de alerta à Nação. E creiO que
se sua ExCelência o Presidente olhar com a serenidade necessária a um Presidente da República; verá que, provavelmente,
nós, seus adversários de frente, estaremos sendo mais amigos
do_ seu Governo do que os seus amigos da "República de
Alago as", onde aconte_ceram os fatos que apresentamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.

O orador é cumprimentado.)
· ·
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO:
Jornal do Brasil
AMIGO NE.G.OCIA COM FUNDOS
Ainda desconhecido do grande público, o empresário Sérgio Rocha é apontado como a principal pista para revelar
a trilha do secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência
da Repúbica, Pedro Paulo de Loeni Ramos, no mercado de
aplicações financeiras dos 250 fundos de pensão das estatais,
que concentram um património deUS$ 20 bilhões, o equivalente a 5% do PIB. Sérgio Rocha e o diretor da Edubra
Cométcio Internacional, empresa de negócios pouco claros
encravada na Torre Rio Sul, na entrada do bairro de Copacabana. No mercado investidor, é apontado como sódO e ·representante velado de Lconi Ramos rias tran-sa-ç-ões com grandes
fundos.
.
-·
Rocha era um modesto operador do se_tor de mineraÇão
a quem o então futuro secretário de Assuntqs _Çstratégicos
conheceu em 1990, quando o recém-eleito presidente Fernando Collor escolhia sua equipe. Empossado o novo governo,
Rocha, que antes incurSionar(l no mercadO-de turisii)o junt_9__
com Ronaldo Monte Rosa, presidente da Embratur, foi enviado por Leoni Ramos ao Rio, para fixar SuaS-bases mifu iner~
cado ainda sobressaltado pelo choque do confisco dos cruza~
dos. Administrando com tato o nome da empresa e de seu
protetor, Rocha abriu portas decisivas na_s áreas financeira
e patrimonial, onde os fundos têm aplicados um total de US$
12 bilhões- entre imóveis -e- títulos do governo.
Nenhum grande fundo reconhece negócios comuns ou
sequer a existência da Edubra .... A :Previ nunca utilizou serviços da Edubra ou_de qualquer intermediária para: sUas-apliCações financeiras", afirritou, por fax, Mauro Berlinck Ramos,
presidente da Caixa de Prcvidêncja dos Fundü"iiãifOfdO~anca
do Brasil, a Previ. Maior fundo de pensão do país, a Previ
reúne um património de US$ 4 bilhões, que supera o do
próprio Banco do Brasil, líder do ranking brasileiro. A mesma
negativa ecoa na Fundação ·vale do Rio Doce de Seg1,1_ridade
Sodal, a Valia, outro gigante dõ setor:_
Rocha é um empresário riluitCI bem-suced-ido, apesar da
dificuldade de se identificar com clareza os seüs parceito·s
no mercado. Tem casa na Gávea, mansão em Angra dos Reis,
lancha e jet-ski, uin progresso que repartiu-com o braço-direito

Sexta~feira

27

1439

que levou de Brasilia para o Rio de Janeiro- Valmir Jacinto
Pereira, diretor loCal do pequeno Banco Rural. Pereira trocou
seu apartamento na Quadra 400, setor menos nobre da capital
federa!, por um apartamento Q.e cobertura na Avenida Vieirá
Souto, Zona Sul. Ele é apOntado como um dos donos da
Pollo Petróleo, vizinha dá E.dubra na Torre Rio Sul e conhecida no mercado como o conduto da Edubra nos subterrâneos
-da Petrobrás.
Pedro Paulo Le~mi
EMPRESÁRIO ÉUM DQSÚLTIMOS DA J• HORA
, _Pedro Paulo Leoni RamOS-1; - o "Pepê" -,antes de assurmr a Secretaria -de Assunto& Estratégicos (SAE), sempre foi
um homem de negócios. Çomeçou sua trajetória profissional
como funcionário do Banco Itamaraty, do empresário Olacjr
de Moraes, o "Rei da Sojã''. Saiu do banco para abrir empresas de vídeo. Dessa atividade, pulou para o lobby, época
em que conheceu o então deputado federal Fernando Collor
de Mello. Quando viu o arri:igo eleito governador de A lagoas.
"Pepê'' passou a freqüentar com aSsiduidade o Palácio dos
Martírios, onde defendia os interesses da Cóllstrutora Sérvia,
qúe-acabOu particip-aildo da maior obra do governo Collor
de Mello em Alagoas: 9 conjuilto habitacional Virgem dos
Pobres. Pedro Paulo, envolvido nas denúncias de aplicações
irregulares com a Petrobrás, é um dos últimos remanescentes
da primeira fase do goVerno Collor.
Durante o governo, Leoni Ramos esteve em evidência
quando o Jornal do Brasil denunciou que a SAE utilizou
US$ 65 bilhões, a título de verba secreta, para financiar pesquí,~
sas na área nuclear e para custear ·~serviços especiais" prestGfdos por ex-integrantes do SNI, os chamados ··arapongas''.
At~ agora, esse tinha sido o mais forte arranhão na Jrajetória
de "Pepê" no governo.
-- ~.
O secretárit) de Assuntos Esú-ategicos é considerado u~
dos mais próximos e influentés- colaboradores do ·preSideote
Fernando Collor. Diariamente, ao lado do ministro da~Justiça.
Jarbas Passarinho, do futuro ministro-chefe da Secretarià de
Govefilo, Jorge Bornha"usen, do secretárío-geral da Presidência, do chefe do Gabin_etc Militar e do consultor-geral da
República, "Pepê" _é uin dos participantes da reuni~o .das
9h, no Palácio do Planalto.

FUNDAÇÃO DESMENTE DEN.ÚNCIA , •
O diretor finanCeiro da Fundação dós -Funcióná.rio_s _da_
. C-ompanhia Va1e do RiO Doce (Valia), Adir Pereinl"Kcddi,
negou com veemência que a entidade venha aplicando o seu
dinheiro de acordo com orientações do secretário de Assuntos
Estratégicos, Pedro Paulo Leoni ... Nunca mantivemos qual~
quer tipo de contato com Leoni. T()dos os nossos recursos
sãó aplicados depois de um<i ariálise do departamentO-técnico
da Valia, Sempre procurando as melhores oportunidades de
retorno. As notícias sobre uma possível ligação do secretário
cOm a Valia nos pegou de surpresa e são totalmente infunda~
das", frisou.
_,
Keddi revelou que o património líquido da Valia é da
ordem de US$200 milhões, dos quais 15% estão aplicadOs
em imóveis. 41% em renda fixa e 40% em ações. Segundo
ele~ a rentabilidade dos investimentos da fUndação ficou cm
50,25% áo ano passado, qlfahdo descontada a variação dO,
custo de vida medida pelo Indice de Preços ao Consumidor
(IPC), ao longo de 1991. ''Esse é u_rn retorno muito significativo, se for levado em consideração que a lei obriga aos fundos
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de pensãb u'm retorno mínimo de 6% ao ano acima da inflação 1
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EDUBRA CONTRATA ADVOGADO FAMOSO

TCU REJEJT A CONTAS DESDE 89
Desde 1989 as prestações de contas da Petrobrás não
têm sido aprovadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU),
devido a irregularidades no recolhimento de contribuições
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento. Mas não terminaram
aí os problemas entre a estatal e o TCU. Em 1990, extenso
relatório elaborado pelo Ministro Luciano Brandão listou uma
série de "impropriedades" em licitações que a empresa vinha
fazendo para diversas finalidades. Entre elas, a exigência de
garantias na fase de licitação, que restringia a participação
de empresas, com prejuízos para a concorrênciã, o uso de
termos que não condiziam com o Decreto-Lei n 9 2.300 e falhas
na divulgação dos editais no Diário Oficial da União.
Essas irregularidades fazem parte de urna série de denúncia-s féitas por funcionários da empresa nos últimos três anos.
Na Câmara, o deputado Miro Teixeira (PDT- RJ) diz que
não constitui novidade o envolvimento da empresa em contratos irregulares que favorecem firmas que têm negóciOs· com
a Petrobrás. Teixeira foi o- relator do OrçamentO Geral di
União em 1990, para 3. área de Petrobrás, e lembra que na
época recebeu denúncias· de engenl)eiros da empresa, dando
conta de que, a multinacional Marc Rich mantinha contratos
irregulares com a estatal para a importação de petróleo.
"Eles me asseguraram que algumas tradings tinham sido
descredenciadas pela Petrobrás e que a maioria dos contratos
passou a ser feita com a Marc Rich", recorda o deputado.
Miro Teixeira sugeriu em seu relatório à Comissão de Orçamento que fosse enviado requerimento ao TCU, solicitando
análise dos contratos firmados com fornecedores da Petrobrás,
mas o documento jamais foi enviado.

A empresa Edubra Trading S.A. nunca teve qualquer
negócio com o secretário da Assuntos Estratégicos. Pedro
Paulo Leoni Ramos, e nunca intermediou qualquer contrato
em que o secretário estivesse envolvido. A afirmação, atribúída -ao diretor-presidente da Edubra, Sérgio Rocha, foi
transmitida pelo advogado Sérgio Bef_!tludes, contratado por
ele para dar esclarecimentos sobre_a deiltíncia de envolvimento
em negociações ilfcitas com a PetrobráS.
O advogado disse que o dirctor da Edubra negou _que
o nome da empresa seja homenagem à.filha.de Leoni, Eduarda. que ele sequer conheceria. O nome teria sido escolhido
quando a empresa foi criada, em 1989, porque três funcionários da holding OPE, de Sérgio Rocha, qhamavam Eduardo.
Seria Empresa de Derivados de Utilização do Brasil.
Segundo Sérgio Bermudcs, Rocha afirmou que as relações da Edubra com a Petrobrás se-limitaram a; t[ês intermediações, de venda de derivados de petróleo argentino, por
preço de mercado, para a Inter-Oil, empreSa argentina, estatal
e privada. O diretor da_ empresa teria garantido qúe só conhece
Leoni de encontros em eventos públicos. Sérgio Bermudes
disse que Sérgio Rocha estaria disposto a dar esclarecimentos
"desde que haja uma imputação". Sérgio Rocha afirmou o
advogado, manterá silêncio "até que a imprensa apresente
uma circunstância", "até que se reproduzam dadQs fundamentados".
'
O advogado disse ter ouvido d~Sérgi_o Ro.cha que a_Edubra não tem "qualquer relação c<;>rncrcial ou parentesco acionário" com as outras duas empresas denunciadas, Pollo Petróleo e Tecnape, sediadas no mesmo prft-dio da Ed.ubra. A EduR
bra, afirmou, negocia principalmente no ramo de cacau e
manteiga de cacau.

São Paulo----:: 0-Presideri.te_dÇt. ~etrobrá_s, Ernesto Weber,
não acredita na existência de irregularidades_ nas operações
de compra e venda de petróleo. Ainda assim, ele admite que
a companhia poderá alterar seus procedimentos, se as duas
comissões de sindicância encarregadas de apurar as denúncias
contra o secretário de Assuntos Estratégicos, Pedro Paulo
Leoni Ramos, apontarem falhas ao processo e responsabilidade de funcionárioS. "PrimeirO preCisamos constatar se houve_ mesmo irre_glllaridades co_is_a -~m que nãÕ aCredito", disse
Weber. "Por enquanto. consideramos os controles satisfatórios, mas poderemos mudar os procedimentos, se irregularidades fqrem apontadas".
Segundo Weber, a Petrobrás não havia constatado qualquer ato ilícito nesses negócios até3 publicação das denúncias.
HQs procedimentos rotineiros de auditoria nada tinhaffi co-nstatado", afirmou. "Confiamos em nossos órgãos operacionais,
mas investigaremos as denúncias com rigof"~ O Presidente
da Petrobrás lembrou que recentemente um funcionário da
empresa foi preso por estar envolvido no desvio de recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) no Amazonas. ''A comissão de sindicância constatou
o delito, foi aberto inquérito poliCial e a pessoa eriVolvid3
presa", disse.
Este ano, o Brasil deverá importar 182,5 milhões de b3rris
de petróleo, pelos quais o país deve desembolsar pouco mais
de US$3,1 bilhões, considerando-se o preço médio de US$17
o barril. Do total dessas importações, segundo Weber, cerca
de 90%, são compras feitas pelo governo brasileiro junto aos
governos dos países produtores, envolvendo contratos de longo prazo. Os 10% restantes, a Petrobrás compra no_ mercado

em seusjn'Vestimentos. Se _tivéssemp_s_ seguido qualquer interesse de LeQni,pertamente não teríamos alcançado tal rentabilidade", frisou.~
_
Na Fundação dos Funcionários da Petrobrás (Petros),
cujo património é de US$1,3 bilhão, apenas um diretor se
dispôs a falar· sobre a possível ligação do secretário_ de Assuntos
Estratégicos com a entidade desde que sua identidade fosse
mantida sob sigilo. "As denúncias de ligação entre a diretoria
da Petros e o Secretário Lconi não são verdadeiras. No comando__da fundaçãq estão furicionários da Petrobrás e da BRdislribuidora, que devem zelar pela melhor administração possível
dos recursos da instituiÇâo. Pelo que sei, é isto que tem _sido
feito. Tod9s os dias, o departamento técnico da Petros colhe
informações junto a 50 bancos. para chegar às melhores taxas
de investimento. E nada se faz sem o aval da diretoria. Tanto
que as nossas aplicações tiveram um ganho real de 36% no
ano passado, frente ao Índice Geral de Preços (IGP)", frisou
o diretor da Petros.
Apesar dos desmentidos das fundações sobre qualquer
ligação com Pedro Paulo Leoni, as suspeitas caíram como
verdadeira bomba nas bolsas de _yalores. É que os fundos
-com património estimado em US$20 bi!hões- são consideR
rados uns dos maiores parceiros do mercado de ações, responR
dendo, atualmente, por 20% dos negócios fechados em bolsas
de valores. Além da Valia e da Petros, as denúncias apontaram
que Lconi vinha controlando as_ aplicações de fundações de
~diversas empresas da área de _siderurgia.

WEBER NÃO CRÊ EM ACUSAÇÃO
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internacional, por intermédio de tradings. Essas empresas,
escolhidas pela Petrobrás, devem negociar este ano cerca de
US$320,2- milhões. O presidente da companhia não soube
dizer quantas são as tradings brasileiras envolvidas nessas operações.
A parcela das compras feitas no mercaâo intÚÕacional
pelas tradings, explica Weber, é variáVel e envolve diversas
áreas da companhia. A Petrobrás coteja as necessidades de
mercado interno com a programação das refinarias da Petrobrás. A partir desse levantamento, concentrado no Rio de
Janeiro, a companhia faz outra comparação com o volume
de importação previsto com base nos contratos de l_ongo prazo
feitos entre o gOVerno brasileiro e os governos de países produtores. Se a demanda superar a oferta, a diferença é coberta
com as compras feitas pelas tradings.
O Globo -

25-3-92
GOLDEMBERG DEMITE CINCO E
FAZ CRÍTICAS A LUTZENBERGER
O ex-secretáriO de Meio Ambiente, José Lutzenberger,
foi acusado ontem de omissão na apuração de denú-ncias de
corrupção contra funcionárioS do Ibama. A acusação foi feita
pelo secretário i!lterino, José Goldemberg, que descobriu cin~
co processos contra funcionários do lbam_a_ c_o_ncluídos e parados na Assessoria Jurídica do Palácio do Planalto. Os cincO
funciOnários foíà:rrt imediatamente demitidos pelo presidente
Collor, a pedido do próprio Goldemberg.
GOLDEMBERG ACUSA LUTZENBERGER
DE OMISSÃO
.
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comissão" de sindiCância que va:i apurar as denúncias d_e corrupção_ ~a ges.tã9 da. ex-presidente do lbama Tânia Munhoz. Segundo TâniáMunhoz, o ex-secretário José Lutzenberger mentiu quando disse. quê o presídente Fernando Co11or recebera
pressões dos madeireiros para demiti-lo. Ela disse que Lutzenberger "c3.v0u a sua: demissãO". Fara Tânia Munhoz o ex-secretário está usaôdo e"sse- argumentq para justificar o seu fracasso e sair .coino vítiina:
.
-O P~o.fesSor não soube aproveitar a oportunidade e
o poder que_ ó presidente Collor lhe deu;_ um ambientalista
conceituado à-frente da Secretaria Qe Meio Ambiente.
jos~ Qold~iúberg clisse que nunCà ouviu falar nessas pressões de madeireiros. Surpreso com a d~núncia do seu anteceSsor, Goldemberg perguntou ao eX.-presid~nte do lbama Eduardo Martii;J.5' se ele tinhâ conhecimentO çiessas pressões Martins
respond~U a e-h: que também nUnCa soube dessas "pressões
de forças· ocultas". _A p\residente da Associação dos Servidores
do Ibama (Asibama), Ana Maria Cruz, ~ambém não acredita
qtie os madeireir6s ten]lam pressionado o presidente para
demitir Lutzenhergec
·
~eputado: ex-Secretáfio já conhecia
iri-egu1aridades

Brasília- O ·deputado Fábio Feldmann (PSDB - SP)
mostrará hoje ·ao Ministro_José Golde_rnberg ~qcumentos que
comprovam que o. ex-secretário José Lutzenbcrger sab~a_ h_á
tempos da existêncía_de_ irregularidades no lbama. Lutzenberger, conforme o:, deputado, tinha conhecimento desde janeiro que a" S~rnan. da_va_ pareceres favoráveis à indústria madeireira e de, papetc6lulos!!~
___ A ex-presiden.te do lbama -Tâõia Munhoz afirm-:m _que
Brasília- O Secretário interino de Meio Ambiente, José o ex-secretário s~bja\(i~s irregularidades que hoje devuacia
Goldemberg, acusou o ex-secretário José Luizenbergei de t:;. foi' oriüsso tod0-1·Ô•.teffipo. Segundo ela, o lbama e-nvio"Q
omissão no caso da apuração das denúncias de corrupção a ele~ em seteinqro do anO. passado, 65 inquéritoS.adriiini~
que provocaram a demissão de cinco di retores_ do n~ama .. trativos concluídos a_.P~Dntahdo funcionárfos corrupto!f_e CnVo,l··
Apenas 24 horas depois de ser empossado no cargo, Goldem- vidos em. irregulàri,dade~ n~ órgão. Lutzenberger, segundo
. - ·
berg pediu ao presidente Fernand() Collor que assinasse o Tânia Munhoz, nuri'*p1l·Jliu os.culpados:
· -Ele é re"Spon~'áfer por.· qualquer problema que ha\'ia
decreto demitindo c_inco diretores do órgão (os nomes não
foram revelados) por prática de corrupção, intermediação, no Ibama. Nunca tom,ou çonhecimento do órgão, jamais ofientráfico de influência- e fornecimento de guias falsificadas a tou e nem colabOroU t;~: c!'n;l_àpfs anos, só reuniu a diréto'riá:-~
•, :··:-o
madeireiras. Surpreso, Goldemberg descobriu -que ós pro- mha vez.
'
•~,.
cessos contr!l os diretorçs já estavam -concluído_s e parados
•·
·
·Maria
T6eza
·~uer saída para o Pacífico
na Assessoria Jurídica do Palácio do Planalto e ria Secretaria
. Bx:áSüia - Ap -_ç·q{iú~riq çlo ex-secretário Nacionai de
de Administração, sem que Lutzenberger pedisse a exoneMeió Afn_biente José ~QtzéP_berg~r, a nova presidente do lnstiração dos funcionárioS culpados.
-Faltava apenas que o responsável pela área tomasse tutó-Brasileir.o de Meio Aifl)<tiie.rite e Recursos Naturais Renouma decisão. Houve falta de empenhq_ do~ responsáveis, já ~áVéis (Ibama) e secr,et~ú·iª-:-a-4jal~ta do.Meio Ambiente, Maria
que não havia nenfltifua razão para postergar - denunciou Tereza-Jorge_Pádua, é_favoclvel à ~onstrução de uma estrada
Goldemberg, informando que tão logo assumiu deu ao ex-pre- Que ligue o Brasil a-dfüce·fi.TIQ Pacifico. Ela disse ontem que,
sidente do Ibam3. Eduardo Martins um prazo de 24 horas - ce'~o ou- f(\fde, esS<l Saí~a se tor!"l~rá necessária para que o
para que ele lhe apresentasse a lista dos processos de corrupção País possa se desenvolver.
, - .. M~r_ia Tereza deferidéu ·na sO_lellirlade de posse, a paviem andamento no órgão ..
A lista dos process.os já concluídos e engavetados desde : m:e{\tação do festante da BR-364,-:-.; ~_le)~J.o Branco a Cruzeiro
novembro passado lhe foi entregue pela manhã por Martins. dq: Sul. no Acre - e a aberto..€"~- dá; t~trada até unl port:i
_.
·-:· ,_
.-. ·
Golldemberg informoú ainda que o presidente Fernando Co- nô:fe_ru:
llor mostrou a intençãO de fazer uma -limpeza no órgão e· F:or orier~téclção do Secre(ário___JQSê. Goldemberg, Marh.
pediu o máximo de rigor na apuração das denúricias de cor- Tereza ·disse que vai estabeleçer U!\1-. é;:'l,nal de comunicação"
perm~n~nt.:.: e;-Itr~ o Ibarii~ ·e;}$ c~fca_s Je duas _mil Oi.'IG
rupção:
-Isso mostra que o presidente quer limpar a área. Não (OrgahizaÇt.er. Não Gover~•-.~TTieri.tais)_ qtie &tunm no País. _Sehá nenhuma caça às bruxas, apenas a execução dos inquéritos gundt.< el~ • .-~s ONG, poderão ajqdar Q.a for.(ll•J_laç_ão de políticas
de ~eio gtn.bitntc _c nar. aç'õe's ~? Ibiüy.a. -. _ _ _
já existentes e concluídoS.
Depois do despacho Com o presidente no Paiácio do Pla·-N:_l9dministração àe Lutzen~~_iger,_a!-. ONG não foram
nalto, José Goldernberg se reuniu pela primei"ra vez com a ou\"idaf... Queremo~ l) apoi0 dess:J.s enti~;.de-s que têm mos'o

O'
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trado um trabalho incrível sem fins lucrativos. Trabalhar com
as ONG representa chegar mais próximo da sociedade civil
-afirmou Maria Tereza.

SANTANA APRESSA SINDICÂNCJA
NA PETROBRÁS
Brasília- O ministro da Infra-Estrutura, João Santana,
determinou ao Pr_esid_ente da Petrobrás, Ernesto Weber, que
aprésente em dez dias, contados a partir de ontem, os resultados das duas comissões de sindicância abertas para apurar
denúncias de irregularidades na empresa, envolvendo o secretário de Assuntos Estratégicos, Pedro Paulo Leoni Ramos.
Na segunda-feira, Weber, ao anunciar a criação das duas comissões, dera prazo de 30 dias para apresentação dos resultados.
-Ontem, após sair da reunião com o ministrO, -quando
se discutiu-a gasolina super, Ernesto Webe_r evitou jornalistas.
Normalmente acessível à imprensa, ele alegou estar COmpressa1 e entrou rapidamente no carro que o levaria ao aeroporto,
.:1"a volta para o Rio de Janeiro.
As denúncias que estão sendo apuradas pelas duas comissões envolvem intermediações de CÇ>mpra de petróleo com
sobrepreço e de contrato com empreiteiras. As intermediações
de compra de petróleo seriam patrocinadas pelas empresas
Edubra, Palo Trading e Tecnape, que agem orientadas pelo
advogado João Muniz de Oliveira Alves, que faria parte de
um esquema montado por Leoni Ramos na Petrobrás, conforme denúncias do jornal O Estado de S. Paulo. O mesmo advogado, tambern conforme denúncias do jornal paulista, teria
coQrado US$500 mil da empresa Concic Engenharia, para
que da fosse autorizada a iníciãr--obras na Refinaria de Mataripe,- na Bahia.
, · Uso de intermediários é uma prática
recente na estatal
A Petrobrás, que sempre comprou petróleo e derivados
no- exteridi:"- po:· conta própria, usando seus escritórios em
Nova Iorque·~'Londres, passou a utilizar empresas intermediárias e:ni alguqtas transações, há mais ou_ menos um ano.
Até mesmo para compra de produtos da vizin_ba Argentina,
a estatal usou empresas intermediárias, encarecendo as operações. Segundo fontes da Petrobrás, entre as empresas intermediárias, que teriam sido contratadas para realizar algumas
compras, estãO aEdubra e a Pelo Trading. que teriam ligações
com o Secr_etáii.O de Assuntos Estratégicos, Pedro Paulo Leoni, conhecido_-como PP.
A Petrobrás não_ conseguiu, ontem, formar as duas comissões de sindicância para apurar irregularidades que teriam
sido cometidas em operações de compra de petróleo _e de
contratação de obras, envolvendo diretores e outros fundo~
nários da estatal. A principal dificuldade para a formação
das equipes é o receio dos técnicos de participa:re-rifde uma
investigação destinada a apurar possíveis irregularidades cometidas por seus superiores.
As transações das empresas de petróleo argentinas com
o Brasil são feitas pela Interpetrot, associada à Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF), representada no pafs pela Polo
Trading.
Fontes afirmam que a eSfrutura da Petrobrás no_e:1'terior
é grande, não se justificando contratar empresas como a Polo
ou a Edubra para intermediar operaçõeS. As intermediárias.
· ao comprarem uma carga ~e petróleo de grandes multina,>

cionais e revenderem à Petrobrás, podem ganhar até US$0,20
por barril.
. • Vali~- Jorg~ Curtinhas, diretor da Fundação de Segundade Soc1al da C1a . .Vale do Rio Doce, afirma que -não
há qualquer irregularidade na aplicação de recursos da entidade. A manifestaçãp foi motivada pela notícia de que o secretário de Assuntos Estratégicos, Pedro Paulo Leoni Ramos
influenciaria as decisões de investimentos de fundações _estatais de seguridade. . ,.

EDUBRA INTERMEDIOU T~S IMPORTAÇÚES
DE DERIVADOS EM 91
As únicas ligações comerciais que a Edúbfa TradÍOg teve·
com a Petrobrás foram em junho, maio e setembro -de 1991,
quando a estatal contratqu a empresa para intermediar a importação de derivados de petróleo da argentina Interpetrol.
O advogado da Edubra, Sérgio Bermudes, não soube informar
o volume, disse apenas que as tr'ês transações foram suficientes, cada ~ma delas, para ~~cher um navio com capacidade
para 33 mil toneladas. Os produtos importados foram hidra
e gasoil, vendidos a preços de mercado .
· Ao afirmar que nunca havia ouvido falar da Edubra até
esta segunda-feira - quando recebeu um longo telefonema
_ do Presidente da Empresa, SérgiO Rocha, para que aceitasse
defendê-la-Sérgio Bermu'êlesnegou ontem, qualquer ligação
Rocha com as vizinhas de prédio, PoJo Petróleo e Tecnape,
mstaladas em luxosos escritórios na Torre do RioSul. Desmentiu também que a: Edubra, criada cm 1989, tenha sido
uma forma de Sérgio !3-ocha· homenagear o secretário de Assuntos Estratégicos. Pedro Paulo Leoni, usando o nome de
sua filha, Eduarda.
,
- Edubra quer dizer EmPiisa de Derivados e Utilidades
Bras~lei!as- garantiu Bermudes, negando qu_alquer ligação
de SergiO Rocha com Paulo Leoni. Disse ainda que seu cliente
só viu o secretário em duas reuniões de empresários realizadas,
recentemente, no Rio e em B,.rasília. O advogado comentou
que dissuadiu seu cliente de interpelar judicialmente O Estado
de S. Paulo- jornal que denunciou, no domingo, a ligação
entre Leoni, Petrobrás e a Edubrá.
_ _!3,~rmudes elogiou a decisão da Petrobrás de abrir duas
comissões de inquérito para apurar os fatos. O advogadO-de$3fiou ainda os jornais O Globo, O Estado de S. Paulo e a
Zero Hora a provarem o envolvimento do_ seu cliente _com
o secretário de Assuntos Estratégicos..

?e

Polo Trad_ing aluga_ escritório da Tecnape
O diretor da Tecnape Serviços e Equipamentos de Prospecção de Petróleo Ltda., Marco_Aurélio Trotta afirmou critem que a empresa não está envolvidá~e'rn negó'cios irregulares
com a Petrobrás. Ele atribui a citação. do nome da Tecnape
_ ao fato de a empresa ter alugado para a Palo Trading, outra
empresa denunciada, uma parte do seu escritório em u_ma
das tor_res do shopping Rio Sul. O aluguel teve como fiador
o advogado João Muniz. Trotta afirmou que não tem nenhuma
relação com as outras empresas e nem conhece o secretário
de Assuntos Estratégicos, Pedro Paulo de Leoni Ramos.
-Acho que entrei nessa história~ como. Pilatos no credo
-disse o diretor. Ele explicou que <J t'~chape é um escritóriO
de representação de produtos e,.servl~ds· para a Petrobrás e
empreiteiras contratadas por ela é ·ffãQ atl}a na compra de
petróleo e derivados. O departamen~O ç.omercial da empresa,
encarregado desses negócios, nem é t:liente Ça Tecnape, disse
ele. Particularmente, Trotta acha muito difícil que se possa
"';

''
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montar um esquema para recebimento de propinas na comer- Cio Ministério do Trabalho e Previdência Social. O ex-diretor
_dp INSS Volnei Ávila, que gravou a fita eri:J. qiie Magii diZ
cialização de petróleo.
ter recebido suborno de US$30 mil, afirmou em seu depoiSecretário indicou quatro díretores
mento à PF que o esquema para parcelamento da dívida da
para a estatal
A. Araújo foi pedido por Magri.
INTERMEDIÁRIO DE NEGÓCIOS
· Os mesmos delegados informa~arn que o dono da ConsSERIA LIGADO A LEONE
tr1:1to:r;a A. Araújo, Ariano Araújo, confirinou, e'm ··depoi- ·
Desde janeiro passado, o secretário de Assuntos Estraté- menta prestado em São PaUTo,- ter usado a lobista Marlene
gicos, Pedro Paulo Leoni, tornou-se o homem forte da Petro- Schubert p3ra tentar no INSS o parcelamento das díVidas
brás, apesar de não ocupar qualquer cargo em sua direção. _9_i! ~_IJ]._pr~sa_.__ Volnei gravoua conversa que teve com Marlene,
Isto porque, com a posse dos novos diretores Izeusse Dias e que está sendo transcrita por peritos da Polícia Federal.
Braga e Armando Vieira Neto, dos cinco diretores da campa- As empresas A. Araújo, Confederal e Coral são citadas nas
nhia, quatro haviam sido indicados, ou aprovados por Leoni. fitas entregues porVolnei à polícia. Já os nomes da Transbrasil
Izeusse Dias Braga Júnior, indicado por Leoni para o e da _Moddata foram levantados nas investigações. A A. Araúcargo de diretor comercial, no lugar de Maurício Alvarenga. j'<f jã responde a inquérito na Polícía Fedéral de São Paulo,
Trabalhou no escritório da Iuterbrás, no México e Argentina. por fraudes nas guias de recolhimento do INSS.
Armando Vieira Netto, indicado pelo secretário pãra o- ·
O diretor-geral da Polícül Federal, delegado Romeu
cargo de diretor financeiro. Anteriormente, Ocupã.va a dir~ção Tuma, disse ontem que Feltrin vai pedir ainda está semana
da Petroquisa também por indicação de Leoni.
' ',a prorrogação do prazo do inquérito. O -prazo de 30 dias
Raul Mosmano, diretor de exploração e produção da Pe- ,inicialmente previsto termína amanhã. O delegado Féltrin
trobrás, também teria sido indicado por Leoni, e seria· SeU · q1._1~r mais tempo para a realização das perícias contábeis e
candidato a substituir Weber na presidência da Petrobrás.
também para ir a Rio Branco, no Acre. Mãgri diz, na: _[íta
.
José Brito, diretor de engenharia, nomeado pelo então . gravada por Volnei, que ganhou os US$30 míl pari IÍberar
presidente Al[eu Valença, seria outra indicação de Leoni. · · antecipadamente dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo
Dilson Duarte, executivo _da Palo Trading, fOi chefe do' de Serviço (FGTS) para obras "em um e-sgoto no Acre ...
·escritório da Interbrás no México, na época em que trabalhava Feltrin vai in\'estigar o andamento das obras, executadas pela
lá Izeusse Dias. Estaria interme-diando operações da Petrobrás Construtora Norberto Odebrecht, e as condições em que os
com empresas argentinas.
·~· contratos foram feitos.Sérgio Rocha, um dos executivos da Edubra, cunhado
--O ex-mh_liStio-deVúá ser o últiffio a-depOr. Magri so-mente
de Leoni. A Edubra seria a holding de todas as transações.
será__ intimado na segunda quinzena de abril.
• Dólares - A Interpol pediu à PF mãis informações
João Moniz de Oliveira Alves, advogado, tem uma firma
chamada Potencial, no Rio; conhecidO lobista nos departa- sobre as denúncias contra Magri. Só assim, entende a Interpol,
mentos da Petrobrás. Seria um dos homens de Leoni e encarre- será possível perguntar às autoridades bancárias suíças se o
gado de ê()brar os châmados "pedágios''' ou sejá, c"omissões, ex-ministro fez depósitos em dólares naquele país.
para intermediar negócios entre a estatal e empresas privadas.
Hamilton Sérgio Albertazzi, ex-superintendente da Petro- GOVERNADOR DO ACRE DESMENTE MENDONÇA
brás, foi demitido do cargo em dezembro do_ ano passado
Brasília- o governador do 4cre, Ed_mu_ndo Pinto, afirpelo então Diretor Maurício Alvarenga. Abertazzi foi afastado_ mou ontem que a Companhia de Aguas do _Estado tinha dívipor Alvaienga por ter feito algumas operações de compra das junto ao governo federal quando pleiteou os recursos
de .Petróleo que teriam causado prejuízo à companhia.
para execução da obra de saneamento suspeita de envolvimento no caso Magri. A in_formação d9 governador contradiz
o presidente da Caíxa Económica, Alvaro Mendonça, que
POLÍCIA INVESTIGA SE MAIS CINCOafirmara em entrevistas que a empresa de saneamento do
EMPRESAS NEGOCIARAM COM MAGRI
Brasília --A Polícia Federal vai fazer peiíCía:S-COntábeis Estado estava em dia com suas contas~_
Pinto entregou o deputado Maunlio Ferreira Lima docuna Transbrasil, na empresa de informática Moddata e em
outras três empresas para apurar se os parlamentos que elas mentos do Tribunal de Contas do Estado para comprovar
obtiveram,- para pagamento de dívidas junto à Previdência que a licitaçãO para as obras não_ foi ilegal. Os documentos
têm algum.a irregularidade. Fontes da Polícia Federal informa- mostram que o quilómetro da obra custaria US$9 milhões.
ram ontem que o delegado Aparecido Feltrin já está corri
CONSTRUTORA EXPLICA DENÚNCIA NO ACRE
os processos de parcelamentos das dívidas dessas empresas
A ConSth.itora Norberto OdebieCht está- distribuindo a
e, também, da Confederal TranSpOi"te de Valores, da Transportadora Coral e da Construtora A. Araújo": Feltrin comanda seus funcionários comunicado eni- que esclarece sua posição
o inquérito que investiga as denúncias de corrupção contra em relação às denúncias de favorecimento da empresa no
Acre.
o ex~ministro do Trabalho e da Previdência Antôriio Magri.
"Quanto às notfcias veiculâdas Sobre a eXistência de sUProcuraQos, diretores da Transbrasil e da MQddata não coperfaturamento na obra do Canal da Maternidade, mais uma
mentaram o assunto.
.
_
A·i perícias que serão feitas nas cincO empresaS deverão vez afirmam-os tratar-se da utilização da ausência de conhecicomprovar se houve irregularidades e se o ex-ministro real- mento sobre como se processam as concorrências para obras
mente 'interleriu para que houvesse o parcelainento. Dele~ públicas, com o intuito de colocar em dúvida a lisura de um
gados da Polícia Federal informaram que o fiscal do INSS procedimento já considerado pçrfeitamente legcd. conforme
em Sãó _Paulo Laerte Horta confirmou que o parcelamento certidão do Tribunal de Contas do Estado do Acre, em no~so
poder", afirma a construtora no comunicado.
~a dívida da A. Araújo foi reComendado por or~ens superiores
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..Normalmente, quem faz tal tipo de denúncia deliberadamente se esquece que não há correlação possível entre a
ve:nàa de se1viços e a venda de produtos, estes já acabados,
sçm risco de execução, como também não J:tá c9rrelação possível de preço entre obras igUais executadas em copdições e
éf>OC?S diferentes. Isso torna inconsistente qualquer alegação
de faturamento", argumenta a Norberto Odebiecht_no comu.
.
nicado distribuído a seus funçionários. ___
, Segundo a construtora, "as referências de preços de obras
p4blicas são definidas pelo cliente, que, orientado pela legislação em vigor- no País, as estabelece de forma transparente
para todos os licitantes. COnQuiSta a· obra quem demons_tra
a maior capacitação, o que, felizmente, tem sido o caso das
empresas da organização Odebrecht".
"'As injúrias que nos foram assacadas têm origem em
ações urdidas e ·orquestradas por oportunistas que se escondem no anonimato. Tais aÇões têm o· propósito deliberado
de prejudicar-noS comercialmente, desacreditando-nos perante os clientes e dctando nossa imagem junto à_opinião públi·
ca", afirma ~ empre'sa no texto entr_egue a: seus funcion-ário~.
TOYOTA.CONnRMA PROPOSTA DE SUBORNO.
BrasíJiã - VIU representante da· Toyota confirmou ontem, no Polícia Federal, a denúncia fejta pela ex-presidente
da Fundação Nacional de Saúde Isabel. Stéfano-t de que p
ex-vice-presidente Nélson· Marques· queria que a montadora
lhe pagasse uma comissão de 15% para facilitar a venda de
200 jip6s àquele órgão do Ministério da Saúde.
Uma fonte da PF infotmou .ontem_ ao O Globo que, na
quiilt_a~feira o gerente de vendas da Toyota Masaharu Naka'gami, disse ao delegado Nício La!Zotte que foi pro-curado pelo
empresário Flamarion Pereira de Sousa em setembro, com
o pedido d<;. 15% sobre o preço dos jipes. Flamarion citou
o nome.de Marques como autQr da proposta.
Em depoimento anteontem à juiza Selene Almeida, da
4' Vara Federal, o senador Raimundo Lira, que levara a denú'acia à !sabe~ S.téfano_em__novembro, negou que tivesse citado Mar.9...ues ou Flamarion. Eni outubro, Nakagami procurou
o sznador, dono -J.e concessionárias em Brasília e ria Paraíba
para fazer a denúncia, por fim transmitida a Isabel. Marques
está preso junt9 com o ex-diretor administrativo da FNS Carlos Pasiro, aguárdando a sentença no processo que respondem
por corrupção.
O empresáriá. Flamarion Sousa ~ uni- dos sete fornecedores da FNS cujã prisão temporária foi decretada, há duas
semanas, pela juíza Selene Almeida. Ele atuou na fundação
como representante da empresa Control TechriicaJ, e é acusado ainda de: fraudar declarações de exclusividade na venda
de termonebulizadores para a fundação.
O depoimento do representante da Toyota: foi -tomado
na semana passada pelo delegado, por orientação da juíza
Setene. Ela pediu que Lacorte apressasse a produção de provas
contra vs sete empresários com prisão de_cre!a<ia, para sustentarsull ôecisão junto ao Tribunal Regional Federal. Na semana
passada. o TRF concedeu habeas corpus a três empresários
e llegou esse benefício a outroS três. O TRF pediu à juiza
informações sobre as provas que tem contra os empresários,
que a levaram a conceder a prisão pedida pelo delegado Lacort~.

Ontem, Lacorte recebeu outras provas contra os empresários, que devem ser enviadas à jufza. Uma del_a~ refere-se
a um processo de compra de inseticidaS~ pela FNS, envolvendo
três firmas: a lei do Brasil, a Brasvit e a·control Thechnical.
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ESTRAGO FEITO
O presidente da Petrobrás, Ernesto Weber, acha que
acabou ficando com uma batata quente na mão. Está preocupado porque se criou uma expectativa âe que ele vai apurar
as atividades do secretário Pedro Paulo Leone quando, na
prática, só poderá examinar O -que houve dentro da estatal.
Além do mais, Webertem_comentado com seus interlocutores
que cjualquer que sejam os resultados das investigaçõeS internas, a imagem da estatal pode ficar arranhada.
NO QUINTAL
- Sobre denúncias do Esquema PP, o presidente da Petrobrás, Ernesto Weber, disse_ontem à coluna: "Não fazemos
investigações externas, apena:S apuraçóe"s internas. Recentemente, apuramos fatos _e nomes de um desvio fiscal em Manaus. Os responsáveis já estão na cadeia".
Correio Braziliense
COLLOR DEMITE CINCO DO IBAMA
POR CORRUPÇÃO
·O presidente Fernando Collor demitiu ontem círico fiiilcionários do lbama, apontados como corruptos, a pedido do
secretário interino do Meio Ambiente, ministro José Goldemberg (foto),- cjUe acusou Seu antecessor, o ambientalista José
Lutzenberger, de omissão._A nova presidente do Ibama, Maria -Tereza, garantiu ontem apresentar resultados de sindicância no órgão dentro de 15 dias.
POLÍCIA FEDERAL REFORÇA PROVAS
CONTRA MAGRI
A Polícia Federal busca mais provas contra o ex-ministro
do Trabalho e Previdência Social Antônio _Rogério Magri, _
acusado de corrupção, e vai solicitar à Justiça Federal a prorrogação do inquérito, cujo prazo inicial de conclusão vence sextafeira. O delegado Romeui_uma justíficou oil.tem o adiamento
pela necessidade de colher mais relatos~ subsídios que possibilitem o indiciamento corri segurança do ex-ministro. Já foram
colhidos 15 depoimentos. Ontem no co-ngresso foi denunciado
rombo de 1,8 bilhão de dólares nos Fundos de Previdência
Privada. COLLOR DEMITE 5 NO IBAMA
POR CORRUPÇÃO
O secretário interino do Meio Ambiente, miniStro José
Gcildemberg, acusou seu antecessor na Pasta, o ambientalista
José Lutzenberger, de omissão. A seu pedido, o presidente
Fernando Collor a~síriou ontem à tarde a demissão de cinco
funcionái--los do Ibáma.(InstitutO BrasileirO de Meio Anlbientee RecurSos Naturais RenOváveis), apontados como corruptos.
Os processos estavam concluídos desde novembro passado.
"Só faltava que um responsável pela área insistisse que- ·as
proviç}Çpcias fossem toma~as", atacou o novo secretário.
SegUndo técnicos da Secretaria -do Meio Ambiente. mais
um decreto de demissão está para ser assinado na PreSidência
da República. De acordo com os assessores da Semana, o
funcionário José_Ç)lavo de _Olíveira, de Cáceres (MT) estáamea_çado de deni.issão no Pr_ocesso 545.91 por exercer in_devídamente consultoría na área ambiental.
-_Além ·dos de-mitidos, outros três processos em trâmite
na Secreta!iã. do MeiO Ambiente acarretaião na suspensão
por mais de 30 dias de mais de sete funcionádóS. Nos proces-
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sos, eles serão punidos por motivos que vão desde o sumiço uma política ambientalista adequada à pr~servação da naturede milhares de guias de transporte de madeira na Superinten- za, liberta de influências imorais e compatívc!l com o p-rocesso
dência do Ibama no Rio de Janeiro até abuso de poder dui-ante nacional de desenvolvimento económico.
- - -· a "Operação Amazônia".
. A preocupação d.o MinistrO GOldemberg de-lirt:lpar ã ái-"ea
"Faltou empenho das pessoas responsáveis porque, assim agora sob sua jurisdição, na hipótese de se confirmarem as
que tomou conhecimento do fato, o Presidente assinou as denúncias de corrupção no Ibama, resulta, igualmente, da
demissões". Ironicamente, Goldemberg foi informado do as- ~ecessidade_ de manter intacto o prestfgio do Br:asil na confe:
sunto, na última segunda-feira, pelo ex-presidente do Ibama, rência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desehvol~
Eduardo Martins, dispensado do cargo junto com Lutzem- vimento, a Rio-92. A iilÍportânciá desse encontro impõe a
berger, no sábado_..Goldemberg disse que não vê motivos tomada de providências em múltiplas direções, inclusive a
para "postergar" demissão de quem esteja envolvido com de eliminar qUaisquer dúvidas sobre a severidade do Governo
corruçáo.-segundo ele, a decisão do presidente Collor é de n_o ~t:"ato de to~as as questões pertinentes a defesa ecológica.
fazer "uma limpeza" no instituto rios casos devidamente confi- Suspeitas de ações indecorosas. em organisrtiOs encariegados
gurados. "Não se trata de nenhuma caça às bruxas", alertou. de executar a política oficial no setor seguraMente não servem
Ele, no entanto, fez questão de destacar que, desse caso aos propósitos de um pafs chamado a abrigar um dos mais
específico que gerou as cinco demissões de ontem, o Íbama importantes acontecimentos do calendário internadonal "não foi tão ctfndescendente" com a corrupção, "como foi tão fundamente ligado aos interesses da comunidade mundial
dito". Goldemberg referia-se a seu anteCéSSor, Lutzenb_erger, que para ele acorrem um riúmero· considerável de estadistas.
que saiu do cargo atirando contra o Ibama, apelidando-o de Rest3:t pois, aguardar o resultado _da simlicânçia e submetar
"sucursal de madeireiros". ''Nesse caso, o Ibanla não foi ornls- - ar_egular processo judicial aqueles qu~ tenham cOmetido ações
so", disse.
delitosas contra o patriJ!lónio públiCo_ ou fraudado a_ p_ql_í~íca
ecológica para colher vantagem. indevidas.
SANEAMENTO MORAL
GOLDEMBERG
A decisão do Sec"retário Nacional do Meio Ambiente,
NEGA PRESSÕES
José Goldemberg, de apressar a sindicância sobre denúncias
de corrupção r.o Tbama, filia-se às expectativaS gerais da opiO SeCretâi'io"i~te!'ino.dO Meío Au-!biente~ Minls_tr9 José
nião pública, estarrecida com o surto de ações criminosas Goldemberg, não levou a sério aS declarações do seu anteces~
contra o património· oficial. Levado a acumular o cargo com sor, José Lutzenberger, que culpou as pressões de madeireiroS
o de MiniStro da Educação, Goldemberg teve a preferência pOr sua saída. "É a pfimeira vez que oUçO falar nisso. Acomdo Presidente Fernando Collor por exibir títUlos singulares panhei os acontecimentos na última semana e não percebi
de credenciamento, em virtude de um antigo e notório envolvi- pressão nenhuma", afirmou Goldernberg, pouco depois de
mento com as questões ambientais. Agora, o novo titular deixar a solenidade de posse da nova presidente do Ibama,
da Secretaria do Meio Ambiente revela também enérgica apti- Maria Tereza Jorge Pádua.
dão para conhecer a verdade, a julgar pela disposição com
Na concorrida solenidade, que contou com· a presença
que exigiu teletiridade na apuração dos fátos inquinados de de cinco ex-presidentes do Ibama, de parlamentares e até
irregulares.
mesmo do Vice-Governador do Amazonas, Françisco Garcia,
Com efeito·~-e fundamental para a credibilidade governa- o asSunto preferido nas rodas de c·onversa era Lutzenberger.
mental que os fatos sejam conhecídos por-inteiro, no inenor
Demorou, mas caiu", comemorou o- preSidente da CPI Q.a
prazo pos.'ifvcl, c indicf<ido quem quer que, por açáo ou omis- Internacionalização -da Amaz.ôüia, Deputado Federãl 'fi,tiia
são, haja-se apró'piiado ilicitamente de dinheiros piíólicos. Lins (PFL/AM), que no final do ano passado pediu a c~lóeçt;
Quando se trata de promover o saneamento-~oral das institui- do então secretário. "Foi o próprio Lutzenberger quem cavou
ções, pela identificação e- punição de eventuais coriuptos, o sua saída", esbravejava a ex~presidente do Ibama, Tânia Muesforço não deve conhecer limitação alguma, a n~o- ser as nhoz, irritada com as acusações que o ambientalista ·fez cOntra
impostas pelo ordenamento jurídico. É o que fa:Z>agora o sua administração. "Ele não .fez o que devia f~.zér e diSse
.
,
-~; ...
Ministro Goldemberg, em suas funções espe'claiS~de Secretário o que não devia dizer".
Nacional de Meio Ambiente.
Para o também ex-presidente do Ibama, Fernahdo Cé~)ar
Postas no ·:::entro de uma controvérsia que, há tempos, Mesquita, as denúncias de irregularidades sobre a emiss~o
escapou aos limites das fronteiras nadOI-úlis"eeXp"faiou-se pelo ele guias de transporte de madeira só serão resolvidas quando·
também da ilegível suscitar uma ordem extraordinária de defi~ for um mecanismo que investigue se as madeireiras estão reálnição e questionamento. No caso das denúncias.s9bre irregula- mente cumprindo os planos de manejo. À tarde, d Procurador
ridades no Ibama, é indispensável considerar que o antigo do Ibama, Francisco Ubiracy~ encaminhou à Procuradoria~
Secretário do Meio Ambiente, José Lutzenberger, deu-lhes Geral da República pedido de abertura de inquérito criminal
-imprópria e censurável dimensão interilaCiOrütl. Pois foi de, contra o homem de confiança de Lutzenberger dentro do
como se sabe. quem, no exterior, insinuOu grOsSeiramente lbama, o ex-Ouvidor, Orlando Ferreira. Segundo o procua existência de fraudes na administração do Ibama, ao comen- rador, o ex-ouvidor teria lhe intimado com um revólver para
tar que os interesses de empresas madeireiras -predominavam rever uma multa contra uma empresa do Ministro- de_ Ação
Social, Ricardo Fiúza.
·
dentro do órgão, para inValidar a política preservacioriista.
É certo que a sindicância se irrlpõe rio -intereSse--exclusivo
MARIA TEREZA VAI PUNIR CULPADOS
de uma restauração moral pela qual se empenha toda a sociedade brasileira. Mas, também, deve permanecer atenta à conAlém de buscarem definição de uma posição do Góvénió '
veniênda de mostrar à opinião muridial que o Governo brasi- brasileiro para a Rio-92. o· Ministro José Goldemberg e a
leiro cuida de semelhantes problemas_ com seriedade e rigor. presidente do lbama, Maria Tereza, -darão prioridade 3bsuluta _
Em hipótese alguma transigirá, com a sua decisão de praticar aos trabalhos da comi!)são que inve-&tigã-a C_Ori.JpçãO nO_ Jbam~. ·
H
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.. Iremos cumprir a determinação do Prçsidcp.tc _Fernan_do_ Co-

llor c apresentar os resultados da sindicância em 15 dias",
disse Maria Tereza, pouco antes da poss_e_.__ P_or_ sua vez, o
Ministro ·ooldembe.rg foi ·inc_i~ivo ao ressaltar, durante a solenidade, que o Governo não tolc_rará denúncias in{undad(!S
de corrupção, da mesma forma que não tolera a própria corrupção.

.

.

.

_

"Temos como principal missão a de dissipar os rumores
de que o poder público não tem capacidade de gerenciar o
meio ambiente:", reforçou o miriisti"õ e secretário interino. do
Meio Ambiente que viaja sábado aos _Estados UnidQS_ para
viabilizar os recursos do Hanc_o__Mundial e do G-7 que conti-

nuam bloqueados. Com esta atrib_uição.principal- de gerenciar o meio ambiente - , segundo informou o ministro, a
nova equipe que ·se cOmpor não terá urri caráter transitório.
Esta equipe terá 3.inda que transformar em ações as manifestações expressas pelo Governo nesté:s__dois anos_. "Não há
contradições nas intenções. bá apenas um descompasso entre
ação e intenção", justificou Goldemberg.
Maria Tereza, que se reuniu à tarde com o Ministro Goldemberg e vários diretores anunciou airida pela manhã que
o pesquisador Brasulio-Perdra Dias seria- riiaritido na Diretoria
de Pesquisas. Para a Diretoria de Ecossisterrias será des_ignado
Miguel Milano; Lídia Coradim para a Diretoria de Planejamento Ambiental e Verner Siol para a Diretoria de Recursos
Naturais. Uma conversa ainda ontem defiriiria a permanência
ou não de José Roberto Correiã i:)a_ Díretoria Administrativa
e Firianceira do órgão. As_ duas outras diretori~.s ainda não
estavam definida_s. __Só na próxima semana, a presidente do
Ibama iniciará aS- ãlterações nas superinteildêncías.
De acordo com a presidente do lbama, o cargo de ouvidor
está inserido na estrutura institucional e dever:á ser mantido.
"Agora, o seu oCupante sai", referindo-se ao já afastado ou":idor Orlando Afonso Ferreira que permanece na Secreta na
do Meio Ambiente.

Março de 19~2

SANTANA PEDE URGÊNCIA EM
·siNDlCÂNClA NA PBTROBRÁS
O Ministro da Infra-Estrutura, João Santana, determinou
ontem, ao presidente da Petrobrás, Ernesto Weber, que apresente em dez dias os re_sultados das sindicâncias abertas para
apuraras denúncias de irregularidades envolvendo o secretário
de AssuntQs Estratégicos, Pedro Paulo Leoni Ramos. Santana
quer os relatórios com as conclusões_ das_ sindicâncias até o
próximo dia 3. O ministro não explicou o motivo da pressa.
já que no dia anterior havia dito que a apuração dos fatos
teria o tempo que fosse necessário.
A decisão de Santana foi tomada à tarde, quando comunicou a Ernesto Weber que o Governo quer urgência na apUração. Pela manhã, Santana havia se encontrado com _o presidente da Petrobrás em reunião sobre o lançamento da Gasolina Super- com maior teor de pureza que a gasolina comum
-, ntas nada recomendou a Weber, que saiu do Ministério
da Infrâ-Estrutura sem dar entrevista. Weber foi flagrado ao
sair, correndo, pela portaria dos funcionários comuns do ministério. SC:gundo denúncias publicadas pela imprensa, o secretário Lconi Ramos teria atU:ido para favorecer as empresas
Edubra:, Pollo Petróleo e Tecnape. além da multinacional
Marc Rich, em negócios coro a Petrobrás.
Uma das comissões de sindicância investiga operações
de compra de petróleo que teriam sido intermediadas pela
Pollo. A segunda comissão vai apurar a denúncia de que a
empresa baiana Concic Engenharia teria pago 500 mil dólares
ao advogado João Muniz de Oliveira Alves para aprovação
de uma obra civil na refinaria de Matarípe, na Bahia. São
apontados como responsáveis pelas irregularidades os diretores da Petrobrás Izeusse Braga, Armando Vieira Neto e Raul
Mosman.
LEONI MOSTRA FORÇA POLÍTICA

Aos 34 anos de idade, o controvertido titular da Secretária
de assuntos Estratégicos (SAE). Pedro Paulo Leoni Ramos,
possui uma rara vocação para se situar bem na vida. Dono
Ameaças- O Ministro Goldemberg garantiu ontem que" de um aguçado tino para tocar empreendimentos, atuou em
não conhece qualquer episódio que comprove pressões de" diVersas frentes nos últimos dez anos, abrindo e fechando
grupos madeireiros sobre o Governo cçmtra .a Jor:ma .at.ual, e~presas nos mais diferentes ramos. Sisudo, de pouca fala
de fiscalização feTta pelo lbama em substituíçãõ às antigas . e ciso escasso, foi a personalidade discreta, que se-eSConde
e ineficié:ntes guias. "Perguntei ao Eduardo Martins e ele :;~atrás dos óculos de lentes pesadas que levou o Presidente
me disse que todas as denúncias estãQ s_e_n_d_o _apuradas através Fernando Collor a lembrar dele quando precisou nomear aide sindicâncias e que não há qualquer fato novo", acentuou guéln para ficar à frente da SAE. A secretaria de Leoni substio ministro. Certa de nove sindicâricicis fo~am concluídas e tuiu no Governo do Brasil novo o extinto Serviço Nacional
várias outras estão em andamento.
de Informação (SNI), da época do regime militar.
· "Filho da socialite gaúcha Mirtz Bergasmachi. ex-miss.
Na tarde de ontem, a ameaça feita ri.O dia 28 de fevereiro
Bangu no Rio de Janeiro, e do coronel Pedro Paulo Leop_1
pelo então ouvidor do Ibama, Orlando Afonso _Ferreira, ao Ramos _ ex-diretor da Rádio Nacional _ 0 secretário da
·
d 'd
Procurador do órgão, Francisco Ubiracy CraveirO de Araújo,· SAE nasceu no Paraná, mas passou a mator
parte a v1 a
foi levada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Seçã? entr'e Rio e São Paulo. Casado com_ Luciana, irm~ do secreDF, à Procuradoria-Geral da República de acordo com Ubi~ tário do tesouro, Roberto Guimarães, Leoni Ramos, 0 "PP",
racy CraveirO, o ep-iSOdio ocorrido no mês passado pode resulb d
d
como ficou conhecido, e também lem ra o como uma as
tarem inquérito._
AI'
d
h
d
pessoas mais influentes no governo. em o cun a o, o seNa representação ao procurador Aristides Junqueira~ a cretário da SAE influenciou na escolha de outros cargos nas
OAB informa que o -aâvogado Francisco Ubiraçy havia sido . diversas fases do Governo. mas é na Petrobrás_que PP coloco~
chamado na sala do chefe de gabinete do IQama., Marco Auré-.' toda a força de um dos mais prestigiados auxiliares do presilio Rodrigues Veloso, para tratar do Processo n9 1.674/9~ ... dente Collor. O atual presidente da estatal, Ernesto Weber,
oridinário da Superintendência do lbama no Maranhão, CUJO. .'foi indicado dele ao presidente Fernando Collor.
interessado é a Empresa Empreendimentos Agroindustria~~
- No lliício do ano--passado, "PP'; começou um trabalho
Reunidas S/A do Deputado Ricardo Fiú-z~:. Ele desm.at~:m mt~ .. de desmistificação da SAE. Conhecido até então por não
e quinhentos hectares _de madeira em áre_a de reserva e fm. receber de conversar conl jornalistã.s, em março de 1991 ele
multado em Cr$45 milhões.
abriu agenda para receber um representante de cada empresa.

Março de 1992

DlÁR10 DO"CONGRE~SO NACIONAL (Sesão II)

"Olhe, podem procurar os microfones", foi a frase que cunhou
para receber os repórteres no gabinete no quarto andar do
Palácio do Planalto, onde antes funcionava o Gabinete Civil,
órgão extinto na reforma administrativa do govern-Q Cúllor.
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ENGENHEIRO ACUSADO DE FRAUDE SOME
Florianópolis -O engenheiro Miguel Orofino, responsável pela construção da ponte Pedro Ivo Campos, em Florianópolis, inaugurada no final do Governo passado, está desaparecido desde a quinta-feira da semana passada. Seu carro
foi encontrado no_ final de semana em Curitiba, sem indícios
de arrombamento, e o passaporte do engenheiro também não
é encontrado pela familia .
Coincidência ou não, esta semana serão apresentados
os resultados da investigação de uma CPI da Assembléia Legislativa que Investiga denúncias de superfaturamento na construção da ponte. Segundo o deputado Leodegar Tiscoski
(PDS), presidente, da CPI, a obra teria custado três vezes
mais que a ponte Colombo Saltes, que existe ao lado da Pedro
Ivo. A famllia de Miguel Orofino não quis fala.Í: sobre o desapa. recimento do engenheiro.

CPI DO CASO MAGRI DEFINE LISTA DE
CONVOCADOS PARA DEPOR NO SENAJ)O,
A ComissãO -Parlamentar de Inquér.ÍtÓ do Senactb-Federal
que investiga denúncias de corrupção envolvendo o ex~mi
nistro An~onio Rt?gério Magri ouve hoj_e _a deputada €idihha
Campos (PDT/RJ). Amanhã, será a vez do ex-diretorde Amlicadação e Fiscalização tlo INSS, Volnei Ávila. Os dutros iío~
mes que poderão ser convo~dos já estão listado_s.pel'9 relatol;l:,
Cid Sabóia de Carvalho, PMDB/CE, mas aináa .náo foram
o MiniStto
aprovados pela comissão. A grande dúvíctã é
da Justiça, Jarbas Passarinho, será chamado. "'Há um 'certQ_
constrangimento entre ~lguns senadores em convocar o~Ç~co-1
lega", admite Sabóia.
_ __ , ---~ . ":O Relator argumenta que, ao longo das apurações!l;;er6'~ Jornal de Brasília- 25-3-92
verificada a necessidade deste depoimento. S~gtínd;l Sâbói'\'~;
INQUÉRITO NO IBAMA APURA
o ministrO, em comuni_cac]o à liderança do PMDB, se pro.Ót'i'""~".
FAVORECIMENTO-·
ficou a comparecer- espontaneamente. ~·o que itá impor rt":,~
!
,
•
• .-.
•
sua presença são ·os-fatos'". O relator também inçlui ·nest,a., ·-~,, , O procurador-ger,a~ da Republica, A~srt~e~ Ju~quetra,
condição o chefe do Gabinete Milttar, general Age no r Hq~e~, ;,: ~eJLu.~eu _ante~ ~ Poltcta Fede_:at abertura_ ~e ~!l_qué_rl~O- p~ra
de Carvalho. "Se for constatado indício de omissão· do"Go-" -·. mWesttgar dt;muncias de favorecimento no Il>a_m~1, A telClahva
verno os dois terão ·que vir". garante. Para- cOnsegciir a conVQ~~-~•.qdo pfOc~rador atende ~olicitação da 0AB-I?F;q~e-1~n_unciou
cação de depoimL"nto da CPf sãO necessários seis votos entre !~~ a ten_tahva d~ favorecunento a uma empresa !fi~.detr:eira por
. . ~ .-- ~··_ p~rt~ rdo OUVIdOr-geral do I.ba~a, Orlando Ferretra_, ~ emprew
os dez senadores que a compõe.
O presidente da CPI da Corr14 pção, Senador Od~cir Soa-·· . .J~ f~~multada ~m!:Ç:r$45 mdhoes por desmatamento Irregular,
res (PFLIRO), acredita que alguns depoimentos poderD ser-~- confbfme pubhco\l;.ontem o Jornal de Brasília.
__
dispensados, mas não citou quais. "Vamos aproveitar tudo ·, FAVORECIM&!iiTO NO IBAMA TERÁ INQUÉRITO
o que já foi colhido. para g~nhar tempo", explica .. SÇ>.areP . · . 1' .
~-~· ·
·· . · . .
quer concluir a CP! e:1tre 30 c 60 dias, realizando duas sessões , ~
...~ ~- r ....... .~ ;· ~··:.·~, ,,
F9~l() O~IVCJra
por semana. Segundo o senador, que é da bancada govem.ista·;<}; \
O ~ocUrad6r.:.g,€rál da República, Aristides Jun_queii·a,
o Palácio úo Planalto está "indiferente" à CPI. "0 casO" H ·•_.f:fkVio~ ~ntem ~~_otd'élegado Romeu Tuma, diretv:rwget:al da
está sendo apurado_pcla \Olícia Federal'_'. ,
_ · ·::~glíc~a Fçd~rat~· ~":Vof~ci~.solicitand~ a abertura de inquérito
Nomes - Na hsta do relator estão mclurdos dez nomes~!~,. pAra my~tigar,,de.t:\fnctas fie favorecimento no lbama. Ap~s
Na próxima semana deve~ão ser ouvidos o ex-presid:~te dcf ;~;~~'i?,-~.s'}t~·aç~~~~Ü'f~,CJS'SO ?ever~ segu~r pa:a. a Jus.tiça ~e de~
INSS, José Arnaldo Rosst e o ~x-procúrador do órgao José-.')' J:.al 4~ ~lStr!t<lf~·~-t~: o· mqu_énto fOI sohcJtado a<J pl';)CUDomingos Tcxeira Neto. O atual procurador do órgão, Tainát .-t:ador-pelo pp~.~i~tt,~~~ _da Ordem dos Advogados Co Brasil
de Souza Coelho, envolvido em fraudes contra a Previdêb.qif11' 1; ,(OAJil-DF1,. E~~&-,I)llntas.
no muni~ípio de No~a Igu~ç__u,..JRJ), ta~~ém está na ~~st'â._~:: ~'$ t .t.·Na. re-B.,-resei_tt~(~ue ~!1-caminh~u à Procuradoria. Dan~
Os ex-mmtstros Magn e Marganda ProcopiO são os seguihtef. ·: tas_d~nl:J.n~Oll: â.t'e'qta.'\l~a da favorecnnento à empresa. Eme a lista finaliza com os depoimento do chefe de Gabi;..ete~·: Prê~eõdi.rrt'éntQS~roirlqus!riais Reunidas S.A., em que o ouvido general Agenor, coroneLRoQerto Pimenta, o próprio chefe ."';'>~_9_!.·ge_ra.~\do·-·}Q~;.~ ,Oc~ando Ferreira, teria solicitado a mudo Gabinete Militar, além do lifi-nistro Passarinflo.
.. dança de uni p.a~e;r Jurídico que multava a madeireira em
FISCAL É PRESO ai.[iNDO RECEBIA
.
·. Ct$4:X rrii!h~es .. b p;ti'(~cei: foi dad;> pelo procurador do ór.gão,
SUBORNO ~M SP.
. Fr~nCisco -1-:htr~,
sou ~ ~mpresa- ligada ao mmiSt:o
- . ru~rdo Fm~a ~
1.)9,') heç_:tares sem autonzaçao
São Paulo - O agente fiscal da Secretaria da Fazenda : -~'·lbama- co '
ecipóu {;nt:ém u ,Jlh·.
de São Paulo, Osvaldo Viana, foi preso erri"flagrante ontem · ~.. Além. de te~r,~·· : .~a.r um:ç.nrece'l:' juridico, Orlando Ferpelos policiais da Corregedoria· da Polícia CiVil, tentando ex~ ~eira é aCusado qe lêt.,se:·_dtilizad0 di! uma .ai-ma que carregava
torquir Cr$5 milhões da empresáfia Seuni Costa. Ele pediu· ~ sua maHl·pKra i'ri~~~~ o procu~:,d?r- do IE.•ama. A O~B
o dinheiro para eliminar uma ,dívida que Seuni teria com a ~erenqu-adrá-l~.em,~~~ de CO,!JSt;rangtmcnto Ilegal, previsto
Fazenda. A empresária avisbu ã "polícia e, símulando o paga- np artigo l46 do.CQpígg ~ena!, ql!c .Prevê pena de três meses
mento da extorsão, o fiscal foi preso em flagrante. Ele aguarda a.' um ano de priSão>. · · --·
- -·
agora julgamento, detido no 91'-' DJstrito Policial.
;;;:
~ -·. ·.- :{,Co~Ção
·
• f •·
Viana, além de trabalhar há.l6 anos como fiscal, mantinha
Segundo o, procurador do lbamz. -qHe mãntéve a penalium escritório-de consultoria, onde fornecia informações sobre
débitos com a Fazenda. Ele d!ssc que a empresa Paradiso dade à empreSa niadeireini - "Orlando abriL•. uma pasta,
- Comércio de Refrigeração Ltda. de Sueni, sua cliente, depois q~e eu disse :que não mudaria meu parecer • .: ~á dentro
tinha urna dívida de Cr$31 milhões referentes à soOegação ti-q.~a urria _.arriu\. :Bl_~_ cop1e~ou. a. ma~mse_ar oilgU:V's ·projetos,
rr;a.ts lhe ~ISse que nao me mttmtdana por cau~a d,r arma".
do ICMS.
~
..:· .
·.
,;
-
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Ainda conforme relato de Ubh:acy, as tentatiVas de mudar
o parecer "datam da _administração anterior". ~- •
No momento em que diz ter sido coagido, o procurador
do Ibama afirma_ que foram testemunhas do fato a presidente·
da Associação dos Servidores do órgão, Ana Maria CrtiZ,
além de mais três secretárias. No inquérito solicitado à Polícia
Federal, .estas testemunhas 5erão chamadas a depor.
Um asses:;or do ministro Fiúza manteve cOntatõ Oh:tem
com a reportagem do JBr· e confirmou a ligação do ministro
com a empresa multada, mais descartou insistentemente que
tenha havido interferência de Fiúza ou de qualquer outra
pessoa no decorrer do processo no lbama. "Não houve gestãode nenhuma pessoa ligada-ao Go;/emo neste caso·; muito me-·-nos do ministrn", afirmou:·· Além disto, o assessor informou
que tem um pãiecer de uma té.cníca- do próprio Ibama - que segundo el~. esteve.nv local onde há acusação de desmatamento- em que ela nega t_er havido derrubada de árvores.

·conor manda demitir cinco
Cinco funcionários-do lbama foram demitidos ontem pelo
presidente Fernando Collor por envolvimento comprovado
em vários tipos de_ corrupção, como favorecimento de empresas privadas e forriecim"ento -de guias para desmatamento ilegal. As demissões_ foram divulgadas pelo ministro da Educação
e secretário do Meio Açtbient-e,' José Goldemberg, após audiência com o presidente. Golbemberg afirmou que solicitou
as demissões porque já rnstiam inquéritos ·concluídos contra
os funcionários, desde novembro do ano passado, que já haviam tramitado pela ·consultaria Jurídica da Presidência da
Repúblíca e pela Secéetaria de Administração Federal.
A presidência da República prometeu divulgar hoje os
nomes dos cinco funcio,b'ãrios 'demitidos. Para G_oldemberg,
os inquéritos que- de_tetminaram a demissão dos servidores
"demonstram que o Ibari].a não foi tão cOndescendente com
a corrupção como se péris:ava". Entretanto, o secretário criticou seu antecessor, Jos~ .~utzenberger, ao observar que "as
demissões não aconteceiaril, antes porque houve falta de empenho"- Goldemberg acresc€r~tou que o ex-presidente do Ibama,
Eduardo Martins, cumpriU seu papel ao abrir e concluir os
inquéritos.
Goldemberg defende unidade

'·

No primeiro dia de trabalho como novo seecret_ário do
Meio ambiente, José Golderilberg disse que assurriiu o cãrgo
para colocar em prática o_ qU.é;- em dois anos de Governo,
não fOi feito; transformar em atos concretos as intenções da
SeCretaria do Meio Ambierite. Ao empossar a nova secretária3âfuritii e-pre-Síáéite âõ-roã·rr;ã; Mana- Teresã Pádua.-o- minrs~
tro-secretário quer que, antes ;da conferência do Rio, não
haja mais nenhum rumor de cOrrupção, nem descompasso
das ações da área ambiental.
"É preciso que cheguemos à Conferência -das Nações
Unidas sem esqueletos dentro do armário". disse Goldemberg, ao afirmar que foi escolhido para mostrar que há único
pensamento ambiental no Governo. Na sol~nidade de posse
do presidente do Ibama, que lotou o auditório do Instituto,
o secretário do Meio Ambiente cobrou dedicação dos funcionários da casa e disse que em 15 dias a comissão de sindicância
sobre irregularidades no órgão porá fim às especulações sobre
envolvimento do Ibama com o setbr madeireiro.
"O próximo passO Será prestar· atenção: Mas minha impressão é de que não tenha havido tole~~-ncia com corrupção."

.
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DESENTENDIMENTO TRANSFORMA
EM TEATRO A CP! DO FGTS
Um animado teatro foi protagonizado ontem pelo governador do Acre, Edmundo Pinto, e o deputado Maun1io Ferreira Lima (PMDB - PE), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CP!) que apura as irregularidades no
FGTS. Acusado de ordenar a execução de obras de saneamento erri Rio Branco, a capital do Estado, com superfaturamento~ o governador aproveitou a oportunidade da convocação feita pela CPI para contestar as denúncias numa audiência pública. A Comissão, atravéS de seu presidente, percebeu
que seria in_frutífero convocar o governador antes de concluir
as·investig3Çôes do Tribunal de Contas da união (TCU). Exã- _
tamente na véspera do prazo determinado para a convocação,
marcada il:ücialmente para ontem 7 ~m fax de_ desconvocação
fOi ~nviado aO governador. A diferença de duas horas de
fuso horário foi o argumento- firi31 para um· desentendimento
público entre ambos.
Na última quinta-feira, dia 19, a CPI decidiu a desconvocação. Segundo Maun1io, o fax deveria ter sido transmitido
no dia seguinte, o que não aconteceu. Anteontem, a desconvocação saiu do fax da Câmara para o Palácio Rio Branco,
às llh7min, quando eram 9h7min no Acre. O governador
diz que deixou o Palácio por volta das lOh mas que ainda
não havia recebido o documento. Às llh ele deixou a capital
acreana para uma viagem de seis horas até Brasília.
O governador alega que não recebeu o fax. Diz, inclusíve,
que ele "foi fraudado". Numa cena anunciada desde a_manhã
de ontem, Edmundo Pinto compareceu à sala vazia da Comissão, às 15h30, horário previsto na convocação, antes de ter
sido desmarcada. Foi recebido pelo assessor do deputado,
Pedro Paulo Rezende, o "Pepe". O governador contestou
o fax apresentado no início do ríspido diálogo mantido entre
o servidor e o governador. "Eu fui convocado pelo presidente
da Comissão e estou sendo desconvocado por um funcionário?", perguntou, com ironia, apontando para o fax, assinãdo
por um assessor da CPL Em seguida, ele e seus assessores
passaram a duvidar da autenticidade do documento remetido ..
"A Comissão foi diligente na convocação e __ negligente para
desconvocar'', protestou.
Constestação
Pelo raciocínio do governador, houve prazo de sobra para
desconvocá-lo com. antecedênCia._- Instantes d_epois, o deputado Ciro Nogueira (PFL - PI), relator da CPI, apoiou o
governador, lembrando que ele também não foi avisado da
desconvocação de Pinto. Aplaudido pelos seus assessores, o
-governador foi até a saia do senador, Garibaiài Aives (PlvíDB
- RN). Lá. acabou se encontr~ndo com Maun1ío.
O deputado disse ao governador que a culpa da demora
foi da ""desorganização burocrática", mas que a desconvocação
foi divulgada amplamente pela imprensa. Edmundo Pinto reagiu dizendo que tem "sede para contestar as acusações" e
que lamenta o desperdício do dinheiro público, já que sua
comitiva foi custeada pelos cofres públicos do_ Acre. Irônico,
Maun1io respondeu: "Vou solicitar à presidência do Congresso que financie uma passagem para o senhor".
Pinto negou todas as denúncias de superfaturamento, que
teriam favorecido a construtora Odebrechet. Ela está construindo o canal da maternidade, orçado em Cr$14 bilhões,
e uma estação de tratamento e captação de água, no valor
de Cr$24 bilhões -ambos em valores de julho do ano passado.

Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 27

1449

Para constar a acusação de que a obra no Acre custa o dobro

22·3-91 -- A Federação Brasileira dos Exportadores de

da Linha Vermelha, no Rio de Janeiro~ o goveinador trouxe
o custo de ambas. As obras de lançamento custam US$9,5
milhões o metro quadrado, enquanto que a Linha Ve"rmelha
vale US$18,57 milhões o metro.
CONTAS DE MAGRI PODEM SER ABERTj\S
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) julgam

Café levanta a suspeita de que a suspensão ocorrera para
beneficiar alguns exportadores.

hoje pedido de autorização judicial apresentado pela Polícia

Federal para vasculhar as contas bancárias do ex-ministro do
Trabalho e Previdência Social, António Rogério Magri, e de
sua mulher, dona Isabel, no Barnerindus.
O procurador-geral da República, Aristides Junqueira,

considerou, em parecer, que o delegado Aparecido Feltrim,
que investiga a-s -denúncias de corrupção contra o ex-ministro,
não apresentou elementos de prova mínima de ·autoria do
delito._ Sem essas provas, os ministros do STF dificilmente
determinarão que a instituição financeira forneça informações
sobre o movimento de conta corrente de Magri. Para o procurador-geral, a concessão do pedido_signifícaria urna afronta
ao direito individual garantido pela Constituição em vigór.
Com base apenas em recortes de jornais revelando a
existência no lixo da casa de Magri, do Lago Sul, de duas
cintas de prender dinheiro pertencentes às agências do.Bamerindus das cidades _satélites de Ceilândia e do Gamã; a PF
requereu ao STF autorização para ter acesso aos exhatos
de movimentação das contas do ex-ministro· relativas a 1991
e 1992.
Já o diretor-geral da Polícia Federal,. Romeu Tuma, disse
ontem que o laudo do Instituto Nacional de Criminalística
(INC), confirmando _que as vozes gravadas em fita cassete
são do ex-ministro~ Antônio RogériO Magri e; do ex-diretor
do INSS, Volnei Avila, reforça outras evídências apuradas
no inquérito. Para ele, o laudo poderia ser .definitivo nas
investigações que apuram o recebimento de dinheiro por AntóniO Magri, para facilitar transações e parcelamento de dívidas de empresas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.
Mas Tuma prefere aguardar o laudo da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), que deverá ser divulgado hoje.
O laudo da_ Unicamp, segundo Tuma, irá complementar
o documento do INC, que "já é uma prova das vozes_e fortalece as provas iniciais", que estão sendo investigadas pelo
delegado Aparecido Feltrin, responsável pelo inquérito sobre
a denúncia de corrupção contra Magri.
JUÍZA FEDERAL ACEITA DENÚNCIA NO CASO DO
CAFÉ
A juíza federal Selene Maria de Almeicl-a aceitou denúncia da Procuradoria Ger3.1 da República contra Ricardo Mesquita, diretor do Departamento de Abastecimento e Preços
durante a gestão de Zélia Cardoso de Mello no Ministério
da Economiã; Ele é acusado de violação de sigilo no caso
da suspensão dos registres para exportação de café.
Escândalo do Café
JUSTIÇA ACEITA DENÚNCIA
CONTRA MESQUITA
Ex~Diretor do Departamento de Abastecimento e Preços
deve ser ouvido pela juíza dentro de 30 dias

Para entender o "Escândalo do Café"
Cronologia do caso.
21~3-91 A então ministra Zélia Cardoso de Mello,
decide suspender os registres de exportação de café.

25-3-91 - O Ministério da Economia cria uma comissão
de sindicância para apurar eventuais responsabilidades.
05-04-91 - A comissão conclui que apenas Zélia ~ três
de seus sucessores na época tinham conhecimento prévio da
decisão de fechar os registres mas não apontou responsáveiS.
11-04-91 - A Commadty Futires Tinderg Commissiàn
(CFTC) entrega ao governo brasileiro informações sobre operações suspensas
-

,.
<.

27-05~91 - Por determinação da Procuradoria Geral da
República a Polícia Federal abre inquérito para apurar responsabilidades.
,> •
iS-09-91 - A Folha publica os nomes das empresas e ~ '
pessoas que realizaram - operações suspeitas na Bolsa de , ,
No':a Io!que.
.
·
25-09-91- A PF pede o indiciameilto do ex-diretor do ·r.·
DAP Ricardo Mesquita por ''violação de sigilo profissional''.::
.
~2-02-92 - O procurador da República Oswaldo José ..
Barbosa da Silya informa que vai dividir em três inquéritos.~;·.
a investigação.
_
_
. ·'
19-03-92 - O procurador conclui o primeiro inquéri~Ç ~:_r:,
denunciando apenas-Ricardo Mesquita.
~
(.
A juíza Selene Maria de Almeida, da 4~ Vara da Justiça:' .
Federal em BrasíJia, aceitou ontem a denúncia da Procura~··.:
daria Gerai da República contra Ricardo Mesquita, ex-diret~r··
do Departamento de Abastecimento c Preços (DAP), por
crime de violação de-sigilo no caso da suspensão dos_ registras .
pata -·exportação de çafé. Mesquita dirigiu o DAP à época ·
em que Zélia Cardoso de Mello era rninistni: da Economia.
A juíza deve in.terrogar Mesquita dentro de 30 dias, segundo sua assessoria. Em seguida, ouvirá as testemunhas de
açusação arroladas na denúncia do procurador da República
Oswaldo José Barbosa Silva. São elas a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, Edgard P~r~ira, Maurício Souza Assis, Sílvia
Correia de Faria, Patrícia Saldanha e o Deputado José Dirceu
(PT -SP).
Ministra da Economia à época em que-_eS-tOurou o "escândalo do Café", erh março de 91, Zélia não foi denunciada
junto com Mesquita, segundo o procurador, por falta de "elementos de convicção. suficientes" quanto a sua participação
no vazamento de informações so]?re ~suspensão dos registros.
-Único denunciado no "escândal~ do café", Mesquita será
processado com base no art. 325 do_Código Penal, (violação
d~_sigilo _fup~ional), _que prevê pena de ::;eis ineses a dois
anos de prisão. Segundo a denúncia, ele cometeu por duas
vezes o delito de violação do sigilo: revelando a proposta
de suspensão dos registres ao grupo empresarial Irmãos Ribeiro, dia 18 de março de 91, e à jornalista Patrícia Sãld3nha,
dia 21 de março, uma hora antes do anúncio ofi~ial da medida.

...

O deputado José birceli diss_e ontem que está preparando
um dossiê para provar na Justiça que o principal beneficiário
do ''escândalo do café" foi o grupo Irmãos Ribeiro. Segundo
Dirceu, Mesquita trabalhava para o grupo que "especulou
e continua espe-culando com o preço do café na Bolsa de
Nova Iorque". Procurado pela reportagem da Folha até as_
20h10min ontem, Mesquita não foi encontrado.
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CVM CONTESTA RESULTADOS DO BB
Balanço do Banco do Brasil desconsidera prejuízo
que impediria pagamento de dividendos
Frederico Vasconcelos

O Banco do Brasil foi questionado ontem pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) sobre os critérios que ad-otou
para distribuir este ano dividendos no total de Cr$99,8 bilhões.
Apesar de o BB haver realizado lucro líquido de Cr$269,3
bilhões em 91, a correção monetária elo resultado _de_90 gerou
"prejuízo" de Cr$2,2 trilhões naquele exercíciO, o que impediria a distribuição_ de dividendos. O prejuízo de 90 é superior
aos lucro_s acumulados.
.
Pela Lei das Sociedades Anônimas, o banco precisaria.
se recuperar desse impacto negativo sobre o· pátfimônio para
poder pagar dividendos. O BB decidiu, no entanto, que os
Cr$2,2 trilhões da correção de 90 serão CJ<.cluído::j _do Jucro
líquido somente a partir de 93 e de forma parcelada: 25%
por período-base até 96.
. _ ..
O BB não consultou a_ CVM -órgão regulador do mer~
cado de capitais - para postergar a exclusão do prejUízo.
Ontem, a CVM enviou telex pedindo à instituição que "esclareça os fundamentos que justificaram a não-observância por
parte do banco _da Lei n"' 8.200/91 e das normas complementares da CVM".
Na consulta ao _BB, a CVM enfatizou o pagamento dos
dividendos e a participação dos funcionários no h.!-Cro.
O banco distribuiQ dividendos intt::rmediários no total
de Cr$44,3 bilhões, correspondentes ao primeiro semestre,
e coloco.u à .dispOsição dos acionis_tas desde _ o último dia 12
os dividendos do segundo semestre, que somam Cr$55,5 bilhões.
Em 90, o BB tinha apresentado lucro líquido de Cr$48,3
bilhões (valores da ~peca e de acordo com a legislação vigente). Com os ajustes da L~ i n" 8.200191, que trata da correçao
monetária complementar, esse lucro transformou-se num prejuízq de Çr$2,3 ti'il)J.ões. _
_ _ _. _
Esse rcsültacto negativo é superior ãOS h.iéiOS- e reserv.as
de lucro que o banco tinha contabilizado (Cr$1,3 frilhão de
reservas de lucros mais Cr$136 bilhões de lucros acumulados).
Ao decidir que.: vai abater o-saldo negativo de_ Cr$2,2
trilhões nos próximOs anos, o BB adotou interpretação própria
para doi> artigos da Lei n'' 8:100191.
A Folha apurou, contudo, que o banco fez uma anã.logia
indevida, pois a possibilidade de adiamento é prevista apenas
para abatimento do Imposto de Renda.
Pode ocorrer republicação
Se a CVM não aceitar os esclarecimentoS do BB, o_ órgão
poderá vir a exigir a republicação do balanço de acordo com
a legislaçãpvigentf:! e asqonnas específicasemitíd3.s pelo órgãO-·
.
...
. Ao Consultar o Banco do Brasil, a CVM questionou tambéin um dos pontos mais valorizados no discurso da_ atual
diretoria da instituição: a participação dos fUnciOnários ·nos
-lucros, que foi de Cr$14,2 bilhões.
."Demos passo decisivo para a modernização das relações
entre capital e trabalho: incorporou-se ao último dissídio coletive idéia proposta pelo banco de participação dos_ funcionários
nos lucros", afirmava o presidente do BB, Lafaiete Coutinho,
na mensagem que abriu o balanço de 91.
Procurada ontem pela Folha, a piesidência do BB não
se pronunciou. (FV)

Março de I 992

Folha de S. Paulo - 25-3-92

BB TEM O SEU BALANÇO CONTESTADO
PELAÇVM
Frederico Vasconcelos·
O Banco do Brasil foi questionado pela Comissão de
Valores Mobiliários sobre _a distribuição de Cr$ 99,8 bilhões
d~ dividendos este ano. Apesar de o BB ter tido lucro líquido
em 91, a correção monetaria -registrada em 90 gerou prejuízonaquele: exercício, o que impediria a distribuição.
Amizades do Planalto
DIRE"l"ORES DA EMPRESA DE LOBBY DE
-LEONI RAMOS SÃO LIGADOS AO GOVERNO
Ediana Balleroni e Sonia Mossri:
Antes de chefiar a secretaria de Assuntos Esfr3.têgicbS
(SAE), Pedro Paulo Bergamachi de Leoni Ramos era diretor
de úma empresa de lobby em Brasília, a RPM Empreendimentos e Participações Ltda. Algum; de seus ex-diretores
marttêm hoj_e relações comerciais ou infegraril _o Governo Collor.
-· ·
A RPM fez parte de um processo de desapropriaçãO para
reforma agrária que terminou em um aço_rdo, em 89, quatro
vezes superior ao preço por hectare_original que o Incra se
dispunha a pagar.
Leoni Ramos deixou a RPM pouco antes de assumir
a SAE, criadâ pelo Presidente Fernando Collor de Mello no
lugar do Serviç() Nacional de Informações.
__ .
.
'Paulo Cezar Castello _BrancO saüi-da RPM para ser vicepresidf:nte _da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(EBCT). Ele foi sócio de Leoni Ramos na RPM e na Aerovídeo,
- Antes de ir. para a RPM, Paulo Cezar-_trabalhou 18 anos
na Infraero. Nessa época, a Aerovídeo conseguiu um contrato
-.?CID licitaç~~- riiantido até hoje,para fornecer circuitos
internos de TV para 16 aeroportds_br~lsileíros._
_ _____:
Paulo Cezar foi para· a vice-presidêfl.ciã do ·correiO -erii
julho de 91. Seg1,1ndo ele, egt 90, foi fechado um acordo ente
a EBCT e a Aerovídeo para colocação, sem Iicitaç3.o, de
sistemas. de vídeo nas agências, "sem ónus para o Correio".
Quem informou que não houve licitação foi o atual proprietário da Acrovídeo, Everardo Luíz Moreira Lima. Everardo - padrinho de casamento de Leoni Ramos - dirige
hoje a Arthe Comunicações e Empreendimentos. Leoni Ramos também era diretor da Arthe, responsável pela Aerow
vídeo. Segundo Everardo, não houve licitação noS negócios
com_:a Aerovídeo "porque não há serviço similar no mercado".
Além de Leoni Ra~os, dirigiam a RPM, Claúdio Roberto
c:l_e_ Leoni Ramos, Rogélio Pelosi 1 ucá, Everardo _Luiz Moreira
Lima e Paulo Cezar Castello Branco._ _
Everardo diz que a RPM não era uma erripresa de lobby,
mas sim "de defesa de interesses institucionais''._ Rogélio nega
que a empresa fizesse lobby. ''A RPM era urna holding. As
outras duas empresas - a Arthe e a_críação de camarões é que tinham clientes. "Leoni Ramos também tento1,.1 _ç:riar
camarões em Brasília".
Entre os clientes da A.ftht!, conta Rogélio, estavam a
Caixa Económica Federal (CEF), a General Motors, Fiat,
Phi!co e Phillips.
O presidente da Petrobrás, Ernesto Teixeira Weber, disse
ontem, em São Paulo, que a sindicãncia sobre a suposta inter-
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fuediação na compra de derivado·s ·cte petróleo por empresas
l}gadas a Leoni Ramos vã.i restringir-se à"propli.a estataL _l
'+. Marco Aurélio ·Trot~. diretor·d3. Te·énape ---.::acusac,la de
. fá:Z:er parte de um esquema montadÇt por Leoni Ramos, junto
··Com a Edubra ComérciO e a Pollo Petróleo- disse, no Rio,
4ue não conhece o secretário nem qpera na comerciali~ação
de petróleo. Leoni Ramos está em Madri (Espanha).
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boates para' "'variar a· mercadoria", "valia" em jarieiro deste
ano cerca de Ci$200 mil.
JRM~OS DE "PC" GANHAM OBRAS

Uma empresa ligada à fainília do einpresário Paulo Cesar
Farias, o PC, participa de obras acima de US$10 milhões
(Cr$18.7 bilhões) do Governo federal em Alagoas há dois
anos. A EMPRETEL- Empreendimentos Técnicos do Nordeste - foi co~~ni.tada para a construção de dois ho~pitais
e três coitjuntos habitacionais.
·
·
A Empretel foi fundada por Carlos Gilberto Farias, irmão
de PC. Ele deixou oficialmente a direção da empresa, mas
contínua sócio da COntrol, holding dona da empre'iteirã. Na
Empretel em Brasíl\a. a secretária diz que ele continua a
dirigir a empresa. A sede é escritório do Deputado Augusto
Farias·. outro irmão de. PC.
A Empretel está construindo dois hospitais em Alagoas.
A empresa é respon'sável por 35% das obras. Em janeiro
. de 1991, o Ministério da Saúde liberou Cr$400 milhões para
a construção de hospital em Maceió e em maio de 91 mais
Cr$600 milhões.
·
O responsável pela liberação da verba era Luis Romero
Cavalcanti Farias, tanlbém irmão de PC. A enlpresa garihou
contrato para construç?o de hospital em Matriz do Camar~gipe e obras de habitação financiadas pelo FGTS.
· O diretor-presidente da Empretel, Carlos Alberto PesSQà;· disse que Carlos Gilberto Farias é sócio da Control. Ele
cOnfirmou os contratos,;. mas díz que "as .obras foram ganhas
~~'flarmente".
·
(Gustavo Krieger e Ari Cipola)

Ctí~mças Escravi~das ·.
·
_
· ,,
RELATÓRIO O ,A. PF RECONHECE
,,,,:·
PROSTJTUIÇAO E TORTURAS
Gilberto Dimenstein
.<;
·• -~i;•
· , 1.
Tuma procura focos de tráfico
·" O Secretário. Nacional de Polícia Federal, Romeu Tuma,
inYofmou à Folha·que a operação. para libertar meninas escravas não está concluída.
.
·: ·'EJ.e pretende·. descObrir outros focos ;de cativeiro, prendendq=-ps traficantes de meninas.
·A~_,Polí~a Fe,deral está usando como.roteiro p~ra seu tra1
balh(:,';! série de reportagens publiqdas pela Folba sobre o
tema;.i:ía qual são indicadas as várias rOtas do tráfico de meno• •
res ..'(GD)
Péla primei:ra·vez, .um 'documento oficial constata a escravidãdtit:: rrieninas no Brasil..O Depart~n'lento de Polícia Federal preparou relatório, a ser enviado• cm· Presidente .Collor
e às e~baixadas brasileiras no exteriof~·aprofun'darido as informaç~~- publicadas pela Folha em feveteiró pas&ado, com a
descoberta de assassinatos e torturas contra meninas escravas ..
'9 relatório informei que Janete,_ nt;ta das meninas escrava·s, foi assaSsinada. Ela· trabalhava em Cuiú-Cuiú (PA), na
boate Luz Vermelha, e foi morta pbr um homem conhecido
··-,
con}ç Gordo. A PF colheu testemun~oS de que a dona da · ·•
TCU QUER s:-\EIER O PARADEIRO DE
boat~. Maria Nanci Oliveira de Moura, retirou jóias e arran;··.;'· .'
BICICLETAS DAS LOJAS DO PEDRO
cou dentes de ouro de Janete antes ele :enterrá-la. Ela nega.
·'
;~ 6 Tribunal de Coriihs :cta União (TCU) analisa hoje o
A PF fez o relatório baseada em·entrevistas com as meni~ ~saparecimento de 900 biciletas compradas a preço superfanas-libertadas em Itaituba, centro-oeste do Pará, e com os tnrJ:l<!O .das ~ojas do PedrC, ~e-Çuritíba, pela Fundação NaciodonoS de boates· e garçons presos·na operação contra a es-cra- nal de Saúde.
vidão de menores em Cuiú-Cuiú, em· f~vereiro deste. ano.
.:Qas 23,5 mil bicicle.t~ c.ompradas, 2,1 mil foram entreOS traficantes de menore~ foram preso~. e indiciados e; nos gu~s'~m dezembro, mas--,_apenas 1,2 mil foram devolvidas.
depoimentos, reconheceram a escravid.ão ..de mulheres e fie- A asS.essoria da FunaSa diss.ê ontem que "as dúvidas do TCU
ninas. · ·
1 ... ,:J..
n·ão procedem".
'
'
Foi preso també~ Milton de Almeida Pena Forte, tiOiío
,. A. juí~a da 4~ Vara da.~u.stiça Federal em Brasfiia, Selene
da bÇ>ate Matador, que eStava foragiqo :em Santar~n1.-.,.~;>"e Maria, de Almeida, dev~ ;C:~nvocar o gerente de vendas da
acordo com a PF, foram encontradas COlh ele fotografias·~w~ Toyqta do Brasil, Masaha.rU. Nakagami. Ela quer saber quem
nográficas de sexo grupal com menin3s e mulheres. Ele'."f01 o procurou, em nome da Fünasa, exigindo comissão de 15%
acusado de 'torturas e até de assassinàtos: .,:
...;~;._,:, pata a coinpra de 'jipes. "J?tocurado pela Folha. Nakagami
Mariá. C:::elina CoSta e Silva conta que, na boate Sãram~h~ nãQ foi er!éP'ntrado.
··
daia, as D:iulheres eram impedidas de. dormir à noite p~~~
não perdef·clientes. Eram acordadas com chutes e água.~i'a
Bàt'e·u, levou
jogada peiÕ.dono. Augusto âos Santos GOnies.
·
~~·:,·
' ·
..
GigliQI4.Kelen Jaty Lima informou que, certa vez, ri~Q
O P.reiSidente da CEF~· Álvaro Meridonça; deterniinou
quis mante"r.relação sexual com 0 ga:rçom.Raimundo Costa·_ ao Depa,rtaTnento Jurídico 1.1.0 banco que atue com energia
Silva. Ele áespancou, -com a coronha do reVólver até 0 sang"úe co'ntra as de'itúncias de irreiularidactes. Se preCiso, pi'Ocesjorrar da Çábeça. Augustinéia Souza AgUiar disse que, s6: · sarido jorn~T'tas. . .
. ·
porque saitt·uma vez do salão da boate Luz Vermelha ~...:,...i:
para Onde foi levada C0ffi falSaS prOMeSSaS :----, foi espancada '
; . •.'
até sangrar pelo proprietárió Gilberto GueQes de Moura.
,
Telex oão"~ dá
AugustínÇia diz que foi obrigada a II\ânter relações s~~~ ~
O chefe da Interpolem São Paulo, Romeu Tuma Júnior,
xuais e teve .:?paciência de fazer a contabilidade: Só no mé,s:: ,se tivesse Çez fichas apostaria ap.ênas cirico em- qUe a Suiça
1
de dezembri' ;de 19~1 ~eve 'relações 518 vezes. De acorct9;:·!respCmderá'J corlsulta ·sobre a c~~i~ de MagrL Mas se uma
com a PF, wp.a memna ou mulher cotnprada por donos de '1 .autoridade ~tfisileira ped~r pesso~l~ente, joga as dez.

' ;·.
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Desde criança., .-

Sérgio Rocha, o principal executiv.b da E.dubra, uma das
Rosângcta das Graças M:>rais, -lue.~e apresentava '-GrÓ.o
''plima do Magri", correu ta"!to c..;os.hrnaE;t~::: após d.e:E?r einpiesas envolvidas no suposto. esquemn de Leoni Ramos
na Polícia Federal, ontem, que acabou se ~~u-;-r.endo de de- ~na Petrobrás, é amigo de infância_ ~ padfjnJ:tõ de casamento
volver o crachá que dá acesso ao ~difír.Kr. . - - ·"
~- •&}o secretário da SAE.
Time perigo!te'

..

"··

Gente conhecida ~-

.• f:

~

··
·:·

Já se:'h.1 se.: te as mulheres invç.sti#a<'fl~ pela PF no-_ caso
Além de padrinho de casamento ct~:te.oÍii Ramos, Sérgio
Magri: as lohistas Sheila e Marlene. a:·•··j~iúl1.iiwRosânge1a, Rocha, da Edubra, participou da campanha de· Collor e de
Darei Soaza, do_Sindicato dos eletricit.i.dbS,_~s irmãs·Ça.'rln\:m · tii'n dos "grupos de trans]ção" do Bolo 'âé Noiva. Chegou
e Dirce Zamora e Maria Helena do::. S?r1tus, do MiniSt,!tió , a-ser convidado para ocupar um ~rgo no g-overno:
doTraball-Jo.
-c-_,_._.
.-"'·· ,.

rF V AI INTIMAR IRMÃ D .<; l,OJRA'
A Superintendência da Polícia: Fedr.~;t! (PF) do Acre de~~:
diu ontem, ern Rio Branco, intimar a }f;!endeira "Carró'enf· ·
Zamora para prestar depoimento nas inv~~i)3-aç6es da_susp-êit\{"' ·
de suborno do ex-minis_tro _Magri.
.·
__ '_
Ela e sua irmã, Dircc Zamora Medei.ros, viajarail:I cón(.. ·
o ex-ministro nn ario passado para Genebra (Suiça). Os :fgét(-·.
tes da PF na o ..:L:tJseguitam entregar a intimação pata Cli:rm.ern,
Sua casa estava fechada. Ela é casada com o Seáetário iriteiino
de Saúde, Wa::.hington Jorge Filho.
·
O Governador do Acre, EJmundo "Pii-ito,_ disse_ que vai
demitir Washington Jorge Filho, se ele confirmar que esteve
com Magri negcdando a liberação de recursos p3fa o combate
ao cólera no Acre. Washin_§.ton reafirmou ontem declaração
à Folha de que tilLHI se .:::ncontrado com o e.x-miilistro tt.'agJ:-i.
O Governador criou um grande tumulto no Congresso
ontem. mas não conseguiu depor na CPI que invesliga ·a aplicação d~ rl.!curso~ do FGTS. A CPI apura se houye,spperfaturamento nas obras do C·mal da Maternidade. - . . ·
Pinto havia sido convocado pela CPI, mas o dep-Õtmento
foi adiado. O avise) só chegou duas horas antes de: ir.para
Brasí;ia.
, __

0

LOB!STA CONFIRMA DEPÓSiTO
A lobista Rosân.gela das Gra-Ças Morais .disse ontem ~m
depoimento à Políd\t Federal (PF) que já-fez depó;:itoi; na
conta bancária do_ r;.x~mini&(iQ·- AntOnio Rogério Magri,_ incluindo um de Ct$13,5 milhões._
Rosângela afifmou que já· teVe díVidas-com MagrÍ. Ela
negou, porém, que os depóSitOS. fOSsem referentes à vep_9a -·
de dólares pertencentes aü .ex-miniStro-::____
_
, ·-"o·--·,
A PF intimou RosânJela a depor porque suspeitã "~f troe·
ela tenha vendido. US$10 rilil de Magri numa casa de.~çá'or.bio:
em Brasília. Para a PF, ..;sses dólares foram troca-dO:.: ~Oor·
Cr$13,5 milhões. O valor.f<úiu park dos US$30 mil quC..l'1~:iri
diz ter recebido na fita graVaáa pel0 ex-diretor do INSS; Vol~
nei Á'Vila.
.
Eia admitiU-Tá ·tei' feito "trans.<.!ções cambiaiS'\ffi3s-disse
que nenhuma delas foi com o dínhe:.._o de Magri. A PFtrabalha
com a hipótese de que suélS declarações sobre dívidas e "transa~
ções cambiais" foram feitc..:.. para justi;ic3.r, no futuro, cheques
seus depositados na conta 0 Magri. Rosângela deverá ser
ouvida de novo.
_
Ela também confin~10u que usava o gabinete do então
assessor de assuntos mur.il:ipais da Pre~idência da República,
Antônio Leopoldina, pam ~uas atividades de lobby. O gabinete fica no Palácio do Plan.altc.
(Eumano Silva)

PF QUER MAIS 30 DIAS p~RA
A CONCLUSÃO DO CASO MAORI
Unica_m-P~afiima que fita é a\1Iénüdt
ex-niiniStro de"ve depoi- na pró-xima seníãna
'fhais Oya.ma
1
0" S_eC.retáôo Nacional da Polícia h~:.leral, Romeu Tüi'ilã,
ah_rmou que será pedida uma prorrogação de 3.0 dias para
;:;·_C.f.?nclusão do inquérito do caso Magri. Hoje termina o prazo
para·o ténnind das investigações.
~
- ~-- Segundo Tuma, nesse novo período, a polícia vai invest'i.gar" se houy~ irregularidades ou superfaturarricnto nas obras
do Canal da Maternid-ade, no Acre.
- •: .
.
O laudo da Universidade de. Campinas'(Unicantp) sobre
a,fita gravãdá pelo ex-diretor de Arrecadação do ~NSS Volnei
A 'vila confirma a autenticidade da voz do ex-ministio do Trabalho AntOnio Rogério Magri. Com base no dócu'!llento, a
PF vai convocar o ex-ministro para depor ___,.-quer fazer isso
até o final da próxinia sema:na. A PF acha que a autenticidade
da fita já é fato suficiente para indiciar o· ex-miitistrõ- em
crime de suborno.
Anteon._tem, o Instituto Nacional de Criminalísti.Ca (INC)
também concluiu que a fita ei:n que Magri afirma ter recebido
US$30 mil de suborno é autêntica, não sofreu montagem.
O Canal da Maternidade e.stá sendo construfdo pela em- \.
preiteira Norberto Qdebrecht. _Há indípio:ji de qUe a obra pro·
piciou o suborno de US$30 mil confessddo por Magri na fita.·
Além disso, a PF vai vasculhar os bens do ex-u~~nis~t:-~ para.,
verificar se houve enriqueciniento ilícito._. -·
• ·-~ ·
Tuma afirmou que o aparelho utilizado nos ex:ames realizados. por técnicos da universidade
100% conft~Ve:l_e vai
_fortalecer o inquérito". A PF estuda agora se indiçia Magri
:'com base apenas nos laudos. periciais ou se adia o procedimente até que estejam concluídas as investigações sobre O
suposto favorecimento da Odebrecht pelo ex-ministro.
A PF acha que apenas a gravação_-única prova material
contra Magri que a polícia dispõe até gora ...;.___já suste-nta
o indiciamento. O delegado Aparecido Lopes Feltrin, responsável pelo caso, acredita, no entanto, que ela pode não ser
suficiente para incriminar o ex·-riilrilstfo pe·rante·-a Justiça.
Ontem, o delegado_ Romeu Turila disse que a Interpol
(polícia internacional) solicitou informações sobre o inquérito
para poder dar início às investigações em bancos suíÇos. O
objetivo é saber se Magri tem ou já teve contas bancárias
naquele país.
A Procuradoria-Geral da República já se manifestou contrária ao pedido da PF de quebra de sigilo bancário nas contas
de Magri no Brasil. O Supremo Tribunal Federal deve manter
o parecer da procuradoria.

'·e
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Tributação
PF V AI PRORROGARINOOÉRlTO DE MAGRI
RECEITA DIVULGA NOVA LISTA COM
O secretário da Polícia Federal, delegado Rome~ J'utna,
100 SONEGADORES
vai pedir prorrogação de 30 diãs do inquérito ·sobre o Caso
Magri, para apurar irregularidades nas obras _do Canal da
Joyce Russi
Maternidade, no Acre. A PF vai convocar o -eX-ministro para
Brasília - A Procuradoria da República nos Estados
depor, com base no laudo_da Unicamp sobre a fita em que vai investigar as declarações de renda de 89 empresas e 11
ele diz ter recebido US$ 30 mil de suborno. A Unicamp confir- pessoas físicas autuadas por sonegação e apropriação "indevida
ma autenticidade da voz de Magri. Tuma disse que o espectó- de tributos. O diretor-substituto do Departamento da Receita
grafo utilizado nos exames da Unicarnp "é 100% confiável". Federal, Tarcízio Diiloá MedeiroS, entregou ontem à ProcuraA lobista Rosàngela das Graças Morais disse em depoimento doria Geral da República a lista com os 100 Sonegadores que
que já -teve dívidas com Magri. A PF decidiu in-tímar- para agora serão investigados. Os 12 pacotes lacrados de docudepor a fazendeira Carmeni Zamora, que acompanhou Magri mentos foram entregues ao procurador Cláudio Fonteler, que
no ano passado em viagem á Sufça.
- remete hoje os relatórios para as procuradorias nos Estados.
Essa é-a terceira lista- áe--sOnegadores encaminhada Pela
Receita Federal à Procuradori~_b- primeíia lista, com 27 noO Estado de S. Paulo ~ 25·3-n
mes, foi entregue em novemb-ro, e a segunda, com 55 n_omes,
Previdência
em fevereiro deste ano. Os contribuintes relacionados nas
duas primeiraS listas já estão sendo investigados pelos prOcura--dores nos Estados, que esperam apresentar os primeiros resulTUMA AFIRMA QUE VC.Z É DE MAGRl
tados desse trabalho até meados do ano.
Brasília -

O --diretor·geral da Polícia Federal, R,onieu

Tuma, confirmou Oriteln que é dO ex-ministro- do Tiabalho
e da Previdência SOciar António Rogério Magri a yoz Ol}vida
na fita gravada pelo ex-diretor de Arrecadação e Fiscalização
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Volnei Ávila
em seu gabinete. Na fita, Magri admitia ter recebidO suhorno
de US$30 mil para facilitar a libreação de verbas do FGTS
à construtora Norberto Oderbrecht. A gravação não passou
por qualquer montagem, e isso foi compfovado pelos té_cnícos
do Instituto Nacional de Crimínã.lística de Campinas", disse
o delegado, que considera:-1r fita o alicerce da investigação.
Segundo Romeu 'J'uma, a perícia também verificou que
os ruídos_de batidas do relógio e o tilintar do telefone registrados na gravação eram idênticas aos que podem ser ouvidos
no gabinete do ex-ministro.

O reitor da Unicarnp, Carlos-Vogt, e o Pef.itO. FOTtunato
Badan Palhares apresentarão hoje o laudo conclusivo da jnvestigaç_ão sobre a autenticidade da fita, resultado d-e
trabalho
iniciado dia 14 aos delegados Romeu Tumá- e- APareCido Feltrin. "Não vamos dizer é mais ou menos"' iStO ou ·aquilo: Seremos taxativos'', promete o reitor Vogt.

um

Nos próximos dias, Romeu Tu.mã pedhá à Justiça.Federal
a prorrogaçã-o do prazo· para conclusão do inquérito sobre
o en_volvimento do ex-ministro em _suborno, qu_e se esgota
no dia 30. Se conseg-uir a pr()rrog_ação, o delegado Aparecido
Feltrin, que dirige ã.s investigãções~ tirá m3is temp-o para
consolidar o relatório f~~al _e_ preparar a condução do depoimento do ex-ministro. "A fita é o alicerce da_ inyesiigação,
mas o delegado precisa substanciar os ·autos do inquérito com
outr~s provas, pz.ra Que ~~ -~~_l_J?ados nã9 possam escapar",
explicou Tuma.
Laudo definitivo- Embora a autenticidade da fita tenha
sido atestada extra-oficialmente, Tuma aguarda informações
complementares que receberá dos peritos da Universidade.
"Este será o laudo definitívó, que-iàentificará os don.os das
vozes, porque está sendo preparado cientificamente, com gráficos que separam e ampliam as vozes e ruídos", explicou.
O relatório será apresentado à Polícia Federal e à imprensa,
segundo a assessoria do reitor Vogt.

OBRAS DA RI0-92 TÊM SUSPElTA DE
IRREGULARIDADE
Deputada denuncia "ação entre amigos" na partilha
das verbas para a conferência do meio ambiente
A empresa Certame Eventos Promocionais, registrada
no paraíso fiscal do Panamá com capital de apenas Cr$2 milhões, foi escolhida em licitação para gerenciar os pelo menos
Cr$40 bilhões das obras de adaptação do Riocéntro para aConferência da_s Nações Unidas para o Meio Ambiente e_ o
Desenvolvimento, a Rio-92. Segundo a Deputada Federal Regina_ Gordilho, que segunda-feira deixou o _PDT, q COQrdenador do Grupo de Trabalho Nacional (GTN), Luiz Octávio
Themudo, entregou a maior parte dos Cr$ 80 bilhões destinados à preparação da conferência, desde a contratação de
-recepcionistas à iilstalaçãó de C:standes, à empresas que são
dirigidas pelas mulheres ou amigos dos donos da Certame.
O GTN, que deverá ser extinto ap6s a Rio~92, tem como
presidente o Secretário NaciOnal da Admínistraçâo", Cirfos
Garcia. O diplomata Flávio Perri, Secretário-Gedtl da-Cõriíerência, afirma que não há irregularidades.
Meio Ambiente
DENUNCIADA CORRUPÇÃO NAS
OBRAS DA RI0-92
Deputada afirmã que concori-ênda de cr$80 bilhões
beneficiou parentes. e amigos
.
.
Gabriel Nogueira e Chico Otávio
Rio - Uma ação entre amigos possibilitou o controle
-da maior parte dos Cr$80 bilhões destinados pelo Governo
Federal a realização da Conferência das Nações Unidas para
o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). As denúncias
de irregularidades, feitas no domingo pela Deputada Federal
Regina Gordilho (sem partido- RJ), atingem diretamente
o Coordenador-Geral do Grupo de Trabalho Nacional (GTN),
responsável pela 9rgan_~~ação do e_vento, Luiz Octávio Themudo, cuja empresa a Foco Feiras, Exposições e Congressos,
partF::ipoti da concorrência. A ganhadora da licitação, a Certa- me Eventos Promocionais Ltda. é registrada no Panamá ·considerado um parafso fiscal - com capital de apenas· Cr$
2 milhões, embora vá gerenciar pelO inenos Cr$ 40--bilhões
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que serão gastos nas obras de adaptação do Riocentro para
"Colocaram a raposa no meio das galinhas para ganhar
a conferência.
milhões de qólares", ironiZO!J Regina._Hoj~ o Pre~~dente da
Pelo gerenciamento das obras de .e11genharia, a Certame, EmbratUr, Ronaldo Monte Rosa, entrega à _9eputada_ os doeu-_
empresa promotora de eventos, vai embolsar Cr$6 bilhões, mentos comprOvando o reCebimentO iridevido de US$ 55_4
15% do valor total das obras de_ inJra_:estrutura. A Certame mil_(.Cr_$LbiJhão) pela empresa de Themudo, a Foco.
_
terá também lucros indiretos: as empresas que estão forneSede da empresa fica no
cendo pessoal para trabalhar na Rio-92 (recepcíónístas, tiàduparaíso fiscal do Panamá
tores) estão sendo indicadas pela Congress e pela Host, dirigiRobson Pereira
das pelas mulheres dos- donos da Certame_._
Um dos acionitas da Certame é õ advogado Eduardo
Rio-- A Certame Eventos Promocionais Ltda._, que fica~
Sabóia__ Monte, que contratou o irmão, Carlos Monte, para rá responsável pelo gerenciamento de 50o/Q--das verpas~ lib~tª~
comercializar os estandes da Ecotech, feira de tecnologia am- das pelo -Governo Federal para as obras de adaptação do
biental paralela a Rio-92. Carlos Montes~ ex-secretário-geral Riocentro, Com Vistas à Rio:92. é- uma- empresa com s-ede
da Previdêncfa Social, está respõndendo a processo no Tribu- no Panamá, tradicional paraíso fiscal da América Central.
nal de Contas da União pela compra irregular de apartamentos Ela é controlada pela corretora Olimpic Financial and Comer~
em Brasflia. Na época, o escândalo provocou a queda do cial, que detém 75% das suas açõe_s. O restantc"está em mãos
Ministro da Previdência Social do Governo Sarney, Raphael dos advogados Eduardo Sabóia Monte, José Carlos Souto
.
de Almeida Magalhães.
_ .
Maior Mascarenhas e Olavo Procópio de Abreu. _
Segundo a deputada a "ação entre amigos" não se resume
O capital social _da empresa é de apenas Cr$2 milhões,
a beneficiar empresas de parentes. O ex-presidente do Metró o que não impediu que o GTN deixasse sob a sua respo~sa
do Rio, Álvaro Santos, que durante a primeira gestão do bilidade o gerenciamento de um~ verba de Cr$40 bllhoes,
Gove-rnador Leonel_ Briz_ola deu a Themudo o ag_enciamento o "filé rniznon" das obras. Até o mês passado, a Certame
de placas e anúncios nas estações, fo[cóhtratado para Orga:. ·funciOnava em um córijunto rti6desto de. salas _n3 Averiida
nizar o sistema de transporte da conferência. "Formaram o México: -AnteS rriesmo qué saísse vencedores na licitação do
grupo com pessoas locup-etadas em esquemas anteriores para GTN, a empresa -irnidou-se para o confortável conjunto de
tomar -conta da Rio:.92", acusou Regiria. Sem saber que a escritórios dos- advogados Campos. Pantoja _e Sa_b_ói~ tv:Io~~_e,
parlamentar havia levantado sua participação--na distribuição que ocupa todo o oitavo andar de um edifício no Centro
de funções, Santos _te_ntou defender Themudo.
do Rio.
_
_ _ ·---No sétimo ã.ndar do mes!DO prédio, funcionou até o dia
A fonte dos benefícios, de acordo com a denúncia, é
o Grupo de Trabalho Nacional (GTN), criado especialmente ls de_ jarieiro a Foco Feiras, Exposiçõ'es e Cong~essos, c~jo
para-a-conferência pelo governo e programado para acabar dono é O Coordenador-Geral do GTN, Luíz Octávio Themuapós o encerramento. "Alçado à posição de coordenador da dÕ. Ãtualmente, as portas da empresa estão lacradas c seus
Rio-92, Themudo trouxe todas as empresas com as quais tinha bens foram penhorados pela Justiça do Rio para pagamento
ligação .. , afiriiiou-. "Não ha,verá out_ro gerente para detectar de dívidas, que estão sendo cobradas por vários dos seus anti_gos ·clientes._ A Petrobrás, a Eril!:>ratu,r e 9_ ~jn_di~to_do~ !,.~i
irregularidades num órgão que vai ser sepultad_o."
.lOdros do Rio"São algtiilS-dos antigos cl!entes le_s.ad.?s J?Or
O Secretário Federal de Administração, Carlos Garcia, Thcmudo e que tentam recuperar os prejuízos na Justiça.
Presidente do GTN, tem até o dia 4 de abril para responder
"As relações entre a Certame e ThemJJdo sempre fora~
a requerimento -de informações sóbre _QS__ed.itais que tenham fri3.s- e protoCOlares". explica o advogado Eduardo Sabóta
relação com o gerenciamento das obrá_s_ pára :a Rio 92. de Monte, dono da primeira. "Nunca entrei na Certame", afínria
acordo com ofício enviado pela deputada.
_Tbemudo, que garante ter deixado a Foco há alguns meses
O Secretário-Executivo da Rio-92, o- diplomata Flavio "justamente para evitar comentários como ~sses"- A Foco
Perri garantiu desconhecer o registro da Certame no Panamá. foi uma das oito empresas pré-qualificadas pelo GTN, mas,
"Em 'nenhum momento pessoas estranhas ao processo de lici- na reta final, acabou preterida.
tação tiveram acesso as propostas e resultados", disse Perri,
"Ninguém perdeu" ,-garanle Um importante representan~
para frisar a lisura da escolha da empresa, Perri lemhr:ou te do Fórum Globo-92 - a conferência paralela orgal)izada
que Themudo deixou a direção da F9co '!-9 assumir sua função - pClas Orgatlizações Não~Go.ve:m.amentais (ONG). ''Tocl<:!~ as
no GTN.
que ficaram de fora da concorrência vão pre~tar algum tipo
Consultaria - -Todas as decisões a respeito da Rio-92 de serviço à Certãme". Apesar de o contratQ entre o GT~
são efetivamente tomadas_ por Perri, garante, segundo ele e a Certame ter sido assinado no início de,ste mês~ _a empresa
mesmo informou, cabendo a Themudo apenas o trabalho de já s~bcontratou as empi'C:iteiras João Fortes, Erige, Ornei,
consultaria, Themudo é responsável, também, pela organi- Pene Fiuzo para executar aS Obras de adaptação no Riocentro.
zação-da Expo Brasil, uma exposição de__ te_cnologia ambíental
Mordomia
e científica paralela à Rio-92; pelo sistema de reservas que
direciona a hospedagem das delegações nos hotéis; e dos trabaAté se muda! _para Li~_bo_~,_po _dia_~! º-~~~porta-voz Cláulhos _de sinaliz_ação visual no espaço da conferência interna- dio Humberto terá gabinete, telefone e s_ecretárià na sede
cional.
da Propeg em Brasília, aonde tem ido diariãníehle.
Themudo atribui as acusações. contra el_~ &. "interesse;s
Trata~se de uma importante_ firma--de publicidade, que
contrariados'', pessoas insatisfe-itas- cOm ·a- aescrassificação na tem altas co~tas no governo. Inclusiye no ~alácio do Planalt9.
concorrência. "Ele até pensa em se demitir pOrque· não quer
ser um estorvo", afirmou Perri. Mas, se depender do diplo"
mata, Thcmudo não deixa o cargo. O salário de Tbe_m\.ldo
Por algum meandro não desvendado, o empresário Paulo
no GTN é de Cr$3,7 milhões.
César Farias sOube com antecedência que o EStadO íria publi-
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caruma longa reportagem no domingo passado sobre o secre-

tário Pedro Paulo Leoni Ramos. Na dúvida se era PP ou
PC, Paulo César pediu informações sobre a reportagem e
ainda teve o cuidado de publicar notinhas em outros jornais,
para se defender de véspera de uma denúncia que nem ao

menos era contra ele.
Esse negócio de PC e PP ainda vai dar confusão_. Se
é que já não está d::indo.
Saúde

PROCURADOR-GERAL DEVERÁ PEDIR
NOVAS INVESTIGAÇÕES SOBRE ALCENI
Aristides Junqueira está insatisfeito com
trabalho de delegados
BrasHia- A Polícia Federal deverá receber nos próximos
dias determinação para realizar novas investigações no inquérito que apura a particJpação do ex-ministrO" da Saúde Aiceni
Guerra nas irregularidades na Fundação Nacional de Saúde

(FNS). Há suspeita de que Alceni não só se omitiU- como
participou de maneira efetiva das fraudes praticadas por seus
subordinados- os ex-diretores Nélson Marques e Carlos Pastro. Segundo fontes do Ministério da Justiça, o Procl.!radorGeral da República, Aristides Junqueira, não está satisfeito
com o trabalho executado pelos delegados na apuração do
caso.
--------- ------Junqueira já feria remetido o inquérito ao Procurador
Cláudio Fonteles para que ele prepare um despacho relacionando as prioridades que o Ministério Público quer que sejam
investigadas pela PF. Só depois dessas novas diligências é
que o Procurador-Geral decidiria sobre Q __encaminhamento
ou não da denúncia contra o ex-ministro. Na c_onclusão do
inquérito preparado pelo Delegado Nício Lacorte, Alceni deverá ser enquadrado apenas por crime prevaricação (deixar
de fazer ou retardar qualquer ato contra determinação expressa da lei por motivOs de interesse pessoal).
A conivência de Alceni com as irregularidades foi confirmada mais de uma vez nos depoimentos que estão sendo
colhidos pela Juíza da 4• Vara da Justiça Federal de Brasília,
Selene Maria de Almeida, para a instrução dos processos
contra Pastro e Marques. O Senador Raimundo Lira (PFL
- BA) também confirmou esta semana que -o ex-ministro
tinha conhecimento das denúncias.
Apesar disso, Alceni considerou "muito positivO" o depoimento de Lira, em que contou ter denunciado a ex-presidente da FNS Isabel Stefano que um funciõnário da entidade
estaria exigindo da Toyota do Brasil uma comissão de 15%
na compra de 220 carros ·da companhia. Lira disse que o
ex-ministro tinha conhecimento da denúncia, mas assegurou
que, em nenhum momento, citou nomes de funcionários, principalmente do ex-vice-presidente Nélson Marques, acusado
por Isabel.
"Analisando friamente o depoimento restabelece a verdade, porque o ex-presidente não podia me contar o que o
senador não disse a ela", afirmou Alceni. "Fico traqüilo porque a verdade está sendo reposta. Em nenhum momento ela
me disse que o Marques estava envolvido", acrescentou.
O ex-ministrO afirmou que, na épocit da denúncia, o Senador Lira lhe telefonou reclamando da demora no processo
de municipalização do Inamps na Paraíba, mas, segundo ele,
não falou em denúncia.
-
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O 3dvogado de Alceni, Luiz Carlos Bettiol, também não
gostou do depoimento de Lira. "O Senador confirmou o depoimento que o ex-ministro prestou à Polícia Federal e, na
verdade, abalou a integridade das afirmações d-e Isabel tanto·
na PF quanto na Justiça", afirmou.
Na Polícia Federal, o depoimento de Lira foi considerado
"uma tragédia" para os que tinham certeza da condenação
do ex-ministro. Segundo uma autoridade policial que participa
da investigação do caso, a única maneira -de retomar a credibilidade total do depoimento de Isabel seria promover uma
acareação entre ela e o senador. "Mas isso é praticamente
impossível."
SANTANA MANDA APRESSAR INVESTIGAÇÃO
Inquéritos sobre as denúncias contra ação de Leoni
tem prazo reduzido para dez dias

O miitist!o da Infra-Estrutura João Santana, determinou
ontem ao presidente da Petrobrás Ernesto Weber, que os
inquéritos administrativos abertos para apurar denúnciã.s de
irregularidades envolvendo o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, Pedro Paulo L~oni Ramos, sejam concluídos até o dia 3. Leoni Ramos··está sendo acusado de intermediar negócios sobre a Petrobrás e três empresas privadas,
a Edubra. Polia Petróleo e Tecnape. conforme revelou domingo O Estado. A ordem de Santana foi dada, em Brasília durante o despacho semanal com o presidente da Petrobrás.
O novo prazo dado pelo miniStro da Infra-Estrutura dez
dias, foi surpreendente, já que no dia anterior Santana havia
concedido ''o tempo que fosse preciso" para que as duas comissões de sindicância concluissem as investigações~
As duas comissões de sindicância criadas segunda-feira
pela diretoria da Petrobrás para investigar as irregularidades
só começam a trabalhar amanhã. Até ontem não estava definido os nomes de integrantes das comissões, que tomarão
os depoimentos de funcionáriOS envolvidos e analisarão documentos e contratos de venda de derivados.
Fiador - O advogado João Muniz de Oliveira Alves,
acusado de ser responsável pela cooptação de funcionáríás
da Petrobrás para o Esquema PP (sigla de Pedro Paulo),
e fiador do imóvel alugado na torre do Rio-Sul, na Zona
Sul, pela empresa Pollo Petróleo. A informação é-de Marco
Aurélio Trotta, diretor-executivo da Tecnape, empresa que
subiloca parte do 43 9 andar da torre para Pollo e que também
estaria ligada ao Esquema PP, segundo denúncias de funcionários da Petrobrás. Trotta voltou a afirmar ontem no Rio desconhecer as atividades da Palio, apesar de o porteiro da
torre do Rio-Sul_ ter revelado que a Tecnã.pe-e a Polia dividiam
a mesma sala até há pouco tempo.
Trotta disse que só viu o advogado algumas vezes e desconhece o endereçO do- escrítóri6 dO fiádor do contrato de aluguel
para a Pollo. O principal executivo da Tecnape disse, ainda
que não pretende acionar estatal por ter suspenso por 30
dias as suas atividades comerciais com a empresa "por se
tratar de um cliente muito importante". Na verdade a Petrobrás é a única cliente da Tecnape especializada em serviços
e equipamentos de prospecção de petróleo.
Fontes ligadas à Petrobrás afirmaram que os sócios· da
Tecnape- Drilmar Monteiro e Sérgio Laje- já executaram
serviços para a Interbrás e que o principal executivo da Pollo.
Marco António Marangoni, foi chefe do escritório da Interbrás
em-Nova York. Além disso tena trabalhado na Edubra, ·em-
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presa também vinculada ao esquema montado por Leoni Rapela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
mos.
em 1990. Ao saber disso, Avelino, rompeu o contrato com
a U rbansoft.
Apuração acelerada
Santana quer receber o resultado das investigações realizadas na Pctrobrás até o dia 3 abril
SANTANA MANDA APRESSAR
Weber diz que não sabe
INQUÉRITO DO CASO LEONI
de fraude internacional
O ministro da Infra-Estrutura, João Santana, determinou
O presidente da Petrobrás Ernesto Teixeira_ WePer, afir- que a Petrobrás acabe até dia _3 os inqUéritOs que apuram
mou ontem, em São Paulo, que as auditorias- rotineiras da denúncias de irregularidades envolvendo o Secretário de As~
empresa até agora não haviam indentificado falhas no sistema suntos Estratégicos, Pedro Paulo Leoni Ramos, acusado de
de_ compra e venda de_ combustível no mercado internacional._ intermediar negócios entre a estatal e três empresas privadas.
"Nossos controles são adequados, mas se as sindicâncias para Segunda-feira, ele havia dito que a apuração poderia levar
apuração das acusações indicarem fraudes poderemos mudá- o "tempo necessário".
los.'' Weber disse não acreditªLnas _d~núncias de envolvimento do Secretário de Assuntos Estratégicos,_ Pedro Paulo Jornal do Brasil - 25-3-92
Leoni Ramos, na intermediação desse comércio.
DENÚNCIA CONTRA PETROBRÁS
O presidente da estatal classificou a inveSügação sobre
SERÁ APURADA EM DEZ DIAS
o caso de "problema interno", mas adiantou que divulgará
O ministro da Infra-Estrutura, João Santana, mandou
os resultados assim_ que lhe forem apresentados. Weber disse
reduzir de __3Q para 10 dias o prazo de duraçãO_ das duas sindiainda que 90% do comércio é feito diretamente com os produ- câncias abertas ontem para apurar -denúncias de irregularito_res e que não conhece as empresas envolvidas na intermedades em negócios da Petrobrás. Ele deixQU cJaro que demitirá
_
~
diação dos outros 10%.
imediatamente funcionários da empresa, vinCulada a seu miO presidente da Petrobrás veio a São F.aulo propor ao nistério, que tenham corhprõvada participação ein operações
governador Luiz Antônio Fleury Filho a adoção de um tipo
de favorecimento na COntratação de empresas privadas pela
de gasolina 30% menOs poluente que a atualmente usada.
Petrobrás.
__
.
Fleury ficou de estudar.
O Secretário de Assuntos EStratégicos da,Presidência da
República, Pedro Paulo Leoni Ramos, que está em Madri
SECRETÁRIO ACUMULA EXPERIÊNCIA
e teria relações com dirigentes das empresas privadas citadas
NOS NEGÓCIOS E CASOS SUS!'EITOS
Márcia Torcato nas denúncias, disse ao Jornal do Brásil que entrará na Justiça
Brasília - O secretário de Assuntos Estratégicos Pedro contra os responsáveis pela acusação.
Goldemberg
Paulo Leoni Ramos, tem o dom de criar e formar empresas
além de participar da administração de empresas de amigos
Em seu primeiro dia de trabalho, o Secretário -iriterino
PP. como é identifícido na cúpula do Palácio no Planalto, do Meio Ambiente, José Goldemberg, demitiu cirico funciojá dirigiu três emprectidirilentos e colaborou na firma de connários do Ibama acusados de corrupção e chamou seu ante~
sultaria da ex-noiva Luciene Craveiro, a Urbansoft antes de cessor José Lutzenberger de omisso. Os processos de demissão
assumir seu cargo no governo. Atualmente in~_erfere nos negó~ estavam prontos desde novembro.
cios da Edubra, Pollo Petróleo, Tecnape e da multinacional
MINISTRO DÁ 10 DIAS PARA
Mare Rich todas no Rio, por intemiédio de amigos. Com
PETROBRÁS
APURAR DENÚNCIAS
essas _empresas Leoni mantém lucrativos negócios com produtos derivados de petróleo.
Brasi1ia- O mini_s_tro da Infra-Estru_tura, João Santana,
Desde que se tornou secretário de Assuntos Estratégicos, determinou ontem ao Presidente da Pe_trobrás, Ernesto Weem 1990, conseguiu se-envolver em vários-episódios conside- ber, que reduzã de trinta para dez dias o prazo para que
rados suspeitos pelo deputado José Dirceu (PT - SP) e pelo sejam apresentados os resultados das sindicâncias abertas para
Senador Pedro Simon (PMDB- RS). Ambos encaminharam apurar as denúncias de irregularidades em operações realiza~
pedidos de esclarecimentos a secretaria à de investigação pela das pela Petrobrás. Santana quer os relatórios com as concluProcuradoria-Geral da República. A Procuradoria de Justiça sões das si_ndicâncias até o ptóximo dia 3. O Ministro, que
de São Paulo também possui um dossiê sobre a participação no dia anterior não havia fixado Qprazo da sindicància, -deixou
da secretaria no "escândalo Tocantins". Um reJatório sobre claro que demitirá imediatamente os funcionários da Petrobráso episódio está erri poder do presidente Fexnando Collor desd~ sob controle do seu Ministério, que tenham comprovada partinovembro_ do ano passado.
cipação em negócios irregulares ou favorecimento na contraMapeamento - Leoni contratou sem liçitação a empresa tação de empresas privadas que intermediam compra de petróUrbanso(t da ex-noiva Luciene, para fazer à manutenção de leo e derivados.
computadores da secretaria. O contrato venceu no ano passaAs duas sindicâncias abertas sobre o caso devem identido e não foi renovado, Luciene é irmã do ex-chefe de gabinete ficar com segurança, segundo a orientação do Ministro João
da secretaria Dione Craveiro- exonerado do cargo em outu- Santana, os responsáveis pelas operações denunciadas como
bro de 1991 por contrabandear informações à irmã sobre o_ irregulares e os autores das ordens de rçalização dos negócios.
zoneamento da Amazônia Legal, trabalho realizado pelo De- O secretário de Assuntos Es_tratégico5ÇPedro Paulo Leoni
partamento de Macrozoneamento da própria secretaria.Ramos, não é o objeto da sindicância aberta pelo Ministério
De posse das informações, Luciene tentou vender, no da Infra-Estrutura, cujó ·alvo são as opêrações da Petrobrás.
ano passado, por US$5 milhões (cerca de Cr$9,86 bilhões) Santana quer saber tanibém se :;ts relaçõeJrinantidas pela Petro~
um projeto de mapeamento do Estado do Tocantiils para brás com as empresas envolvidas nas ·denúncias podem ou
o governador Moisés Avelino (PMDB) que já hayia sicJo feito
não ser consideradas privilegiadas. "Ê preciso saber em que
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termos se enquadram essas relações". adiantou o__ ministro.
Ele reiterou que caso se c-om-próWrn -as-irregularidades, os
responsáveis serão íffiediatamente demitidos e terão os nomes
encaminhados à Polícia Federal para a abertura de inquérito.
A decisão de Santana de reduzir o prazo dado à sindicância conduzida pela Petrobrás foi tomada à tarde, quando
o ministro comunicou a Ernesto Weber que o governo quer
urgência na apuraÇão. Pela manhã, Santana havia se e_n_c_ontrado com o Presidente da Petrobrás em reunião sobre o lançamento da gasolina Super - com maior teor de pureza que
a gasolina comum - , mas nada recomendou a Weber, que
saiu do Ministério da Infra-Estrutura sem dar entrevista.
Segundo denúncias publicadas pela imprensa, o secretário
de Ass_untos Estratégicos, Pedro Paulo Leoni Ramos, teria
atuado para favorecer as empresas Edubra, Pollo Petróleo
e Tecnape, além da multinacional Marc Rích, em negócios
com a Petrobrás. Uma das comissões de sindicância investiga
operações de compra de petróleo que teriam sido intennediadas pela Pollo. A segunda comissão vafapui-ar a denúncia
de que a empresa baiana Concic Engenharia- teria pago
US$500 mil ao advogado João Muniz de Oliveira Alyes para
aprovação de uma obra civil na refinaria de Mataripe, na
Bahia. São apontados como responsáveis pelas irregularidades
os diretores da Petrobrás Izeusse Braga, Armando Vieira Neto
e Raul Mosman.
COMO OPERA O "ESQUEMA PP"
Esquema PP. Assim é cOnhecido, na Petrobrás, o procedimento coordenado pelo secretário de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República, Pedro Paulo Leoni Ramos, com
o objetivo de intermediar negóCios pouco "ortodoxos," desde
operações no mercado externo de petróleo até favorecimento
em concortências. Para tanto, são colocados pessoas em postos-chave na empresa, enquanto os funcionários que se recusam a entrar no esquema acabam afastados de _seus cargos.
Pelas mãos de Leoni entraram na Petrobrás os diretores
Izeusse Braga Filho (comercial) e Armando Vieira,_ (finariceiro ). O secretário recuperava assim a perda de Hamilton
Albertazzi, superintendente comercial, afastado em dezembro
pelo então diretor comercial, Maurício_Alyarenga, que descobrira ''operações duvidosas'' no setor. A denúncia. no entanto,
custou o cargo ao próprio Alvarenga, que deixou a empresa
após 30 anos de casa.
Para ativar o Esquema PP, o advogado João Muniz de
Oliveira Alves pressionou diretores e altos funcionários, chegando a ameaçá-los de demissão. Dos funcionàrios "entrevistados," dois são hoje diretores; José Brito de Oliveira (engenharia)e Raul Mosrnann (exploração e produção), além do
diretor da Braspettro, Márcio Weber, e Wagner Freire, ã
frente do escritório da Petrobrás no Texas, Estados Unidos.
Para intermediar as negociações, foram aCionadas as empresas Edubra do Brasil, Pollo Petróleo e Tecnape - todas
instaladas na Torre do Riosul - que montaram o esquema
de exportações de derivados de petróleo incluindo um sobrepreço. A interferência do advogado João Alves também ocorreu no processo de licitação para as obras civis na_ refinaria
de Mataripe, na Bahia, no valor de US$10 milhões. A empresa
de engenharia Concic só ganhou a concorrência depois de
pagar US$ 500 mil ao advogado, conforme denúncia de técnicos da estatal.
Por tudo isso, o presidente da Petrobrás, Ernesto Weber,
instalou duas comissões de sindicância para apurar as denúncias de irregularidades. Se for comprovado o envolvimento
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dOs funC"ioilários da estatal, será aberto um inquérito policial.
assegurou ele, lembrando que recentemente um funcionário
da empresa em Manaus agiu incorrdarnente em felaçàO-aO
ICMS e acabou preso.
TÉCNICOS EXPLICAM NEGÓCIOS
As negociações de petróleo e derivados no mercado interna~~onal._ antes do goveDto Collor, sempre foram negociadas
diretamente p~Ia Petrobrás junto às empresas estatais ou- "governos dos países fornecedores, como no caso dos árabes,
ou com as tradings internacioitais que atuam no mercado externo, sem passar por qualquer intermediação de tradirig na~
cional, garantiu o ex-funcionário da empresa. Até mesmo
os representantes das tradings internacionais com escritórios
no Brasil, como é o caso da Marc Rich, eram proibidos de
negociar-com a Petrobrás.
Parte das importações--de petróleo é realizada através
de contratos de longo prazo, para garantir o abastecimento,
e outra parte é adquirida no mercado spot~ em operação diieta
entre a Petrobrás e as tradings estrangeiras, valendo a mesrria
política para as exportações de derivados. A Pollo, revelou
o-ex-funcionário, chegou a tentar exportar óleo diesel e nafta
com contrato de longo prazo, mas foi impedida pelos técnicos
da estatal.
FUNDAÇÃO DESMENTE DENúNCIA
O diretor financeiro da Fundação dos Funcionários da
Campanhia Vale do Rio Doce (Valia), Adir Pereira Keddi,
negou com veemência que a entidade venha aplicando o seu
dínheiro de acordo com orientações do secretário de Assuntos
Estratégicos, Pedro Paulo Leoni. "Nunca mantivemos qualquer tipo de contato com Leoni. Todos os nossos recursos
são aplicados depois de uma análise do departamento técnico
da Valia, sempre procurando as melhores oportunidades de
retorno. As notícias sobre uma possfvelligação do secretário
com a Valia noS pegou de surpresa e são totalmente infundadas", frisou.
Keddi revelou que o património líquido da Valia é da
ordem de US$ 200 milhões dos quais 15% estão aplicados
em imóveis, 41% em renda fixa e 40% em ações. Segundo
ele, a rentabilidade dos_ investimentos da fundação ficou em
50,25% no ano passado, quando descontada a variação do
custo de vida medida pelo Índice de Preços ao Consumidor
(IPC), ao longo de 1991. "Esse é um retorno muito significativo, se for levado em consíderação que a lei obriga aos fundos
de pensão um retorno mínimo de 6% ao ano acima da inflação,
em seus investimentos. Se tivessemos seguidO qualquer interesse de Leoni, certamente não teriamos alcançado tal rentabilidade", frisou.
Na Fundação dos Funcionários da Petrobrás (Petros),
cujo patrimóniO é de US$1,3 bilhão, apenas um diretor se
dispôs a falar sobre a possível ligação do secretário de Assuntos
Estratégicos com a entidade, desde que sua identidade fosse
mantida sob sigilo. "As denúncias de ligação entre a diretoria
da Petros e o secretário Leoni não são verdadeiras. No comando da fundação estão funcionários da Petrobrás e da SR distribuidora, que devem zelar pela melhor administração possível
dos recursos da instituição. Pelo que sei, é isto que tem sido
fe_~to. Todos os dias, o departamento técnico da Petros _colhe
informações junto 50 bancos, para chegar as melhores taxas
de investimento. E nada se faz sem o aval da diretoria. Tanto
que as nossas aplicações tiveram)1m ganho reãl de 36% no
ano passado, frente ao Índice Gerai de Preços (!GP)'", frisou
o diretor da Petros.

ª
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Apesar dos desmentidos das fundações sobre qualquer
ligação com Pedro Paulo Leoni, as suspeitas caifam Como
verdadeira bomba nas bolsas de valores. É que os fundos
-com património estimado em US$ 20 bilhões- são considerados uns dos maiores parceiros do mercado de ações, respondendo, atualmente, por mais de 20% dos negócios fechados
em bolsas de valores. Além da Valia e da Petros, as denúncias
apontaram que Leoni Vinha controlando as ~plicações de fundações de diversas empresas da área de :dderugia.
EMPRESAS SÁO INTERLIGADAS
Os representantes das empresas Edubra Comércio Internacional, Pollo Petróleo e Tecnape garantiram ontem no Rio
que não efetuam transações iiicitas com a Petrobrás e que
sequer se conhecem. Mas não_ faltam evidências de ligações
entre elas- todas instaladas na Torre do Rio Sul-:- e. também
com o secretário Leoni Ramos. Ele teri<l o hábito de freqüentar a casa de Sérgio Rocha, um dos sócios da Edubra, em
Angra dos Reis (RJ). O telefone da Pollo consta na lista
como do advogado João Muniz de Oliveira Alves, um intermediador junto à estatal.
João Muniz está sendo acusado de ter rec~bido US$ 500
mil (Cr$ 945 milhões, no paralelo) de outra empresa, a Concic
Engenharia, para ganhar concorrência na refinãria de Mataripe (BA). O JB tentou fala.r com o advogado, mas ninguém
atende mais o_ telefone. A Pollo tem ligação pelo menos comercial com a Tecnàpe: funciOna no<mesmó-Coiljunto de salas
(43~' da Torre do Rio Sul). Pàra o diretor da Tecnape, tra:tã.-Se
de um "simples contrato de sublocação". Marco Aurélio Trotta, diretor da Tecnape, afirmou não conhecer ninguém na
outra empresa, da mesma forma que os acionistas Sérgio Lage
e Driemar Monteiro não teriam relação com Leoni. Segundo
ele, a empresa trabalha há mais de 10 anos para a estatal.
"É praticamente nosso .único Cliente nesse período, respon__
dendo por 99% do faturamento".
Assim, o conjunto de salas de um dos im6Vei"s mais carOs
do Rio e seus oito funcionários sãó sustentados pelas concorrências da estatal: "Mas não ganhamos todas. Há multO tempo
que não ganhamos"~ disse. Então, como a empresa se sustentava, se há muito não vencia uma concorrência?, foi a pergunta
seguinte. "Há muito tempo não, quer dizer, há pouco tempo,
senão não nos sustentariamos", remendou o diretor.
Funcionários -da Edubra e da Palio informa -qUe Marco
Antônio Marangoni, acionista da Pollo e ex-chefe do escritóriO
da Interbrás em Nova Iorque, fe2 estágio na Edubra. Ontem,
por ordem da Edubra, o acesso ao 36~' andar da Torne Rio
Sul- onde funciona- foi proibido.
AMIGO NEGOCIA COM FUNDOS
Ainda desconhecido do grande público, o empresário Sérgio Rocha é apontado como a principal pista para revelar
a trilha do secretário de Assuntos Estrarégicos da Presidência
da República, Pedro Paulo de Leoni Ramos, no mercado,
de aplicação financzira dos 250 fundos de pensão das estatais,
que concentram um património de US$ 20 bilhões, o equivalente a 5% do PIB, Sérgio Rocha e o diretor da Edubra
Comércio Internaciorial, empresa de negócios pouco claros
incravada na Torre Rio Sul, na entrada do bairro de Copacabana. No mercado investidor, é apontado como sócio e· representante velado de Leoni Ramos nas transações com grandes
fundos.
Rocha era um modesto operador do setor de mineração
a quem o então futuro secretário de Assuntos Estratégicos
conheceu em 1990, quando o recém-eleito Presidente Fernan-
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do Collor escolhia sua equipe. Empossando o novo governo,
Rocha que antes incursionara no mercado de turismo junto
com Ronaldo Monte Rosa, presidente da Embratur, foi eriVía-do por Leoni Ramos ao Rio, para fixar nas suas bases num
mercado ainda sobressaltado pelo choque do confisco dos
cruzados. Administrando com tato o nome da empresa e de
seu protetor. Rocha abriu cartas deciSivas nãS-áreãs financeira
e patrímori.ial, onde os fundos têm aplicados um total de US$
12 bilhões- entre móveis e títulos do governo.
Nenhum grande fundo reconhece negócios comuns ou
sequer a existência da Edubra. "A Previ nunca utilizou serviços da Edubra ou de qualquer intermediária para suas aplicações finariceiras". afirmou, por fax, Mauro Berlinck Ramos,
presidente da Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, a Previ. Maior fundo de pensão do país, a Previ
reúile "um património de US$ 4 bilhões, que supera o do
próprio Banco do Brasil,líder do ranking brasileiro. A mesma
negativa.- ecoa na Fundação Vale do Rio D.oce de Seguridade
Social, a Valia~ outro gigante do setor.
Rocha é um empresário muito bem-sucedido, apesar da
dificuldade de se identifi"C3r -com clareza os seus parceiros
no me!Cado. Tem casa na Gávea, mansão em Angra dos Reis,
lancha e jet-ski, um progresso que repartiu COm o braço-diieito
que levou de Brasl1ia para o Rio de Janeiro- Valmir Jacinto
Pereira, diretor local do pequeno Banco RuraL Pereira trocou
seu apartamento_ na Quadra 400, setor menos nobre da Capital
federal, por um apartamento-de ·cobertura na Avenida Vieira
Souto, Zona Sul. Ele é apontado como um dos donos da
Polia Petróleo, vizinha da Edubra na Torre Rio Sul e conhecida no mercado como o conduto da Edubra nos subterrâneos
da Petrobrás.
EDUBRA CONTRATA ADVOGADO FAMOSO
A empresa Eciubra Tr3.dlilg ·s.A. nunca. teve qualquer
negócio com o se-cretário de Assuntos Estratégicos, Pedro
PaUlo Leoni Ramos, e nunca intermediou qualquer contrato
em que o secretário estiVéSse. enVolvido. A afirmação_, atribuída ao -diretor-presidente da Edubra, Sérgio Rocha, foi
transmitida pelo advogado SérgiO Bermudes, contratado por
ele para dar esclarecimentos sobre a denúncia de envolvimento
em negociações ílícitas com a Petrbbrás.
_ O advogado disse que o diretor da Edubra negou que
o nome da empresa seja homenagem à filha de LeOni, Eduarda, que ele sequer conheceria. O nome teria sido escolhido
quando a empresa fOi criada, em 1989, porque três funcionários da holding OPE, de Sérgio Rocha, chamavam Eduardo.
Seria Empresa de Derivados de Uti'lização do Brasil.
Segundo Sérgio Bermudes, Rocha afirmou que as relações da Edubra com a Petrobrás se limitaram a três intermediações de venda de derivados de petróleo argentino, por
preço de mercado, para a Inter-Oil, empresa argentina, estatal
e privada. O diretor da empresa teria garantido que só conhece
Leoni de encontros em eventos públicos. Sérgio Bermudes
disse que Sérgio Rocha estaria disposto a dar esclarecimentos
"desde que haja uma imputação." Sérgio RóCha, afirmou
o advogado, manterá silêncio "até que a imprensa apresente
uma circunstância", "até que se reproduzam dados fundamentados."
O advogado disse ter ouvido de Sérgio Rocha que a Edubra não tem "qualquer relação comercial o_u parentesco acionário" com as outras duas empresas denunciadas, Pollo Petróleo e Tecnape, sediadas no mesmo prédio da Edubra. A Edu-
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bra, afirmou, negocia principalmente no ramo _de ca_cau e
manteiga de cacau.
TCU REJEITA CONTAS DESDE 89
Desde 1989 as ·pre-staÇões de contas da Petrobrás Dão
têm sido aprovadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU),
devido a irregularidades no- recolhimento de contríbuições
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento. Mas não terminãram
aí os problemas entre a estatal e o TCU. Em 1990, extenso
relatório elaborado pelo minsitro LucianO Brandão listou uma
série de "impropriedades" em licitações que a erripresa vinha
fazendo para diversas finalidades. Entre elas, a exigéncía de
garantias na fase de licitaç:ão, que testririgia a participação·

de empresas, com prejuízos para a concorrência, o uso de

termos que não condiziam com O Decreto-LeLn" 2.300 e falhas
na divulgação dos editais--no" Diár1o Oifical da União.
Essas irregularidades fazem pã.rte de uma série de denúncias feitas por funcicmários da empresa nos últimos três anos.
Na Câmara, o Deputado Miro Teixeira (PDT'RJ) diz que
não constítulrloV1dade o envolvimento da empresa em cotratos
irregulares que favorecem finitas cJue têm negócios Caril a
Petrobrás. Teixeira foi o relator do Orçamento Geral da União
em 1990~ para ~t área de Petrobrás, e lembro que na época
recebeu denúncias de engenheiros da empresa, dando conta
de que a multinacioital Marc Rich mantinha contratos irregulares com a estatal para a importação de petróleo.
"Eles me asseguraram que algumas tradings tinham sido
descredenciadas pela Petrobrás e que a Iniioria dOS- contratos
passou a ser feita com a Marc RiC:h", recorda o deputado.
Miro TeiXeíra sugeriu em seu _relatório ã ComisS-áo de Orçamento que fosse_ enviado requerimento ao TCU, solicitando
análise dos contratos firmados com fornecedores da Petrobrás,
mas o documento jamais foi enviado.
EXALTADO,LEONI NEGA TUDO
Clarissa Rossi
Madri- Exaltado, o secretário de Assun.tos Estrat~gicqs,
Pedro Paulo Leoni RmaoS; negou, como fizera eiri riO ta oficiãl
divulgada anteontem, envolvimento em Operações irreguÚues
de compra e venda de petróleo_ e em contratações_ de obras
na Petrobrás, confonne denúncias publicadas pelo jornal O
Estado de S. Paulo. Leoni nega relações c_om "a maiOr pa:ite"
dos executivos das empresas envolvidas nas denúncias e omite
os nomes dos que são seus conhecidós. Para o secretário Coril
a divulgação da nota oficiãl, agora quem deve esclarecimentos
não é ele, mas o· jornal que veiculou as notícias. Quando
volt~~ ao Brasil- ele está e Madri participando da s~ Conferência de MiniStrOS da AmériCa Latina e caiibe - , provavelmente amanhã, Leoni prometeu esclarecer as dUvidas que
restam. Ontem, nUm intervãlo da conferência,· o Sec"fetáriõ
falou ao Jornal do Brasil. J:.stava exaltado, suas respostas
foram quase sempre evasivas - o tom de voz às vezes sUbia,
a ponto de chamar a atenção dos demais confere-ndstãs e várias- vezeS teDtOu interroniper a entreviSta-.
- Na sua nota oficial, restam algumas dúvidas .. Qual
o seu relacionamento com o advogado João Moniz de Oliveira
Alves o qual, aliado a Leoni, estaria intermediando a venda
de petróleo para a Petrobrás com sobrepreço?
- Eu protesto _veementemente contra as notícias veiculadas e lamento que no processo de abertura. de democracia,
de liberdade. em que nós viVemos não-_seja entendido que
deve haver liberdade com responsabilidade. As notícias são
~bsurdas e muito serias e, portanto, e~ me resgtiifdo o direitO
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de proceder e cobrá-las na Justiça. E tudo o_ que e_u declaro
(Deste momento, o secretário e-ntra ria sala oitde era proibido
o acesso_a jornalistas).
_,Mas secretário, qual se relacionamento com os executivos citados?
- Eu disse e deixei claro na nota, que eu não tenho
rigorosamene nenhuma relação e nãu exerço nenhuma- outra
atividade que não a de secretário de Assuntos Estratégicos.
Essa é a única atlvidade que cu exerço.
- Então, o senhor reconhece que mantém uma relação
ÇOJlLQ advogado Oliveira Alves, com Sérgio Rocha (da Edubra),
Dílson Duarte (a Polo Trading) e outl-os citadOs nas denúncias?
--Encerrei minha entrevista.
- E a prometida transparência do ioverno? Posso entender Q.ue essa transparência tf pura retórica?
--Não é retórica. Eu dei unia nota dizendo que não
tenho nenhuma, rigorosamente nenhuma athiidade,_ a não ser
a que eu desenvolvo na condição de secretário
AssUntos
Estratégicos.
- - -_- --- Mas, fÕra da secretaria, o senhor mantém relacionamento com essas pessoas?
-Não.
- Não conhece?
-Não._ A maior parte das pessoas citadas na reportagem
eu não conheço.
- E o Sérgio Rocha, da Edubra, que teria dado o nome
da empresa em homenagem à sua filha Eduarda, de 2 anos?
-Esse é um enlace que eu vejo.até dC forma engraçada,
pois é uma suposição que eu acho até folclórica.
....:. O sr. tinha acesso a informaÇões sobre a Petrobrás?
-Não, eu não gerencio a Petrobrás.
- Mas eu pergunto se o senhor tiilha conhecimeD.to -sobre
operações da Petrobrás?
-Não. Nenhum.
A partir do momento que sua vida pessoal chega a público
env_olvida em denúncias, o senhor tem a obrigação de esclarecer.
- Eu é que e_stou pedindo eSclare_cimento ao jorriat:
Eu é que vou pedir esclarecimento. Acho que o direito.- a
liberdade de_ levantar histórias e teses c fantasias deve _ser
acompanhada do ónus da prova. Eu _acho _irresponsabilidade
um jornal ou a imprensa levantarem suspeitas que não sejam
suficientemente Comprovadas. Portanto, eu (diz "eu" enfaticamente) é que exigirei. Eu é que peço esclarecimentos dessa
história absurda. Encerrei minha eritrevi'sta.

de

WEBER NÃO CRÊ EM ACUSAÇÃO
São Paulo- O Presidente da Petrobrâs, Ernesto Weber,
não acredita na existência de irregularidades nas operações
de compra e venda de petróleo. Ainda assim, ele admite que
a companhia poderá alterar seus procedimentos, se nas duas
comissões de sindicância encarregadas de apura-r as denúncias
cOntra o secretário de Assuntos Estratégicos, Pedro Paulo
Leóni Ramos, apontarem falhas no processo e reSponsabilidade de funcionários. "'Primeiro precisamos constatar se hóú.-:.ve mesmo irregularidades, coisa em que não acredito", disse
Weber ... Por enquanto, consideramos os controles satisfatórios, mas poderemos mudar os procedimentos, se irregularidades_ forem apontadas.''
Segundo Weber, a Petrobrás não havia constatado_qualquer ato ílidto nesSeS negócioS até a pllblícação-das den_úncias.
''Os procedimentos rotineiroS da a.uditoría riada tinham cq_nsfatado", afirmou. -«confíamos em: nossos 6igãõs operacionais.
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mas investigaremos as denúncias com rigor." O presidente

da Petrobrás lembrou que recentemente um funcionário da
empresa foi presO por estar envolvido no desvio· de recolhimento do Imposto sobre Circulaç_ão de Mercadorias e Serviços
(ICMS) no Amazonas. "A comissão de sindicância constatou
o delito, foi aberto inquérito policial e a pessoa envolvida
presa", disse.
__ _
__
-Este ano, o Brasil deverá importar 182,5 milhões de barris
de petróleo, pelos quais o país deve desembolsar pouco mais
de US$3,1 bilhões. considerando-se o preço médio US$17
o barril. D_o total dessas importações. segundo_ Weber, cerca
de 90% são compras feitas pelo governo brasileiro junto aos

governos dos países produtores, envolvendo contratos de longo prazo. Os 10% restantes, a Pctrobrás compra no mercado
internacional, por intermédio de tradings. Essas empresas,
escolhidas pela Petrobrás, devem negociar este ano, cerca
de US$320,2 milhões. O presidente da cOmpanhia não soube
dizer quantas são as tradings brasileiras envolvidas nessas operações.
.
.
A parcela das compras feitas no mercado internacional
pelas tradings, explica Weber, é variável e envolve diversas
áreas da companhia. A Petrobrás coteja as neceS:Siâades de
mercado interno com a programação das refinarias da Petrobrás. A partir desse levantamento concentrado no Rio de
janeiro, a companhia faz outra comparação com o volume
de importação previsto com base nos contratos de longo prazo
feitos entre o governo brasileiro e os governos de paísesprodutores. Se a demanda superar a oferta, a diferença é coberta
com as compras feitas pelas tradiogs.
DELEGADO QUER PRORROGAR PRAZO DO
INQUÉRITO SOBRE MAGRL
Brasília - O delegado Aparecido Feltrin, responsável
pelas investigações -sóbre a denúncia de corrupção contra o
ex-miriiiftrO Antônio Magri, pedirá à Justiça Federal a pr~~ro-:
gação do inquérito, cUjo prazo para conclusão vence na sextafeira. A informaÇão foi ·dada ontem pelo diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, Romeu Tuma, que justifiCOU
o adiamento como nonnal e necessário, pélo atraso na conclusão dos laudos sobre a gravação da conversa entre Magri
e o ex-diretor de Arrecadação do INSS Volnei Ávila. preciso
também colher mais provas que possibilitem o indiciamento,
com segurança, do ex-ministro.
Segundo Tuma, Feltrin já colheu máis de 15 depoimeritoS,
incluindo o da fazendeira e estilista ele jóiaS Dirce Zamora
Medeiros Arruda, de Presidente Prudente (SP). Ela seria a
loura de short vista com Magri em Genebra no dia 5 de junho
passado, quando o ex-ministro se ausentou da reuni~o da
Organização Internacional do Trabalho para um passe10 em
que foi viSto tarilbém co_m uma segunda mulher - morena,
de cabelos ruivos, cufa descrição· corresponderia à da irmã
de Dirce, Carmem inlllher do diretor-geral da Secretaria de
Saúde do Acre, Washington Jorge Filho.. J?irce depôs duas
vezes na semana passada, em São Paulo, para onde Feltrin
viajou Tia quiiltã=fe1ra, revelou Tuma, sem dar detalhes do
depoimento ___: sequer se ela confirmou ter estado em Gene~
bra.
Tuma admitiu a possibilidade de o delegado também ouvir Carmem e até de viajar ao Acre-, onde a construtora Norberto Odebrecht contrói duas obras de saneamento, das quais
suspeita~se que teriam sãido os US$30 mil de suborno mencionados por Magri na gravação feita por Volnei. Uma equipe

t
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de inspeção do TCU está em Ríó Branco· verificando se há
ou não superfaturamento nos preços das obras.
O laudo da Unicamp identificando as vozes de Magri
e_ Yolnei, segundo Tuma, estará concluído hoje, e reforçará
'~dcientificamente."; éom gráficos, o laudo do Instituto Nacional de CriminalístiCa, que.classificou coniO ···muito bom". Segundo ele, Feltrln "quer se municiar com o máximo de provas
possível sobre a fita, que é o alicerce das investigações, de
modo a evitar que haja qualquer contestação judicial sobre
a gravação."
Governador do Acre insiste em depor
Uma aniril.a.da cena de equívocos foi protagoriiiada ontem
pelo governador do Acre, Edmundo Pinto (PDS), e o deputado Maun1io Ferreíra Lima (PMDB-PE), presidente da ComissãO Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura as irregularidades no FGTS. AcuSadO de autorizar obras de saneamento
em Río Branco a preços superfaturados, o governador resolVeU aproveitar· a cóilVOcação da CPl, .qUe recebeu ria- Semana
passada, para contestar as denúncias, e apareceu ontem no
Congresso. Só que a sala da comissão estava vazia. porque
Pinto havia Sido desconvocado: o presidente da CPI percebera
que seria infrutifero ouvir -o· g0Veiii3dor antes de concluída
a auditoria que. o TCU f~ em Rio Branco.
A desculpa de Edmundo Pinto para-comparecer mesmo
desconvocado foi a diferença de duas horas nos fusos horários.
Na quinta-feira, dia 19 a CPI decidiu pela ~esconvocaçã<;>.
Segundo Maun1io, o fax desmarcando o depmmento devena
ter sido transmitido no dia seguinte, o que não aconteceu.
nesta segunda-feira, a desConvocação saiu do fax da Câmara
para o Palácio Rio Branco às 11h7mi,n, quando eram 9h7min
no Acfe. O gOve"r-D.adoi diZ qUe- deiXoU ó palácio às lOh.
O governador alega que não recebeu o fax. Diz, inclusive,
que ele "foi fraudado" Pinto chegou à sala vazia da comissão
às 15h30in.in, horário anteriormente previsto na convocação.
Foi recebido por Pedro Paulo Resende, assessor de Maun1io.
O· governador contestou· a validade do fax. apresentado por
Resende e inicioil-óS:pido diálogo com o servidor. "Fui convOcado pelo presidente·da comissão e estou sendo des·convocado
por um funciOnário? perguntou, com aspereza, apontando
o fax, assinado por um assessor da CPI. Em segl!~da, ele
e seus assessores passaram a duvidar da autenticidade do documento. "A comissão fo1 diligente na convocação e negligen!e
para desconvocar", protestou.
Para o governador, hquve tempo de sobra para desconvocá-lo. Q deputado Ciro Nogueira (PFL- PI) relator da CP!,
apoioU o governador. Aplaudido por assessores Pinto acabou
se encontrando com Maurílio. O d.eputado disse que a culpa
da demora foi da •jdesorganização burocrática" Pinto reagiu
dizendo que tem usede de contestar as acusações", Iame!ltando o desperdício de dinheiro público, já que a vi"agem
foi custeada pelo erário do Acre. Irônico, Maurílio 1-es.pondeu:
"Vou solicitãr à presidência do Congresso que fina-ncie uma
passagem para o·senhoru Pinto negou todas as denúncias de
superfaturamento.
Pedido à Suíça será adiado

A Polícia Federal deve esperar que o inquérito sobre
o caso. Magri se tranforme em processo judicial ~o _SupreJ?O
Tribunal Federal (STF) para só então pedir à Justtça da Sutça
que informe haver ou não uma conta em banco do país ~?J
nome do ex-ministro do Trabalho. Segundo fontes da Pohct.a
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Federal, este procedimento é mais prático e seguro dó- que
pedir as infOrmciçõeS Desta fase do inquérito. - O delegado Romeu Tl!_ma, que viaja hoje a_ Lyon, na

França, para participar da primeira reunião do an-o do Comitê
Executivo da Interpol, na qualidade de seu vice-presidente,

explicoU ontem que o procedimento proposto pela Interpol
suiça, a ser segUido no peiíoâo de informações, passa por
quatro questões principais: O_ pedido propriamente dito, a
base legal em que está constituído, a autoridade requerente
e os nomes das pessoas investigadas. Por necesSitar- de rapidez
na decisão, a Interpol suíça- e não o ltamarati, canal diplomáticO tradicional - será acionada para fazer a solicitaç-ão,
que terá de ser confirmada no Escritório Federal de Polícia
da Suíça.
Se houver conta em nome de Magri- e a Ju$(iça Suiça
optar por dar informação - ela pode ser bloqueada. Neste
caso, a Suíça fixa: um_ prazo - variável, conforme cada juiz para que a Justiça brasileira (nesse caso, o STF) se maniM
feste sobre o bloqueio, enviando carta rogatória, em que o
STF pede o bloqueio até que haja sentença do processo. O
diretor da Interpol no Brasil Eds_on_Oliveira, que viaja hoje
com Tuma, lembra que, no caso das fraudes cambiais, o DPF
conseguiu da Justiça Suíça informações e bloqueio de 18 contas
de brasileiros.

TESTE DA UNICAMP NÃO BASTA
São Paulo --O laudo que será divulgado hoje pela Unicamp sobre a fita do casa Magri não deverá bastar para inceiminar o ex-ministro por corrUpção; A fonoaudióloga Mara
Behlau, doutora em Distúrbios da Comunicação Humana e
professora de Distúrbios da Voz na Escola Paulista de Medicina, do governo federal, afiriiiõ_ú ·que os testes -realizados
pelos técnicos-da Unicamp não poderão responder, com 100%
de segurança, como necessita o delegado Aparecido Feltrin,
se a voz da gravação feita por Volnei Ávila é mesmo de
Antônio Rogério Magri, porque o método de análise utilizado
pela Unicamp não é totalmente confiável.
'"A avaliação da voz pela espectografia acústici =método
utilizado na Unicamp- só pOderia valer como prova definitiva, se fosse usado o mesmo texto para comparaçã-o"-, disse
a professora. Ela prevê a possibilidade de os advogados de
Magri contestarem o resultado, no caso de o_s testes identifi~
carem a voz do ex-minístro. Mara Behlau, a única es-pecialista
brasileira credenciada pela Internacional Association for IdentillcatiOil, com-s-ede nos Estados Unidos, é requisitada com
freqüência pela Justiça para examinar gravações em tribunais.
A professora não discute a capacidade da Unicamp e
de seus técnicOs---=- que são lingüis-taS e- riãó. fon-Oâi.idiólogos
-mas a fragilidade do método_. ~-~Ele é paSSível de críticas,
porque está utilizando gravações de textos diferentes, quando
deveria comparar vozes com o mesmo texto, para merecer
total credibilidade''. Isso significa ·que Magri teria de repetir,
para o teste, exatamente as mesmas palavras da gravação
feita por Volnei Ávila.
"'Não se pode, usando o método de exame espectográfiOOacústico, comparar, com total segurança, a gravação feita por
Volnei Ávila com o discurso de demissão de Magri, por exem~
pio", observa a fonoaudióloga. O método da espectografia
acústica, informa, fOi desenvolvido pelos americanos, na 2~
Guerra, ·parà identifiCação da voz do pessoal que comunicava,
pelo rádio, o deslocamento das tropas inimigas. A identificação ·era feita por- palavras-chave repetidas em todas as mensagens.
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"'Esse método--foi utilizado- na Casa Branca, nas investigações sobre a máfia italiana e na buscã dos seqüestradores
do prif!?-eiro-mi_nistro italiano Aldo Moro, mas não é definitivo
toda vez que avalia vozes com textos difáentes", insiste a
professora.
O único procedimento que garante seg_l}-rança total na
ideittificação da voz não existe no Brasil. E o método de
avaliação computadorizada por espectro em coro;-desenvolvido no Laboratório de identificação pela Voz da Universidade
de Michigan, nas Estados Unidos, pelo professor Oscar Tosi,
de quem Mara Behlau foi asSistente. Tosi textou _o seu método
na Itália, comparando vozes gravadas em 3 línguas por 90
pessoas.
"Nesse caso, não importa o que se fala, porque o computador _consegue identificar a voz da pessoa, mesmo que ela
se expresse em línguas diferentes", garante a fonoaudióloga.
A avaliação por espectro em coro superpõe pequenos trechos
de gravações e mede as distâncias entre as vozes. Quando
a vOz é d? meSma pessoa na~_gra~ações, a_-di~tânci3 é mais
próxim3.----.-'É o método mais seg_uro, porque não sofre a influênCia do avaliador e, portanto. é mais objetivo". O problema é que o exame das fitas teria de ser feíto nos Estados
Unidos~

Estocada
Bateu no fígado do governo a declaração do presidente
do PSDB, Tasso Jereissati, de que ""o Presidente Collor é
o maior responsável pelas irregularidades admiriíSfrativas do
governo, inclusive as denúncias de corrupção envolvendo exministrós''.
Foi um balde de água gelada nas negociações já em curso
para recompor as relações entre o presidente e os tucanos.
Havia gente no governo trabalhando com a hipótese de aproveitar mais adiante os quadros do PSDB.
ALCENI DESMENTE DEPOIMENTO DE
LIRA NO SENADO -

BraSília ..::_ O ex-miniStro da Saúde -Alceni Guerra desmentiu oOtem o senador Raimundo Lira- (PFL __.:. . . . :. PB.), -qUe",
na véspera, em depoimento prestado à juíza Selene Maria,
no Senado, disse que a ex-presidente da Fundação Nacional
da Saúde Isabel Estefano havia alertado Alceni_ sobre uma
tent3tiva de _suborno _de um executivo da Toyota do Bx:asil,
na intermediação da venda de um lote de duas .centenas de
veículos.
Lira disse ter ouvido_ esta afirmação da própria Isabel
durante uma conversa reservada, em seu gabinete, no dia
9 de_outubro do ano passado. "Se eu soubesse desta denúncia,
pela Isabel ou por qualquer outra pessoa, teria feito- exa:tamente o que fiz algum tempo depois: demitiu ·a- presidente
da fundação e toda a sua diretoria", disse ontem Alceni, por
telefone, em sua casa.
Alceni afirmoU que, numa de suas conversaS com a antiga
auxiliar, Isabel_ mencionou "genericamente" _que o Senador
Lira andava insatisfeito com _a excessiva ce_ntr3lização pelo
governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, do PMDB,
das verbas da saúde destinadas ao estado. '"'Ela_me disse que
o senador vinha criticando o governador por estar impedindo
a municipalização de programas de saúde", lembrou Alceni.
"Ela nunca me trouxe qualquer denúncia sobre tentativa de
suborno". Alceni confirmou qUe recebeu um telefonema do
senador para o Estados Unidos, mas que novamente o assunto
~ do .suborno não foi tratado.
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de prisão em regime semi-abeno por exploração de cassino
clandestino, reclamou: "Sou apenas um contraventor, não
sou um bandido."
O ·argUmento é tão -C-ínko;iiiaependeõte de -ser pil.mário,
quanto as alegações usadas pelos bicheiros para montar a
farsa do crime organizado, agora muito ~ais. poderoso com
a alia~ç.a da di~hei~a~_a ~as_~rogase a infra-e~~rutura do bicho.

NEGÓCIOS SUJOS_
O lanCe -do advogado do bicheiro Castor de _Andrade,
um dos quatorze acusados de formação de quadrílha para

exploração do tráfico de drogas e seqüestros, de convocar
para testemunha de defesa o _diretor da Polícia Federal, Ro~
meu Tuma é um dos momentos culminantes da carnavalização
brasileira. 'a_ gesto equivale a jogar lama no ventilador. Os
atingidos pch)!:. respingos de corrupção não s.erão apenas o.s
acusadores c os acusados, os policiais e os bicheiros, os políti-

cos e os simpatizantes da causa do jogo do b~~ho, mas toda
a sociedade, posta em causa por uma chicana espertalhona.
Os bicheiros negam de pés juntos ligação com o trá!'ico
de drogas e fazem questão _de exibir sua situaç~o d~c_c:!I!traven
tores, qu_c, segundo eles, é diferente da de traficant~s._ ~ara
provar a tese, furada c_omQtodas as outr:as teses ~o_s bi~h.ei~os,
de que são meros patrociOadorcs de fczmhas assistenciaiS mocentes_, usam qualquer argumento. Um_ deles é est? ma~ipu
lação perversa de antiga declaração de Tuma ~os JOrnais de
que o jogo do bicho no Rio não _tem envolvimento_ co.~ o
tráfico de drogas, embora o mesmo'I_ll:ma, em outras Ç>C~Sioes,
possa ser citado como tendo dito exatamentc_ o con_trá:1~. _
Quem julgará os bicheiros na sua atuaçao ma1s ~m1st~a,
a organização geral do crime, _n~o-~ão os reçortes de J_9~nais,
mas a justiça, agora interessad~ e!D levar este caso ad1~nte.
Os bicheiros voltam a sentãr-Se no bancados ré_us, desta vez
no 1" Tribunal do Júri, onde um promotor teimoso insiste
em acusá-los de formar uma m-áfia à custa _de assassinatos.
Tudo começou com _um relatório~reservado das Forças
Armadas que menciona u_ma_ reunião da cúpula dos_ ~~e_fõ_es
do bicho no Rio, em 81, com o então maior traficante regional,
Toninho Turco, morto sete anos depois pela Polícia Federal
na Operação Mosáico, na qual eles concluíram que em pouco
tempo o tráfico_de drogas se tornaria incontrolável.
A Polícia Federal deduziu que o elemento encarregado
pelos banqueiros de fazer o trá~ico _d.e dr?~as era__ "T~:minho
Turco". Alguns "banqueiros" fmanctavam_ o __t_ráflco mterno
e o externo, emprestando dinheiro aos traficantes q~e comp~a
vam grandes quantidades de droga, repetindo assim atraJe,tória de "Turco" aplicar dinheiro so]o em ncgõcios suJ?s~ -.
Uma rápida olhada a centenas de processos-de homtcfdiOS
que passam pelo lo Tribunal do Júri pefmltiU ao promotor
Raphaei Cezário-·dcduzir que há uma ligação evidente entre
eles: o jogo de bicho. Outra evidência que salta aos-olhos
é a de que a polícia tem _Conhecimento des~es ~atos e nada
faz ou melhor, alia-se passivamente aos b1cheiios quando
se d~ixa corromper pelo dinheiro sujo que garante~ ii:npunidadc.
"O problema é que o "banqueiro" do bicho paga proteção policial, paga também a altas ~utorid~des executivas
e até judiciais, e -por isso [az o que quer", disse o promotor
Cetãtió:
-- =
--o

-~

-~~--

~--

-~-

O jogo do bicho (o crime organizado, portanto) !!~o .só
exerce uma influência sinistra no Executivo e n·o Judtctáno,
mas também "limpa" s_ua imagem em eventos populare·s corno
o .carnaval e o futebol, aliciiuldo os meios de comunicação
e ultlmamente éxcrccndo influência quase incoittrolãVel na
política-:- Ê este assédio à soCiedade, vindo de todos os .lad~s,
que precisá ter um paradeiro, so? pen~ de desmorahzaçao
.
,
total da justiça-dos costumes, na c1dadama.
Desafiar a polícia, fazendo as palavras do diietor da Policia Federal se voltarem contra o próprio sistema, é uma das
[acetas confusioníslas do jogo do bicho. Recentemente um
dos chefões conhecido como_ "_Miro". condenado a um ano
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GOLDEMBERG DEVOLVE ACUSAÇOES
Brasília- O secretário iilterinó do Meio Ambiente, José
Goldemberg, acusou seu antecessor, José Lutzenberger, de
omissão. A seu pedido, o presidente Fernando Collor assinou,
ontem à tarde, a demissão de cinco funcionários do Ibama
apontados como corruptos. Os processos_ estaval!l concluídos
desde novembro ...Só faltava que um responsável pela área
insistisse· que as providências fossem tomadas", atacou o novo
secretário.
Segundo técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, mais
um decreto de demissão está para ser assinado na Presidência
da República: o funcionário José O lavo de Oliveira, de Cáce~
-- res (MT) está ameaçado de demissão no processo 545/91 por
exercer indevidamente consultaria na área ambiental.
Além dos demitidos, outros três processos em trâmite
na Secretaria do Meio Ambiente acarretarão na suspensão
por mais de 30 dias de mafs de sete funciOnáriOS. Nos proces- sos eles serão punidos por motivos que váo desde o sumiço
de ~ilhares de guias dt!- tr'ªnsporte de madeira na superintendêÕ.cia doibama nq_Rio de Janeiro at~ abuso de poder durante
· a Operação Amazónia.
"Faltou empenho das pessoas responsáveis, porque assim
que_ tomou conhecimento do fato o presidente assinou as demissões." Ironicamente, Goldenberg foi informado do assunto
--na segunda-feira pelo ex-presidente do Ibama, Eduardo Martins, dispensado do cargo junto com Lutzenberger, no sábado.
Segund_o _ele, a decisão do presidente Colfor_é fazer "uma
limpeza" np instituto nos casos devidamente configurados.
Goldemberg fez questão de destacar que, nesse-caso-específico das cinco _demissões, o Ibama "não foi tão condescenden_te" com a~ corrupção, "como foi dito''. Goldemberg referia-se a seu antecessOr, Lutzenberger, que_ saiu do cargo atirando contra o órgão, apelidando-o de "sucursal de madeireiros".
"Nesse_ caso, o Ibama não foi omisso".
_ _
Ao empossar a nova_ secretária-adjunta e preSi~ente do
Ibama, Maria Tereza Pádua, o ministro-Secretário quer que,
antes da Conferência do Rio, não haja mais rumor de corrupção nem descompasso das aç6es na área ambiental. "É precisO
que cheguemos à conferência das Nações Unidas sem esqueletos dentro do armário", disse Goldemberg.
Após a posse de Maria Tereza Pádua, Goldemberg disse
ain~a que pretende procurar soluções para cinc~ ·gra:nde.s projetas brasileiros que recebem financiamento eXterno _e que
não andam bem, entre eles, o programa-piloto para a Amazônia com o Grupo dos Sete e o Programa Nacional do Meio
Ambiente (PNMA), wm o Banco Mundial.
_0_

Posse marcada por críticas
--Brasilia ___: 0-nàVO StiCretáiiõ- do Meio Ambiente, José
Goldemberg, não levou a sério as declarações do_ seu antecessor~ José Lutzenberger, que culpou as pressões de madeireiros
por sú3 sãída. "É a primeira vez que ouço falar nisso. A~om:
panhei oS a"cóntecimentos na- última semana e n~o per~eb1
pressão alguma", afirmou Goldemberg pouco depOis de deixar
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a solenidade de' posse da nova presidente do Ibama, Maria
Tereza Pádua.

Na concorrida Solenidade, que. contou com a presença
de cinco ex-presidentes do Ibama, de parlamentares e até
mesmo do _vice-govçrnâdor do Amazonas, Francisco Garcia,
o assunto preferido flas.ro<;las de conversa era Lutzenberger.
.. Demorou, mas caiu", <;o_memoro~ o presidente da CPI da
Internacionalização daAinazónia, deputado federal Átila Lins
(PFL-AM), que no fina!. do ano passado pedira a cabeça do
então secretário. "Foi 9 próprio Lutzenberger quem cavou
sua saída", eSbravejav~ ;a ex-presidente do Ibama, Tânia Munhoz, irritada com as,ácusações que o ambientalista fez contra

sua administraçã!). '.'Ele nãó fez o que devia fazer e disse
o que não deviá dizer", ~rrematou Munhoz.
Tânia Munhoz reafirmou que vai processar por calúnia
o ex:-secretáiio do Meio- Ambiente, José Lutzenberger, que
acusou sUa gestão àiiént~ 'do Ibama de favorecer fraudes
como a expedição_de Éuiãs er;n branco para madeireiras. "Não
vou admitir que uma pessoa de comportamento incompatível
com o cargo de alta rêlevâhcia que ucúpava, procurando aco~
bertar sua incoerência, insegurança -e- inCompetência, venha
se utilizar, de maneira sólerte e irresponsável, do meu nome,
que sempre procurei preservar em 25 anos de vida pública",
acusou Munhoz. "'Ele quer aparecer nacional e internacionalmente como vítima de um processo onde, no mínimo, cons~
titui-se no vei"da-deiro algoz", acrescentou.
"Onde se encontrava__ Lutzenberger quando a Comissão
Interministerial para· a Conferência sobre Meio Ambiente e
Desen.volvimento (Cima) discutia as posiçõeS brasileiras para
a Rio:.92?", indaga Tânia Munhoz. A ex-presidente do lbama
saiu em defesa dos funcionários do Ibama. "Nós somos sim~
plesmente funcionários públicos e vivemos tão~somente de
nossos salários", consfatou Munhoz. "Não temos empresas
particulares, não recebemos ajuda externa e não desfrutamos
do conforto de estarmos no governo e, ao mesmo tempo,
agirmos também como_ONGs", criticou.
Para o também ex~presidente do Ibarna, Fernando César
Mesquita, as denúncias de irregularidade sobre a emissão de
guias de transporte de madeira só serão resolvidas quando
houver um mecanismo que investigue se as madeireiras estão
realmente cumprindo os planos de manejo.
Acusação se volta contra ex-secretário
Brasília -O ex-secretário de Meio Ambiente, José Lutzenberger, que deixou o cargo no sábado passado acusando,
sem provas, a existência de corrupção dentro q"o lbama, teve
ontem o nome de um de seus auxiliares mais próximos envol~
vido na suspeita de tentativa de favoreCimento a uma madeireira. Um procurador autárquico do Jbama·; o advogado Francisco Ubiracy Craveiro de Araújo, ent~q,u ontem com uma
representação na Procuradoria~Geral da 'República, através
da Ordem dos Advogados do Brasil, contra Orlando Afonso
Ferreira, ex~ouv.idor-geral do lbama a _e'x-assess_or especial
de Lutzenberger. Armado, Orlando teria tentado obrigar
Francisco_a alterar um parecer jurídico que.;determinava urna
multa contra a madeireira maranhenS:e1 ~~mpreendimentos
Agroindustriais Reunidos por desmata~ento irregular de
1.500 hectares. A empresa pertence ao m~nistro da Ação So~
cial, Ricardo Fiúza.
.
O prOcurador-geral da República, Aristides Junqueira,
enviou ontem ao delegado Romeu Tutná, -'-diretor-geral da
Polícia Federal, um ofício pedindo inquérj.to pÔlicial para apurar o caso. Orlando_Ferreira, não foi enContfãdo ontem. Uma
4
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amiga informou que ele estava na casa de Lutzenberger, no
parque da Água Mineral. A polêmica começou quando Francisco_Craveiro, na condição_de procurador autárquico do Ibama, emitiu um parec~f jurídico de rotina, considerando legal
uma multa aplicada pelos fiscais do lbama no Maranhão contra
a empresa Empreendimentos Agroindustriais Reunidos, que
desmatou 1.500 hectare_s sem autorização .
Durante _o discursa do Sr. Pedro Simon, o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Epi~
tácio- Cafiti!irã, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente de Secretário.
· Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr: Beni
Veras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luctdio Portel/a, Suplente de Secretario.
-Durante o discurso_do Sr. Pedro Simon, o Sr.- Lucídio Portel/a, Suplente de Secretário deixa a cadeira da
presidência, que é ocUpada pelo Sr. Alexandre Costa,
Jo Vice~Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aiexandr~ Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Wilson Martins, como Líder.
O SR- WILSON MARTINS (PMDB - MS. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o país
encontra~se novamente estarrecido frente a mais uma série
de arbitrariedades do Poder Executiv-o.
O ilustre jUriSta R~mundo Faor9.declarou recentemente
em entrevis.ta que a política: do Governo Federal mata as
crianças, desemprega os jovens e humilha os velhos.
Esta afirmação sintetiza mUito bem os tempos de agora.
Justificando~se em uma questionável estratégia de estabilização económica, o Governo Federal não mede esforços em
sacrificar a sociedade brasileira, principalmente os mais humildes, como se estes fossem os causadores da instabilidade eco~
nõmica e política enfrentada pelo País.
Esquece o Governo Federal que esta instabilidade tor~
nou~se cotidiana a partir do início deste Governo, quando
regras de Direito foram rompidas e medidas de excesso foram
tomadas recorrentemente, até que o Legislativo colocou um
freio nas pretensões autoritárias do Executivo, que desejava
reinar através do instituto da medida provisória.
Hoje? mesmo sabedor dos prejulzos sociais que caUsa,
mesmo ciente da afronta â Justiça e da inconstitucionalidade
de seus atos, o Governo Federal mantém a vontade de impedir
que o direito dos aposentados seja mantido pela Justiça.
Perdendo sucessivas ações na Justiça, o Governo resolveu
baix3r decreto que impede o pagamehto doS direitos doS- aposentados e pensionistas no corrente ãno.
·
O nobre Senador Humberto Lucena, representando meu
partido, apresentou· o Projeto de Decreto Legislativo n"' 1,
de 1992, que revoga o Decreto n' 430, de 20 de janeiro de
1992.
Iniciativa do mesmo teor foi tomada pela Câmara dos
Deputados, que ontem aprovou, por ampla maioria, a revogação do Decreto presidencial.
O Senado agora é _chamado a deliberar sobre assunto
da maior relevância para o País e, principalmente, para aque~
les que dedicaram uma vida inteira de trabalho ao progresso
de nossa Pátria.
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-------------------'---''-----'-----·---Tive a honra de ser designado relator do projeto do Senador Humberto Lucena na Comissão de ConstituiçãO"; Justiça

e Cidadania desta Casa, cumprindo essa missão com a seriedade a e presteza que ela requer, transformando o meu parecer
na última tarefa que cumpri perante a C_omissão de Constituição e Justiça e· Cidadania, vísto que agora passo a ser membro de outras comissões, dedicando-me principalmente aos

assuntos sociais, Educação e Infra-Estrutura.
Afirmei erri rileu pareCer que "a matéría o"ra posta sob
emxame deste colegiado é de transcedental importância, não
tanto pela questão jurfdica de direito·niah!i'ial que lhe é subjacente, ou mesmo pelo alcance social que, inegavelmente, tem,
mas sobretudo por seu significado para a estabilidade das
institUições e a-o preservação da indispensável ha-rmonia entre
os Poderes da República".
U Executivo _exorbitou de suas funç6es e extrapolou os
limites da lei ao_ baixar o Decreto n"' 430, já citado. Cabe
, por isto, ao Poder Legislativo sanar e corrig1i- esse execesso.
Caberá, no entando, ao Poder Judiciário, Se acionado, responder sobre a responsabilidade por vicíos e ataS- nitidamente
ilegais manifeStados pelo Executivo.
Coino dito anteriormente, a Justiça tem-se manifestado
favoravelmente ao imediato pagamento dos direitos dos aposentados_e pensiorüstas:-Por essa razão, o Executiv-o baixou
o Decreto n"' 430, como forma de ludibriar a execução judicial
plena de direito.
No § 2"' do art. 19 do Decreto n9 430, observa-se a invasão
de seara reservada ao legislador ordinário. Pretende-se definir,
em regulamento, o que seja·"crédito de natuie~ alimentíçia".
Ora, a natureza de qualquer relação obrigacional só pode
decorrer da lei instituidora ou permissiva da assunção do ónus.
Diz o inciso II do art. 59 da Constituição Federal:
"Ninguém serã obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão cm virtude de lei."
O indigitado parágrafo, de destinação concreta, imediata
e casuística, pretende atingir justamente aS- condenações "ao
pagamento de diferenças de vencimentos, proventos e pensões", além de out(a:S "da mesma epécie". sujeitando-as a
precatório: Na verdade, o indisfarçável instuito do Presidente
da República é "o-de eximir a administração do dever de cumprir decisões judiciais- que, aplicando a lei ao caso concreto,
vêm determinando o imediato pagamento de verbas previdenciárias rdidas.
No contexto em que se encontra inserida, a norma, mais
do que atentadora aos legíti~os direitos das partes litigantes,
é uma afronta dircta ao Poder JudiciáriO: Sabendo que os
magistrados vêm proferindo sentenças com força mandamental e executória contra o INSS. arvora-se o presidente o arbítrio
de sobrepô-las com o manto da ineficácia. Em síntese, diz:
não paguem na forma determinada; protelem para o próximo
exercício; procrastirtem a exeCução.
É preciso atentar para ·á. gravidade do preconizado. Afirmar que "diferenças de vencimento-s, proventos e pensões"
ficam sujeitas ao precatório, tarito em relação às parcelas
vencidas como quanto 'às vincendas, e isto não obstante a
natureza executiva ou mandamental do provimento judiciário,
equivale a investir a autoridade executiva no· poder de pagar,
apenas e tão~somente, o que lhe aprouver. E a consagração

do mais puro arbítrio; é o aniquilamento da segurança individual; é, enfim, a decretação da supremacia do Exec_utivo sobre
o Judiciário.
Não fosse somente essa arbitrariedade e ilegalidade, o
art. 39 e respectivo parágrafo único do decreto, lança ameaça
gr~ve:sobre todo o funcionali~rp.o ªC) ~er es~atuído qu~ o_R_agamento de qualquer importância, em desacordo com as disposições do texto, sujeita o infrator às sanções do art. 315 do
Código Penal.
O que se pretende com o comando é, manifestamente,
determinar às autoridades executivas que não cumpram as
decisões judiciais contrárias a"o estipulado no decreto.
Talvez com base nesse instrumento de intimidação, estejam sendo feitas pressões contra o meritíssimo Juiz Odilon
de Oliveira, Juiz Federal da 3~ Vara, em Campo Grande,
que determinou o imediato pagamento dos direitos dos aposentados e pensionistas Os aposentados e pensionistas merecem respeito.
São brasileiros e brasileiras, cidadãos que deram e dão
o exemplo da dedicação ao País, que hoje estão sendo humi~
Jhados.
Em Campo Grande, como em outras cidades, foram obrigados a fixarem-se em_ estabe_IecJm_entos públicos para exigirem o cumprimento dos seus direitos. Em outra localidade,
recentemente, jugou-se a polícia contra nossos idosos. Qual
nação progredirá assumindo tamanho descaso com seus membros mais idosos?
Ora, ante esses fatos_, cabe agora ao Senado Federal anular imediatamente o aludido decreto presidencial, dando sustentação à decisão ontem tomada pela Câmara dos Deputados.
Além disso, para restaurar a ordem e impedir que situações manifestamente arbitrárias e ilegais como essas sejam
repetidas, caberá à Comissão_d_e_ Constituição, Justiça e Cidadania, bem como ao Poder Judiciário, dar prosseguimento
à análise desse_ caso, chegando-se às últimas conseqüências
no que diz respeito aos indícios de que incorreu o Presidente
da R_eJ.2~bli~ __e_rn_ iJícj_~o_._
Finalmente, Sr. Presidente, desejo chamar a atenção de
todos para o fato de que o verdadeiro fundamento subjacente
ao Decreto n"' 430 não é constituCiOnal nem legal. Ê, isto
sim, a ânsia ode corresponder plenamente ao prometido pelo
Governo ao Fundo Monetário Internacional, em sua última
"carta de intenções", texto que não foi submetido ao Senado,
onde se propõe atingir superávit prirriário da-s contas do setor
público, reduzindo direitos e benefícios da seguridade social.
A questão maior que o decreto envolve é, precisamente,
a opção política básica de sujeitar o País aos reclamos dos
credores externos.
Isto, além de irresponsabilidade patente, traduz uma política anti-nacional de anti-povo, que deve ser combatida e
impedida a todo custo, respeitando-se sempre as leis e as
instituições.
Conclamo, pois, todos os senhores e senhoras Senadores
da República a revogarem imediatamente o Decreto n9 430.
E, aos meus concidadãos em Campo Gfande, juntamente
com o nobre Juiz Odilon de Olveira, quero manifestar meUs
parabéns por seus atos de bravura e cidadania. Um país forte
e democrático só se constrói com a força e a cidadania de
seus membros na defesa de ideais maiores de justiça.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado!
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X- a revisão geral da remuneração dos servidores públi~

cos, sem distinção de índices entre civis e militares, far-se-á
sempre na mesma data;
XI- a lei fixará o limite" máXinlo e a relação de valores
entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos,
observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos
poderes os valores percebidos como remuneração, em espécie~
a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e M~·'istros do Supremo Tribunal Federal e
seus correspondentes no Estado, no Distrito Federal e nos
Territórios, e, nós unicípios, os valores percebidos como
remuneração, em esp cie, pelo Prefeito;
XII -os venci ntos dos cargos do Poder Legislativo
e do _Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos
pelo Poder Executivo;
XIII- é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público, ressalvado o_ disposto no iniciso anteiiâr e no art.
39. § 1•;
XIV- os acrésci'ri:J.ós pecuniários percebidos por servidor
público não serão cqrnputados nem acumulados, para fins
de concessão de acréscimos ulteriores, s.ob o mesmo título
ou idêntico fundamento;
XV- os vencimentos dos servidores públicos, civis e militares, são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os arts. 37, XI, XII,150, II, 153, III, e 153, § 2•; I;
XVI- é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos exceto, quando houver compatibilidade de horários;
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico;
c) a de dois cargós privativos de médico;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos
e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades
de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público;
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fisciais- terão, dentro de suas áreas, competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores administrativOs, na forma
da lei;
XIX- somente por lei específiCa --poderão ser criadas
empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia _ou
fundação pública;
XX- depende de autorização legiSlativa, em cada caso,
a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no incisO
anterior; aSsim como-a-pãrtiCipàçãO de qualquer delas em
empresa privada;
XXI- ressalvados os casos espeCifiCados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições i:fe~ _
tivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá ·
as exigências- de qualificação téCriica e ecOnómica indispensáveís à garantia do cumprimento dás obrigações.
§ 1"' A publicidade dos a tos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter carátereducativo,
informatiVo ou de orientaçãO social, dela não podendo coristar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
§ 2"' A não-observância do disposto nos incisos II e III
implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade respon~
sável, nos termos da lei.
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§ 3~ As reclamações relativas à prestação de serviços
públicos serão disciplinadas em lei.
§ 4" Os a tos de improbidade administratíva impàrtarão
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
Cabível.
§ 5" A lei estabelecerá os prazos de prescrição para
ilícitos praticados por qualquer agente servidor ou não que
causem prejuízos ao erário, nissa-lvadas as respectivas ações
de ressarcimento.
§ 6~ As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos _de dolo ou culpa.
(A Comissáo de Constituição, Justiça e Cidatjaniadecisão terminativà.)

PROjETO DE LEI DO SENADO N" 30, DE 1992
Altera osarts. 160, 163, 164 e 165 da Consolidação
das Leis do Trabalho- CLT, criando a Comissão Interna de Saúde e exige a regularidade das empresas quanto
aos aspectos de- segurança, higiene e medicina do trabalho para contratarem com o poder público.

O CongresSo Nacional decreta:
Art. 1" Os arts._ 160, 163", 164 e 165 da Consolidação
dãs Leis do Trabalho passam a vegir com a seguinte re_dação:
"Art. 16. Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação
das respectivas instalações pela autoridade competente
em matéria de segurança, higiene iúribiental e me-&cina
do trabalho e nem contratar com o poder público se
--não comprovar regularidade nestes aspectos, através
de laudo pericial emanado da autoridade competente.
§ 1• ........................•........ ······--·-· ............. .
§ 2" É facultado às empresas solicitar prévia autorização, pelo órgão competente, dos projetos de
construção e respectivas instalações, óerri como de Iãu------do pericial comprovando sua regularidade com as normas de segurança, higiene ainbiental e medicina do
trabalho."
Art. 163. Será obrigatória a Constituição de Comissão Interna de Saúde (CISA), com objetivo de pro-_
mover, prevenir e resguardar a saúde dos trabalha·
dores, através de ações de conscientrz-açao-e-educação
para a saúde aqui incluídas as de prevenção de acidente::;
e de doenças do trabalho, além de ações de notificação
ao empregador ou a seus prepostos, das condições adversas no trabalho ou no ambiente em que o mesmo
é realizado.
§ 1"' Dentre outras subcomissões que poderão
ser criadas será compulsória a constifuição de Subcomissão Interna de Prevenção de Acidentes (SIPA).
§ 2<? O Miriistéi"io- do Trabalho regulamentará
dentro de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta
lei, as atribuições, números de componentes e o funcionamento das Cisa e da Cipa".
Art. 164. Cada Cisa será constituída por represetantes dos empregados, titulares e suplentes, livremente eleitos por escrutíncio secreto, e por um repre-
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a criação dessa Sec,retária. E V. EX\ Sr. Presidente, preocupado com essa situação de inquüade e de injustiça a-té instoume para que agisse no sentido da obtenção dessas assinaturas
e eti, que já pensava ·em fazê-lo, começei a coletá-las. Estou
de posse de 49 assinaturas, portanto restam apenas cinco.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo Mas o PRN, que se encontra presente, se recusa a assinar,
porque o Líder Ney Maranhão me disse que está de férias.
a palavra, como Líder, ao nobre Senador Maurício Corréa.
Por outro lado, o Senador Marco Maciel, Líder do Governo
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pronuncia e do PFL, se recusa a assinar, embora muitos de nós tenhamos
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, assinado a urgência que vai criar essa Secretaria.
Colocada a matéria nesses termos, o que queria deixar
Srs. Senadores, ontem, a Câmara dos Deputados votou dentre
outras matérias o projeto -qu-e cria a Secretária Especial da bem claro, e aí invocaria o suprimeilto dos nobres Líderes
Presidência da República, cujo titular, Sen-ador Jorge Bor' do PMDB e PT, aqui presentes, do PSDB, PTB e PDC de
nhausen, como todos sabem, inclusive já está em pleno exer- que não deveríamos apreciar em hipótese nenhuma, o projeto
cfcio.
de lei relativo à criação dessa Secretária, enquanto, e prioritaPor outro lado, o Plenário da Câmara votou o proje-tO -- riamente, não votessemos o decreto legislativo já votado, por
de decreto legislativo que susta os efeitos do decreto n~ 430, consenso, na Cãmara dos Deputados3 _
do Executivo que cogita- dos chamados precatórios. Vale dizer,
0 Sr. Humberto Lucena _ Permite V. Ex~ um aparte?
é o decreto que recomenda aos agentes do poder público
que não efetuam pagamentos devidos aos aposentados que,
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Senador Humberto Lu·
tendo obtido ganho de causa na justiça, requéWlm ·a: ·esses cena, o Senador Esperidião Amin já: havia me solicitado um
aparte. Logo em seguida, darei o aparte a V. Ex~
agentes na liberação dos pagamentos.
Como todos sitbem, a questão foi bater nas barras dos
O Sr. Esperidião Amin- Senador Maurício c orrêa, d esctribunais brasileiros e, inclusive, ultimamente, com quatro · jo, complementado o que disse no aparte ao senador p e d ro
· mmto
· caçara
1
açAes
u d1'retas de I·nconsu·tucionalidade. O Supremo Tribunal Simon, pedir a permissão de V. Ex~ para d e1xar
Federal, julgando cautelarmente, entend~u que erainconstitu- a minha posição, e, ao mesmo tempo participar
· ·d o ape 1o
cional, o art. 39 daquele decreto, que impunha algumas comi- de V. Ex~ Apenas divirjo quando v. Ex~ diz que 0 Governo
ções penais aos agentes que não cumprissem as determinações não deveria fazer isso -foi 0 que entendi, se é que entendi
do Poder Executivo contidas naquele Decreto n9430. O SUpremo entendeu que sendo norma de natureza penal, teria que bem.
ser votada pelo Congresso Nacional. Mas os outros artigos,
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Não. Não é isso.
com exceção do último- O-'luarto também foi julgado inconsO Sr. Esperidião Amin- Não tem prioridade a criação
titucional - , os dois primeiros_~ _o primeiro e o segundo
e parágrafos - foram mantidos, porque, na verdade, são da Secretária1
reproduções da lei que votamos aqui, que regulamenta os
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Não. Não cogito disso,
Precatórios de n9 8.127 e, em outras palavras, texto expresso voto favoravelmente.
do art. 100 da Constituição Federal, que define o pagamento
- O Sr. Esperidião Amin - Exatamente. Preferiria não
dos precatórios.
Sabemos que esta é uma questão essencialmente política. cogitar. ACho que o Governo tem o direito de se instrumentar,
Embora as decisões por parte dos tribunais brasileiros a respei- pois não é uma questão inflacionária. No meu caso pessoal
to da obrigatoriedade do pagamento do que se denominou e particular, a criação da Secretaria do Goyerno se de.stina,
147%, que é a diferença entre _o salário mínimo e aquilo por uma peculiaridade, a um catarinense que integra a aliança
que o Governo estava pagando, sejam unânimes, na verdade, política de que faço parte em Santa Catarina - em -Outro
até hoje, com exceção_ de algumas entidades representeativas partido, mas participa da aliança. De forma que me vejo
de classes de aposentados, os outros não receberam em virtude na contingência d, pelo menos ao Governo, conferir essa preda questão posta em juízo.
rogativa. E ~le que se instrumente. Talvez tenha tido mais
Para nós, Sr. Presidente, não se justifica votar a criação tempo de penar. Extinguiu a Secretaria da Casa Civil em
de uma Secretária -para o Governo do Presidente da República 1990; quer criar agora? E direito seu. Agora. as Lideranças
e não votarmos o decreto legislativo que supende os efeitos ligadas ao Governo negaram a prioridade para o voto do
do decreto do Executivo.
decreto legisltivo que já foi votado pela Câmara -e fe"o votado
O Sr. Esperidião Amin- Permite-nie V.-E~ um aparte? naquela Casa num acordo como quer exatamente a espécie
que V. Ex~ está aqui defendendo - é uma inquidade. Não
é nem inócuo, é-apenas iníquo, independente dos efeitos conO SR. MAURÍCIO CORRÊA- que já está exatamente cn.~tos e efetíVos do decreto Iegislãtivo. De form-a que, apesar
aqui no pPlenário desta Casa para ser votado.
de estar aparentemente chovendo no molhado, quero dizer
que assinei" ó requenmento de- V. Ex~ ajudei até a arrumar
O Sr. Esperidião Amin -que já está exatamente aqui alguma asinatura, e mais faria se pUdesse -se pudesse convencer algum par a assinar, eu o faria porque estou convencido
no plenário desta Casa para ser votado.
de que estaremos praticando um iniquidade, uma injustiça
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -que já está exataineflte se votarmos um, que o Governo tem o direito de propor,
aqui no plenário_ desta Casa para ser votado.
e- não votarmos e ·outro, porque, mna pior das hipóteses,
Sei que os representantes e Líderes do Governo já obtive- Senador Maurício Corrêa, o dec_reto legislativco vai ajudar
ram as assinaturas que permitem votar em regime de urgência a esclarecer. a deslindar uma questão que martirize boa parte

Durante o discurso do Sr. Wilson Martins, o Sr.
Alexandre CoSta, Jn V ice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que -é Ocupada pelo Sr. Mauro Benevides,
Presidente
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dos trabalhadores brasileiros, desde setembro do ano passado
e é martíriO grande, em cima de pequenos, em cima de assalariados e todos apos-entados, para viver. Era essa a mo.desta
contribuição que gostaria de oferccc:r à manífestaçã<;r-de V.
Ex~

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Agradeço e confiro que
V. Ex~ além de assinar prontamente, ainda me ajudou a conseguir uma outra assinatura. Mas gostaria de salientar, Senador
Esperidião Amin-. que já contamos aqui côm 49 assinaturas,
e se aqueles que ainda não assinaram queseram faZê-lo votaremos,_ não só o decreto-legislativo mas também a criação dessa
Se_cretária não há problema algum, basta que S. Ex• queiram.
Está aqui o requerimento, a eledaremos entrada em regime
de urgência-urgentíssima e não haverá problema.

e temos condições de fazê-lo favÕraveimente cm relação a
esse projeto do Governo que cria eSsa· secretaria. Esse atraso,
por conseguinte, não vai ser debitado aos integrantes da Oposiç_ão_o_e_st<:i._Casa """""'"': q1,1e isso fique bem claro. Amanhã e segunda-feira não haverá condições de votar.
O Sr. Epitádo-Cãfeteira- V.

Ex~ me permite

O SR. MAURÍCIO CORRÊA Senador Epitácio Cafeteira.

um apãrte?

Com o maior"prazcr,

· O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Maurício Corrêa, há algum tempo, não muito longo, tenho evitado me
pronunciai~ neste Pleflário, "ciitíêariâO" 6 Gove-rno e isso pOr-que
ele, pelo menos, aparenta querer mudar a siua face, mudaiO Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• uril aparte? - o sua perfil. A presença, por exemplo, dos MiniShos Reinhold
Stephanes, Abid Jatine e, agora o desejo de colocar o ex-SeO Sr. Epitácio cafeteira- Pehnite-rrle V. E'X• üni aparte?
nadro Jorge Bonhausen ocupando a Chefia da CaSa Civil dá
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concedo o aparte ao uma idéia de que o Governo está querendo mudar. Quero,
Senador Humberto Lucena e, logo em seguida, ao Senador ao me congr~tular con:t a posição de V. E~~ fazer um registrq
Epitácio Cafe-teii3., com prazer.
aqui hoje pela manhã assisti no programa Brast1ia 7:30 úma
O Sr. Humberto Lucena - Ouvindo V. Ex", desejo ir entrevista do Líder do Gove·rno na Câmara dfos Deputados.
ao encontro de suas palavras para dizer que o nos-so pensa- E o que dizer o Líder? Votaram na Câmara dos Deputados
mento coincide cm gênc:ro. número e grau. Realmente, esta- para enganar os aposentados porque o Supremo vai derrubar
mos interimantC' afins nessa questão, comO- em outras de inte- decreto pergunto-me por que não deixam que o Senado tamresse nacional. Ainda hoje, recebi, no gabinete da -Lid_erança bém vote, já que há certeza de que o Supremo vai dar ganho
do PMDB, a visita do Senador Marco Macü~l.- Lídêr. dO Go- de causa ao governo? E disse mais, nunia frase que, para
verno nesta Casa, que me pruco.ro-upara colocar a sua preocu- mim é a mais importante: Estão fazendo essa confusão toda,
pação-qmlnto á aprovação de um projeto de lei governamental mas são apenas os aposentados mais ricoS, porque os 'que
criando a Secretaria que, como sabemos, está destinada ao ganham salário mfnimo já reC~eberam os 147%_. Então aquela
ex-Senador Jorge Bornhausen. Disse a S. Ex~; na mesma linha ilação: se quem ganha mais do que o salário é o aposentado
do disçnrso que V. Ex~ profere agora, que não teríamos nada mais rico, quem ga:nha o salãrío deve ser 6 rido. É esse o
a opor a essa iniciativa do Senhor Presidente da República, pensamento do Deputado Humberto Souto, Líder do Go~ _
a não ser sob alguns aspectos. Talvez, haja um pouco de vemo ou o pensamento do Governo? Um salário mínimo
exager<? na criação de alguns cargos de co-nfiança. TamiJém que não atinge nem 50 dólares quem ganha mais do que isso
não se compreende a criação dessa Secretária -de Governo por mês é mais rico? Não é possível, Senador Estamos aqui
e a conservação da Secretaria-Gefal da Presidência da Repú- e não podemos, de maneira alguma, deixar de votar diferenteblica, pois são dois órgãos quase que paralelos dentro do mente de V. Ex~ Recebi a visita do ex-Senador Jorge BornhauPalácio do Planalto. Em suma, não vamos crüif.dificuldades, sen em meu gabinete e, antes que me falasse qualquer coisa,
votaremos até cm regime de urgência, desde que, em primeiro eu disse: não precisa pedir o meu voto para a criação de
lugar, a exemplo da Câmara dos Deputados, num amplo acor- sua secretária. Votarei a favor dela, porque nunca barganhei
do, por iniciativa "da oposição-aprovássembs o-projeto de de- politicai:nente. Acho que o governo errou quando acabou com
creto_ legislativo que suspende a vigência do decreto governa- ã Chefia da Casa Civíl. Agora ele quer se recuperar, mas
mental que transferiu para 1993, de maneira iníqua, perversa- acho que a posição de V. Ex• é corretíssima e o acompnaho
e injusta o pagamento dos 147% devidos aos aposentados como tenho feito inúmeras vezes nesta Casa, com muita h_onra
e pensionistas, pOr conta de dedsões judiciaiS, que ainda há para mim.
pouco foram comentadas aqui, com muito brilhantismo, pelo O SR. MAURÍCIO CORRÊA :::__Muito obrigado: SenaSenador Wilson Martins. Então, desejo dizer a V. Ex• que
dor Epitácio Cafeteira.
- ., ·
estamos juntos nessa batalha. Acredito que o Seriado, pelas
_ sr. Presidente, Srs. Senadores, nós da Oposição já-estasuas vozes mais represehtativ'a.s, não agirá-alfeiéntemerite- da
Câmara dos Deputados, e_ estará realmente, a Qu3.Iquer mo~-- mos, portanto, avençados. Não votaremos o _g~o_ktQ_ de lei
mento, votando, cm caráter de urgência -uTgCittíssima, esse gue cria essa Secretaria se não votarmos, em primeiro lugar,
projeto de decreto legislativo numa posição digna· e altiva, o projeto de decrteto legislativo já aprovado na Câmara dos
perante a opinião pública.
Deputados. E, caso os ilustres colegas Senadores que não
O SR. MAURICIO CORRJ1:A- Senador Humberto Lu- assinaram o requerimento pretendam fazê-lo, ainda que temcena, quero salientar que poderíamos votar essa questão, o- pestivarriente, pod~remos votar ainda hOje os dois projetos
problema ficaria deslindado se houvesse boa vontade dos que de lei._ Com estas palavras, Sr. Presidente, quero dizer que
ainda não assinaram o requerimentO~ -Amanhã é sexta-feira estaremos atentos para que não se cometa a injustiça de,
e regimentalmente, não poderá haver votação. Se houver Inais umavez, prejudicar os aposentados em decorrência de
algum expediente regimental para fazê-la não iremos COI]CO~ uma pretenção meramente administrativa do_ Governo. Muito
- dar. Segunda-Feira, da mesma forma. Então, Só terça-fefra OOrigado.
é que teremos condições de votar os dois projCtOs. Esse atrasO
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídos)- Sobre a menão deve à Oposição e nem a nós que queremos votá-lo hoje, sa, projetas que serão lidos pelo Sr, 1~ Secretário.
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tomar conhecimento delas, até para evitar os-dispÕsrates entre
números, como aconteceu recentemente na discussão sobre
a reposição de 147% aos aposentados.
Dispõe sobre a publicação mensal do fluxo de caixa
O fluxo de caixa consolidado a nível nacional e os recursos
e os recursos da União destinados à_ Previdência Social,
destinados à Previdência Social pela União vinham sendo pue dá outras providências
blicados conforme a reprodução anexa e cujo medeio este
O Congresso Nacional decreta:
-~-----~projeto deseja instituir em caráter obrigatório. · · - ·
Art. 1'.0. QMiili_Siro-do Trabalho e da Previdência SoCial
· Contudo, há notícias de que o atual Ministro- do trabalho
fará publicar mensalmente, no Diário Oficial da União, o fluxo
e da Previdência Social teria prOibido sua publicação. Tal
de caixa consolidado e os recursos da União destinad~s_à Previ-_ atitude erige-se em absurdo porquanto referem-se a dados
dência Social, na forma do medeio anexo.
financeiros que não podem se rsigilos.os nem reservados. Ao
Parágrafo úõ.ico. O descumprimento da determinação con- contrário devem ser publicados e transparentes para conhecitida no caput constitui crime de responsabilidade do Ministro. _mento e acompanhamento por todos os interessados até em
Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de su~ publiatendimento ao princípio da publicidade estabelecido para
cação.
a Administração Pública no an: 3Tda Constituição Federal.
Art. 3~. Revog::..m-se as disposições em contrário. _ _
Ao instituir em lei fórm3.l a origação de publicar as inforJustificação
mações aludidas seu descumprimento é coerentemente qualifiAs contas relativas à Previdência Social são de .natureza cado como crime de responsabilidade nesta proposição legispública. Por iSS_O -a-·:mtiedade. que arca com os custos deve lativa.
. --OS

ANEXO
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO
BRASIL (1990)
(Cr$ LOOO,OO)
Discriminativo
1. Saldo Inicial

2 Recebiinentos
- Arrec. Bancária
- Rend. Aplic_ Financ_
-Outros
Arrecadação Direta
- Cota Prev-/Conc_ Prog.
- EPU/EGU
- Contrib. sobre Lucro
- Finsocial
Recursos Ordinários
Transferências União
3_ Total de Pagamentos
- Benefícios
-Assistência Médica
- Administraçao
- Transf. Terceiros ·
-Pessoal
Ativo
!nativo
IR/Encargos
4. Saldo Final
w

Nov_

Jan/Out
-159.259
1.478.296.141
1.213.634.684
90. f94.328 .
842_427
1.304.671.439
5.228.617
25.944.281
53A01.153
88.783567
267.084
173.624.702
1301.766-466
663_758_634

Jan/l)ez

206318-811
344396.505
278.077-152
56.181.477
153-863
334_412-492

42.72L934
265.498.590
121.911-637

9_984.013
467.608_297
281.998-084
:53.235_685
31.867_985
15_971.664
84.5341!79
. 48.57K671
27381.698
8574.510
83_107.019

-159-259
2.118-139_631
1.117.182ll06
173_473.232
1..152-945
1ll91:SOS-982
8-964_206
33_455_204
79_605_287
104-038.868
267.084
226.330.649
2.034-1!73353
1.067.674.355
405.397374
119.776_099
111.848-233
330-177-292
19279Ct147
941!48-011
"A2.539-134
83-107.019

o

58-424-025~

293_737.664~

70_690.012
77:649./85
195.930.371
107.869.396
57.401.234
30.659-741
176.370_416

Dez.

176370A16
295.440.985
-226-470:969
27-097A27
1515-655
262.725.051
3_735.589
L857.218
21.873.826
15.255.301

~

17-218_102
18-226_784
49-712-042
36.342:080
10-065.079
3304:883.
206.318.811

o

5_653.705
4_330.308

o
o

1. Transferência a terceiros: Sesi, Se11.11l, Scnac, Scsc, Incro, Sal!rio-Educaç!io, Fundo Aet"OViário e Ensino Profi,slomll Matitimo.
2. Cota de Previdência - concurso de prognél!!tíco
EPU/EGU- Enaup;<» Previdenciárlos da União; Encargos Gen~U d.11. Unilio

%s/Íotal
100,00

Sl,o7
8,19
0,05
89,31

0,42
1,58
3,76
4,91
0,01
10,69
100,00
52,47
19,92
5,89
5,50
-16,22
9,47
4,66

2,09

---~------
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RECURSOS DA UNIÃO DESTINADOS À PREVID:f!NCIA
QUADRO li

Despesas de Custeio
Cr$ 1.1100,00

Despesas
Pessoal
Administraçllo

Total

Despesas/I'otal

Repasse da Un!Ao

Diferença

%de

330.177.292
119.776.099
449.953.391

42686.494

407.266.897

9,49

42.686.494

- 407.266.897

9,49

QUADROill

Pagamentos de Beneffclos e Serviços
Cr$ 1.000,00

Devido 11 P. Social

Recursos
I) Finsocial
2) Cont. sobre Lucro

Total

Repasse pela Unlao

487.940.811
121.668.100
609.608.911

104.038.868
79.605.2137
183.644.155

Diferença
383.901.943
42062813

425.964.756

%do Repasse
2132
65.43
30.12

Obs.: L Pre\Uio de arrccad1çlo dez/90 de Cr$ 70.000.000
1. Prcvilio de arrea~d.çio dc:%/90 de Cr$ 16.000.000

QUADRON

Resumo
Cr$ 1.000,00

Recursos

Devido

Cus[eio
• Fiosocial

• Cont. sobre Lucro
Total

Repasse pela Unlao

Diferença

449.953.391

42.686.494

- 407.266.897

609.608,911
1.059.502.302

183.644.155
226330.649

--- 425.964.756
833.231.653

%do Repasse
9,49
30,12
21,36

(À ComissSo Diretora.)
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO" DA REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL
.............................êAPITULO-VÍI·~------··----·-·
Da Administração Pública
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos MunicípiOS-obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e,
também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas-são acessíVeiS
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em
lei;
II- a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação préVia em Có-nciirso público de provvas e de
provas títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em cernissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

JIJ-o prazo de validade do concurso público será de
ªté-dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -durante o praw improrrogável previsto no edital
de convocação, aquele aprovado em concursados público de
·provas ou de provas e títulos será convocado cam p-rioridade
sobre novos concursos para assumir cargo ou emprego, na
carreira;
V- os cargos em comissão e as funções de confiança
serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargo de carreira técnica ou prOfissional, nos casos_ e condições previstos em lei;
VI- é garantido ao servidor público civil o direito à
livre assoCiaÇão -sindical;
-vu -o direifci de greve será exercido nos termos e nos
limites definidos em lei complementar; -- ·
-VIII- a lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá
os critériOs- de sua admissão:
IX- a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
-determinãdo para atender a necessidade temporária de excepedonal interesse público;

1470 Sexta-feira 27

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção_U) _

scntante do empregador e seu§t,~plente, por ele

nome~

do, e que obrigatoriamente-coffipdrão a Cipa.
§ 17

O mandato dos membros eleitos da CíSa

Março !l~ 1992.

ser C9mbatidas -~ficazmente por medidas de educação. cons"'cíenti_zaçào e prevenÇão.
_ Sala das Sessões,26 de março de 1992. -Senador Mareio

terá a duração de um ano, permitida sua reeleição_
Lacerd~.
§ 2~ - O _disposto no parágràfó ·anterior não sesaplicarâ ao rnembro suplente que, durante seu mandato,
LCGISLAÇÃ7J -CITADA
tenha participado de menos da metade_d_o número de
CONSOLIDAÇÃO DÁS LEIS DO TRABALHO
rel1niões da Clsãoti -cta subcomissão de que faça parte.
- SEÇÃO II
§ 3" Q_ r-epresentantes dos empregados escolheDa inspeção prévia: e do embargo ou interdição
ráo entre si os presidentes da Cisa e Cipa." ..........~~·-·············-----~-~---.-... ..•.•.•. -..:; .. ~.;...... :~.':..-:; . .'.•...-.•. ;-.
''Art. 165. _Os titulares da representação dosemArt. 160. Nenhum estabelecimento poderá iniciatsuas
pregados nas Cisa e Cipa terão estabilidade no empre- atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas
go, até um ano-··após o térininó -ae seUs mandatos, a instalações pela autoridade _regional competente em matéria
não ser a despedida por justa causa, depois de devido de segurança e medicina do trabalho.
processo administrativo acompanhado por represetan_§ _1_<> Nova inspeção deverá ser feita quando ocorrer mote da Justiça do Trabalho."
dificaÇão substancial nas instalações, inclusive equipamentos,
Art. 2" Esta lei entrará em vigor na data des_ll~ p~blica- _que a empresa fica obrigada a comunicar, prontamente, ã
ção, revogando-se as disposições em c_ontrário.
---Delegacia Regional do Trabalho.
_
-- ·· _
Art. 3v Revogam-se as disposições em contrário.
§ 2~> É facultado às empresas solicitar prévia aprovação,
pela Delegacia Regional do Trabalho, dos projeta-s de constru__ _
ção e respectivas instalações.
Justificação
Art. 161. O Delegado Regional do Trabalho, à vista
do laudo técnico do serviço competente que demonstre grave
O objeiivo colimado neste- pro]eto de lei é, fundamene iminente risco para o trabalhado-r, ptrderá interditar estabeletalmente, o de assegurar aos trabalhadores a promoção e procimento, setor de serviço, máquina ou equipáméntó, õu emteçáo de suas saúdes, bem como resguardar a saúde ambiental
bargar obra, indicando na decisão, tomada com a brevidade
no próprio local de trabalho.
que ·a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotaA constituição de comissões de saúde livremente eleitas _ das para prevenção de infortúllios de trabalho.
permitirá a existência de uma liderança es-peCífica para este
§ 1~> As autoridades federais, estaduais e municipais daimportante aspecto da vida das pessoas que, de igual maneira
rão imediato apoio ãs medidas determinadas pelo Delegado
permitirá a revindicação junto às ·autoridades competentes
Regional do Trabalh_C?.
. .
do atendimento às suas nec-esstdades coletivas. _ . _
_
- § 2~> A interdição ou embargo poderão ser requeridos
As atuais Coniissões IritéfnaS de -Prevenção de Acidentes pelo serviço competent-e da Delegacia do Trabalho e, ainda,
(CIPA) estão, no momento, obsolescentes, na m~djda em por ag~mtes da inspeção do trabalho ou por entidade sindical.
que a necessidade de saúde integral transcende os muros do
§ 3° Da decisão do Delegado Regional do Trabalho_poambiente de trabalho e não se restrínge ã prevenção de aciden- derão_os interessados recorrei-, no prazo de 10 (dez) dias,
tes_. O ti::abalhador braSileirO encontra-se, em sua ·maior1ã-, para o órgão de âmbito nacional competente _em _matéria de
à marg-em do sistema de saúde, porquanto estes ~~rviços só
segurança e medicina do trabalho, ao qual será facultado dar
estão disponiveis em horário que entra em conflito com a efeito suspensivo ao recurso.
jornada de trabalho. Se há Serviço Especializado em Segu§ 49 Responderá por desobediência, além das medidas
rança e Medicina do Trabalho (SESMt), na sua empresa, penais cabíveis, quem, após determinada a interdição ou _emeste mal consegue atender às_funçôes burocráticas e periciais.
bargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabele~i
O trabalhador fica à margem da informação educativa e premento ou de um dos seus_setores, á utilização de máquina
ventiva e desenvolve o seu trabalho sob c_o-ndições adversas _ ou equipamento, ou o prosseguirnento_d_e obra, se, em conseestando consumido internamente p~r ef!fe:r_:m_idªd~ çfe todo
qüência, resultarem danos a terceiros.
jaez.
,-- _ , __
.
§ 5' O Delegado Regional do Trabalho, independente
A maneira como a~.- -cipã está o -constituJdas, presididas de recurso, e após laudo técnico do serviço competente, podepor representante do empregador e tendo a met~de de se~s rá levantar a interdição. __ _
membros por _ele iildicados, faz com que não funcionem, ~XIS
§ 69 Durante a páfalisação dos serviços; em decorrência
tindo apenas no papel e, quando intentam a_tingir o escopo da interdição ou embargo, os empregados_receberão os salápara o qual foram criaáãs, não raro são-s-abota_das p~lo desint~ rios como se estivessem em efetivo exercício.
resse e até contrariedade do empregador em mve~tir em eqUI-V. Portaria nQ 3.214, _Normas Regulamentadoras n~'s
pamentos- de segurança e de higiene imóiental: De_ J?a?ei~a 2 e 3.
. .
· ·
·
_
.
geral, a não ser nas gFandes empresas, que tem suficiente
_-V. Portaria CD/n' 5/87, do DRT/SP, que dispõe sobre
descortino_ para enteilder o grande retop~o econô.mico dos a faculdade de interditar-estabelecimentos (DO 9-3-1987)~
investimentos em setis recurs(iS humanos, as Cjp"a são, de
SEÇÃO IIl
ordinário, "fantasma".
__ _ _
__
-Dos órgãos de segurança e de medicina do
Espcrtamos que com o presente projeto de l~i se possa
trabalho nas empresas
corrigir esta grave diStoiçãá e qUe se Utilize do potencial imenso do grupo natural de trabalho, para a veiculação de ~~9_i~~s _
.Art. 162. As_ empresas, de acordo com normas a ser~m
preventivas de doenças que emergenn::o.m-·rorça assustadora expedidas pelo Ministério do Trabalho,_.e:starão obrigadas a
no momento ãtual, v. gratia, Aids, o dengue~ doenças_ sexual- manter serviços -especializados em segurança e em medicina
mente transmissíveis _etc-., --e outras, que, no ·futuro, passam do trabalho.

/·
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ParágrafO único. As norrp.as a_ que se refere este-artigo parecirnento julltO ao Gove~ador do Estado de Sergipe, João
.... _ . _ ... __________ _
estabelecerão:
Alves Filho, o Presid~ntedo Banco do Brasil S.A., Lafaiete
Coutínho TorreS em cepfn_ónia de aSsinatura -de -cOnvênios
a) classificação das empresas segundo o número de em__
entre o Governo do Estfldo, Municípios e o Banco do Brasil;
pregados e a natureza do risco de suas atividades;
bem como presença na inauguração do Posto de Automab) o número mínírilo- de profission"aís especialiZados exigido de cada empresa, segundo o grupo em que se classifique, tização de Concessão e Maoutenção de Benefícios do Instituto
na forma da alínea anterior;
Nacional do Seguro Social~ INSS, de Sergipe. Eventos esses
c) a qualificãção exigida para os profissionaiS em questão
a ·serem realizados na cid?de d~ Aracaju a 27 de ~arço, de
1992.
..
,
.
e o seu regime de trabalho;
d) as demais características e atribuições dos serviços es- . · -~Sala das Sessões,26 de março de 1992. -Senador Franpecializados em _segurança e em medicina do trabalho, nas cisco Rollemberg.
',
.
empresas.
_
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
-V. Portaria n9 3.214, Norma Regulamentadora n9 4.
. o requerimento.
Art. 163. Será obrigatória a conStitUiç-ão de Comissão
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Interna de Prevenção de Acidentes (CIP A), de conformidade sentados. (Pausa.)
com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença soliciestabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas.
tada.
Parágrafo único. O Ministério-dO Trabalho regulamen- . _ .Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9
tará as atribuições, a composição e o funcionanie:ót.o das Cipa: Secretário.
.- 1
Art. 164. Cada Cipã: sei'á ·corriposta de representantes
É lido o seguint~
da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios
que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata
REQUERIMENTO N• 97, DE 1992
o parágrafo único âo artigo anterior.
Senhor
Presidente:
9
§ 1 Os representantes dos empregadores, titulares e
Na forma do art. 172, I, do Regimento Interno do Senado
suplentes, serão por eles designados.
requeiro que seja incluído em Ordem dq Dia o PLS
§ 29 Os repreSehlarites dos empregados, titulares e su- Federal,
9
n
10/91,
"que
dispõe sobre critérioS para outorga e renOvação
plentes, serão eleitos em e_scrutínio secreto, do qual partici·
pem, independentemente de filiação sindical, eXclusivamente de concessão ou permissão de serviço de radio_difusão sonora
e de sons e imagens", cujo o prazo na Comissão de Educação
os empregados interessados.
já
se acha esgotado.
§ -3~ O.mandato .dos. membros ~leitqs da Cipa terá a
Sala das Sessões, 26 de março de 1992. .:___ S.eQ.ador Jutahy
duração de 1 (um) ano, permitida uma reeleição.
Magalhfies.
'"
-,§ 4 9 O disposto no parágrafo anterior -não se aplicará
ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha parti0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requericipado de menos da metade do número de reuniões da Cipa. mento lido será publicado e, posteriormente, incluído em Or§ 5 9 O empregador designará, anualmente, dentre os dem do Dia, nos-termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos qtie serão· lidos pelo Sl-.
seus representantes, o Presidente da Cipa~ ê os empregado's
19 Secretário. elegerão, dentre eles, o Vice-Presídente.
Art. 165. Os_ titular~ _dª_ representação dos empregaSão lidos os seguintes
dos nas Cipa não poderão sofrer despedida arbitrária, enten·
dendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar,
REQUERJMENTON• 98, DE 1992
técnico, económico QU fip3.i1Cei"i'o". ~ _Excelentfssirilo
Senhor Presidente e demais· membros da
Parágrafo únicO. Ocorrendo a desjjedidã, caberá ao elnpregador, em caso de reclamação à Justiça do T_ra_balho, cç>_m- Mesa biretOfa do Senado Federal,
RequeirO nos termos doS:. arts. 216 e 2Ú do Regimento
provar a existência de qúalquer dos motivos mencionados
neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empre- Interno do Senado Federal e com base no--art. 50, § 29 , da
Constituição Federal, que sejam Solicitadas ao ,Exnt9 Sr. Margado.
cílio Marques Moreira, Ministro da Econon_:lia, Fazenda e
CONSTITUIÇÃO
Planejamento, as seguintes informações referentes a-recursos
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar enviados ao Estado de Alagoas, ,no período de janeito de
1990 a março do corrente ano:
·
a que se refere o art. 79 , I, da Constituição:
L
qual
o
mont'!-nte
enviado?
,
I I - fica vedada a dispensa arbitrária ou seni justa causa:
2. deste montante, discriminando analiticamente as para) do empregado eleito para cargo de_ direção de COil;lÍ$celas enviadas:
sões internas de prevenção de acidentes; de-sde o registro de
a) _em que datas fo.ram ef.c!tivamente liber?das?
sua candidatura até um ano após o final do seu mandato;
b) quais foram os valores enviados1
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetas
c) quais foram os órgãos gestores respectivos?
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
d) quais foram as empresas diretamente beneficiadas com
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 os recursos repassados?
·:, '·
Secretário.
- - ·----3. qual ó·total percentual enviado, em relação-aos de~
É lido o seguinte
·
mais estados da federação?
REQUERIMENTO N• 96, DE 1992
4. quais os valores repassados:
a) para a Central Energética de Alagoas?
Requeiro seja considerado como licença autorizada, nos
b) atravésdo Ministério da Ação Social?
termos do art. 43, incíSo ll, do Regimento Interno, meu com-
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c) para ·~onstrução 'cte hospitais, através do Ministério
da Saúde?
. d) _para ob~as de s~ne'pmento?'
e) para· combate ao vibrião coléricO- no estado?
Sala das Sessões, 26 de março,. de 1992.- Senador Mário

Covas:

- --
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(À Comissão Diretora.)
REQi:JERIMENTtJ N• 99, DE 1992
SQJiçiJ.t~.. qUe~ o· Ministro do Trabalho e da Previdência Social informe o fluxo de caixa consolidado e
os recursos financeiros da União destinados à Previdência Social.
-

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelêricia, com base no art. 50,--§
29 segm;tdo, d~ Constitu_içãO Federal, e do art. 216, inciso

I, do Regimento Interno que seja solicitado às; E~ o Ministro
-do Trabalho e da Previdência Social, que informe, na forma
do modelo incluso, o fluxo de caixa consolidado e os recursos
financeiros da União destinados à Previdência Social, durante
os J;D._esef! de janeiro e fevereiro d~ 199~.

O Congresso Nacional tem o dever. de acompanhar de
perto o movimento financeiro o cõrtcernente à Previdência
Social, mais ainda agora, diante de v:ultOsosdesencontros ocorridos nos números e as diferentes versões que procuram explicar as divergências.
As informações solicitadas vinham sendo publicadas. conforme reprodução usada para modelo de sua apresentação.
Entretanto, estranhamente deixaram de ser divulgadas, em
prejuízo de todos os interessados. Daí justificar-se este pedido.
Sala das Sessões, 26 de março de 1992:·- Senador Nelson
Wedekin.
-

ANEXO

FÜJXO

':·.'
.

'

DE CAixA CONSOUDADO
BRASIL (1990)

Ci'$ 1.000,00

''•'

'

Discrimlnaçao

Jan/Out

Nov.

1. Saldo Inicial

-159.259
1.418.296.141
1.213.634.684
90.194.328
842.427
1.304.671.439
5.228.617
25.944.281
53.40Li53
88.783.567
267.084
173.624.702
1.301.766.466
663.758.634
293.737.664
70.690.012

176.370.416
295.440.Y85
226.470.969
27.097.427
156.655
252.725.051
3.735.589
1.857.218
21.873.826
15.255.301

206.311:1.81 1 .
344.3!16.505
278.077.152
56.181.477
. 153.863
334.412492

-159.259
2118.139.631
1.717.182.806 .,
173.473.232
Ll52945
1.891.808.982

5.653.705
4.330.3()8

o

o
o

42721.934
265.498.590
121.9!7.637
58.424.025
17.218.102
18.226.784
49.712.042
36.342.080
10.065.079
3.304.883
206.3!8.811

9.984.013
467.608:297
281.998.084
53.235.685
31.867.985
15.971.664
84.534.879
48.578.671
27.381.698
8.574.510
83.107.019

33.455.20·t
79.61J5.287
I 04.038.868 .
267.084
226.330.649
2.034.873.353 .
1.067.674.355
405.397.374
119.776.099
111.848.233
330.177.292
.192.790.147
94.848.011
42.539.134
83.1Ó7,019.

2 RecebimenLos

- Arrec. Batlcária
Fi nane.
, - Rénd. Aplic.
't•'
.,
. . :.~ Ül:Jtro~
.
~ •i;j Ar~ecadãção Direta
· . ·,· -Cota Ptev./Conc. Prog.
~ - EpU/EPU
: ,_ _•.- CÓÍltriô. Sobrt f .ucro
· ~ • F111Social
• ~ ReqUrsos Orôinários
,' Tr~nsl"erências União
3. Total de Pagamentos
. ·- Beneffclos ·
·' - Assist.encià Médica
- Admin-jst raÇa o
.-. "' 1 r~lrisL.Terceíros
,.. - Pessciaf ·
Ativo
!nativo~

~

. . ·.

lk,/i';nc!lfgOS ·
c,,. 4. Sai dó Finá! .

77~649.785

195.930.371
107.869.3\16
57.401.234
30.659.741
176.370.416

Dez.

o

~

Jan/Dez

s{fotal
100,00
81,07

8,19
..0,05
89,31
0,42
1,58
- 3,76
.• 4,91
.. 0,01
10,69

8.964.206

"100,00
52,47
19,92

5,89
6,50
16,22
. 9,47
4,66

-.

'2,09.

,-I

..._·

.. ,

',
-'!'.-

',,

...
RECURSOS DA l.JNIÃO DHS11NJ\DOS À PRHVIDfiNCIA
QUADROll

· Despesas de Custéío
Despesas
Pe.~oàl'
' '..
'
Adii;unistraçao
Totâi"c·.,
Í· ;

..

~.

c'r$ um,oo

Despêsastrotal

Repasse da Uníao

Diferença

~de

330.177.292
119.776.099
449.953.391

42.686.494

407.266.897

9,49

4268M94

407.266.897

',.'

..

~
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QUADRO III
Pagamentos de Beneficias e Servtc;os

Cr$ 1.000,00
Devido !I P. Social

Recursos
1) Finsoctal
2) C',ont. sobre Lucro
Total

Repasse pela Unillo
104.038.868
79.605.287
183.644.155

487.940.811
121.668.100
609.608.911

Diferença
383.901.!143
42.062.813 .
425.964.756

%doRcpaae
2132
65.43
30.12

Obs.: I. Prevílào de arrecadllçio de7./9(1 de Cr$ 70.000.000

t. Prev1:sâl.l 11e arrecadação dc:z/90 de CrS 16.000.1.100

QUADRO IV
Resumo

Cr$ 1.000,00

Recursos

Devido

Custeto
Finsociai

Cont. sobre Lucro
1btal

Repasse pela Uniao

Diferença

449.953.391

42.686.4!14

407.266.897

609.608,911
1.059.502.302

183.644.155
226330.649

425.964.756
!!33.231.653

'li> do Rcpauc
. 9,49
30,12
21,36

(À Comissao Diretora.)
REQUERIMENTO N• 100, DE 1992
Requeiro, nos termos dos art-. 50 e 49, inciso X da Constituição Federal combinados com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, ao Secretário de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República, sejam prestadas as seguintes
informações:
1 - Relativamente ao conjunto de empenho e anulações
especificados abaixo, que apresentam um saldo de
Cr$1.947.051.000,00, solicito seja enviado um quadro demonstrativo detalh_a_ndo-se as d_espesas efetuadas, a conta dos
referidos recursos, o nome dos fornecedores e/ou prestadores
de serviços beneficiados, bem como as razões e objetivos dessas despesas.
N~ Empenho ........................... ~ .••.•••••..
Valor
u

.............. u

........

Justificação
Diante da vultosa soma que a preços de dezembro de
1991 montavam a Cr$1.947.051.000,00 e diante das notícias
veiculadas na imprensa sobre a Secretaria de Assuntos Esiraté:
gicos, é dever do Senado Federal informar-se da forma ~ais
detalhada sobre os gastos efetuados por aquele órgão.
Sala das Sessões, 26 de março de 1992. -Senador Eduur·
do Suplicy.
(A Comissão Diretora)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para decisão~ nos
termos do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N• 101, DE 1992

Nos termos do disposto no art. 40,§ 1•, do Regimento
91NE00230 .............•..........•................•.... 1.257.335.000 Interno desta Casa, solicito autorização do Senado Federal,
91NE01723 ..... ._ ........................................ 3.100.000.000
para participar, a convite da República da Rússia, de uma
91NE02536. 1. 7!3.151.000
· reunião sobre os problemas que a transição democrática en6.070.486.000 S. Total frenta naquele país no plano económico-social e proferir uma
Anulação
Conferência na Universidade de Bolonha, Itália.
Sala das Sessões, 26 de março de 1992. - Senador Fer·
91NE02629 .... ·······--·-···--·--··------·---··»······ - 4.123.435.000
+ 1.947.051.000 Saldo nando Henrique Cardoso.

.,

','
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O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem -do
Dia.----- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
l\l Secretário.
--=São lidos os seguin!es:
REQUERIMENTO N• 102, DE 1992
Requeiro, nOs terriú)s- Regimentais. a transcriçãO., nos
Anais do Senado Federal, do artigo "Penosa Interpretação'',
do Ministro Jarbas Passarinho, publicado no jornal O Estado
de S. Paulo, edição do dia 26 de março do corrente ano,
conforme cópia anexa.
-- Sala das Sessões. 26 de março-de 1992. -senador Oziel
Carneiro.
(A Comissão Diretora.)

REQUERIMENTO N• 103, DE 1992

Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Mauro Benevides,
Com- furidamento no disposto na alfnea a o inciso II do
art. 215 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
a Vossa Excelência autorize a-transCrição-nos Anais desta
Casa das matérias jornalísticas do Correio. Braziliense sobre
a reunião havida no Supremo Tribunal Federal para tratar
das causas da impunidade dos casos de corrupção.
Justificação
O Correio Brazilierise, deu importante Cõóúturã à inicia-

São -lidas as segUintes:
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COMISSÃO DE ASSUNTOS EÓ)NóMICOS
OFICAE/005192.
Brasília, 24 de março de 1992.
Senhor Presidente,
· Nos c termos do § 2" do art. 91 de Regimento Interno,
comuniCo a V. Ex~ que esta Comissão aprovou o PLS n~ 125,
de_ 1991, de autoria do Senador Mário Covas q-ue -<-'altera
dispositivo da Lei n" 8.024, de 12 de abril de 1990, que "institui
o cruzeiro, dispõe sobre a liquidez dos ativos financeiros"
e dá_ outras providências.
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus protestos de elevada estima e consideração. --Senador Raimundo Lira, Presi~
dente.
OEICAR/006192
Bra-sília, 24 d~ _!!larço de 1992.
Senhor Presidente,
Nos termos do § 29 do art. 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Ex~ que esta Comissão apro-vou o PLS- n"' 238,
de 1991, de autoria do Senador Esperidião Amin que "estabelece critérios para avaliação dos incentivos fiscais, subsídios
e benefícios de natureza finanCeira, tributária e creditíCía~'
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e con-sideração. -Senador Raimundo Lira, Presidente.
OFICAE/007192
Brasflia, 24 de março de 1992.
9
-Nos termos do § 2 do art. 91 do Regimento Interno,
comunico a V_ Ex~ que esta Comissão aprovou o PLS n" 208,
de 1991, de autoria do Senador Iram Saraiva que "aciescenta
dispositivo à Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe
sobrç _CJ f~.mdo _de Garantia do Ttempo de Serviço e dá outras
providências".
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. - Senador Raimundo Lira, Presidente.

tiva das mais destacadas autoridades do País de reunir-se para
debater as causas da impunidade dos casos de corrupção e
improbidade administrativa que "infeliCitam-O País, desde muito anos.
Entrevistas, artigos e reportagens 'da mais alta íiiiportância, feitas pelos mais destacados jornalistas desse presti- OFICAE/008/92
gioso--órgão de imprensa da Capital da República deram imBrasília, 24 de março de 1992.
portância e destaque à matéria, dignifica"ildo, deste modo,
Senhor
Presidente,
as memórias de Hipólito José da Costa e de Assis ChateauNos termos do § 29 do art. 91 do Regimento Interno,
briand.
comUtlicO
a-V. Ex• que estã. ComisSãO aproVOu ()PLS n"182, "A solicitação que ora faço tem o piopósito de parebenizar,
nos Anais -da Casas, os registras de um momento ímpar de de 1991, d.· a.1toria do Senador Eduardo Suplicy qUe "obriga
nossa história, quando as mais importantes_ personalidades as institlii:~,l'-.:i financeiras ofic13Is-a~divulgarem as çoncessões _
- de crédito subsidiado".
do Legislativo, do Judiciário e do Executivo reúnem-se para
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevao debate de um tema de transcedente importância para a
Nação, representadas pelo Presidente do Legislativo, pelo da estima e consideração. ----:" Senador Raimundo Lira, PresiPresidente do Judiciário, o Presidente da Câmara do_s Depu- dente.
tados, o Presidente do Tribunal de Contas da União, o Procu- _
. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Com referador-Geral da República e o representante do Ministro da rência aos expedientes que acabam de ser lidos, a Presidência
Justiça.
comunica ao Plenário que, nos támos do â.rt. 91, §§ 3" a
Sala das Sessões, 26 de março de 1992.-- Senãdor Pedro 59 , do Regimento Interno, abrir-se-á o_ prazo· de cinco dias
Simon
úteis para interposição de recurso, por um décimo da compo(A Comissão Diretora.) síção da Casa, para -que os Projetbs ·de Lei do Senado n" 5
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -De acordo 125, 182,208 e 238, de 1991, sejam apreciados pelo Plenário.
Esgotado esse prazo, sem interposição de recurso, ~s procom dispositiVos do Regimento Interno~ os requerimentos seposições serão remetidas à Câmara dos Deputados.
-rão submetidos ao exame da Comissão Difetora. Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benev{desT- Foi eneami-.
I• Secretário.
- ~ · ··
--ilhado à publicação o Parecà d3 Comissão de Rela"Çóes Exte-
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riores e Defesa Nacionai, que conclui favoravelmente ao Projeto de Decreto Legislativo n" 15, de 1992.
---A matéria ficara sóbre a mesa, durante cinco sessões
ordinárias, a fim ·de. receber emendas, nos termos do art.
235, II, d, do RcgiJ!lento Interno.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presid..e.nte, peço a palavra
pela ordem.
' O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
·a palavra a V. Ex~
O SR:-HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela ordem.) -Sr. Presidente, antes que v. Ex~ anuncie o primeiro
item da Ordem do Dia, desejaria- faZei' iiiri -apeiO aõs Srs:
Senadores que ainda não assinaram o reQueritnentO de urgência urgentíssi:rp.a, de acordo com o art. 336, letra b, do Regimento Interno, para a votação, ainda hoje, do projeto de
decreto legislatjvo ·que suspende o decreto do Senhor Presidente da República, que transieriu para o próximo ano o
pagamento doS aposentados e pensionistas, já acolhido pela
Câmara dos DePutados, para que o subscrevam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a fim de que, ainda nesta sessão, possamos votar essa importante matéria.
Milhões e milhões_ de_ brasileiros estão dependendo da
decisão do Congres$.o Nacional, para que novamente possam
ter a esperança de receber os seus proventos de aposentadorias
e pensões devidamente reajustados nos 147%. de acordo com
as decisões sucessiVas da·Justiça.
No momento em que votássemos esse projeto de decreto_
legislativo, irnediatam~nte após, entraria, então, em n~gime
de urgência urgentíss~ma, o Projeto d~ Lei ~<? $eJ:!h~r Presidente da República, que já- se c!ncoritra UO "Senado, que cria
a Secretaria de Governo e .que Seriã., também, votado pelo
Plenário do Senado.
Era esse o apelo que-deixaria~ neste momento, aos Srs.
Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Casa registra o apelo de V. Ex~
O Sr. Marco Maciel - Sr.,.Presidente, peço a palavra
pela ordem.
o SR. PRESIDENTE-(1\IauroBenevidesJ--= Coni:eâo
a palavra a V. Ex~
O SR. MARC<Y MACIEL (PFL- PE . .Peta ordem. Sem
revisão_do orador.) -Sr. Presidente, o nobre Semidor Humb~rto Lucena acaba de suscitar que-stão relativa à votação
,do projeto de decreto legislativO que busca sustar o Decreto
do Presídente da República, que tomou o n 9 "430, dispondo
sobre pagamento de precatórios.
A ,matéria, que guarda e:n~rme complexidade, chegou,
foi lid::i hoje na sessão matutiná 1 qUe V. 'Ex~ houve por bem
realizar· e, naturalmente, ela tem contornos jurídicos e políticos muito abrangentes. Por issO rrlc!smo mereceu acurada disCtlssão ti'a Câmara -dos Deputados o que, 'certamente, ocorrerá
ta1nbéP1 aqui no Seriado da República.
Mas gostaria, Sr. Presidente, Inicialmente, de dizer a_ V.
E:r.~·e aO Plenário que qualquer que seja o desfecho da matéria
aqui nO 'Senado Federal, isso em -nada alterará uma situaçãO
'jui:idica já constituída.
.'
-.
Cerno todo mundo sabe, O decretO presidencial, mesmo
qu..;. t:::nha a sua vigência sustada, nos termos que prescreve
a Cqnstit~ição Federal, ele não produzirá nenhuma conse-
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qüência fática na situ~ção dos aposentados, mormente daqueles que almejam o aurriento das suãs apoSentadoriaS. ·
Em síntese, Sr. Presidente, Sr. Senadores, o que gostaria_
de dizer neste instante é o que toda_a Casa já sabe.Na eventualidade 9e__ ocorrer a sustação da __vig~ncia do referido Qe_creto
n9 430, isso em nada"..:.. ffíso -alterará a situação d6 apOSentado brasileiro, nenhuma alteração jurídica daí decorrerá.
E mais: sabemos que com relação à sua constitucionalidade, o decreto está devidamente sob o abrigo do melhor
Direito. Prova do que- afii-mo é -que; inl:efpõSta' 3.ção dlreta
de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, Casa
- à qual cabe guardar a constitucionalidade das leis, aquela
egrégia Corte entendeu que, salvo em um dispositivo, o art.
3"'~ que não está sendO questionado, o decreto, pelo menos
na definição preliminar que o Supremo Tribunal Federal adotau, está conforme o Direito; isto é, não há nele iriconstitucioi1alidade.
_
__
É importante deixar claro, para que todos nos habilitemos
a dar b -vofo -mais conseqüente e· mais consístente no momento
em que a matéria vem para apreciação no Senado.
Agora, Sr. f:'resi~ente,_ a exeJ;Uplo do Líder do PMDB,
também gostaria de fazer um apelo que se dirige a toda a
Càsa, de modo especial aos Líderes das Bancadas Partidárias.
Estou convencido, e gostaria de ser contrariado, de que_,
sustada a tramitação, nos termos precisos do item V do art.
49 da Constituição Federal, a vigência do Decreto n9 430
em-nada alterará a situação dos aposentados, de modo especial
a questão relativa ao pagamento dos precatórios. E nào vi
nenhum argumento convinc-ente, profundo, que me convencesse do inverso; antes, pelo contrário~
Tenho em- mãos, -Sr. P-residente, pifece-res de eminentes
juristas brasileiros das mais diferentes tendências políticas,
alguns ex-Ministros- do Supremo, como Xavier de Albuquerque, outros juristas e filósofos i:-offio Miguel Reale, todos
unls~onos, afírmand(), não somente _a cons~itucionalidade do
decreto mas bem mais do que isso, que a sua eventual revogação ou sustação em nada irá alterar a situação ju"f{dica_alualmente _em vigor com relação aos aposentados.
O que nos cabe fazer, neste instante, Si. Presidente, é
um apelo que, acredito, terá boa acolhida na Casa e, de um
modo especial, entre os eminentes Líderes; é um apelo para
--que busquemos, pela via parlamentar, e em entendimentos
com -o Executivo, uma solução que venha a atender os reclamos dos aposentados brasileiros.
Quem sabe se através de uma boa interlocução entre
as lideranças políticas nesta Casa e os representantes do Poder
ExecUtivo, nomeadamente do Ministro da Previdência, não
chegaríamos a alguma proposta que levasse a um ganho concreto, tangível, palpável, para os apos-entados? Porque temos
responsabilidades políticas decorrentes do mandato que o povo nos ·outorgou·, e acredito que nessa hora é fUndamental
que a comunidade e o povo brasileiro todo saiba que se o
objetivo visado, com a sustação do decreto, é alterar substancialmente a posição do aposentado, isto ocorrerá, e que ele,
o aposentado, não seja ilaqueado, não se deixe levar por
-uma argumentação política, ainda que abundante, mas sem
nenhuma base jurfdica.
Tal'{eZ, Sr. Presiden!e, melhor do que consumirmos o
nosso tempO sustando um decreto iegisiatívo, seiia. quem
sabe, nos reunirmos para tentar construir uma solução negociada com o próprio Poder Executivo para, dentro dessas
limitações financeiras em que vive o País, de modo especial
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a PrevidênCia, compor uma situaçãO que melhore, real e con-

apefl.as de procrastinação, e como a matéria não poderja mais

cretamcntc, a posição do aposentado.
·
Perm,·te-m~~e- um aparte nobre
O Sr Maur11'cio Co~r·r·êa

ser__de.cidida pelo Supremo Tribunal Federal a não ser um
caso, porque os recursos haviam percoriido as instâncias e,

•
'
·o SupremO foi chamado _a__opinar, mas nos outros-nãQ. A1
Senador?
- ho~,Ive aquele último despacho do Ministro Sidney Sanches,
O SR. MARCO MACIEL- Friso, antes de ouvir o ilustre
dizendo que o Supremo não podia participar daquele feito
Líder do PDT, Senador Maurício Corrêa, que, Sr. Presidente,
em razão de não haver sido cumprida a instância. Mas, o
estou convencidíssimo de que a siinples sustação do decreto 'que eu quero dizer a V. Ex• é qUe não há discordância. Tam~
pode ter alguma significaÇão pólftiCa, Pode satisfazer algumas bém entendo que não há resultado prático no que tange à
bancadas, pode dar um discurso_ a alguns partidos, mormente deliberação tomada pela Câmara dos Deputados e que quererilos tomar aqui. Mas, Senador Marco Maciel, procure na
no ano eleitoral. mas nada altera a posição do aposentado.
E 6 aposentado permanecerá amanhã como ontero_:__na mesma história republicana, -inclusive recente, para saber se em algum
posição.
__ _ _
mome'nto, em algum instãn-te, um Governo Federal, um presi~
Sr. Presidente, o apelo que me atrevo a fazer- _e_ o dente tia República chamou a si a respons-abilidade de jogar
nobre Líder do PM_DB, Sen-ador Humberto Luçena, já nos para·o ano s_eguinte o pagamento de condeltaçáes, sobretudo
solícitou que obviássemos _a tramitaÇão desse_decreto legisla- quando se tr~t~sse de pagamento de pensões e de proventos
tivo, que, a meu ver, não terá nenhuma seqüência jUrídica - _de aposentados·. Isso é que está ~nga~g_a_do no seio d_o povo!
- é escudado na busca de uma solução m_ais çoricretã~ inais É esse o nõ 'g6rdio da questão. Essa é uma decisâ() política,
prática para o _aposentado brasileiro_.
_
__
sim, e terá urrfa repercussão negativa para o Governo. -Na
Tenho receiO de que o aposentado amanhã leia nos jor- yerdâde, o qtié está acontecendo é que, inuSitadamente, pela
nais: sustada a tramitação do __ dec_reto. E, no dia seguinte, primeira vez, se usa um expediente desta natureza. As ações
verifiqUe qUe riada mudou debaixo do sol. Nada, nada! Essa julgadas pelo Poder JudiciàrTo, erii--niãtéfía- de vencimentos,
é a razão do meu _apelo. E quem sabe se o aparte com que
e:m matéria'de proventos, foram sempre cumpridas imediatavai honra-me o Senador Maurício Corrê a não me- ajudaria IDente: por todos os agentes do poder público: Invoco aqui
também nessa interlocução. Qu_C_m .sabe, neste_ momento, pu~ os goverriador~s de Estado, invoco todos os presentes para
déssemos conversar um pouco, tentar construir soluções, levá- que digam se... i~lmente estou falando a verdade ou se estou
las ao Executívb~--c-õ-rlvidar aqui o Minisft6 do Trabalho e cometendo UIIla injUstiça. Mas, ao que· me recordo, é exatada PreVidência- Social, que é igualmente u~ COng~_e_ss~sta, m-ente Isto; õ _GovernO Sarney pagOu todas as condenações
e assim definir uma opção e, amanhã, pudéssemOs dizer aos . feitas pela Justiç-a, não houve nenhuma procrastinação, no
aposentados: enfim, dentro das _limitações com as quais se sentido de jogá-las para o ano vindouro. Até este installte,
defronta a Previdência, conseguimos algum ganho concr(;!tO, alguém descobriu o "ovo de Colombo", que foi o art. 100
algo que venha a mdhorar a situação do aposentado.
da Constituição~ que-tr-ata dos precatóriOS. De modo que essa,
Não sou daqueles- longe de mim --que pensam que Senador' Marco Maciel, é uma decisão que o Congresso toma,
o aposentado está numa situação boa no Bras"il. E~ ~bsoluto! altiva e serenamente. O_Governo quer entrar com uma ação
Quenl não conhece a situação do aposentado_braslleuo? Mas, direta de incOnstituciorialidade. Que entre, que arque com
também, não quefo, em absoluto, dizer que com ~ sustação as conSeqüênCias. Agora, a riossa poSição é exatamente esta:
desse decreto vamos transformar, da noite para o d1a, o vexa- a de bradarmOs contra uma deçisão inusitada, que nunca aconme por que passa o aposentado numa situaÇão ideal.
teceu. Mas, po mérito~ _eu n~o discordo de V. Ex~ E quanto
Aliás, não padeço daquilo que. certa feita, E?uardo Pra~ -à oportunidade de. enc6ntraràtos condições de conversar, no
do disse: ~'ilusão gráfica". Nãp tenho ilusão gráfica._~ão_vou ~que estiver ao meu alcance, com a pequena liderança que
ter tampouco a expectativa de que esse _ôicreto vá produzir tenho, dare:i toda a .miO.l~a contribuição para que ísto ocorra.
resultados inimagináveis -qué venham a rh~lhorar ~ situ_ação Só que eu acredito t..m.e a solução será exatamente o pagamento
do aposentado. Daí, nobre Senador Maurício Correa, o meu dos 147%! porque liãO haverá como não negociar com ·os
apelo. Mas não quero -encerrar as minhas palavras sem ouvir aposentados, que já têm es§as·decisões a seu favor, uma redu~
a colocação que V. Ex• pretehde produzir.
-ção de 6_0%, 70% ou 800i.: Mas parlãmentãr, conversar faz
parte da nossa atividz.de e conversar com V. E~ é sempre
O Sr. MauríCio Corrêa- '"Senador Marco Maciel, V. um prazer. Podemo5 ter e~::;e encontro com o Ministro StephaEx• fez c_omigo o verdadeiro precatório. porque p-edi um aparte nes; não há problema alg>Jn:t, esta~ apto e em condições de
no início_do seu discurso quando chamou à-colação para o dar a minha modesta Contribuiçãc.• ·para encontrar a solução,
debate, e vejo que transferiu para o final do seu pronuncia- mas depois de VOtarmos 3!1Ui. Já que o Governo não terá
mento o precatório do meu aparte. Mas o aceito, com o maior que pagar, qua! é o pte:jUízô? ~ão há prejuízo nenhum. Esse,
prazer, antes tarde do_ que nunca, para dizer a V. Ex~ que o aparte. Muito obrigado. . ·
não há discordância doutrinariamente do que acabou de ex~
por. Assisti, estive presente aO julgamento das açõ_e_s diretas
O SR. MARCO. MACIEJ:· ~ Nobre Senador Mauricio
de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, tanto
a do Procurador~Geral da República, quanto a -do PSB, a Corrêa, do aparte de V. EX~·-extraio-duas colocaçõ_es~ em
do PT e de outrem que recorreu - parece-me que o PSB prim-eirõ lugar, Y. Ex~ ctem_O~Istrou que efetivamente - é
ou PT acionara:m.-:duas vezes, ação direta de inconstitucio- esta a; leitura que faço-~ o- fx&;;ldente da República houve
nalidade, por mptivos diferenl!.es. Realmente, os dispositivos, por bem regul.<amentar a Le.i n~ 8.197, que por sua vez dava
mantidos no De~reto n~ 430 foram os transpostos pelo Gover- ~isçiplina ao que já _estava .~stabtl_eçido no art. 100 da Consti- ·
no, da Lei n? 8{'127, que trata da regulame_ntação dos preca- tuição.
Então-, veja-que o Dec.r_eto ·-n~ _430, sobre ser um decreto
tórios dispicienHamente, quer dizer, não havia necessidade
de o_ GOverno baixar esse decreto. Talvez por uma questão que já teve a sua constitticiori3.l~d;:o.de reconhecida pelo Supre-
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mo, é um decreto que tem seu sentido, ou seja, que busca~
. O Sr. Humberto Lucena- Já que V. Ex~ abriu 0 debate,
como sóí acoitteCer ·com os decretos, regulamentar uma lei.
smto-me na obrigação de também dele participar.
É isso que· o Presidente está- faZe-ndo; e o faz dentro
0 SR. MARCO MACJEL - Com o maior prazer. V.
dos estritos termos da sua competência constitucional. V. Ex•
d
Ex~ sempre traz contribuições à discussão, à Casa que·, por
sabe que, salvo na parte relativa ao art. 3<?, to o o restante
excelência, é 3 Casa do debate.
do texto teve a sua constitucionalidade recQnhecida pelo despacho vestibular do Ministro G~lotti, que examinou O decreto
-- O Sr. Humberto Lucena - Muito obrigado. Iniciaria,
dizendo a V. Ex• que a mim me parece estranho - e a outros.
presidencial, submetido à análise do Supremo Tribunal Federal por uma açao~ direta de inconstitii_cionalidade provocada
Srs. Se~adores, aliás pertencentes até a partidos que apóiam
por partidos potíticos_des_ta Casa.
_ _ __
_
__ ~--9~ve!"Il() ~_es_sa Ir!Ud~n_ça de 9rientação no Senado, em
Em segundo lugar, nobre Senador Maurício Corr_êa, veja
relação ao que ocorreu na Câfnara. Ali, as Lideranças do
v. Ex•:que se o-decreto tem amparo legal, se é_,con~~ft~~iorial, PFL e do Governo anuíram em que esse projeto de decreto
legislatívo fosse votado, fnclusive, simbolicamente; não houve
se o Presidente da República está dentro dos limites- exatos
do seu poder regulamentar, não pode ser de alguma forma
sequer pedido de verificação de quorum. Houve um acoi-do
fulminado numa análise que considere- com_o devemos contácito ~aC?mara dos Deputados que possibilitou, em primeiro
siderar nesta Casa- as questões do bom DireitD .. A_certeza
l_~g~~. a _aprovação de projeto de decreto legislativo que susta
.a.~igência do Dec~eto n~ 430/92 do Senhor Presidente da Repúdo Direitd está, neste caso, ao nosso lado..
bhca, e, em segmda, deu-se a votação do projeto de lei do
O Sr· Josaphat Marinho- Permite-me V· Ex• um aparte?
Senhor Presidente da República que cria a Secretaria de Go0 SR. MARCO MACIEL- Ouço o aparte de V. Ex\
verno. Hoje, vejo que há diferença no Senado. V. Ex• insiste
nobre Senador Josaphat Marinho.
em. se posicionar contra a aprovação do projeto de decreto
legislativo que susta o Decreto n9 430/92. Alêm disso, ouvi
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre S.enador Marco Maciel, V. Ex~ dizer que o Decreto n~ 430 foi declarado constitucional
o ilustre Líder do_ PDT concordou com V. Ex~ em que a pelo Supremo Tribunal Federal. Não ocorreu isso.
suspensão do_ decreto não "implica na posSibilidade do pagamento..
O SR. MARCO MACIEL- No seu exame vestibular.
O SR: MARCOMACIEL - É verdade.
. -0 Sr. Humberto Lucena - O Supremo não entrou no
O Sr. Josaphat Marinho - Diz, porém, S. Ex~ que a mérito da ação direta de inconstitucionalidade. Apenas negou
-repercussão política da matéria exige que se tome uma decisão. a liminar; nada mais que isSo.
Ora, o .que intei"essa ao aposentado não é a tese, é o paga0 SR. MARCO MACIEL- Mas ao negar a liminar,
mento.
·
-COiiséqüetitêiheilte...
O SR. MARCO MACIEL-'-- V. Ex• tem razão.
O Sr. Humberto Lucena-Não, às vezes nega-se a liminar
O Sr. Josapha.t Marinho- Se V. Ex•, como Líder do e depois, no mérito, conSidera-se a matéria incOnstitucional.
Governo, propõe-a convetsáÇãó a fim de encontrar a solução, E não há dúvida, nobre Senador Marco Maciel, para quem
parece-me que à própria OpOsiçãO O que interessa é riegociar ler o art. 100 da Constituição, que o decreto é inteiramente
inconstituciOn.al. Para ilustrar os nossos trabalhos, maiS uma
e não discutir.
----- vez, vou fazer menção textual ao art. 100, que é- O segUinte:
O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Josaphat ''À exceção dos créditos de na-tureza alimentícia-~ OS pagaMarinho, acolho "com muita alegria o aparte de V. Ex• que mentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
trouxe achegas m~ito importantes às considerações que faço em virtude de sentença j udicíária, far-se-ão exclusivamente
neste instante sObre o projeto que busca _sustar o Decreto na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à
Presidencial nço 430. E vou mais além: digo que o Senador conta dos créditos respectivos etc". Quer dizer, excepciOriOuMaurício Corrêa abriu uma porta, ainda que não muito ampla, se, na Constituição, como bem acentuou o nobre Senador
para o.debate e o entendimento. Enfim, de alguma forma Maurício Corrêa, o pagamento dos créditos de natureza alía sua reação me estimulou a insistir na proposta, o que me mentícia, entre os quais estãO os proventos de aposentadorias
faz lembrar aquela afirmação de Isaías: "Clama, não cesses; e pensões da Previdência Social. Portanto, _não _há dú_vida
ergue como uma trombeta a tua vozn.
de que esse decreto é flagrantemente inconstitucional, tanto
Acho que vale a pena continuar insiStindo, porque quer assim que o considerou a Câmara- dos Deputados, na Comissão
antes, quer depois, nenhuma alteração ocorrerá. As conversas de Constituição e Justiça e no Plenário. De outra parte, se
teriam algum sentido se pudéssemos ganhar tempo, trazer V. Ex~ argumenta que se o decreto for sustado não--haverá
para o debate, naturalmente um debate responsável, inclusive nenhuma conseqüência aos aposentados, aí chega-se à concluautoridades do Executivo. E isso significaria o quê'? Um ganho são de que o decreto do Senhor Presidente da República
concreto, porque em vez de estarmos consumindo o nosso foi inócuo.
·
· tempo, nosso preciosO tempo num debate sobre algo que,
O
SR.
MARCO
MACIELNão,
inócua
s.erá
a corrobose aprovado[ nesta Casa, nenhuma alteração trará para o aposentado, talvez - insisto -melhor seria consumirmos esse ração dele.
tempo na busca de entendimentos, e quem sabe se, através
O Sr. Humberto Lucena- Se ele não representa nada,
desses entendimentos, não chegaremos a alguns resultados não havia necessidade de ter sido baixado.
para o aposentado.
O SR. MAR~O MACIEL- Ele não é inócuo-pónjue
O Sr. Humberto LUcena- Permite V. Ex~ utri aparte?
regulamenta a lei.

O SR. MARCO MACIEL- Ouço, com prazer, V. Ex•,
nobre Líder Humberto Lucena.

O Sr. Humberto Lucena- Mas como, nobre Senador?
A lei não precisaria de regulamentação pois. segundo se diz •.
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é·. ~uto;-aplicável. Portanto, o decreto é uma extra~agância, n'9' 430/92, até· p~la sua incÓnstitucionalidade e inocuidade~
é desptciendo, como o afirma o nobre Senador Maurício Cor- ~ vam9s nos debruçar sobre 3.; reestruturação urgente da Previrêa. Se o Presidente da República baixou um decreto inócuo, d~ncia Social no BrasiL
~
com o objetiyo de transferir para o j:tró:idmá ano o pagamento
p
s~:MAltCO MACIEL. _:;.;'t'iobre Senador Humberto
do reajuste dos 147% devidos aos aposentados e pensioniStas, Lucena, mõcu_o,__a meu ver, é o de~eto legislativo· que tenta
V. Ex~ há de me permitir dizer que se trata de inoomp étência. 'sustar· o DecreJp n9 430, porQue :~Corte- que esse dispositiVO
O SR. MARCO MACIEL- Não é inócuo, porque regula· regül.aptenta le1 federal, e o Presidente o fez nos estritos pOdementa a lei, e o faz nos estritos teimes do poder regula- res ~!l:sti~~cionais do seu direito de regulamentar a lei federal.
'
rnentador do Presidente, reconhecido, inclusive ...
"
O.Sr. .Mauricio Corrêa- J?~~íte-me V. Ex' um aparte?
O Sr. Humberto Lucena - Mas é inócUo na medida
em que a lei - se é que é constitucional, depois da promulci SR. MARCQMACIEL.....::E, friso mais uma vez, tanto
gação da ConstituiÇão de 1988- é auto-apliêável.
isso é verdade que, suscitada quesião d~reta de inconstitucioO SR. MARCO MACIEL - E o é. Se rião o fosse, já palidade perante o Supremo, ela não.obteve resposta afirma- tiva, o que, vale dii,_er,··garantiú'"á Vigência, praticamente na
teriá sido fulminada pelo Supremo Tribunal Federal.
sua íntegra, do Decr~to- n9 430 .. ,. , ~.
_
O Sr. Humberto Lucena- Mas, se a lei é-auto-aplicável,
Com relação à proposta de discussão da questão da Previcomo querem muitos juristas, não precisarhi haver regula- dência, estou inteiramênt_e de-·acór.d_o.~_P.c:fr;_ mim começaríamos
·
mentação.
agora, amanhã, ·quando quis~r_eril. T~IV,ez mais irnportãnte
O SR. MARCO MACIEL - Essa é uma questão contra· do que difuirmos ó nosso tempo, tentando revogar um decreto,
seria chegar a um acordo que fosse COhcretarnente ao âmago
vertida.
O Sr. Humberto Lucena - Então, o decreto_ é inóc,uo, da queStão, que contribuísse, de alguma".forrn~. para melhorar
o desempenho da Previdência e~ de mC?dO especial, para benee, assim sendo, há mais um motivo pará sustar a sua vigênç~a:
Logo, não vejo por que essa tempestade em copo d'água. ficiar os seus segurados, particularmente Os aposentados brasiPara concluir, apenas diria a V. Ex~, como, aliás, já o afirmei leiros, que·têm direito a melhor prestaç~o previdenciária pelo
pessoalmente, que nós, do PMDB, estamos de inteiro acordo Estado.
--0 Sr. May.fJcio Corrêa- Creíõ- q'~~:lenh~ uma solução,
com o esforço que teremos que fazer, dentro da nossa respon·
sabilidade como legisladores, no sentido de procurar uma saí- se V. Ex~ me p'ermitir.
da definitiva para a crise da Previdência SOciaJ.. V. E~ sabe .
O SR. MARéo MACIEL - Est~iÍ ;~mpre disposto a
que, nesse sentido, requeremos uma comissáo_especial, que ouvir a palavra de" V. Er com muita"satl$_fa:ç·ã.~.·
está funcionando no Senado - a da Câmara, cuj? Relator
O Sr. Mauríci~ Crirrêa - Esto\-l diSpo~~o, a ~i~cutir com
é o ,Deputado António Britto, do PMDB, já encerrou os
seus trabalhos - , visando à reestruturação do sistema previ- V. Ex~, caso persista--em direção oposta·;·ao·-que ·vou dizer.
denciário. Sabe ainda V. Ex• que o Deputado António Britto O Supremo -Tribunal decidiu pela f~colÍs~itucíonaliêiade do
fez u~ trabalho muito consciente" e competente e terminou . art. 39 do Decreto n9 430. Não, sei de ·met;n.Orir,t: o 'que reza
propondo uma reforma estrutural na Previdência, entre as o ieferido artigo, mas diria a v. E,x! que.sé tratava de urna
quais modificaildo, inclusive, o Sistema de custeio prevlden- norma penal imposta ao agente qtlc:f não"'_clnilpri~se aquelas
ciáriO, O que é de suma importância.- Ainda hoje conversei recomendações. E aquela Cox;te- entendeu,·~prêtimjnarmente,
na .cautelar. que norma pen~l s_ó pOderia existir ne.sse sentido
sob~e isso com S. Ex~ ...
depois de o Congresso pro~~er à votação -específiCa~~ O GO~
O SR. MARCO MACIEL -É verdade.
verno não poderia fazer issq,.P6! decretõ.-. O ~upr.emo Ihê-nteve
· Q.Sr. Humberto Lucena- ... o nobre Ministro Reinhold aqueles artigos que são repetições da Lel-:n\' 8;:~27_"_~- de conceiStephanes, que reputo uma pessoa realmente adequada para tos ao art. 100. E realmente n"ão há nenhum .sentido.· Isso,
inclusive, foí díto no julgá111~~to pqf vários ~ínisf{bs.: Pedi
o lugar que ocupa.
o aparte a V. Ex~ para esclàreçer és"sa questão e. pa~a dizer
O SR. MARCO MACIEL- Conhecedor dos problemas, que, como já temos aqui as 54 assinaturas, podemo~- votar
nOsso colega.
agora o decreto legislativo ê, em sC-gt~ida, .o ptojeto ;relativaO Sr. Humberto Lucena- Não há qualquer dúvida quan- mente à Secretaria do PafáCio_cl6 P.Iiíialto. Se_V. E·~ estíver
to a isSO. A expectativa maior está éin toiriO da ·gestão que de acordo. vamos entregá-IÕ ao .frreside:nte e pOd_em~S: pfoceele possa fazer na Previdência Social. E_Ie_deu uma entrevista der à votação. Agora, Senado:ç: Mar.co Mac~el, P~...rm~mece
considerando o parecer e, portanto, o projeto sugerido pelo ,.da minha parte o desejo de conv~rsar: com V. -B:x4 T~pho
nobre" Deputado Antônio Britto, na COmissão Especial da certeza de_que o Senador Humberto Lucena e os derrla.4!.'it'lemCâmara, da maior importância e Concordando com quase to- bros desta Casa também peilsam da mesma forma._. PQde~ps
dos os pontos. Portanto, vejo, V. Ex\ se- como já afirmei conversai" amanhã ou segun~a-feira cOntO Ministrif~e.ip.li?ld
- essa Comissão Especial da Câmara, que foi constituída Stephanes na busca de um entendimento~ porque;. ria vé.r'.daj:le,
de todos os Partidos, terminou com uma proposição impor- não haverá urna solução para isso. A m~u ver; somerite atrn;VéS:
tante no sentido da reestruturação-da Previdência, se o Minis- de acordo é que poderemos chegar ra· i.!rn cons.eO~b: Estmt· ..
tro da Previdência, que é o representante àO Governo na com V. Ex~-nesse seritído. COmO somOs mais venlo~, de modo.; :· _
área, está de acordo com quase tudo que ali foi colocado, geral, e, portanto. mais experierltes qile- os Deputadõs:;·tenho··- ._- ~:
por que, então, não partimos dali para uma solução defiriitiva certeza de que poderemos- até encq:q.ti'ar umã Soh,iÇãG
no sentido de reestruturar o nosso sistema previdenciário? esse problema. Para tanto, coloco-me a ~eu inteirCC9ispo-r::..:--: ""
Nesse caso~ vou ao encontro do apelo de V. Ex~ Vamos, Vou entregar, então, se V. Ex• me permite; aS 54 assÍhàt'J.ra;s··· ·
f. _•.-;
.)~- .• ~:.'.-.,_._ ,:_;
então, fazer aprovar o decreto legislativo para sustar o Decreto e poderemos empatar os nossos desej~s. ·
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O SR~ MARCO MACIEL -Sr. Presidente e Srs. Senadores. eu gostaria apenas, antes de encerrar as minhas palavras,
de dízer que estou consciente da constitucionalidade, juridicidade e legalidade do decreto presidencial, que a tentativa
de fulminá-lo, via uma ação direta de inconstitucionalidade,
foi frustrada. o que mostra o acerto da afirmação que estou
fazendo. e que a sua revogação em nada trará de benefício
concreto para o aposentado.
Não gostaria de deixar de produzir este argumento, até
para que o aposentado não se frustre com a Instituição e,
de modo especial, com os seus representantes, porque, certamente, muitos daqueles que esperam que a revogação desse
decreto venha trazer um ganho concreto, amanhã, estarão
frustrados. Enfim, ocorrerá aquilo que já se chamou, com
muita propriedade, de reversão de expectativas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Amazonino Mendes- Áureo Mello --Carlos De'Carli
-Eduardo Suplicy- Flaviano Melo- Garibaldi Alves Filho
- Hydeckel de Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa
Júnior - José Paulo Biso! - Márcio Lacerda - Meira Filho
- Ney Maranhão- Raimundo Lira- Teotónio Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em sessão
anterior, foi lido o Requerimento no;> 95, de 1992, do Senador
Antonio Mariz, solicitando autorização do Senado para desempenhar missão, como integrante da Delegação Brasileira
à 87~ Conferência da União Interparlamentar, a realizar-se
em Yaoundé, República dos Camarões.
O requerimento recebeu parecer favorável da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, deixando de ser
votado, naquela oportunidade, por falta de quorum.
Passa-se à votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, do Governador do Estado de Minas Gerais.
o Ofício no;> 211, de 18 do corrente, reiterando_ o pedido de
autorização de retificação da Resolução do Senado n• 377,
de 15 de dezembro de 1987, objetivando a transferência de
aplicação de recursos destinados ao Centro de Reeducação
no Município de Almenara para. o Centro de Reeducação
no Município de Governador Valadores.
O expediente será encaminhado à Comissão âe Assuntos
Económicos, para ser anexado ao Ofício i\'1 S/5, de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu a Mensagem n• 164, de 1992 (n• 91/92, na
origem), de 25 do corrente, pela qual o Senhor Presidente
da República solicita, nos termos do art. 52, inciso V da Constituição Federal, autorização para que a União possa celebrar
contratos bilaterais para reestruturação da dívida externa do
setor público junto aos governos dos países credores e suas
respectivas agências de crédito.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
.'.0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.

Março de 1992

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno úriico, do Projeto de Lei dá
Câmara n• 89, de 1991, (n• 5.641/90, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da União,
que cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 21•
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências,
tendo
Parecer favorável, sob no;> 22, de 1992, da Comíssãb
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
Em discussão o projetO, em tunlo 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 sanção.
É o seguinte o projeto· a(irOVado~
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 89, DE 1991
(nl> 5.641/90, oa Casa de origem)
De iniciativa do Ministério Público da União
Cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 21 ~
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências.
O Congr~sso Nacional decreta:
Art. 19 Fica- criada como órgão do Ministério Público
do Trabalho a Procuradoria Regio~al do Trabalho da 21 ~ Região, que terá sede em Natal, com jurisdição em todo o território do Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 29 Para atendimento da composiç~o da Procuradoria Regional do Trabalho da 2P Região ficam cri3.4os no
Ministério Público do Trabalho 8 (oito) cargos de Procur~dor
do Trabalho de 2• Categoria, que serão preenchidos na conformidade da legislação em vigor, e 1 (um) _cargo em comissão
de Procurador Regional do Trabalho. a ser preenchido mediante designação do Procurador-Geral da Justiça do Trabalho
dentre integrantes da carreira do Ministério Público· do Trabalho.
Art. 3<;> Fica criado o Quadro de Pessoal da Procuradoria Regional do Trabalho da 21 ~Região~ naIoi-ma do Anexo
II desta Lei, cujos cargos serão preenchidos de conformidade
com a legislação vigente, sendo-lhes entretanto aplícados os
mesmos valores de reajustamento, critériOs de gratificações
e condições de trabalho fixados no Decreto-Lei n 9 1.445, de
13 de fevereiro de 1976, com as alterações posteriores.
Art. 49 O Chefe do Ministério Público da União, ouvido o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, adotará as
providências necessárias às instalação da Procuradoria Regional da 21• Região.
Art. 59 O Poder Executivo é autorizado a abrir crédítos
especiais até o limite de Cr$26.246.910,00 (vinte e seis milhões,
duzentos e quarenta e seis mil e novecentos e dez cruzeiros),
em valores de março de 1990, para atender às despesas iniciais
de organização, instalação e funcionamento da Procuradoria
Regional do Trabalho da 21• Região.
Parágrafo único. O crédito a que se refere este artigo
será consignado em favor do Ministério Público_ do Trabalho.
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Art. 69 Não poderão ser nomeados~ a qualquer título,
para funções de gabinete, cargos em comissão ou funções
gratificadas da administração do Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 21' Região,
parentes consangüíneos ou afins, até o terceirO grau, de Juízes
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e Procuradores em atividade ou apos.ep!~dos!há menos de
5 (cinco) anos, exceto se integrante$ dO _QU.ãdro fUncional
mediante concurso público.
- ,. ' ' ·
·
Art. 79 Esta lei entra e~_ vigo_r. na data de sua publicação.
'
. -.
' . -- .
Art. 8'' Revogam-se as disPosições .em contráfio.
~

..

-

VIOLO! OOTMIO

2A CATEGOOIA

303.418,00

Ql

DAS-4
OAs-2
DAS-2

01

(•)

60.649,'CXl
160.150,00
160.150,00
151.595,00
151.595,00

IIJIWTIDADE

TOTIOL 1E1M.

CARGOS CE NAME:ZA ESPECIAl.

- PFiOCiAAOõR 00 rRABAUiJ

2.1125.1811:,00

2.1125.184-;cõ

Sl8TOTAL

-

CARGOS EM CGiiSSliO
- F'ROCI.JMOOR REGIONAL
...
...

-

S!>m.0/11EFERêc!A

-

ASSESSOAES
SECRETARIO RECICf.W..
DIRETOO DA OIVIsAo ADollNISTRATIVA
DIRETOR DA OlVIS.IlO PROCESSUAL

(•)

OAS-1

(•)

DAS-1

(•l

NS-OS

(U)
(u)
)
( )
(••)

60.649,00
640.600,00
160.150,00
1!õ1.595,00
151.595,00

04
01
01
01

1.164.5851,00

SlBTOTAL
CARGOS 00 QUADRO PERMMENTE
... Sl.(HlNISlRAOQR
- AGENTE ACf.1!tliSTRATIVO
... DATIL6GRtof'O
- AUXILIAR OF'f:R.SERVIÇOS DIVERSOS
- AGENTE OE 1-f:CANIZAÇltO E APOIO
- MJTCRISTA OF'ICIAL
- AGENTE OE PORTARIA

NI-17
NI-12
NA-03

-

NA-12

,....

100.188,70
60.707' 17
52.956,18
35.892,37
0.617,6)
39.140,87
35,892,37

NA-07

NA-OJ

300.566,10
242.818,68
42).649,t.o4

03

""
08

143.569,48
43.617,63
78.251,74
71.784,74

""

01
02

02

t.'Sõ4.29~

SU110114.

- ... Encarços sociais Incidentes sobre os cargos •
ecAAGOS SOCIAIS

eonlsdo e.quadro permanenta,
TOTAL

211,~

597.470,60

GERAL

- Considerando 1.11'1 adicional por T~o de Serviço • 10W:
- Gratlrlcaçlo Extraordinária de 170X sobre a última ,:eferênc1a de nlvel
... Crat1t'1cac3D--Extraordlnárla de 162,38" sobre a referência

I)

•)
••)

5.491_.541,41

I
ANEXO

(Lei nQ

~rior

,,
,.

.

ti

, de

--

de 1990)

l'llllCUWXJ!!A REC!OW.. DO TRAIIAlHl DA 211 REG!llo

mti'O

CAtmJUAS

Outras at.1v1dades de Nlvel SUperior
( ffiT-211-NS-900)
Adm1n!strador
Serviços Auxll11U'es

·.;.

PRT-211-NS-923

02

PRT -211-SA-801

04

Outras 1t1v!dades de Nlvel M4d1o Aux .()perae. serv 1ços 01 versos
(PRT -211-IIM- 1CXJO)
Agente de Meeanl:açllo e Apo~o

PRT-211-rJ4-1000
PRT;..211-N<t-1000

01

Sl!r.v!ços de Transp. e Portar!•

PR1' -211-TP-1201

Motorista Oficlll
Agente de Portaria

"·

·'

08

(~T-2tl- TP-1200)

\·,'

tóEro. !E CAAGOS

PRT-211-SA-802

{~T-211-SA-SCO)

I

Agente Aóninistratlvo
Dat116grafo

I .

cOOIOO

PRT-211-TP-1202

.,~

[)4•

02
02.

'

i

-

'-.
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PROO..IW:OUA G::..RAI... DA .JJS!IÇA 00 ,MIJI\L.tO

1ES1'ESA5 ~ IIISTALAÇ1IO - f.WlÇ0/1990
EM Cr$

I;RT -tM.TAL/RN

180.000,00

E

~. ~ .:.s::-:~L

"f<:l;..:-essos

OE- CDNSIHJ
e outros materiais

278.500,00

C - a._:ye-.:;s SERVIçOS E ENCARGOS

79J.080,00
414.o::xl,OO

ln!'.:a.aç6es
Passa;ens aéreas

-1.207.080,00

C - EC:.::~.:..~·ENTOSí M~QUINAS E VEfCI.k.OS

~~-~~~ :~;n~~seScre~er

eiet'rónicas/elétricas/calcular

Veicu!o

OI.Jtros

1.451.B20,00
1.588.800,00
900.000,00
411.0CCI,OO

4.351.620,00

E - t.(J::>J~!>1.RIO EM GERAL
M3y~:s

_:J~051.oo:J,OO

e utensllos

F' - EO'J!F';."1ENTOS

Shte'"'a TelefOnico

328.710,00
350.CXXJ,OO

llpo KS com 2 troncos 6 romals (instalados)
D.Jas linhas

_67_8~710,00

G - PR~~JO PARA INST~~-OA _SEt!E_
'•
1 (vn) lriíOvel de aVenarla c/aprox,.a~~scn•

TOTAL

>iH:Ilo

otl!Gil

04

PRDCLRAOOR P.E:G!CNAI.. 00 TR.QBf;LHJ
ASSEssmES
,

PRT-211..QAS- 10.1.4
PRT-211-l T-e:;,S-102.2

01
01
01

SECRETARIO REGICI'W.
O!:RETOO. OIVIS.!l.O tOIINISTRATIVP.
DIRETCR OIVI~ PROCESSUAL

F'RT -211--t. T-0:.5-101.2

01

I

=

PRT-211-lT-OAS-101. t
PRT.-211-t. T-~101, t

'

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 2:
DiscussãO, em tui'no Uriico, do Projeto df: Lei da
Câmara n•91, de 1991 (n• 5.643(90, na Cása de origem),
de iniciativa do Ministério Público da União, que cria
a Procuradoria Regional do Trabalho da 191' Região
da Justiça do Trabalho e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob n9 23, de 1992, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
Em discussão o projeto, em turno úri.ico. (Pausa.)
Não havendo quem peça a ·palavra, encerro a disc_ussão.
Em votação.
·
·
_~
Os Srs. Senadores que_o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 91, DE 1991
(n' 5.643(91, na Casa de origem)
De iiiiclativà do Ministério PúblicO da União
Cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 19~
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências.

O COngreSSo Nacional decreta:
_
Art. 19 Fica· criada como órgão do Ministério Público
do Tra~alho a Pro~uradoria Regional do Trabalho da 19' Regíão, que terá sede em Maceió, com juriSdição em todo o
território do Estado de Alagoas.
Art. 29---Para atendimento da composição da Procuradoria Regional do Trabalho da 19~ Região ficam criados no Ministério Público do Trabalho 8 (oito) cargos de Procurador

. ;DlÃRIO bD CONGRESSõ NACIONAL (SéÇão· ii)_

Março de 1992 ·

do Trabalho de 2' Categoria. que serãó preenchidos na conforR

cento e quarenta e seis mil e novecentos e dez cruzeiros),

midade da legislação em vigor, e 1 (um) cargo em comissão
de Procurador Regional do Trabalho, a ser preenchido mediante designação do Procurador-Geral da Justiça do Trabalho
dentre integrantes da carreira do Ministério Público do Trabalho.
Art. 3~' Fica criado o Quadro- de Pessoal da ProcuradoriaRegionaldoTrabalhoda19'Região,naformadoAnexo
II desta Lei, cujos cargos serão preenchidos de conformidade
com a legislação vigente, sendo-lhes, entretanto, aplicados
os mesmos valores de reajustamento, critérios de gratificações
e condições de trabalho fixados 00 Decreto-Lei 0 ., 1.445 , de
13 de fevereirOde 1976, com as alterações posteriores.
Art. 4~ O Chefe do Ministério Público da União, ouvido o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, adotará as
providências necessárias a instalação da Procuradoria Regio_~
nal da 19~ Região.
Art. 5"' O Poder Executivo é autOrizado a abrir créditos
especiaiS até o lirriite de Cr$26.146.910,00 (vinte eseis milhões,

em valores de março de 1990, para atender às despesas iniciais
de organização, inStalação e funcionamento da Procuradoria
Regíonar do Trabalho da 19' Região.
Parágrafo único. -O crédito a que se refere este artigo
será consignado em favor do Ministério Público do Trabalho.
A rt . 6o· N-ao pod erao
- ser nomead os, a qua 1quer t't
1
x u o,
f
d
b'
t
- a·
f
para unçoes e l;a me e, cargos em com1ss o ou unçoes
gratificadas da ad inistia:çaõ~do Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 19~ Região,
parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro graU, de Jufzes
e ProCUradores em atividade ou aposentados há menOs de
5 (cinco) anos, exceto se integrantes do Quadro funcional
mediante concurso público.

_

Art. 7"' Est~ ltiii entra eril vigor na data de sua publicação.
Art. 8"' Revogam-se as disposições em contrário.

IHXO I - n::!iPESA "ENSAt. CO' PESSC11L
PRT-191 REGI1to
MARÇ0/1990

1 -

NATI..REZA ESf'IT!D.L
~co..i'ilit'dl 00 rRABAi::·fJ

CMGOS CE

-

-~-

'

2-

-

-

f'f1C1t:::'Pe-~ ~r-:;rCNAL.

- OIPI!"l'liM Dfl OlV!O::i".Q ~SSUAL

OAS-4
OAS-2

(•)

OAS~2

(•)

OAS~l

( •)
( ")

01\5·1

08

60.649,00
160.150,00
160.150,00
151.!>":1!>,00
,~,1.5~1~·.00

~I

01
04
01
01
01

-

~

r.:'?JINISTR:·:CR
llGE-'lTE fi"~!'HSTRtiTIVO
DAT ILÓGR·'f0
.0U:<1Ut1R c;;::R,SERVI~ DIVERSOS.

~ ~~WE

NS-05

{**)

NI-17
NI-12

{U)'

NA-O)

NA-12
NA-07
NA-03

OE N:'RTARIA

2.1125.1!3"4,00

60.64'),00
640.600,00
16f'l. _150,00
1'>1.5?~,00

151.595,00

, .161•.5851,00

SUEITOTAL

c.nRGOs oo C'IJ=tAo

-- llGCNTE C( 1-l:Ct\"<Ilt!Ç ~ E I\POIO
- )oi(J'CRISTA OfiCIAL

,.. ,,
(**i
(n)'

100.188,70
60.707,17
52.256,16
35.892-.--37

.43.617,63
39.1.40,87
35,897,37

SLETOTIIL.

O>
04

OB
04
01
!J2.
02

300.566,10
242.826,68
423 . .c>49,44
143.%9,48
.43.617,63
78.7.81,.74
71. 71:11'1, 74

1.304.297,81

Eu:r.n·~os SOC!!IIS
- Encargcs- scc:lals Ine!dentes sobre oS -Cai-gos em
CCllll!~o;,~., ~ qo,.,~ro

t:'"!tmanente, 24,2'%

TO t'A L

(•)
{.. )

303.4'HI,OO

TOTAL }EHSit..

2.1125.184,00

• SE(r;!;T/.RIO REGIONAL
• OI~ETOR DA OIVISI!;Q tOIINISTRATIVA

(I)

2!1 CATEGORIA

:OJANTIDtl.D'E

C.~GOS EM C~_!S.s!!O

-

'-

VALCJ< ~IfAAio

SI.ETOTAL

- r., ... r-; ...~5

'-

S!MnOIREF'Eiéi:IA

- Considerando

\III ac!ic!~al

GERAL
por Tempo- de serviço • 101

- Gratlr!r-1çllo EKtr1ord1n4ria de 17DX sobre a última rer~ri!ncla de n!vel superior
- Gratlf1car;ao...E'X"traordL,âria de 162,JS" sobre a referência
·

597.470,60
5.A91~5~J,ll1

---
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A N E X 0: I I
(Lei nO

mLf'O
~tras

r !Dr

, de

de 1990)

CAT'EQ:RIAS

atlv!dades de N!vel

alo!OO

IÚERI!Ii:C<i!OOS

~-

( PRT -19•-NS-5100)

Adm!nlst:rador

PRT-1511-NS-923

02

Agente 'lctlt!nistrativo
Datilógrafo

PRT -191-SA-801
PRT-191-SA-802

1)4

OUtras atividades de N!vel Médio Aux.Operac.Servlços Diversos
(FRT-191-1-1-t-1000)
Ageflte de Mecanlzaçllo e Apoio

PRT.;,.191-~- 1000
PRT-191-M-1-1000

04

Serviços de Transp. e Portaria

Motorista Oficial

(PRT... 191-TP-1200)

Aç;ente de Portaria

PRT -191-TP-1201
PRT-191-TP-1202

02
02

Serviços Auxiliares
(PRT -191-SA-800)

06

01

"""""""'IA CEM.. M .u;n:ÇA 00 TMI!IUil
IESI'ESAS tD< INSTIILAÇI!O - !WIÇIJJ1...,
PRT - MACEIÓ/IL

"'Cr$

100.000,00
8 ... MATERIAL' CE tDNStKl
l~ressos

278.500,00

e oub:os lftlterlels

C .. OOifiCS SEJ=N!COS E

lnshlaçbês

~o!IRCOS

''793~080,0Cf

Passag_,s aéreas

I

D - ECIUIPru.oENTOS, toc4QuiNAS E YEfCU.OS
EQUIDamentos

I'Cáqulnas de escrever
Veiculo

eletrOnlcas/el~trlcas/e•leul~

314.0CO,OO

~.101.oeo,oo

1.451.820,00
1.588.800,00
900.000,00

,411.000,00

Outras

E • >(JSILIAAIO EM GfRAL
MOveis e uEensllos

"3.051.000,00

r .. EWIPMmOS

Sistema felerenlco
flpo kS com 2 troncos & ·nrn8!s U~staledos)
Du•s Unhas

328.710,00
350.000,00

~8.710,00

C - PRlOtO PARA INSTAI..~ DA SEtiE

i tun) 1íííí5Ytrl di as;nu. c/.,prox.45011'

16.500.000,00

TOTAL

2&.146.910,011

~------------------~----------------------

CM!lO

IÚm:l

01
04
01
01
01

alom:l

PROCURAOCR REG!Cl'W.. 00 TRABIIUI)
ASSESSORES
SECRETARIO REGICNAL
OIRETOR OIVIsAo ACJ.4INISiAATIVA

PRT -191~DAS-101 .4

DIRETtJI DIVIsllo

PRT-191-LT-OAS- 101.1

I'RCI:ESSIJI\L

PRT -191.-L T-OAS- ,02.2
PRT -191-1.. T·OAS-101.2
PRT-191-LT...vAS-101.1

-,--~
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É o seguinte o projeto_ aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 132, DE 1991
(N' 64/91, na Câmara dosDeputados)
peração Bilateral entre o GoverriO da RepúbliCa FedeÁprov3 o tex.to do Acordo de CooperaçãO para o
rativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia
Aproveitamento dos Recursos Naturais e o Desenvolna Área de Produção Animal, firmado em Brasília,
vimento da Bacia do Rio Quarai, celebrado entre o Goem 15 de agosto de 1990, tendo
.
__
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
Parecer favorável, sob n;-17, de 1992, da C6míSsãO
da República Oriental do Úruguai, enl Artigas, em -11
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
de março de 1991.
Em discussão o projeto, em turno úriiCo. (Pausa.)
O Congresso Nacional decreta:
Não havendo quem peça a palavra, encerro a· discussão.
ArL 1o Fica aprovado o texto do Acordo de CoopeEm votação.
raçãO" para o Aproveitamento dos Recursos Naturais e o DeOs Srs. Senadores que o aprovam queiram -permanecer senvolvimento da Bacia do Rio Quaraí, celebrado entre o
sentados. (Pausa.)
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Aprovado.
República Oriehtal do Uruguai, em Artiias, em 11 de março
A matéria vai à Comissão Diretora para--a~re·dação final.
de 1991.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do ConÉ o seguinte o prOjeto aprovado:
gresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão
_do_referi_do_Acordo,_ bem como quaisquer ajustes c-omplePROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I. da Constituição
N• 131, DE 1991
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
(N' 63/91, na Câmara dos Deputados)
património nacional.
-Art. 2~- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
Aprova o texto do Convênio de Cooperação Bila- de sua publicação.
teral entre o Govenro da República Federativa do Brasil
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5:
e o Governo da República da Bolívia na Área de ProduDiscussão, em primeiro tUI-nó, da Proposta de
ção Animal, firmado em Brasília, em 15 de agosto de
Emenda à Constituição·n, 23, de 1991 (n' 45/91, na
1990.
Câmara dos· Deputados), que dá nova redação ao art.
16 da Constituição Federal, tendo
O CongresSO Nacional decreta:
Parecer favorável, sob o il 9 24. de 1992, da
Art. 19 Fica aprovado o texto do Convênio de Coope-da
Comissão Temporária (2~ sessão de discussão).
ração Bilateral entre o Governo da República _Federativa do
Em obediência ao-disposto no art. 358, do Regimento
Brasil e o_ Governo da República da Bolívia na-Area de ProduInterno transcorre hoje o segundo dia de disc_ussão da proposta
ção Animal, firmado em Brasília, em 15 de agosto de 1990.
Parágrafo únicO. Ficam sujeitos à aprOvãç-ão do Con- e apresentação ·de emendas.
Em- discussão a proposta de Einenda à ConstituiçãO n9 gresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão
do referido Convênio, bem corno quaisquer ajUstes comple- 23, de 1991, em primeiro turno. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosmentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da ConstituíçãO Federal, acarretem encargos ou COfl.lpromissos gravosos ao seguimento na próxima sessão. - património naciorial.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Item 6:
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em yigor na data
_ Disc_ussão, em primeiro tu~no, da Proposta de
de sua publicação.
Emenda à Constituição n9 22, de 1991, de autoria do
Senador Coutinho Jorge e outros Senhores Senadores,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Item 4:
que altera a redação do art. 159, I, b, da Constituição,
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
e o art. 34, § 29, III, do Ato das Disposições ConstituLegislativo n' 132, de 1991 (n' 64/91, na Câmara dos
~ionais Transitórias._ (1; sessãq de discussão.)
Deputados), que aprova o texto do Acordo de CoopeEm obediência ao disposto no art. 358, do Regimento
ração para o Aproveitamento dos Rec1.,1rsQs _:Naturats Interno transcorre hoje o primeiro dia de discussão da proe o Desenvolvimento da Bacia do Rio_ Quaraí, cele- posta e apresentação de emendas.
brado entre o Go~erno -da República Federativa do
Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição n9
Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, 22, de 1991, em primeiro turno. (Pausa.)
em Artigas, em 11 de março de 1991, tendo
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosParecer favorável, sob n9 18, de 1992, da Comissão seguinierito na- próxima sessãO.
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7:
Em discussão o projeto. (Pausa.)
··
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. _
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 107, DE 1991
Em votação.
(Incluído em Ordem do Oia nos termos do art. 172, 1,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer do Regiriiento Interno).
De autoria da Senadora Marluce Pinto, que disciplina
sentados. (Pausa.)
a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campa.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. nhas dos órgãos públicos. (Dependendo de parecer.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 131, de 1991 (n' 63/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Convênio de Coo-

--,
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ços públicos, alguns dos quais, como o recolhimento de tributos, -por exemplo, exige, para que se torne eficaz, contínua
e abrangente campanha de escl?re~mento geral_. ~ui tas _vezes_,
o poder público necessita fazer grande esforço para sensibilizar
O SR. NABOR JÚNIOR {PMDB - AC. Para proferir segmentos populacionais expressivos, com vistas a preservar
parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
relevantes interesses comuns a todos os cidaçl_ãos COit10, verbi.
1. Vem a exame da ComisSãO de CQhStitulção, Justiça gtatia, a almejada exação fiscal.
e Cidadania, o Projeto de Lei do Senado n" 107, _de 1991,
9. Como se depreende dos argumentos anteriormente
que "disciplina a publicidade dos atos, programas, obras, ser- expostos, a Constituição Federal ha~ilmente impede o desvirviços e campanhas dos órgãos públicos", proposto pela emi- tuamento da publicidade oficial, mas não lhe restringe o alcannente Senadora Marluce Pinto;
- - --ce, posto que a interação Governo- Sociedade, em algumas
2. A proposição em teia foi encaminhada a esta Comissão, sitUações, contO as decorrentes de calamidades públicas e as
em 26 de abril de 1991, a qual compete decidir sobre referida que afetcm a segurança nacional, não devem sofrer empecilho
matéria, em caráter terminativo, conforme as_sim determjna de qualquer natureza.
_
dispositivo regimental. Além disso, cumpre mencionar que
10. De outra parte, entretanto, cumpre esclarecer que
ao Projeto em apreço não foram oferccidaS-enfi:mdas -no prazO-- não se vislumbra vício quallto à constitucionalidade, juridiciprevisto no Regimento Interno do Senado Federal.
dade ou regimentalidade, que impeça o curso normal da aludi3. Inicialmente, destaqueRse que a matéria está relacioR - da propOsição, ora sob exaine- neSta-Coirtissâo.
nada coro o contido no parágrafo prirrieiro do art. 37 da Carta
II - Conclusão
de 1988, o qual reza que:
"A publicidade dos atos, programas;obras, serviR
11. Diá.rite dos fatos e argumentos apresentados, não se
ços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela registra, portanto, obstáculo à tramitação do Projeto de Lei
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que do Senado n'' 107, de 1991, observada, todavia, a seguinte
caracterizem· -prbm6ção pessoal de autoridades ou serR emenda:
De-se ao artigo 19 do projeto a seguinte-redação:
vidores públicos."
4. Com efeito, o texto constitucional veda o uso da propa"Ait. 1~
ganda oficial para fins de promoção pessoal, reconhecendo-se,
por exclusão, a sua procedência quando se tratar de publicif 19 Dependenf de autorização legislativa a didade de "caráter educativo, informativo ou de orientação soRvulgação realiúi.da por entidade privada, a título onerocial". Entende-se, destarte, que, observados os propósitos
so, dos atos, programas, obras, _serviços e campanhas
da publicidade, é lícito aos órgãos públicos realizar a difusão
de que trata esta lei.
de eventos de interesse geral.
§ 2P Ficam excluídas da exigência de_ que trata
5. A rigor, cumpre esclarecer que, em -se tratando de
o parágrafo anterior a publicidade referente a prograR
campanhas de saúde pública, por exemplo, é da competência
mas e ações de saúde pública, medidas contra calami:do Poder Público, nos termos do artigo 23, incis_o II, "cuidar
dades públicas, situações que afetem a segurança nacioda saúde e assistência pública ... ". Tal incuinbênCia, a nosso
nal, bem como a divulgaçãO de informações sobre _a
ver, não pode ser levada a efeito de modo e_ficaz, sem o
execução dos serviços públicos."
concurso de campanhas_ de esclarecimento público. CiteRse
É esse o parecer, Sr. Presidente.
a propósito, o recente episódio da ameaça do cólera _que,
O
SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
diante da velocidade de propagação da bactéria, exigiuRSe
ação pronta das autoridades sanitárias, inclusive em termos do Senador Nabor Júnior conclui favoravelmente, com a
de esclarecimento_ do cidadão, com vistas a que fOssem-toma- emenda que S. Ex• entendeu apresentar ao projeto.
--A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordidas, no âmbito da população _em geral, medidas higiênicas
nárias, a fim de receber emendas.
preventivas.
6. Diante do fato de que campanhas como a da prevenção
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está esgodo cólera não podem restringirRse, apenas, a órgãos oficiais tada a maté-ria constari_te da Ordem do_ Dia:
de comunicação, a regra do parágrafo úniCO âo projeto em
PassaRse à apreciação do Requerimento n~ 101192, de autela lirriita, fundamentalmente, os efeitoS de programas necesR toria do nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
sariamente abrangentes, como os de saúde pública. Ademais,
Solicito ao Senador Beni Veras o parecer da Comissão
convém ressaltar que epidemias e outras ameaças semelhantes de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
podem surgir iitõpiâadamente, o que, data venia, exige pronta
O SR. BENI VERAS (PSDB- CE. Para emitir parecer.
resposta do aparelho estatal, que não deve encontrar qualquer
Sem revisão do orador.)- Sr .. Presidente, por se achar conforR
espécie-~e obstáculo para levar a termo ações próprias destiR
nadas a assegurar a preservação do bem Restar da coletividade. me as normas da Comis_Sã_o;soinos pela sua aprovação.
7. Destarte, os argumentos expostos anteriormente eviR
O SR.'PRESIÍ>ENTE (Mauro Benevides)- O parecer
denciam que a necessidade de "autorização legislativa", para -da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é
concretizar campanhas emergenciais de saúde pública, opera, favorável.
em verdade, corno verdadeiro óbice ao atingíniento de padrões
Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
adequados de eficiência e eficácia, que semelhante atividade
de e_sclarecimento público requer.
sentados. (Pausa.)
8. À exceção .do caráter emergencial, o mesmo raciocínio
Aprovado.
pode ser desenvolvido para o caso-de outras espécies de serviFica concedida_ a autorização solicitada.
Concedo a· palavra ao·nobre Senador Nabor Júnior para

proferir o parecer da_ CoroiSs-ã-º dG Co'(lstitUiçãõ, 'Justiça e
Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas_, destinada à apreciação do Requerimento n~ 6, de
1992.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.
- --- --

Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
(Pausa).
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao -n-obre Senador Beni Veras.
O SR. BENI VERAS (PSDB- CE. Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senidores, venho hoje ao
Plenário desta Casa para tratar de uma questão que me parece
absolutamente relevante para um melhor conhecimento dos
problemas que aflingem a nossa sociedade. Tentarei apieseii.:
tá-la da maneira mais clara, desnudada de qualquer preconceito ideológico, atendo-me apenas aos fatos, de tal maneira
que possamos fazer uma avaliação a mais raCioõa:r:Busco tornar evidentes certos conceitos universais que
norteiam as relações em sociedade e que, por sua aplicação
generalizada nas sociedades modernas, não podem ser escamoteados ou não considerados, sob pena de inviabilizarem
a construção de relações funcionaís, indispensáveis para a
construção de organizações humanas complexas, como são
as empresas públicas ou pr~vadas.
Para atingir oS Selis-objetivos, o Estado tem que ser capaz
de gerir c:om eficiência as empresaS públicas prestadoras de
serviço. de tal modo que a população receba o máximo de
serviços como contrapartida dos impostos que paga. Infelizmente, consolidou-se, em nossa sociedade, uma grande tolerância com relação a essas empresas, aceitando~se que sejam
administradas de maneira clientelista, algumas se constituindo
em verdadeiros cabides de empregos, com funcionários -acobertados em sua ineficiência por utna tolerância altamente
prejudicial ao interesse público. Nestes casos, geraram-se verdadeiros quistos de privilégios, mantidos às custas do dinheiro
do contribuinte, alguns deles garantidos por leis permissivas
aprovadas por Assembléias que tiD.ham interesse em utilizar
essas empresas para o atendimento de seus interesses eleitoreiros menores.
O Governo do Estado do Ceará tem procurado administrar as empresas públicas com racionalidade, de tal maneira
que elas possam prestar um serviço-de boa qualidade à população. Não aceitamos a idéia de que a empresa, por ser pública,
não deva buscar a eficiência e economicidade como parâmetros para sua avaliação. Por se tratar, via de regra, de empresas
que atuam em setóres sensíveis, há que se cuidar para que
sejam dirigidas buscando eficiéncia, transparência e segurança.
Empresas que atuam em fornecimento de energia, água
e esgotos, serviços de saúde, serviços firiaiú::eiros, etc., precisam gozar da confiança írrestrita da população. Para isso é
necessário que tantO os dirigentes quanto os funcionários sejam perfeitamente integrados e vivam um ambiente de confiança e respeito mútuo. Ao longo dos últimos anos, procurou-se corrigir víciOS qi.Ie as marcavam prOfundamente, como
o descaso com o público a que serviam, além de uma atitude
antropofágica que as levava a gastar todas -as suas energias
~ serviço das corp?rações que as integravam. Estas corpora-
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ções criaram as mais variadas for:m~s de privílégios, que di-ficultavam a gestão. Ineficientes e perdulárias tinham as suas práticas de gestão de pessoal viciadas pelos mais abusivas privilégios, com grande descaso para com suas obrigações junto
a seus usuários.
-Os conflitos decorrentes desses_ ajustes eram esperados,
e sua solução seria naturalmente encaminhada como se faz
em qualquer empresa, pública ou privada.
Ocorre, entretanto, que a Justiça do Trabalho da 7~_ Região tem usado critérios de julgamento que chocam ao mais
leve exame, revelando uma gen~t:osidaçie sem limites com
os recursos públicos.
Para que se tenha urna idéia dessa situação que é de
tudo preocupante, citaremos aqui alguns exemplos que de~
monstram a gravidade do problema e a dimensão dos seus
efeitos danosos ao interesse público..
A Companhia Energética_do Ceará- COELCE, concessionária de serviço público de competência da União (art.
21. XII. b, CF), tem contra si em torno de 752 (setecentas
ednqüenta e duas) reclamações trabalhistas ajuizadas, envolvendo os mais diversos pleitos, dos quais cumpre destacar
alguns que configuram verdadeiros absurdos:
1) Empregados de empresas prestadoras de serviços, todos com carteiras-assinadas pelas_respectivas locadoras, que
lhes pagavam os salários, recebendo o valor do preço do contrato celebrado _com a Cqelce, tiveram reconhecido vínculo_
laborial com a citada Companhia Energética, pela Justiça do
Trabalho, que determinou o pagamento dos seus pseudodireitos trabalhistas com efeito reúoativo, foi admitido, deste
modo, o ingresso dessas pessoas na referida empresa estatal
sem o devido concurso público, como preceitua o art. 37,
II, da Constituição Federal, corolário do princípio da moralidade que norteia a Administração Pública, dirigido não somente aos órgãos da Administração Direta, como também
às entidades da AdminiStração Indireta e Fundacional. A decisão impós a empresa _enormes prejuízos, com os qUaís _ela
não pode arcaf, não só por não serem justos, mas tambérit
por se constituir um descaso para com os interesses maiores
da Companhia.
2) Muitas dessas questões dizem respeito ao pagamento
da remuneração de certas categorias de servidores com atrelamenta ao salário mínimo nacional, não obstante a expressa
vedação constitucional insculpida no art. 7~, IV, "parte final",
da Çonstituição Federal, confígurando, portanto, um evidente
desrespeito ao texto constitucional.
3) Demandas outras há que dizem respeito à incorporação ao salário de 30 diárias e 30 refeições mensais, além
de 150 horas extras também mensais, com adicional de 20%.
Esse fato evidencia uma verdadeira burla, pois para que um
servidor fizesse _jus à incorporação de tais diárias ao salário
necessitaria passar viajando, no mínimo, diariamente, durante
2 (dois) anos seguidos, a serviço da Companhia, o que não
se pode admitir como tendo ocorrido, bem como as refeições
indicadas e a quantidade excessiva de horas extraordinár~as.
Por isso temos a certeza de que tais fatos ou provas- que
possam ter sido apresentadas não passam de algo forjado,
que não corresponde à realidade.
O Sr. Júlio Campos- Permite V. Ex~ um aparte?
O _SR. BENI VERAS -Pois não ..
O Sr. Júlio Campos- Nobre Senador Beni Veras, o
pronunciamento de V. Ex~ é da mais alta importância, por
abordar um assunto de que ninguém gost_a de falar: a situação
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do Poder Judiciário brasileiro, quer seja na área jurídica,

quer seja na área trabalhista. O abuso que, como V.

Ex~

está relatando ao Senado Federal, ocorreu no seu Estado,
está espalhado por todo o Brasil. Esse vício, esse corporativismo violentíssimo das estatais também ocorre em nosso
Estado. Há poucos dias a empresa Centrais Elétiicas de Mato
Grosso teria seria sido declarada falida, se fosse cumprir a
decisão da Justiça Trabalhista de pagar as URP já pagas na
diretoria anterior do governo passado. Em uma aÇão escondida, em uma ação criminosa, a' assessoria jurídica, os próprios
advogados da empresa deixaram transcorrer todos os prazos
de defesa para que a ação fosse perdida em todos os níveis.
Realmente, são absurdas as ações que estão ajuizadas na Justiça do Trabalho do Brasil. A nossa justiça trabalhista está
podre, as decisões que eles têm tomado são as piores possíveis.
Só é pu-nido o patrão, prinr!palmente se o patrão for o governo
estadual ou órgãos públicos. Sempre tem razão o mau funcionário. A empresa Centrais Elétricas de M<i.tO Grosso foi acionada para pagar 17 bilhões de cruzeiros referentes à URP
já paga algum tempo ~atrás. E os advogados, participando
do_complô, da safadeza interna desta estatal, deixaram cOrrer
solto o processo. Foi necessário haver recurso em termos de
decisão federal para poder pagar esse absurdo. O pior de
tudo é que até mesmo diretores atuais já queriam repagar
essas URP, porque também seriam beneficiados com o acréscimo de mais de vinte milhões de cruzeiros aos seus salários.
Realmente a denúncia de V. Ex~ é séria. Cabe ao Senado
Federal, ao Congresso Nacional, acompanhar de perto o abuso
que vem ocorrendo na justiça trabalhista do Brasil. Presto-lhe
a minha solidariedade, pois tenho certeza de que, se não
tomarmos providências contra as decisões absurdas que o Poder Judiciário, através da área trabalhista, tem tomado em
nosso País, daqui a algum tempo estaremos em uma situação
incontrolável.
O SR- BENI VERAS -Muito obrigado, Senador Júlio
Campos, pelo seu aparte. Citafeí-eX:emplos semelhantes aos
de V. Ex•
~~
4) Merece registro, ainda, o caso dos motoristas de diretoria da Coclce, que, por força do antigo regulamento da
empresa eram obrigados a trabalhar de paletó, tendo tal obrigatoriedade sido extinta há 5 (cinco)_anos, até mesmo em
face do clima local. Esses servidores, inCrivelmente, reclamaram na Justiça do Trabalho a incorporação desses valores
ao seu salário, retroat1va aos últimos 5 (cintO) ahos; como
se se tratasse de _um direitO correspondente a um salário iridireto, pretendem receber o valor do paletó que deixa-ram de
usar, com juros e correção monetária, sendo bastante estranho
que a Justiça tenha dado guarida a tamanho absurdo, configurando uma generosidade descabida com o di)]heiro público.
5) A ação coletiva visando ao reconhecimento do valor
resultante do Plano Bresser constitui-se um verdadeiro abuso
à integridade da Empresa, quando o mesmo fora pago em
negociação com o sindicato, sem que se dissesse tratar-se do
referido Plano, para não destoar da orientação dada pelo
Conselho Intermiriisterial de Salários da$ Estatais, que não
acolhia o reconhecimento da dívida decorrente de tal plano.
TOdavia, a Companhia mostrou-se sensível ao pleito_ de seus
servidores e deu um aumento salarial correspondente a este
plano, satisfazendo, portanto-, os interesses \los mesmos. Oc_orre que esses servidores, estranhamente, ajuizaram ação pleiteando tal benefício por uma segunda vez, incidindo agora
sobre o montante já implantado. A Justiça, numa análise
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superficial, mandou incorporar ao salário mais uma veZ o
Plano Bresser, com enorme prejuízo para a: Cõiiij)anhia e
um verdadeiro enriquecimento ilícito para os servidores. No
Caso, não se realizou a Justiça, pois o benefício já havia sido
dado. Portanto, mais uma vez se fez generosidade com os
recursos públicos, representando essa decisão um acréscimo
generalizado de 27%, aproximadamente, no total das folhas
de pagamento, adicionado, ainda, de correção monetária e
juros.
Para se ter uma idéia dos valores envolvidos nessas questões promovidas por 1.544 servidores, de um universo superior
a 5.000, pretende-se transferir da Coelce, para esses 1.544
reclamantes, 183 bilhões de cruzeiros, ou seja, 108 milhõeS
em média por servidor demandante, mais do que um prêmio
iSolado _da loto para cada um dos felizardos.
Ora, se considerarmos -que o ativo total da Companhia
é de 150 bilhões de cruzeiros, estar-se-ia distribuindo graciosamente o patríinôniõ- total da empresa para esses servidores.
Em outras palavras, estar-se-ia privatizando gratuitamente um
bem que pertence a toda coletividade cearense, que é a Companhia Energética.
Algumas dessas ações já se encontram em fase de execução, inclusive com a penhora do prédio onde a companhia
é sediada e de parte de suas contas bancárias, impedindo
o seu normal funcionamento. Não atentam para a natureza
especial da atividade por ela desenvolvida, no caso_ o fornecimento de energia elétrica que constitui um serviço público
essencial e que, por isso mesmo, não pode sofrer desconti·nuidade, sob pena de se gerar um verdadeiro caos, afetando
hospitais, escolas, comércio, indústria, todos enfim. Daí -se
entender que os bens das entidades concessionárias de serviços
públicos, ainda que as mesmas tenham personalidade jurídica ·
de direito privado, não podem ser afetados, a fim de que
tais serviços nãó- sofi'am solução de continuidade.
Destarte, conhecendo as peculiaridades da Companhia
Energética do Ceará era de se esperar que a Justiça do Trabalho tivesse um pouco- _mais de cautela com o interesse público
antes de decidir pela alienação dos bens da empresa com
irrepã.ráveis prejuízos para a coletividade, visando à preservação de aparentes direitos julgados com tanta superficialidade.
Os Senhores Juízes, sabedores do enorme poder que a
sociedade lhes delega, deveriam ser judiciosos na aplicação
de suas decisões, pois lhes cabe, tanto quanto aos demais
poderes, a defesa e a preservação dos interesses maiores da
coletividade.
Assim como a Companhia Energética do Ceará, outras
empresas estatais, autarquias e fundações se encontram sobremaneira afetadas por toda essa gama de ações trabalhistas,
a -comprometer todo um trabalho sério e competente que
se vem realizando em prol do Estado do_Ceará.
O pior de tudo é que grande parte dessas ações são absolutamente de_spropositadas, como é o caso, por exemplo, de
inúmeros servidores, -despedidos por se encontrarem em flagrante situação Qe acumu~ação ilícita detectada por Comissão
Especial, designada pelo 'Governador do Estado, para proceder tal apuração, a teor do que dispõe o art. 37, XVII da
Constituição Federal, foram, posteriormente reintegrados por
decisão da Justiça do Trabalho, em total ofensa ao disposto
no texto constitucional.
Em outros casos, servidores contratados em período proibitivo por lei eleitoral disciplinadora do assunto, e que, por
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conseqüência, tiveram seus contratos declarados nulos pela
Administração Pública Estadual, foram reintegrados pela Justiça do Trabalho, olvidando, deste modo, a regra moralizadora
inserida na legislação eleitoral.
_
.
..
Em outras situações, quando os processos já tinham sido
definitivamente trãriSitaâo em julgado, ajuizanclo-se várias
ações rescisórias, algumas permanecem dormitando no âmbito
do Tribunal Regional do Trabalho, enquanto outras foram
indeferidas pelo simplório argumento de não comprovação
do trânsito em julgado, quando no próprio processo há indicação desse fato, consoante certidão constante dos autos.
A par de tudo isso, o próprio Tribunal Regional do Trabalho, por decisão de sua Presidência, houve por bem expedir
precatório para pagamento imediato_d_os__valores neles contidos, determinando os seqüestros dos referidos valores, em
manifesta ofensa aos ditames do art. 100 e parágrafos da Constituição Federal, que determina a sua inserção no orçamento
do Estado, bem como as regras constantes dos arts. 167 e
169 da mesma Constituição.
Ora, como se sabe, é princípio elementar de finanças
públicas que não pode haver pagamento por parte da Fazenda
Pública sem verba orçamentária prevista para tanto. Daí a
Constituição determina que os débitos de sentença judicial
devem ser incluído_s no orçamento, desde que os precatórios
judiciários hajam sido apresentados até 1" de julho, data em
que terão atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento
até o final do exercício seguinte, jaffi::lis_ podendo se fazer
tal pagamento de imediato como determinado pela Presidência do TRT - 7• Região, o que ·se configura ínJustifícável
abuso de poder e uma evidente ilegalidade.
Com efeito, procufou:.se sanar Csse esdrúxulo entendimento, inicialmente, impetrando contra tais "decisões" mandados de segurança, com pedido de liminar, a maioria dos
quais nunca foram julgados até a presente data embora tenham
ingressado naquela Corte Trabalhista em abril de 1991.
Com a inércia da tramitação desses mandados de segurança, impedindo, inclusive, o recurso para a instância superior, ficou o Estado_ sem condições de defender, tempestivamente, direito líquido e certo de que é d_etentor. Desta
forma, como pode este ente público se acautelar. 'preservando
o interesse coletivo, se a Justiça do Trabalho funciona corno
corporação ínalcansável quando se trata de defesa do interesse
público''?
Diante das inúrilerãs e infrutíferas tentativas- de reverter
essas abusivas decisões da Presidência do Tribunal Regional
do Trabalho - 7• (Região, em flagrante inobservância do
permissivo constitucional tantas vezes invocado art. 100 e parágrafos da Constituição Federal), resolveu a Procuradoria-Geral do Estado formular pedido de correição parcíal no âmbito
da Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho, quando,
então, obteve-se decisão do eminente MiniStro Corregedor
Geral da Justiça do Trabalho José Ajuricaba Costa e Silva,
no sentido de determinar a sustação dos_ bloqueios e. conseqüentemente. dos_ seqücstros ilegalmente concedidos, causando grandes baixos em numerários- Públicos depositados na
Conta Única do Estado.
Há de se registrar, ademais, que, antes mesmo da interposição da primeira correicional ora noticiada, a própria própria.
Corregedoriado Tribunal Superior do Trabalho já havia enviado expediente às autoridades locais do Tribunal Regional do
Trabalho, com recomendação no sentido que os magistrados
do trabalho, de 1~ e 2~ instâncias deveriam obedecer os ditames
da Lei no 8.197, de 27-06-91, que disciplina justamente-a expe-
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dição de precatórios, com base no disposto no art. 100 da
Constituição Federal.
Tudo isso, porém, foi insufídente, tanto que foi ajuizado
outro pedido de Coueição Parcial, também dirigido ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, quando, só então, foram definitivamente Sustadas as_ práticas abusivas de
desprezar o texto constitucional acerca do procedimento dos
precatórios.
Diante de tamanho abuso, o ilustre Ministro Corregedor
foi forte a certa altura do_ respeitável texto de sua decisão
ao ãfirmar: "fora -dos limites que são ditados_ pelo princípio
republicano segundo o qual não pode haver despesa pública
sem dotação orçamentária correspodente a ordem de seqüestro é um "erro de ofício ou um abuso de poder" (v. Moniz
Aragão. "A Correição Parci31", 1989, págs. 76 e Segs.), por
mais bem intencionados sejam os motivos que a ditem".
Com efeito, sentimo-nos obrigados a comparecer a esta
Tribuna, para denunciar esses fatos registrados no Estado
do Ceará, os quéi.ls merecem e exigem providêncíaS sérias
e imediatas, pelo que apelamos e confiamos na sensibilidade
dos eminentes Ministros do Superior Tribunal do Trabalho
bem como dos novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho (7a Região), que tomarão posse no próximo dia 2 de
abril do corrente ano, que hão de _colaborar na solução desse
impasse, _que sem a adoção das providências aqui reclamadas,
haverá comprometimento do Erário Estadual, prejudicando
todo o esforço governamental de sanear as finanças a administrar a coisa pública com os olhos voltados para os lídimos
interessses da coletividade, devolvendo os recursos arrecadas
dos contribuintes ã sociedade, em forma de serviços públicos
cumprindo o verdadeiro papel do Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Beni V eras, o Sr. MaurO
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portel/a, Suplente de
Secretário.
Durante o discurso do Sr. Beni V eras, o Sr. Lucídio
Portel/a, Suplente de Secretário, deixa a cadeiil1 da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Concedo
a palavra ao nObre Senador MarCo Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE, Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, no atual
momento brasileiro, o liberalismo tem um papel vital a desempenhar. É qu-e-- paSsada, felizmente, a etapa da restauração
democrática- defrontamo-nos com o estágio da consolidação
do próprio regime democrático, sob cuja inspiraÇã.o, anila],
se fundou a Nação e foi proclamada a República.
A história registra que, Já no Imp-ério e na República
Velha, o liberalismo entre nós consistiU sempre em c6riciiiar
os ditames da ordem com as exigências da liberdade.
Ora, não é de hoje que defendo a tese de que, na moderna
sociedade democrática que pretendemos construir, cabe papel
extremamente saliente aos partidos políticos. E, nesse quadro,
entendo que o Partido da Frente Liberal - PFL, a exemplo
do ocorrido na etapa recente da tiansição para a democracia,
há de ter uma responsabilidade maior com a consolidação
dessas idéias de nítida matriz liberal.
É que, em verdade, nos defrontamos com o desafio de
co~ciliar, mais uma vez, a ordem com a liberdade e a liberdade
com o progresso. _
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Porém, o ideal democrático e liberal de uma sociedade
em que todos tenham iguais oportunidades só poderá _ser atingido, bem o sabemos, com o poder moderador do Estado.
No que diz respeito à tutela do estado sobre. a eeonomia

e a sociedade, os liberais- como_se sabe -.advogam uma
crescente diminuição dessa tutela, para que a sociedade. tenha

mais controle sobre o governo.
Isso não nos inibirá de admitir papel insubstituível do

Estado nas nações em desenvolvimento como a Ílossa. Mas,
tão-só, nos estritos limites de um intervenciOniSmo necessário
e suficiente para aCelerar a igualdade e superar as desigualdades.
Por outro lado, urge alinhar o país entre as nações emergentes no cenário mUndial com_ perspectivas de prosperidade
-e justiça.
Temos, pois, que rever o papel do estado~ não .só em
relação à economia, mas também em relação à sociedade.
O grande desafio da governabilidade brasileira reside,
assim entendo, na afirmação de princípios caracferfs-ticoS do
moderno liberalismo, a saber: o da emancipação da tutela
da sociedade pelo Estado e, simultaneamente, o da subordinação do Estado ao controle democrático da sociedade.
Como sistema político e cOmo doutrina no campo social
e econômico, o liberalismo pode ser conceituado como crença
que tem por fundamento a liberdade com igualdade, princípio
sob o qual a filosofia liberal lançou as bases da democracia,
alargou os direitos humanos, erigiu oWelfare State dos tempos
modernos, assegurou o pluralismo ideológico_,- fez assentar
o desenvolvimento e materializou as conquistas so_ciais.
Entre as mudanças qualitativas recentes ...:::. -Sení.' dúvida
já prenunciadas pelos grandes teóricos do liberalismo, como
Constant, Tocqueville ou Stuart Mill- estãO -aquelas introduzidas pelo neoliberalismo .. Este não apenas defende a crescente ampliação dos direitos da .cidadania, mas tanibém valoriza o ideal da igualdade c-omo intrinsecamente vinculado à
própria liberdade.
A intervenção dos instrumentos do Estado, preconizada
pelos neoliberais, e uma forma de promover a assegurar a
igualdade, sem a qual não se exercita a liberdade que o Estado
deve assegurar e até tutelar. Portan.to, na visão dos ne-oliberais,
o estado tem como fundamento ético a necessidade de assegurar a liberdade e garantir a igualdade. Essa, a meu vert constituiu a questão crucial de uma democracia verdadeiramente
liberal em nossos dias.
Ora, Srs. Senadores, é nessa linha- de idéias que se insere
uma questão relativa ao papel de reserva - ou arbitral do Estado. Daí desejar, neste momento, chamar a atenção
para as atividades que o Instituto Liberal de Pernambuco
vem desenvolvendo através da denominada Operação Arbiter
(do latim: juiz, jurado, árbitro), cuja coordenaÇão nacional
está a cargo do competente e incansável Dr. Petronio R.
G. Muniz, reputado advogado no fórum do Recife.
A essa Operação Arbiter se deve, já, a elaboração de
um anteprojeto de lei sobre arbitragem no Brasil, ora em
fase de recebimento de sugestões dos setores interessados
e da sociedade em geral, visando ao seu aperfeiçoamento.
Trata-se, basicamente, de rever os institutOs jurídícos brasileiros do compromisso (Código Civil, arts. 1.027 a 1.048)
e do juízo arbitral (Código de Processo Civil; artS. 1.072 a
1.102), reconhecidamente insatisfatórios para ·atender às crescentes expectativas em torno da arbitragem. O q-Ue poderá
vir, até, a contribuir sobremaneira para debelar a crise da
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nossa Justiça, desafogando o excessivo-acúmulo de questÇ)es
pendentes no Judiciário - mormente -se-- Levada e:qt conta
a experiência de outros povos mais avançados, no campo eco-·
nómico, social e político.
.
A arbitragem propõe-se a solucionar litígios ou divergên- ·
das, mediante a formação do juízo arbitral, composto segundo
a vontade das próprias partes contenderas. Trata-se de insti- ·
tuto utilizado para solução de controvérsias desde os tempos
mais remotos e, em última análise, consubstanciada a participação -do povo na administraçãO da justiça, à semelhança
do que já -OcOrre com o tribunal do júii.
--No plano interno, esse juízo Dão-estatal e facultativo pode
ser constituído não apenas para uma demanda ou litígio ainda
não iniciado, como para demanda ou causa já ajuizada perante
o--Judiciário, mas não transitada em julgado. Culmina por
uma sentença, denominada laudo ou decisão arbitral, que,
pela nossa legislação, para surtir os efeitos legais, deve ser
homologado por juiz togado, sendo, então, recorrível, em
termos idênticos aos da sentença judicial.
Teoricamente, a arbitragem decorre ou de cláusula compromissória, ou de compromisso arbitral, espécies do gênero
convenção arbitral. O comprOmisso visa, etn síntese, a pór
fim ·a uin litígio attfal, enquanto a cláusula compromissória
destina-se a solucionar um litígio eventual e futuro, que poderá
oU não ocorrer. Mas a cláusula compromissória, entre nós,
não goza de tutela estatal suficiente para que surta efeitos
no âmbito d'! instituto do juízo arbitral.
Em resumo, a legislação hoje e~ vigor no Brasil acc::rca .
da arbitragem - que, em princípio, se propõe a resolver
pendéncias concernentes a direitos patrimoniais- disponíveis
-praticamente não permite a utilização do instituto em. nosso.
País.
De um lado, não havendo previsão legal para a cláusula_
compromissória, a promessa - inserida nos contratos - de
solucionar as eventuais pendências mediaiite decisão por árbitros, transforma-se em letra morta, verdadeiro pacto sem
maior efeito senão o de gerar perdas e danos (de difícil liquidação); por outro lado, a necessidade de fazer homologar, obrigatoriamente, todo e qualquer laudo arbitral pelo Poder Judiciário suprime duas das mais importantes vantagens deste meio
alternativo de solução de contr_ovérsias, a saber, o sigilo ea celeridade.
O Estado patrocinou, na última década, a criação""'dos
Juizados Informais de Conciliação e dos Juiz_ados Especiais
de Pequenas Causas (Lei n9_7 .244, de 7-11-84); após a Consti.:.tuição de 1988, várias unidades da Federação instituíram juiza- dos especiais cíveis e criminais; tendo por finalidade agilizar
os processos e facilitar o acesso·àjU:stic;a.
-_
- Agora, Srs. Senadores, é necessário criar um foro adequado às causas relativas a questões de direito comercial, negócios internacionais ou matérias de alta complexidade, para as quais
o Poder Judiciário não está aparelhado.
- E-neSse contexto que a: arbitragem surge como ex~le_nte
e insuperável alternativa para a solução de litígios, funcionando ainda para descongestionar os órgãos juridicionais estatais, excessivam-ente sobrecarregados.
Na década de 1980, tiês anteprojetos forain publicados
pelo Ministério da Justiça; para sugestões visando o seu aprimoramento: um em 1981, -o seguódo em 1987 e o terceiro
em-1988. Todos foram esquecidos ou abandonados. Nenhum
deles chegou ao Legislativo. Nem há registro de tramitação
de qualquer iniciativa parlamentar sobre tal matéria, em ambas as Casas do Congresso Nacional.
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do Código de Processo Civil referentes à homologação de
sentença estrangeira.
. - . , .
_
-_É este, Sr. Presidente, em apertada-síntese, o arcabouço
Para sua elaboração, foram pesquisadas as mais modernas do referido anteprojeto de lei sobre Arbitragem no Brasil
legislações acerca da arbitragem, levando-se em conta, ainda, que, desta vez, há de ser co!lvenientemente discutido para,
as díretrizes da comunidade internacioii31 e efn especial as convertido em Projeto e, 'posterionriente, ,erri Lei, retirar ô
fixadas pela ONU - como é o caso da Lei-Modelo sobn:
País do rol das nações mais _atrasadas no tratQ __de questões
Arbitragem Comercial da UNICITRAL (Comissão das Na· ligadas à solução de controvérsias ,fora9o âmbito ..do Poder
ções Unidas para o DireitO Cómérdãf Internacional, criada Judiciário.
pela Resolução_no 2.208 (XX), da Assembléia da ONU, de
Ao finalizar, é de justiça reçonl}ecer p _ele-vado nível d~
que fáSe reviste este ãilteprojeto, inobstante a complexidade
17-12-66), além da Convenção de NovaYork sobre Reconhe·
cimento e Execução de Senteriças Arbitrais Estrangeiras, de da matéria. Entretanto, após valí6sas COntribuições que ainda
10-6-58 (já ratificada por ó! Estados, e não firmada pelo Brasil)' "falta agregar,-õ g_fau de ãprirriOrairú:nto -haverá de ser maior.
e da Convenção do Panamá (1975, firinada, mas ainda não
Refiro-me, notadamente, aos debates que ocorrerão no
ratificada pelo Brasil).
Seminário Nacional sobre arbitragem, a ter lugar no dia 27
Permitam-me, Srs. Senadores, resumi i- lhes as linhas mes- de abril do corrente ano, na cidade de Curitiba-PR.
tras do mencionado anteprojeto_.
_
Esse importante canela ve, de_ cunho suprapartidário. será
Antes de mais nada, prestigia-se o princípio da autoriomia realizado com o apoio de diversas entidades, como o Instituto
da vontade, de tal sorte que as partes têm a liberdade de Liberal, a Associação Comercial e a Seccional da Ord~m dos_
escolher as regras de direito que ·serão aplicadas na arbitragem. Advogados do Brasil, daquele _Estado do Paraná, e deverá
Nada prevendo as partes sobre o procedimento arbitral, contar com a prese_nça de juristas, experts, autoridades_e reprC~
sentantes da classe política especialmente convidados, além
competirá ao árbitro (ou ao tribunal arbitral) fixá-lo.
E mantida a tradícional distinção entre cláusUla compro- das demais pessoas interessadas.
S_i". eresidente, SrS. Senadores, se outro mérito não tivesmissória e Conipi:"oriííSsó arbitral, ambas espécies da convençãoarbitral. Entretanto, prevê-se execução específica para a cláu- se, o aludido antept-ofetõ-de lei já cõnsitlitui instrumenfOiialiosula com promissória~; e-õ priilcípio da sua autonomia em rela- so para recolocar em discussão da sociedade brasileira esse
ção ao contrato é expressamente adotado.
tema palpitante, atual e promissor, que _é a arbitragem.
Entretanto; já Se afigura coffio ·a caminho ma"is idóneO
O processo arbitral está cercado das mais importanteS
-para regular esse instituto à altura do tratO que lhe há o
garantias fundamentais da tutela jurídica efetiva.
Quanto à conduta dos árbitros, é-lhes atribuído verda- melhor DireitO Comparado e na medida das atuais necesSideiro c6digo de ética, enfatizarido-se~lhes-;-por--OUiio lado, dades do País.
É, Pois, de augurar-lhe o máximo gl:-au de apriinorairiena função conciliadora.
O recurso à arbitragem instítucion<i.l é notoriamente: in- to, para que o instituto da Arbitragem venha a ser escoimado
centivado, admitindo-se, com freqüêncía; a <i.rbítragem admi- daqUeles empecilhos- de ordem substancial e foimal, sobrenistrada por entidades especializadas. Tudo isto, entretanto, tudO no campo dos Direitos Civil, Coiii6rCi3J e Interna:cional
não prejüdica a possibilidade das arbitragens não instituCio- Privado- que, nesse particular, só desdouram o atual Sistema
nais, com regras especificadas pelas próprias partes envol- Jurídico Positivo Brasileiro e empeiTam a economia do País,
manietando a liberdade do cidadão e da empresa, por excesso
vidas.
A previsão expressa da possibilidade de substituiçlo do de tutela estatal sofrivelmente exercida.
A arbitragem é, ao fim e·ao cabo, urna contribuição que
árbitro em caso de falecimento, impedimento e suspeição evita
o liberalismo moderno presta ao bom desenvolvimento da
que o compromisso arbitral se extinga.
A missão dos árbitros (laudo ou sentença arbitral) não Justiça no País.
Muito obrigado.
mais necessitara de homologação pelo Poder Judiciário: a
sentença arbitral, desde que notificada às partes, produzirá
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo
os mesmos efeitoS da sentença estatal, e poderá ser impugnada a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
mediante ação própria oU e:nl eri1.bargos à execu_ção, sendo
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pionu.ncia
ainda previstos embargos de declaração para sanar obscuri- o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos
dades, dúvidas ou contradições.
tido na história do Brasil várias questões de limites, entre
No que se refere ao reconhecimento e homologação de os--estados da federação e citaríamos alguns exemplos, como
sentenças arbitrais estrangeiras, o Anteprojeto vem a preen- a questão de limites entre Minas Gerais e_ o Espírito Santo.
cher uma lacuna existente na legislação nacional, que não o contestado Pernambuco e Bahia, e agora a disputa de li_mites
contempla qualquer procedimento para dar validade, em terri- entre Rondônia e Acre, na chamada Ponta do Abunã, onde
tório nacional, aos laudos arbitrais profifidos no exter.ior.
os vilarejos de Extrema e Califórnia.
o· que· eXiSte hoje- é() s'istéiiía da dupla homologação, ou encontram-se
Essa questão foi motivo de vários debate_s nesta Casa,
seja, segundo orientação firme do Supremo Tribunal Federal, onde apresentamos documentos procurando provar a Legitimisó são homOlogáveis as sentenças judiciais estrangeiras que, dade da área que pertence ao e_stado de Rondônia desde a
por sua vez, homologam sentenças arbitrais. Tal providência criação do território do Guaporé.
cria infindáveis óbices à parte requerente, pois não são poucas
as hipóteses em que o laudo estrangeiro não requer qualquer
Foi feita_ arbitragem por técnicos do IBGE, onde o laudo
providência homologatória no país de origem.
veio comprovar aquilo que já estava estabelecido nos mapas
Para obviar tal problema, competirá ao Supremo Tribunal brasileiros.
Federal, no procedimento de homologação, observar os requiO Governo anterior, mesmo não_ sendo filho da terra
sitos específicos previstos na' Lei e, supletivamente, as normas empenhou-se em defender a área do Estado de_ Rondônia,
Mas desta vez, o anteprojeto a que me refiro é fruto
do estudo e do empenho dos setores mais interessados da
própria sociedade.
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até deslocando tropas para _a área em disputa. O País tornou

conhecimento por intermédio da Imprensa Nacional que o
governo rondoniense de então, estava empenhado na defesa
do seu território, como é dever de todo governante responsáveL A disputa dos lirnitres territoriaiS entre __ Rond_ônia _e_

Acre, foi parar no Supremo Tribunal Federal e a referida
área encontra-se sub judice até hoje. A decisão arrasta-se
pelos labirfntós do Tribunal sem que até o momento se tenha
notícia de uma decisão.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que é estranho é a decisão do Tribunal Superior Eleitoral ter autorizado, segundo
infóim3çõeis colhidas do TRE do Acre, para fazer qualificação
eleitoral de uma área de litíg!o e sub judice. Com e_ssa autori~
zação o Estado do Acre, também segundo infofriüições, extrapolou, e está fazendo um plebiscito na região, cám o-objetivo
de criar municípios, para incorporar ao Estado do Acre.
Com tOdo respeito que tenho pelo vizinho Estado do
Acre, não posso aceitar tal atitude. Não creio que as autoridades acreanas estejam fazendo provocações. Longe de mim
tal pensamento. O que é estranho é que o governo de Rondônia, até hoje não tenha tomado nenhuma iniCiãtiYa cm dcfe_sa
da integridade da área territorial do ~stado de Rondônia. ___ _
É de perguntar-se onde está o filho da terra, que sendo
governador não tem uma palavra em defesa __d:3_ sua própria
terra? Ou será que essa terra só-tem suã defesa na retórica
do governador? A responsabilidade de defender o território,
seja da Nação, Estado ou Município é do Chefe do Executivo
e isto para surpresa nossa não está acontecendo por parte
do governador de Rondônia.
.. . ·
,..
A sociedade rondoniense quer saber a posição dos governantes, tanto do Estado como do Mun,içípio de Porto Velho.
Com relação à notícia do plebiscito e da_ qualificação
eleitoral que está_ se processando em Califórnia e_ Extrema,
não tenho o direito de acreditar que o governador, que é
filho da terra esteja se omitindo nesta tão importante questão
para Rondôniá. Recuso-me a acreditar em tal hipótese, mas, __
a população rondoniense está aguardando um posicionamento
do seu governante maior.
O Governo_de__RQndônia e o sem governador tem a obrigação de dar uma satisfação, pelo menos plausível_púa o
seu silêncio a respeito da questão, que por sua omiss_ão; provocou acintosament_e a penetração do Acre em nosso território
rondoniense.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, também estamos chamando a atenção da Assembléia Legislativa de Rondônia para
a importância dos pronunciamentos dos Srs, Deputados a respeito dessa situação grave para o nosso Estado.
O povo está esperando um posicionamento e uma palavra
em defesa da soberania do nosso estado. É essa a_ 4@ vez
que venho a tribuna desta Casa, trazendo as minhas preocu~
pações e apreensões a respeito dessa questão fundamental
para a integridade do território rondoniense.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) a palavra ao nobre Senador Carlos De'Carli.

Concedo

O SR. CARLOS DE'CARLI (PTB - AM. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, segunda-feira passada, ocupei a Tribuna desta Casa para denunciar
os descaminhos, a falta de responsabilidade, a falta de respeito
e a corrupção existentes nos escalões superiores e intermediários dos órgãos que cuidam da política a.mbiental brasileifa.
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Citei nomirialmente, o ex-Secretário do Meio Ambiente,
o senhor Lutzemberger e o seu assessor direto, o ex-Ouvidor
Geral do Ibama, nomeado por ele, o senhor Orlando Afonso
Ferreira, que considero como, um dos maiores ·corruptos desta
República. Vale ressaltar que os dois ocupam hoje, em toda
a mídia nacional, lugar de destaque sobre envolvimento direto_
e indireto com a corrupção.
Após meu discurso. recebi inúmeros telefonemas de congratulações do Brasil inteiro, de cidadãos de bem, de homens
e mulhúes decente_s, preocupados com a trista imagem i:jue
o País passou a ter aqui e no exterior. Para os de fora, somos
uma verdadeira "caverna de Ali Babá", Um..a sociedade imoral, doente e desgraçada pela violência, pela roubalheira e
Pelo vício- d"a gatunagem, praticada sobretUdo pelos homens
do "colarinho branco".
_
Além desses telefonemas de congratulações pelo meu
pronunciamento, recebi também, telefonemas de revolta e
de acusações de corrupção, contra esses dois personagens da
cena dantesca em que se transformaram os órgãos que cuidam
do Meio Ambiente.
Confesso, Sr. Presidente, Srs. Sen_adores 1 que estouil1:4ig~
nado com o que estou assistindo e, por isso, estou tendo
que-voltar a esta Tribuna do Senado Fecleral para dar continuidade ao meu pronunciamento de segunda-feira passada. Além
disto, precisava também me fazer porta~voz da revolta e dos
clamores das inúmeras pessoas que ligaram para o meu gabinete.
A iíriica cOisa- que elas querem i Que se· fa"ça justiça,
que se prend~m os culpados e que se acabe, de uma vez
por todas em nosso País, com o "império da impunidade.
Nós, Senado~es e D~putados Federais, temos uma enorme responsabilidade _diante desses fatos Iarrientáveis. Nós dispomos dos instrumentos legais para apurar todos esses assaltos
que estão sendo cometidos impunementes contra o património
públlco e devemos colocá-los em prática imediatameonte, não
se trata, de maneira alguma, de querer ressuscitar "a República da Delação". Muito pelo contrário, precisamos ter muito
cuidado para não jogar a rede de maneira indiscriminada e
- --- --- -·
atingir inoCentes.
Todavia, respaldados nos instrumentos constituciOriaiS e
à luz da justiça e da demo<_::~ada precisamos ir fuildo no assunto
e localizar o mal em sua raiz. Assim são os desviados que
preCiSam ser pUriidos exemplarmente, que precisam prestar
contas à sociedade e as suas instituições~ sobre suas atívidades
ilícitaS sObretudo mafiosas.Se agirmos nesta d,_ireção, sobre este sentimen~o de _responsabilidade, não incentivaremos o renascimento do terra~
rismo psicológico ou o retomo do expediente sórdido da perseguição e da acusação gratuita contra inocentes. Grãças_ aDeus,
rião vivemos mais sob a égide do famigerado regime militar,
que espalhou o terror no Brasil durante vinte anos, de maneira
totalmente atrabiliária e irrespoilsável.
·O que se prepàra ·agora, São os alicercés para a "iinplãntação da democracia definitiva, inevitavelmente para iniciar
a cÇt_p.strução sólida dessa demoçracia que almejamos, preciSa=
mos limpar o terreno. O terreno no caso é a socíe"dade que
infelizmente está contaminada pelo vírus da anarquia, da falta
de respeito e da imoralidade.
Queremos fazer do Brasil um_ país exemplar, um modelo
tanto para o Terceiro Mundo quanto para os países do Prírilei~
ro Mundo. Queremos, portanto, recuperar a nossa dignidade,
a nossa integridade e a nossa vergonha. Queremos mostrar
pãra os nossos filhos, para os nossos cidadãos, para os outros

e
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povos que somos capazes de construir um futuro de respeito
Alguns países do continente, que aplicam duros prograe de dignidade. AliáS, nóS"; brasileiros, já~ tjvemos uni dia ma~_do ch;1mado ''ajuste económico"_, podem comemorar alessa sensação. Lembro-me dos tempos de oufrõ- de JK, da gum êxito no combate à inflação, mas nenhum ostenta qualalegria, do progresso, da esperança, da enorme produção cul- quer melhoria na situação social. O que vemos pOr toda ·a
tural e do orgulho nacional que se fazia presente, hoje, viramos Ainérica Latina é o crescimento do desemprego 1 da pobreza
um infernO, onde prevalece a chamada "'lei do cãon e a famige- e da miséria.
·
rada "lei de Gersô-n", comandando o comportamento e as
Vão-se decompondo nossos precários sistemas de educaações ·cotidianas -de boa parte dos brasileiros.
- _ção, Saúde e previdência. Ressurgem epidemias como a cólera,
Senhor Presiden_te, Senhores Senadores, é justamente em que provocam milhares de mortes entre os mais pobres. Minome da moralidade, do restabelecimento da vergonha nacio- lhões de jovens e de crianças mergulham na desesperança,
nal, da integridade, desta Casa e, também, para atend~r _ quando não são_atirados diretamente no abandono, na prostia inúmeros pedidos que me foram feitos por pessoas de respei- tuição ou na violência criminal.
to deste País, que faço nesta oportunidade ao eminente p-resiÉ por todas essas razOes que lanço desta tribuna uma
dente do Senado, proposta de instauração de uma CPI para advertência indignada: a principal espécie ameaçada em nosapurar as denúnCias de corrupção na Secretarla do Meio Am- sos países- e no Brasil em particular- é o ser humano.
biente e do lbama.
Esse geitocídio silencio~o tem suas causas económicas,
Muito obrigado.
que também estão na base da degradação ambiental de nossos
países.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo
Uma dessas causas é a Dívida Externa, que já pagamos
a palavra ao nobre Senador Eduado Suplicy.
tantas vezes e cada dia se torna maior.
-dessas- Ciu.iSàS o-áVilfiúne-n"toó SR. EDÜARDó suí>LíCY (PT .::... SP):::. Si: Presidente, requeiro que sejam a:nexa:dos a este pronunciamento, exterior, conforme os países ricOs Vão nos 'iiitpondo o fim
para ·que constem dos Anais do Senado Federal, o discurso das barreiras alfandegárias, enquanto pratíca"m formas abertas
do Presidente do PT Luiz Inácio Lula da Silva, na ONU, de protecionismo, como ficou patente nos impasses do GATT
em 23-3-92, bem como os requerimentos solicitando informa- e na própria viage-m de Bush ao Japão.
ções à SAE, convocando o Secretário Pedro Paulo Leoni RaUma dessas causas é o sucateamento de nossa indústria,
mos para comparecer à Comissão de Relações ExterioreS.
concieliada ao estrangulamento ·oomo conseqüêndã da ofenEra o que tinha a dizer.
siva neo-Hberal e da defasagem tecnológica, que cada dia
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. nos separa mais do mundo desenvolvido.
Mas há também causas políticas.
EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMEN- Alguns governos tentam r~duzir os problemas ambientais
TO:
do planeta à preserVação das florestas, em particular da Amazônia.
AMAZÓNIA: PROTEÇÃO ECOLÓGICA E
Como brasileiros que somos e-, portanto, indiscutiV-elmenDESENVOLVIMENTO COM A FLORESTA EM PÉ
te soberanos sobre a maior parcela territorial da Amazônia,
queremos manifestar nosso contentamento pelo crescente inSenhoras e senhores,
Amigas e amigOs,
teresse que os países desenvolvidos vêm manifestando pela
- preservação da floresta amazónica.
Companheiras e companheiros,
Mas é preciso exigir dos países ricos que tenham preocuExpresso mi"nha alegria por estar aquí ein Nova York
para discutir um assunto de tanta importância para o futuro pação idêntica com a contaminação atmosfériCa, com a destruição da camada de ozónio e co_m diversas outras formas
da humanidade.
Manifesto, igualmente_, meu agradecimento pelo convite de poluição ambiental que seguem presentes em seus próprios
que me permite expressar nosso ponto de vista sobre a situação territórios.
Estamos abertos à cooperação internaci6na1 no plano ecoatual e o futuro da Amazónia.
Essa discussão faz parte de um debate mais amplo sobre lógico e rejeitamOs- com veemência- o discUrso falsamente
os problemas ambientais do planeta, que estarão no centro nacionalista das elites latino-americánas e dos governos que
levantam o fantasma da ingerência externa, como pretexto
das preocupações da EC0-92.
A situação ambiental não pode ser separada de um con- para prosseguir na criminosa política predatória que já pi"odujunto de problemas econômicoS, polfticos, Sociais, culturais ziu devastações gigantescas.
Exigimos, no eiitanto; que a -·cooperação se apóie nos
e éticos, sobre os quais gostaria de fazer uma breve introdução.
Cinco anos após ter sido convocada, a EC0_-92 se realiza princípios básicos do respeito à soberania nacional dos países
numa conjuntura internacional radicalmente distinta daquela amazónicos sobre a floresta, assim como na cc-responsabiexistente em 19S7.
lidade dos países ricos por outros desequilíbrios ·ambientais
As mudanças não são apenas de ordem geopolítica, a que aviltam a condição humana na região: falta de saneamento
partir da crise no Leste Europeu e do fim da União Soviética, básico, inexistência de redes de esgotO, precariedade do sistebem como da intensificação da hegemonia militar dos Estados ma educacional, força de trabalho sujeita à permanente insaluUnidos com a Guerra: do Golfo. Elas são principalmente de bridade e salários de fome. _
ordem económica e social.
Com essa introdução, sinto-me em condições de concen-__
Crescem os -sinaiS inQuietantes da recessão nos países- trar o foco de nossa análise sobre a problemática da Amazónia.
No Brasil, logo após as eleições presidenciais de 1989,
desenvolvidos e se aprofunda a crise das economias periféricas,
decidimos cdar um Governo_Parale_lo para articular a oposição
particularmente na América Latina.
Meu país, o Brasil, vive há doze anos um quadro que democrática, tentando expressar a opinião dos 31 milhões
de votos a nós conferidos no se_gundo turno daquela disputa.
oscila entre a estagnação e a recessão.

--uma

e-

de- ·nosso oome·rao
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ValOriZando o desenVolvimenió e·Coiogicámente equilibrado
-e a justiça Social.
o país, sob a ótica das maioriaS exPloradas e marginalizadas.
~-.Em sua~ li!lhas m~is gerais, nosso projeto global para
Passo a resumir os iten·s· báSiCOs do'-abi-ãrlg~nte_~~stu~6 o desenvolvimento da
formulado pelo Governú Paralelo sobre a Amazónia, que- Ã-maiõ"ilia~ coni·o -niáXihiO da flÓreSta em pé, -éO~Pre~D.de
estamos lançando no Brasil neste exato momento, e deixo as seguintes diretrizes básicas:
aqui, à disposição de todos, a íntegra do documento sobre
1. Introduzir uma pó lítica de convivência e co-habitaçáo
pacífica entr~ as comunidades humanas pertencentes a difeo tema.
Por dezenas de anos a Amazônia foi apresentada ao mun- rentes culturas, subculturas e economias, visandC? pôr fim aos
do como uma região-uiliforme~despovoada e monótona, sem violentos e intermináveis conflitos_existentes entre fazendeiros
divefsídadc física e_ biológiCa: um· espaço sem gente e sem e índios, latifundiários e posseiroS, garimpeiros e índios, índiOs
história, sujeito a qualquer manipulação através de planeja- e peões das agropecuárias, seringueiros e madeireiras:
mento feito à distância.
2. . "Ince~:nv_ar" um ~r!J.plo proceSso de reconstrução da
As elites govemant~s -~~~t_inaram à regíãO-políticas públi~ biodiversidade, levando elA conta sua importância para o país
casqu-e resultaram em enormes fracassos. Houve rcconli«:idos e para o planeta, em termos de património ge!ú~tiCo e reserva
fracassos na políticã-itldifferllsfâ,- furidiáriã, agríCqi~_. de tra.gs~_ para a pesquisa médico-farmacêutica, bem como para a viábiliportes, de mineração e hidrclétrica.
zação de atividades económicas ã.uto-susteritãveis no "iriiúesse
Acima de tudo, vem se registrando profundo desprezo da população regional: palmác_eas -c-omestíveis (aç3í, pupupelo destino das populações tradicionais, dependentes das fio~ nha), oleaginosas (dendê), e cultivos sombreados nas bordas
restas e dos ig_arapés: índios, seringueiros-. caStanheiros e beira- de matas (cacau, frutíferas).
3. ReformUlar radicalmellte a -irresponsáv_el política de
deiros.
A implantação de rodovias no coração da selva, sem qual- abertura de estradas, que vem se desenvolvendo desde o períoquer previsão de impactos físicOs, ecológicos e s_ociais acarre- do da construção de Brasília, com m-ultiplicação dos corretou frentes múltiplas de devastação. Houve criminosa omissão" dores de devastação, que já produziram perdas irreparáveis
quanto à proteção da sanidade das águ~s dos rios e igarapés, ao rileio ambiente amazónico:-= Não autorizar a construção
de onde provérh o peixe, alimento principal e razão da sobrevi- de novas estradas, antes de se implantar um novo sistema
de gez:.enciamento das rodovias atuais 1 vqltado para a preservência da pópulação pobre da região.
vação ambiental e para um real atendimento das comunidades
Desde há muitos anos, vêm ocorrendo estímulos des_equi~ locais e dos viajantes;
- --li brados à grande c pequena mineração, sem nenhuma preocu4. Mudar a legislação que autoriza o desmate de até,
pação com a cadeia de conseqüências. Está muito longe de 50% de qualquer gleba na Amazónia, independente do prazo
ser solucionada a invasão de reservas indígenas com vistas e tipo de terreno, pondo fim à fraude consistente em consià garimpagem.
derar como "benfeitoria" toda área jã desmatada. Manter
Esses fatos demonstram que a abertura da Amazónia sob rígido controle todos os tipos de empreendimentos baseaao mundo externo- sob a égide de um capitalismo indiscuti- dos no desmate (madeireiras, pecuárias, mineradoras e-tc.),
velmente selvagem- provocou a mais feroz projeção de uma fazendo com que os gigantescos latifúnâios e,q.st~ntes- na região
sociedade desigual sobre espaços herdados da natureza, de não possam derrubar mais que 0,5% de sua área total.
que se tem notícia ao final do século 20.
5. Cercar todas as ati vidades agrícolas na Amazónia
, Tal invasão fez- inStalar Um caos fundiário generalizado de fortes precauções com vistas à preservação ambiental, ine provocou enorme saque aos r-ecurSos naturais básicós-e iiqlle~ cluindo a proibição taxativa dos agrotóxico_s, técnicas corretas
zas do subsolo, produzindo ampla desordem ecológica.
de manejo e recuperação-dos solos, limitação- ito desmate
Implantada a desordem ecológica e social,_ as situações proporcional à dimensão da gleba, e ainda a exigência de
de conflito atingiram níveis tais que implicam, ao mesmo tem- intervalos para prosseguimento das diferentes etapas de cada
po, em deterioração do meio ambiente e conflitos sociais agu- projeto de modo a verificar a resposta dos solos e ecossistemas.
dos: ·os dois mais graves problemas ambientais da Amazónia
6. _Admitir projetes de reflorestamento únicã. e excfusiBrasileira.
vamente em determinados trechos de _áreas já predadas, proiApós 30 anos de interferências complexas na região, tOr- bindo-se a derrubada da floresta original para implantação
na-se inadiável a criação de uma nova atmosfera de convi- de sistemas de reflorestamento com espécies alienígenas.
vência e entendimento na Amazónia, alterando radicalmente
7. Preservar a qualidade das águas da Amazônia, atrao quadro atual de injustiças sociais 'e-'ágresSõesambientais vés de medidas que vão da proibição dos agrotóxicos-aO incre- resultantes do elitismo e da incompetência dos governantes menta das obras de saneamento básico em todas as cidades
que se sucederam.
amazónicas passando pela busca de alternativas obrigatórias
Vivem atualrnente na Amazónia BraSileira 40.000 índios; ao uso de mercúrio_ na mineração e exigência de tratainento
2.500.000 seririgtu~iros, beiradciros, ·ifhéUS. e ciistanheiros; terciário das águas provenientes de qualquer indústria poten550.000 garimpeiros;-5.000.000-de-iiiibalhadores braçais, fun-- cialmente poluidora.
cionários-e~peões· semi-n6ma:des; além de -alguns milhões de
8. Consolidar o Iriõdelo das reServas extratiVistas, surgihabitantes urbanos, espalhados por grandes, médias e p-eque-- das a partir da experiência heróii:::a dos seringueiros do Acre,
nas cidades.
que se constituem numa forma de utilização sQcial da floresta
Esse contingente humano deve estar no cent;rO das aten- e garant~m a sobrevivênCia da população com uma produção
ções de qualquer proposta de protcção ambiental (iara a Ama- auto-sustentada que preserva amplamente a biodiversidade
zónia~ eSpecialmente da política a Ser sustentada por uma
regional.
administração pública radicalmente distinta da atual, que ve-9. Implantar na regiáo u-ma Reforma Agráriã. que tenha
nha a se orientar por uma Concepção democrática e popular particularidades condizentes com a natureza especial de uma
A função báSica desse organismo é acompanhar as políti-

cas do atual governo e formular propostas alternativas para-
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área que, além de gigantesca, é de interesse planetário_ na
ótica da defesa ambiental. Consolidar as reservas extra ti vistas,

anular negociatas cartoriais que ensejarem a apropriação de
tei-ras devolutas, limitar drasticamente o tamanho máximo
permitido para as glebas, desapropriar todas as terras vinculadas a narcotráfico etc.

Estas· são, em suas linhas mais gerafs, nossas principais
prOpostas para a defesa ambiental e desenvolvimento da Amazônia.
- -Com milhares de trabalhadores, criamos nos anos 80 um
novo movimento socfa.I no Brasil, renovamos o sindicalismo
e formamos um partido que deu voz àqueles que sempre viveram marginalizados.
Meu partido se preocupa com a ecologia porque somos
um partido de trabalhadores. São os trabalhadores do campo
e da cidade as principais vítimas da degradação ambiental:
nas fábricas, nos bairros poluídos, nas lavouras infestadas de
agrotóxicos.
Meu partido é ecologista porque é socialista e _democrátiCO~--

Porque somos sociã.Iistas e democráticos, pregamos novas
formas de organização da produção e novas relações de trabalho, que são incompatíveis com os critérios produtivistas poluidores e· autoritários - do capitalismo ou do socialismo
burocrático.
Buscamos construir uma nova sociedade, fun4ada nos
valores da liberdade e da justiça social. A preservação ambiental é um dos legados que queremos deixar às futuras geraçõ~s.
É por estas razões que tantos ambientalistas participaram
da fundação e construção de nossa proposta. Porque compreenderam que a luta ecológica é - antes de tudo - a
luta dos trabalhadores. E que a luta ecológica não poderá
ser vitoriosa enquanto a terra estivá concentrada nas mãos
de poucos, as fábricas forem o inferno que hoje são e, as
cidades, insalubres depósitos humanos.
Alguns de nós começamos pela luta sindical. Outros defendendo o meio ambiente. Outros, exigindo melhores condições de habitação, saúde, escola ou transporte. Outros, lutando, pelos direitos da mulher. E-outros, por suas convicções
intelectuais, éticas ou religiosas.
Todos trilhamos _o caminho que leva a uma sociedade
livre, justa, capaz de preservar a natureza e construir novos
valores políticos e morais.
Muitos caíram nesse caminho. Mas com seu ex_emplo iluminaram o trecho que ainda devemos percorrer. Quero terminar prestando uma homenagem àquele que talvez tenha sido
o mais humilde e o mais eficaz dos ecologistas de nosso tempo.
Um trabalhador símbolo de nosso combate. Um homem que
soube articular a luta pela Reforma Agrária com a defesa
ambiental. A luta pela democracia com o socialismo. E tombou barbaramente assassinado em dezembro de 1988, para
tornar-se o grande símbolo internacional da luta dos trabalhadores em defesa do meio ambiente e da justiça.
Refiro-me a nosso companheiro, sindicalista, ecologista
e militante do Partido dos Trabalhadores, Chico Mendes.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Teotonio Vilela Filho. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. (Pausa.)
S. E~ não está presente.
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Conce_do a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Não há mais oradores inscritos.
O Sr. Ney Maranhão -Sr. Presidente, peço a palavra,
pois estava inscrito;- O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Senador Ney
Maranhão, V. Ex~ estava inscrito mas, quando foi chamado,
não se encontrava presente. Entretanto, a Presidência lhe
concederá a palavra, lamentando informar que V. E~ dispõs
de três minutos, porque foi convocada uma nova sessão para
as 18 horas.
O _Sr. Ney Maranhão- Desisto, Sr. Presidente, porque
com três minutos apenas não poderei dizer o que gostaria.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - A sessão
não foi convocãda por mim.
O Sr. Ne:r ~aranhão- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Senador
Ney Maranhão, 0001.0 sempre, estou levantando aqui um
problema, porque V. E~ estava inscrito, foi ·chamado e na
ocasião não se encontrava presente.
Esta sessão encerra-se às 18h30min.
Então, V. Ex~ teria 32 minutos para falar, mas o Presidente Mauro Benevides convocou sessão para as 18h. Porém,
se V. Ex~ insistir em falar neste momento~- considerarei a
sua razão, porque, regimentalmente, a sessão só poderá ser
encerraqa às 18h30min.
O Sr. Ney Maranhão - DesistO da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emelldas ao
projeto de Lei da Câmara n~' 105, de 1991;- de iniciatiVa dO
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 3' Região e
-- - dá outras providências.
- --- - Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jutaliy Magalhães) - A Presidência lembra da sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
REQUERIMENTO N• 6, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 6?
de 1992, de autoria do Senador Júlio Campos, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
do Senado Federal. das notas da Vasp e da associação
dos Pilotos da Vasp, publicadas no Jornal "O Estado
de S._ Paulo", edição de 19 de janeiro de 1992.
OSR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está encerrãda a sessão.
_ (Levanta-se a sessãO às 18 horas e 58 minr.Jtos.)

1496

Sexta-feíra 27

D lÁ RI O DO CON G RESSO:_N:_A::.:C::.:I_:O:_N::A.::L:_.c:(S::e2:ça::·o:.:l::l~)_ _ _ _ _ __::M::a::.:rç~o~d::e_:l::.:99::.::..2

Ata da 34a Sessão, em 26 de março de 1992
- EXTRAORDINÁRIA za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Alexandre Costa

ÀS 18 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

- Affonso camargo- Alexandre Costa- Alrnir Gabriel
- Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes - Amir Lando Antonio Mariz- Áureo Mello --Beni Vera.o;.- Carlos Dc'carli - carias Patrocínio - César Dias - Chagas Rodrigues Cid Sabóia de carvalho - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro
- Dario Pereira - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares- Esperidiâo Amin - Epitácio C'.afeteira - Flaviano Melo- Francisco
Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida- Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - lrapuan
Costa Júmor- João catmon- João França- João RochaJonas Pinheiro- Josaphat Mannho- José Eduardo- José
Fogaça -José Paulo Btsol - José Richa -Julio Campos Jutahy Magalhaes - LavOisier Mata - Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista- Lucfdio Portella Magno Bacelar - Mansuero de Lavor - Mârc10 Lacerda Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Maurício
Corrêa - Mauro Bcnevides - Meira Filho - Moisés Abrao Nabor Júnior - Nelson Carnetro - Nelson Wedekin - Ney
Maranhão - Odac1r Soares- Onofre Quman - Oz1el Carneiro - Pedro Stmon - Rachid Saldanha Derz1 - Ratmundo Lira - Ronaldo Aragão - Ruy Bacelar - TeotOrno Vilela Filho
- Valmir Gampelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 73 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniCiamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
1~ Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 104, DE 1992
Requeremos urgência, nos term-os do art. 336, b, do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto Legislativo n9 23,
de 1992, que "susta o Decreto n9 430, de 20 de janeiro de
1992, que regulamenta o artigo 4• da Lei n• 8.197, de 27
de junho de 1991, e dá outras providências".
Sala das sessões, 26 de março de 1992.- Maurício Corrêa
- Nelson Carneiro - Onofre Quinan - Humberto Lucena
- Guilherme Palmeira - Dario Pereira ---Magno Bacelar
- Mauro Benevides - Julio Campos - Epitácio Cafeteira
- Affonso Camargo - Walmir Campelo -- João Rocha Louremberg Nunes Rocha - Carlos Patricinio - Mansueto

de Lavor - César Dias - Alexandre Costa - Amir Lando
--Eduardo Suplicy- Mário Covas- Cid Sabóia de Carvalho
- Nabo r Júnior- Jonas Pinheiro- Beni Veras- Eleio Alvares
- Gerson Camata - Almir Gabriel - Francisco Rolemberg
- João Calmon -- Wilson Martins - Nelson Wedekim Ronaldo Aragão - Moisés Abrão --Lavoisier Maia - Esperidião Amin- Lucídio Portella- João França- Chagas Rodrigues - Garibaldi Alves Filho - Iram Saraiva - Mário Lacerda - Carlos De'Carli -- Darcy Ribeiro - José Richa Pedro Simon - Antonio Mariz - José Fogaça - Ruy Bacelar
- José Flaviano Melo_- José Eduardo.
REQUERIMENTO N• 105, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n"-8, de 1992, que "d{spõe -sobre a Organização da Previdência
da República e dos Ministérios e dá outras providências".
Sala das SeSsões, 26 de março de 1992. - segUem-se
assinaturas.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Os. requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, nos termos
do art. 340, II. do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)-- !'assa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n"_6,
de 1992, de autoria do Senador Júlio Campos, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Ari.ais
do Senado Federal, das notas da Vasp e da associação
dos Pilotos da Vasp, publicadas_ no Jornal O Estado
de S. Paulo, edição de 19 de janeiro de 1992.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É a seguinte a matéria cuja transcriÇão é sOHcitada:
VASP
A OPINIÃO PÚBLICA
O Estado de S. Paulo
A Vasp tem sido vítima, ultimamente, de noticiário de
imprensa tendente a gerar dificuldades ao exercício das suas

o
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atividades comerciais, táticas de que :se valem aqueles ainda

inconformados com a sua privatizaçãO e cOiii 6"ê:Xemplo que
tem oferecido do poder criador da competição e do regime
de mercado.
Em respeito à Opinião pública, aos seus passageiros, for~
necedores e ao me-rcado em geral, afirmamos que:
a) Os a tos de terrorismo que vêm sendo praticados contra
a Vasp através da imprensa são orientados por dirigentes sindicais e políticos do segmento retrógrado do PT. Mal sucedidos
em iniciativas judiciais que empreenderam com finalidade me-
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menta da sua participação na demanda, e reafirmam a decisão
de continuarem servindo ao Brasil.
São Paulo, 16 de janeiro de 1992. -Wagner Canhedo
~zevedo, Presidente da Vasp.

APVASP
Carta enviada pela Associação dos Pilotos da
Vasp- APVASP- ao Estado de S. Paulo
em 13 de janeiro de 1992
Em nome dos pilotos da Vasp por nós representados
ramente propagandística, recorrem agora a outro-s--métodos, gostaríamos de registrar aquf noSso protesto contra a matéria
interessados na desestabilização de uma empresa cujas rela- publicada nesse jornal em 12 de janeiro de 1992, "revelando"
ções internas de trabalho constituem desestimulo ao conflito problemas de peças e estoques na Vasp. Esclarecemos que
a operação de aviões em ACR (Ação Corretiva Retardada)
e à luta de classes, não servindo, assim, a sua ideologia.
é permitida pelo próprio fabricante e homologada pelo DAC,
b) A Vasp lamenta que órgão de imprensa, cuja larga sendo prática comum em todas as companhias aéreas do muncirculação lhes impõe o dever de serem responsáveis na apura- do. Da forma como foi escrita, a reportagem dá ao leitOr
ção e avaliação do que publicam, dêem guarda a informações a impressão de que os comandantes da Vasp- os responsáveis
falsas ou a iriterpretações íiltencionalmente dirigidas para fins pela operação e segurança das aeronaves -_são irresponsáveis
excusos, não julgando adequadamente as motivações e inte- que colocam em risco suas vidas e as dos passageiros, voando
resses das suas fontes.
aviões fora de condições. O jornal deveria ter consultado
e) As conclusões explícitas do noticfáríO relativo ao servi- alguém com nível técnico suficiente a fírit--de dar ao leitor
ço de manutt!nção de aeronaves da Vasp são totalmente insub- leigo uma visão correta dos problemas apontados.
Atenciosamente.
sistentes, sem valor técnico e levianas. A Vasp é dirigida
Comaridante Marco Antônio Cerdeira, Difetor da APpor homens responsáveis, com larga tradição empresarial no
País, e entre os set!ts trabalhadores acham-se os melhores enge- VASP.
nheiros e técnicos aeronáuticos brasileiros, entre os quais -o
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Esgotada à
Brigadeiro Luiz Antonio Cruz, Vice-Presidente responsável matéria constante da Ordem do Dia. Passa-se, agora, à aprepela área de manutenção. O seu corpo técnico foi formado ciação do Requerimento n 9 104, de 1992, de urgência, lido
ao longo dos 57 anos de atividades da empresa no Brasil, no Expediente, para o Projeto de Decreto Legislativo n~ 23,
possuindo tradição e seriedade profissional que não estão ao de 1992.
alcance de qual'.JUCr dúvida. Os seus Comandantes, responEm vot~ção.
sáveis pela operação e segurança das aeronaves, figuram entre
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
os melhores do País, constituindo agressão que repelimos com
para encaminhar a votação.
vigor a hipótese suscitada de estarem desempenhando inadeO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
quadamente as suas funções.
palavra ao nobre Senador.
d) A situação financeira da Vasp é melhor do que aquela
OSR--JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Para encaautorizada pela economia do País e pelo quadro em que se
encontrava ao ser privatizada, há pouco mais de um a"(lo. minhar a votação. Sem revisão do _orador.) --Sr. Presidente,
Tendo sofrido prejuízo no exercício financeiro de 1991, da O Estado de S. Paulo tem uma coluna com notas políticas
mesma forma que todas as suas congêneres brasileiras, ela e a última começa com estas palavras: "Não é ofensa pergunabsolutamente não _se encontra na situação: descrita pelo PT. tar. Perguntar não ofende;,.
Sr. Presidente, gostaria, então, de perguntar: até quando
Basta assinalar, em apoio a esta afirmativa, -que o prejuízo
sofrido pela Vasp em 1991, primeiro ano da sua vida privada, continuaremos de plantão, aguardando que a Câmara dos
foi menor do que o de 1990, último ano do período estatal, Deputados envie a esta CãSa um projeto que- ficou naquelà
o que valoriza o seu desempenho e fortalece a confiança na Casa do Parl~ento durante dois meses? Repito, essa matéria
tramitou dois meses na Câmara e hoje somos obrigados a
forma como vem sendo gerida.
votá-la sem dela tomarmos conhecimento, sem a analisarmos,
e) Em 1992, a Vasp prosseguirá realizando a sua política embora estejamos conscientes de que o assunto é do maior
comercial de dinamização do mercado, c_om a qual no ano interesse para os muitos aposentados que estão sofrendo depassado, reintroduziu a aviação comercial brasileira no regime mais. Não me importo, Sr. Presidente, que alguém queira
de ooncorrênia. Ela permanece confiante, a despeito da reces- explorar, neste momento, minha opiniãO. Não me importo
são e da oposição dos que lutam deslealmente para conservar realmente. Preocupo-me com isso. Por coerência não ã.ssinei
privilégios, na sua capacidade de cumprir as metas de recupe- nenhum dos dois requerimentos. Venho lutando há mais de
ração e crescimento estabelecidas.
um ano para acabar com a letra a do art. 336, que se refere
A Vasp afirma aos seus usuários que em 1992lhes propor- a regime de urgência.
- -E pergunto, Sr. Presidente: Que calamidade pública ou
cionará os mais elevados padrões de eficiência da -a-viação
brasileira - a mais alta pontualidade, o melhor serviço de interesse nacional estão sendo atendidos neste caso? Somente
bordo, frota continuamente-renovada e a cortesia e compe- se justificaria essa votação, hoje, de -imediato, dentio da extência de suas equipes de bordo e de terra, virtudes que fizeram pressão, "do interesse nacio:rlai"; somente assim.
Poderíamos, na melhor das hipóteses, faze-r um requeridela a empresa aérea brasileira que mais cresceu em 1991.
A direção da Vasp e os seus trabalhadores agradecem mento de urgência e votá-lo na terça-feira. Mas não! Temos
o apoio que têm recebido do mercado, responsável pelo cresci~ que ficar de prontidão, atendendo ao que a Câmara determina
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e nos manda. Temos que votar o que nos ch_ega, sem o direito
de discutir a matéria.
Como faz O Estado de S. Paulo nas suas notas políticas
-perguntar não ofende: Até quando irá o Senado sujeitar-se
a isso? Até quando estaremos abdicando do nosso direito
de examinar as matérias que aqui vêm para nossa deliberação?
Sr. Presidente, sei que estou sozinho e, hoje, há dois
assuntos convergentes nã pauta: foram conseguiáas 54 assinaturas para o requerimento de urgência- por causa do decreto,
atendendo ao preceito regimental; o mesmo se deu por causa
da criaçã:o da Secretaria de Governo. Então, são interesses
convergentes e não adianta ficar -·-·rutarido collfra a maré".
Não vou pedir verificação de quorum, porque não adianta
fazê-lo sem apoiamento. ISso não resolve e, por isso, deixo
aqui o meu protesto, mais uma vez, contra esse critério ado tado pelo Senado que tudo vota em regime de urgéncia urgentíssfma.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Março de 1992

menta o art. 49 da Lei n 9 8.197, de 27 de junhÕ de 1991,
e dá outras providências.
A proposição, Sr. Presidente, vem à Casa depois de ter
a sua discussão e votação iniciada na Câmara dos DePutados.
Trata-se de medida tendente a fazer com que, como a própria
ementa o declara, seja sustado o decreto presidencial que
regulamenta lei federal tendo, conseqüentemente, total e completo amparo legal, a meu juízo. Porém, neste momento em
que encaminho a votação desejo fazer apenas duas observações.
Em primeiro lugar, na condição de Líder do PFL e do
Governo nesta Casa, desejo deixar a questão em aberto, ou
seja, liberar os colegas para que manifestem a sua posição
de acordo com a sua consciência. Por isso mesmo não pretendo, sequer, na votação da proposição pedir verificação de
votação ou tampouco votação nominal como, aliás, já tive
oportunidade de comunicar tal decisão aos Líderes dos Partidos nesta Casa e, de modo especial, aos Líderes políticos
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação~ de partido de Oposição.
Em segundo lugar, desejo dizer, Sr. Presidente, Srs. _Senao requerimento.
- -Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer dores, em que pese vir essa matéria a remerecer aprovação
no Senado Federal, que ela não irá alterar significativamente
sentados. (Pausa.)
a situação do aposentado, porque, uma vez sustado, o Decreto
Aprovado.
9
Aprovado o requerimento, passa-se à apreCiaç-ãO da ma- n 430, de janeiro deste ano, continuará prevalecendo, pnsto
que
ele apenas regulamenta a Lei n 9 8.897, que, por sua vez,
téria.
apóia-se em texto constitucional em vigor previsto expressaDiscussáo, em turno único, do Projeto de Decreto mente no art. 100 da Constituição Federal, promulgada em
Legislativo n" 23, de 1992, que susta o Decreto n" 430, 5 de outubro de 1988.
de 20 de janeiro de 1992, que regulamenta o art. 49
Daí por que, Sr. Presidente, como já tive a oportunidade
da Lei n• 8.197. de 27 de junho de 1991, e dá outras de manifestar em pronunciamento que fiz anteriormente; enprovidências. (Dependendo de parecer.)
tendo que a sustação do Decreto n" 430 não trará nenhuma
Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, designo - modificação nem criãrá condições, portanto, para que o apoo nobre Senador Nelson Carneiro para emitir P~lfécer sobre sentado possa fluir de melhor proteção previdenciária por
·
a matéria.
parte do Estado.
Feitas essas considerações, Sr. Presidente, renovando
O SR. NELSON CARNEIRO (PMOB -IÜ. Pára proferir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, partici- mais uma vez a minha posição, quero dizer que deixo a questão
pando das justas críticas do nobre Senador Jutahy Magalhães aberta para que os nobres co!egas, não apenas do meu Partido,
e fazendo votos para que os episódios _desta noite sejam os o PFL, mas de PartiQos que apóiam o Governo, como o PRN,
últimos a utilizar o recurso da urgência urgentíssima, cum- PTB, PDC e PDS, votem de acordo com_ suas respectivas
,pre-me dar o parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo consciências.
Es-sa é a minha marlifestação.
n" 23/92: que "suste o Decreto n" 430, de 20 de janeiro de
1992, que regulamenta o art. 49 da Lei n" 8.19_7, de 27 de
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra,_
junho de 1991, e dá outras providências".
para encaminhar a votação.
A matéria, Sr. Presidente, é amplamente conhecida do
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
Plenário e do País. O parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que Die cumpre proferir, neSte instante, palavra a V. Ex'!
é pela aprovação do projeto de decreto legislativo.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -PB. Para encaO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) .,-- O parecer minhar.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nossa posição
do nobre Senador Nelson Carneíro -conch.ii fã.VOràVelmente é bastante clara nesta matéria, desde o momento em que
o Senlior Presidente da República baixou o Decreto-Lei n"
ao projeto.
9
Completada a instrução da matéria, p3Ss_!1_-se ã discussão 430, de 20 de janeiro de 1992, que regulamenta o art. 4
da
Lei
n•
8.197.
de
27
de
junho
de
1991,
e
dá
outras
providêndo projeto, em turno único.
- --cias, f!O sentido de_trans~erir_para 1993 o pagamento dos reaO Sr. Marco Macief- Si. Presidente, peço a palavra justes devidos aos aposentados e pensionistas, de acordo com
as decisões judiciais.
para encaminhar a votação.
Nunca deixamos de colocar que esse decreto era flagranO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a temente inconstitucional, porque na verdade, conforme hoje
palavra a V. Ex•
tíve oportunidade de ler no art. 100 da Constituição de 1988,
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar está ali escrito, com todas as letras, que não se pode incluir
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 'êD.tre os precatórios os-~ créditos destinados à alimentação e,
Senadores, estamos, neste instante, votando o projeto de de- portanto, os proventos dos aposentados e pensionistas, que
creto legislativo que tomou nesta Casa o_ tt9 23, de 1992, que dependem para sua subsistência do recebimento desses resusta o Decreto n" 430, de 20 de janeiro de 1992, que regula- cursos.
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Há um clamor nacional. Temos certeza, Sr. Presidente, juristas da Casa - evidentemente num rol onde me incluo
que na hora em que esse decreto cair, vai ficar colocada aos por ser engenheiro civil- sobre a tese da inocuidade. Discuolhos da opinião pública, pelo menos, a posição do Congresso tiu-se aqui qual é mais inócuo, s_e o deCretO legislativo ou ·
- _
Nacional, no sentido de que estamos ao lado da causa justa o Decreto n" 430.
dos aposentados e pensionistas da Previdência ·social.
É evidente que numa votação como essa a Liderança
Mas, ao votar pela aprovação do projeto de decreto legis~ deixa a questão aberta. Mas aproveito o momento para trazer
lativo queremos, mais uma vez, reafirmar, de público, o com- a esta Casa, composta de homens sérios e sensatos, uma preopromisso, com a responsabilidade que temos de um grande cupação que vem se avolumando em meu espírito com relação
partido nacional, de que estaremos abertos, permanentemen- ao tipo de informação que chega até aos aposentados.
te, a um diálogo com todos os partidos, especialmente aqueles
A meu ver, novamente, a versão que é colocada não
que compõem a Bancada do Governo, no Congress-o Nacional, corresponde ao fato. Aqui mesmo, todos concluíram que qualno sentido de encontrar, urgentemente, meios e modos de quer que seja o resultado dessa _votação, nada vai significar
modificar, em profundidade, a estrutura do nosso sistema concreta, material e monetariamente, em seguida, ao bolso
previdenciário.
- dos aposentados. E me preocupo porque li, na quarta-feira,
Esta, Sr. Presidente, sem dúvida, a nossa decisão.
num dos jornais de Brasília, a declaração de uma senhora
O Si'. Oziel Carneiro - Sr. Presidente,- peço a palavra, aposentada que teria vindo do Rio de_ Janeiro e estava indignada pelo fato de a Câmara dos Deputados não ter votado,
para encaminhar a votação.
n~ terça-feira, quando havia uma graride presença de aposeno SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa _:__-Conceôo a tados nas galerias, o decreto legislativo. E o -que me surpreenpalavra a V. Ex~
deu foi quarido ela disse quanto percebia de aposentadoria:
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS - I'A. !'.ara encami. um salário mínimo
Então, pergunto. Será que essa cidadã, essa senhora veio
nhar. Sem révü;"ãb do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado-_
res, essa questão é muito mais política do que _urna decisão para cá para participar, dar seu apoio nas galerias, consciente
para resolver de imediato o problema dos aposentados. O de que ela, ganhadora de salário mínimo; não vai ter nenhuma
desejo do meu Partido_ seria o de que pudessem brotar os alteração nos seus proventos? Ela ganha um salário rnfnimot
A televisão diz assim: "Ganhará ou perderá os 147%.''
recursos e as soluções para que os aposentados recebessem,
Hoje mesmo, no debate, falou-se em ganhar os 147%. Qual
o mais rápido possível os 147%.
Examinada pelos meus companheiros, a questão fica aposentado terá os proventos aumentados em 147% se ganhar
no Supremo Tribunal Federal? Se ganhar,_ terá_o- aumento
aberta à decisão da Bancada.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra cumulátivo sobre aquilo que o GoVeiD.Ojã deu, que foi 54:6%.
Então, o percentual é da ordem de 60%. Por isso me preocupo,
para encaminhar a votação.
pOrque acaba saindo do Poder Legislativo, urita ii:tformação
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a que amanhã poderá frustrar os aposentados brasileiros.
palavra a V. Ex•
·
·· ·
QUando todos se dispuserem a negociar, na primeira negociação, devemos ser absolutamente verazes em termos nuO SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encami- méricos, para infonllar corretamente, pois é direito político
nhar. Sem revisão-do _orador.)- Sr. Presidente, na minha fundamental de qualquer cidadão a informaçao correta. Asopin:ião, à Decreto n" 430, do Executivo, só tinha um mérito, sim, cabe informar corretamente ao aposentado os ganhos
para atender os interess_es e desígnios do Gõverl).o, que era que ele terá.
o art. 3", que impunha urna pena aos agentes do Poder Público
· ·O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O PTB declaque desobedecessem o GoveinO, -cumprindo as deCisões judi- ra_ a-questão em aberto.
ciaiS, pagando as condenações~ Esse era o sentído pragmático
Como se mflllifesta oPT? (Pausa.)
do decreto do Executivo.
Como se manifesta o PSDB'?
O Supremo Tribunal Federal entendeu qUe ess_e- dispositivo era inconstitucional, porque impunha uma norma penal
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para encaque só poderia existir se hOu-vesse lei do Congresso Nacional.
Portanto, os outros artigos que passaram· a tef vigênCia são- minhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, imaginava
in6cu0s. E o que o decreto legislativo está fazendo é suspender que pediríamos a- palavra e não serfamos chamados. convoa eficácia do artigo de um decreto que não atingiu o seu cados para manifestar a nossa opiilião -não vou manifestar
fim.
··
·
··
a opinião do Partido e sim a minha opinião. - -Estou acompanhando as manifestações dos diversos lídePortanto, a nossa posfçãõ- é-de votar favo'fave!mente ao
decreto legislativo; para sustar o's efeitos do Decreto do Execu- res, ouvindo cada um dizer o que pensa a respeito dessa votação. O SenaQ.or.Affonsp Çamargo acaÇou de dar uma explicativo n~ 430.
ção, que considerei muito objetiva, do que estamos fazendo
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - 0- Líder do aqui.
PDT encaminhou favoravelmente à matéria.
Sr. Presidente, vejo com preocupação que eu tinha razão,
O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, peço a palavra quando estranhei que estivéssemos aqui votando e.m urgência
urgentíssima, utilizando a norma regimentai para um ass~nto
para encaminhar.
da maior importância, da maior urgência, para nada! Todos
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
os lideres que encaminharam a votação disseram que a decisão
palavra ao nobre Líder do PTB.
seria inócual '<Não vai resolver nadal''- todos_di_$.S~r_a~.• não
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR. Para encami- sou eu quem está dizendo.
nhar. Sem revisão du orador.)- Sr. Presidente, o que assisti,
Então_, pergunto: Se todos a consideram inócua, por que
nas últimas horas, foi um debate entre os mais emirientes votaram o pedido de urgência urgentíssima? São os nossos

r

1500 Sexta-feira 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

vícios; vamos dizer à opinião pública que ficamos a .favor

desse decreto legislativo. Isso vai aumentar um centavo no
bolso de algum aposentado? Não sei. Os.juriStas_dizem que
não, que é inócuo. Mas eu voto a favor da inocuidade. (Risos.)
O PSDB vai votar a favor. Aí, posso falar em nome do PSDB.

Março de 1992

Não havendo quem queira discuti:la, encerro a discussão.
Em votação.
_
Os Srs. Senadores que a aprovam qUeiram pefin-ànecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à pío-mulgação.

Esta a explicação; quanto_ a esta parte. falo em nome do
PSDB. Agora, o resto é de minha autoria, de minha responsabilidade exclusiva.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Passa-se, ago-·
Creio que cometemOs, -mais uma vez, o absuiaó"-dC pedir ra, à apreciação do Requeiimento n 9 105/92, de urgência,
urgência urgentíssima para uma matéria que nãO é urgente lid9 nç) Expediente, para o Projeto de Lei qa_ Câmara n~ 8,
urgentíssima.
del992.
Em votação o requerimento.
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costaj'- Nobre Sena:·
dor José Paulo Bisai, como se manifesta o PSB?
O Si-. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS·. Para encami- para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
nhar à votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
abstraída a reserva do Partido em relação à urgência urgentís~ palavra a V. Ex~
sima, que é uma espécie de alienação do Colégio! _que deixou
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Para encade lado a questão jurídica da inocuidade, cuja discussão não
participei por que -esto-u aqui em-condições precárias de saúde, minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
oão vou repetir todos_ os_ argumentos que já _expus, quando
o PSB votará a favor.
da votação do outro requerimento. Essa matéria esta há um
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O PRN, como
mês_e meio na Câmara -e hoje chega ao Senado, e vamos
se manifesta'? (Pausa.)
votá~la sem discutir. Apenas dou~me o direito de ler um peque~
Em votação.
no
editorial do jornal A Tarde, de 17 de fevereiro passado,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
logo depois que foi encaminhada a Mensagem ao Congresso.
sentados. (Pausa.)
O -título é: "Conversa Cara".
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
"Para ter um homem à mão, conforme esclareceu
o Presidente Fernando Collor, que assumiu o Governo
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa,
consíderando que havia Ministros demais, acaba de
redação final que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
enviar ao Congresso o Projeto de criação de mais urn,a_
É lida a seguinte
Secretaria no Palácio do Planalto. Seu ocupante, o Sr.
Jorge Bomhausen - afirmO que Dão tenho nenhum
problema de ordem pessoal com o Sr. Bornhausen,
PARECER N• 54, DE 1992
ao contrário do que declararam alguns Senadores do
Da Corilíssão Diretora
Governo - começou a trabalhar anteS da sua cria.ção~
Redação- final do Projeto de Decreto Legislativo
recebendo a tarefa de conversar política. É, portanto,
n? 23, de 1992 (n? 153, de 1991, na Câmara dos Depua secretaria da conversa. Mas nunca se teve notícia
tados).
_ neste país-_ e_ em qualquer outro -de urna conversa
A Comissão Diretota apresenta a rEdãção finai dO Pfo)etO -tão cara. Para o Sr. Bomhausen conversar, a sua secrede Decreto Legislativo n' 23, de 1992 (n' 153, de 1991. na
taria terá 23 cargos em comissão. Além do dele, mais
Câmara dos Deputados), que susta o -Decreto n9 430, de 20 __
um subsecretário, um chefe de gabinete, oito assessores
de janeiro de 1992, que regulamentã o art. 49 da Lei n9 8._197,
especiais, mais três assessores não especiais, oito ofide 27 de junho de 1991, e dá outras providências.
ciais-de_~gabinete, além, certamente,_de secretárias, arSala de Reuniões da Comissão, 26 de março de 1992.
quivistas, datilógrafas, proceSsadores de dados, telefo~
- Alexandre Costa, Presidente - Lavoisier Maia, Relator
nistas, cafeteiras, motoristas, porteiros, contínuOs, ser- Beni Veras - Rachid Saldanha Derzi:
ventes e, como não poderá dispensar uma boa conver~
sa, os garçOns para servirem uísque.
ANEXO AO PARECER W 54, DE 1992
Que tal, para quem acabou com ministérios, esta.:
Faço saber que o Congresso Kacional aprovou, nos terbeleceu uma porfia entre ministros para ver qual o
mos do art. 49, inciso V da Constituiç-ão, e eu~,- " -- que mais demitia, quer privatizâr empresas públicas,
Presidente do Senado I,'ederal, promulgo o-seguin~e
aCabou com os transportes de funcionários, preservanDECRETO LEGISLATIVO N•, DE 1992
do apenas os seus automóveis de alto luxo em como~
dato, helic6pteros,-a\riões, "jets,-inótõs-e ·outros veículos
Susta o Decreto n~ 430, de 20 de janeiro de 1992,
à sua disposição Com o dinheiro da Nação, e os galaxies
que regulamenta o art. 4~ da Lei n 9 8.197, de 27 de
e diplomatas dos ministros, tudo isto em nome de uma
junho de 1991, e dá outras providências.
modernização, de um enxugamento, de uma apregoada
Art. 1~ É sustado, desde a publicação, O Decreto n9
moralização dos serviços públicos? Que tal?
430, de 20 de janeiro de 1992, do Presidente da República.
Afinal, parece haver um grande exagero (desta
Art. 2Ç> Este Decreto Legislativo entra em vigoYn-ã data
vez maior do que o da criação do ministro do Mercosul)
de sua publicação.
no quadro dessa secretaria. O Sr. Boi'nhausen-e, a
-bem dizer. o ministro da conversa, da conversa pública,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Em discussão
que nem deveria ser assistida por tanta gente. Depois
a redação final. (Pausa.)
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vão ficar procurando quem espalhou o boato, quem

divulgou a conversa, a mais ·cara conversa do mundo.
Era o que tinha a Uizer, sr: Pi"ésidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o api'ovam queiram permanecer
sentados (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado _o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
"DiSCUssão, erit turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 8/92, (n' 2.491192, na Casa de origem),
de iriiciativa do Senhor Preside-nte_-da República, que
altera dispositiVOs de Lei n"' 8.028, de 12 de abril de
1990, que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios 'e dá outras providências.
- -(Dependendo de parecer)"

Nos termos do art. 140, do Regimento_ Interno, designo
o nobre Senador Esperidião Amin parã emitir parecer sobre

a matéria.
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ao ex-Senador c ex-Governador de Santa Catarina, Jorge Bornhausen, foi feito no dia 23 de janeiro. Portanto, há dois
meses e três dias.
_ __Quero ressaitã.r, ·com a liberd~de de quem já divergiu
-_e já divergiu profundamente-, do ex-Senador, ex-Ministro
-_-~ eX-Governador Jorge Bornhausen, que S. Ex~ ponderou
Junto ao Governo para que, independentemente do impasse
_que produzi':!_ a relativa demm~a na apreciação deste projeto,
· em momento algum o Governo redirecionasse a sua pena
parª' substituí-lo por medida provisória.
Seria injusto de parte desta Casa, que tem cultuada valores da ética, valOres da moral, se omitíssimos, neste momento,
turvados ou perturbados pela paixão política, que o Sr. Jorge
Bornhausen teve a paciência de quem pode- e, aí, gostaria
de fazer uma pequena referência às palavras do Senador Jutab_y Magalhães- se habilitar a fazer a mais elevada das conversas políticas. Teve a paciê-itcia para rião ser- afoito a--pontá
de ocupar o espaço físico do Governo e .teve a paciência para
aguardar que o projeto de lei fosse apreciado pela Câmara.
E não tem culpa se a demora na Câmara tenha sido considerada como débito do Senado também. Não gestionou para
que nós, aqui, com menos de 24.horas, apreciássemos o projMõ~~.

~

_

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS ~ ~SC. Para proferir
É um registro de justiça que tenho o dever de fazer,
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr~~ e con;to seu coestaduano, distinguido que fui com a missão de
Srs. senadores, o_ projeto de lei em questão tem, evidente- relatar o projeto.
mente. dois aspectos a serem abordados à gUiSa -de relatório.
Por tudo isso, creio que, do ponto de vista formal, legal.
O primeiro é o-aspeCto- formãJ dã" sua redação e dos _-objetivo ·e tªinbém do ponto de vista -suõjefíV-õ, o projeto
seus_ objetivos. É absolutamente defensável, e por defensável merece aprovação- apesar do sobressalto do nobre Senador
pode ser aprovado um projeto de lei que pretende dotar o Jutahy Magalhães co~ relação à urgência urgentíssima, indePresidente da República de um instrumento de_ trabalho, de pendente do que este sobressalto possa representar de tumulto
apoio - como o Brasil serripre teve - , sem qüe Se amplie -para o·senádo Federar.
a estrutura administrativa qUe existia antes do ã.tual GovernO. ~- --Por tudo isto, repiro, o meu parecer é pela obviedade ..
A Secretaria do Governo, cOnforme -está -propoSta no pela aprovação do projetO.
--É o parecer, Sr. Presidente.
Projeto de Lei da Câmara n? 8/92, dispOrá de estrutura modesta, se comparada à estrutura da Secretaria de Casa Civil
_ O Sr. Alexandre Costa, t' Vice-Presidente, deixa
ou do Gabinete Civil, como o Brasil já teve. Ain-da do ponto
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro
de vista formal, legal e objetiV-o, não há- cOmo negar se-r este
Benevides, Presidente.
projeto de lei dotado de conteúdo que o distingue da lei que
pretende emendar ou complementar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer
Na verdade, a Lei n• 8.029, de 12 de abril de 1990, que é favorável ao projeto.
_
terá a sua redação alterada por esse projeto, foi-fruto de
Em discussão. (Pausa.)
medida provisória, córi:J.o tantaS Outras leis do período_do iriídO
_ O Sr. Pedro Simom- Sr._President~. peço a palavra
do Governo do Presidente Fernando Collor de Mello o foram.
Contrariamente, ã.O írivés de e-starmos aqui"-a apreciar para discutir.
um projeto de lei de conversão, ou o texto da medida proviO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
sória Originalmente encaminhado, estamos diante _de um projeto de lei do Executivo; creio _que do primeiio- pTOfetõ~ de -a palavra ao nobre Senador.
O SR. PEDRO SIIWOM (PMDB .:'..: RS. Para cÜscutir.
lei do Executivo que dispõe sobre a criação de órgão a n(vel
de ministériO, 'OU ã.-ser ocupado por alguém a nível de Ministro Sem revisão -do orador.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
de Estado.
vejQ com simpatia eSsa votação que vamos realizai aqui. Não
Antes da Constituição ·de 1988, tal pióvídência sé- fazia há dúvida nenhuma de Qüe à Senhor Presidente da República.,
por medida administrativa do Presidente da República, depois ao início de seu Governo. cometeu um lamentável equívoco
do advento da Cortsfihiição de 1988, tanto no GOVerno _ante- ao extinguir a Chefíã: âã. Casa Civif, que, ao longo do tempo,
rior quanto no Governo do Presidente Fernando Collor, esta no-s regi ines democráticos, preenche a finalidade de s_er e.Xatamente a representaçãO do governo no dLálogo com o- Conprovidência seria estabelecida por medida provisóriã.
Portanto, também do ponto devis_ta objctivo, este projeto gresso Nacional e a classe política. No momento em que extinrepresenta uma iniCiatiVa que deve ser objetivo de realce por guiu a Chefia da Casa CiVil, transformando o seu Secretário,
o Sr. Coimbra, numa espécie de homem dos assuntos internos
parte dos Parlamentares.
Finalmente, devo aduzir uma razáu de natureza subjetiva. do governo, Sua E?Cc~lência perdeu um_ braço importante e
De maneira até singular, o projeto de lei sucedeu a escolha significativo. Hoje. veiO Sua Excelência, com humildade, recO=do seu primeiro titular. Ê singular isto. O projeto de lei foi nhecer o seu equívoco, veio o Presidente Collor reconhecer
encaminhado já na segunda quinzena de fevereiro e o convite que estava errado, pois, quando extinguiu aS missões políticas
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da Casa Civil, cometeu um lame_ntável equívoco. Nesse moO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Apenas 10 segundos.
mento, com satisfação, vot~mos fa:Voravefinente· à criação des·
E falo por mim, Sr. Presidente.
se cargo, à retomada da importâilcia e do significado-da missão
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Na implia ser desempenhada pelo Sr. Bornhausen.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, adversário permanente cação regimental V. EX' fala pelo PSDB.
do Sr. Bornhausen, quer no pa-ssado como no presente, tenho
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA- Para disa obrigação de vir aqui e reconhecer a admiração e o respeito cutir. Sem revisão do orador.)- Faço questão de _dizer que
que tenho na expectativa de desempenho de S. Ex~ nesse falo por mim, Sr. Presidente.
Houve um momento em que discUtimos e votamos o
cargo. Sou obrigado a reconhecer a missão do Se Bornhausen
como homem que colaborou na co.sturZI da chamada Aliança pedido de urgência. Manif~tei-me contrário à urgência urgen~
Democrática. Naqueles mome~tõfdifícf:is~ naquelas horas du- tíssima, porque penso que a niatéria não-implica a necessidade
ras e reais, foi -s. Ex~ um-a aas pesSOaS mais importantes com desse tipo de votação - não vamos salvar o País criando
esse cargo.
urna atuaçiio real e significatíVa nii __elãDofãção dessa aliança.
Por o.utro lado, quero cret que a presença de S. Ex•
Disse que não fazia nenhuma restrição à figura do Sr.
pela seriedade, compenetração e· re-spõnsabilid3de, poderá, Jorge Bornhausen. É um ex-colega nosso que merece respeito
com sua experiência~ levar ao Presidente Fernando Collor de todos. Fiz até uma intrigazinha, dizendo o contrário, que,
exatamente aquilo _que lhe falt~~:r~?-e_~de_ o primeiro dia do como Senador do Gov~mo, não tinha nada a opor quanto
seu Governo, quandO constituiu o Seu Governo em bases à sua indicação, quero dizer, lembrado pelo Senador Esperipessoais, dizendo: "Eu sou o Minis!rO ~~ Econo~a. A polítiCa dião Am.in, que tenho _urç.a razijo especial para votar no Sr.
económica é a minha e sOmente tenho um tiro!'' Enfim, aquilo Jorge Bomhausen. Ele provém de uma família tradicionalque caracterizou 6 "bateu levou" e tudo Oniais que nós cOnhe- mente udenista em Santa _çátarina_. __Por essa razão, teria que
cemos do iriício -do seu Governo. Creio- qúe o 'Sr. Jorge Bor- votar a favor. (Risos.)
nhausen, ao lado do Presidente, um polítiCO-sériO, responsável
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Encerrada
e competente, poderá oferecer argumentos muito importantes
e significativos para o -futúro. TenhO· tambérit· __um pontp de a discussão, passa-se à võtaçãõ.
vista, Uma põsiçãci"idêntica: à do Senador Jutahy Magalhães
. Q Sr: Mãrc-o _M~ciel -Sr. Pr!;':sidente, peço a·palavr_a
.. com relação à votação em regi~e de ~ygência ~rgeri.tísSima, para encaminhar a votação.
ou seja, votar em qu-estão de horas -aquilo que a Câmara
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Para encamidos Deputados, às ve,2;es, le":a m~~~ Eafª-- dec~dir ..
Quanto a esse projeto, no entanto, meu prezado compa- nhar a votação, concedo a palavra ao nobre Líder Marco
Maciel.
nheiro de luta, Senador Jutahy Magalh~~s, creiO que ª'qui
não haverá propriamente desmerecim~nto do _Senado .. Se a
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para _encaminhar.
~) Câmara fez esSe debate e trouxe restrições no ·senti<io de
Sem revísão do orador.) -Sr.-Presidente, serei_breve-~ Desejo
que es~as matérias não poderiam ser votadas, a não'ser depois ciestacar um fato, a meu ver, extremamente significativo para
que houyesse entendimento -oposiçãO qci.eria a: ~6fã.ção dos a política brasileira, no momento em que nos- preparamos
.147% e a liderança do Governo queria a aprovaçãO da Secre~ para votar a mensagem presidencial que cria a Secretaria do
-taria para o Sr. Jorge Bomhausen -., creio que não estamos Governo da República .
. Sendo sui'preendidos, porque há muito tenios-po~ição sobre
Gostaria "e_ptel,l~ionar, Sr! Prç.sld.en_ie, a conduta do_sev
."OS 147% e a criação dessa Secretaria.
·
futuro ocupante, o nosso éx~C()legã., Senador Jorge Bornhau. ·." :. Hav~ndo entendimento entre as Lideranç~s. de Governo s~n. Cor~lvidado pelo Presidente da Repdblica para exercer
~ Oposição, não sei'emos -diminuídos; pelOcOntrário, prestiaquelas funções, S. Ex• fez questão de dizer que só aceitaria
gia-sç o Senado em votar, neste momento, tanto os 147% assumi-Ias depois de criado o referido cargo mediante projeto
quanto essa matéria, que, na verdade, são ~a maior impor- de lei. S. Ex~ poderia optar por outro caminho: ser nomeado
tância.
pOr meio de decreto, ou até mesmo de medida provisória .
.Com a. rriesma sinceridade com que assomei à tribuna Mas, numa prova de grande apreço ao Congresso Nacional,
. P~ra criticar e analisar o comportanmento do Senhor Presi- fez _q_ue_stão de aguardar a investidura no Cargo, até que _o
·dente Fernando Collor de Mello, no que tange a tantas ques- Congresso Nacional, as duas Casas, Câinara dos Deputados
tõe's. refer~ntes à corru'---pçâo, vejo com satisfação que a pre- e Senado Federal, aprovasse o projeto de lei que criava o
.. , ··senç?, do Sr. Jorge Bornhausen poderá_ser positiva, põis·s-er-á cargo e dava-lhe condições de _excercê-lo, conseqüentemente_
····· "alguém rro_Governo que levará um pouco mais de orientação, em provimento definitivo, medíante lei oriunda do Congresso
.:· de.. e.~tilo ju"9-tO a tantos outros _políti_cos como o _Sr. Minist~o Nacional.
__ _
· 'Jàrbas·Passarinho, qae mostrou ao Govetn-o-uma diretriz no·
Isso é algo _que bem demonstra·a formação moral do
/.'v#.• ta;o··necessária-pãi'à o futúro deste P3.ís.
_
.~Obi'e ex-Senador Jorge Bo{'nhausen, homem íntegro, como
'aqui foi salientado, honrado, sobretudo um cidadão com enor1 ·~ · :: .E~ã(?:que tinha a dizer, Si. Presidente.
-me apreço pelo Congresso Nac;i_onal, que sabe: da- importâitcia
O;SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua da Instituição parao bom desein-penho· da ação govemamen.,\
enl ,?i;SC\l,SSão.
'
tal.
., _~ ;. Q SI:~ .Jutaby-Magalhãfs- Sr. PresicteD.te, peço a paiavra,. .
Em rápidas palavras, Sr. Presidente, g_ostaria de: destacar
para ~'iSt;lf,~ir.
. .'
" 'e~se gesto do fu,turo Mi?istro Jorge ~?rnhausen, e dizer que
·
S._ Ex~ cresceu amda mats no reconhecimento dos seu_s ex-Co·. · ; J·O~'St{.~:-PRESIDE~~~ __(Mauro Benevides) _Concedo legas, Deputados Federais· e Senadores. N3tUI-alrilente, isso
a pãlavr~_a.;:, no~re _Sena9~E}utajly Magalhães, para discutir,' .nos dará condições para ·vorar com plena convicção o projeto
·que crià a Secretaria ·de Governo e que lhe permite e-xercer
que ~al3;~~· Relo PS_D~..

. .'•·.

.,
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o cargo como seu primeiro titular, depois de devidamente
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
aprovada a mensagem.
para encaminhar.
A nossa Bancada vota favoravelmente à Mensagem PresiO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Para encami·
dencial e está certa de que, com a posse do Minis~~o Jorge
Bornhausen, o Governo terá os seus quadros devidamente - nhar, concedo a palavra ao nobre Líder Maurício Corrêa.
enriquecidos. Mais do que isso,, muito signíficará para a açáo
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encami·
do Governo a incorporação -do ilustre Senador ã equipe de
nhar, sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadotrabalho do Preisdente Fernando Collor de Mello.
Acredito, inclusive, que, com sua posse e início-·eretivo res, asSumimos comPromisso com o Líder do Governo de
de suas atividades, o País como um todo e, de modo especial, que, votado o deq.eto legislativo, votaríamos essa proposta.
as instituições políticas brasileiras ficarão muito fortalecidas De modo que, abstraindo-me de qualquer exame do mérito
pelo espírito público, pela formação democrática e, sobretudo, da questão, quero ·cumprir a minha palavra e votar favorapela forma correta e vertical com que o Ministro Jorge Bor- velmente.
nhausen procede em sua vida pública.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
votação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
O Sr. Humberto Lucena- Sr, Presidente, peço a palavra
sentados. (Pausa.)
para encaminhar..
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
A matéria vai à sanção.
a palavra a V. Ex~
É a seguinte a matéria aprovada:
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para encaminhar.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, tràta-se da votação
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
de projeto de lei, de iniciativa do Presidente da República,
N• 8, DE 1992
que altera dispositivo da Lei n' 8.028, de 12 de abril de 1990,
(N' 2.451/92, na Casa de origem)
que dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios e dá outras providências.
Altera dispositivos da Lei n• 8.028, de 12 de abril
No momento em que encaminho, em nome da Bancada
de 1990, que dispõe sobre a organização da Presidência
do PMDB, favoravelmente a votação desse projeto - que,
da República e dos Ministérios, e dá outras providênpor sinal, tramita em regime de urgência urgentíssima, como
cias.
prova de que estamos atentos à necessidade de transforma
O Congresso Nacional decreta.
essa proposição em lei - , desejo, Sr. Presidente, registrar
Art. 1" Os arts. 1", caput, 2" e 39 , caput, da Lei n" 8.028,
a minha estranheza pelo fato de o Senhor Presidente da República ter lançado, no início-do seu Governo, uma reforma de 12 de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes
administrativa que se· cara-cterizou ·pera extinção de vários Mi- alterações:
nistérios, órgãos e empresas, -pela demissão de milhares de
"Art. 1" A Presidência da República é constiservidores públicos, e que agora, em vez de, pura e simples-tuída, essencialmente, pela Secretaria de Governo, pemente, como seria o natural, restabelecer, na linha do que
la Secretaria-Geral, pelo Gabinete Militar e pelo Gabidisse há pouco o nobre Senador Pedro Simon, o Gabinete
nete Pessoal do Presidente d~ República.
Civil da Presidência da República, Sua Escelência cria mais
A·;~.-·
s~~;~~~;i~:Q';~i~~·~~-; fi~~iid~d~· ct~
uma secretaria, que é a Secretaria de Governo também a
nível de Ministério.
assistir direta e Iiiú:diatamente ao Presidente da RepúAssim sendo a Presidência da República, de agora por
blica no desempenho de suas atribuições, especialmendiante, terá três Ministros; o Ministro Chefe da Secretaria
te na coordenação da ação administrativa e na superde Governo, o Ministro Chefe da SeCreiaria-Ge"ràl e o Ministro
visão das Secretarias da Presidência da República, tem
Chefe do Gabinete Militar.
a seguinte estrutura básica:
Penso que o lógico seria que se restabelecesse a Chefia
I - Subsecretaria-Geral;
da Casa Civil da Presidência da República, extinguindo-se,
II - CerimàOial; portanto, a Secretaria-Geral da Presidência da República, que
III- Secretaria de Controle Interno.
não vejo por que continuar.
Parágrafo único. A Secretaria de Governo, o GabiSr. Presidente, faço estas considerações à guisa apenas
nete Militar e o Gabinete Pessoal, subordinados diretade comentário, dizendo, entretanto, que não pretendo propor
mente ao Presidente da República, vinculam-se admiqualquer alteração. Vamos votar o projeto como veio da Cânistrativamente à Secretaria-Geral.
mara e esperamos que, oportunamente, o Senhor Presidente
Art. 3~ ~ O Gabinete _ Militar, com a finalidade de
da República reveja essa situação e simplifique a estrutura
assistir direta e imediatamente ao Presidente da Repúadministrativa da Presidência da República.
blica no desempenho de suas atribuições nos assuntos
Além de aprovannos·aproje-tó~ Sr. Presidente, saudamos
referentes à administração militar, zelar pela sua segu~
a indicação para o cargo ·a ser criado, do ex~Senador Jorge
rança e pela segurança pessoal dos titulares dos órgãos
Bornhausen, por quem temos o maior apreço e estima. Formuessenciais da Presidência da República, bem como das
lamos votos para que S. Ex~ possa se desincumbir à altura
respectivas residências e dos palácios presidenciais, tem
das tarefas que lhe serão distribuídas pelo Senhor Presidente
a seguinte estrutura básica:
da República, neste momento tão difícil da vida política nacional.
Art. 29 A Secretaria de Governo tem a finalidade de
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
assistir-direta e imediatamente ao Presidente da Repúblic;:.

z; ···;,.·

';·
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no desempenho de suas atribuições_nos as~unÍQ~, refer.entes.· da Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestruao acompanhamento de ações e políticas góVerri~mentais e, turação do Tribunal Regional I:"ederal da 3' Região, e dá outras
no relacionamento com os Estados, o Distrito Federal e os, providéncias. (Dependendo do; parecer.)
Municípios.
Art. 3<:> São criados os cargos de:
_, -;- , _
-3:_
. I - Ministro de Estado Chefe da Secretaiià çle q?ver1;1o;
II- Secretário EXecutiVo da Secretaria de Gove_nlo, com•
. . PROJETO DE LEI DA
,
. hierarquia e remuneraçã~o- equívalente à de se.cretár_io Execu·
CAMARAN' 125, DE 1991-COMPLEMENTAR
__ tiy9 dos Ministérios Civis.
~
_, --,;o··----~~ _1 - __ , ___(Em ;egime de- urgência~ nos t·ermos do art. 336· ~-do
·. Art.. 4~ São criãdoS os CargoS- em COrrí1ssâó coD.'stantes- Regimento Int~mo.)
-,
' '
·
rio anexo a esta lei.
_, ~:- 1
em
turno
único,
do
Projeto
de
Lei
da
Câmara
DiscussãO;
Art. 59 Esta lei entra em vigOr ·na daul_cte:_sqa ,publi·
n' 125: d~ 1991- c?mplementar (n' gl)/89, na Casa de origem),
cação.
. • • _,· .·.
que diSCiplina os limites das despesas com o funcionalismo
Art. 6"' Revogam-se as disposições em c~ilfi"ár_iq.
público, na fonna do art. 169 da Constituição Federal. (De·;· ..
pendendo de parecer.)
~

..'

,.

.

-4ANEXO

PROJETO DE LEI DA
, •(Lei no
de de
de 1992)
CÂMARA N' 5, DE 1992
(Em regime de urgência~ nos tei'inos do arC 336, c, do
SECRETARIA DE GOVERNO
Regimento Interno.)
. .
Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei da Câmara
,C..afg-os em -:.6missao do Grupo Direção e Assessoram~-~to
n' 5, de 1992 (n' 2.550/92, na Casa de origem), de iniciativa
:.':,
~· - ·Superiores
_do Presidente da República, que autoriza o Banco do Brasil
'
' D.AS
Denominação
Quantitativo . i S.A. a constituir subsidiáii.a na Comunidade Económica-Euro...
-··•·
~ péia. (Dependendo de parecer.)
").015"
Chefe de Gabinete ·
'f01.5,Subsecretáno
-5102.4.
Assessor Especial
PROJETÚ
DE LEI DA
·
102.3 ': · ·:, Assessor
102:3 • ~~- ~ Oficial_ de Ga~inete
CÂMARA N' 105, DE 1991
1.02:2 ,·
Oficial de Ga):iinete
Discussão, em turno úniCo·, ·do. Projeto de Lei da Câmara
rt<'150, de 1991 (n' 2.032191, na Casa de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestruture:tção da Justiça Federal de Primeiro Grau- 'da 3• Região
e dá outras providências, tendo
I PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. ReO SR. PRESIDENTE (Mauro Beri~vides) -Nada mais lator:' Senador Levi Dias;
havendo a tr~ta~;vOu,encer_rar bs trabalhos, designando para
a sessão ordiháríà de amarihã a se].4inte
.I

.

...

'

'

-6-

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 133, DE 1991
' ,. h
.Discussão, em turno único, do Projeto-de Decreto L~gis
-'1lativo n' 133, de 1991 (n' 67/91, na Câmara dos Deputados),
. $QJEÍÓ pE I'.El DA
que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural,
'.
CÂ,~ARANh3,
l;>E 1991
celebrado entre o Governo da República Federativa de Brasil
.'S . ., .1~ I •. 1 <' .
(Em regime·:!;ie. ~rgên.Cia\1 ·nos:.termos do art. 336, c, do e o Governo da Romênia, em 13 de março de 1991, tendo
~. · PARECER FAVORÁVEL, sob n' 19, de 1992, da CoRegimento lnteritô.)'..':""ç<_<_~ ; • !: '
Discussão,
tu,h,io= ~!-itCo, 4ó Projeto de Lei da Câmara missão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
n' 73, de 1991 (n'<\.àii.lil8.9;,n'a ~·de origem), de iniciativa
do Tribunal de Conl<t&. da J.lnião, que dispõe sobre a Lei
-7Orgânica do Tribú'~~fê(~;-Cofi(as ,da U"J!~ão e dá outras providência. (Dependendo de.par<!càrc) .. '
PROPOSTA DE EMENDA À
'-~~-::fY-'12~~---.
CONSTITUIÇÂO N' 23, DE 1991
PRO)ET0.DE LEI DA
Discussão, em primeirO turilo, da Proposta de Emenda
CÂMA,R,ÂI>N06; DE 1991
à Constituição" n923, de 1991 (n~ 4~/91, na Câmara dos Deputa__(Em regime de l;IJ~~~i~~,.p.ô's !étmds .do ~rt. 336, c, do dos), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal,
tendo
Regt.mento Interno.) --. ·o_•), .·.--,
PARECER FAVORÁVEL, sob o n'24, de 1992, da
Discussão, em turno tJ,D.jc-9~· P,o Projeto de Lei _da Câmara
- Comissão Temporária.(3• sessão de discussão).
n' 106, de 1991 (n' 2.033191;\fa Càsa de. origem), de irliciativa

ORI)El\1 DO D~A

,

'-,,i

".j.

·em

•

• .

•

'

1

:

.

.

·:·::·

,.

'·
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N• 22, DE 1991
Discussão, -em turno único, da Proposta de emenda à
Constituição n9 22, de 1991, de autoria do Senador Coutinho
Jorge .e outros Senhores Senadores, que altera a redação do
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art. 159, I, b, da Constituição e·o ã:rt. 34, § 2'?, III, do Àto
das Disposições ConstituCionais Transitórias. (2~ sessão de
discussão.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 56 minutos.)·

,

DIARIO

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVU- N•38

SÁBADO, 28 DE MARÇO DE 1992

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 35• SESSÃO, EM 27 DE MARÇO DE
1992

1.1-ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1- Ofício do Sr. !•-Secretário da Câmara dos Deputados

Encaminhando à revisão do- Se11_:ado- autógrafos d_os
seguintes projetos:
·
- -Projeto de Lei da Câmaran• 9192 (n• L81:!/~l, na
origem), de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, que
dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo
e em comissão, nos Quadros Permanentes das Secretarias
dos Tribunais Regionais Eleitorais do Amapá, Roraima
e Tocantins e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 10192\n• 2.484192,
na Casa de origem), de iniciatiVa- do Superior Tribunal
de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça
Federal de primeiro grau da 2• região e dá outras providências.
1.2.2 - Requerimentos
- N~' 106/92-, de autoria do Senador Lourival Baptista,
solicitando autorização para desempenhar missão no_ exterior.
- N 9 107/92, _de autoria: do Senador João Calmon,
solicitã"rido licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa
e do País, no período de 2 a 17 de abril.
1.2.3-- Comunicação
-Do Senador Fernando Henrique Cardoso, de que
se ausentará do País no período de 27 de março a 4 de
abril.

1.2.4 - Discursos do Expediente
SENADOR MAURÍCIO CORRÍlA - Apresentação de emenda ao Projeto da Lei Orgânica do Ministério
Público, resguardando direitos dos Procuradores- Gerais
. da República junto ao TCU. Posição de S. Ex• contrária
<\ ante_cipação do plebiscito sobre o sistema de governo.
Ação efetiva do Ministério Público na apuração das denúncias de corrupção no Governo, focalizadas na sessão do
Senado de ontem pelo Sr. Pedro Simon.
SENADOR JOSÉ PAULO iiiSOt, pela ordemSolicitando esclarecimentos sobre o término do prazo para
áptéSeritação de emendas e erros rios avulsos do Projeto
de Lei da Câmara n9 73/91. que dispõe sobre a Lei Orgânica
do Tribunal de Contas da União.
SENADOR PEDRO SIMON -Necessidade do
comparecimento do Sr. Pedro Paulo Leoni à Comissão
de A-ssuntos Económicos do Senado, para prestar informações sobre a Petrobrás. Defesa do parlamentarismo.
SENADOR OZIEL CARNEIRO .:.."Artigodo Jornalista João Emílio Fãlcão, publicado no 19 número do jornal
Momento Político, enaltecendo o comportamento de homem público do Ministro Jarbas Passarinho.
SR. PRESIDENTE- Solidariza-se, em nome da Mesa, com o pronunciamento do Sr. Oziel Carneiro.
SENADOR ODAC!R SOARES -Outorga, pelo
Senhor Presidente da República, do prêmio "Almirante
Álvaro Alberto" aos cientistas Antônio ·cândido de Melo
Sousa e Leónidas Melo._
SENADOR !'<_I;Y MARANHÃO- Considerações
sobre a antecipação-do plebiscito sobre a forma de governo,
posicionando~se em defesa do presidencialismo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

1508 Sábado 28

Março de 1992

EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

MANOEL VILFJA DE MAGALHÃES

Diretor-Oera.I do Senado Federal

lmpreuo aob responsabilidade da Mesa do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA

Diretor EJ:ecutivo
ASSINATURAS

CARLOS HOMERO VIFJRA NINA

Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS BASIDS

Diretor Industrial

c·, •" • ; •

Semestral ············-~······ .. ·~------,--·---·~·N·-- CtS 70.000,00

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

·

'

o

-

~

Tiragem 1.200 exemplares

SR. PRESIDENTE- Resposta à questão de ordem
levantada pelo Senador José Paulo Bisol.

SENADOR VALMIR CAMPELO- 21' aniversário
'
da cidade de Ceilândia-DF.
SENADOR MAGNO BACEI:AR--Manutenção
ilícita dos fundos públicos, visto h!! ver-se esgo_!:ado o prazo
previsto na ConstituiçãO--de 1988.

~

- --

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES .:__,Políiiea
agrícola e alocação de recursos para as culturas do cacau,
café e cana-de-açúcar.

1.2.5 - Comunlcação da Presidência
-Inexistência de quorurn para o prosseguimento da

sess·ão.

-·-

· ·· · · ·-

·

1.2.6 -

Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

são

1.3- ENCERRAMENTO

2- ATOS DO PRESIDENTE
,-N''99 a 108, de 1992

3 :_ ATA DE COMISSÃO
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS CÓMÍSSÕES PERMANENTES

Ata da 35a Sessão, em 27 de março de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Amir Lando,
Nabor Júnior e Carlos PatrocÍnio
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.

SENADORES:

.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE

Alexandre Costa - Amir Lando - Beni Vcras - Chagas
OFÍCIOS
Rodrigues - Epitãcio cafeteira -Flaviano Mefo - Garibaldi
Do Sr. 1" Secretário da Ctirriara dos Deputados, encamiAlves Filho - Gerson Camata - Joao Rocha -Jose Paulo nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
Biso! - Jutahy Magalbaes - Magno Bacelar - Mansueto de
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 9, DE 1992
Lavor - Maurfcio Correa - Mauro Benevides - Nabor Jú(N' 1.812/91, na Casa de origem)
nior - Ney Maranhao - Odacir Soares'- -Oziel áirneiro (De iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral)
Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE {Mauro Benevides) ...:.: A lista ci~
presença acusa o comparecii:nento de 20 Srs. SenadOres. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a prot~~o <!__~ De~s4 inicianios nossOs trabalhos.
O Sr. 1~. Secretário procederá à leitura do Expediente.

Dispõe sobre a criação de cargos de provimento
efetivo e· em comissão, nos Quadros Pennanentes das
Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais do Ama·
pá, Roraima _e Tocantins e dá outras providências.
O CongresSo Nacional decreta:
Art. V Ficani criados, nos Quadros Permanentes das
Secretarias dos Trjbunais Regionais Eleitorais do Amapá, de
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Roraima e de Tocantins os cargos de Técnico Judiciário

AJ-021, Taquígrafo Judiciário AJ-022, Auxiliar Judiciário
AJ-023, Agente de Segurança Judiciária AJ-024, Atendente
Judiciário AJ-025, lnspetor de Segurança Judiciária AJ-026,
Médico NS-901, Contador NS-924, Bibliotecário NS-932 e
Auxiliar de Enfermagem NI -1001, na forma c_onstante- do Anexo I desta Lei.

Art. 29 Ficam criados, nos QuadrOS -Pei'iiiarienteS daS
Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais _do Amapá, Roraima e Tocantins; tlo Grupo Direção e AsseSSÓralnent6 Superiores - DAS-100, os cargos constantes do Anexo II desta
Lei.
.

Art. 3"' Os -servidores atualmente requisitados para as
Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais do Amapá, Roraima e TocantinS poderão ter suas requisições renovadas
anualmente.
Art. 49 Não poderão ser nomeados, a qualquer título,
para Funções Gratificadas da Secretárias dos Tribunais Regionais Eleitorais parentes, consangüuneos ou afins, na linha
reta ou na colateral, até o terceiro grau~ de Juízes e Procuradores em atividade ou aposentados há menos de cinco anos,
exceto se integrantes do Quadro Funcional mediante concurso
público.
Para os efeitos desta Lei o Tribunal Superior
Eleitoral expedirá as instruções necessárias.
Art. 59

Art. 6' As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão à conta das dotações orçamentárias pr6Prí3.S dos Tribunais Regionais Eleitorais de que trata a presente Lei ou
de outras para esse fim destinadas.
Art. 79 Esta Lei entra em vigor na 9-ata de sua publicação.
Art. 8' Revogam-se as disposições em contrário.

'IRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA

Denominação

Código

N°de Cargos

Técnico Judiciário
Taqufgrafo Judiciário
Auxiliar Judiciário
Agente de Segurança Judiciária
Atendente Judiciário
inspetor de Segurança Judiciária
Médico
Auxiliar d~ Enfermagem
Bibliotecário
Contador

AJ~21
AJ~22-

lO
02

AJ~23

20

AJ~24

05

AJ~25

20

AJ~26

03
01
01
111
01

NS-901
NI-1001
NS-932
NS-924

tRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

Denominação

Código

N" de Cargos

Técnico Judiciário
Taqufgrafo Judiciário
Auxiliar Judiciário
Agente de Segurança Judiciária
Atendenle Judiciário
Inspetor de Segurança Judiciária
Médico
Auxiliar de Enfermagem
Bibliotecário
Contador

AJ-021
AJ-022
AJ-023
AJ-024

15
02
30
05
30
03
01
01
01
01

ANEXO!
(Artigo 1°, da Lei n° , de

AJ~25

AJ-026
NS-901
NI-1001
NS-932.
NS-924

ANEXO II

Crlaçlo de Csrgoo de Provimento Efetivo

'IRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE AMAPÁ
Criaçllo de Cargo& de Provimento em Comlsslo

Denominação

Código

NO de Cargos

T~nico Judiciário
Taqufgrafo Judiciário
Auxiliar Judiciário
Agente de Segurança Judiciária
Atendente Judiciário
Inspetor de Segurança Judiciária
Médico
Auxiliar de Enfermagem
Bibliotecário
Contador

AHI21
AJ-022
AJ-023
AJ-024
AJ-025

10
02

AJ~26

03
01
01

'IRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE AMAPÁ

NS-901
NI-1001
NS-932.
NS-924

Denominação

Código

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecietariã.
Diretor de DivisãOChefe de Cartório de
Zona Eleitoral da capital
Assessor

DAS-101
DAS-101
DAS-101
DAS-101

·oz

DAS-101
-oAS-102

01
01

N° de Cargos

20

os

20

--01
01

lll
02
01
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Disposições Gerais
N" de Cargos

Código

Denominação

Art. 96. Confpete privativamente:
••• ••••••• •• •••••••• •••••-•-• •••• ••
• •••• •" •••
I I - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribuna_is S!J.periores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo
respectivo, observado o disposto no art. 169:
••• •

v~···

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Diretor de Divisão
Chefe de Cartório de
Zona Eleitoral da capital
Assessor

DAS-101
DAS-101
DAS-101
DAS-101

01
02
02
01

DAS-101
DAS-102

01
01

Diretor-Oeral
Diretor· de Secretaria
Díretor de Subsecretaria
Diretor de Divisão

DAS-101
DAS-101
DAS-101
UAS-101

Chefe de Cartório de
Zona Eleitoral da capital

"~-···•••••••••

~

~·

(À Çomissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 10, DE 1992

N" de Cargos

Código

·~

b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus membros, do_s_jufzes, inclusive dos tribunais
inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos
que lhes forem vinculados;

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS

·Denominação

~·

(N•---2.484/92, na Casa
de origem)
.(De iniciativa do Superior Tribunal de Justiça)

01
02
02
01

Dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal
de primeiro grau da 2• Região e dá outras providências.

O Congresso- Nacional decreta:
Art. 19 Ficam criadas35 (trinta e cinco) Varas na Justiça
Federal de primeiro grau da 2~ Região, ~a Seção Judici~ria
Assessor
do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29 Ficam criados, no Quadro de Juízes da Justiça
Federal de primeiro grau da-2.- Região, 35 (trinta e cinco)
LEGISLAÇÃO CITADA
cargos de Juiz Federal e 35 (trinta e cinCO) cargos de Juiz
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO Federal Substituto.
BRASIL
Parágrafo úriico. Havecl em cada Vara um cargo de
Juiz Federal e um de Juiz Federal Substituto.
TÍTULO IV
Art. 39 Os cargos de Juiz Federal serão providos por
Da Organização dos Poderes
nomeação, dentre os Juízes Federais Substitutos, alternada. mer;~te, por antigüidade e por escÔlha em lista tríplice de merecimento, e os de Juiz Federal Substituto mediante habilitação
CAPÍTULO!
em concurso público de provas e títulos (art. 93, da ConstiDo Poder Legislativo
tuição Federal), organizado na forma estabelecida no Regimento Interno do Tribunal .
DAS-101
DAS-102

01
01

o

• • • • • • • •

• • ·-- ••••

----~

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

-·--·~

••••••• u

••••••••

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO lli
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional,
ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal
e Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República
e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário

'.

Art. 49 Os JUízes-Federais e os Juízes Fe-derais Substitutos poderão solicitar petmuta ou remoção de uma para outra
Vara, na mesma Seção ou Região, mediante requerimento
ditigi~o ao Juiz P.residente do Tribunal, que submeterá o pedido à apreciação do Plenário, nos termos do que dispuser o
Regimento Interno.
Art. 59 Ficam criados, no Quadro Permanente de Pessoal das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeiro
Grau da 2• Região, os cargos constantes do Anexo desta Lei.
Parágrafo único. Não poderão ser nomeados, a qualquer título para cargos de Direção e Assessoramento Sttperiores, parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, de
Magistrados e Procuradores em ativida~e ou aposentados há
menos de 5 (cinco) anos, exceto se integrantes do Quadro
Funcioóal meçliante co_ncurso público.
Art. 6• Cabe ao Tribunal Regional Federal da 2• Região
prover os demais atos necessários à execução desta lei, indu-
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sive quanto ao prazo de instalação, localização e nomeação
ordinária das Varas, podendo ainda estabelecer especialização
em razão da matéria, de acordo coma conveniência dO serviço.
Art. 7" As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à

Sábado~

28

1511

Justiça Federal de primeiro grau da 2~ Região, a partir do
exercício de 1992.
Art. 8<? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9<:> Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAl. DAS SECRETARIAS DAS SBÇCES
JUDICIÁRIAS DA JUS11ÇA FEDERAL
DE PRIMEIRO GRAU DA 2" REGIÃO
~
(Art. 5° da Lei 0°

, de

de

de 199 )

Grupos

categorias/cargos

Códigos

N° de cargos

Direção e
Assessoramento
Superiores
(JF-DAS-100)

Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Diretor de Núcleo

JF-DAS-!01
JF-DAS-101
JF-DAS-101

35
02
11

JF-AJ-021

265

JF-AJ-025
JF-AJ-022
JF-AJ-023

192
550
218

JF-AJ-024

68

jF-NS-901
JF-NS-909
JF-NS-916
JF-NS-924

03
02
02
04

Atividades
de Apoio
Judiciário
(JF-AJ-020)

Outta8 Atíviaades
de Nfvel
Superior
(JF-NS-900)

Técnico Judiciário
Oficiai de Justiça
Avaliador
- Auxiliar J udiciárlo
Atendente Judiciário
Agente de Segurança
Judiciária

Médico
Odontólogo
Engenheiro ~
~Contador

Outras Atividades de Nfvel
Media
(JF-NM-1000)

Auxiliar de Enfermagem
Técnico de Contabílidade
Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos

JF-NM-1001
JF-NM-1042

03
06

JF-NM-1006

25

Processamento

Operador
Digitador

JF-PR0-1603
JF-PR0-1604

16
14

de Dados
(JF-PR0-1600)

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASiL
TÍTULOlV
Da Organização dos Poderes

······························c:A.Ptrüi:éi"iii"""""························
Do Poder Judiciário
SEÇÃOI
Disposições Gerais

................................................................................
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo
Tribunal Federal, disporá- sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
I - ingresso na carreira, cujo cargo inidal_ será o de juiz
.substituto, através de concurso público de provas e títulos,

com a participação da Ordem dos Advog~dos do Brasil em
todas as suas fases, obedecendo~se, nas nomeações, à ordem
de classificação;
n- promoção de entrância piiiã ·entrânciã, alternada·
mente. por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes
normas:
a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três
vezes consecutivas ou- cinco alternadas em lista de merecimento;
b) a promoção por merecimento pressUpõe dois anos- de
exercício na respectiva entrância- e integrar o juiz a prim.eira
quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver
com tais requisitos quem aceite ó lugar vago;
c) aferição do merecimento pelos critérios da presteza
e segurança no exercício da jurisdição e pela .freqüêncía e
aproveitamento e·m cursOs reconhecidos de aperfeiçoamento;
d) na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto de dois terços de
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seus membros, conforme procedimento próprio, repetindo~se
a votação até fixar-se á-indicação;
III- o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por
antiguidade e merecimento, alternadarp~J;J.te, apurados na última entrânciaou, onde houver, no Tribunal de ATçada, quando
se tratar de promoção para o Tribunal d~,Justiça, de acordo
com o inciso II e a classe de origem;
IV- previsão de cursos oficiaiS de preparação e aperfeiçoamento de magistrado como requisitos para ingresso e promoção na carreira;
_- _
V -os vencimentos dos magistrados ~erão fixados com
diferença não superior a dez por cento de uma para outra
das categorias da carreira, não podendo, a título nenhum,
exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal FedeFal;
VI- a aposentadoria com proverttos integrais é compulsório por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativa
aos trinta anos de serviço, após cinco ·anos de exercício efetivo
na judicatura;
VII- o juiz titular residirá na respectiva comarca;~
VIII- o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse ·público. fundar-se-á em
decisão po-r voto de dois terços__do respectivo tribunal, assegurada ampla defesa;
IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o
exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias
partes e a seus advogados, ou somente a estes;
X- as decisõ_es _administ'rativas_dos tribunais serãó m-otivadas, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria
absoluta de seus membros;
-· · --- ·
XI -nos tribunais com número superior a vinte_ e cinco
julgadores poderá ser constituído órgão especial, com o Q:tíni-mo de onze e _o máximo de vinte e cinco membros, para
o exercício das atribuições administrativas e jurisdiciOnais da
competência do tribunal pleno.
OO"O•o•o~ooooooo"''''"OM-••-~•"'•ooo.i.-h.ÕoooOO••••-••••·······O.•..-._,.._..,_,-~•'-•-';,.

(A Comissã~, de Constituição; Justiça e Cldiidania:j

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expecliente lido vai à publicação.~
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1"' Secretário.
-São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 106, I)E 1992
Tendo _sido conyidado para participar da 94~ Assembléia
Geral da Aliança Internacional de Turismo, a ser realizada
em Sevilha -Espanha, solicito me seja concedida autoriZação
para desempenhar essa missão, nos termos dos arts. 55, III,
da ConstitUição Federal, e 40, § 1"', alínea a, do Regimento
Interno, devendo estar ausente do País, no período de 29
de março a 12 de abril do corrente ano.
Atenciosamente, Senador Lourival Baptista.
REQUERIMENTO N, 107 , DE 1992
~
Brasflia,
de março de- 9
26
19 2
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 40, letra a, do Regimento Interno,
requeiro licença para ·ausentàr~se dos trabalhos da Casa ·do
País, no período de 2 a 17 de abril do corrente exercício

quando, na qualidade de membro da delegação_ brasileira junto à União Interparlamentar, participarei da 87~ Conferência
Jnterpa:rlamentar, em Yaounde- República dos Camarões.
Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de alta
estima e superior consideração.
-Senador João Calmon.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- os requerimentos lidos serão remetidos à ·comissão de Relações Exte-nores e Defesa Nacionai, dev'endo ser submetidos à deliberação do Plenário, após a "Ordê-in do Dia.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 SecreM
tário.
É lida a seguinte
COMUNICAÇÃO
Brasüia, 26 de março de 1992.
Senhor Presidente,
Para fins do disposto no-art. 39, alínea a e parágrafo
- único do Regimento Interno desta Casa, e tendo em vista
aprovação do Requerimento n~ 101/92, comunico a V. Er
que me ausentarei do País no períOdo compreendido entre
os dias 27 de março a 4 de abril.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Er.' meus
protestos de consideração e apreço.
Senador Ferna~do H~nrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa-.-=0 SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, nesta semana, terça-feira, a Comissão de
Constituição, Ju~tiça e Cidadania, em reunião extraorçlinária,
apreciou a Lei Orgânica do Ministério Público, da qual foi
_Relator, o Senador Pedro Simon.
Como todos sabem, a Constituição manteve a Procuradoria junto ao Tribunal de Contas da União, o projeto do
Senador Pedro Simon previa a manutenção do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, como órgão
independente, desvinculado da Procuradoria-Geral da Republica.
Quando se elaborava a Constituição, discutiu-se muito
essa matéria e, ao final dos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, o que comPunha o -M~nistério Público? Ficou
definido no art. 128 que o Ministério-Público da União compreende: Ministério Público Federal, Ministério Público do
Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do
Distrito Federal e TerritóriOs e Ministérios Públicos doS Estados. Como se vê, nesse artigO não está coritemplado o Ministério Público junto- ao Tribunal à~ _Contas da União. Por
quê? Porque há uma tradição no Brasil de que o Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas é um órgão especializado,
mas não o Ministério Público, que integra especificamente
o Ministério Público da União. Tanto é que aS Competências
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União,
· são distintas daquelas estatuídas no art. 129, institucionais,
do Ministério Público enquanto parquet.
Ao elaborar-se o art. 130, consignou-se: vou citar o art.
130.
''Art. 130. Aos membros do Ministério Público
-junto áos TribUnais de Contas aplicam-se às disposições
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desta seção pertinentes a direitos·, -vedações e forma

de investidura."
Ora, se fosse intenção da ConstitUinte -manter o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da_ União como
integrante do Ministério Público Federal, não se colocaria,
evidentemente, na Constitliiçáo, que se aplicariam ãós membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da
União essas disposições relativàs· a direitos, vedações e forma
de investidura, porque se esseS ~e:n}.bros fossem integrantes
do Ministério Público Federal, nãp_haveria necessidade desse
dispositivo. Alega-se que foi um erro, mas a verdade está
no texto constitucional.
Sr. Presidente, apresentei destaque, para que seja rein~
corporado ao texto originário do Relator, no sentido de que
seja mantido o Ministério Público junto ao Tribunal_ de Contas
da União, como 6i'gão especializado, portanto, desvinculado
do Ministério Público Federal, cujas atribuições são aquelas
arroladas no art. 129, como já mencionei. O Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas da União, tem uma atividade
totalmente diversificada, e é necessário que haja uma agilização dos processos junto ao Tribunal de Contas da União.
Esses processos, agora, na hipótese de a competência passar
para os membros do Ministério.PtjbJico Federal, serão encaminhados à Procuradoria-Geral da República, ou esta designará
membros do Ministé_tio Público da União, para funcionarem
juntos ao TribunaLd,.e._Contas ela União. Vê-se,_ por aí, que
poderá haver atrasos, como.- tem ocorrido na ProcuradoriaGeral da República, que não tem condições humanas nem
materiais para dar conta do imenso cipoal de processos _que
são le_vados a _Procuradoria-O~r::;~.,l da República. Tanto mais
agora com essa atribuição que se deu ao Ministério Público_
Federal, que passou a ter esse elenco _de atribuições e, hoje,
como todos nós sabemos, há milhares de representações. Diariamente, chegam à Procuradoria-Geral da República denúncias de todo o Brasil a respeito de corrupção, irregularidades,
enfim, pessoas do povo levam ao Procurador-Geral da República suas perplexidades e ansiedades com relação a esses
desvirtuamentos, haja vist& os episódios a que temos assistido
como o do ex-Ministro Alceni GU,erra; acompanhamos o que
tem acontecido, no que tange às irregularidades .apontadas
no exercício do Ministé_rio Q.p Sr._ António Rogério Magri.
Isso, na verdade, deu imenso trabalho à Procuradoria-Geral
da República, e acredito-que, por se tratar de órgão especializado, deveria ser mantido_ o Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas da União.
Indago, se porventura prevalecer a tese de que deve haver
um só Ministério Público, e, portanto, o Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas··seja extinro, para que ·em seu
lugar ingresse ó Ministéiio Público Federal, como vai ficar
a situaçãO dos atuais integrantes do MinistéríO Pú6Iico. junto
ao Tribunal de Contas? São Procuradores que fizáam concurso e exercem funções que, de uma hora para outra, estarão
desvestidos· das suas atribuições. Vou sustentar, Sr. Presidente, a manutenção do capítulo que foi e"Xtirpàdo na Comissão de Co.Ostituição, Justiça e Cidadania, ve~cidos os votos
minoritários: -·-- Estou apresentando emenda -na hipótese de o Plenário
entender que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
deve ser extinto - no sentido de que seja resguardada a
situação dos atuais Procuradores junto ao Tribunal de Contas
~a União.
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De modo que vou trazer, como emenda, artigo já consignado na Constituição_ do Estado do Rio Grande do Sul, nos
seguinte termos:
"Os atuais ,oCUpantes de cargos de Procurador junto ao Tribunal de Contas da U_!lião integrarão quadro
suplementar em extihção, assegurados os seus direitos
e observadas ªs suas gerações.
Parágrafo único. Os cargos referidos neste artigo, à medida em que forem vagando, serão transformados em cargos de Procurador do Ministério Público
Federal.''
É o mínimo que se_ pode fazer, Sr. Presidente, para assegUi-ar os direitos daqueles Procuradores que estão no pleno
exercício das atividades.junto ::)O Tribunal de Contas da União.
Em segundo lugar, aproveitando a ligeira intervenção
que faço na manhã de hoje, manifesto mais U:ma vez minha
preocupação concernente à emenda que está sendo aprovada
na Câmara dos Deputados, que determina a antecipação do
plebiscito previsto no art_. _2o;~ do ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos seguinte~ terrilos:
"Art. 2• · No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definiià~ através de plebiscito, a: forma (repUblica
ou monarquia constitucional) e o sistema de governo
{parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País."
O Senador Jos~ .:Ri_cha apresentou emenda_ no Senado
que, depois de ter p:lSsado no primeirO turno, ·acabou sendo
derrotàdã por três ou_ quatrO votos no segundo turno.
A razão pela qual nos manifestamos naquela oportunidade contra a emenda estava no fato· de que a antecipaç·ão
do plebiscito forçosamente iria deflãgrar um processo de implantação imediata do parlamentarismo no Brasil. No caso,
seria uma situação irreversível, pois haveria a implantação
do parlamentarismo, caso a resposta popular fosse satisfatória,
antes do término do governo do Presidente Fernando Collor.
Temos que defender as instituições da República, e a
Presidência é uma instituição que integra o complexo da República. Portanto, não deve haver antecipação. Essa eme'nda,
se aprovada na Câmara dos Deputados, virá ao Senado. E
desde já me posiciono contrariamente a essa antecipação,
porque, quando elaboramos a Constituição Federal, colocamos, no Ato Disposições ConstituCionaiS Transitórias, o artigo
que acabei de citar, no sentido de que o plebiscito aconteCesse
no dia 7 de setembro de 1993·. Questiona-se que um-a dispo~
sição transitória não pode ser objeto de emenda à Constituição. Na verdade, o Poder Constituinte Originário foi aquele
que se instalou na legislatura passada e que permitiu a elaboração da Constituição, sob cuja égide o Brasil está viVendo.
Portanto, indagar-se~á se o Congresso atual teria competência
para modificar o que foi a manifestação soberana dã. Assembléia Nacional Constituinte. Aqueles parlamentares foram
eleitos, especificamente, naquele instante, para a elaboração
do_ texto constitucional.
Quer-me pã.recei", Sr. Presidente, que seria um gesto contra a soberania do povo que, ao eleger aqueles Parlamentares,
lhes deu a condição de Constituintes. Agora, pretende-se fazer
essa revisão para mudar uma data que foi estipulada pelos
Constituintes brasileiros para o dia 7 de setembro de 1993.
Quero fazer uma referência, aqui, especificamente- a respeito da questão da revisão constitucioilal, que, alega-se, deveria" acontecer antes do plebiscito. Na verdade, hoje, não paira-
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pesquisas atuais, partido polftico· só empata com banqueiro:
-3% nas pesquisas. O povo vota hoje, pelo menos até· agora,
Senador Maurício Corrêa, na pessoa. Está provado. V. EX"
veja o caso do Presidente Collor, o caso do Governador Hélio
Garcia, eleito por um partido cuja sigla ninguém conhece
_direito. O Governador Leonel Brizola representa o trabalhismo, e quando falo trabalhismo é o de Getúlio. O nome
Leonel Brizola seria eleito por qualquer partido~ Então, naquela êpoca, quando votei a Emenda Rícha~ mantive millha
opinião. Quem vai dar -a decisão flnar sobre o siStema de
governo a ser implantado neste País será o povo. V. Ex•
sua opinião, com a autoridade que tem como jurista e constitucionalista, no sentido de que devemos, na futura reforma
cortstitucional, mudai até-ffieSmo a·fiscãfízação da Justiça Eleitor~l. ~g~ra, quero _referir-me à !tla!J.eira como a imprensa
trata o Congresso. Não quero dizer que não temos defeitos.
TemOs. Cito um deles. Eu era Deputado pelo Rio de Janeiio,
e com o Governador não tínhamos esse negócio de esfO!ÇO
concentrado. O esforço concentrado, no Palácio Tiradentes,
era de segunda a sexta-feira. Veja V. Ex~ quantos Senadores
estão aqui, hoje, sexta-feira, debatendo assuntos de grande
interesse para o País. Nosso dever, como Deputados e Senadores, é estar aqui para trabalhar. Depois que viemos para Brasília, esse esforço concentrado se resume a dois, três dia de
trabalho, o que gera um efeito devastador para a imagem
do CongressoJ. V. Ex~ no entanto, apresenta um projeto de
grande importância para o País e a imprensa não divulga
essa iniciativa. Por outro lado, se V. Ex~ cometer algum erro,
por menor que seja, no dia seguinte este virará manchete
de jornal. Não acredito muito nessas pesquiSas de opinião
pública sobre os partidos. Quando o povo chegar a entender
que parlamentarismo significa tirar grande parte do podér
do Presidente da República para entregá-lo ao Congresso ...
- a surra vai ser pior do que tapete em dia de festa, segundo
um adágio popular usado no Nordeste. Não acredito _ _que,
com o plebiscito, haja mudança de Goverrio. EU coilCofdava
com a antecipação do plebiscito como estabelecia a· Emelrd'a Richa, porque, nobre Senador Maurício Corrêa, se esse pie biscito for feito como manda a atual Constituição, depois da
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concedo o aparte ao revisão constituciOnal, vai-se criar uriJ. ambü:nte PolíticO muifo
- tumultuado, as candidaturas já estarão nas. ruas. ConcordO
nobre Senador·.
com V. Ex~ que a data da revisão ·âa nossa Carta Magna _
O Sr. Ney Maranhão- Todos nós reconhecemos a inteli- deve ser respeitada, mas, quanto ao plebiscito, quanto mais
gência, o brilhantismo de V. Exa, quaõ.do trata, principalmente rápido for realizado, melhor, porque, a partir daí, resolvido
de assuntos da área jurí4ico-c;onstitucional. Temos grande res~ _ o assunto, camiriharemos-para o que o povo brasileiro deseja,
peito pelas palavras e pelas posições de V. Ex• E, especial- de acordo com o regime que vier a ser implantado. Era o
mente, no_ que concerne à revisão __constitucional em 1993, aparte que eu queria dar ao seu pronunciarpento.
estou de pleno acordo com V. Ex~ Na atual ConstituiçãO existem erros, precipitações_e ato_s que iremos revisãr" nessa data,
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- V. Ex• se posiciona favo:
principalmente dentro da óptica do_ mundo atual, há muita ravelmente a essa antecipação, porque acredita que a resposta
coisa a ser modificada e atualizada. No entanto, Senador Mau- popular será negativa. Em parte, V~ Ex~ tem razão. Porque,
rício Corrêa, V. Ex~ sabe que sou presidCncialis_ta radical. à medida que houver antecipação, inclusive sem o esclareciNão concordo, de maneira alguma, que deva ser implantado mento maior da população, a r~SJJ9SJ:a do povo dev_e_rá ser,
o parlamentarismo neste País agora, não_ porque _sejã Contra pensO eu, favoravel~ente à manutenção do sistema presidenesse sistema. Considero-o ideal para o mundo atual e para cialista de governo. Quero, inclusive, estar com V. Ex~ nessa
o Brasil daqui a vinte anos. Culpo a ditadura de longos anos sua preocupaç~o. porque tenho certeza absoluta de que, na
por ter podado as lideranças emergentes e deixando órfãos hora_ em que se deflagrar esse processo, o Governador Leonel
os partidos políticos. Existem as lideranças anteriores ao go- Brizola irá à televisão, o ex-Govefriadoi:' ·Míguel Airães irá
verno militar, como Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, Hélio à televisão, assim comO irão o Governador António Carlos
Garcia, em Minas Gerais e Antônio Carlos Magalhães, na Magalhães, o ex-Governador Orestes Quércia e todos os DlFBahia. Mas as lideranças novas, estas, o povo brasileiro está tros líderes brasileiros, para dizer que o Congresso- aquele
começando a conhecer neste momento. Essa ação prejudicou velho argumento está desgastado, que os políticos não
tremendamente os_ partidos políticos. Veja V. EX" que nas merecem credibilidade. Seria trocar apenas a Presidência- da
mais dúvida a respeito· desse assunto, porque--a- ConstitUição

determina, em artigo seguinte, que a revisãá _s_e realizáría
quando o texto constitucional completasse cinco anos de vigência.
Por que os ConstitUin-tes entenderam que deveria haver
uma revisão constituciorial depois de cinco .anos de vigência
do texto? Porque, naquele instante, entendeu-se que o texto
deveria entrar em experimentação, ser exêrcitâdo; as instituiçõe_s republicanas deveriam usar, examinar, pôr em· prática
a ConstituiçãO. SOmente ap6s _os cinCo anos aCoD.féCeria a
revisão Constitucional, exatamente para que, baseados nos
equívocos, nos erros que cometemos, pudéSsemOS fàzer uma
revisão constitucíOilal, adaptando o texto à realidade, modificando-lhe os artigos necessários.
~ntendo que, tecnicamente, o plebiscito deveria ocorrer
depois da revisão constitucional, atê por economia processuaL
Mas, infelizmente, esta é uma questão que está no texto coristitucional e que deve ser respeitada.
Srs. Senadores, não concordo com essa antecipação, porque discutimos amadurecidamente esse problema e colocamos
no texto que o plebiscito se daria em 7 de setembro de 1993.
Votarei contra essa emendã., se chegar ao Senado_, não porque
não seja parlamentarista sou - parlamentarista dentro de
um Partido nitidamente presidencialista~ Não posso deixar,
como brasileiro, de reconhecer que o melhor sistema de governo é o parlamentarismo, pois nos daria condições de ultrapassar os grandes obstác_ulos e vencer _as_ grande_s crises que
constantemente assolam o Brasil. Concordaria com a implantação de um sistema parlamentar desde que isso ocorresse
dentro dos termos constitucionais, no momento adequado,
depois de as organizações partidárias estarem sólidas. Teríamos, antes, que votar uma Lei Orgânica dos Partidos Políticos_
que lhe desse ..:onsolidação, _acabando _com essa imensa fauna
de partidos políticos que há no Brasil, muitos dos quais existém
apenas para aparecer na televisão_e para fazer barganhas,
que são-por nós_ evidentemente rejeitadas e tidas como algo
nocivo dentro do Sistema Federativo.
O Sr. Ney Maranhão- Permite~ me V. Ex~ um aparte?
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República, que é eleita pelo povo, por um que vai mandar
-o Primeiro-MiniStro será escolhido por nós. Essa é a_concepção que vai haver aí fora, que nos vão emprestar os que
defendem o presidencialismo. Acredito que por isso V. Ex~
se sente confortável para admitir a antecipação~ Mas como
-sou parlamentarista...
0 Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. Ex' uma-ligeira
interrüpçãó? (Assenilinellto dO orador.)- O Senaâo Federal
perderá sua razão de existir. V. Ex~ sabe que no regime parlamentarista vamos valer muito pouco. Estou, também, defendendo esta Casa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Perfeito, Senador Ney
Maranhão! V. Ex~ tem razão. A antecipação do plebiscito
conjura contra aqueles que defendem exatamente essa antecipação e até, no mérito; para a-implantação futura do parlamentarismo.
O Sr. Otiel_ C.arneir_Q -::-V. Ex~ me permite uni aparte,
nobre Senador Maurício Corrêa?
O SR. MAURÍCIO CORR:ítA- Com prazer, ouço o
aparte do nobre Senador Oziel Carneiro.
O Sr. Oziel CarneirQ_----:- Nobre Senador Maurício Corrêa,
Líder do PDT, estou ouvindo V. E)C, um jutistã -e-oonstitucio. possibilidade constitucional
nalista de renome, declarando a 1m
de ser alterado 0 que está no Ato·-das Disposições Constitucionãis Transitórias para antecipar 0 plebiscito. Eu não díscutiria, naturalmente por não ser jUrista, a questão enfocada
por v. Ex\ sob 0 aspecto legal. Mas, 0 farei rapidamente,
num aparte, sob a ótica polítiCa. Qliandõ- 0 senado votou,
em segundo turno, a emenda do Senador José Richa, eu,
inclusive, como Líder do PDS, usei da palavra e encaminhei
em sentido contrário. Achava eu que era uma antecipação
excessiva, e isso, cd:tiiõ be-m argumentou" V. Ex~, poderia desencadear uma crise político-instítucional neste PãíS, já que
muitos viam na aprovação daquela emenda uma oportunidade
para desestabilizar 0 Governo do "?tesidente Collor e, quem
sabe, impor 0 -parlamentarismo-já. No entanto, eu, que sou
presidencialista por convicção, estou hoje comungando com_
o ponto de vista externado pelo Senador Ney Maranhão, Líder
do PRN nesta Casa. Acredito que a antecipaçao-~para 0 mês
de abril, como previsto na emenda aprovada na Câmara dos
Deputados, possibilitará, sem dúvida, urna oportunidade, já
que está previsto, também, no Ato, para o ano de 1993, embora no mês de setembJ;Q, mas que se fará no mê:s de abril,
para que se possa debater, aí fora, as excelências do parlamentarismo e as virtudes do presidencialismo. Não com essa óptica
que V. Ex~ diz muitO bem, provavelmente será colocada, que
o Congresso é incompetente, -é incapaz, que vai ·subtrair ao
povo o direito de escolher diretamente o çiirigente da Nação.
Mas, teríamos que ter a oportunidade de discutir sobre o
aspecto cultural do nosso povo, sobre o comportamento de
parte do Parlamento- e não do Parlamento como um todo.
De-modo que a minha disposição é de, agora em abril, votar
favoravelmente à antecipação do plebiscító, porque-estou con:vencido que três ou quatro meses de diferença ·vão _ajudar
mais do que prejudicar. QUanto. ao aspecto de constitucionalidade, é evidc:mte que eu não seria a autorLdade a se manifestar. Felicito V. Ex~ por estar chamando a atenção do Senado
e da Nação para o aspecto constitucional da questão:
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Quero esclarecer a V.
Ex~ que apenas citei que-há uma divergência_doutrinária entre
os mais eminentes juristas brasileiros acerca da questão.
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Na verdade, entendo que pode haver emenda em matéria

de disposição transitória, mas é uma questão polémica. Inclusive, já me pronunciei aqui sobre isso.
O Senador Cid Sabóia de Carvalho fez um discurso dizendo que não poderia haver emendas em matéria de dispoSição
transitória; e-ntendo que pode. É uma questão polémica. Inclusive, vários juristas eStão se mãnifestando contra a apresentação de emendas que venham a alterar õ texto constitucional.
Usei da palavra, neste instante, rapidamente, apenas para
deixar claro que eu gostaria de que o meu País tivesse urtl
_sistema de gabinete. Mas acred~to_ que dev_e~_a ser respeitado
o texto constitucional, deixando essa consulta parã o dia agendado_ no texto constitu_cional.
Por fim, Sr. Presidente, eu gostaria de arrematar_ dizendo_
que ontem ouvi aqui -um discurso, feito pelo Senad'!r Pedro
Simon, a respeito das corrupções que grassam neste Govemo.
Eu- gostaria âe salientar que governos pasSados também
enfrentaram situações semelhantes, porque a corrupção sempre existiu no nosso País.
Oqueocorre,hoje,é-quetemosümaConstituiçãOfêderal
altamente democrática_ e, neste aspecto. extremamente saudável para possibilitar a apresentação de denúncias, e essas ·de_núncias terem curso.
Por exemplo. sabemos que houve irregularidades no Governo do Presidente José Sarney, qúe se formou uma Comissão Parlamentar de Inquérito, mas a imprensa não deu sustentação.
Eu não quero aqui trazer à colação fatos do passado;
estou usando da palavra neste final de intervenção, apenas
para situar que todo esse quadro está sendo possível em decorrência da existência do textcr constitucional, precisamente porque temos, hoje, um Ministério Público Federal com competêncía para receber as denúncias de todo o Brasil e dar curso
a elas. Antigamente, o povo se achava desiludido, desestimulada em apresentar denúncias, porque elas não eram reperCutidas na imprensa, não havia absolutamente nenhum interesse em levantar, através de inquéritos, de sindicânclas;Irfegu.Iaridades que surgiam nos diversos ministérios e órgãos
da administração pública.
Diz o art~ 129 da Constituição, ao tratar do Ministério
Público:
"Art. 129. São funções inst_itucionais dó Miriistério Público:
III- promover o inquérito civil e a aÇãO civil pública, para a proteção do património público e social,
do meio ambiente e de outros interesses difusos_e coletivos; ...
-Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, maior abuso do que
o que ocorreu neste arasil com a entrega de milhares de
concessões de estações de rádio_ e televisão pelo País afora,
a troco de favores? Mas não houve aPsolutamente nada, porque, a ConstituiÇã0-3irida estava sendo implantada e o Ministério Público ainda não estava em condições de dar essa resposta ao povo brasileiro. Hoje, não. O Ministério Público recebe
essas denúncias e_as coloca em prática, procurando_ fiscalizar,
procurando saber se têm procedência. E. na medida em que
a tua, a imprensa forçosamente é obrigada a noticiar, e aí
a sociedade brasileira toma conhecimento. M~s isso em decorrência da Constituição que fizemos e que está sendo exercitada
agora. É extremamente saudável que a imprensa veicule, que
tomemos conhecimento de que há Ministros deSonestos, que
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há agentes do poder público que não cumprem com as suas
obrigações, porque, felizmente, existe uma Constituição qui
determinou que essas irregularidades têm que ser apuradas.
Está açontecendo muito, agora, no Governo __ do Presidente Fernando Collor.
Não estou aqui para defender o Presidente Fernando
Collor, pelo contrário issO é em decorrência da ConstituiÇãO.
Lembro~me que na época da CPI da Corrupção, durante o
Governo José Sarney, até quando a Folha de S. Paulo estava
dando cobertura, havia entusiasmo e interesse, a CPI estava
progredindo. Na medida em que a Folha deixou de dar cobertura, acabou a CPI da Corrupção.

Agora, essas CPI têm curso e os atos irregulares pratica_dos repercutem na imprensa porqu.e ·e_xis~e o Mi~istério Público, que está atento; se o Congre~so Nacional nao usar das
suas prerrogativas, se a imprensa não veicular, se a polícia
não agir, exiSte O Ministério Público_que nãÇ> deixa a ação
parar, vai para a Justiça, exige, denúncia. É a razão pela
qual digo que tudo isso está acontecendo neste momento.
A Constituição possibilitou que esses fatos pudessem ser discutidos, examinados, elucidados, enfim, que a questão seja posta
a nu para a opinião pública.
O Sr.. Gerson Camata- V. Ex~ me,permite um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA~ Com prazer, ouço V.

Ex•
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--o Dr. Aristides Junqueira deveria convocar um congresso
de promotores e procuradores do Brasil todo para orientá-los
no sentido de que, quando o cidadão o procura-sse na tentativa
de exercer a sua cidadania~ eles fossem esse veículo e esse
instrumento. Quer dizei-, ci povo está indo na frente do aparelhamento do poder público no exercício da sua cidadania.
Cumprimento V. Ex~ por ·sua colocação. EfetiVainehte, a
Constituição, no Título dos Direitos e Garantias Fuiidamentais, é perfeita, modéstia à parte, porque todos participainos
da_ sua feitura; não há O que mudar nela. Há outro fator
que V. EX" começou a colocar, que deve ser ressaltado também: a posição do Presidente da República. Não houve, até
hoje, pressão das -Lideranças do GovernO contra a abe!tura
c;l.e diligências ou contra a particip-aÇão de _Parlameritãres rias
Comissões do Congre~so Nacional. Em Governos passados,
V. Ex~ sabe, havia a interferência nas comissões impedirido
·que pessoas falassem ou que votassem. Este Presidente, nesse
aspecto, tem sido exemplar, inclusive, pela primeira vez, até
jogando a Polícia Federal para cima de membros do seu Governo que tenham praticado algum ato desabonador. Parabéns
a V. Ex~ pelas abordagens enfatizando o papel da Constituição.
Meus cumprimentos, Senador.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Muito obrigado, Senador Gerson Camata.
Lamento q~e no Espírito Santo ocorra isso. Na verdade,
a Constituição é clara ao atribuir essas competências, hoje,
ao Ministério Público Federal.
Tivemos a felicidade de, ao exercitar essa Constituição,
ter na chefia do MinistériO Público Federal, um homem da
altivez e da estatura do Dr. Aristides Junqueira. Evidentemente, se tivéssemos um procurador inepto, omisso, essas
prerrogativas, que são dadas ao Ministério Público, poderiam
ser letra morta e, então, não seriam cumpridas.
É extremamente oportuna a sugestão de V_ Ex•, para
um encontro de procuradores; quiçá, até o próprio Dr: Aristides Junqueira já tenha tomado conhecimento disto e esteja
em sua intenção a realização de um encontro dessa natureza.
De qualquer maneira, até vou sugerir a S. Ex", quando encontrar-me com ele, porque pode e deve haver, em estados, conluios de membros do Ministério Público com o Executivo,
com prefeitos, enfim, o que é- extremamente. desagradável,
porque desvirtua a finalidade, o grande mister, a grande at.ribuição, hoje, do Ministério Público Federal.
O Sr. Jutahy Magalhães- Conceder-me-ia V. Ex~ aparte,
no'!Jre Senador?
O SR. MAURÍCIOCORRtA - Ouço V. Ex', nobre
Senador Jutahy Magalhã~s.

O Sr .. Ge-rson Cã.inata -Ilustre Senador Maurício
Corrêa, V. Ex• coloca com uma propriedade total a que devemos essa explosão da corrupção. Na verdade, por trás da
explosão da corrupção está_ uma luta anticorrupção, que vem
da Constituição. E muitas outras Coisas estão acontecendo
neste País em conseqüência da nova ConstituiçãO- os-brasileiros estão começando a aprender a ser cidadãos - , que
está fazendo dos brasileiros cidadãos. Esse capítulo em que
se deu ao promotor, ao ·procurador, ao Ministério Público,
ao cidadão o direito de ser quase que o ombudsman da Nação
inteira, foi fundamental na Constituição do BrasiL Só que,
enquanto os cidadãos estão despertando para o exercício da
cidadania e usando desse direito, o Ministério Público não
está bem aparelhado para isso, ou seja, a população está
indo à frente do procurador, do promotor. Aqui, em Brasília,
temos a figura do Dr. AriStides Junqueira, que personifica
o ombudsman nacional, que é veemente em suas posições,
mas a nível dos estados a coisa está lamentáveL Os promotores
se esquivam e não aceitam essas funções que- ciSi_ão na· Consti~
tuição. Recentemente, no- ESpJrito Sa:n.tO, no Município de
Boa Esperança, um vereador descobriu que o p·refeito recebeu
uma verba do Governo do Estado para construir um _ginásio
esportivo e, três dias depois da inauguração, abriu a licitação
para construir o ginásio que ele mesmo· havia inaugurado,
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Mauricio Corrêa,
uncia. Eu perguntei se a Câmara não (>o(fia tomar providên~ não tive a satísfaçãó de poder ouvi-lo desde o início de seu
cias. Ele me respondeu que o prefeito tiilha maioria na Câmara pronunciamentO~ -inas -par-te que ouvi, que_ ven_!IC? _acompae por isso não_ adiantava. Sugeri a ele que procurasse o promo- nhando, já permite que o aparteie. V. Er está- abordando
tor, que teria que agir no caSo. O vereador tinha todos os as~unto que é de grande interesse para o País. O que estamos
documentos, inclusive mandou-me cópias. Ele procurou o pro- vendo, como disse ontem oSe.na4or Pedro Simon, é um festival
motor. Demorando muito o promotdt a tomar a iniciativa, de denúncias que hoje têm repercussão- antes, talvez, não
eu liguei para ele, que me disse o seguiiite: "Senador, eu tivessem. V. EX~ lembrou a CPida CorruPção que, até deternão me meto em política". Ao que lhe respondi: isso não mi~ado ponto, repercutiu na imprensa e, depois, de repente
é política. É roubo, é ladroagem! Ele disse: --"Mas em parou, não se sabe como, não se sabe por que, não houve
política eu não me meto''_ Então, veja V. Ex~ que em todo repercussão dos fatos apontados naquele momento. Mas vejo
o Espírito Santo grassa uma corrupção teirível a nível muni- que o Senador Gerson Camata sugeriu uma medida, que consicipal. No entanto;não há um processo tramitando, de inicia- -dera da maior importância, ri9 sentido de qui ás procuradoreS.
tiva de promotor público;nos 78 Municípios do Espírito Santo tenham a mesma ação efetiva que tem o Dr. Aristides Junquei-
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s~ faz ~sso às se~!_a_s-feiras_ Tenho muit_as ~mendas a apresentar! Do que é que se está fugindo, ~a discussão?
O SR; PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Mesa informa
a_V_. Ex~ que _c~stá apenas concedendo a palavra aos oradores
inscritOs; nãO entram(ls ainda no perfodo da Ordem do Dia.
V. Ex~ terá as informaçõeS necessárias ao esclarecfmento desse
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - V. Ex• vai apoiar o problema.
Governador da Bahia?
O SR. JOSÉ PAULOBISOL- Vai encerrar esse prazo
O Sr. Jutahy Mag&lhãfs __.:.. Vou apOiar a atitUde· para a apresentação de emendas hoje, sexta-feira?
de S. Ex~ que, ontem, nos Esiactos Unidos, declarou que
-o SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Pela informação
queria ver a Justiça e a Procuradoria-Geral da República agir
com mais eficiência na apuração da corrupção. Estou de pleno da Assessoria da Mesa, encerra-se hoje o prazo para a apresenacordo. A corrupção deve ser apurada, em toda a sua ampli- tação de emendas.
tude, não só a de hoje, a do passado também. Neste ponto,
O SR. JOSÉ PAULO BISOL...:. Só se encerra por colocar
apóiO inteiramente o Gov-ernador._ Cre_io que -a JUstiça tem em discussão.- Encerrada a discussão, acaba a possibilidade
que se apressar, ficar mais atenta, p-ara apurar a tos- de cõriup- de effiendas, só por isso? Quer dizer, é uma jogada política
ção. São tantas as ostentações, que é co-mum a pergunta:
em torno de um assunto de alta relevância? Tenho emendas
~'Por que fulano de tal conseguiu enriquecer?" Se a Procura~
séria~ para- apresentar' e estou sendo burlado pelo jogo polídoria agir com m-ais eficiêrida, talvez apure algiuls fatOs como tico.
esses. Por que não começa pelo meu estado?
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Mesa informa
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Imagine V. Ex• o que a V. Ex• que a matéria está em regime de urgência.
aconteceu com o BCCI, por exemplo, com os favores que
O SR. JOSE PAULO BISOL - Ela está incorreta em
foram concedidos com relação às rádios e televisões no Brasil!
V. Ex• tem toda razão. Falar em moralidade não pode regime de urgência. Nós votamos um acréscimo: "ouvido o
ser somente a moralidade do presente, tem que ser também Ministério Público", e não consta da matéria~ Essa matéria
tem que voltar a ser corrigída e a discussão reaberta. Peço
a moralidade do passado.
Como o Senador José Paulo Bisol chegou agora, quero qUe seja feita: essa-verificaÇão. Votamos- se J1ãO me engano,
dizer a S. Ex~ que eu não trouxe nesta rápida intervenção nó- art. 101, § 19 ou 29 , o acréscimo de ''ouvido o Ministério
nenhuma argumentação, nenhuma discussão_sobre o Minis- Público ... Não consta do relatório colocado em discussão.
tério Público. Como S. Ex~ sabe, na Comissão de ConStituição, Esse relatóriO- tein- que ·retOrnar à ·ongein, feita a- CoiTeçâo
Justiça e Cidadania, defendi a manutenção daquele capítulo e VOltar à discussão completo.
de que V. Ex~ foi o vencedor, para a extirpação do texto
o SR. PRESIDENT!l (NaborJúoior) ~A Mesa informa
apresentado pelo relator, da manutenção de um Ministério a V~-EX' que, por ocasião da entrada da matéria na Ordem
Público próprio do Tribunal de Contas da União. Sustento do Diã ·da sessão de hoje, prestará todas as informações a
aquele ponto de vista, mas c_o-nfcsso que vou apresentar essa V. Ex'.
emenda que li e que dei para S. Ex~ ler, a fim de resguardar
O SR. JOSÉ PAULO ll!SOL- Mas, na Ordem do Dia,
os direitoS dos procuradores que hoje oficiam junto ao Tribunal de Contas da União, porque me parece que se não houver de sexta-feira, nunca entra matéria nenhuma, sobretudo, maum respaldo, um suporte para eles, ficaria uma SituaÇão esdrú- téria dessa relevância.
xula a desses membros do Ministério Público junto ao Tribunal
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Não há votação,
de Contas da União.
mas pode haver discussão. A matéria está em regime de urgênNo mais, não houve abordagem polêmica nem discussão
cia e terá a sua discussão normal. Apenas não haverá votação.
sobre a matéria, que, naturalmente, terá curso quando a quesAs _se_gundas e sextas-feiras não há votação no plenário, mas tão vier ao plenário do Senado.
vai prosseguir a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
A Mesa, na oportunidade da entrada da matéria na Ordem do Dia, prestará a V. Exa todas as informações necessárias
Durante o discurso do Sr. Mauricio Corria, o Sr.
ao esclarecimento da questão.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a ·cadeira da Presidência, que t Ocupada pelo Sr. Amir Lando.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- A Presidência dos irab·aDurante o discurso do Sr. Maurfcio Corrêa, o Sr.
lhos
tem que resolver a questão de ordem que estou levanAmir Lando, deixa a cadeira da Presidência, que é ocutando. Os autógrafos estão incom-pletos e incorretos! Eles
pada pelo Sr. Nabor Júnior.
têm que retornar à ComissãO, para que sejam corrigidOs e
O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palavra, depois deverão retornar para cá para discutirmos aquilo que
pela ordem.
deve ser discutido; faltando uma parte do que foi decidido
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala· na Comissão de COnstituição, Justiça e Cidadania, esse relatório está incompleto e não- tem· condições de ser sUbmetido
vra, pela ordem, ao nobre Senador José Paulo Bisai.
a ull_la discussão decente.- EQ.tão, essa questão de ordem tem
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS)- Eu gostaria que_ ser resolvida.
de obter uma informação. Está em dicussão o Projeto do
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa Iogo
TCU? Estão me informando que hoje será encerrado o prazo
mais dirimirá a questão de ordem leVantada por V. Ex~
para a entrega de emendas. Francamente, vou lançar o meu
. O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Obrigado!
protesto e denundar - aho isso _uma anormalidade, nunca

ra, em Brasília. Estamos vendo a ação efetiva da Procuraçloria-Geral da República em busCa de esclarecer- Os fatos·que,
antigamente, não sofriam nenhumá apuraÇão. Para não diZerem que não falo do GovernadOr do meu Estadu -- até vou
apoiá-lo-, eu vis: Ex\ Cintem, ria tele"ViSão, na Rede Globo
de Televisão.
- -
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quádro partidário; a lei elehOfai, enfim, mudar a situação,
mudar o Congresso, mudar o mundo para, depois, adotar
o parlamentarismo.
O SR. PEDRO SiMON \PMDB - RS. Pronuncia o seOra, Sr. Presidente, estamos festejando os 100 anos do
guinte discurso~ Sem revisão do orador.) - Sr. Presi4ente, golpe que proclamou a República; estamos festejando 100
Srs. Senadores: Com relação à questão de orde_J.D._l~y_antada anos da adoçáo do presidençialismo. E durante esses 100 anos,
pelo Senador José Paulo Bisol, creio que seria- interessante ao que me consta, o regime tem sido exatamente esse: o
verificar e esclarecer, porque essas matérias são signifiCãtiVas regime anárquico, o regiMe da irresponsabilidade, e o regime
e para que pudéssemos ter ·uma posição sobre elas. Creio onde, neste País, nunca se ,t~ve. vida partidária. Bem ou mal,
que V. EXl' tem razão em buscar as informações para, na na Monarquia parlamentarista, anterior à República, tínhahora oportuna, esclarecer as solicitações do Senador José_Pau- mos, pelo menos, o início de Partidos po!ític?_s. Tín~aJ?OS
Io Bisol. S. EX' acha que não se deve encerrar hoje, estando dois Partidos nacionais que -não ,significavam muito, e naquela
a matéria em regime de urgência, o prazo para a apresentação éP,oca poucas coisas significavam muito neste País. Mas havia
de emendas. Sinceramente, não o sei. Mas, na verdade, se um iníci<:i de florescimento de quadro partidário.
o Senador José Paulo Bisol está falando com tanta convicção,
Proclamaram a República. Na Velha República, não tíacho que seria interessante analisar para dar uma resposta nhamos partidos nacionais. -Tínhamos o Partido Republicano
aS. Ex'.
Paulista, tradicional, com força. Verdadeiramente, tínhamos
Sr. Presidente, entramos com uma solicitação, há algum
a união "café com leite", entre São Paulo e Minas Gerais.
tempo, à Comissão de -Economia para ouvir ó Ministro da
O governador de São Paulo e o gove_rnador de Minas Gerais
Infra-Estrutura, o Presidente da Petrobrás, Dr. Ernesto We~ faziam o conti"oie automáticO· da sucessão do Presidente da
ber, e o Dr. Leoni Ramos, Secretário de As~untos E_stra- República: uma hora era o ex-governador de S~o :pau_l<?,outra
tégicos.
_
hora era O eX-governador de Minas Gerak Eles controlavam
Ocorre que o- tempO está passando; o Presidente da Co- essa sucessão. O Partido Republicano Paulista, bem como
missão de Assuntos Económicos, em mais de urila oportuo Partido Republicano do Rio Grande do Sul eram partidos
nidade, disse que está fazendo os entendimentos e, na verdade
estaduais, sob o comando dos governadores.
não ~e tem conseguido que isso aconteça.
_
:-_Com a Revolução de 30, desapareceu todo aquele quadro
O ilustre Líder do PDT, Sehador Maurício Corrêa, disse,
partidário. Em 1946, com a democratização, nasceram· os
na reunião da Comissão, que o ilustre Senador Presidente
partidos que eram para ser partidos nacionais. Criaram-se
da Comissão de Economia, mais de uma vez, avisou- extraPTB, PSD, UDN, Partidos que tiveram a intenção de ser
pauta -que há solicitações de Ministros, presidentes de banPartidos nacionais. E não conseguiram se transformar em
cos, que desejam prestar esclarecimentos à Comissão,.Quando
grandes Partidos nacionais. E não con_seguiram ter c<?nteúdo
há solicitações, estamos sempre dispostos a atendê-las. A~sim,
de prevalência, exatamente pelo regime que nós vivemos,
os membros do Executivo que querem falar à Comissão, vão
que era um regime anárquico, do presidencialismo, onde cada
e falam. Todavia, quando solicitamos que niem}?ros ~o ~ecu~
presidente, onde cada líderformava o seu partido de ac~r~o
tive venham à Comissão, o tempo passa, e isso não acontece_
com as suas idéias. Eram O PSB, do Sr. Adhemar de Barros,
Creio que é muitó impOrtante· a· Vínda, -de um modo espeo PRP, do Sr. Plínio Salgado, o·MTR, do Sr. Ferrari, partidos
cial, do Dr. Leoni Ramos, que está na Espanha. Não deixa
que se formavam para dar c<:mteúdo a uma lideranç~.- ----de ser oportuna a presença de S. Ex~, porque a convocação
Veio o movimento militar, Arena e MD B, partidos com
feita por nós está relacionada com o fato da imprensa ter
algum sentido; veio a democracia, e os partidos passaram
publicado que foram demitidos dois diretores da Petrobrás
a ser nacionais -estão aí os 36 partidos.
por terem se posicionado a favor do monopólio estatal do
Imaginar ·que, se o regime for presidencialista, daqui a
petróleo.
10 ou 20 3.n0s tudo será diferente ... não o-·se-rá! Assim como
Argumentamos que o Governo pode querer extinguir
o Senhor Collor fundou o PR~ para ser candidato a Presidente
o monopólio estatal do petróleo, pode querer mudar a Constida República, já temos cidadãos formando partidos com a
tuição, mudar a lei. Entretanto, hoje, a Constituição dete.rmesma intenção. Já temos nomes, a imprensa tem publicado,
mina o monopólio estatal do Petróleo. Não me parece lógico
partidos formados para candidatos à presidência da República.
e racional que se demitam diretores que se ·posicionaram favoO meu querido_ amigo, Senador Maurício Corrêa disse:
ráveis a<J" monopólio estatal do petróleo.
~'Quando ficar forte o quadro partidário ... " Ele é parlamenEm meio a essa convocação paia vir e a não viOda, há tarista conviçto, mas parlamentarista lá adiante, quando tivertodas essas notícias que estão af nos jorn-ais corri referência moS Um sólido quadro partidário!
a possíveis equivocas, fatos ou irregularidades que o Sr. Leoni
Respondo ao nobre Senador Maurício Corrêa: a geração
teria participação envolvendo a Petrobrás. ___
_ _ que vier depois de nós, se o regime continuar sendq o presidenMas, Sr. Presidente, assisti, aqui, o pronunciamento dO cialista, daqui a 100 anos estará repetindo o discurso de V:
ilustre Uder do PDT, e de alguns parlamentares cvm r~ação Ex• V. Ex~ disse aquT: -"daqui a 20 anos". Eu digo: daq':'~
ao parlamentarismo. Quero crer, e a minha preocupação é a 200 anos, Porque esse regime é o regime anárquico, da
exatamente essa, o que deduzo dos pronunciamentos dos ilus~ irresponsabilidade.
.
tres Senadores é que todo mundo é favorável ao parlamenQuerer dizer que os partidos políticos, que o nosso regime
tarismo. Eu não encontrei nenhum cidadão, até hoje, nenhum "é assim porque é assim", 1_1ão é_ ye~dade. ~eh~ ~uito difícil_
político que tenha tido ,a coragem de dizer qu~ é preSiden-- mudar esse quadro. E ficamos na vel~<~: e trad1C1onal tese:
cialista e que não admite a adoção do parlamentansmo. Todos, vamos adotar o parlamentarismo hoje, com esse quadro que
principalmente os candidatos à ~-~~si9-~n_ci_~ da Rep_úbli~a_, s~o af está ou mfo?
_
favoráveiS ao pai"lamentarismo, depois, mais adiante. O Ilustre
Vamos esperar consolidar o quadro partidário; depois,
Uder do PDT disse, há pouco, da necessidade de mudar o vamOs criar o parlamentarismo.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Pedro Simon.
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Sr. Presidente, com toda sinceridade, quer dizer que isso

nunca vai acontecer. Daí, algumas teses: devemos- adotar o
parlamentarismo s_ó_ depois do ano 2000.

Não sei. Coro toda

sinc~ridade

creio que o momento

histórico é este, Se vamOs ou não criar o regime parlamentarista neste País. Que _o quadro é ruim, é verdade.
Gostaria de dizer ao ilustre Senador Líder do PDT discordo, com o maior respeito de S. Ex~, que para adotar
o parlamentarismo, realmente gostaríamos de aplicar alguns
antecedentes. Inclusive, para irmos ao plebiscito do parlamentarismo, seria importante a adoçâo desses instítutos precedentes, ·
Não tenho como deixar de reconhecer o voto distrital,
porque é da essência do parlamentarismo. O voto distrital
é fundamental à adoção do parlamentarismo~ é o caminho.
Mais do que uma lei que leve à restrul:uração partidária, adotar
o voto distrital é a garantia de que os 36 partidos polític0s,
no decorrer do tempo, terão que no início se integrar, se
aliar e se unir, e se transforinar num número menor de partidos, porque não serão os 36 que irão apresentar candidatos
a Deputado num determinado __distrito, porque, na verdade,
não teriam c_o_ndições de ir adiante.
O res_ultado seria como acontece_ e_m_ _todos os países do
mundo que têm o regime do voto distrital, onde 3 .ou 4 partidos
políticos têm repr-eSentação no Parlamento.
A outra questão que consideramos importante é a garantia que o parlamento tem que dar, se for adotado o parlamentarismo, de que teremos condições de dissolver o Congres-so
Nacional, porque, caso contrário não teremos parlamentarismo mas governo de ãSsembléia que, na minha opinião,
é pior do que o reg~me presidencialista.
Outra questão abordada pelo ilustre Líder do PDT, pelo
qual tenho o maior respeitO_e -o- maiór carinho, é com relação
à antecipação do plebiscito. Faço questão de salientar que
essa -questão não tem nenhuma outra razãO, a rião ser a que
diz respeito à proximidade com a eleição presidencial.
Na medida em que o tempo avança, as candidaturas à
presidência da República começam a ser colocadas na rua,
e os candidatos ficam ansiosos pelo debate, pois ainda não
iniciaram aS suas C:arripanhas em razão das -eleições para as
prefeituras, no próximo dia 3 -de outubro, e os candidatos
estão jogando_ os seus trunfos nos resultados das próximas
eleições.
Imediatamente após o- resultado do segundo turno das
eleições de outubro, nas capitais e nas cidade de mais de
200 niil eleitores, as candidaturas à presidência da República
estarão na rua. E se não fOr alterado o que prevê a ConstituiÇão, com relação à data do plebiscito; 7 de setembro do
próximO ãno, os Carididatos iniciarão -as campanhas e os Partidos alegarão qu-e a adoção do parlamentarismo constitui um
golpe contra a candidatura dos seus candidatos à presidência
da República. ·
Um plebiscito sobre parlamentarismo ou presidencialis~
mo, com campanha para a presidência da República, é uma
situação grotesca, ridícula; não é séria, riem responsá\,-ell
Acreditamos -que o debate em tomo dÓ parlamentãrismo
ou presidencialismo deve realizar-se fora do _deb:ate dos cand~
datos à Presidência da República. Não se deve misturar a
paiXão da candidatura à Presidência da República com a responsabilidade e a racionalidade da discussão sobre parlamentarismo ou presidencialismo. É exatamente essa a questão!
Os Cons_tituintes, embora tenham cometido alguns equívocos, esforçaram-se para elaborar uma Constituição justa.
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E no niomentb em que foram apresentadas as emendas, tanto
essa que diz respeito a esta questão, tanto a da reforma da
Constituição, não se imaginaVa que a Carta Magna iria
vigorar um _ano depois, como açontec.eu, que se alongaria
tanto o tempo para a discussão, aprovação e promulgação.
Então, a anteçipação do plebiscito procura evitar a coincidência de um debate sério, responsável, racional, sobre sistema de governo, com a campanha à Presidência da República.
É tão_simplesmente esta questão. Não deixa de ser engraçado
o fato de abrirmos os jornais e verificarmós que tanto no
PMDB, como no PDT, no PT, no PFL, os candidatos à Presidência da República, os candidatos a salvador da Pátria já
estão aí com as mesmas idéias. Inclusive, parece que o Dr.
Marco Maciel vai coordenar a reunião daqueles que se identificam. Porque, na verdade, é exatamente isto: ontem, foi o
Dr. Getúlio Vargas, depois foí Jânio Quadros. Esta é a realidade das pessoas que se apresentam no sentido de salvar
o Brasil. Estão aí já os candidatos se apresentando com o
mesmo objetivo.
Quero referir-me, também, ao_ pronunciamento que fiz
ontem, envolvendo os fatos relativos às irregularidades aponta,::las pela imprensa ao Presidente da República, para reafirmar que a minha intenção foi da maior seriedade. Fiz questão
de dizer que não assomava à tribuna para fazer denúncias
no sentido de demoijr o Governo, de colocá-lo em xeque.
Disse que poderia ter feito issó. Não me lembro na minha
vida pública, que já vai-longe, de nenhuma oportunidade
tão aberta e tão clara para se fazer uma oposição drástica,
dura, radical, sacudindo os equívocos e, até por que não dizer,
os fatos de corrupção apontados no Governo.
M~~ a grande verdade é que salientei que ne~sa questão
que vem sacudindo a Nação - e sou o primeiro a reconhecer
- é de fundamental importância a liberdade_ de imprensa.
E é irilpo"rtailte, também, reconhecer que o PreSidente da
República faz questão de que esses fatos sejam apurados;
não há nenhum boicote por parte do Governo Federal. Tal
posição do Governo realmente merece respeito. Mas, querer
salientar que tudo _está ocorrendo em conseqüência de estarmos vivendo em plena democracia, parece-me que é aquela
questão de tirar o sofá da sala para resolver o problema.
Afirmar que a corrUpção existe; que somos um País corrupto;
e que a diferença entre hoje e ontem está no fato_ de o jornal
publicar, hoje e ontem -não haver publicado, não me parece
que esteja correto.
Parece-~e que seria doloroso e até dramático para o
Presidente da República que os seus líderes neste Congresso
afirmassern"que 6 que está acontecendo é g_ue nós temos que
SSludar es~~s procuradores; temos que saudar os promotores;
temos· que saudar a im-prensa, temos que saudar a nova Cónstituição, temos que ·saudar a democracia para que seja publicado; porque sempre se roubou, que é assim mesmo; só que
agora se pode publicar! Parece-me que não é bem por aí!
Realmente tem que se salientar que a imprensa tem publicado que as apurações estão ocorrendo, mas isso não tira
a gravidade dos fatos; não faz com que os fatos envolvendo
ministro após ministro, secretáriO nãcional após se"c'retãrio
nacional, que estão se multiplicando no Governo, não sejam
uma dolorosa realidade, não sejam um fato inconteste, contra
o~ _quais o Governo tem qUe tomar uma providência.
Com todo o respeito e com todo o carinho ao Líder
do PDT e aos ilustres Senadores que o apartearam, parece~me
que eles simplifíCaram demais a questão. Ontem citei apenas
as notícias publicadas em um úniCO dia, ãtravés de quatro
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que diz respeito à vigilância e ao comportamento na função
que exercem.
Quando assumi o Senã.do Federal, -em outUbro de 1990,
fiz talvez o mais breve discurso que já se piOnunciou nesta
Casa, no qual declarava estar perleitamente ciente da responsabilidade do encargo-que assumia de substituir, não apenas
um amigo dileto e o ·líder maior de meu Partido em meu
Estado, o Senador Jarbas Gonçalves Passarinho, que asSumira
o Ministério- da Justiça.
ao Sr. Magri ... Acho que o caminho começa por aí, mas
É fácil falar-se U.as virtudes da pessoa que se conhece,
reiteto que·o Presidente da República tem a responSabilidade da pessoa que se estima, mas também entendo que os advere a obrigação de dar uma diretriz, de dar um norte com relação sários de S. Ex~, certamente, levantarão suspeição, exatamenao seu Governo. Triste; s:r. Preslclfmte;-êdizerrnos ''0 Minis- te por essa estima e admiração que tenho por Jarbas Passatro da Saúde que saiu, cometeu várias-itfegulaiidadest Coitado rinho, ao dizer aqui que S. Ex~ permane~. sem dúVída, como
do Sr. Collort O Ministro não agiu como deveria". "O atual um exemplo de político e de homem público, não apenas
Ministro é um homem muito competente. Que bom para O para as gerações futuras, como também para os dias atuais.
Senhor Collor que o Sr. Adib Jatene seja-um ministro compeOntem, -a minha tarefa foi fã.cilitada. No primeiro número
tente!" Quer dizer, o Senhor Collor deixirá de ser o sOl orien- - do j"ornal Momento Político, deparei-me com um artigo do
tador, o chefe, para ser a média do pensamento das p~ssoas ilustre e combativo jornalista João Eml1io FitlCão, intitulado
que estão ao seu redor. O Sr. Adib Jatene não é digno, não "A Culp-a de Passarinho".
é sério, poi"cJ.ue esta é ã OrientaçãO 'dO Presidente; é- porque
E, ao lê-lo e reconhecer a autenticidade, as informações
ele é. E o outro não é·porqO:e não é!
aqui contidas, resolvi trazê-lo para comentá-lo da tribuna do
Não há uma linha de governo; há unla linha isolada~de cada Senado. Dii o articulista João Emílio Falcão:
·
um.
··o
período revolucionário está politicamente-mar- V. Ex• foi Governador, Sr. Presidente, eu fui Goverto. Não s_erve mais sequer para discurSos arrependidos
nador, fui Ministro de Estado, e sei que o Governo dá orientados que o apoiaram enquánto os_ militares impuseram
çã.), o Governo dá a linha, o Governo· dá a diretrfz e Os
sua vontade e, hoje, são expoentes democráticos. Resseus auxiliares a executam. Desse Presidente que aí está, não
ta, da época, apenas um político com expressão que
se sabe, porque, na verdade, as pessoas que estão envolvidas,
- não renegou seu passado, não contestou os princípios
esses Secretários Nacionais conturbaram ã administrã.Çao' Piírevolucionários. E o Ministro -da Justiça, Jarbas Passablica, Está publiCaâo na iirtprensa que foi um Secretário Naciorinho, que está, agor3:, pagando o preço.
nal que fez colocações, nohleações, interv'ençõis, na 'área ecoDurante a Revolução o atual miiliStre> da: Justiça
nómica à revelia, porque falava em nome do Presiâente da
teve seus de_tratores. Para muitos ele não era confiável
República.
·
pótque tinha posições sociais avançadas. Para outros
Todos sabemo-s que esas pessoas fofam ali colocadas sem
não podia jamais chegar à Presidência da República
nenhuma envergadura em termo da nomenclatura funcional,
porque era coronel e o cargo tinha de ser ocupado
e que intervieram no Banco do Brasil, na Caixa Económica·
_por General de Exército. Nos anos autoritários Jarbas
Federal, na Petrobrás, no Ministério da Economia,'e ilãS tePassarinho recebeu muitas crítiCas, nenhuma delas, pogiões 9esenvolvidas deste. País.
·
-~ _
rém, envolveu-o em irregularidades administrativas.
Então, o Preslden_t<i: ·da RepúbliCa- tem que .dar a sua
Quando perdeu a eleição para senador pelo Pará,
orientação. -Tem que interpretar- a n~vr;t ·realidade, ·que sou
érú 1982, foi viver em sua casa rio Lago Norte, que
o primeiro a reconhecer._
pode ser considerada modesta, comprada com a venda
Um Ministério composto pelo Sr. Adib Jatene, pelo Sr.
_de apartamento em Copacabana, herdado por sua espoGoldemberg, por gente desse jaez, representa um sentimento
- sa. E a mesma em que mora hoj_e após ter sido ministro
de mudança, uma nova orientação- do PréSiderite- ãa" Repúde quatro pastas diferentes em quatro Governos, um
blica. E com todo o respeito ao Líder do PDT, e aos Srs.
recorde histórico. Quem o conhece sabe que faz, como
Senadores que o _apartearam, afirmo que a grande verdade
na época de oficial, as contas de_seus pagamentos_ em
é que mantenho o meu pronunciamento de ontem!
pequena folha de papel, nem sempre tinha saldo garanEra-o que tinha a diiir. (Muito bem!)
tido e muitas vezes reclamou, para os amigos, do ritmo
da inflação.
O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- Concedo a pala.
N:as campanhas paraenses, onde a:s paix_ões desenvra ao nobre Senador Oziel Carileiro.
cadeadas ·provocam acusações das mais violentas, jaO SR. OZIEL CARNEIRO (PDS '--' P A. Pronuncia o
mais alguém o acusou de comprometido com a corrupseguinte discurso. Sem revisão do oradOr.) -Sr. Ptes1dente,
ção."
Srs. senadores, com o advento da no_va Constituição, e bem
Eu posso abrir um parêntese aqui, para atestar essa
o disse nesta manhã o Senador Maurício Corrêá~ tem- havido
uma participação maior do Congresso e da sociedade como afirmação, também, do jomali.sta, _porque fui candidato ao
um todo na -apuração da prática de ilícitos na administração Governo do Estado, em 1982, e participei, ao lado de Jarbas
Passarinho, de toda aquela ~arppanha política na qual percorpública do País e, em especial, na adminiStraçãõ"Iederal.
A delação, ou acusação, hoje, é um cotidiano no compor- remo.s todos os quadrantes de nosso Estado e nunca surgiu,
tamento daqueles que formam a opinião pública neste País. efetivamente, em qualquer momento, esse tipo de acusação.
No entanto, é preciso que-tenhamos o cuidado de não atingir"Fdi; diversas vezes, ·ciiticado por suas posições
mos homens públicos cuja conduta tem· sido exemplar, no
revolucionárias. Procuraram atingi-lo com histórias faljornais. Peguem um jornal de hoje e verificarão que há notícias
novas, mais fatos co-m relaçãO às questões que estão ocorrendo
com o Governo.
Com todo o respeito aos Senadores que falaram aqui,
repito o-pronunciamento de ontem. ReConheço que Sua Exce~
lência, o Senhor Presidente da República, está agindo com
responsabilidade. Tomei conhecimentO de que a imprensa
publicou ontem uma entrevista do Presidente com correspondentes internaciOnais, onde esclarece sua mágoa ·com relação
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sas, como a do estudante que morava no cemitério
em represália a tef sido expulso pelo Decreto-Lei n~
477 ou a afirmação de que o salário mínimo daria até
para fazer uma poupança mensal.
Senador, enfrentou os maiores líderes da Oposição, como -Paulo Brossard, Marcos Freire, Franco
Montoro, Mário Covas, ~t.amar Franco etc; Ao despedir-se do Senado, para gove.ro.ar Minas Qerais,_ Taocredo Neves o classificou de o mais_ correto, o_ mais
capaz e o melhor defensor da Revolução.-·Na Q:mstituinte teve dificuldades pela defesa das reivindicações
militares, porém, o reSpeito que lhe tinham s-eus-colegas
levou-o a ser escolhido para Vice-Presidente pelo Deputado Ulysses Guímarães, com o qual nunca teve qualquer vinculação partidária.
melhor elogio foi o de
Luiz Ignácio da Silva, do qual discordava frontalmente,
que sempre manteve com ele relações am1slosas e francas.
A ida de Passarinho para o- Governo Collor, como
ministro da Justiça, foí decorrente de conversas sinceras
com o general Agenor de Carvalho e, posteriormente,
com o-PreSidente Fernando Collor. Durante meses ele
recusou as sondagens para integrar a equipe do Presidente Collor, guer fosse no-CongresSo quer ito Ministério-. Não porque discordasse de muitas de suas idéias,
mas simplesm~nte porque havia, na campanha eleito~
ral, ·votado em. Mário COvas, cã.iididato do PSDB, e
declarado isso abertamente. Parecia-lhe que faria melhor, ajudando- o G9verno sem dele participar porque
não disputavã ~argos."
E prossegue o jOrnalista João Emílio Falc~o: ,
"Escolhido para ministro da Justiça, durante a-crise provocada pela saída de Bernardo Cabral, assumiu,
como de seu feitio, a defesa das posições do Presidente
Collor. Colocou-se, pela formação militar, como guardião do Presidente e do Governo, preferindo que as
críticas lhe fossein dirigidas. Esse cotnpo~m~ertto causou, é lógico, ieações e passoU a ser alvo dos que Pretendem derrubá-lO porque impede muitos desejos e dos
que, de fora-, ·querem o fracasso do Governo."
Tem sido, pois, atingido por vários m·otivbs.
Conió ilão há de Que acusá-lo, tenta-se agQra provar que é conivente c-om os corruptos, porqUe não botou na cadeia outros ministros de Estado, que têm,
como ele, a mesma situação _hierárquica. --:o' -_ - --É, sem dúvida, exagero-;-mesmo porque não lhe
cabia essa providência,- a- Dão ·ser qUe- s-e"""-iiwOQiie o
Código 'Perial - e aí somos todos culpados."

o

- Coilclui seu artigo o jornalista João_Emílio Falcão.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este artigo traduz, sem
dúvida, o comportamento de homem público- de Jarbas Passarinho, desde 1964, quando S.Ex• deixou a ativa da sua profissão de militar e assumiu o Governo do meu Estada. Naquela
' ocasião, sem se omitir, puniu e demitiu funcíónáriõS acuSados
de corrupção, nenhum de subversão. Foi S. Ex~ também,
com sua altivez e com sua coragem, que 'naquela ocasião -admitiu rec~rsos para corrigir injuStiçaS. Ciente de que alguns tinham sido punidos sob_falsas_acusações, posteriormente não
comprovadas porque os inquéritos eram sumários, S. Ex• os
reintegrou levando a paz e a tranqüilidade às faQlílias daqueles
chefes que tinham sido- punidos injustamente ..
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O Sr. Odadr SOares -Permite V. Ex~ Um aparte?
O SR. OZIEL CARNEIRO - OuÇõ ~o aparte do nobresenador Odacir Soares.
O Si:. Odacir Soares·- Senador Oziel Carneiro, desejotraze:r a solidariedade, da Liderança do Partido da Frente Liberal ao pronunciamento de V. Ex~ e ao belíssimo artigQ. da
lavra do jornalista João Emmo Falção, que fielmente retrata
o co~portamento exemplar, acima de qualquer suspeita, durante toda ~ sua vid~ pública, e a sua vida profissional, do _
Senador Jarbas Passarinho, hoje ~inlStto da Justiça. As discussões recentes emtornq da figura do Ministro Jarbas Passarinho surgiram por provocação do episódio relativo ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, em que se procurou
caracteriz3:r uma oritissão do Governo, representado pelos
Ministros Chefe da Casa Militar, General Agenor Homem
de Carvalho, e pel9 próprio Ministro Passarinho. A revelação
que desejo fazer aqui nã,o cOnstitui segredo algum porque
foi m_anifestada ontem na Co~i_ssão Parlamentar de InquéritOdestinada a apurar atas de corrupção e suborno relativamente
ao Ministério do Trabalho na gestão do Ministro AntôniO Rogério Magri. No depo4:Tiento prestado pelo Sr._ Volnef Ávila, S. s~ deixou explicitamente claro que, nem o Coronel Roberto Pimenta, Chefe de Gabinete dO Geiieral Agenor, nem
o General Agenor, nem o Ministro· Jarbas Passarinho tinham
qualquer conhecimento do teor da fita que o Sr. Volnei Ávila
havia gravado em conversa mantida com o Ministro António
Rog~rio_Magri. Então, parece-me·, notire Senador Oziel Carneiro, que toda a hipótese de ter havido um comportamento
omisso..do General ~genor Homem de Carvalho e do próprio
Ministro J~rbas PassarinP,9 está coii?pletamente 3fasfada pela
própria declaração_ do responsável pela gravação, -qUe _teria
sido levada ao Chefe=de_ Gabinete do Gei::LerarAgenor~ Ora~
se o Sr. Volnei Ávila declarou ontem que, no contato,mantido
com o Coronel Roberto Pimenta, não informou àquele oficiãl
o teor da gravação, eyidentemente que desse teor não poderia
ter tomado conhecimento, nem o C.hefe da Casa Militai, neni
conseqüentemente, o Ministro da Justiça. Congratulo~ me com
V.' EX~ pd'o pronunciamento que faz, que honra a tradição
de civismo, de decência, de honestidade, de honorabilidade,
-quer na vida pública civil, quer na vida pública militar, do
Coronel e Ministro Jarbas Passarinho. Meus cumprimentos
pela abordagem que V. Ex~ faz acerca do __ nosso Ministro
da Justiça.
O SR. OZIEL CARNEIRO - Agradeço o aparte de V.
EX·~- nobre Senador Odacir Soares.
·
Não .faço este pi"ori.unciamehfo, embasado no a-rtigo que
acãbei de ler, porque fivesse alguma dúvida sobre o comportamento de Jarbas Passarinho como administrador eficierite e atento que é. Faço-o- ã.penas para mbstràr aóS companheiros
de senado e, de um modo especial, à sociedade_ brasileira,
que o interesse político de pessoas ou notícias dirigidas não
podem macular aqueles cuja conduta~ em qualquer cargo público, tem sido de cumprimento e de respeito à lei, e de
prova - as mais cabais - de combate à corrupção e de
amor à própria Pátria.
----- O Sr. Maurício Corrêa- Permite V. E~ Um aparte'?
O SR. OZIEL CARNEIRO- Com prazer, ouço o àparte
de V. Ex•
O Sr. Maurício Corrêa - Eu me -en.contrava em_ meu
gabinete quando ouvi que V. Ex~ falava sobre o Ministro
Jarbas Passarinho. Por isso, voltei ao plenário para aparteá-lo.
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Conheço o Senador Jarbas Passarinho há muitos anos. Teve
mos dando margem a que muita g_ente pratique ato- ilícito
inclusive, uma convivência muito boa com D. RUth, de quenl
impunemente.
tenho uma saudade enorme. Advogada, S. S~,-31ém de eleitora
O SR. OZlEL CARNEIRO - Obrigado pelo aparte de
da minha presidência, sempre foi uma -cOlatioradora. O que
V. Ex'
mais me admira na person-alidade do Ministro JarbaSPassaR
Chamo a atenção para um fato importante: é preciso
rinho é a diligência, o respeito à coisa--pUbiCa,- a maneira
correta com que&. Ex• dá resposta aos papéis;·aos--requeri- . que se ponha um paradeiro na denúncia an6riinia ·p-orque,
num ano de campanha eleitoral, se isso realmente for num
mentos, enfim, às demandas que são dirigidas. Todas as vezes
cre.scendo,
em vez de termos candidatos apresentando proque há um expediente dirigido ao Ministro Jarbas Passarinho
postas e programas, teremOs dossiês_de difamaçóesL_Obrigado
eu duvido que S. Ex~ não responUa, que não dê atenção.
a V. Ex~
Isso eu não acredito, em hipótese nenhuma, que o Minsitro
O Sr. Pedro Simon -Permite-me v. Ex~ um aparte?
Jarbas Passarinho tenha se omitido com relação-ao ess-e episódio do Ministro Magri. POdem acusá-lo de out_ras coisas, mas
O SR. OZIEL CARNEIRO:__ Nobre Senador -Pedro Si·
de omissão, de prevaricação, nunca! É Um liomem âe bein, mon, V. Ex~ tem o aparte.
é um homem público que tem uma vida pública ilibada. De
O Sr. Pedi:o Sinlon - Quero- tãmbem congratular-me
modo que dou esse aparte a V. Ex~ como testemunho da
com o pronunciamento de V. Ex\ porque tenho o maior
lisura de pro_ce_dimento do Ministro Jarbas Passarinho. V.
respeito pelO Ministro Jarbas Passarinho. Creio que sob(e
Ex~ acaba de ler esses tópicos -aí do trabalho jornalístico do
jornalista João EmíliO Falcão, que conhece perfeitamente o o que_ foi bem dito, aqui, algumas pe-ssoas também podem
Senador Jarbas Passarinho, e com cujos termos eu coricordo discordar, divergir até, porque S. Ex~ é uma pessoa de pensaplenamente. De maneira que o nleu aparte tem o condão mento fi"rme. Eu, por exemplo, divirjo, hoje, _radicalmente
de solidarizar-me com V. Ex~ pela _oportunidàde dé trazer de S. Ex'', que é um presidencialista. Aclw.que é_ um graride
ao plenário do Senado afirmaçóes tão corretaS-_cOrilo estas equívoco_ cometido por S. Ex~ Realmente, S. Ex~-é um homem
a respeito do Senador Jarbas Passarinlio.--se--S. Ex~. tivé·r que de bem, é um homem que, por onde tem pas·sado, deixa
depor na Com1sSão"Parlamentar de Inquérito, pari rrlim será, a diretriz da sua linha, que é a linha da dignidade,_ que é
realmente, algo extremamente desagradáyel, po~q~e -~ão- pos- a linh~ da seriedade. Repito, pode-se divergir, mas _se deve
so admitir, não creio que tenha havido qualquer tipo de omis- respeitar. O Ministro Jarbas Pasarinho é dessas pessoas em
são _do Senador Jarbas Passarinho. A não ser:·que alguém relação a quem temos a obrigação de medir as palavras quando
denuncie fatos que tornem intransponível a sua presen-ça aqui. se pretende atingí-lo, porque a história tem demonstrado que
Mas eu prefirO ficar com o que conlieço CI_o Senãdor Jarbas ele passou pelos mais variados acontedmentos, mantendo a
Passarinho. Não posso admitir que S. Ex~ tenha praticado sua linha de correção e a sua linha de seriedade.__ _
qualquer tipo de omissão. Portanto, parahéOizo V. Ex~ pOr
O SR. OZIEL CARNEIRO - Obrigado, nobre Senador.
ter trazido ao debate afirmações cOm --as quàis· éU concordO·
plenamente, a respeito da vida correta, séria, digna do nobre
O Sr. Ney Maranhão- V. Ex~ me permite um aparte?
Ministro da Justíça, Senador Jarbas Passarinho, cuja a_mizãde
O SR. OZIEL CARNEIRO - Com muito prazer, nobre
me honra profundamente._
Senador.
O Sr. Ney Maranhão- Senado·r OZiei-Cãineir<:{;~depois
O SR. OZIEL CARNEIRO - Agrádcçe> o-·apárte cte V.
e o incorporo ao meu; discurso.' de V. Ex~ ouvir os apartes do companheiros, nesta manhã,
Partindo de V. Ex\_ que, durante o-regime milita-r e·steve em concernentes ·à vida pública do Minis~r_Q- Jarba~ Passarinho,
evidência; não por ã.pofar o regime, rriãs por combatê-lo, e - querO dize·r que, já em ou!i'aS oportunidades, reiterei que
até sofreu, já na abertura democrática, process=-o;-até, de vio- o Ministro Jarbas Passariilho é o exemplo de probidade de
lência na suã. liberdade, no seu dirCito ele. falar e de defender homem público neste País. S. Ex~ honra a classe política,
engrandece· o seu mandato e honra o Brasil através dos seus
as suas idéias.
O sr. JosapJtat Marinho - Pefiriite~·m.e..V. E.x•-ürn ãpãite? atas. Não quero acrescentar mais nada do que isto. Apenas
pediria a V. Ex~ que incorporasse ao seu discurso- o artigo
O SR. OZIEL CARNEIRO -Concedo o aparte ao nobre do eininente Minitro, sob o título "Penosa Interpretação",
Senador Josaphat Marinho.
e pUblicado em O Estado de S. Paulo de ontem, 26, do qual
O Sf.Josaphãt Marirlhõ-:__ NObre-senador úziel Caniei~r vou ler um ·pequeno trecho:
ro, quero apenas confinllãr, quarito-ãO-procedirileiJ.to do Mi- · "Pm _Il].inl;la já longa vida pública, n~n~ se aprenistro Jarbas Passarinho, o julgamento que V. Ex~ já fez,
sentará um.a Sip"lples prOva de que comPactuei com
e o fez o nobre Senador, Líder do PDT, Maurício Corrêa.
a- cOrrupçãO. Não tenho a mente manchada pela omisPare-ce-m·e que, pelo conhecimento que todos teiDOs dele,
são nem as mãos-maculadas pela conivência. Conio
nenhuma dúvida há a respeito da correção de sua atitude
ensina o notável professor Edmundo Oliveira, póS-doUno caso em discussão. Mas, queria salientar um ponto anterior
torado na França, melhor é que o homem fuja à corrUpdo discurso de V. Ex", para o qual nós, políticOs, sobretudo,
ção por virtude, mas é lícito intimidar aquele que a
precisamos atentar, sem nenhum prejuízo, Sem nenhuma trancorrupção seduz, com a ameaça _da pena, ·e _a certeza
sigência, quanto ao dever de apurar qualquer ato de corrup~
de que nãó prospera a iinpunidade. Isso· conflita com
ção, pois cumpre tambt!m que verifiQuemos o que está- f.la
_a moral_kantiana, que prescreve "a pura compreensão- Constituição: no prõct8s-so- não faz prova- i:tenhurn elemento
do bem e o esforço h~rcúleo diante das te_ntações".
obtido por meios ilícitos~ E, com o silêncio que estàmos fa:Zen·
Como afirma nesse passo, o professor Kant desconhece
do a respeito do procedimento de funcionáriOs- subalternos,
a natureza-huinana. E porque não a desconheço, jamais
inclusive com relação aos_seus superiores hierárquicos;- estaestimUiatia a Corrupção, ace·nando com a hipótese de
Ex~, Se_nador Maurício Corrê a,
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que ela vence_ pela impossibilidade de combatêwla. Jaw
mais"
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Coerente e ético é o político Jarbas Passarinho, como
disse o_ jornalista João Emílio Falcão.
_conversamos bastante antes de S.. Ex~ aceitar urila missão
Este é o retrato da vida do grande brasileiro, MinistrO_ no_ÜÓverrÍo Collor; S. Ex~_ ponderou tod~s as situações e
Jarbas Passarinho. Peço a V. Ex~ que o inCorpore ao seu
só quedou-se diante do convite I?orque colocou os inte:es.."ies
discurso.
nacionais acima dos _se~s própnos mteresses, em razao do
O SR. OZIEL CARNEIRO- É com mu!toprazer, Senavoto que dera a Mário CovaS, nosso ilustre companheiro de
dor Ney Maranhão, que incorporo ?__ ap_arte, e farei inch1ir
Senado, naquela eleição em __ que Fernando Collor recebeu
o-inteiro teor do artigo do ilustre Ministro Jarbas Passarinho.
a consagração do eleitoradO_brasileirO..
~
- - .
. :
Ao
fazer,
nesta
manhã,
comentários
sobre
esse
art1go
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me permite Um aparte?
qüe acabei de ler, não o faço para exaltar as virtudes de
O SR. OZIEL CARNEIRO- Com prazer, Senador Juta· Jarbas Passarinho, mas, sobretu_do, para que todas as pessoas
responsáveiS deste- País, prinCipalmente aquelas que, através
hy Magalhães.
da- íiilprensa falada, escrita ou televisiva, formain a opinião
O Sr. Jutahy Magalhães- Algum tempo atrás, o Senador pública, façam uma reflexão e rião destru-am, gratuitamente,
Ney Maranhão teve a oportunidade de fazer um pro~uncia os valores morais e políticos que ainda exist_em neste País.
mento tambêm a- respeito do Senador Jarbas_:e_as.sannbo e,
O Sr. Mauro Bene_vides- .V. Ex~ me permite 'um aparte?
à época, eu o apartcci, como vários outros SfS. Senadores.
O Senador- para mim será sempre o Senador Jarbas PassaO SR. OZIEL. CARNEIRO - Ouço o aparte do nobre
rinho - merece o respeito de todos os seus Companheiros, Senador e Presidente Mauro Beneviçles_. de _todos- os seus Colega&: de Senado,_ porque dele pode-se
O Sr. Mauro Beilevides- Nobre Senador Oziel Carneiro,
divergir_.- inuitos: divcrg~!am, muitoS ti~Varáin Cólii-~le de~~tes estava acompanhando atentamente o pronunciamento de V.
extraordinários. -_Rec_ordo-me, aqui, ós _debates entre Jarbas Ex~ e os apartes _de praticamente todos os Senadores que,
Passarinho e Paulo Brossard, respectivamente Líder do Go- neste instante, se encontram no plenário do Senado Federal.
verno e Líder da Oposiç-ão, na época. Eram debates acirrados, V. Ex~ faz, com muita precisão, o ena1tecimento da figura
mas sempre respeitosos, tanto que os _d_ois s_ão, h_oje, grandes do homem público que é o Senador Jarbas Gonçalves Passaamigos. De todos nós o_Sena~or Jarbas ~assar~nho sempre rinho. Diria a V. Ex• que tenho convivido nesta Casa, nesses
mereceu -esse respeito e essa admirãção. Veja V. Ex~ que últimos vinte anos, com o Senador Ja_t:_b_a_s Passarinho, desde
S. Ex~ foi titular de várias pastas, em vários períodos, em quando aqui chegamos, nos idos de 1977, quando desempevários governos, Ioi Governador no Pará, é Senador:- Não nhávamos o mandato de Senador. S. Ex~ pelo Estado do Pará,
se sabe, não se toma conhecimento .de nada_ a respeito da e eu pelo Estado do Ceará. P_ude, _então, realmente, identificar
sua honorabilidade. Nenhuma acusação foi jama-is feita a S. em Jarbas Passariilho aquele cidadão absolutamente correto,
Ex~. quando das _suas passagens pelos diversos Minfstérios~
de posicionamentos coerentes e decididos e coiTo'- um inexcelsso é muito fãi"O hoje em dia. Da nossa parte - acho que dível espírito público. Em 1982; Jarbas Passannho, com o
não da minha parte, mas da parte dos Colegas de S. Ex\ meu voto e o da minha bancada, ascendeu à Presidência do
no Senado Federal - acreditamos que não adianta ningu§m Senado Federal, e aqui realizou uma administração das mais
querer-atingi-lo. Todos o conhecemos e sabc~os que es~s _ profícuas, das mais fecundas, marcada sobretudo pe!a _preocupedradas que lançam sobr~ os homens públi~os não ch~gam pação de situar o ~errado e o Congresso bem pro~tmos da
até S. Ex~; não chegam a fen-lo. Jarbas Passannho ser omtsso? opinião pública, num comportamento exemplar. Da1_por que,
Quem o·conhccc, quem sabe_ da sua luta, quem sabe da sua no_ f~n_al da Sessão Legislativa de. 1982, quando prat1camente
participação diáriá rta Vida pública brasi~eira sabe que n.ão se exauria o seu mandato, e não havia sido S. Ex~ por um
é do seu temperamente ser omisso. Enc_obnr falcatrua.s? :rvfqito. de_sses acidentes democráticos, reconduzido ao mandato senamenos. Por isso, Senador Oziel Carneiro, fiquei em.-~dúvida
torial recolheu o Ministro Jarbas Passarinho, neste mesmo
se precisãva, se deveria ou não aparte"á-lo, por~ue V. Ex' plenário, as mknifeStações mais enCOmiáStiCãs por sua ãhraÇãó.
sabe do meu respeito ao Senador Jarb_as__ P_as&.annho, ç:omo
na vida pública. Os quatro anos sem ser detentor de mandato
também S. Ex~ Não sou -pessoa de ter intimidad_e, de particípar
eletivo fluíram e, logo em se_guida, retornava S. Ex• ao Senado
de reuniões erit residê_ncia.s. etc., mas ·sotf pessoa de saber
Federal. Eu aqui', então, chegava mais uma vez, e posso dizer,
respeitar aqueles que merecem respeito. O SenadorJ_arbas · n~ste instante, que em nenhum momento_ o Senador Jitrbas
Passarinho merece o meu· respeito, a minha admiração e a
Passarinho deixou de_ receber de todos nós as mais reiteradas
minha amizade. É por isso que o aparteio, p·ara inanifesta·r
demonstrações de respeito e de consideração, sobretudo de
a minha oplriião. Não iotere_ssam as posições políticas. S. Ex'
reconhecimento ao__seu talento, à sua- competência, ao seu
é MinistrO de um Governo do qual discordo frontalmente,
espírito público. Durante os trabalhos da Assembléia_ Nacional
mas tenho respeito pelo Ministro Jarbas Passarinho.
Constituinte, em 1987/88, o _Senador Jarbas Passannho teve
um papel relevante no sentido de promover aquelas articulaO SR. OZIEL CARNEIRO- .Obrigado, nobre Senador ções das quais resultaram muitas das prop?stas c?n~tantes
Jutahy Magalhães, pelo aparte que V. E~ acaba de me dar.
do texto da nossa Lei Fundamental. S. Ex• tmha transtto em
Para concluir, Sr. Presidente e_Srs~ Senadore:::, seJarbas todas as Bancadas, n~s mais à esquerda, nas mais à direita,
Passarinho tem_u_m_ defeito para os seus adVersários~ é O de nas dO centro, oo--llas do centro-esquerda, podendo levar a
ser um animal político polémico, exatamente por ser uma todos os -senadores e Deputados imbuídos da missão constidas suas qualidades a ·sinceridade e a !ealdade. QU-a?do ~ tuinte a sua mensagem, as suas propostas, as suas idéias,
Ex~ discorda, independentemente da am1zade ou de o ctdadao
com a preocupaçã-o de dar _à Nação _uma_ Cãrtii que es~elhasse
ser seu adversário polhtico, S. Ex~ imediatamente externa o a realida_d~ política, e_qon_órp._!ça,_ socral e cultural do Pa1s_. Ag?~
~u ponto de vista e defende firmemente as Suas-Tdefa.S:-- -_
ra, no exercíciO do Ministério da Ju.stiça,_acredito que Jamals
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desmereceria a sua tradição na vida pública brasileira. Daí

por que, como seu· antigo colega nesta -CãS:a~ fi~ questão de
apartear V. Ex\ já que não p-oderiã-fazé-lo da cadeira pi'esidencial, para·que também se consignasse neste_instante--a minha admiração a um homem público que teln procuradõ-diinificar O mandato de Senador e o ca!go que ago_ra exerce, que
é o de titular da Pasta da Justiça do Go'lemo Fernando Collor.
O SR. OZIEL CARNEIRO - -Nobre Senador Mauro
Benevides, poderia enc_errar o meu discurso com o testemunhO
que V. Ex~ acaba de dar sobre o comportamento de Jarbas
Gonçalves Passarinho, em-toda a sua trajetória, seja de chefe
de_ fami1ia, seja de homem público.
Posso assegurar que aquele mesmoJarbas Passarinho que
foi Governador do Pará, em 1964, e hoje é Ministro_da Justiça
e Sehador licenciado, permanece intra:nsig~nte com a corrupção, com a negligê~cJª,- e_, sobi"etudo!__~x~~nte no cumprimento das suas obrigações funCíOiiais e daqueles que trabalham sob o seu comando.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluo, voltando a dizer
que o meu pronunciamento na manhã de hóje, lendo-e comentando o artígo de _Jo~o ~irii1io Fald.ó_,_ tem miis o:~õbjêtivo
de _chamar a Nação à uma reflexão -~_o. que, realmente, de
exaltar aqui as virtudes de·Jarbas Gonçalves Passarinho, por.:qu·e toda a Nação brasileira as conhece muitO hém-.- -Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer~ -sr. Pfesideiiú~. TMuYio beln!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
. OZIEL CARNEIRO EM SEU PRONUNCIAM EN·
TO:
O Estado de S. Paulo, 26 de março de 1992
PENOSA INTERPRETAÇÃO
Costumo lembrar uma passagem do "Diário de um Pároco de Aldeia", de Bemanos, quando o·-p-adre, desalentado,
pergunta ao Senhor: "Oh! meu Deus, põr que_ -só me de_ste
a palavra, este frágil instrumento, para expressar meu pensamento?" Recentt: entrevista~ que concedi ao Estildo; me fez
recordar a frase, tão distante do meu pensamento foi a interpretação do que eu disse: Vale recordar que respondi a uma
pergunta: "Como impedir cJue um rilíriístrO de-EsTadO pratique
a corrupção?" Orã, impedir signifícà--í~pifsSió"ílitar, tornar
impraticável. NesS.e :sentido foi que cOnsiaerenirViáVel impe--dir. Mas no mesmo verbete, ensina o nO'V'O)\urélio, entende-se
impedir por não" con'Sentfr, n·ão-permiür: Eiitão, basta ate:ritar
para todas as prontas, imediatas providênCias inclusive e parti~
cularmente no "caso Magri", tomadas pelo Governo, para
se concluir que não se consentiu, na inedida em que- não
se protegeu o ex-müiistro-e, ao contráéiO, à\TiS:tã. de um primeiro indício cOncreto~ o' Presidente da República me de-terminou
acionar a Polícia Federal, o que foi feito incontiD.eiifCA-cõil~
duta exemplar do Governo serve de fator àe dissuasão, de
clara advertência para qualquer detentor de função pública-,particularmente para ·os do próprio primeiro escalão do Gover~
no, que de todos, sem exceção, se exige absoluta probidade,
além de eficiência no cumprimento de seus deveres.
Aldous Huxley, por-uma personagem .do Contrª"ponto,
a respeito da prática de ilícitos pen-ais, díz: "A morill é importante, mas o policial da esquina ajuda".·0 policial não--ê capai de -1mpedir, no sentido de tornar
impossível o delito, mas seguramente serv~ de elemento de
iriibição-; --ora, o jornalista, argumentando que ptiilição já
é decorrente da falha de não ter havido impedimento do ato
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desonesto, sugeriu que houvesse um órgão, acima do ministro,
para "fiscalizá-lo. Lembrou as extintas _divisões de segurança
e informação, braços do- SNI. PrelimiD.armente, ao discordar
â__? e~emplo, disse _que essa não era a função delas e que
nenhum ministro que se prezasse ãCeitariã
subOrdinaçãO.
Qual o recurso, então? O da apresentação da denúncia à
Procuradoria da República, ao Ministério da Justiça, quando
se configure possibilidade de crime federal, para apuração
pela Polícia Federal, ou à própria -iiTij;ifensã, para sua divulgação, que provoque conseqüências~ -Evidentemente, as atribui~
ções do ministro da Justiça, vale dizer da Polícia- Federai;
especificadas na CoristlfU:içáo Fêderal, não se confundem- Com
apuração de crimes comuns, exceto quando ateittatórios aos
direitos humanos. Cabe às delegacias de Polícia CiVíi, disse
eu~Econfiri:no.
---Ora, isso não pode, de maneira alguma, ser confundido
CQm a confissão melancólica de incapacidade de lutar cOntra
a corrupção~ de combatê-la de maneira exemplar, de perseguí-1a Onde quer q-ue _se caracterize. Se eu, miiiistro da Justiça,
dí_s__sesse o contrário, aí, sim, seria deplorável e· injustificável
confissão de acomodação, de íncapaCídade e até- de leniência,
? qu_e jamais foi do meu feitio. Desde que assumi o ministério,
Já leyei ao senhor fresident~ Qa República mais de 50 decretos
de demissão, alguns a bem do serviço público, por improbidade comprovada, atingindo, também, inteÇantes da Polícia FederaL Isso é absolutamente oposto a dizer que "a corrupção vence", ou que o "crime .compensa".
~ _-Em minha já longa vida pública, nunca se apresintará
uma simples prova de_ que compactuei com a corrupção. Não
tenho a mente manchada pela omissão nem as mãos maculadas
pela conivêricia: _Como ensina o rl:Otável professor EdmundÕ
Oli.veira, pós-doutorado na França, melhor é que o homem
fuja à Corrupção-pOr vi!tude, mas é líCito ifltimidaf ãq·ueteque a corrupção seduz, com a amea~a de pena, e_ a certeza
de que não prospera a impunidade_ Isso conflita coma a moral
kantiana, que prescreve "â pura ccrmpteensâó do bem e o
esforÇo hercúleo diante das tentações". Como afirma nesse
passO~ o professor Kant desconhece a natureza humana. E
porque não a desconheço, jamais estimularia a corrupção,
acenando com a hipótese de que ela vence pela impossibilidade
de- combatê-la. Jamais!
"Finálmente, vale recordar que, em 1991, cumprindo ordem do Presidente Fernando Collor, levei, -em mãos, ao Sr.
Presidente do Congi-esso, Senador Mauro ]3enevides dois
profétõs de lei, um que ampliava a chamada "Lei Éilac PÍnto", para punir os crimes de colarinho~brancO, e outro para punir
os·peculatários. Infelizmente, ambos os projetós aiÍlda estãO
por ser votados. Isso, talvez, se possa dizer que não ajuda
_a cOibir a corrupção.

essa

A CULPA DE PASSARINHO
João Emílio Falcão - Jornalista
O período revolucionário está politicamente niorto. Não
serve mais sequer para discursos arrependidos dos que o apoiaram enquanto- os militares impuserem suá vontade e, hoje,
s~o expoentes democráticos. Resta, da éj)Oca, ~apenas um polí·
t1co com -expressão que não renegõu-s:eu passado, não contestoU Os -princípios reyotucionários. Ê o Ministro
Justiça-,
J3:rbas Passannho, que está, agora, pagando o preço.
-~ Durante a Revolução, o atual ministro da Justiça teve
seus detrat~r~s~!~-=~- :muitos. ele não e~a ~onfiável_porque

cta

Jarbas Passarinho é ministro da Justiça

Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

tinha posições sociais aVã:_ilçadas. Para outros não podia jamais-

chegar à Presidência da República porque era coronel e o
cargo tinha de ser ocupado por General de Exército. Nos
anos autoritáriOS- Jarbas Passarinho recebeu 001,1itas críticas,
nenhuma delas, porém, envolveu-o em irregularidades administrativas.
QuandO ·perdeu a eleição para senador pelo Pará, em
1982, foi viVer em- sua- Casa no Lago Norte, que pode ser
considerada modesta, comprada com a venda de apartamento
em Copacabana, herdado por sua esposa. É a mesma em
que mora hoje, após ter sido ministro de quatro pastas diferentes em quatro Governos, um recorde histórico. Quem o conhe-

ce sabe que faz, como na época de oficial, as contas de seus
pagamentos em pequena folha de papel, nem sempre tinha
saldo garantido e muitas vezes reclamou, para os amigos,
do ritmo da inflação.
Nas campanhas paraenses, onde as paixões desencadea~
das provocam acusações das mais violentas, jamais- ·alguém
o acusou de comprometido com a corrupção. Foi, diversas
vezes, -criticado por suas posições revolucionárias. Procuravam
atingi-lo com histórias falsas, como a do estudante que morava
no cemitério em represália a ter sido expulso pelo Decreto~ Lei
n9 477 ou a afirmação de que o salário mínimo daria até
. para fazer u;na poupança mensal.
Senador, enfrentoU os maiores líderes da OposiçãO, como
Pf\ulo Brossard, Marcos Freire, Franco Montoro, Mário Co~
vas, Itamar Franco etc. Ao despedir-se do Senado, para governar Minas Gerar-s-. Tancredo Neves o_ -classHicou de o mais
correto, o mais -capaz e- o melhor defensor" da Revolução.
Na Constitüiilte~ teve dificuldades pela defesa das reivindicaç6es militares, porém o respeito que lhe tinham seus colegas
levou-o a ser escolhido para Vice~Presidente pelo Deputado
UI}'Sses -uuTiriã.fães;--oom o quãlllunca teve qualquer vincu~
lação partidária. O melhor elogio foi o- de Luiz Jgnácio da
Silva, do qual discordava _frontalmente, que sempre manteve
com ele relações amistosas e francas.
A ida de Passarinho para o Governo Collor, como minis~
tro da Justiça foi decorrente de convers_as sin_ceras com _o
ge~eral Agenor de Carv~~o _e,. poste:riormente, com o Presi~
dente Fernando CoUor~ Durante meses ele rec"usou as _sondagen_s para integrar a equipe do Presidente Collor, quer fosse
no Congresso quer no MinistériO. -Não porque discordasse
de muitas de suas idéias, mas simplesmente porque havia,
na campanha eleitoral, votado em Mário Covas, candidato
do PSDB, e declarado isso aber_tamente. Parecia-lhe que {aria
melhor, ajudando o governo sem dele particip-ãr porque não-disputa va cargos. _
Escolhido para ministro da JtiSfiçã.,-durante a crise provocada pela saída de Bernardo Cabr(:!-1, assumiu, como de seu
feitio-; a õefesa das posições do Presidente Collor. Colocou-~~.
pela formação militar, como guardião dQ Presidente e do !3-º-~
verno, preferindo que as críticas lhe fossem dirigidas. Esse
comportamento causou, é lógico, reações e passou a ser alvo
dos que pretendem derrubá-lo porque impede mUitos- desejos
e dos que, de fora, querem o fracasso do Governo.
Tem sido, pois, atingido por váiiOs~-mouvos:-Como não
há de que acusá~lo, tenta-se, agora, provar que é cOnivente
com os corruptos porque não botou na cadeia outros Ministros
de Estado, que têm, como ele, a mesma situação e hierarquia.
É, sem dúvida, exagero, mesmo porque não lhe cabia essa
providência, a não ser que se invoque o Código Penal e aí
somos todos culpados.

Sábado 28

1525

Durante o discurso do Sr. Oziel Cai-neiro o_ Sr.
Nabor Júnior, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio.
3

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Senador
Oziel Carneiro, a Mesa do Senado Federal quer solidarizar-se
com o brilhante discurso proferido por V. Ex~ e com todos
os apartes a ele oferecido.
Sabemos, perfeitamente, conhecedores que somos da trajetória política e militar do atual Ministro· da Justiça e nosso
colega, Senador Jarbas Passarinho, que dignificou todos_ os
cargos que ocupou, inclusive, quando exerceu a Presidência
desta Casa, conforme acaba de assegurar nosso Presidente
de ofício. Portanto, a solidariedade desta Mesa.
O Sr. Odaci_r Soires .:...--Peço a palav_ra, Sr. Presidente,
para Uma breve CoMunicação.
O SR. PRESIDENTE (Oirlos Patrocínio) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACJR SOARES (PFL - RO. Para uma breve
comunicaçãO. sem -revisão 'do. oradOr.) :..__ Sr. Presidente, Sr.'5
e Srs. Senadores, na manhã de hoje, o Presidente Fernando
Collor, no Palácio do Planalto, fez entrega aos Cientistas António Cândido de Mello e Souza, do Rio de Janeiro, e Leonidas
de Mello Deane, do Pará, do Prêmio Almirante Álvaro Alber- to, concedido a cientistas e pesquisadores que se _destacam
nos campos das Ciências Sociais e Exatas.
O Professor Antônio Cândido de Mello e Souza desta·
cou-se no campo das Ciências Sociãis e ó Professor Leónidas
de Mello Deane no campo da biologia e da Medicina, como
pesquisador, inclusive da malária.
Desejava faz"er este registro, porque ele é da maior importância, uma vez que os recurSos consignados no Orçamento
Plurianual, para a ciência e para a peSquisa se avolumam,
a cada ano, na razão de 30% sobre o exercício anterior.
De modo, Sr. Presidente, que eu queria fazer este registro~ cumprimentando o Presidente Fernando ÇollQr e qtmbém
o Ministro da Educaçã9, Sr. José Goldemberg, pela concessão
do Prêmio Almirante Alvaro Alberto que, como todos sabem,
criou o Conselho Nacional de Pesquisas.
Era essa a comunicação que eu desejava fazer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
.O SR. PRES!D.ENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo
a palavra- ao nobre Senador Beni -Véras. (Pau,sa.) .S. Ex~ nâo se encontra presente.
COJ?.cedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Seril revisão do o;rador.)- Sr. Presidente,
Sr'~ e Srs. Senadores, ocupo a tribuna para tratar de um assunto
__ que hoje é comentário e interesse de toda a imprensa nacional
e, principalmente, da classe política: o parlamentarismo, o
presidencialismo ou a monarquia, isto é, o sistema de governo
que poderemos ter com o plebiscito. Quero dizer, neste instante, que votarei a favor, trabalharei para que o plebiscito seja
antecipado dentro da Emenda Rob_erto Magalhães.
Estou coerente, porque eu votaria, tomo votei na Emen~
da José ~icha,_ pois pensaya que esse plebiscito não deveria
s-e tealizar em 1993, mas agora, em 1992. -como presiden·
cialista, talvez radical, onde tenho uma emenda, apoiada pela
maioria do Senado da República, pois contém quarenta e
seis assinaturas, tenho a convicç_~?- de q~e. nO momento em
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que o povo decidir qual o melhor sistema de governo, o que Roberto Magalhães, para nos debruçarmos sobre essa inovairá prevalecer, com todos os defeitos, será o presidencialismo. ção contida no texto, que é exatamente a assembléia revisora
Ao mesmo tempo em qUe os_ parlamentaristas estão se que se incumbirá de promover as alteraçõeS do texto constituunindo em tomo do Dr. Ulysses Guimarães e de figuras expo- cional. Mesmo com essa posição, que V. Ex~ reconhece ser
nenciais que defendem o parlamentarismo, o meu Presidente_, a mesma durante a elaboração constitucional, em favor da
preservação dÕ regime presidencialis-ta, eu, até primeiro de
Fernando Collor, em entrevista concedida-a revista Veja....:..
nas páginas amarelas - externa claramente sua posição a fevereiro, teria que aguardar urna postura ética de isenção
favor do parlamentarismo. Nesse ponto, discordo de Sua Ex- e de imparcialidade, a fim de não comprometer, co-m compocelência, que conhece muito bem o meu Pensamento.
sições mais aguerridas, mais de linha de frente, mais de vanQuero, neste instante, fazer uin apelo à figura de um . guã.rda, a minha própria situação de Presidente do Senado
homem que é presidencialista convicto, conhecedor profundo e do Congresso. Terminado o meu mandato de Presidente
da classe polítiCa -e tleste regime! que ocurnr· unr cargo· de do Senado, com mais desenvoltura eu poderia me posicionar.
importância neste País, que é o Presidente do Congresso Na- Tal fato coincidirá exatamente, com a fase que antecederá
a consulta plebiscitária, caso seja admitida a sua antecipação
cional, Senador Mauro Benevides, para comandar esta frente
presidencialista, a firri de- que comes_emos ~ prepa-rar t!Ç)ssa parã. o dia 21 de abril. Como legislador constituinte, assisto
força presidencialista, na qual temos figuras exponenciais, co- preocupado ao debate de que se_ tem cercado _essa matéria.
mo o ex-Governador Orestes Quércia, o Governador António São.juristas _de expressão destacada nos círculos culturais do
Fleury Filho, o Governador Hélio Gai:'cia~-- ó e-x-Governador País que se· mari.ifestam contra a alteração do dispositivo do
Miguel Arraes, o Governador da Bahia, António Cados Ma- Ato da_s Disposições Constitucionais Transitórias._ Há quem
galhães e tantos outros que·, neste instante, não me ocorre diga até que isso representaria uma infririgência ao próprio
os nomes. Peço a_S. Ex~, o Senador Mauro Benevides, que espírito do legislador constituinte, que, estabelecendo aquela
co-mece a reunir os presidencialistas aqui dentro do Senado data, previu que a revisão deveria se situar num espaço de
da República, figuras como o Senador Hugo Napoleão, Presi- tempo que permitisse à sociedade brasileira entender se as
dente do PFL, e o Senador Marco Maciel que, apesar de normas da Casa deveriam prevalecer ou não até que se conheser Líder do Governo, poderá ficar à vontade. Quando eu cesse a nova realidade do País. Além disso, nobre $enador
estava viajando, tomei conhecimento, através da imprensa, Ney Maranhão, há ainda aqueles, como o Jurista G_eraldo
de que S. Ex~ estava preocupado com o posiCionamento do Ataliba, que entendem qUe a revisão que chegarmos a estabePresidente da República nesse embate do sistema de Governo, lecer da Carta Constitucional teria que se circunscrever apenas
que poderá mudar o País~ Sua Excelência ficará mais à vonta- à forma e ao sistema de goy~rno. Nesse caso'!_apenas, ~ que
de, pela capacidade de aglutinação que tem o Líder do Gover- se sítuana a revisão constit4Cí0ital, e não ampliando essa revino, Senador Marco Maciel, de, junto ao nobre Senador Mauro são sem a exigéncia do que a Carta es.tabelece: a bicameraBenevides e tantas outras figuras exponenciais do Parlamento lidade-e os _3(5 de_ votos. Entãq, {l_ unicaq~.eraliçlade e _Q voto
brasileiro, para fazer uma frente única, a fim de mostrar ao da maioria abSolUta só seriam imprescindíveis, indi~pensáveis
povo brasileiro que este momento não é o exato para se mudar mi ·apreciação da forma e do sistema de governo. Portanto,
o sistema de Governo, de presidencialista para parlamenta- é_um debate que vai realmente, çomo já disse,_se passiortàlizar.
rista.
Somente após deixar a Presidência do Senado Federal é que
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aparte? eu me disporia - porque teria realmente mais desenvoltura
--:-a me-engajar nessa campanha, para que discutíssemos amO SR. NEY MARANHÃO- Pois não. OuÇo, com muito plamente com a sociedade, antes daquele período que marcará
prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Mauro Benevides.
a decisão plebiscitária, comO aqueles que o pretendem, para
o dia 21 de abril.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Ney Maranhão, agradeço a lembrança de V. Ex~ em mencionar o
O SR. NEY MARANHÃO - Quero agradecer ao Presi·
meu nome dentre aqueles que poderiam, ness~-momentO em dente do Senado Federal, Senador Mauro Benevides, por
que se -cogita alterar a ConstituíÇãO,~ássumir a·posição- clara esse aparte esclare_c_edor, principalmente pela preo_cupação
em defesa do presidencialismo. Essa minha posição presiden- que S. Ex~ tem a respeito desse magno problema que irá
cialista ficou patente durante o debate na Assembléia Nacional interferir diretamente em todas as camadas da população.
Constituinte, embora, naquela ocasião; se alegasse que ã tranVamos começar a ter encontros com pessoas, líderes,
sição por que passav-a o País reclamava a preservação do atual
sistema de governo. _Mas diria a V. Ex~ que, em relação a governadores, senadores que defendam a bandeira do presimim, uma postura de maior proeminência nessa campanha dencialismo. Entretanto, de hoje em diante, no meu entender,
não se ajustaria rigorosamente â minha-condição de Presidente a pessoa indicada para oficialmente enfrentar a ofensiva dos
do Senad_o _e do Congresso, ainda mais porque a paSsiona- parlamentaristas é o Presidente do Senado Federal, o Presi-lização que vai caracterizar esse debate poderia me envolver. dente do C<?ngresso Nacional, o,Senador Mauro :SeneVides,
Se houver a antecipação do plebiscito para- o dia 21 de abril, que, depois de de~ocupar a cadeira da Presidência, delegada
não mais estarei na Presidência do Senado e, conseqüente·- a S. Ex~ pelos ilustres senadores, será o nosso comandante
mente, sem qualquer responsabilidade maior na condução no embate pelo presidencialismo. O povo decidirá, em última
dos trabalhos do Congresso. Ainda mais porque, na emenda instância, sobre o siStema de Governo. Tenho certeza absoluta
·apresentada, está prevista uma assembléia revisora·, que· se de que sairemos vitoriosos.
incumbirá desse trabalho de promover·a -alteração da Carta
O Sr. Oziel Carneiro~ Permite! V. Ex• u~ ap~_!te?
Magna em vigor. Aguardaria a oportunidade para quan~o
a Câmara dos Deputados decidir, conclusiva e soberanamente,
O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer. ouço o aparte
em torno do texto da lavra do brilhante jurista Deputado de V. Ex•
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O Sr. Oziel Carneiro- Senador Ney Maranhão, na manhã de hoje, já apartee-i o Senador Maurício Corrêa sobre
o mesmo assunto, e saiba V. Ex~ que sou presidencialista
por urna série de convicções.. N.u e_ntanto, ao ser votada nova-

mente, ~e for aprovado em segundo turno na Câmara Federal,
a anteCipação do plebiscito, eu, ao contráriO-do que fiz por
ocasião da Emenda Richa, votarei pela sua aprovação. E o
faço absolutamente tranqüilo, porque entendo que abril de
1993 já Será uma data adequada para que se abra, perante
a população brasileira, o debate entre presidencialismo e par~
lamentarismo, para que os adeptos de cada lad_o_ possam mostrar as virtudes e os defe_itos deste sistema de governo, e
também para evitar que nós possamos, novamente, confundir
a opinião pública com candidatos lançados à presidência da
República no--sistema presidencialista e que tenham posterior~
mente, que mudar o tom de sua campanha, para serem presi~
dentes no sistema parlamentarista. Coloco~ me voluntariamen~
te no exército:;-;__ O SR. NEY MARANHÃO - Do Senador Mauro Benevides.
O Sr. Oziel Carneiro- ... que V. Ex~ acaba de convocar,
sob a chefia do eminente Senador Mauro Benevides, Presi~
dente desta Casa. Tenho certeza que o que for melhor para
a Nação brasileira, a população, devidamente esclarecida pe~
los _que defendem o parlamentarismo e condenam o presiden~
cialismo, e vice-versa, dará o veredito mais .adequado, no
. __ - __ _
interesse de nossa gente. Muito obrigado.
O SR. NEY MARANHÃO - Muito obrigado ao nobre
Senador pelo aparte. Quero dizer a V. Ex>! que chamo a atenção do Senado porque no momento em que houvesse - o
que, no meu entender, não vai haver---: a mudança do sistema
presidencialista para parlamentarista- por enquanto, pelas
pesquisas, os parlamentaristas dispõem apenas de 3% de aprovação perante a opinião pública; empatam hoje somente com
banqueiros -, o Senado passaria a ser apenas 3. Rainha da
Inglaterra.
_
_
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite~ me V~Ex~ um aparte,
Senador?_ __
O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer. nobre Senador
Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - Para enfrentar os ge~
nerais das tropas presidencialistas, ficou ãcfú.í um-soldado das
tropas parlamentaristas. Mas basta um soldado para enfrentar
tantos generais, porque os ·argumentos parlamentarista_s são
muito mais fortes. V. Ex~ cita, aí, por exemplo, o resultado
da pesquisa que nOs coloca numa posição muito desagradável.
Agora, tal fato resulta de quê? Do sistema cm que estamos
vivendo, da força presidencial, urna força qüase que imperial
e-de um hábito que temos, de girar em torno dO pcider. Então,
como temos como _exemplo do poder o PreSidente da Repú~
blica, muitos são. os parlamentares que não têm nenhuma
obrigação c_om os seu_s _farUdos, não têm nenhuma obrigação
com as suas idéia$; só têrii. a obr_igação de apoiar o Governo,
de comparecer aqui no momento de uma determinada votação
de interesse do Governo. De modo que perdemos muito o
respeito perante a opinião pública, É claro que para a implan~
tação do sistema parlamentarista muitas mudanças terão que
ser feitaS. Uma delas é a questão partidária, o fortalecimento
dos partidos, a questão da administração públíca, a maior
profissionalízação do funcio:Oalismo púhlico, para evitar que,
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nos momentos de transição de Governo, haja qualquer proble-

ma com a continuidade governamental. Temos que mudar
também a respeitabilidade do parlamentar; através de uma
fidelidade partidária maior. V. Ex~ sabe que na Inglaterra,
por exemplo, houve um determinado momento em que os
trabalhistas ganharam a eleição com um voto de diferença
na Câmara e governaram quatro anos, sempre vencendo todas
as moções. Nunca perderam uma votação, por causa da fideti.:.
dade partidária, dç. respeíto aos comprOmissos com o partido
político. Teremos que mudarmuito;--e a antecipação do plebiscito é importante, porque se o povo votar a favor do parlamen~
ta ris mo teremos que nos adaptar a esse novo sistema de governo. A eleição distrital torna~se necessária, assim como o poder
de dissolução da Câmara. Quando V. Ex• afirma que vamos
perder poder no Senado, em parte, V. E~ pode ter razão.
Mas, este é o papel do Senado. O Senado terá que se voltar
para a política externa e para fiscalização. TetemoS uma fun:.
ção diferente, E digo "nós'' por força de expressão, porque
espero nem estar mais aqui; mas o que quêro dizer é que
o Senado terá um outro papel, e será um papel importante.
Seria limitado, pofque o Senado, por exemplo, não seria dissolvido porque não teria participação na escolha do Primeiro~
MiniStrO. Então, são fatos completamente diferentes e creio
que essa adaptação terá que ser feita: Terá que -partir, 'inicial~
mente, da respeitabilidade do Congressista, porque as grandes
campanhas presidencialistas dizem: "Vai-se d~r o poder para
que esses polítiCos que estão a( tomem o poder". Não isso.
Esstt é ll~a distot.:_ção da realidade, não- (·o que se-_pede._
O que se pede é a respoOsabTiidade dos políticos para asSUmi:.
re-m o poder. E isso poderá acontecer no sistema parlamtmtarista, não no presidencialista.
- O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães.
em tese, concordo em ponto, vírgula e cê~cedilha com o aparte
de V. Ex~. Acho que o parlamentarismo seria o sistema ideal
para nós. Não tenho dúvida.
Mas o Senador Jutahy Magalhães, quando V. Ex~ falou
que os Senadores ou os Deputados enchem o plenário quando
há _uma votação de intereSse do Gove_rno - os Senadores
do Governo -os Senadores. o_s Deputados de _Oposição deveriam estar aqui para rebatê~los.
Infelizmente, hoje, Senador, a il:iiagetn do Congresso está
altamente cõniprometida. Em parte somos culpados, mas a
imprensa também contribui para esse conceito, porque, V.
Ex~ é um Senador que trabalha, que comparece, que apresenta
projeto, briga para engrandecer cada dia mais este poder,
mas quero que V. Ex• cite algum projeto seu ao qual a impren~
sa tenha d~do um grande_ destaque. Mas, se V. Ex~ assim
como eu fizer algo errado, a imprensa publica-o fato em nian~
chete. Somos um poder desarmado, a imprensa deveria nos
prestigiar, porque quanto mais forte o Congresso mais forfé -é a democracia, mas nóS sómcis um poder desarmadQ, repito.
A iritprensa ainda não entendeu que nenhum Senador; ile- -nhum Deputado caiu do céu para esta Casa; foi" votado, recebeu sufrágio e veiCi para o Congresso. Se os padariientaristas
acreditassem realm~nt.e najlnidaÇLça do si~tema de governo
este Pleriário_deveri.a estar cheio, 9 plenário da Câmara dos
Deputados deveria estar cheio. E.u era Deputado Federal,
Senador Jutahy Magalhães, no ano de 1954, e até à mudança
para Brasília não havia o chamado es{orço concentra,do, Ele
surgiu quando viemos para Brasília, porque não havia mora~
día; a situação era difícil para o parlamentar. Mas hoje não
há nada disso. V. Ex' sabe que este Plenário trabalha mesmo
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três dias por semana. Tal fato desgasta ainda mais a imagem

do Congresso perante o povo brasileiro.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Ney Maranhão?
O SR. NEY MARANHÃO- Deixe-me completar o racio·
cínio, nobre Senador. Então, dentro desta linha, Senador JutahY Magalhães, tais fatos serão abordados em praça pública.
V. E'x-, assim como eu, defende o Congresso. mas temos
que admitir que somos cu-lpados também. Então, com toda
a falha decorrente do presidencialic;mo, quando o povo entender que vamos entregar o poder ao Deputado, ao Senador,
ao Congresso, não-àcredito, Senador, pelas pesquisas que
há nesse sentido, que o povo brasileiro irá mudar ? sistema
de governo. Não que esse regime seja ótimo; "de maneira
alguma t Esse sistema não é o ideal. Mas ain~a não ternos
partidos, nobre Senador. Faça V. Ex~ uma experiência.
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O SR. NEY MARANHÃO ~ Mas, não filmam, filmam
aqui.
O Sr. Jutahy l\fagalhães - Mas, não adianta. Agora,
dizer que por causa disso a imprenSa não deve ter a responsabilidade de acompanhar os nossos trabalhos e nos criticar?
Não. Eles podem criticar. E merecemos, muitas vezes, essas
críticas.

O SR. NE Y MARANHÃO - E o reflexo está ar nas
pesquisas.
O Sr. Jutahy Magalhães -Quando V. Ex• fala em 64%
de renovação lá na Câmara, infelizmente, não é uma mudança
para melhor. Se se disesse que era uma escolha para melhorar
o nível, tudo bem, mas, infelizmente, não é isso_ que está
acontecendo. Estou para fazer um pronunciamento aqui árespeito do programa gratuito de televisão, que;de gratuito,
não tem nada. O que mais encarece uma campanha política
é, exatamente, 'o programa de televisão; pelo que se tem
O Sr. Jutahy Magalhães- Só_ teremos partidOs qu-ando
gasto para fazer com que esse programa possa· ir ao ar, para
mudarmos o regime.
se criar imagens falsas de candidatos. Quando tivemos aqui
O SR. NEY MARANHÃO - Somente quanto formos
a oportunidade de votar o projeto do Senador Mário Covas,
politizados. Infelizmente, a ditadura podou as lideranças de
e só eu votei a favor do seu projeto, determinando que fosse
emergência que, hoje, poderiam estar mostrando ao povo
feito ao vivo. Porque não só demonstraria o real pensamento
brasileiro o melhor caminho. Veja, V. Ex~, as lideranças que
do candidato, como não daria margem a esses- gastos que
hoje comandam este País, são lideranças anteriores ao golpe
estão aí. Por exemplo, ouço falar da campanha de Prefeito,
militar, grande par~e delas. Então, infelizmente, sou fã do_ hoje, no Brasil; o que ouço falar para se criar a tal ilha de
parlamentarismo, mas para daqui a 20 anos, quando o povo
produção de um programa de televisão gratuito? Essa ilha
estiver mais preparado. Quanto mais eleições! m~iS_ o povo
de_ produção do programa gratuito, não sai por menos de
aprende a votar. V. Ex• veja co~o o Senado,_~~Çâmara dos
500 mil dólares.
Deputados, 64%, foi renovada. Por quê? Porque o povo está
O SR. NEY MARANHÃO - Teni raião V. Ex• .
. começando a escolher os seus representantes._Por isso, quero
adiantar esse plebiscito. Assim como votei a favor da Emenda
O Sr. Jutahy Magalhães- E se fala em mais de 1 milhão
José Richa - e não me arrepeiiâo um segund_o - quero
de dólares para se poder fazer um programa bem feito; se
também que essa castanha seja logo quebrada, para vermos
maquiar tim candidato, fingir que é_ o__ que não é, iludir a
qual, afinal, o sistema de governo. Agora, estou com o Gover-:_ opini'ão_ pública, lanÇando à opinião pública um programa
nadar Miguel Arraes, quando S. Ex"- viu o- plenário vazio
totalmente falso, ii'real e irresponsável, em grande parte. En·
há três meses, disse que a sua preocupação era a de que
tão, temos muitos efros e muitas_ falhas. Eu penso_- a_{ ê
a monarquia tivesse mais votos do- que o parlamentarismo.
a diferença maior que quando entramos em uma campanha
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex~ um aparte, para dize r: não podemos entregar o poder aos Parlamentares,
porque eles são irresponsáveis, iremos também dizer que-não
antes de encerrar a ·sessãcfpor falta de número?
podemos manter um governo presidencialista, porque o PresiO SR. NEY MARANHÃO - Pois não.
dente da República falseia o seu programa durante a campa~
nha, e quando assume o Governo faz tudo ao contrário do
O Sr. Jutahy Magalhães- Quero dizer a V. Ex• que que pregou. Não podemos dizer que somos contra o Presidenesse será por excelência o argumento presidencialista. Real- cialismo, porque a corrupção está aí campeando, e não podemente, temos muitas culpas. V. Ex~ falou em trabalho de mos fazer modificações de um governo sem criar um clima
três dias por seman-a, e fico mais preocupado em dizer que para golpes. que não queremos_. Existem argumentos dos dois
estamos nos acostumando a trabalho de um dia. Não conheço lados. E por isso é que temos que fazer um trabalho de proseli~
trabalhador brasileiro que-só- trabaihe um_ dia na semana. tismo, mas baseado em fatos reais. Uma discussão correta
Estamos aqui fazendo a "super quarta~feira" e não uma "super a _respeito do que seja o Regime Parlamentarista, e não, como
semana" de trabalho. Agora, não é porque hão~ temos aqui já ouvi dizer, que não podemos entregar o poder a esse_ Con·
qualquer repercussão de nossa ativldade, que devemos desistir gresso que aí está. Não vai ser ~ esse Congresso e, sim_, ao
do trabalho.
próximo. E, talvez se mudando o regime, o Congresso vep.ha
a ficar melhor.
O SR. NEY MARANHÃO - Claro.
O SR. NEY MARANHÃO -Senador Jutahy Magalhães;
O Sr. Jutahy Magalhães - Não é porque a imprensa, que aqui também tem cento e muitos jornalistas Credenciados agradeço a V. E~ essa aula em defesa do parlamentarismo
_
nestas duas Casas para acompanhar os trabalhos da Câmara e também do presídencialismo.
Completando o seu raciocínio, o program_a da Constie do Senado e não com:parecem·;-que- va-rnos-aiie:r que a imtuinte, aqueles cinco minutos de noticiário sobre a Constiprensa não presta.
tuinte, aos quais o povo já estava acostumado,ligando a televiO SR. NEY MARANHÃO- Claro.
sãO antes de programas importantes para ouvír o diário da
O Sr. Jutahy Maglilhâes- Quando filmam esse plenário ConsfitUinfe. Por que saiu do ar'? Culpa nossa, culpa do Con·
vazio, digo: "filmem lá também".
gresso, porque nós temos o poder de fazer a lei e fazer com
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que ela se cumpra, mas nós mesmos nos retiramos esse poder
de defender o Congressõ. Dentro -do raCiOcíniO_ de V. Ex~
há fã.lhas dos dois __lados. Justamente por isSo -é que pode
haver uma confusão quando o povo irá decidir no plebiscito.
E dentro dessa confusão, não tenha dúvida nenhuma, o presi~
dencialismo irá triunfar. -_. . ___ . . . Sr. Presidente, deixo esta tribuna certo de que o problema
do parlarnentarisrilo e do presidencialismo merecerá um duelo_
em praça pública entre as grandes lideranças que defendem
um ou _outro sistema de governo. Mais uma vez tenho a certeza
de que irá triunfar· o presidcnci"alismo, e estarei esperando
tranqüilo que a minha emenda sobre a reeleição de Presidente
da República, governadores c prefeitos será um incentivo_ para
os bons governadores_, bons presidentes e os bons prefeitos
a trabalharem para o povo brasileiro. Depois de triunfarmos
no presidencialiSmo daremos oportunidade a que essas autoridades sejam julgadas pelo povo através das urnas.
Muito obrigado. (Muito bem!)
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submetidas ao Plenário_ na oportunidade regimental adequada.
A CCJC, por oufro lado, aprovou parecer assinado também por S. Ex~, o Senador José Paulo Bisoi, examinando
o projeto rtYinuciosamente e aprOvando-o com 35 alterações,
cqnsub~tanciadas t1ffi ~JAçndas inseJ."~çla$ no p~recer.
Assim, a Presidência cumpre, mais YJlla vez, o seu dever
de zelar pela rigorosa observação do Regíinento, para conferir
a necessária_ legitimidade às deci::;õe? da Casa.
·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~- Concedo
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta
manhã desejo faZer_ o _registro de um irnportante acontecimento na Capital Federal. Refiro-me ao festejado aniversáriOde Ceilândia, que hoje comerriora a sua maioridade, com
seu_s 21 anos de _existência. _
- Importante ressalta"r, Sr. Presidente, Srs. Senado(es, que
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
a-consolidação de Ceilândia como cidade deve-se exclusivaCarlos Patrocfnio deixa a Cadeira da Presidência, que
-mente ao trabalho e á coragem de sua população, que acreé ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
ditou ser possível transformar um assentamento de favelados
em dos mais progressistas centros urbanos da regiãO CentroOeste.-_
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADQRESo
Ceilân.di3 é h_OJt:: ~Cidade-satélite Ína.ís pOpulOsa- dO :b'i::;~
Aluízio BeZerra - Antonio Ma_riz - Carlos_ PatJ;:ocínio
- Cid Sãbóia de Carvalho - Guilherme Palmeira - Henri- trito Federal, com uma intensa atividad.e comercial. A açãô
que Almeida- João Calmon - Josaphat Marinho - Rai- do Governo do Distrito Federal; sob a orieritação-dO Governador Joaquim Roriz. tem sido efetiva e vem b.uscando humamundo Lira.
nizar e criar condições de bem-estar para população ceilan0 SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) ~Srs._ Senado-_ de~se, através de importantes obras de urbanização e írifi"ã~esres, o nobre Senador José Paulo Bisol suscito_u questão de trutura. .
_
.
_
ordem interpelando a Mesa, quando se_anunciava a i:rlclusão
Trata-se,_sem dúvida, Sr. Pr_esidente_._ Srs. Seilador~s;de"
na Ordem do Dia de matéria referente à Lei Orgânica do um exemplo de cidade que deu ceito, quer por ter siâo planeTribunal de Cof!tas da União_,
jacta, quer pela adoção, por parte dos seus moradores, de
A Pi"esidêni::ia sente-se no d_c.ver d_~_escla,r~cer que a maté- um estilo próprio-d_e_socialização e cOnVivência, baseada, soria tramita em rcgiirie de urgênCia, art. 336 e seguintes, do bretudo, na solidariedade e no trabalho.
Tenho muita esperanç-ã e conVicção de que a Ceilândia
Regimento- Interno, por deliberação do Ple-Õ.ário, a ser aprovado como foi, o requerimento assinado pelas lideranças na está destinada a desempenhar um papel de destaqu_e no coosessão do dia 25 _\iltiJ;no_. _
texto sócio-económico da região Centro-Oestt:._A ~xpressiNos termos do ar_t. 336, alínea c, O-Plenário Pretendeu vidade numérica de. sUa população e o ritmo intenso da expanque a apreciação da matéria se fizesse _na5essão ordinária são das atividades comerciais e industriais apontam nesta di rede hoje, que é a_ segunda sessão ordinária s_u.bs~üente à .apto- ção.
-- -- -- ---- --- vação do requerimentO.
,-_Qu_e_ro e~pressar aqui os meu~__mais Calorosos votos de
A aprovação do requerimento, que tem como conseqüên-_ um feliz aníversári<fpa:rã. a população de Ceilàndia, desefando
cia a adoção do rito procedimental específico da urgência, que o exemplo de trabalho desse_ povo pioneiro possa difunretira do Senador a faculdade .de apresentar emenda, nos·- dir-se por todo o Brasil.
Parabéns, Ceilândia!
termos do díspostQno art. 235, II, alínea d, isto é, no prazo
Muito obrigado.
de cinco sessões ordináriaS, perante a: Mesa, tendo cm vista
tratar-se de proposição, que não possui caráter tenrtiilal:lvo
nas Coniissões~-- -- O SR._ ~JU;SIDEI'{TE _(Mauro J3enev_ides) - CQnc_edo
Em conseqüencia, a oportunidade-para apresentação de a palavra ao nobre Senador_ Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT ,-MA. Propunc.ia
emendas poderá serfeita por qualquer Senador, é estabelecido.
no art. 348, do Regimento Interno, ou seja, at_é o_ encerra- ·o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, e Srs. Senadores, a
mento da discussão, sendo qUe este poderá ocorrer pela ausên- Constituição Federal de 5 de out~hio de -1988 Permanece
cia de oradores ou mediante deliberação do plenário.
adormecida em muitos dos seus mandamentos, pois os que
Os_ pareceres sobre as emendas deverão ser proferiOos carecem de regulamentação, em ·sua maioria, ainda não posimediatamente, ou se a complexidade da matéri_a indicar, no su-em leis complementares ou ordinárias que promovam a sua
prazo de 24 horas, saindo nessa hipótese a matéria da Ordem plena e necessária aplicação. É o.caso da ordenação escrita
no art. 3-6, dd Ato das Disposições ConstituciOilais Transido Dia, para nela figurar _fl:a sessão ordinária_ su_b_seqüente.
Desse modo, tanto fica asseguradO a _qUalquer Senador tórias, que fixou o prazo de dois anos-pára o Congresso Nacioo direito de apresentação de eme.nda. oomo .a.s moçlifiCaç.ôes_ naLratificar o~ fundos públicos existi::ntes. _na data da Promulque entend,er necessárias, com o direito de exame. da matéria gação da Carla M~gna. A çlisposição excetuava, então, os
pelo Relator no prazo regimental, devendo as emendas serem fundos resultantes de isenções ;fiscaiS, que passassem a integrar"
<
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o património privado,
ãqueles de interesS-e da se-gurãnça
nacional.
Ora, Sr. Presidente, no dia 5 de outubro de 1990~ portan~
to, há quase um ano e meTCY, veilcéllO-prazo -e_~tab~le_cido
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O Ministro· Relator do TCU, Homero Santos, em seu
relatório e parecer prévi_o sobre as _contas do GoVerno .a~
República (1990) ratifica essa posiÇão qua:rido declara que
~"tais fundos, pela__ quantidade de recursos que movimentam
pela Constituição para que se _confir.inã.sS-e a-sobrevivência e pela representação jurídica de seus órgãos_ gestores, estão.
desses recursos sistematizados em fundos públicos. Os_ Fóderes a exigir, mais do que nunca, fiscalização permanente-, em
Públicos federais, em obediência à Lei Maior, já deveriam especial no que taf!ge ao Fundo_ de Garantia por TempO de
ter extinguido todos esses fupdos, decorrido o prazo previsto. Serviço, que, como o Fundo de Amparo ao Trabalhador,
No entanto, surpreendentemente, pontifica-se nossa tradição este VinCulado ao Ministério-do Trabalho e Previdência Soci~l 1
prestidigitadora, de burlar e ad~ar o cumprimento das leis; movimentou expressiva$Jiomas no exerdcio de 1990".
Cita, ainda, o nobre Minisfro-Reliltor do.TCU, as verbas
de consagrar o "jei~irihO l>rasileiro'' que Tá virou, Pãra nossa
vergonha, instituição nacional, incorporando-se ao perfil do do Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducaçãO- FNPaís e marcando desfavoravelmente a nos1ia imageiiJ nq _estran-- DE que, no exercício de 1990, repassadas a 1.340 Municípios,
n..,~õ:~~~iam sendo aplicadas-c_o~retamente em projetas e_duca- _
geiro:
-_o-,-Por que não se· cumpriu e não ·se cumpre-= a ConStitUição C_IOnaiS.
_ - __ -_- c__ ------:
Federal? O assunto é relevante, Sr. Presidente. A ~anutenção
_Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é_ lícito, riem étiCO~·
inconstitucional desses fundos; além de constituir uma chacota que o Governo Federal ignore a ConstituiçãO, mantendo esses
jurídica, é pemiCíosa àS finançãs do EstadO, abala as contas fundos, sem convincentes juStificativas ou prestações de contas
públicas. A possibilidade de receitas, despesas e administração permanentes ao Congresso Nacional e à Nação. Por outro
oculta ou paralela, clandestina, dos recursos desses fundos lado, apelo às lideranças dos partidos para que não sucum- o conhecido "caixa 2" -- Põe em risco a execução do bamos frente às dificuldades naturais ou procrastinações indeOrçamento Geral da União.
vidas do processo legislativo brasileiro ou dos regimentos da
Cabe à Lei Complern-eritar, de acordo com o n()_~~-p~den~:_: Çâmara e _do Se_nado, e não sejamos vencidos_ pela Constimento jurídico -constitucional, ~t!pular as cop.diç_ões para tuição, como o Poder Executivo já" O foi, quãndo, descuminstituição e "fundonanlento dos Fundos (art. 165 § 9?- II}, prindo a Carta Magna, manteve e mantém esses fundos, numa
dependendo sua criação sempre da autorização do Legislativo sobrevivência eSC<~:ndalosa.
_
_
_ __.
__ _
(art. 167- IX) e devendo, obrigatoriamente_, integrar o OrçaSr ..Preside.nte, Srs. Senadores, a incúria do Poder Execumento Fiscal (art. 165, § 5').
tivo transformou em letra_ morta o_ a~t. 36 do Ato das DispoNão falamos aqui dos Fun~os Cf?D?:_~r:_<!fzes pred()minan- siçõ_es Constitucioriais Transitórias: trata-Se de-uin3. "desobetemente constitucionaiS',- que, conforme considera o Trjbunal <liêQciõ;l., de uma transgressão continuada de um mandalllento _
de Contas da União, "estariam excluídos:;d:e~sa previsão (de de duração temporária, existente_ para resolver_ determinada
extinção) por integrarem o }Jrópriõ siStema__~Onstitucion_al vi- realidade jurídica !llOdificável;_e, ao mesmo tempo; uma ignOgente", tais como:
_ _
rãt:i.ciã do que o prec_eito tem de permanente e consumado,
-Fundos de Participação: FPM e FP~;
que é a extinção de todos_ os fundos em 5 de outubro de
-Fundos Constitucionais de Financiamento: FNO, FN~ 1990, com as exceÇões declaradas. salvo os que foram ratifieFCO;
·cados até aquela data.
-Fundos de Contribuições Sociais: PIS/P ASE.P;
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não podemos renunciar
-Fundo Partidário; "
aos nossos poderes e atribuições constitucionais quanto à fisca-FGTS;
lização contábil, financeira, orçamentária,-operacional epatri-FINAM e FINO R etc.
monial da União, nos termos do artigo 70 e 71 da Carta. _
Projeto de Decreto Legislativo ãpresentado- em agosto Magna; nem tampouco ao disposto que insere, como matéria··
de 1990, pelo nobre Senador Chagas Rodrigues e outros, ratifi- de Lei Complementar, o estabelecimento de: no~as de gestão
cando o Fundo de Liquidez da Previ_dên~ia Cçmgressual e financeira e patrimonial da administraçãO direta e indireta,
o Fundo AssistenCial do Instituto de Previdência do~ Congres- bem oomo às condições para a inStituição e funcionamento
sistas, dormita na CorniSsãô de Consdtuição, Justiça e Reda- · de fundos. Os fundos de qualquer natureza só podem ser
ção da Câmara dos Deputados desde outubro daquele ano, instituídos com autorização prévia do Legislativo--- repe--sem conclusão. Outro Projeto de Decreto Legislativo, ratifi- timos.
cando recursos do Fundo que mantém a Escola Superior de
.Estas são as considerações e o alerta que faço ao Con-Administração Fazendária- ESAF, ap·~~s~nt~do eni. jl!~ho gresso Nacional e à Nação sobre a gravidade da manutenção
de 1991; e um terceirO que rafificou 0-?_un~o de Apl~cação ilícita dos fundos públicos, que contraria dispositivo constitu·
Financeira, apresentado em inaio do ano passado, continuam cional, e a ..necessiO.ade imediata de se corrigir essa situação
também hibernados naquela Comissão da Câmara.
irregular, que violent~ a ordem jurídica e _coriJpromete aS
Um dia antes de vencer o prazo constitucional que extin- finanças da U riião.
guia os fundos, isto ê, no dia 4 de outubro de 1990, chegava
Muito obrigado. (Muito bem!)
ao Congresso Nacional Mensagem do Poder ~xecutivo ratifi::._
cando a existência de_ algUns deles. Desde novembro daquele
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
ano, a matéria vem sendo discutida pelas lider(!.nças partidá- a palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães.
rias, sem que se chegue a um acor~o_para que a coloquemos
-em votação no CongreSSo.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
Desde 1966 o T.C.U., através do Ministro Relator Wag- o.seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr" 1 e Srs. Senadores,
ner Estelita Campos, pronunCiava a' ~mpetiosi ne-ceSsidade apesar da profunda diferença que há entre cacau, café e canade disciplinar e controlar o-s recursos postos à disposição deSses de-açúcar, ao menos três pontos em comum têm aqueles que
fundos, diante do 'lOlume das quantias a eles destinadas.
exploram economicamente essas culturas: todos estão às voltas
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gadas pelo programa Globo Rural demonstram que a maior
produtividade - em torno d~ 20% - e a redução no uso.
de fertilizantes compensam os gastos maiores com mão~de
Mais do que um reflexo da crise que grassa pelo Brasil, obra no momento da colheita. Agreguem-se a isso as vantaesses problemas são conseqüência da falta de uma política gens sociais na forma de mais empregos e os benefícios para
adequada e atualizada para esses setores, da falta de investi- o solo, que não será depauperado e ressecado pelo fogo;
ment9 na ~elhoria das plantaçõ~s. do_ combate às pragas.
__ para o ar, que será mais puro, com a ausência de fumaça,
. Os cafezais brasileiros já não_ são- mais aqUeles que en- para o meio ambiente_ que não será desprovido de muitos
chtam de orgulho os seus pro-prietárioS e serviam até para insetos e pequenos animais-que Vivem nos-cánaviais.....Além
transformá-los em fidalgos de uma realeza d~ferente, não esta- disso;precisa ser disseminado o Uso do bagaço na alimentação
belecida em direito de sangue. Os barões dOC~é que cliegai'am de bovinos e na produção de energia elétrica. experiência
a traçar os rumos da_nossa_bistória cederamJugar a um grand~ essa tá fei~a com suceSso.ell! São Pa~lo.
número de pequenos plantadores, hoje preocupados com uma
E preCiso pôr um fun nessa interminável novela que é
queda de produtividade da ordem de 40% .._ de 10 sacas a dívida de cafeicultOJ:C$,_ ca~uicultores e, principalmente.
por mil pés caiu parã 6 sacas; com a· eri'adic3ção de 10% usineiros. Todos sabem que, s_e não se alterarem as estrUturas
de suas culturas; com o abandono de cerca de metade dos desses se tores, jamais será- ela paga e a cada renegociação
cafe~s. coril a carência de pesquisas e com a descapitalização.
estará mais alfa e, ri.àturalm.ente, ll).ais -impagáVeL Çqmo será
Enfim, estãó à míngua de recursos os pequenos cafeicultores, possível a um setor em crise, Como o sucrclalcooleiro, saldar
que, no conjunto, respondem por 75% dos Cafeeiros planta=- um débito de US$ 2 bilhões, _sem um redirecionamento_ em
dos. Em decorrência desses problemas, o café brasileiro é
a:HVidãdes? ~ot' outro _lado, es~-es,débitos sQ devem ser~
de baixa qualidade, e as exportações caíram de 18 milhões
renegociados, se o devedor r:esolv_e;r f!_dotar pfáticas-i~.Otáveis
de sacas anualmente para 15 milhões. Como conseqüência cjue realmente lhe fof:Oeçam recursos parà a quitação. A- meu
da dimiriuíção do volume exportação e da redQção dos preços, ver, a maneira de conseguir isso é através· da diversificação_
Ruy Barreto, presidente da Federação das Associaçõ_es_ Co- da -8.tividade, · colocitfldo pm fim no sistema da monocultura.
merciais do Estado_ do Rio de Janeiro, estima que as perdas É mais do que sabido que a dependência de um único produto
do País, nos últimos anos, chegar~m-~_algo em_tor11o deUS$
é sempre arriscada. Por _que não consorciar o café com o
2bilhões.
~
~~ ~
~ -~
~-~ _ ~
~ arroz e até com o milho e o feijão? Por que não desenvolver
Em relação ao cacay., a situação é- igUalmente preocu- a pecuária, a piscicultura _ou a carcinicultur<;~., numa parte das
pante: os preços estão baixos, muitos cacaúahCeSfãb sendo terras- das usinas ou das fazendas de cacau? Essas_. são algumas
dizimados pela falta de trato ou pela terrível praga da vassoura- das possibilidades já tentadas com algum sucesso, oUtras ~ais
de-bruxa; os produtores estão descapitalizados. Por todas es- exiStem e devem ser tentadas pelos produtores, como diversifisas causas, estima-se que a queda da safra 91/92seja da ordem caçãO de Sells_neióêi~S e· cOmo ~fefuédio ·pa~a a criSe-._
de 36%.
O Govenlo, através do MiniStério da Agricultura e ReforNo tocante ao setor sucroalcooleiro, os problemas são ma Agrária e do Banco do Brasil, precisa se conven_cer de
a baixa produtividade - o que pesa como uma ameaça para que o papel que lhe é reservado na redenção .dessas culturas
os proprietários de cartas a álcool-, usinas--antigas, ultrapas- é muito importante, pois poderá detemlinar um redireciosadas e altamente onerosas e, acima de tudo, o endividamento namento do seu desenvolvimento. O problema não é só coloexagerado. Estima::se em US$ 2 bilhões a. dívida çlo setor car o crédito .ao alç:çmce do .agricultor; é preciso qlie este
juO.to ao TeSouro Nacional, ao Banco do Brasil_ e à Rec.eita- seja orientado sobre melhor_ maneira de utilizá-lo; sobre
aS formas de tórná~lo produtivo e rentável. Ele precisa ser
Federal.
alertado para o risco de lançar todos os seus recursos em
Sr. Presidente, Sr-'5 -e Srs. Senadores, çreio que, no tocante
a esses três setores, chegou-se a uma encruzilhada. É chegad_a_ uma s6 cultura e informado das possíveis opções de div_ersifia hora de não mais empurrar os problemas com a_ ba_rriga, cação. O banco, ao emprestar dinheiro a um agricultor, tornade não mais procurar medidas paliativas e, ·sim, de achar se sócio do seu empreendimento e .. deve . ta_mbém procurar
soluções duraclouras que possam salvar as lavouras e não aca- os meios para que s_eja bem sucedido.
bar com os produtores e inviabilizar se_us emprendimentos.
Sr. Presídente, Sr~s e Srs. Senadores, esse_ é o ale ria que
Há que retornar os investimentos em pesqUisa-, para' qüe tinha a fazer. Os recursos alocados a esses setores, o número
se encontrem maneiras mais econômicás· de combate às, pragas de famfiias que deles dependem e a_ sua importância para
e _se descubram espécies inais produtivas--e tnais- re_sis_tent~~s-- a economia do PaíS Como um todo demandam mais atenção
e seriedà.de do poder público. Há que se ericontrar unia- forma
aos fatOres adversoS.
·
que hão prejudique" o eráriO;- que··cubra todos os débitos,
No tocante ao cacau, há que se promover um melhor sem privilégios, e--que não leve es_ses setores à bancarrota
aproveitamento de seus subprodutos, na forma de sucos e e à falência. geléias da polpa e uso da casca como. fe~tilizante ou compleMuito obrigado!
mento alimentar para animais; é -n:ê-ceS'Sário promover um
maior consumo interno, o que poderia ser-obtido a.través da
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sendo eviintrodução do chocolate, dQ suco_ e da geléia da po~pa de
cacau nas cestas QaLBA e na alimentação forneçida em e~olas dente a falta, do QuOr~m ~iiiíniiDp-- para prosseguimento dos
e quartéis.
.
· - · - -- nossos trabalhos, a Presidência, por- impenitívo regimental,
Com relação à cana-de-açúç:ar, um~•.~ol~_ção passa pelo deverá levantar a_s~s_são.
A Presidência designa para a sessão ordinária, a realifim da prática de se queimarem os canavjaís para·- facilitar
o corte de cana.-Exp-eriências feitas_ em Pei"naii!buco e divul- zar-se· na próxima ~gunda-feira, àS 14_h30min. a seguinte
com o declínio da produtividade, to_dos_ reclamam dos preços
baixos, todos enfrentam um grande endividamento.

suas-

a
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ORDEM DO DIA

-lPROJETO DE LEI DA
CÂMARA N' 73, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos _do art. 336~ c_, do.
Regimento Interno).
Discussão, em turno único,-do Projeto de Lei da Câmara
n• 73, de 1991 (n' 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal de Contas da Un~ão, que dispõe sobre a Lei
Orgânica do Tribunal de CoritaS da União e dá_ Plltras pr~:)Vi_~
dências. (Dependendo de parecer} - ··
-

que aprova o texto do AcOrdo sobre Cooperação CUlt_u!al~
celebrado entre o GOverno da República Federativa d9 Brasil
e o Governo da Romênj~_, em.13 de março de 1991, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n9 19, de 1992, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nadonal.
.

_,-_-

-PrOjeto-ae·D-ecreto
Legislativo n• 140, de 1991
Discussão, em turno único, Projeto de Decreto Legislativo n• 140, de 1991 (n• 27/91, na Câmara dos Deputados),
q~e apro-va o texto do Acor~o Quadro _de Cooperação Fazen-2dáifõ:.Financeira, Celebrado ent-re o Governo ~a República
PROJETO DE LEJ DA
Federativa do Brasil e o GOverno dos Estados Unidos Mexica- CÂMARA N' 106, DE 1991
(Em regime de urgênCia, nós termos do art. 336, c,- do _ nos, em Brasfliã, em 10 de outu1Ji0 de 1990, tendo
-- - ---- -Regimento Interno).
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 20, de 1992, da Comissão
Discussão, em turno únicó; do Projeto de Lei da Câmara
de
Relações
Exteriores
e
Defesa
Nacional.
9
n 106, de 1991 (n' 2.03319"1, na Casa de.origein), ae iniciativa
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe s.obre -a reestru-8- turação do Tribunal Regional Federal da 3~ Região, e dá_outras
providêndaS._(Dependendo de parecer.)
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÂO N' 23, DE 1991
-3)'ROJETO DE LEIDA_ piScussão~ em primeiro tu-rnó, da PropOsta de Emenda
à ConstituiÇão 0.;.23, de 1991 (n"' 45/91, na Câmara dos Deputa.:.
CÂMARA N' 125, DE 1991
(COMPLEMENTAR)
çios), que dá nova redação ao art._16 da ConStituição Fedei'al,
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob o n•24, de 1992, da
Regimento InternO)~
_ ·~-:- Comiss~_o Temporária (3~ sessão-de diS..cussãÕ.)
DiScussão, em turno-iínfco, do Pi-ojeto de Lei da- Câffiara
n• 125, de 1991-Complementar (n• 60/89, n? Casa de origein),
-9-que disciplina os liri:tites daS despesas coril o flmcionalismo
público, na forma do art. 169 da ConstituiÇão Federal. (DePROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO.N• 22, DE 1991
pendendo de parecer.)
_ Disci.Is~ão,_ em turno único, da PropoSta de emenda à
-4PROJETO DE LEI DA
Constituição n 9 22, de 1991, de autoria do Senador Coutinh'o.
CÂMARA N' 5, DE 1992
Jorge e o-utros Senhores Senadores, que altera a redação do
art.
159, I, b, da Constituiçáo, e o·'art. 3.4, § 2•, III, do Ato
(Em regime de urgênCia, nos termos-' do art.. 33~·. c, :&i
_das Dispqsições ConstituciOnais Transitórias. (2• sessão de
Regimento· Interno). ·
·
discussão.)
Discussão, em tunio únicO, do Projeto--de Lei da Câlnara
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encern• 5, de 1992 (n' 2.550/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza o Banco do Brasil rada a sessão.
S. A. a constituir subsidiáriã na Comunidade Económica Euro(Levanta-se a sessão às 11 horas e 50 minutos)
péia. (Dependendo de parecer.)

-5PROJETO úE LEI DACÂMARA N' 105, DE 1991
DiscuSsão, em turno iínlco, do Projeto de Lei da Câmara
n' 105, de 1991 (n' 2.032/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Superior-Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 3' Região
e dá outras providências,- tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. Relator: Senador Levi Dias:

-6PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVON' 133, I)E 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 133, de 1991 (n' 67/91, na Câmara dos Deputados),

ATO DO PRESIDENTE N• 99, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em Cõ-riformidade com a
delegação de competência -que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora--n..,-2, de 4 de~abril de 1973, e tendo
eril Vista o -que consta do Processo n9 1376/91-B, resolve aposentar, pot"invalidez, MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA, Matrícula 1110, Especialista em Administração Legislativa/Análise, Quinta Classe, PL Sll, ·do Quadro Permanente do Centro Gráfíco do Senado Federal - CEGRAF,
nos termos dos arts. 40, inciso I, da ConstitUição da República
Federativa do Brasil e 186, inciso I, § 1•, da Lei n• 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.
Senado. FeQerfl.l, 26 de março de 1992. -Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
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ATO DO PRESIDENTE N• 100, DE 1992
O Presidente do Senado Federa,l, no uso da sua compe~
tência regirileritã.l e regulamentar, em conforrriidade com a
delegação de competência que lhe foi outórgâdà pelo Ato
da Comissão Diretora n'-2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que collsfa do Processo n~ 0208/92~-2, tesolve aposentar, voluntariamente, EDIRNE LEÁO DE FREITAS, MatríCul~ 1880, Especialista em Indústria G_t_áfica Legislativa:!Técnicas, Quirta Classe, PL MS, do Quã.dro Permanente do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos dos
arts. 40, inciso III, alínea a, da ConstitUição da República
Federativa do Brasil e. 186, inciso III, alínea a e 192, inciso
I, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal,;,2:6 de março de 1992. - Mauro Renevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N•l01, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta'ao Processo n~> 002._525/92-5, resolve
aposentar, voluntariamente, MANOEL PEDRO BISPO
DOS SANTOS, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe 1\ Padr~o IV, do Quadro Permanente do Senado _ Federal, nos termo~ do _art. 40, incisO III, alínea c, da
Constituição da República Federativa do_ Brasil, combinado
com os artigos 186, 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 as vantagens da Resolução (SF) n' 87, de
1989, com as vantagens da Resolução (SF) n' 21, de 1980,
com proventos proP,grcionais a() tempo de serviço, obServado
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição FederaL
Senado Federal, 27 de março de 1992 .. ...-- Mauro Benevides, Presidente dQ Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 102, 1992
O Presidente do Senado_ Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade _c_om 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' 002.204/92-7, resolve~
aposentar, voluntariamente, REGINALDO DASILVA, Assessor Legislativo, Parte Espcciãl do Quadro Permanente do
Senado Federal, nos termos do art. 40, "inCiso III; alínea c,
da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado
com os artigos 186,1nciso 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 proporcióriaiS aO tempoae serviço,
observado_ o disposto no art. 37, incisó XI, da ConstitUição
Federal.
Senado Federal, 27 de março de 1992. - Mauro Renevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N> 103, DE 1992
O Presidente_do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da_Comissão Diretora n" _2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o_ que consta_ do _Processo_ n~' 002.306/9_2-1, resolve
aposentar, voluntariamente, ARLINDO FRANCISCO CALÓ,.TécniCo Legislativo, Área de Segurança, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal_Qo Sé.n.ado Fe_deral,
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nos termos do art. 40., inciso III, alínea a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
192, ínciso II, 186, inciso III, alínea a, e 67, da Lei n~' 8.112,
de 1990, bem assim com o artigo 11 dá Resolução (SF) n•
87, de 1989, com proventos proporciOnais ao tempO de serviço,
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado FederaL 27 de março de 1992. - Mauro Be:nevldes, Presíde.Ite do Senado_ FederaL
ATO DO PRESIDENTE N•104, DE 1992
O Presidente_ do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar,_ em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretoia n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n'? 002.221/92-6, resolve
aposentar, voluntariamente, FRANCISCO CARNEIRO
NOBRE DE LACERDA NETO, Analista Legislativo, Área
de Processo Legislativo, Çlasse "Especial", Padrão III, do
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do art.
40, inciso III, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso III, alínea
a, e 67, da Lei n'? 8.112, de 1990, bem assim com o artigo
11 da Resolução (SF) n' 21, de 1980, observado o disposto
no arL 37, inciso XI, da ConstituiÇão Federal.
Senado Federal, 27 de março de 1992. - Mauro Renevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 105, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental- e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Process_o n" 002.420/92-9, resolve
aposentar, voluntariamente, IPEMERY JOSÉ MARTINS
DA CUNHA, Analista Legislativo, Área de Comunicação
Social, Classe "Especial", Padrão lU, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea
a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 250, 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, observado o disposto no art. 37, inciso
XI, da Constituição FederaL
SenadO Federal, 27 de março de 1992. - Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 106, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade_ com a
delegação _de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Corriissão Diú:tora n'? 2, de 4 -de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~> 002A89/92~9;_-i'es0lve
aposentar, voluntariamente, HÉLIO DE SÁ ALMEIDA, Assessor Legislativo, Parte Especial do Quadro Permanente do
Senado Federal, nos termos do. art. 40,_ inciso III, alínea a,
da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado
com os artigos 250, 186, in"ciso 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, observado o disposto no art. 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 27 de março de 1992. ...-Mauro Benevides, Presidente do Senado federaL
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ATO DO PRESIDENTE N• 107, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no- Uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 002.252/92-9, ies_olve
aposentar, voluntariamente, CRESCILIA _A~ARECIDA
VALLOCCI, Analista Legislativo, Área de Processo Legisla:tivo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente

do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea
c, da Constituição da República Fectúatlva do Brasil, combinado com os artigos "250, 186, -inciso III,- alínea- c, e -67, da
Lei n9 8.112, de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução
(SF) n"' 87, de 1989, cOm p-roventos proporcionaiS ao· temp-o
de serviço, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da
Constituição Federal.
Senado Federal, 27 de março de 1992. -Mauro Renevides, Presidente do Senado FederaL
ATO DO PRESIDENTE N• lÓS, DÉ Í992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e -tendo
em vista o que consta do Processo n9 002.239/92.-2,- resolve
aposentar, voluntariamente, TERESINHA LUSA DE SOU·
ZA, Técnico Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe
"Especial", Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea d, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
186, inciso ill, alínea d, e 67_ 1 _da Lei n9 _8.112, <_le 1990, bem
assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989,
com as vantagens 'ia Resolução (SF) n•21, de _1980, com.
proventos proporcionais ao tempo de seiv"iÇo __ observado o
disposto no art. 37, inciso XI, da ConstituiçãO Fêde-ral.
Senado Federal, 27 de março de 1992. - Mauro Renevides, Presidente do Senado Federal.

ATA DA COMISSÃO
COMISSÃO DE ASSUNTOS SO'CIAlS .
3' reunião realizada em 11 de março de 1992

Às dezessete horas e trinta minutos do dia on·ze de março
de mil novecentos e noventa e dois, na sala de reuniões da
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal,
reúne-se a Comissão de Assuntos Socíafs, SOb a- presidência
do Senador Almir Gabriel e COm a prese·:rlçã -dos seguintes
Senadores: Jonas Pinheiro, Lucídio Portella, ·saldanha-Derzi,
Meira Filho, Moisés Abrão, Lourival Baptisfa, Pedro Simon,
João Calmon, Francisco Rollemberg, Onofre Quin-an, Carlos
Patrocínio, João Franç~, J~~~y Magalhães, GarilJ:aldi A}ves
Filho, Divaldo Suruagy, Mansueto de: Lavor; Marluce Pinto,
Eduardo Suplicy, Flaviano· Melo, Esperidião Amin, Ronan
Tito, Lavoisier Maia, Nelson Wedekin, Alfredo Campos, César Diãs, Ronaldo Aragão,_ Epitácio ·caf~_~eha,_ Ek~O_ Atv"ares,
Oziel Carneiro, José Eduardo e Aluízio:Bezerra. A presente
reuniâo destina-se a recepcionar o ExcelentísSimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, Professor Doutor Adib Jatene,
que vem em visita a esta Comissão expor seUS p1an6i-de trabalho à frente daquele Ministério. Dando início aos- trabalhos,
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Ministro
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que faz uma breve explanação seguida de interpelações dos
seguintes Senadores: Mansu~to .de Lavor, Saldanha Derzi,
Cãi-!os Patrocínio, Divalçlo Suruagy, Jutahy Magalhães, João
Calmon, Ronan Tito, Meira _Filho, Eduardo .Suplicy, Onofre
Quina_n, Lucício Portella, Lavoisier Maia e César Dias: Finalizando, o Senhor Presidente agradece a presença dos convidados e encerra a presente reunião, lavrando eu, Luiz Cláudio
de Brito, Secretário da Comissã:o, a presente ata que, lida
e aprovada, vai à publicação em conjunto com as notas !aquigráficas.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Está aberta
a reunião. Convido o Senador Francisco_ Rollemberg a fazer
parte da mesa.
Srs. Senadores, temos a honra de receber a visita do
ilustre Ministro Adib Jatene, da Saúde.
_ . _
Gostaria de fazer algumas colocações introdutórias, muiro-m-erfos--em relação ao curriculum do Dr. Adib J aterre e
muito mais como seu amigo e companheiro de trabalho, aluno
de cirurgia cardíaca.
O Dr. Adib Jatene, ilustre médico, conhecido por toda
a sociedade brasileira e internacional, destacou-se como pelo
brilho de sua inteligêrida,· pela sua extraordinária capaCidade
de trabalho e pela capacidade que tem de aceitar desafios
da maior _importância e da maior significação Para si e para
a própria Ciência. · ·
Pudemos acompanhar no Instituto de Cardiologia de São
Paulo o Dr. Adib relativamente maduro, não de idade mas,
de: experiência e de militância permanente dentro do Iãboratório de pesquisa, dentro do Hospital das Clínicas e depois
no próprio Instituto- de Cardiologia. E posso dizer que não
apenas o trabalho, não apenas que ele vinha desenvolvendo_
como profissional contribuiu de maneira- extraordinária para
o erigrandecimento da cirurgia entre nós: o- oxigenador de
bolhas, o marcapasso e uma série de avanços que pUderam
ser feitos dentro da área da cirurgia cardíaca, sem dúvida
henhuma, são devidos ao brilho da inteligência, à capacidade
de trabalho do Dr. Adib Jatene e seu enorme penhor.
Mas gostaria de colocar ~m dado que certamente é poucoconhecido de muitas pessoas. Q_u-aQdo no mundo se começou
a faze! transplantes cardíacos, logo, logo os cirurgiões ell$aiaram para preparar ou fazer os transplantes cardíacos~ É evidente que, naquela altura, o conhecimento que existia sobre
rejeição eram ainda limitado e, mais do que isso, a terapêutica
da rejeição era muito poUco experimeiltada mundialmente.
Sabíamos, e ele mais do que todos, que o Instituto de Cardiologia de São Paulo tinha perfeita condição de realizar cirurgia
cardíaca; sabia ele também, que, do ponto de vista da repercussão, a realização _de qualquer dessas cirurgias no próprio
Instituto dai-lhe-ia um destaque enorme como profissional,
como cirurgião; e ao iristituto, enorme des~aque internacional.
No entanto, o Dr. Adib Jatene preferiu conversare trocãr
idéias com o. SecretáriO de_ Saúde. de então e colocou as suas
reflexões sobre_a questão das rejeições; a respeito disso propós
que_ o Instituto pensasse um pouco inais. analisasse a experiência internaciorial e só depois então se encaminhasse, já
com um plano seguro de trabalho.
Quando refiro esse fato, faço-o por uma das condições
que considero mais importantes na área médica: a ética. Acima
que poderia ser a projeção pessoal, a·projeção da instituição,
restou que me pareceu mais importante - o respeito à vida
humana.
-
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É essa pessoa que estamos recebendo hoje~ aqui. Teilho
dito, em vários pronunciamentos, qüer aquí no senado, quer
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da admfnistração descentralizada do Estado -de SãO Paulo e
cheguei a diretor da instituição. Participei de toda sua evoluem conferências ou em reuD.iõeS que-,Iastimavelmerite, a saúde ção, desde um ambulatório com 1.000 metros_ quadrados de
no nosso País ·está também envolvida no conjuntO da crise ái"ea construída, quando eu fui para lá, até a pujante instituição
que o pr6prio País vive. Evidentemente eu não teria nenhuma que é hoje, com mais de 60 mil metros quadrados de área
fantasia de admitii' qiie um país que cnega- a rasgar a sua construída, com um atendimento imenso de todas as regiões
anterior ConStífWção e substituí-la por uma nova, isto é, que do País, e um prestígio internacional e nacional indiscutíveis.
Convivi, ao longo desse tempo. com OS problemas que
atravessa uma fase constituinte, nãO tenha crise social, económica, institucional, enflm, todas essas crises e, dentro da crise enfrenta alguém que administra uma instituição pública. Possocial, a crise da saúde não pudesse estar acontecendo. Seria, teriormente, fui levado pelo então Governador Paulo Maluf
num certo sentido, ingenuidade ou fantasia.
à Secretaria da Saúde do Estado, onde eu fiquei por 38 meses
Todavia, o balizamento legal proporcionado pela Consti- e onde tive a oportunidade de conviver com o Senador Almir
tuição,- e constante dela já perriute-,-desde logo, que os gestores Gabriel, então SecretáriO de Saúde do P3rá; juntos Criamos
de saúde comecem a encaminhar soluções dentro deste baliza- o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, do qual fui
mento por ela estabelecido. Lastimavielmente não podemos primeirO Presidente. A Secretária da Saúde me- trouxe um
assistir a isso- de maneira correta riO País. La"stimavelmente, aparte enorme de informações, agora do outro lado, sobre
o que nós assistíinos foi-a uma atabalhoada tentativa de organi- quem deve atender as reivindicações. Posteriormente, ocupei
zação do Sistema Único de Saúde e de implantação da munici- o cargo então exercido pelo Professor Zerbini, qtiando ele
palização, sem que houvesse uma necessária discussão e sem se aposentou na Faculdade de Medicina da Universidade de
que houvesse um melhor aprofundamento de cada uma das São Paulo e eu. sem ter os títulos universitários, apresentei-me
questões envolvidas nisto. Além deste, o aspecto que consi- à congregação da faculdade que me permitiu Ctmcorter. Em
dero mais dramático foi O de que os profissionais de saúde conseqüência dissó, passei a: t!XeiCe-f-niinha atividade no Instiacabaram sendo envolvidos e engolfados em uma situação tuto do Coração; -o INCOR - outra enorme instituição de
terrível, resultante do comportamento de autoridades ligadas onde fui levado à direção da Faculdade de Medicina, de onde
- ao setor, comportamento esse que, por omissão ou por ação, saí para vir, agora, para <fMinistério.
- -- Então, em todos estes cargos públicos que ocupei aprendi
acabou resuhando em terríveis prejuíZOs para a piópria Saúde
no Brasil.
.
._
que a obrigação primeira de quem administra a coisa- pública
Hoje pela manhã, tivemos a satisfação de participar de · é analisar o seu orçamento. E venho analisando,_ mesmo fora
uma reunião na Comissão de Finanças, junto côm o Senador de cargos públicos, o orçamerito do Estado, da União, na
Lourival Baptista e o Senador Saldanha Derzi, na qual esta- área de Saúde. Quando cheguei ao Ministério eu já trazia
vam representantes da Federação Nacional de Médicos, do algumas informações que considero absolutamente fundamenConselho Nacional de Medicina, da Associação Médica Brasi- tais e que recordo aos senhores. O sistema de saúde no_ nosso
leira; nn momento ~m que eles faziam' nâó "apenas uma denún- - meio é dominado, na sua grande e quase totalidade, pelo
cia, mas traziam ao Congresso a Sua-TndigOaÇãO~ e- deixavam atual Inamps, que é responsável, depois da Constituição de
bastante claro a- esperãnça ·de que o Dr. Adib Jatene, como 1988, por aprOximadamente 80% da população brasileira, desprofisSional competente e sério, resgatará a honra da saúde de que temos a universalização do atendimento. Existe um
e dos profissionais de Saúde em nosso País.
contingente estimado ao redor de 30 milhões de pessoas, que
É exatamente dentro deste clima, exatamente dentro des- são cobertos por convênios, por medicina de grupo, por seguro
ta esperança que eu tenho certeza absoluta de que o Dr. saúde etc., mas esta parcela não representa mais do que 20%
Adib assume o Ministério da Saúde e que traz a sociedade da população.
brasileira e aos políticos brasileiros a grande esperatiça. Que
O Inamps sempre trabalhou com um conceito que consípor aí comece a ser- reencaminhada a questão de saúde, e, dero equivocado. Ou seja, existe um volume de recursos e
segundo meu ver, dentro de uma visão mais ainpla, dentro o atendimento será feito corri eSfe- Volume de recursos que
de uma seguridade social, como um c-onjunto de políticas será dividido de acordo cmi-i o" aumento do atendimento.
discriminatórias compensativas, positiVãS, -para que se possa
A conseqüé:Ócia dessa postura é o que aconteceu no nosso
reduzir as desigualdades nacionais-.
_
meio: uma imensa deterioração-da qualidade do atendimento.
É exatamente com esta visão, tenho certeza absoluta, Basta que eu diga aos SenhOreS, no ínício da década de 70,
que nós veremos o desempenho do nobre MiniStro Adib Jate~ a consulta médica era remunerada pelo equivalente a 3%
ne à frente do MiniStério da Saúde.
do salário míninio~ Em 1976, este valor era 5% do salário
Concedo a palaVra-ao Ministro Adib Jatene, que terá mínimo, em 1983, este valor era 2,2% do salário mínimo
toda a liberdade para tratar os assuntos que considerar conve- e, em 1992! é pouco mais de 1% do salário mínimo. A consulta
nientes. Não haverá uma pauta específica· pli:ra ·sua a-presen-- médica é remunerada pelo lnamps por um valor inferior a
tação.
,
um dólar. Tínhamos 1 mil e 88 cruzeiros;-com 50% que conseO SR. MINISTRO ADIB JATENE - MuitÕ obrigado, : guimos sobre a conta de fevereiro, isso foi para 1.500 a 1.600
Senador Almir Gabriel, pela oportunidade que me concede cruzeiros, o que e ínferior á um dólar. Esse é o valor da.
de vir discutir um pouco com os Srs. Senadores nesta Comissão consulta médica. A diária hospitalar, que chegou a 20% do
de Assuntos Sociais, a situação do Ministério da Saúde neste salário mínimo, nO início da década de setenta, e que foi,
momento.
progressiVamente, perdendo o seu valor, hoje representa pouw
Agradeço as referências que o meu amigo AJmir Gabriel co ·mais de 3% do salário mínimo. É precisO considerar que
fez meu respeito e pediria que V. Ex•s dessem um de-sconto, o salário mínimo de hoje não tem o mesmo poder de compra
correspondente à amizade que nos une de longa data.
do salário inínimo_do início dà. década de setenta. Além disso,
Eu fiz toda minha carreira profissional no serviço. Ingres- no ano passado, a partir de junho, não houve mais, praticasei no Instituto de Cardiologia do Estado, que é um órgão mente, correção, revalorização; não houve um acompanha-
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mento da inflação. O que ocorreu foi que a correção feita
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representaria o aumento de 50% em feVereiro, 50% em març-o
e 19% em abril, para completar 181%, porque eu julgava
possível esse aumento.- E para minha surpresa, no Ministério
da Economia, fizeram uma simulação demonstrando que, se
isso fosse realmente efetivado, representaria um déficit orçamentário de 3 trilhões, 386 bilhões, e um déficit de_ caixa
de 7 trilhões e 600 bilhões. Isso quer dizer que era impossível
fazer a correção e sendo impossível fazer a correção, teríamos
uma situação insustentável d~ntro da remuneração da rede
hospitalar.
A discussão progrediu e me ocorreu, então, a jdéia de
tentar discutir co-m quem estava envolvido com este problema
do Finsocial. E no meu entendimento, quem estava envolvido,
é quem está pagando o Finsocial. E quem está pagando o
Finsocial é a classe empresarial. Ocorreu-me, entª-o• contactar
a Liderança da classe empresarial. E _falei com __as Liderança_s_
da çl_asse empresarial, inclusive com o Senador Albano Fran~
co, bastante receptiyos à id~ia, que levamos ao Preside_nte,
que também se mostrou muito receptivo. E essa Liderança·
esteve com o Presidente e se dispôs a movimentar-se no sen~
os valores de março e o restante, para completar 181%, em tido de conseguir o que e_u_e_stava solicitando, isto é, a liberação
abril. Tenho repetido que não estou assumindo essa postura do recurso que estava na Caixa Econômica Federal, deposiporque quero defender os hospitais, não é isso. O que pre- tado em juízo e, por outro lado, a aceitação do tributo do
tendo é garantir o atendimento, o acesso da população de Finsocial.
-QUando esta- discussão foi ievada para as respectívas cate-baixa renda, porque, se não_ garantirmos esse acesso à população de baixa renda, vamos enfrentar um agravamento do gorjas, cqmo_era _c!_e !!e.§~perar, houve uma resistência, porque
problema social, cujas conseqüências não se pode medir. En~ muitos acreditam que essa questão da inconstitucionalidade
tão, diante dessa dificuldade, que considero o problema maior será ganha tranqüilamente pela classe empresarial. E estávaque o Ministédo da Saúde enfrenta neste momento, fui consul- mos argumentando quanto a discutir ou n-ão a coilstituciotar o orçamento e verifiquei algumas coisas que os Senhores nalidade, mas discutir a necessidade social, E_ se realmente
já devem saber melhor do que eu. Cicio que é a primeira houvesse _um interesse em entender a necessidade social, isso
vez na história do País, que a receita tributária é" nienor que poderia ser aceita e continuar funcionando. porque, de outra
a receita de contribuições. No ano passado, Q _orçamento da forma, o orçamento do Ministério da Saúde estaria Uefi_nitiva-~
União era de 52 trilhões; 33 _tdlhões eram rec_eita tributária mente comprometido.
Essa discussão progrediu, houve algumas sugestões e,
e 19 trilhões eram receita de contribuições. Neste_ ano, a receita
tributária é de 89 trilhõcs e a receita de contribuições é. _de . afinal, está colocada uma sugestão de haver uma divisão çleste_
109 trilhões. Confesso--:-- não sou econ_omista, por isso posso recurso que está depositado na Caixa, metade sendo liberado
dizer qualquer coisa-- que estranho muito que a receita do para o governo ~plicar imediatamente, metade retornando
Finsocial seja de_ 24_trilhões_e a receita do IPI seja de 24 aos erp.presários, liberados de tributação; em contrapartida,
trilhões; que a receita de contibuíçôes de empregadores e simultaneamente, voltarão a pagar a partir de inarço, e,- em
trabalhadores, INSS, seja de S8 trilhões e a re.ceita do Imposto conseqüência, aceitam ou perdem qualquer direito desde que
de Renda de pessoa física e jurídica seja de 48_trilhões. Então, feito num acordo judicial no sentido de argüir inconstitucio~
fica um pouco difícil ao MiniStro ter a expéc1ativa de conseguir nalidade sobre o Finsocial.
Por que trago esse assunto à Cornissão_de Assuntos Sona Receita de Contribuições recursos que lhe venham socorrer
o Ministério, porque a receita tributária é menor que a receita ciais do Senado? Porque receio que esse acordo não se concretize. Embora eu almeje, espere que isso aconteça, sou obride contribuições.
Então, fui olhar a receita de contribuições _e a composição gado a admitir qUe ele pode não se concretizar. Se isso ocorrer,
do orçamento do Ministério. Verifiquei que o orçamento do o Ministério da Saúde estará -inviabilizado, o que trará conseMinistério é, todo ele, composto dentro do orçamento da qüências muito sérias. Ocorreu-me que talvez pudéssemos
seguridade, e é composto por 12 parcelas de diferentes fontes, discutir o assunto e rever esse esquema de fínanCiamento, não para este exercício, _é_ evidente .. O objetivo seria propordentre as quais a principal é o Finsocial.
Dos 24 trilhões do__Finsocial, 13 trilhões_ estão destinados mos algo mais consistente, que desSe garãntia ao Ministério
ao MiriíStério da Saúde. Para um Ministério, um orçamento de realizar um orçamento previsto com a devida antecedência
global de 29 trilhões! Ora,, isso significa 42% do orçamento e que, em conseqüência, lhe perrriitisSe- planejar as ações que
teriam; então, uma cobertura financeira necessária. No Minisdo Ministério num único item, que é _o Fins_ocial.
Fui discutir a respeito com -o pessoal da área económica tério da Saúde, o problema é que há necessidade, não urna.
previsão orçamentária, de uma previsão financeira, porque
do Ministério,--e eles me diss_eram: ''O Finsocial não está sendo
esse órgão tem que fazer face ao custeio dos serviços.
recolhido". Como não está sendo recolhido? "Existe uma
Venho repetíndo que a distinÇão entre as ações de saúde
questão judicial, que são argüições_de incons_titucionalidade.
e as demais é bastante interessante._Em_d_eteiJPi_naQ<!_s_áreas
O Finsocial não está sendo recolhido._Muitos não estão pagan~
de Governo, quando termina um investimento, começa a re~
do, alguns estão e outros depositam em julio, Perguntei quanceita. Isso ocorre com a energia elétrica, com o petróleo,
to tinha em juízo. Tinha 3 trilhões aproximadamente. Nesse
com o telefone, com as telecomunicações, com os coueios,
momento, fui ao Ministério da Economia para saber o que
no ano passado, para as internações hospitalares, ficou ao
redor de 120% e, pã.ra o atendimento ambulatorial, ficou
ao redor de 160%, quando a inflação foi 460%,458%. Então,
a perda do setor foi extraordinariamente grande. Além disso,
a partir de outubro, houve atrasos de pagamento, que chegou
a cem dias e, quando_ esse pagamento foi finalmente efetuado,
não fora corrigido monetariamente .. Então, a rede, que já
estava totalmente comprometida pelos valores decrescentes
ao longo dos anos, ficou insustentável. Essas situações pOdem
ser demonstradas em números. Em 1980, o Estado de São
Paulo tinha 3,44lcitos por 1.000 habitantes. Em 1991, o Estado
de São Paulo, tinha 2,56leitos por 1.000 habitantes e a capital
de São Paulo, que tinha 3,27 leitos, tem 912,16 por 1.000
habitantes. Se isso ocor're em_ São Paulo, nos outros Estados
e todos estão absolutamente conscientes do_ que está acontecendo com o número de leitos hospitalares. Propusemos aco- _
lhendo proposta da Federação dos Hospitais e de várias outras
instituições, qüc houvesse uma revalo_rizaçãb'de pelo menos
181 %; seriã 50% sobre os valOres de fevereiro, 50% ·s.obre

Março de 1992

DIÁRIO DO CON:QRJlSSO~.'\CIQN~L(Se_ç_ãoii).

enfim com uma série de atividades em que, cessado o investimento, tem início a receita. Há outras atividades em que,
terminado o investimento, estrada, ponte, cessa a despesa.
Na área de saúde, uma vez terminado o investimento, começa
__ _
a despesa.
. ·~·.. ·A despesa anual passa a· ser o eqmv~le_nte ao· qu!! _se
gastou no investimento. Isso complica a situação na área de

saúde.
Lembro que há um número enorme de convênios as~in_a
dos dentro do Ministério para a construção de novos hospitaiS,
e não conseguimos manter abertos sequer os leitos existentes.
Nesse sentido, precisamos da compreensão
Co!'lgresso para
revermos isso. É necessário suspender os mvestimentos não
iniciados, rever o cronograma dos investimentos em andamento para que possamos corrigir e faz_er fun_ci_onar a _re9e
eXistente.
-
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Isso é a preocupação de V. Ex~s tamb~m, do Ministério~
Neste momento, fico· assim colocado e estou à disposiç-ão para
iniciai' uma discussão.
- - --- -

de

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Antes passar
à_discussão, gostaria de fazer um comentário. Há uns quatro
meses, participei de uma reunião na Qrganização Pan-Americana de Saúde, aqui me_~ mo em Brà:sflia, em que o antig?
ministro falava da situação da saúde no Brasil. Em deternunado momento tive vontade de me beliscar e ver se, realmente,
estava acordado e se estava no Brasil. A descrição que estava
sendo feita era a de uma situação que eu não vivia e que
- eu não estava absolutamente assistindo dentro do próprio
País.
E agora assisto à exposição tranqüila, fria, serena, correta, realista do Dr. Adib _Jatene_.~De maneira que V. Ex~ é __
o~Ministro da Saúde do Brasil; o outro, acho que era de
uin Brasil imaginário.- Não quero fazei comentárío Inaior a
respeito disso, apenas fazer essa referência, qu"e _me par~c~
_quase compulsiva. Não consigo_ deixar de fazer este comentário.
O Senador Mansueto d~ Lavor está. inscrito, e outros
Srs.- Senadores qúe- queíram fazer uso- da palavra podem se
inscrever para fazerem perguntas ao Sr. Ministro Adib Jatene.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.

Por outro lado, existem as açóes eminentemente de saúde, combate às endemias, as campanhas de vacinação; há,
agora, o cólera e a_ aids, mas tambéw a vigilâqcia sanitária.
Temos uma Série enorme de ações qüe não podem ser interrompidas, para a qual precisamos ter dispo_nibilidade orçarn,entária, para que funcionem.
De maneira que há pressão sobre novas obras, novos
investimentos, quando não temos recursos para manter o que
já existe. Os hospitaiS eStão desativando leitos. Alguns hospiO SR. MANSUETO DE LAVOR- A primeira palavra,
tais públicos estão altamente deteriorados, sendo até fechados Sr. Presidente, Srs. Senadores e Sr. Ministro Adib Jaten~,
pelo Conselho Regional de Medicinã do Rio. Não posso tomar é de congratulação com V. Ex~ por ter assumido a iiitpOrtanurna decisão .sozinho. Não, tenho que ouvir, principalmente tíssimaPasta da Saúde, por ter restituído a credibilidade abalae em primeirO lugar o Congresso. Por isso, solicitei que- me _ da deste Ministério e por estar aqui fazendo uma exposição
pennitisSem traZer este -panorama: Evidentemente, estou âs- como esta que fez, exatamente _sobre aquilo que gostaríamos
ordens para qualquer discussão adicional,_ Itl~ís preciso~ pre- de discutir.
_
tendo que as decisões que vier a tomar no Ministério sejam
Aliás, SOu õ autor de um 'reqtú!rime-Dto ao -Presiden~_e:
precedidas de discussões com as pessoas que têm a responsa- do Se~ado Federal no qual solicito que V. Ex~ venha a plenáno
bilidade de tomar depois a decisão de '!P~ovar ou não essas tratar, especificamen~e, de um p~oblema em~r_gencial ,que,
decisões.
é claro, não interessa apenas aos membros desta _comissão
Acredito - e_ disse isso no meu discurso de posse--=- téCriicã, mas a todos os Senadores, que é o problema do cólera,
que o que· é legítimo todos nós aceitamos. O grande pro~~ema especialmente a situação que vive hoje o Nordeste. Não ac~o _
é o da legitimaÇão.-En:tenâo que a discussão -democrática é conveniente que se desvie a atenção, no momento, do fio
legitimadora. Eu disse: não é uma 'discus_são_ a _oportunidade da meada que V. Ex• deslindou, com sua exposição. Estou,
de impor posiçõeS, de compor-maiorias qcasiqnais,_de trocar aqui, com O Jornal do Comérciode hoje, do meu Estado,
favores_, de conquistar aliados ou identificar adversários. A com uma manchete dizendo que o cólera está sem controle,
discussão democrática é legitimadora e ou .discutimos para segundo entidades médicas, inclusiVe a própria Sociedade de
legitimãr, ou vairios buscar a lCgitiinação, ou vamos manter Medicina de Pernambuco. Outra notícia diz que o cemitério~
o desequilíbrio social com o qu"al estamos vivendo. :Estou da Várzea, que é um dos cell!itérfoS de ~ª'i!ro, lá do ~~ife,
discutindo hoje, e estõu seguramente empe:nl;lado,no Minis- já- está Com um quarteirão especializado-, reservado para-as
tério, em elaborar ou sistematizar- porque isso já tem sido vítimas do cólera. Há cidades do interior com_mais de duzentas
dito por muitos - o que chamo de indicadores na avaliação vítimis, ja há mais de dez óbitOs. E -há -um pronunci.amen~o
do desempenho administrativo.
atribuído a V. Ex•, na semana passada, dizendo que já havta
Nós estamos acostumados, no País, e. isso é praxe, a a epidemia do cólera no País. Mas já que há um convite
dizer que as obras que aparecem são as que dão prestígio. para V. Ex• fazer uma exposição no plenário do Senado FedeAcho que precisamos mudar esse conceito. O~ indic:adore.s ral sobre este assunto, apesar de ser o Estado de Pernambuco
devem ser indicadores sociais. Como era a mortalidade mfant_1l o mais afetado, atualmente, por essa já considerada epidemia,
no início e como ficou no flm da administraÇãO? Como er3 eu me reservaria para aquele debate, aquele esclarecimento
a evasão escolar? Como era a repetência? Como era-o éSfádo no plenário do Senado,quando a agenda de V. Ex~ o permitirnutricional das crianças? Como era a·mortalidade materna? receber o convite.
Qual é a situação da habitação? Aumentou 01:'- diminuiu o
O importante aqui é que centremos nossa reflexão e
número de favelados? Conseguimos ou não fazer saneamento? a nossa discussão sobre esse ponta que v. Ex~ frisou.Então, temos que, talvez, mudar os indicadores de. e~i
O eminente Senador Almir Gabriel, Presidente desta Co-_
ciência adminiStrativa, üocafido-os por· indicadores socxats, -inissãõ, que-relatou no Orçamento da UÍllão para 92! o segcaso contráiio, vamos aplicar o desenvolvimento, não em be- mento saúde, reclamava, em seu relatório que, enquanto a
nefício das pessoas, mas em benefício de grupos pequenos, OrganiZação Mundial de Saúde considera como necessário
140 dólares/ano/pessoa, ·para um ·atendimento condigno da
o que aumentará a _desigualdade social.
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saúde. No Brasil se dispcndem _apenas 40 dólares/ano/pessoa.
Creio que essa é urna questão central, eminente MinistrO,
Além de se gastar muito pouco, se gasta mal, porque se dá que nós devemos discutir e esgotai'; e.sabú COmO-contorná-la,
prioiidade, preferência aOs investiinenfOS,- ãs_construÇõeS ma- - ainda no presente exercício, Aindã _mais quarido- se sabe que,teriais, deixando em situação secundária os-custeios, isto é, amanhã, vai haver um decreto de c_ontingenciamento" e não
aquelas despesas que fazem as unidades de saú_d_e funCiOnar é possível que haja qualc}uer coi-itingenciamento ou dificuldade
e servir à população, atender à população. Ora, _eu qúero na liberação desses recursos_ para a manutenção dessas unicorroborar-o que V. Ex~ afiúita~-corn os números do próprio dades c _
orçamento que nós votamos·- orçamentO que e-ntra em vigor
Para não me estender mais~ querO congratularwme, mais
agora, depois da sanção do Presidente da República. Quais uma vez, com V. Ex\ com O_ Presidente da Comissão, por
são os dados? Tendo dados comparativos da saúde, do orça-· eSse _tema central que estamos debatendo aqui.
mente de 91 com o· orçamento de 92, que é o que est-á entrandO,
Muito obrigado.
agora, em vigor. O que houve? Houve um decréscimo, em
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Ministro Adib
termos de despesa de custeio- dos recu-rsos destinados, no o_rçaw Jatene ..
menta de 91, para a saúde, ao orçamento de saúde de 92,
de 49,7%: Isso em dólar para não termos que raciocinar com
·o SR. MINISTRO ADIB JATENE- Obrigado, Senacruzeiros do ano passado e cruzeiros deste ano. O Orçamento dor. Creio que as suascolocações_são absolutamente pertide 91 previa 11 bilhões, 117 milhões, 98-s -dólares para custeio. nentes: Agradeço, p9is,- ConSidero um_ apoio a posição queSe:tor saúde, custeio. Este ailO, eSSa iffipOitândá baixou ·para estou colocando.
Quero dizer que este percapita utilizado em outros países5 bilhões, 593-- milhões, 461 dólares. PQr_tanto, houve uma
queda de 49%. mas o que houve com o irtv-eSfíinCilf67Exataw para assistência médica eu pOsso lhe garantir que eles são
mente o contrário. Isto é, houve um acréscimo nos recursos- até bem difere"nies do que colocou V. Ex~ Nos Estados Uni_dos,
de investirrientO -do Ministério da Saúde, comparando-se o em 19 90, com a assis(êlicia méàico~liosiiitalar foram gaStos
exercíciO de 91 com o exercício de 92;-de 225,5%. Enquanto 720 bilhões de dólares. Isso significa--alguma coisa ao redor
no orçamento de 1991, setor saúde destinaram 754 milhões, de 2.500 dólares por habitante/ano. No Canadá foram gastos
489 dólares, no exercíci6 de 92 se destiilaraffi 2 bilhões, 456 1.900 dólares por habitante/ano. Estive recf:nteln-ente nO camilhões, 519 mil dólares. Portanto, houve um aumento de nadá e verifiquei que aquele País -eStá fazendo urna grande
225,5 -~incluindo o problema extravagante dentro do Minis- contenção de gastos, está tendo um_ cuidado enorme na incortério da S_aúde_- não no contexto_ da educação_, é outra ques- p6ração da moderri8: tecnologia. Basta que eu lhe diga que
tão - , dos CIAC. E para tornprov·ar d que- V. Ex~ afirma, eles tinham sei::; aparelhos de ressonância nudear magnética,
para surpresa dos membros da ComissáO dé OtçameniQ. nã_o enquanto os Estados U_nidos tinham três mil._ O Canadá tem _
havia sequer um centavo destinado 3- cUSteiO dos OAÇ __e feito grandes limitações em relação a novos leitos hospitalares.
de muitãs dessas obras previstas para investimentos nó orça- Porquanto acha que cada leito hospitalar criado gera uma
mento de 92. Sigtiificava- isso _que a proposta orçamentária pressão sobre_ o Sistema. O inesmo procedimento é adotadõ
visava eSpalhar, por todo __o País, uma_coleção de elefantes com relação à formação de novos médicos, porquanto ele
brancos, isto é, ao lado _dos _hospitais municipais e estaduais acha que cada médic_o __formado__ gera u.ma pressão sobre o
construídos com verba da União, que ficam prontinhos, inau- sistema. E gasta 1.900 dólares/ano por habitante. Quando
gurados com festa e que realmente não funcionam. Tenho o senhor constatar o que nós gastamos, que é uma quantia
vários exemplos aqui, inclusive na minha região onde 0 próprio_ realmente muito baixa, verá que estamos diante de uma pergoverno federal seqüencia esse mau exemplo de aplicação plexidade. Como fazer com a incOTpâração da te.cnologia?
dos recursos públicos, e previu uma soma consideráyel de Nós va~os oferecêwla a toda a população ou--não? Vamos
recursos destinados a investimento, no setor saúde, no orçaw oferecê-la só aos que podem pagar e ter uma medicina de
mento_de 92, sem nenhuma previsão de custeio. Nesse scn1ido, qt.iem pode -pagar~ uma medicina de qu~rn ~ão_ pode pagar?
eu creio que esta é uma questão centr-al, eininente Ministro
Porque nós não temos condições de pagar. Eu digo que
da Saúde, que nos toca muito_ de perto, porque, afinaL de o de~envolvimento científico e tecnológico é alienado, porque
contas, nós somos, aqui, nó Congresso, os":çe-S':QO!ls_áVcis)ela ele não é feit~ para inelhorar a situaçãO das pessoas. Na área
discussão;· pela aprovação do orçamento da" União. O Orça- da medicina é absolutamente fácil s_e veriftCariss_o_._Voudar-lhe
mente que está aí privilegia, de uma maneira absurda, os um exemplo! o Senhor pega um me~icamento, um antibiótiCO-iriVestimerifuS" no setor de _saúde, c deixa reiegado a segulidO de últfma geração-, Kena, custa 56 rhil cruzeiros a ampola,
plano os custeios, istO_é, ·a máquina s-aúde. O resultado é usa-se quatro ampolas por dia, durante 10 dias são 2 milh,ões
o que estamos vendo hoje·:_ uma nota dos: inédicos, nãâ do e meio de cruzeiros, são 25 meses de_ trabalho de um indíviduo
míriiStério-de V. Ex~, mas do Estado de Perrúi.tnbuco, dcnun- de salário mínimo. Como é que nós vamos oferecer esse inedíw
ciando a situação, pois não p~odem mais trabalhar, n.ão querem camento, se o recursO que vem para o sistema de saúde é
entrar em greve, mas não têm condições. dC_ ,trabalhar~ pelos parcela desses salários? Então, estamos diante de uma situação
- -- baixíssimos salários-. _O reSultado -:-só para· rrie ater ao meu complicadíssima.
Estado, pos sabemos de vários exemplos nacionais - é que
Nós vamos oferec_er a tecnologia moderna, os equipao Hospital do Câncer do Recüe está com ·os dias contados, mentes e os exames são caríssimos. E nós estamos $Ubme~ido
praticamente fechando suas portas, por falta de recursos.
a uma pressão da indústria de equipamentos, que -quer apenaS ·
o resultado é que o IMIP- Instituto_Materno-Infantil, vender. Eles têm até programa na televisão que toda a semana,uma das mais importantes instituições do EStado_, _no termo todo domingo, trata de um assunto médico, de uma novidade,
da assistência médica materno-infantil, ao lado do Hospital induzindo as pessoas a exígirem aquilo, e nós não temos orçado Câná:r está praticamente féchado. E entr:__e Outros..__çe_ntt:nas me oto para issO. Enquanto que a população necessita de coisas
de hospitais do_ meu Estado passam por falta de recursos de sini.ples, de um atendimento simples, nós não- conseguimos
__ levar os profissioilaiS-páia o meio da população.
manutenção e de custeio.
0
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A interiOrizaÇão dá médicci- iláo -é nO iriteiíor·foiigínquô sn'<fleiiOS: Ela é rea1ment~;-apáféih3.iiíSs~~. dá umá-ãSsistêndo P'!ís, o Brasil já ultrapassou esta fase. Estamos com 120 cia fabulosa a· todo o Estado _de M·ato Grosso e ao Mato
milhões de pessoas vivendo em cidades, ternos, no máximo, GroSSo do Sul, do Paraguai, à Bolívia,--çõ.jos h_~bitames acõi30 milhões vivendo no campo, e os que estão no campo vivem rem a Campo Grande, que, realmente, pode dar-lhes assisténmelhor do que os que estão na cidade, hoje.
cia. Mas, ela está em situação precaríssima, não tem mais
O grandC problema é a periferia das grandes cidades. CQ_ndição de se rpanter, sç_:p:ãohouver uma ajuda, um socorro
Como é que va-mos fazer o profissional irmoiãt nessa·s regiõ~s? sU&stanciai do GO"Virno neste inomento.
Esse é um outro problema que precisamos-discutir. Onde
~ntão, eu me congraiulo_.!::Cl:ID o.s_ senhores~ Acho que
a grande massa da população mora, os prbfissionais- de que temos que parar lo~ _to~as as construções -~e hospitais, para_
ela precisa, não aceifant'fuonl_i. ~
_- _--~-~- :_.,_ . . --~.,.,--- d.ejJOl:S irmos- exariliiialldO aS prioridades.
_,_ -_
O que foi isso? Quem tez-isso? Foi o hpo de desenvol~
Cito, em Mato Grosso, a cidade de Itaporama, pequena
vimento urbanos que nós escolhemos.
cidade_, que tinha hospital e o Estado fez uma_ reforma 3I_!!_pla,
O_que são os conjuntos babitaciciõ._ais? §les_ªãº-~9!!iilnt0s geral, muito boa, gastando mais de 200 milhões de cruzeiros.
irilobiliários, não têm· nenhurri ·equipamento de saúde, não Agora o Ministério_ da s_ªúçle C?Stá construin,do um novo hos~
têm escola, isso é um problema que precisâ ser_revisto. -- -- pltal ali, sem necessidade.
Como é _que vamos fazer com que o médico vá trabalhar
Campo Grande está construirido mais três_ hçspitais, 'Se
na peiife-da das grandes cidades. Todos o~·- que adnliniStratam, a. própria Santa CãS3 não tem Condições de se manter. Então,
e·. aqui há muitos que foram, -inclusive, ·goVem·adOies~· sabe,rn V. Ex~ está certíssimo, temos que rever isso.-que fazem o centro de sáude na periferia, equipanl mas, o
.Soube que em ~ernambuco, cidades que têm hospitais
profissional não ficá lã, O médicO não fiCa lá, e nãO se yá bons,estãoconstruindooutroshospitais~Quemvairnantê-los?
culpar o médic_o por isso. O médico vive tiurila socieQ_a_de
O Estado?
e ele não pode ser alguém colocado numa situação especial
Como acontece em Mato Grosso do Sul, o E~tado e o
na sociedade, isso é um p~oblen:~a sério. - ~
_ --- -Mi:t-JJ.icípio de campo Grande, que -é a capital, não_ contribui
Quanto ao-problema da cólera, no Recife, é um problema com um cruzeiro_ para· a ·santa Casa de Misericórdia que,
sério. Eu-tenho dito, é sério, é""grave, nã"o é srmpres: --realmente, V. Ex~ conhece, é uma obra extraordinária que
E, também me reservaria, talvez, numa outia opOrtu- merece a nossa ajuda. _ _ ·
-:
· _
nidade, para detalhar sobre o vibrião da cólera.
_
V. Ex~ tem o meu apoio e, creio, de todos os parlamen~
Apenas gostaria de dizer aos Srs. Senadores, que, neste
tares, para que, eSsa revisão seja mais ·urgente -e se pare-Com
momento, o Presidente da Comissão Nacional de cólera, Dr.
investimentos para que V. Ex~ possa realmente organizar o
Cláudio Amaral, que é técnico que trabalhou durante muitos
seu Ministério e dar esse progresso e essa assistência que
anos na Organização Mundial de Saúde, ficou_ quatro anos
toda a sociedade espera do MiniStério âa _Saúde. Muito abrina Índia combatendo cólera na região endêmica, altissima- gado.
mente preparado, está, neste momento,_emRedfe, discutindo
0 SR. MINISTRO ADIR JATENB -.::.._ Acho q-ue esSe
a situação e até- -a interdiçãO_ de pi-aias-, que é coisã. que nóS
_~xemplo de Campo Grande é _m_ui_to ilustrativo. A Santa· Casa_
temos que fazer.
-oo
de Campo Grande é uma instituição fantástica, tem 8 leitos,
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Com a palavra
está,-neste momento, inviabilizada economicamente, porquê?
o nobre Senador Rachid Saldanha Derzi.
Pelo_sistema de remui_Ieraçáo q,U-e-e1a_ vem rec~bendo e pelos
O SR: RACfiiD SALDANHA DERZI- Sr. Pre-sidellte
aíias?S que .oco_rret~~...no·ano-pãssãdo. Se__ uma inst_it~iç!o
s·r. Miriístro, càiig!afularriownos- oonr v.· Ex~ pela exposição
deSSe porte está nessa situação, i~agine o resto da rede.
que faz da situação do Ministério dã "Saúde--e
Sat1de
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabricil) -Com a palavra
BráSil.
Realmente, -ísfo que estamoS asSistin-dO é reaL Terii_Os o Senador Carlos Patrocínio.
que encontrar uma solução. y. Ex~ faz bem em-~ recorrer
·O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Sr. Presidente, Sr.
ao Congresso Naciônal, aos ettiínentes Senadores- e Depu~ Vice-P:resiO.ente, Dr. Adib Jatene, Ministro_ da Saúde, Dr.
tados, para que possa trazer, co~ a sua-yivênda-e suá expe=- A.dib, também sou um daqueles privilegiados, por ter sido
riênciã, sugestOes para que possârllós i"~S01Ver em parte_esses
aluno seu, não aluJ].O oficialmente, porque quando e_u cheguei
grandes_ problemas que estão afligindo_-o Brasil e o Ministério
a Uberaba, V. Ex~ já haviã se dirigido para São Paulo. Disse~
da _Saúde.
ram~me até que havia brigado com o Bispo e teve que se
Houve um exagero no Ministério da Saúde·_g!l--ª---nto aõs mudar de Uberaba para São Paulo~
__
__ _
investimentos, especialmente quanto à~ c_ogstruções dos hospi~
Mas, de qualquer maneira, V. Ex~ voltoU ali, à nossa
tais. V.Ex• faz muito-bem em logo suspender esses convênios
escola, por várias- vezes, quando faz!a os ~~us experimeiif~S~ que aí estão, e procurar, mais-tarde, na hora em queo Minis- as suas pesquisas científicas, mostr"ando as válvulas, as próteses
tério tiyer possibilidades de investir, dar prioridade às cidades cardíacas, que vinham, paulatinamente, engrandecendo a meque, realmente, necessitem do_ hospital. Poi-que construir até diclni brasileira. Portanto, eu me considero um dos piivile~
não é muito difícil, agora J;llanter esses hospitais, é que eu gia<los.
_
digo, até a m1Iiha cidadezinha lá de· Mato Grosso do Sul,
A ascensão de V. Ex~ ao Ministério "da Saúde confere
Sapucaia, quer um hospit-al e tudo, i~~ é ~Pies, arranjamos uma absoluta tranqüilidade a esta Casa ~ eu creio que ã_o
para construir, mas quem -v-ai mãnter esse hospital?
CongreSso Naciónal. Portilçto, ailtes de;:: me_ congratular_ com
Eu já fuf01refor- de h6spit3t; de· Sallúi Casa,~ sei das -v-:--E"x~,~congratulo-nle" cOm o Presidente da República, pela
feliz escolha.
difiCuldades, a sociedade nem sempre é solícita em colaborar
Gostaria de fazer alguns questionaJl!entos,_ mas_ eles já
com essas obras, essa é- que é a verdade_. Estamos vendo
foram aqui de certa forma ventilados, inclusive, na partici~
agora o drama da Santa Cas-a de çanipo Grande, que tem
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pação que V. Ex~ tem em resposta que fez ao eminente SenaAgora, se faltar recursos, vamos acabar com a universador Mansueto de Lavor.
lização'? Creio que não se pode acabar com isso porque a
Sei dos impasses que estão havendo no que diz respeito imiversalização é cons_titucional. Vamos arrumar uma fórmula
a açóes ·judiciais·-çam. re_laçãQ ao-Finsocial, que seria uma de fazer a universalização.
fonte substancial de recursos para o MiniStério da Saúde.
Acabar com procedimentos de alto cuSto? Tenho sérias
Ainda há pouco, votamos uma medida provisórhitirando
dúvidas que isso Seja possível, porque as pessoas têm direito,
recursos do FAT- Fundo. de Assistênda ap Trabalhadpr, inclusive constitucional, de serem tratadas. E tem acontecido
para pagar parte do débito dos hospitais conveniados.
çoisas inteJ;"essantes: aJuíza OU JuiZ em CampO Grande, agora,
Eu_ gostaria de perguntar a: V. Ex~_ de que d~penderia nessa semana, concedeu uma liminar Para um indivíduo que
a sobrevivência dÕ MinistériO da Saúde oU da Sã.úde brãsiieiia, queria levar uma criança para fazer um transplante de medula
se não se conseguir dirimi~-_-esSas-_~úvidas que diz respeito nos Estados Unidos, obrigando o Inamps a pagar 250 mil
ao Finsocial? O que-teiíã.iilos que fazer: aCabãrcom a Universa- d6lares pelO transplante, quando fazemos transplantes em S_ão
lizaçãó do atendimento médico? Nunca fui favorável à uriiver- Paulo~ no Rio, no Paraná e em Curitiba.
salização do atendimento médico, porque penso que cairfaDe mane"ira:-q ue, Se foriri.OS enveredar por isto, a situação
mos·, fatalmente, nessa questão que agora estamos discutindo: fica também insu_stentável
_Aç,mentar as alíquotas? Não creio. Sou daqueles que
os hospitais falidos, o Ministério-da Saúde__s_em condições .
de resgatar a todos condigna111ente. ,Quª-l_seria __ o procedi- pensam Q!Je_ a sociedade tem uma ca~?_acidade de contribuir.
menta: ac3bar com a universalização do atf::ndimen_tp m'édico~ ~ Se se auinenta a. alíquota, cresce a sonegaÇãO: Não existe
só teria atendimento gratUito aquele efetivame·nte neCessitado, alternafiva.
ou acab_ar com determinados procediMentos, por exemplo,
Então, há quem defenda reduzir as alíquotas para aumencom os transplantes cardíacos ou de outros órgãos que-oneram tara arrecadação. Não sou economista, não tenho a responsamuito os cofres do Ministério da Saúde?
bilidade de decidir sobre questões desse tipo, mas, pessoalPerguntaria: qual seria a outra alternàtiva? Aumentar mente, não acredito no aumento da alíquota.
também as alíquotas de contribuição da Pi-evidência SQçial
Penso que estamos, como se diz na gíria, "enrolados".
para dirigir maiS -iSsO pãra o MiniStériO da Satlde?
A situação é CQmplicada, por isso precisamos ver como resolEntão, são questõeS que fazemos. V. Ex~ jà deixou de- vemos isso.
0 SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)_ Com a palavra
monstrada a sua preocupação também no sentido de que devamos discutir isso para-acharmoS um denominador comum.
o nobre Senador Divaldo Suruagy.
Era isso Que eu tinha a perguntar.
O SR. DIVALDO SlJRUAGY -Sr.. Ministro, por mreO SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -Cmn a palavra grar·a COmisSão Parlamentar de Inquérito sobre a construção
de obras públicas,_ oUvi depoimentos bastante intereSsantes.
o Sr_. Ministro Adib Jatene.
pfe!eitOS afumarain qUe enim- conVidados a compareCer numO SR. MINISTRO ADIB JATENE- Agradeço ao no- determinado quarto de hotel, de uma capital de Estado, e
bre Senador que lembrou aqui a questão do_Bisj)ó. Não voltei eram convencidos da necessidade da construção _de hospitais
a São_Paulo por causa do Bispo. E que, depois que eu voltei rias suas cidades. Havia-se montado uma indústria de hospipara São Pa_ulo, o Bispo quis colocar em ci.riia_ de mim o tais. Daí, a alegria, a satisfação com que nós, que f8zeinos
que ele estava colocando__s_obr_e __o_utra_s pessoas, que eu tinha oposição ao Governo, ouvirmos o depoimento de V. Ex•,
voltado e não esperou que eu viesse de volta para contestá-lo.
que fala na suspensão imediata da construção dess_es hospitais,
Voltei e conteste[ Inclusive, mandei uma queixa para o Papa. feíta de uma maneira a mais inadequada possível -isso sem
Creio que pOucas pess_oas mandaram uma queixa para o Papa. entrar em outros argumentos.
Eu o fiz.
Diria a V. Ex~ que fazemos oposição ao Governo, m~s
Foi muito interessante lembrar o FAT; Recebi um docu- estamos unidos em tomo dos interesses maio.res do País. V ..
Éx~, neste moffientô~ _pela sua capacidade profissionar e pela
mento do Banco do Brasil para reconhecer a dívida. Eu disse:
não reconheço porque no mês de outubro a_ Previdência Social, sua dignidade moral, representa o que o Brasil tem de melhor.
o INSS, utilizou todo o recurso arrecadado para pagar as Receba o nosso apoio.
aposentadorias e não repassou nenhum recurso para o MinisO SR. MINISTRO ADIB JATENE_-Muito obrigado,
téfíõ -da Saúde, o que ele tinha obrigação de fazer.
Senador. Quero lhe d.izer que tenho participado de vários
Como b impasse se criou e-n_ão havia outro recurso,_ o
fóruns na área de saúde. O pessoal dessa área discute muito,
tenta encontrar caminhos, e tenho colocado, algumas vezes,
Ministério da Previdência, qUe-ri.ão tinha repassa-do o recurso,
propós usar recursos do FAT. Ora, quem- é que teni a-dívida?
que o planejamento governamental, ria minha opinião, ~rara
mente é feito pelo Governo. O planejamento governamental
Quem não tinha repassado e foi buscar recurso no FA T. Pois
bem, a lei veio para o Co-ngresso e saiU- Como tenô_o_ sid.o
é feito- pelos_ empreiteiros, que trazem a obra, trazem o finan·
ciameilto embutido, e nos obrigam a fazer uma dívida qyé
feito uin ·empréstimo para O" Iriamps~ O filíereSs3.nte ~é que
vai crescendo sem que tenhamos o correspondente benefício.
o Banco do Brasil, agora, quer que eu reconheça oma.dfvida
_Tenho a impressão de que é por isso que a área de saúde
de 200 milhões de cruzeiros só para ser paga em junho. _Só
que, com juros e Correção-monetária,-varVáler um trilhão.
está em grande dificuldade, porque o seu problema de custeio
é um problema: do dia:::.a-dia; posto que precisa de remédio.
Então, eu não vou reconhecer, porque _essa não é responsaE ninguérri~ nenhum empreiteiro eStá interessado nisso.
bilidade do Ministério da Saúde. Aí há um _aspecto interesEstamos como o pobre. Quando _Secretário de Saúde
sante: quando um órgão governamental, Seja ele qual for,
de São Paulo, andei muito na periferia, discutindo em assemtem para receber, cobra juros e correção nionetária; quando
bléias populares, é -cristalizei, na minha: cabeça, que o grande
vai pagar atrasado, ele o faz sem correção. Ora~--isso tira
ptoblema do pobre não é ser pobre, é ter amigos pobres:
a credibilidade de qualquer instituição. -
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ele não tem amigo que fale com quem decide: não tem amigo
buições em um orçamento que pode não existir, em razão
que faç·a com _que seja -r"ecebido; se11 pleito não chega ao _desse problema do Finsocial. Há a possibilidade de inviabilizar
destino. Os qUe têril amígos; Íalain; oS seus pleitos chegam,
a execução de uma administração no Ministério da Saúde.
e eles·conseguem·desequilibrar a sociedade.
Sou da Oposição. Graças a Deus. Sou da Oposição, resEntão, acho que não dá mais. Não agüentamos mais.
peitando V. Ex• e aplaudindo a escolha de V. Ex~ Mas V.
Ex~ pode ter a Cerú:-za- de que da nossa parte, acho que de
Precisamos tentar arrumar issó.
todos os companheiros aqui do Senado, V. Ex~ terá toda
O SR. PRESIDENTi::-(Almir Gabriel)- Tem a palavra
ajuda para a sua administração. E terá todo apoio para as
o Senador Jutahy Magalhães.
modificações que se fizerem necessárias durante o decorrer
o-sR. JUTAHY MAGALHÃES- Senador Almir Ga·
do ano, para que V. Ex~ tenha um Ministério viabilizado.
briel, Senador Francisco Rollemberg, Ministro Adib Jatene,
O SR. MINISTRO ADIB JATENE·_: Muito obrigado,
quando me dirigia a esta Comissão, tive a satisfação de ter
nobre Senador Jutahy Magalhães. V. Ex~ pergunta o que intea companhia do Senador João Calmon, e dele ouvi uma maniressa ao País. Sempre que analisamos a área de saúde_, discutifestação com a qual concordo. Ele comentava comigo: como
moso que não é mais admissível no País. Não é mais admissível
é bom termos no Ministério pessoas como ·o Dr. Adib Jatene
eJo.sé Goldemberg! Realmente, isso dá um nível muito alto - a mortalidade infantil que temos, não é mais admissível a
condição de ~_arreamento que temos, não é mais admissível
ao Ministério.
a condiçãO de_ endemias. Então o que interessa aO País é
Tinha por V. Ex• urna admlraçãp muito granqe corno
atendei a essas neceSsidades.
-profissionaL V. EX" faz milagres como profissionaL As vezes
Não se diminui mortalidade infantil com hospital. Está
até com adversários lneus, mas os- faz e só posso aplaudir.
absolutamente demonstrado no mundo inteiro. Não é o hosAplaudi a eficiência de uma equipe médica nacional! Vimos
pital que diminui a mortalidade infantil. O que diminui a
que não é necessário &aii" do País para ter milagres, para
mortalidade infaritil é água encanada e tratada. Quando se
ter eficiência.
fez o Planasa, em 1975, São Paulo tinha 60% da população
Eu não teria praticamente mais nada a acrescentar, por~
servida com água encanada e tratada. Ao fim do programa,
que V. Ex• já disse.tudo. Só tenho medo de que V. Ex•
em 1980, São Pa-ulo tiriha 90% de água encanada tratâda.
agora caia na "fiigídeira", que são feitas--pelas empreiteiras.
A _m<;irt~!idade in_fantil caiu de 90_por mil nascidos vivos para
Mas não _é verdade absoluta.
40 por mil nascidos vivos.
Nós- tiVemos, ComO disse o Senador Divaldo Suruagy,
- A-água ericanada e tratada, realmente, faz cair a mortacondição de ouvir alguns depoimentos na CPI de Obras Públi·
·
lidade infantil.
cas~ um deles foi aludido pelo Senador Divaldo Surua~y,- mas
Temos !J:IDa d~ficiência enorme no País, porque o I:'Ianasa
também houve um depoimento com o ex-Ministro Alceni
Giierra.
--teve um problema: ele faz ligação de água para quem pode
Naquela época, tive a: Oportunidade de lembrar que havia pága-la. Talvez estejamos precisando fazer um Planasa para
um papar Noel andando por esse Brasil afora, _oferecendo quem não pode pagar a água. Estanlos oferecendo assistência
hospitais. Oferedã hoSPitais com ·a concbrrêrlcia já -preparada médica gratuita,- Inas não _oferecemos água gratuita. Precisacoin mil tal de "preço oculto", que era oculto para todos, mos ver isso _com um pouco mais de cuidado para ver se
menos para o que ganhava a concorrência. Ele tinha a prem~ realmente podemos fazer ª!guma modificação ou não.
nição e acertava no alvo o preço oculto que ninguém sabia.
Qual é a maiOr omissão que temos hoje? Está ·demons~
Mas o p~oblel!la _não é esse. _Q que levantei na época tnidO pelo problema da cólera no Nordeste: é a falta_de sanea~
foi -exatamente O -que vejO com satisfação ·que ·v. Ex~ diSse· men-to. Como se ..pode cO-nviver cO-nl a falta de saneamento
espontaneamente. Como é que nós fazemos o perfil de despe- no níveis que existem no Brasil? Estamos convivendo. A cóle~
sas no MirtistériO-da Saúde para implantação de novos hospi- ra talvez_ acabe resultando num bem, porque despertou a constais e não temos recursos, praticamente, fiem para o custeio, ciência nacional ~mortecida pelas milhares e milhares de crian~
nem para reforina de hospitais, nem para mãterial hospitalar. ças ·que tnorrem de diarréia. Ninguém se impressiona mais
Um orçamento enviado pelo Ministério da Saúde para com criança que morre de diarréia. E todos sabemos que
o Congresso não tinha esse perfil Então perguntaram ao Mi· a gran-de causa da mortalidade infantil, no N ardeste, são as
nis-tró, ·na época; como é que· vamos continúã.r pr3ticàndo diarréias. Mas, ciuando começaram a aparecer ªlguns casos
esse mesmo equívoco? O Ministério da Saúde não tem planeja- de cólera, virou um verdadeiro escândalo naciOnal. Não é
mento global, com-a visão global do País 1_para não repartir um escândalo: isso é o sintoma de uma doença que estava
responsabilidades com o Congresso Nacional e com tãis coo~ latente e que não foi cuidada.
gressistas por- fazei' a distribuição de verbas para hospitais
Por .isso digo. que precisamos módificar õ::dridicadores
e Municípios tais, tais e ülis. Por que, peio menos, não vem de desempenho administrativo. Isso precisa ser consolidado,
uma proposta do Ministério indicando um planejamento glo- cristaliz~o na m.~nte do eleitorado, para que ele não se deixe
bal? O que interessa aO País? É construir hospitais em lugares levar pela emoção, pela publicidade, e tenha indicadores para
onde há uma maior deficiência. Quem tem condições de saber? avaliar o desempenho. Somente assim podemos corrigir essa- -~'
- '_: _ É. o Ministério da Saúde. Não é Deputado que· aqui também omi~$_9es.
:fiCi sujeito· rião apenas a preS"S6es de empreitdrãs, mas tarri~
A meu vÚ o Que interessa ao País é realmente esse trababém a pressões de companheiros, aqueles que votam nos Sena- lho de base capaz de modificar os -indicadores- sociais aos
dores e Deputados.
q1,1ais temos dado pouco valor.
Parabenizo-v. Ex~ por estar demonstrando a importância
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Estão iriscrifo<
de se modificar o quadro que aí está. V. Ex~ está apontando
problemas que são cruciais. Está falando sobre a questão do ainda os Senadores João Calmon, Ronan Tito, Me-ir;. f;"tlhn,
orçamento do Ministério da Saúde, as questões de contri~ Eduardo Suplicy, Onofre Quinam, Lucídio Portela e LaVoisier

e
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Maia. Certamente isso demonstra intere~se de todps os campa~
nheiros pela vinda do Ministro Adib Jaten_e.
.Eu gostaria de enfatizar dois pontos, se me permitirem,
com a paciência dos Srs. Senadores: o primeiro é p·arã.lembrar"
que, no Orçamento do ano passado, a quantidade de recursos_
que foi alocada na área da ação social para saneamento foi
uma quantidade relativamente grande, e a denúncia que fizemos aqui era que o saneamento que estava previsto para essas
cidades não tinha nada a ver com a mortalidade infantil dessas
mesmas cidades. Quer dizer, cabe ao Governo trafar de ajustar
o suprimento desses recursos para o saneamento de modo
a atender, de um lado, às necessidades da população, sobretudo com vis:ta_s à questão da mortalidade infantil, das_dia.rr~ias
e outras, e não o planejamento das empreiteiras. O outro
ponto é que recentemente fui representar o Senad_o numa
reunião que houve na Universidade Naval do Canadá e resolvi
aprofundar-me nos serviços de saú~e e na área de PrevidênCia
Social, assistência de trabalho, enfim fiz questão de ver .isso,
inclusive no interior dii província de Quebeç.,_ Uma das questões que vi foi o tratamento que eles davam a_o meio-ambiente
_______ _
com a questão da saúde,
A Ministra d~ PrÜví~cia- da área de sa~Çíé J,.~Q ~en~e_n.dé~,
E perguntei: Qual o procedimento para que as açõe_s dci.saneamento não _se conflitem, n;'Jo se an!agonizem oom as _ações
de saúde, para que haja uma comercializaÇ8."0 e uma pote-ncialização? Ela continuou não entendendo. Perguntei, então:
Como são programados os sistema de abastec1menfo ·cte
água e esgoto e as _ações de_ saúde?_ E_laj;ii~se-m~ que, no
final do século passado e no começo dest,e, o_Ca~adá resolveu
o abastecimento de água de todas as s.uas. _ç:içlade_s e d.ê iOi,IQs
os seus distritos. E era por isso que ela não entendia as mi;nbas
perguntas.
_
_, ,
.
Concedo a palavra ao nobre Sen.adqr João Calmon._

O SR. JOÁO CALMON- Agradeço.ao nobre Senador
Jutahy Magalhães a repetição da frase: Acredito cad51 vez_
mais no Brasil, que dispõe de uma reserva realmente in"ejáve~
de Ministreis notáVeis como o Professor Açli_b Jatene, como
o Professor José Goldemberg. O nosso inesquecível e sábio
Miguel Couto disse, uma vez, que o Brasil é um. vasto hospital.
Realmente, essa frase pode ser repetida e tem como o símbolo
mais impressionante o hospital no caminho do Galeão, cuja
área o mestre Adib Jatene deve conhecer: um dos maiores
hospitais do Brasil e at_é ho]e inacabado, -unl IDon-st.ruoSo desperdício.
Eu devo confessar que me preparaVa para ouvir aqui
a exposição do Ministro da Saúd_e. Na r~alid"ade, o que ouvimos aqui foi o pl"õnunciamento de um estadista. Confesso
que, nesses últimos 30 anos de participaçãO nos trabalhos
do Congresso, ninguém me impressionou tão profundamente
com o Ministro Adib Jatene, com esta cOI-agem de r~Velar
dados que poderiam servir para um livro de SOO páginas,
para contrapor ao do Conde de Afonso Celso. _"Pq_rque não
me ufano do meu País," por causa do quadro tenefuoso da
saúde, o quadro da educação, que representa para nós uma
vergonha inqualificável. E quando nós ouvimos uma exposição
sintéficil.-, s-em uma consulta uma vez sequer, sem nenhum
dado escrito, nós temos todas as condições. para ainda acreditarmos no Brasil. Se o Go.verno, por exemplo, dedicasse,
durante dois ou três dias por mês, pelo menos, aqueles espaços
preciosos que utiliza no horário nobre de. ~adas a~ _cadeias
11adúnais de televisãO, sob a responsabilidade do Governo
do Brasil, para citar os dados aqui revelados, corajosamente,
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patrioticamente, pelo mestre Adib Jatene, se esse espaço fosse
utilizado também para urna ampla difusão dos detalhes estarrecedores da situação calamitosa da educação, se fosse possível
utilizar essa técnica de divulgação em massa, acrescentando .
um detalhe aqui revelado pelo meu nObre Colega Ma_nsl,leto_
de Lavor, sobre uma nova tentativa de construção de çent~nas
e éentenas de novos edifícios que não vão te_r verbas_ para
a sUa manutenção pelo menos este ano ~nem constam essas
verbas no orçamento - , se fosse utilizado esse espaço pela
televisão que, segundo um filósofo famoso, é_ a mais poderosa
arma tia civilização contemporânea, nós iríaniós mudar a fãce
deste País dentro de pouco tempo.
Não desejo alongar-me. Quero transmitir aqui e não falo
apenas em meu nome, inas nO de toda eSta comunidade do
Senado que o ouviu, encantada, a nossa gratidão por esse
quadro realista, que mere-ce a mais amplã divulgação, porque
o que se está fazendo no Brasil é rea~mente inqualificável.
Um País que chega a divulgar, com freqüência, na im-prensa,
no rá9io e televisão_ o nome de um ministériO cj_ue é uma
ficção, .S.ue nun~ ~xístfu, que não existe acho que demorará
muito a existir, o "Ministério da Criariça"! Todos nós já vimosísto-centenas e milhãres de vezes. Esse ministério não existe.Ficou no papel.
Mas creio que depois desta memorável reunião temos
maiS Um rn:otivo ____:__:e-·um motivo nruitcfitnportante para não
desanimarmos e para acreditarmos no futuro deste País.
Muito obrigado ..
. O SR. MINISTRO ADIB JATENE -Muito obrigado,
Senador. Sinto-me profundamente honrado, Nas reuniões na
área da saúde uma_ das __coisa,s que sempre se questionaram,
V. Exi!ll hão de se lembrar disso, é que precisaria ter-se na
da saúde o João Calmon da Educação.
De maneira que fico muito honradO e mlliio ·:ã"g"radeddo
pelas suas palavras. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Almír Gabriel)- Cõm a palavra
o senador Ronari Tito. - --

e

.O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, Sr. Senador
Francisco Rollemberg, caro Ministro Adib Jatene difícil agora
é não cair num lugar comum; e para não cair num lugar
comum, só contando o caso do Bispo.
O SR. MINISTRO ADIB JATENE- Não a sua versão.
O SR. RONAN TITO - É tão prosáico uma pessoa
talvez muito bem -inteflcio"nada --mas era acometida de uma
doença que alguns chamavam de paranóia - tinha a idéia
da perseguição e envolveu muitas pessoas insuspeitas como
cf Dr. José Humberto, que era um carola que não saía lá
da igx:eja, com umas tais cartas anónimas com as quais sonhava
etc. Ê só para lançar um pouco.
Mas, Ministro, vou pegar alguns pontinhos que foram
falados aqui. Gostei muito de ouvir eSsa questão do empreiteiro. Tenho a impressão de que fui O primeiro· parlamentar
que teve a coragem de chegar à tribuna e dizer que o Brasil
é governado pelas empreiteiras, pelas construtoras. E falei
até num momento em que o Senador Fernando Henrique
Qudoso apresentava um projeto de lei para que as eleições
fossem financiadas pelo dinheiro do Tesouro.
c

Falei: ótimo, as obras no Brasil vão ca.ir pela metade
do preço. Por que, quem não sabe, aqui, as eleições majoritárias deste Brasill)~O f\nanciadas, principalmente, pelas construtoras, pelas empreiteiras?
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O fato, só para clarear, para todo mundo entender, é mos, temos o direito de requisitar; isto não nos custa nenhum
o seguinte: as obras no Brasil, principalmente, as obras priori- tostão. O que está nos faltando? Será que é vontade política~
tárias de infra-estrutura, corno saneamento básico, energia determinação pOlítica, até falta de esperança de nos agarrar
hidroelétrica, etc. poderiam ter firianciarnentos de até 85% em alguma coisa? Se for a falta de esperança, ela renasce
hoje. Por que não pensarmos nisto?! Dizer para o povo brasi~
do Banco Mundial. Aqui no Brasil, só recebem 40%.
Sabem por quê? Vou contar urna novidade aqui: fala-se Ieiro que, antes da porn6 Globo, da porno Manchete, poderíamuito em reserva de mercado, da indústria da informática. mos ouvir alguma coisa séria, não vai agradar muito anos
Ninguém falou na reserva de me_rcado das construtoras. Se ouvidos de muita gente, mas é muito importante que diagnosti~
abríSsemos a concorrência para empres-as íiúetn:acionais de quemos os maks deste País, para depois começarmos a cons~
construção de estradas e de hidroelétricas, teríamos financia- trui-lo.
mentos de até 85%, com 30 anos de prazo, juros de 4%_
Valeu a pena estarmos aqui. Há uma coisa que devo
ao ano.
confessar também. Seí de toda a evolução do Professor Adib
Pois bem. Agora, chegamos a esse põhto~_ Ma~ é muito . Jatene, na medicina, na cirurgia. A generosidade tamb~m
bom que depois de mais de 20 anos de tumulto calado tenha~ já conhecia. já tive aoportunidade de mandar alguns "abacamos a oportunidade de falar dessas coisas. Agora, se não xis" para S. Ex•. -s. Ex• me disse: não tem Previdência, então,
tivermos a coragem de tocar o dedo no _tumor, vamos ficar manda; o que se vai fazer? Dei-lhe um depoimento que consiQ~ro importante dar aqui. S._ Ex~ operou a_ mulher de uma
a vida inteira convivendo com essas anomalias.
Mas, Ministro, dizem que "brasileiro, profissão espáan~ familia de sitiantes que não pôde pagar nada. O sitiante, é
ça" - e vi aqui hoje, que é mesmo. A -eSperança nasce no o mais desassistido. Ele não tem Previdência Social, não tem
homem e é do homem, para o homem. Muitas vezes ficarrios nada e vive daquela miséria que está ali. Um testemunho
a analisar o potencial deste País, potencial hidroelétrico, ener~ bonito: eles todas as tardes se ajoelham e rezam para o Dr.
gético, mineral, potencial do seu subsolo, potenCial da agricul~ Adib Jatene, que restituiu a vida àquela mãe de família.
Mas não sabia que não só sensibilidade que o Dr. Adib
tura etc. E esquecemos que o maior potencial deste País está
na pessoa humana, é no homem que isso reside.
Jatene já tinha desenvolvido, mas também o conhecimento
O Senador Almir Gabriel é testemunha de que um dia e a noção do_ importante na política. Sei que V. Ex~ teve
desses tivemos a presença de uma alta autoridade, no plenário, uma passagem pela Secretaria de Saúde, por São Paulo, mas
um ex~Ministro, e que saíriiOS daqui deprimidos. Quando che- a sensibilidade política, no melhor sentido, a política com
guei em minha casa, minha mulher perguntou: o que é que "P" grande eu não sabia que V. Ex• o tinha e na dimensão
você tem? Era depressão mesmo. Pensava naquilo que eu que teril, parabénS. Acho que o Brasil está de parabéns. Repito
e o Senador Almir Gabriel havíamos discutido. Desculpe~ me, aquela sugestão. que eu fiz, de que seria importante que o
mas isso é molecagem no último degrau. Da mesma maneira Ministro Adib J atene fosse ao Plenário para mostrar a nova
que saímos deprimidos, aquele dia, do plenário, hoje, saímos cara de Ministro para o País. Isso acabou acontecendo na
esperançosos-·..:...:._ e a -esperança não é uma coisa muito fluida, comissão, porque ·o Plenário se transportou para cá. Parabéns
a esperança, talvez, seja coisa mais séria. ao Presidente por esta convocação. O Brasil ganha muito
Temos um livro extraordinário do que até gostaria de com o concürso do· Ministro Adib Jatene.
pedir àquele que domina o francês que traduzisse esse livro:
O SR. MINISTRO ADIB JATENE- Também tenho
Le Porche der mistere de la deuxíême vertna, rnde começa,
esperança. Eu disse, no meu discurso de posse, que a situação
princiPalmente num dos capítulos mais bonitos, dizendo: a era preocupante, causava apreensão, causava medo. Costumo
caridade é filha da generosidade; a fé é filha da inteligência, dizer que o oposto do medo não é a coragem, é a fé. É
·e a esperança é la fille de rien de tout, filha de ninguém.
preciso acreditar, e eu acredito no País, eu acredito nas suas
Mas acho que o Brasil está precisando, nesse momento, instituições. E não acredito que algumas pessoas consiga~
de esperança cristã; esperança que é certeza. Se nós verdadei- destruir esta esperança que _é de toda a Nação. Acho que
ramente entregarmos este País a homens sérios, a homens a esperança está de pé. Eu acredito e tenho esperança. Espero
que têm sensibilidade, homens que se prepararam, eu não contribuir, modestamente, na minha limitação, nesta passatenho dúvida de que sairemos deste imbróglio em que entra~ gem pelo Ministério, sertãO para ·realizar Dada de espedal,
mos. O Senador Calmon, com esta proficiência que o caracte~ pelo menos contribuir para colocar alguns conceitos, mudar
riza, tocou numa outra-corda, da questão da .comunicação algumas idéias e dizer que realmente a grande Nação que
de massa. Sou mais rústico, não tenho a erudição dq Dobre todos nós esperamos pode ser conquistada, sim.
Senador; então eu Vou dizer- se, ao invés da pornochanchada
Globo, se ao invés da pornó Manchete, nós pudéssemos discu~
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Concedo a
tiros problemas do Brasil! Discussão polítiéa neste País começa muito cedo, começa às onze e meia da _noite. Alguém palavra ao Senador Meira Filho.
O SR. MEIRA FILHO -Sr. Ministro, serei muito breve.
conhece aqui alguma rede de televisão que discute política
e os problemas deste País antes das onze e meia da noite? V. Ex\ nesta noite, afugenta e espanta de todos nós as nossas
Não podemos fazê~lo, porque a pomô Globo e 'a pom6 Manchete grandes frustrações, especialmente com relação às soluções
têm que entrar às 6 horas da tarde. Não conheço em dos problemas de saúde em nosso País.
V. EX' falou em fé, como eu sou um homem de fé, acho
nenhum País civilizado do mundo striptease às 18 horas, mas
já assisti aqui nà TV Globo às 18 horas. Por outro lado, quem qúe o senhor foi enviado por Deus. O senhor nos- deu uma
concede o direito desta televisão vir ao ar? Os poderes conce- aula de competência como médico-professor e como profes~
dentes, são justamente o. Executivo e o Legislativó. E nós sor~médico. V. E~ fez um diagnóstico e disse da necessidade
nada fazemos! Sugere o nobre Senador João Calmon que de um específico tratamento. Tenho certeza de que esta Casa
devêssemos vincular algumas coisas. Imediata~ente o Sena~ que o ouve hoje, ouVi~lo-á sempre, porque todos nós aqui
dor Alfredo Campos disse: Por que não? Nós é que concede~ necessitamos daqueles que nos apontem os caminhos. V. Ex~
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nos acalenta hoje aqui com uma grande espe-rança. Quero,
nesta oportunidade, render homenagens ao Ministro Jarbas
Passarinho, que, pelo que li na imprensa~ foi _a São Paulo
fazer gestões no sentido de convencê-~o a aceitar o cargo,
para o qual veio ser recentemente empossado.
Esta Casa está de parabéns, estamos diante de um brasileiro que nos acalenta com uma esperança enorme. O senhor
falou que acredita no País, acredita nas instituições; e- eu
acredito imensamente no senhor. Parabéns Ministr_Q.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo SuplicY.
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mente, maior atenção à qualidade dos serviços prestados em
cada um_ dos postos de saúde municipais. AlgUns dos ·novOs
hospitais- V. Ex~ conheceu pessoalmente. Ftii testemunha de
sua presença no Hospital Ermelino Matarazzo, quando da
inaugüração.
Na medida em que os hospitais da rede estadual e aqueles
que têm vinculação com a Federação ainda não estão- em
situação adequada, como conseguir, num prazo razo-ável, o
melhor equilíbrio de bons seivíços nessa cidade, levando em
conta a evolução de dados mencionados por V. EX• de leitos
por habitantes.
Outra questão refere-se a uma situação de abuso ----=.não
O SR. MINISTRO AD!l3 JATENE.- Obrigado a V.
no_ caso de uma pessoa pobre e seu conhecimento -:-nO caso
Ex'
de uma pessoa que atingiu o mais ãlto postO do poder neste
O SR. EDUARDO SUPLICY- AssoticFnie; Sr. Presi- · País. Na semana em que faleceu o ex-Presidente Jânio Quadros, a ex-Deputada Dirce Tutu Quadros, telefonou-me dandente, Senador Alrnir Gabriel, Ministro Adib Jatene, às manido a seguinte informação. Seu pai, pOr dez dias ou onze dias,
festações de respeito a-o Ministro da Saúde. Tive ª_oportu~
internado no Hospital Albert Einstein, tinha feito com que
nidade de dizer~lhe pessoalmente do respeito que pessoas de
ela recebesse uma conta de cento e quarenta. e sete milhões
todos os Partidos - inclusive .de um__ Pa(tido de Oposição
de cruzeiros. Ela citou -se não me engano - sessenta ou
como o PT, e o próprio Presidente Nacional do Partido rios
noventa, por dez dias de _UTI, mais outras despesas. Ela pediu
Trabalhadores têm por sua pessoa como médico e corno pessoa
que pelo menos se fizesse uma reflexão no Congresso Nacional
que atua na vida pública, como um Secre_tário de Sàúde de
sobre uinã situação como aquela. S._ Ex• tinha visto, também,
São Paulo que dignifiCOU a Sua-gestão.
quarenta outras pessoas na UTI do Hospital Albert Einstein.
Foi da maior -ftnportância o diagrióstiCo qu-e -v. Ex~ fei
E ela imaginava Se as outras pessoas seriàm submetidas a
aqui a respeito da irifluência que as empreiteiras têm tido,
situação tal como a dela. Se isso é um_ abuso, que medida
seja na definição do cirÇãmentO, seja na definiçãO" e liberação
poderia haver correção nesta direção?'
de obras públicas deste País.__
__
Estou de pleno acordo_ c_om V. Ex~ sobre a importância
Por ocasião da visita qUe "fiz a V. Ex~ em fevereiro último,
do trabalho de base para modificai" os indicadores sociais e, ·
o empresáriO Antônio de_ Castro Paixão deixou uma, ~rJa,
S. S' é Diretor da Módulo Eqgenharia c Coniérció ju_sta!D,en~e;: eni êspeeial, o problema da cólera. Fiquei pensando, Ministro
Adib Jatene, que talvez fosse interessante se V. Ex• pudesse
em sua carta descreveu formas segundo as quais empresas
estar participando da delega-ção da área económica· que foi
e engenharía têiP feito obras de hospitais,. em diversas Cidade
renegociar a dívida externa b:~;asileira. Ainda ontem, ci Presido Estado da Bah13 e outraS -neste PáiS, a preços bem supe~
dente Francisco Gi"os-nos informou que, dos credores jnternariores ao custo_quc i!le, por exemplo, como diretor de emprew
cionais do País, ouviu que não deveria o Brasil considerar
sas de engenharia, estaria disposto a construir. Esse emprew
qualquer possibilidade de d_escontQ da sua dívida e_xterna,
sário disse, na Comissão "parlamentar de Inquérito do Seriado
que não se procedesse como para com a Polónia e o Eg1to"~
Federal, que estaria disposto a fazer até um desafio-: cónS'tfu"ir"
que foram casos especiais. Mas a Polônia, talvez pelo problediversas hospitais pOT tnetade dos preços· contratados_ pOr diw
ma do receio do comunismo, acabou tendo o perdão de metade
versas prefeituras-, com recursos do GoVernO'Fede;rat E ait],da
assim ganharia bastante.
.
__ da dívida externa. Inclusive, o Brasil, que foi o se_gundo ou·
terceiro maiOr credor da Polóot~, com três bilhões de dóiares·,O Governo Fernando Collor tenc_iona cOi-tar despesas
foi um dos que aceitou· perdoar 50% da dívida daquele país.
para ter um orçamento mais condizente com a escass~z de
Se fosse levada em conta a situação de cólera porque passa
recursos. Se Sua Excelência tiver-a aten_ção e--ã coragem que
a sociedade _brasileira, talvez pudessem ser outros os arguV. Ex~ aqui expôs para modifiCar-este estado_ de_coisa, estaremento da equipe económica.
.
.
mos dando um passo muito significativo. -Gostaria de formular algumas perguntas. No que diz resw
De São Paulo vou passar à Amazônia. No que diz reSpeito
peito à sua íntenção de suspender a cOntratação de conStruçãO
à pOpulação indígena do País, haverá -de fato uma política
de hospitais, como·seria feito .isso? Seria, por exemplo, através
de saúde düerencia:da da regionalização da Secretaria de_S~ú
do contingenciamerito das despesas orçamentárias em prograde_ do Governo? O MiniStério da Saúde pretende dar continuimação junto com o Ministério da Economia:? O MiniStro Marw
dade -ao pfojeto espeCial já existente na ái"eã. Iailõmoini, elaboenio Marques Moreira anunciou na sen'ian.:t"pãssada perante
rado pela Fundação Nacional de S-aúde em 1991, n8.o apenas
os Senadores que apresentaria unia ptogtarnação trimestral
para a população indígena Ianomami, mas também para as
de obras que envolveria, portanto, um -coriti:ógendantento.
outras populações- indígenas brasileiras, ·sejam na: Amazônia
Como seria este procedimento, em vista -do orçamento" já
ou-em outros· territóriOs?
- --·- ·
aprovado? Haveria eventual modificação no conteúdo do orçamento? Para isso seria çoiiSUltado o Congresso Nacional
O SR. MINISTRO ADIB JATENE- Muito obrigado,
e explicadas as razões? ..
_ Senador. Vou tientar responder às suaS púgln1tãS. QUantO
Gostaria de pe:i"guiitar, dado o seu conhecimento do Sisteà construção de hospitais, aiilda ontem-tive um despacho com
ma de_ Saúde da Cidade de São Paulo e do diagnóstico que
o Senhor Presidente e mencionei-lhe mais ou menoS essa situafez _em diversas etapas, como avalia, hoje, o-Sistema de saúde
ção, destacando que eu estava· ptOmovendo -unia !evísão em
na cidade? Há um esforço da Prefeítura Municipal de nos
todos os convênios assinados pelo Ministério, prOcurando esta~
últimos três anos ter concluído a coristrução de cinco n-ovos
belec-er ess·e típo de premissa: de as obras não iniciadas sere91 _
hospitais;ampliado a rede.de postos de saúde e dado, efetivasuspensas, as obras em andamento terem· o seu cronograma
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revisto. Sou daqueles que acham que a mudança de titular
e condenar a negativa e não, por ·causa de alguns pontos
não deve desrespeitar o qUe já foi feito pelo aitteCessor. É
negativos, mudar o sistema.
claro que deve haver um me:canismç,- para que isso possa-Ser
Quahtó ~ao aOuSo de pagamento, ·este é um problema
feito, respeitando a legislação. Mas eu precisava ter_; primeiro,
a sensação que essa formulação é aceitável. E Ioi ~eitável_ emque-toqtiei de leve. Os hospitais que estão com uma grande
incorp()ração de tecnologia se aproximam, -no seu d.esempepara o Senhor Presidente, que me- autorjzou a fazer isso_,
e eu senti que foi ac-eitáVel Deste PieD.árüi De mafidra ·que- nho-; dos hospitais de países do Primeiro -MU:Ddo. fiá dois
tipos principais. Alguns são hospitais puramente privadOs e
vamos prosseguir nessa avaliação, não-ultrapassando, evidentemente, nenhum preceito legal. Verificaremos como isso po- ---que-, dentro da SUa Característica de hos}:iitaiSprivados, cobram
aquilo que julgam ser adequado, talvez influenciados pelo
de ser feito da maneira mais correta. Mas, antes de deflagrar
que se cobra nos Estados Unidos. Nos Estados_ Unidos, o_
a ação, era preciso captar a idéia de que outros ma:is experientes que eu pudesSem me dizer: olha, não faça isso, porque dia de internação, a diária e, de pelo menos, mil dólares~
e quando se vai para a UTI este ilúinero sObi ãs-sustad-onão é adequado. Mas eu senti que todos estão mais ou menos
ramente. Talvez ·dentro desta linha, e por ter uma clientela
de acordo com esse direcioriamento.
Quanto ao sistema de sáude na cidade de São Paulo, que representa uma parcela pequena da população que real~
mente tem renda e condições equivalentes ao Primeiro Mun~
diante do trabalho da atual admiriistraç-ãõ, OeVo -fhe- di.ier
do, se julga no direiro de cobrar como se cobra ali. O que
que, quando secretário, fize!nos aquele grande planejamento
há de evolução neste campo é que as péssbàs que estão nesta
da área de saúde, o chamado Plano Metropolitano de Saúde,
faixa
devem ter o seu seguro, de alguma forma, que é como
que veio sendo executado ao longo desse tempo, tinha financiamento que negociamos no Banco Mundial e saiu no Go- -~se faz nos países do Primeiro Mu1~do. Todas~~ pessoas praticamente têm seguroS e aS. próprias empresas- são obrigadas a
verno seguinte. Isso foi feito de urna certa forma. Devo confes·segurat
os-Seus-trabãlhadores. Tal'::eZ es,te seja um mecanismo.
sar aqui com absoluta transparência que -é unânime q_ue esse
Temo·s este meca:rlismo; em alguma medida, aqUI iiO Bfasil.
fato de as unidades da Prefeitura em SãO Pàulo funcionam
melhor do que as outras Unidades, remuneram melhor os Entretanto, as empresas têm aS famosas exc_eções.__ Elas cobrem o atendimento, mas fazem eXclusões, nao cobrem o
seus profissioriais-, tanto qUe há uma-drenagem de profissionaiS
atendimento de alto custo, não cobrem o tratamento oncolóda área estaa.ual e federal para a área muni~ipàl. Recentemente, interferi junto -ao· Secretário Municipal de Higiene_ gico, e se forem cobrir tudo isio_,_ os vãtoreS crescem muito.
Então, aqui, talvez, esteja o problema sobre qu_e precisae Saúde, porque vinte profissionais do serviço de vigilância
mos; ·eventualmente, ouvir a opinião do Congresso no moepidemiológica da Secretaria da Saúde do Estado, prestaram
me-nto oportuno. Devemos estabelece.r que quem faz convéconc-urso na prefeitura, fOra-m aprovados, estavam- dispostos
niOs
·pa-ra a prestaçãO de assistência- deVa assumir toda a assisa ir para lá, desfalcando, completamente, o serviço de vigilân-·-·
- _. tência daquela pessoa? Ou só assumir uma parte da assistência
cia epidemiológica.- _
Então, fiz um apelo a ele pata qUe permitisse qu·e eles e a as-sistêndã maiS- oriêios·a repassar para o ln3mps. --foSsem comissiOnados no serviço de vigilância epidemiológica
Então, na ve~da_de, as empresas cobram, por pessoa, expara não desestruturar o sistema. De maneira que quanto
traordinariamente mais que o_ In_amps tem disponível por pessoã. Entietanto ~ não dão a cobertura de todos_ os procedia isso não há nenhuma discussão. É unânime opiniãO em
mentos, e quando têm procedimentos de mais altos custos·, São Paulo.
tê~ pró~ese etc. repassam isso para o Inamps, -que arrecada
Entretanto, a cobertura da população ainda é absolutaum percentual muito menor.
mente insifucieníe e o Senador conhece, por ex-emplo, a Vila
.,.~.... Brasilândia, que é um bairro da zona norte, tem maís de
De maneira que isto ê·-mn.-~fCOisa que preCisa ser revist"à.
200 mil habitantes e não tem nenhum leito, nem público e
Eu já convoquei ·as empresãs de medicina de grupo, de segUro
nem privado. E tem somente 4 centros de saúde para 200
etc~ e vamos discutir isso. Vamos colocar isso numa condiçãO
mil habitantes. clara, porque se nós conSeguithios desonerar o Inamps de
A dcfidênciã: ainda é muito gl-ande, ainda é muito_ imporuma parcela da população que tem maior tenda e que esta
tante, porque não se conseguiu nem acompàilhar o crescipopulação tem a sua própria cobertura, n:õs vamos usar os ~
mento populacional. A desativação de leitos e a não construrecursos do Inamps para aqtiéJes que realmente necessitam.
ção do número de leitos é grave-eu, em 19~0, tinha proposto
E.é-sabido que as pessoas que têm maiores condições_sócio~e~
6 mil novos leitos para cobrir a deficiência então existente,
conómica são as que têm maior facilidade de se internar mese foram construídos, nestes 10 anos, 2 mil leitos pelo poder
mo nos leitos do Inamps. Como o atendimento é universal,
público, dos quais boa parte ainda não estão ativados. De
até empresários, comerciantes, gente que tem muito ~poder
maneira que, realmente, a deficiênCia persiSte e Continua.
económico, quando VC!i se tratar prefere ocupar ás leitos do
Como conseguir melhor equilíbrio entre Esuidõ_;_ Uitião
Inamps. Como essas pessoa-s· têm seus amigoS q-ue f"ã1ãin, eles
conseguem ocupar as vagas que deveriam ser destinadas para
e Prefeitura? Estamos todos trabalhando, os envolvidos na
·as pessoaS de baixa renda. E aqui é um dos problemas que
discussão na área de saúde, reforma sanitária, etc., no sentido
da municipalização. Ela_ tem irluitos probleJn"!S, prindpãlmen- -nós temos que discutir e modificar, e qú~}!ÓS pretendemo$
discutir e modificaT isso no Mini_stéiiO._ não sem antes discutir
te nas capitais, e a Pi:efeita -até hoje, embora bem relacionad_a
com o Governador, mio ~~~_!seguiu efetiYá-la. ~-sseé-UII)
com todos-os setoreS interessados e que, eventualmente, inclusive de ouvir a opinião dos Senadores, ou pelo menos, pedir
cesso, não é coisa que se-faça de repente, e acho que nós
estamos caminhando e devemos utilizar a·experiência dos muque o Presidente da ComissãO trate deste assunto- no plenário,
niCípios ofl.de já houve a municipalização para ve-tííic3r as
mesmo sem a nossa presença. Ou seja, este é um -assunto
distorções, corrigir os-p-rObJeinas. A idéia de que há prefeitos
da maior seriedade que_ precisa ser conduzido com todo o
que utilizam mal os re_cursos é verdadeira_, e mas não é _a __equilíbrio pata qUé nós não CoinetaiDOs injusti_ças· de_ um lãdQ
e-de- outi:o-. - - --~
· maioria e n6s temos Que -ãprOveíta~r a <d:pe·rfêllcia POsitiVa
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Eu não sei se a minha presença na equipe econômica
vess:e ser sacrifica-da fosse a á.re:a Q;:~. saqde.. Durante a .re~ãq_
que foi negociar faria alguma coisa. Mas uma coisa eu gararito:
é que as pessoas sofrem m~is, porque aumentam o desem·
prego, a desnutrição. Estamos_ vivendo essa realidade. Acrese eu estivesse, eu iria-pelejar.
Quanto__ ao problema da população indígena, eu acho
dito também, e esse é__uro.ponto que eu-não poderia deixar
que isto é pacífico. Na Fundação Nacional de Saúde este
de colo_car aqui, que precisamos ~~ditar bastante sobre quem
problema está absolutamente colocado, não só na área Ianodeve deter a propriedade dos hospitais, se _é_o CiOVefno, eiPmani. Hoje ainda eu estive discutindo o problema dos índios . :;;,;;:us vários níveis, se sãQ_(')~.pa_rticuJares, ou~~ a cqmunidade ..
tucunas, lá no norte. O Projeto Calha Norte tem um hospital
Deíendo a idéia de que hospital é instituição ca:raçterístigl
com 50 leitos e que eStá absolutamente pronto, equipado,
de comunidade, deve ser da comunidade.
preparado, e que tem tudo para funcionar e não._estàfuncioO SR. ONOFRE QUINAN- r'ermita-me um aparte.
Está provadO que custa mais caro a administração à dist_âqcia.
nando. Então; D:ós estamos v~ndo que há os. médicos civiS
os do Exerc~to qu~ pode':a~, e~entua!mente, _fazer fun~
V. Ex~ citou, durante ·a palestra, que há falhas do prefeitoClonar esse hospttal e tsto f01 dtscuttdo, amda hOJe. Este e . etc .. Entretanto, é importante que a população cobre do preum ass~nto que está sendo conduzido, inclusive, de interesse
feito a: .sua falha e com muita sabedoria, porquanto o gover-'
dos índtos tucunas. Mas eu acho que quanto a isto não h.á
nadar e o .. Presidente çla República, as .autori..dades. fçderais
problema algu.
estão muito distantes do problema. Este é o caminho: diminuir
·
a distância da administraÇão.
O SR,_PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Concedo a
.
O
SR.
MINISTRO
ÂDIB
JATENE
-Sou
do_interio(,
palavra ao nobre Senad_or Onofre Qtiinan, ·
·
vivi no interior e serque só Côhsegueril inclUir sobre Prefeíto
O SR. ONOrRE QUINAN ,...- Como quase tudo hoje as populações organizadas. N"a"s cidades do interior, principalem nosso País existe um causa, eXiste uma· razãO. E a minha mente pequenas, o prefeito tem um poder enorme sobre a
.
dedução desta causa, desta razão, principalmente, são duas.: comunidade.
O SR. ONOFRE QUINAN .::.__ T~m o poder, mas, sem
primeiro, ·a profunda recessão em que entrou a Nação brasileira, especialmente, nestes dois últimos anos. Lamentavel- dúvida nenhuma, hoje na democ.racia, ele é cobradq e se
mente, não só o Ministério da Saúde e o Ministério da Educa- não quiser escrever está liquidado politicamente.
O SR. MINISTRO ADIE JATENE--: Agora, defendo
ção, só para citar eStes.dois provavelmente. Eiiquarito continuar esta recessão, não terãO" recursos sufiCie"nieS para resOlver que a comunidade e a sociedade devam. d~ter es~es hospitais,
os problemas que o Brasil precisa resolver. Felizmente o devam ser proprietários. Estimo, por exemplo, que, em _SãQ
Ministério ··da Saúde colocou o homem certo no lugar ce;to, Paulo, na capital, precisamos, hoje, pelo menos, de .uns.oitQ
e isto, set.n dúvida nenhuma, é um grande passo para resolver, a dez mil leitos .e não acredito que o poder público tenha
para dar solução a esse problema. Porque a recessão é .uma. perfil para atender a .ess.a nec.essidac:le~ Eu disse. que tínhamoS
das causas, mas também como não tem a pessoa certa no programado seis mil leitos.. e em 12. p.nos for.aQJ. .construídos
lugar certo é também,_ talvez, tão grave como a primeira, · dois mil e uma. parte deles não está funcionando .. Então, acho
e, felizmeitte, para satisfã.Ção -noSsa, de todos nós, brasileiros, que a comunidade. tem que participar. Que comunidade?. A
temos hoje no MinistériO da.Saúde o homem qUe tem es:P.irito população pobre da periferia? Não, .a sociedade organizada.
público e respeita a coisa··pU.blica.
. . Que.s~ociedade organizada? Sidicatos patronais, Quem sabe,
No Estado de Goiás existe o Hospital Regional do Cân- algum sindicato de trabalhador. 01,1 central. _Talvez fundo de
cer, e minha esposa, como voluntária; dá aSsistência ali. No pensão e aí seria necessário modificar a legjslação. Tivemos.
ano passado, eu tive oportunidade de ir seis vezes falar com fundo de pensão que comprou a Mafersa. Ela podia aplicar
o Ministro da Saúde, para f3.zer-lhe um apelo, e disse~lhe na área social. Fundações de banco e existem exemplos: em
da situação, da gravidade daquele hospital em Goiânia."Infeliz- São Paulo temos um sindicato patronal de papel e celulose.
mente, não tive sucesso. É um hospital regional, não é um A Uns 25 .anos ou ma.is, durante um dissídio, -o presidente,
hospital que atende só_ o Estado .de Goiás. E espero que com por acaso, era um médico, que tinha ido para a indústria
os recursos;a boa vontade e o espirita público do novo Minis- de papel, ele propôs 1% da folha de pagamento, um acréscimo
no díssídio de 1% da folha de pagamento, para o atendimento
.tro, nós vamos ter mais isso_
- - ·
_,_
Eu costumo dizer, e gostaria de afirmar também,_ aqui, médico-hospitalar daquela categoria; construíram, na rua Vernesta oportunidade, que os problemas brasileiros estão ligados gueiro, em São Paulo, o Hospital do Cepaco, é um dos melho~
res hospitais de Sâo Paulo e tem padrão equiparável até,
diretamente à atiVidade produtiva, porque temos que proteger,_ de qualquer forma, para que essa ativ1dade produtiva seguramente, ao Incor, ao Einstein, é um hospital de primeira
gere recursos para a saúde, para a educação e para as outras categoria. Eles administram com abs9lut.a tranqüilidade.. Hoatividades essenciais. Acredito que o· MinistrO, cofio nós tam-· je, eles têm, dependendo da indústria, do -sfndiCat..o", umá' que
bém, estamos convictos de que não podemos fazer novos in- dá um. e meio por cento, outra que dá 2%, fazem uma composição e tocam o hospital. Em Matão, um g~po de sete emprevestimentos em construção. V. Ex~ acabou de citar que tem
os hospitais prontos, deve ter aí diversos, dezenas ou centenas, sários associou-:se e fez o. que eles chamam lá de Gema,_ê
o Grêmlo dos Empresários de Matão. Es.se pessoal.criou..um
nessas condições, que não conseguem funciOnai". Temos que
·eleger essas prioridades. Tive a grande honra de ser gover- léma, que rrie impressionou; eles dizem: "a cidade não é do
prefeito, é nossa". Então, eles arrumaram a ~deia, as eSCQ~as,
nador do meu Estado e digo aos senhores presentes que fui
a igreja e assumiram o hospital. Reformaram o hospital e
o governador que mais inveStiu eri:J. saneamento báS.íco. Muito
__ agora construíram 100 novos leitos, uma beleza e vão inauguobrigado a todos vocês.
rar· agOra. Eu disse ontem, num despacho com o Presidente:.
O SR. MINISTRO ADIB JATENE- Muito obrigado, acho que o senhor deve ir prestigiar, isso é a sociedade orgaDi.Senador. Concordo que a recess.ão tem responsabilidade sem zada que está aSsumindo o. seto.r social. o .Governo,. s_ozinhq 1 .
dúvida, mas eu talvez acreditasse que a última área que de- não consegue, não tem orçamento, não teQl condiçõ~s..e, mes~
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possuir um hospital universitário, mas possuímos os leitos
necessários para o' ensino. _Uma faculdade com apenas 50
:rp.édicos_ por ano, os leitos são mais do que necessários para
isso. De ·rorma_que acho qu_e V. Ex~ pensa muito bem e está
numa trilha certa.
sive, a própria liberdade. E, na medida em ela tansfere todos
Mas, -~eferíndo também às empreiteiras, tenho um:depoios ·problemas para o Governo, está abdicando da participação.
mento a fazer: no meu estado uma empreiteira foi, recenteE temos entendido partidpação,·lnfelizmente, como -reivindícação, é- a· participaçãO que Se. eSgota na reiVindicaÇãO. A mente, ainda na gestão _anterior, se oferecer para construir
participação -r:em qU-e partiCipai da solução. Esse é um proble- um hospital numa cidade do interior. No caso, eles ofereceram
ma que temos que ver e digo sempre, mobilizar insãtísfaçOes para -Picos. Então, j·á·fOram·~cOm- o oi-_ç~h1ent9:e_a planta
é muito fácil e como, é uma beleza mobilizar insatisfação do hospital, e o GovernadOr maridou- que o Secretário de
Obras Públicas exanliilà.sse o projeto. O Se.cretário eXaminoU
e cobrar dqs outros, agora atender reiv"iridicações, é difícil.
Tenho como experiência o seguinte. -QUãri.do eu estava a plan"ta e disse -_à' empreiteira: "Olha, <l_tieremos à. ve"rba,
projetando esse grande plano metropolitano de saúde em São não para construir um hospital mas, três hospitais". A resposta
Paulo, chamei um religioso que mobilizava uma grande área da empreit_eüa for a seguinfe: "O dinhéiro foi daâO-para consda cidade e disse-lhe: - Vamos construir dois hospitais e truir um hospital, se vocês não querem vamos levar para outro
·
·
eu gostaria de saber se o senhor, que tem essa influência estado". E, assim foi feito.
so_bre toda a comunidade, não gostaria de organizar duas assoEu gostaria de s_a_ber de V. Ex~ corno está a contribuição,
ciações para assUmirem a direção e a administiação desses nos estados e municípios, para- a manutenção do siStema de
hospitais. Ele parou, -pensou e disse não e eu perguntei o saúçle? forque, s,e.não estOu mal informado, vejo que ·esse
.., porquê e ele disse: porque prefiro reivindicar do senhor do cu_s~e!o está nas ~_osta~. 4a Inamp~, o que não me parece justo,
que o senhor vir cobrar de mim. Então, há um certo cinismo prmCipalmente nOs estados maiores, nos estados que são consi~
naqueles que fazem apenas a participação reivindícã.tória. derados -~cos .no, ~~~s: ~ão tel1~9 _~~vi~a nenhuma d~_ que
Acho que o Governo tem que apoiar iniciativas como a::f que V. Ex~ 'vax, também, .realizar uma grande obra em favor da
estão sendo feitas em Matão. E em outras cidades do interior classe médica bi'_!si_l~(ra, no sent.ido de restaurar o -prestígio
da nossa_ classe_, que se a.cha muito abalado. Pre'stígio esse
de SãO Paulo tem acontecido isso.
que foi abalado sobretudo pelo Ministro .Alceni Gu-erra. Cf
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)"- Concedo a
Ministro saía cf<iêf!lí e-_ chega v~ ao RiO de Janeiro, visitava:
palavra ao Senador Lucídio Portella.
ó .h?~Piial, como f~z n9 Andai-~(. um hQspital excelente,_ que
O SR. LUC!DfO PORtELA- Sr. Presidente, Sr. Mi- es~av,a_ sofrendo _o~,m~s.m,os males ;:Ie todos os ho_spitais brasi~
I~iros;_ c!esorganiz.a{ig e funcionand.o,m<:~;_l_ por falta de recursos.
nistro, aplaudia com g-rande entusiasmo a escolha da noineaLá chegando, nãO. enControu o diretõr do hospital no momenção- de V. Ex• parao- cargo de Ministro da Saúde. Fiz coro
to·, porque o diry:_icir: ~o hospitc;tf l).âo- _é obrigado_ ã ,ficar as
ao que ouvi em todo o Congresso e aõ que cohSeg~i_ auScultár
24 horas do dia _.qq· hospital, às .vez~s o diretor .sai, como
em todo o País, pOr onde estive. Realmente--tudo que V.
esse di"retor do R,ip, que saiu até para tratar de negócios do
Ex~ disse reflete o sentimento de um grande brasileiro, de
hospital.__ O MJnisg·o chegou, fez_~o maior alarde, demitiu o
homem de grande experiência e de grande yisão dos problemas
diretor do hospital porque não estav_a presente, demitiu algum
do Brasil, não só de saúde, mas dos problemas administra-tivOS
m~dico, que tin~a_Jalta?o porgue _n_ão, es~ava de plantão e,
no Brasil.
ate ~~lpou pela -~~ a~sis_tênci~, tt ~lo mau funcionamento
Na minha terra, que é"" o Piauí, um dõs-mais Cã:reitteS
do Ií_ospital exclusivf\mente a_Flasse. médica. q .que é urria
Estados da Federação,temos, infelizmente, um bom serviço
de saúde na capital. Lá instalou-se uma facul9ade de mediCina,.- inVerdade,-porque:.a classe médi~ trabalha e_ se esforça para
cumprir bem o S~\1. dever. Não tenho, dúvida nenhuma, sou
na década de setenta e para funcionamento dessa faculdade
nié_t;Jico e tenho e$S3_, c9nvicção. -Muitas vezes O que há é O
foram ·cedidos os leitos hospitalares existentes, no sentido
de servirem de ensino. Então~ temos, no mOinênto e tínhamos desestím:ulo da cla-sse ou as más condições de trabalho.
- .. Q_ Ministro SaiU, deu as cQStas, fez __isso depoi_s em outros
desde o início, 300 leitos no hospital geral, 20Q_leit0s fiuma
maternidade, 150_ leitos no hospital de doenças infecciosas, h()_~itais e com jOUfros aposentados dando-lhes igual11_1ente
150 leitos no hospital infantil e 300 leitos no hospital psiquiá- as. cos.tas, não CÇI;ltribuiu com os :recursos ·necesSários pàra
triCo. _Portanto, realmente foi feíta -uma :idequaçãO-pc'rfeita~ a melhoria dos_ hOSpitais e os hospitais continuar~m_ funcionando_ numa péssirri_a situaçãO.
_
_
_
e esse sistema, é uma cidade pequena, funciona muito bem.
·_ .J?nt~o, não t~n.fl:O dúvida n~Ij~u_~(.!,.Ministrq_. d~ que V.
Apesar disso, resolveram fazer, recentemente, uin hospital
Ex~ nãçtyai faze.r/~- mesmo. V. E.x~ não vai culpar _a_ nossauniversitário~ Sem nenhuma necesSidade, j:)orque sabemos que
além do momento ser inoportuno, momento de recessão e classe, a class_e m~Q~ca, pelo mau funcionamento dos hospitais.
de dificuldades para o País, além disso, os hospi!~iS uiliversi~ V_ Ex~ sabe que os hospitais estão funcionando mal pela falta_
tários, todos eles, funciOnam m-al em todO o País. Funcionam de recursos. O que precisamos é arraõjar recursos, seja como·
fot. para melhora!·_a situação dos hospitais.
mal porque tudo neste País se joga em Cüna do Inamps. Ü
Outra pergunta que eu gostaDa de fazer a V. Ex~, r:nas
Inamps é que sustenta os hospitais unive~rsitários. O Ministério
da Educação não se sente na obrigação d~ dar um real de já -~iz -~~_ferêl!_cia a~~~~. é _quantO_à.situaÇãO dos hospitais univerpartiCipação na ffiailútenção desses- hospitaiS, coinõ_:_ a'Con-te_ée sítários. Se o Mir}.i~tério da Educação partidpã.- do custeio
no Piauí:
- -· ---dos hospitais univéfsitários?
Era o que tinha-a dizer.
De forma- que acho que V. Ex~ pensa mUito bem enl
-O SR. MINISTRO ADIB JA TENE- Muito obrigado.
conter essa onda de construções no País, pripcipalm~nte quando não são prioritáriaS. ·Acho que eSse é o caso- do nosso Agradeç~ ao Senador por ter tocado nesses dois assuntos,
que reputo da maior importância·.
esta-do. Naturalmente que todos nós nos- orgulharíamos de
mo na recessão-, há setores da sociedade que_ conseguem asso.~
mir. Uma sociedade democrática:; livre, -hãO deve depender
especificamente~do governo. IssO é o que distingue uma sacie:
dade democrática, que tem o cõmpromissO de defender, inclu-
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transformados em assalariados, então ninguém estranhe se
O plano do _hospital univerSitário rio Brasil é mais ou
eles se comportarem como assalariados_. Esse é o problema.
menos o que disse V. Ex~ Todos nós sabemos da_ situaçãó
Costumo dizer que o médico, na sociedade, por ser o indivíduo
dos hospitais uniVersitários.
~ ~ ---:que trata das pessoas, precisa do tempo disponível para pode_r
0 Ministério da Educação participa, sim, ele tem uma
acompanhar o seu doente, para poder se preparar e se atualiparticipação, mas uma grande parcela é do atendimento do
zar. Deixar um médic_o mal pago, com vários empregos, corInamps.
rendo para cima e para baixo, rompendo vínculos e responsaO problema do hospital universitário e do hospital público
bilidades, não é ruini para o médico, rilas para o doerite que
em geral é que eles passaram a ser sinônirrio de hospital de
vai precisar desse médico. Ao contrário, ter um médico econopol:tre, que oferece pobreza de atendimentõ. Esse é o grande
probleina. O hospital, se se transformar num hospital de po- micamente estáv.!l, que dispõe de tempo para se dedicar aos
seus doentes e que desfrute de uma posição boa na sociedade,
bre, e o pobre quando se interna no hospital eie encontra,
não é bom para o médico, e sim para o doente que, um
por pior que seja o hospital, uma situação- melhor do que
dia, vai predSãi' desse médico.
a da casa dele. Ele não tem condição de avaliar. ele não
é capaz de dizer se esse hospital é bom ou ruim. As pessoas
Então, creio que a posição do médico na sociedade está
que têm uma condição melhor é que são capazes de avaliar sendo interpretada de uma forma equivocada e é conseqüência
o hospital, especialmente aqueles que podem escolher.
. - já meditei sobre isso - ~a perda de poder._ No passado,
Tenho defendido essa posiçã-o; inclusive já escrev1 um o médico tinha todos os seus ins.trument_o_S de diagnósticc;>
artigo sobre isso, que foi publicado na imprensa, do que cha- numa maleta. Quando o do_ente se sentava na frente do médimei hospital público competitivo. Defino o hospital público Co, quem detinha o poder do diagnóstico era o médico. Hoje,
competitivo como ãquele que é procurado não apenas por com a tecnologia incorporada, especialmente a tecnologia de
quem não tem outra opção mas, também, por quem tem possi- diagnóstivo, o diagnóstico está se transferindo para as máquibilidade de escolher, e escolhe o hospital público, não porque nas, para os aparelhos e, quando o doente se senta na frente
ele é gratuito, !!la.! porque ele é bom.
do médico, não sai com um diagnóstico, sai com um maço
Temos na própri-a Constituição a -proibiçãO do hospital de exames. O médico perdeu o poder diante_do doente. Como
público cobrar a qualquer título. Isto precisa ser modificado, a remuneração do trabalho médico é realizada nos níveis atuais
porque se persistir o que o hospital público vai_a_cabar fazendo _ especialmente esses que trabalham com a Previdência Social,
é financiar-os conVênios, financiar os segurOS, porque ere aten- chegou-se ao_ absurdo, em determinados locais, de o_rn~dico
tirar a cadeira do consultório para o d_oente_ não _ sentar, porde ao segurado ·dessas instituições e não ~Cõbra. Então;. ele
desobriga essas instituições .d,a despeSa e 'ele, quenãó~~in que, se o doente sentar, começa. a falar e demora e h~ um
determinado número de doentes- para se atender por dia.
recursos, a assume. Todos os pronto-socorros que fUnCionam
Trata-se de uma distorção do sistema. Se a isso ·a_ss_ociar-.
em hospital público no País atendem pessoas que têm,_ pelo
menos, o seguro obrigatório~ e que sãó conveniãdos, têm mos a formação inadequada nas faculdades e a perplexidade
seguro e podem pagar, e nehum· deles cobra. E eles estão que as faculdades têm diante do desenvolvimento científico
funcionando mal, porque não têm receita. Isso me parece e tecnológico e da pouca disporiibilidade de recursos, montamos um _quadro em que ou buscamos uma_modifióiç_âõ _g~qbal
um contra-senso. _
Esse esquema obriga a que os· médicos que trabalham nesse sistema ou não--temos como atender. Pe um lado, há
nesses hospitais - e aqui me refirO ao probli:ina dã. classe a necessidade do profissional e, de outro lado, as exigências..
_
_ __ _
médica -por salário, trabalhem em outro hospital, por aten- do doente.
É muito fácil acusar o médico, mas- o médico- é-a maior
dimento, criando o chamado duplo vínculo. Quem criou o
duplo vínculo não fói" ó -médico, foi ·o hospital público, o -VÍtirha do Sistema. Q'"enipóbreciinentO ao rriédico CÓiilO _cátehospital universitário, 'que proibiu o médico de atender_ ao goria não aconteceu em nenhuma outra profissão. A pi'ófissão
doente que podia remunerá-lo e o transfor'mou num a_s_s_ala- _ que mais deteriorou, ao Longo desses_trinta anos, fofa profissão
médica. E isso é de interesse da sociedade e precisa ser recomriado~ Qual é o inconveniente do -médico, ser __assaLariado?
Há incóVe-riümte. Há S:itiiàç.ões em que não há outra solução posto, senão corremos o risco de _qualquer sistema que venha
e ele terá que ser assalariado, mas o assalariamento Tndiscri- a ser implantado não funcionar.
Há um estudo na Secretaria sobre empregos na área_ de
minado tem graves inconvenientes em_ relação ao médico. .
Por quê? Porque o médico tem que ter duas característiCas saúde. Levantou-se esses_empiegos~e Concluiu_-se que, da ái"ea
prinCipaiS: ele tem que ter o vínCulo com o doente que trata -do ensino superior, ·existem 267 mir errtpregos: 197- mil são
e tem que ter a responsabilidade pelo doente que trata. Então, médicos, 30 mil são dentistas, 20 mil são enfermeiros, ·mas
o vínculo e a responsabilidade são indissoCiáveis da caracte- 197 mil são médicos. Ou_ resolvemos o problema do médico
rística da profissão. O qUe àcontece com o-medico assalariado? no sistema oU não tem sistema. Acho que isso é da maior
--- -Gerahnente, rompe o vínculo e não considera se resp-onsável, importância.
Muito obrigado por sua lembrança desse tema.
porque ele tem vários einpregos--e- -ele riãõ pode estar em
vários lugares, ao mesmo tempo.
- -O SR. PRESIDENTE(AlmirGabriel)-SenadorLavoi,
Fizemos uma experiência no Incor. proCUrando fazer com sier Maia, tem V. Ex~ a palavra.
que o médico ficasse s6 na-quele hospital e que ele tivesse
O sR.:LAVO!SIERMAIA- Sr. Presidente da Conliso seu corpo clínico-. O resultado foi excelente e levou _a institui:.- são de Assuntos Sociais,_Sena{ior Al_mir ÇJabri~l, eminente
ção ao ponto em que ela _está. O médico assalariado se com- Ministro da Saúde, quando começou a circula~: a notícia do
porta como assalariado_. Quando assumi a Secretaria de Sa_Li.de, convite a V. Ex~ para ser Ministro da Saúde, vi muitas pessoas
em São Paulo, houve a primeira greve de mé_dico." Então,
torc~re!Jl para que V. Ex' aceitasse. Criou-se aquela expectaos jornalistas me perg-untaram: "O que o Senhor acha de
tiva, a torcida era grande, principalmente da parte de quem
greve de médico? Pensei e di~se: O~ha, _os m_~~icos estão sendo
CS~nhecia V._ Ex• mais de perto: como V. Ex• poderia compati-
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bilizar o seu tempo de gfande "cirurgião, salvador_ cte ~idas
no Brasil inteiro, com 6 ca'rgo dC Miriistl-o da Saúde? Graças
a Deus, V. Ex~ foi iluminado por uma luz mais forte c aceitou,
compatibilizando.
Sou médico, fui Secrétário de Saúde e GóVenlador. OuVi
atentamente o que V. Ex• e todos os Srs. Senadores colocaram.
Alguns afirmaram que o s·etor de comunicãções é inij)ortarite.
Porém, entendo que há tanta desinformação, que c·ausa, incfusive, mal a muitaS pessoas e comur-ridades que n_ão vejo p(>rq_ue

não reverter iSSo que os jovêri.S te·nna-m Uma· orieiitação melhor

nas áreas de saúde e na educação'? Não o fazem. É como
disse o senador Ronan Tito: "Sô depors·_4~-·rneia-rioite _qUe
passam os noticiários".
Esse é um probiCriia- Sê dO. Quem p'ensâ deseja bem a
este País- e tiver força - deveria modificar a realidade.
Quando V. Ex~ falou no sistema de saúde, lembrei-me
que para se projetar um político, ao c-onstruir um hospital
em uma região, preocupa-se_ apenas com a parte mais fácil,
ou seja, a construção, esqUecendo-se da manutenção, operacionalização, instrU.menfalizaÇãu -e furidOnamento, qUe são
mais difíceis. Assim é quem para fazer média a opínião pifbliCa
constróem-se obras faraónicas que nao fun"Cíõnam bem, piincipalmente no setor da saúde, quando, no caso, é a medicina
primária qUe está faltando no Brasil. Qu3.Iido goverandor,
ou mesmo antes, como Secretário da Saúde, Percebia a falta
de assistência pfimária no interiOr do meu Estado, onde nunca
houve médico ou posto de saúde. Fiz um planejamento, aprovado pelo governador, de regionalização: um médico para
cada três municípios. DepoiS, como goyemador, conseguir
pelo menos um médico morass.c.em cada município do Rio
Grande do_ Norte, com unidade de saúde, ambulatéio. pequenos. postos de saúde na zona rural, com mediCina. delegada,
e hospitais regionais, dentro 4e uma orientaç_ão quel quando
deixei o govern:o,-funcionando bem. Lamentavelmente, v~jo
com tristeza que isso não mais ocorre._ V. Ex• coloca com
muita competência e conhecimento da causa a resolução dos
problemas da diminüiçãQ-da mortalidade infantil, enfim, os
indicadores de saúde e sociais a que V. Ex• se referiu:--- .
Ademais, V. Ex• teve muit~ coragem em:c_olocar o problema das empreiteiras, que é real, lamentavelmente, neste País~
lssq_ entristece quem tem amor ao Brasil, quem tem espírito
público e quer o desenvolvimento desta Nação, como o nosso
eminente Senador deu mostrou caso concreto, doloroso em
relação ao Piauí.
Com a competência, a coragem e a fé de V. Ex\ Peço-lhe
que passe esses trê_s anos no Ministério da Saúde, para felicidade do povo brasleiro e nossa querid~ Pátria, o BiaSil.
Muito obrigado.
,
O SR. MINISTRO'A.D1B JA TINE~ Múlto obrigado,
Senador Lavoisier· Maia: Estou até uffi po.Ü:co COnstrangido,
porque imagiilO~-ter aTciinçado es-te patam-ar-através destes
anos de luta, trabalho e, principalmente, experiência adquirida
coa idade, que dirriiffiUi"O Vigoffís1C6~- Sorria tC1le:Xão e meditação.
-Qu:indo não se medita sobre os problemas, é muit9 difícil
,equacioná-los._ A equação social é muito complicada, porque
tem nluitas varíáveis~ E- se não se consegue· enténdef essas
variãveís, peJo menos, fica muito difícil equaciOnar os problemas. Penso, sinceramente, que a prirrieiriiffiédíàã -pãra-iesolver algum problema é equacionar bcrri.
_
Câmo médicos, aprendemos isso desde o início da Faculdade. Se o diagnóstico nãO estivercorreto, o tratamento" será
errado. E issO ãcontece só em riledidDa -ou 'adininiStraçãô.
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Quando levamos um automóvel que está falhando ao mecânico, que diz que é o carburador, quando é o caminho que
está entupido, ele troca o carburador inteiro e o defeito continua. O diagn~_stico é fundament_aL Poor isso, nesta fase em
que estou envolvido- interessa-me muito ouvir a experiêricia
de quem dedicou a sua vida ao serviço das populações, das
pessoas, para qu_e' o m~u diagnóstico se aprimore e para que,
em conseqüência, o eriO seja minimizado.
Muito ob~ig~do.
0 SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel)~ Te.f\1 a palavrao
Senad~r César Dias: .
O .SR. CÉSAR DIAS ~Sr. Ministro, V. Ex' assumiu
o Ministério em nuvens de escândalo. Somos, no_ Senado,
sete_ médicos_e desejaríamos que V. Ex~ tiVesse pleno êxito
na sua administração.
V. Ex• deixou agora de auscultar o organismo humano
para auscultar o organismo social. Temos um País com divergêncías regionais muito_ grahdes... Sou Senador por Roraima,
onde .o cólera não- nos assusta. O que nos assusta lá, hoje,
realmente é a desnutrição, a m-?-lária, um corcecose na popu·
lação indígena etc. . .
...
O médico é aquela pessoa que a população piocura na
desgraça e encontra ,na felicidade. Agora, gostaria também
que este léxico fosse_ transmitido: o Ministério da Saúde o
procurou na desgraça e o encontr_ou na felicidade.
Desejamos qUe a administnição de V. Ex~ seja a todos
e"speiamos. Não tenho nada contra o ex-Ministro Alceni Guerrà~ qUe_ apenas se preocupou- maiS com a litufgiã do poder
do que administrar especificamente .o Ministério.- Não priorizou, porque administrar seria priorizar suas ações, ·o· que não
ocorreu.
·
·
Eu- gostaria qU.é V. Ex~ ftie'sse_ um- pfojet~ sobre o que
disse a respeito da claSse médica, a fim de discutirmos o assunto no Congresso. Por que não podemos dar responsabilidade
para um médico assalariado? Existe a Lei n~ 3.999, de 1964,
que tliz que o médico ganha apenas dois salários mínimos.
Não há condições de um colega médico ganhar apenas isso.
Outra preocupação minha é corhb está o INAN - Insti-:
ttito Nacional de Alimentação e Nu'trição no Ministêrio. Retirou-se o Programa do Leite, o que realmente, de qualquer
forma, vem afefaf à população ma~s carente. Especificamente'
gostaríamos que-v. Ex~ explicasse·como está e_sse programa.
Existe a intenção:de pelO menos-o_ Ministério· ~ol~borar com
a alimentação dO povo, já que o báSico seria realmente a
nutrição?
_' ·, _
___
.
Outro item importante: Como pod~mos ajudar, em regime_ de urgência·;. o Senado Feder;al Quanto _a esse problema
do Finsocial?"Liberarmos_esse dinbeí,r-crpara o Ministério para
que-pudesse resolVei o problema, principalmente da área hos··
·
pitalar que está totalmente sucateada?
O SR. MINI~TRO ADIB JATENE ~A rríínha intenção
em trazer o problema do orçame:Oto no Ministério é -alertar
para relevância da parcela do Finsocial foi no sentido de conseguir, diante desta conscientização, o apoio para mobilizar as
instituições, as feder~ções, as confederações empresariais e
criar um clima faVorável para· que isso pudesse ser realizado.
Além disso, houve a intenção de estimular a própria área
econõmica do govêrpo para que se envolva com mais interesse
na solução ~esse tipo de problema.
Há um aspecto na área económica do governo, com a
quai há preocupação. É interessante fazermos um comentário

·-·-·--· ··---- -··-- -- -
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a respeito. Primeiro porque há pessoas da área económica

que entendem que ganham essas questões sobre inconstitucionalidade, em que pese a opinião da grande maioria, que acredita que iss_o não ocorre. Se ganharem tudo bem, recebem
tudo; se não, devolvem o dinheiro. Mas há um detalhe: o
Governador Fleury fez um estudo, discutimos issq e S. Ex•
fez um oportuno alerta. Se os empresáriOs ganharem, e eles
receberem o dinheiro de volta, esse dinheiro é considerado
recurso não tributado. E sobre ele deverá incidir o Imposto
de Renda e as obrigações sociãis, o que vai repreSentar mais
ou menos 45% do valor. De maneira que, de qualquer jeito,
a área económica do governo ficaria com pratic3rnen_te a metade. No entretempo, esse dinheiro é capital de girÕ da Caixa
Econômica Federal. Há necessidade de se discutir isso Com
mais propriedade, diante da necessidade social. Por isso que
insisto nisso.
-Com relação ao INAN, tive uma reunião anteontem.
Não com_ a direção, mas com um grupo de funcionários e
de pessoas responsáveis, pesquisadores idôneos para justamente discutirmos a posição do INAN: é um distribuidor de
alimentos ou é um Instituto que estuda a nutrição e a alimentação da população? Tive uma grata surpresa: o INAN tem
uma série grandes de trabalhos científicos publicados, estudando cuidadosamente a população brasileira, verldo os níveis
de desnutrição e, algo que me chamou muita a atenção, os
níveis de obesidade. O Brasil é um país com 32% de obesos._
E não são classes abastardas, não! E a população de menor
renda! Porque segundo os estudos do INAN, a_ alimentação
básica -da população brasileira é constituída de arroz, óleo,
e açúçar. Eu disse: Não pode ser! Ele disse: "é-, está aqui
o estudo". não inclui" o ovo? Não. Leite? Muito pouco. Carne?
Nem pensar. Esse~-e o problema do INAN. Temos que buscar
· urna solução.
Em São Paulo, quando estava na Secretaria, e faziam
assembléias, e me pressionavam, geralmente eu pedia para
que constituíssem urri- giupo para díscutir nã- secretaria. E
num desses grupos, discutíamos se ·deveríamoS dar o ticket
para pegaram o leite no armazém ou nó supermercado, ou
se deveríamos distribuir o leite em pó. Cada um opinou, ·e
havia uma senhora, urna alagoana brava, fechada, olhando
para baixo. Eu -disse:_ O que a senhora acha? Ela disse: "O
senhor aumenta o salário do meu marido que eu compro
e não preciso de esmola".
__
É preciso ir em busca de uma solução para esse problema.
Vamos ficar distribuindo alimentos de graça ou vamos providenciar uma melhoria da situação da população de salário,
de renda para que possam comprar? Surge, então, a afirmação: não, mas área materno-infantil sofre, as gestantes, pelo
menos, tinham que receber, juntamente com as crianças. Observem que há vários problemas que se entrelaçam. Como
resolvê-los? É imprescendível haver a rede básica, a atenção
primária bíganizada. Isso_ é que é o fundamental.
Devo dizer que o Ministro Alceni Guerra pode ter cometido alguma inconveniência e será evidentemente julgado, mas
é necessário reconhecer que ele fez vários acertos. Quanto
aos agentes comunitários de saúde, por exemplo, podemos
discutir a fOrma coniO foi feita, mas é um programa-de primeiríssima importância para a população de baixa renda. E são
esses agentes que estão impedindo a propagação em larga
escala da _cólera_no Nordeste e na Região Norte~ Por isso,
o programa precisa ser incrementadO-. Em- algUmas áreas, a
atuação foi muito boa. Estam_os_ com_ uma campanha de vacinação preparada contra o sarampo para alcançar 50 milhões
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de crianças de nove me,ses a 14 anos . .Isso ainda não .s~ fez
no mundo até hoje! Ou por outra, fez-se em Cuba, que é
Ulfia ilha pequena. Num país coritiilental, ainda não foi feito.
Isso está despertando o interesse da Organização Pan-americana de Saúde, porque se der certo, o sarampo passa a
ser uma doença erradicável, como foi a varíola e como está
sendo a poliomielite.
Tenho ã impressão de_ que há muito o que se amil.isar
com isenção, para que não se cometa a injustiça de considerar
que todas as ações não foram boas ou que todas foram boas.
Somos um pouco maniqueístas: ou somos a favor, ou contra.
Mas, como diria o poeta; "Entre o preto e o branco há muitos
tons de cinza", não temos essa tranqüilidade de avaliar os
erros e os acertos e fazer o balanço geral.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -Ministro Adib
Jatene, não sei se V. Ex~ gostaria de fazer algum fecho.
O SR. MINISTRO ADIB JATENE -Se me for permitido, o único fecho que quero fazer é dizer que estou profundamente sensibilizado, agradecido e honrado com essa recepção
que tive aqui. Peço a Deus que, quando estiver saindo, eu
possa vir aqui e receber manifestação semelhante.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -Obrigado, Srs.
Senadores. Pedi ao Senador Francisco Rollemberg que fizesse
a saudação final ao nosso Ministro Adib Jatene, JIIaS S. Ex~
delegou a mim mesmo para que eu a fizesse, O que- para
mim é honra e uma enorme alegria.
Quero saudá-lo corno amigo, como cirurgião e como_ político. Não vi até hoje nenhum Ministro vir aqui ao Senado
e receber no plenário da comissão, em primeiro lugar, o comparecímento quase total. Foi o que disse o Senador Ronan
Tito, tranSferiu-se o plenário do Senado para o plenário da
comissão.
O segundo aspecto, é que não Vi"âté-o presente trfoitieíito,
aqui praticamente ser entregue ~ _um _l'vfinistrO um clieque
em branco, na medida em que S. Ex• colocou a necessidade
de rever o orçamento do Ministério, deu os_ seus números
e nenhum Senador questionou os dados que foram apresentados, nem se eram ou não absolutamente necessários os valores que estavam sendo colocados. V. Ex~ bem sabe que este
é um Plenário que reúne pessoas de situação e de oposição,
e dentre elas há pessoas que têm uma posição renitentemente
de oposição, ou insistentemente de situação- e, ilo eilfanto;
vimos de todos os Senadores um comportamento cavalheiresco, um comportamento de reconhecimento· do seu saber
científico, da sua probidade, da sua competência; V. Ex• é
um cirurgião que fez aquilo que é extremamente incomurn
entre os profissionais que galgaii). ou chegam ao limite do
conhC:cimento e do saber de que V. Ex• é detentor. Em geral,
as pessoas que chegam nesses limites querem se afastar da
polítiCa, não querem se envolver na ação pública e muito
menos na gestão da coisa pública, especialmente numa situação caótica, porque muitas dessas pessoas consideram que
o momento ou a própria adminístração podem abalar o seu
prestígio, podem abalar o seu con_ceito ...
Eiltão, senti muita evidência da parte de todos os Senadores, exatamente o reconhecimento de que V. Ex~ vem para
o setor saúde, para o Ministério da Saúde no momento em
que eu difia que ele está comatoso; e etCdiria que o diagnóstico
até então aqui feito era o de que eStivesse- dormindo e com
alguma insónia, ou talvez alguns momentos de agitação, mas
_ nª _verdade e r~ um so~o. E o diagnóstico trazido por V. Ex•
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é realri:tente de coma, é de anemia ou de falta cie recurso,
falta Qe sangue, falta de oxigénio que· está levando a_ ação
goveniamental a essa atuação anêmica, diante da gravidade
da situação brasileira.
Tenho repetido algumas situa·ções que me parecem quaSe
neuróticas. Não consigo -entender que um país possa chegar
a um momento de_ ac~bar a ~tfa ConstittiiÇã"O, mudar a sua
cOnstituição, faZer
-noVã--éonstituição se ele não estiver
vfvendo crise política, Crise social, crise econômica, Crise instit!lcional.
A grande questão é que ·a nossa esperança, às v~zes,
$e transforma ein fantasia, ao pensarmos que no_ momento
erJ_ que se promulga a Constituição, todos os problemas estarãÇ> resolvidos, e não considerarmos que tudo aquilo que levou
a Crise para a mudança, até do balizamento legal maior, persiste, e que agora existe um novo balizamento para fazer essas
transformações que foram acordadas pelo conjunto das sociedades.

-uma

Não temos dúvida alguma: a Constituição brasileira não
é perfeita. Vários companheiros que estão aqui participaram
ativamente da construção da nossa Carta Magna. Ela não
é perfeita, e não ha obia human-a perfeita, mas também não
tenho dúvida alguma de que a nossa Constituição avança seguramente em muitas áreas, e uma delas com certeza absoluta,
é a área da saúde, mas especificamente a área da seguridade
social.
Eu diria que V. EX'- assume o MinistériO nuiii mOmento
de extraordinária significação, que é o da mobilização da sociedade brasileira e dos profissionais de saúde para uma reflexão
com vistas às questões da saúde, mas ampliando-a segundo
uma visão de bem-estar. Ou a saúde é contida numa visão
maior de bem-estar, junto com a possibilidade de a pessoa
ou a famHia Saber que nO momento em que hçmver urna pessoa
deficiente em situação grave com impoSsibilidade de ser assistida, que o Estado e a sociedade possam ajudar bem como
a pessoa no momento de perder a sua capacidade laborativa,
ou aposentar-se que a sociedade ou a sua as·sóciação também
possam a ela prestar serviços. No momento em que formos
capazes de entender que a base legal, a base constitucional
existente, ela dá ao setor saúde, sim, uma responsabilidade
específica, mas dá também a ele, no meu entender, uma responsabilidade política muito grande que é o de puxar para
o conjunto da reflexão da sociedade brasileira e dos políticos
também sobre o imenso material, o imenso arsenal, o imenso
instrumental que a atual Constituição dispõe no sentido de
uma mudança substanciosa em relação ao destino deste País.
Também tenho nesses últimos momentos me referido,
com certa neurose obsessiva, de que somos um País muito
atento para resolver os problemas imediatos; que somos um
País que grita, reclama, protesta, faz discursos candentes sobre
as coisas que estão acontecendo no momento, e tem extraordinária dificuldade de olhar quinze anos ou vinte anos na
frente para saber de que maneira pode planejar o País e até
sair dessas situações de emergência.
Acho que a atividade médica, a atividade de prontosocorro deixa isso muito claro. Nenhum de nós, atendendo
em pronto-socorro, atende à emergência sem saber a totalidade do corpo e a situação- geral vivida pela pessoa. A hiper~
tensão, a baixa de pressão arterial, ela é causada por mil
processos. Se não soubermos a causa da pressão arterial, vamos sempre, sempre, dar baixa à pressão arterial, dar o mesmo
remédio e quase nunca curar.
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Então, essa mesma visão de médio e longo prazos me
coloca uma possibilidade de ver o seguinte: este País terá,
no ano 2010, cento e noventa e dois milhões de habitantes.
Doze milhões de pessoas com mais sessenta e cinco anos de
Idade; cinquenta milhões de pessoas com menos de quatorze
anos de idade, cento e _trinta milhões de pessoas economica~ente ativas_e_repi'Odutivas, sem_ que este País tivesse feito _
qualquer política-populacional, sem que este País tivesse tentado chegar a um projeto como esse, ser o primeiro pafs do
mundo a ter uma proporção ótima, tãq boa de pessoas econo~
micamente ativas \re_rsus pessoas dependentes. _
_
· Tódas as vezes_ em que vejo pessoas dizerem qtie a Previdência -está falida, que o sistema seguridade social é impossível,
que pensam numa Previdência e numa seguridade escandinava, fico refletindo sobre se essas pessoas realmente têm
um mfuimo de reflexão mais profun~a sobr~ o País._
A questão básica é sabermos qual o projeto que_ iremos
adotar. Vamos continuar nesse projeto excludente em que
temos hoje setenta a oitenta milhões_ de pessoas economicamente ativas, mas só éStão -empregadas realmente quarenta
e cinquenta milhões. Ora, se estão empregada_s quarenta e
cinquenta milhô"eS:, só esse grupo é que desconta para a seguri~
dade social, só esse grupo é que contribuí. No entanto, as
necessidades correspondem à totalidade dos oitenta milhões.
Então, não tenho _nenhuma complicação na cabeça de
sentir que a saúde é um direito universal. Não posso considerar
que o meu filho, o meu neto, eles têm direito, sim, de sobreviver, mas o filho de um operário não. O direito a essa vida
pode ser distribuído de acordo com a renda de cada qual.
Acho que já passamoS~ já superamos essa condição, Estamos
em final de século-, Começo de novo milênio em que ahumani~
dade já não discute mais a questão da universalização. Temos
de discutir a integràlidade da atenção à saúde. Mas diria que
o problema está muito menos dentro do setor de saúde e
muito mais dentro do projeto económico. Se continuarmos
com o modelo económico excludente, chegaremos a ter cento
e trinta milhões de pessoas reprodutivas e pessoas produtivas,
mas que não estarão inegavelmente na produção.
Estaremos diant_e de uma possibilidade dramática. OBrasil se defronta com a questão da Aids, que é muito séria.
Fazemos discursos de quando em vez sobre essa doença. De
quando em vez, sai ·propagandas a respeito da prevenção da
Aids, mas esse mal tem características que são extremamente
complicadas. V. Exa sabe que o Estado de São Paulo já começa a pagar mais do qualquer outro Estado brasileiro essa mes~
ma distorção. Não é a cidade de São Paulo, mas Santos,
que apresenta um problema extremamente grave a provavelmente centenas, milhares de pessoas contaminadas. Podere~
mos chegar ao ano 2010 com urna população de aidéticOs
bastante grande; poderemos chegar a alguns milhões e bem
como em a1guns países da África que, em cada três crianças,
uma delas é órfão de aidético.
Então, o que a mim me parece, enquanto não formos
capazes de entender que o desenvolvimento tem que ser capaz
de produzir emprego, criar renda e aí sim começarmos a fazer
uma -transformação radical e importante, se, de outro lado,
não formos capazes de ver que Previdênda, junto com saúde,
junto com assistência, e toda uma política compensatória do
Governo e que a ele cabe manifestar trabalho pela sua organização, e fazendo disso uma reflexão para o Estado e p~ra
o município.
--Terceiro lugar: precisamos entender que a unidade de
trabalho hoje, no Brasil, não é mais um milhão de habitantes,
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nem centenas de milhões de habitantes, o~ pensamos na família, no trabalho e na comunidadç~ ÇQJ::9.9 _unidade_ de ação,
ou vamos continuar sempre colocando eSsa responsabilidade
difusa que diz o segUinte: Temos 50 milhões de mulheres,
temos tantos milhões de crianças. Teinris tantOs niilhões disto,
tantos milhões daquilo. E quando vamos agir, o fazemos sobre
uma questão que a ninguém coiresponde. Quer d~er, na hora
em que formos capazes de raciocinar que numa determinada
comunidade cornposta·de 200 mil famílias é bom que, pelo
menos, o chefe da família, homem da mulher, tenha emprego
e tenha renda e quecaberá à comunidade começar atrabalhar
nessa direção a não só o GovernO FederaL Cabe à soçiedade
e não só aos políticos e administradores~_alcança:r: aquela percepção- que me parece fundamental: ou colocarnq,s em noss_a
cabeça que não somos hóspedes do País, não sOmOs hóspedes
do Estado, não somos hóspedes das cidades, mas simJ cidadãos, ou então não teremos s_olução, reaJ.ms:nte.
Eu diria ·que V. Ex~ chegou num momento de excepcional
importância, porque pode fazer uma inflexão para Uma reflexão melhor sobre as questões da saúde e, certamente, sobre
as questões da seguridade social; pode, sobretudo, inflttenciar
sobre um assunto que tenho visto com extraordinàri.:fj)reocupação: são as reflexões sobre as reformas c<?nstituc,ionaiS. Pelo
fato de não ter sido possível operacion-alizar' muitos dos conceitos que estão na Constituição, por 1riéOinpe'tência, -por corrupção, por falta de compromisso político, ou realmente, por
crise impossível de ser resolvida que, em-função disso, se
faça algo muito simples no Brasil: vamos mudar. Temos experiência na área de saúde. QUem lê os escritOs de Barro Barreto,
em 1930, 1933,-1936, verá que se mudarmos algumas das
palavras que ele usava, praticamente é que se está dizendo
hoje, o discurso é o ine.smo- dele. No entanto as palavras
nós mudamos. Ao invés de falarmos distrito, ao invés de
falarmos regionalização, falamos uma outra coisa. Então temos uma enorme capacidade de mudança de nomes, mas
os problemas continuam os mesmos.
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_;Eu diri~ que ~os defroritamos com "uma enorme preocupação, diante da contingê.n_çi.a e- deterrrrinação de se- fazer a
.revisão CõQStitycional, a dei que se resolva mudar tudo, pelo
simples fato de que não deu certo, eu diria que V. EX" tem
a responsabilidade de provar que pode dar com a experiência
de V. Ex~, quer cqp1o _pfofiss!Onal médico, cirurgião, fazendo
a má.is complicada de todaS:..~s. ciiUrgias e, erri graride quantidade, portanto não apenas em situações eleitas e especiais.
A situação de V. Ex~ pel'?r f_a,to de -ter aceito o encargo na
Secretaria de Saúde, e vindp.á.g_ora para o Ministério âa saúde,
dá_~ sua passagem uma responsabilidade, tenho certeza absoluta
seus ombros podem suportam, pelo que já tem demonstrado no passado.
_l{á um dado ao qual faço questão de me referir tanibém.
O Senador Francisco Rollemberg consldero,u bastante imeres_sante o-fato de que falamos aqui durante horas e horas, mas
_que foi a primeira vez que, ao discutir-se com u_rn_ Mip.istro
da Saúde, falou-se tão pouco em doença. Não sei se V. Ex•
prestou atenção nesse detalhe. O próprio Senador Mansueto
de Lavor levantou a questão do_ cólera, mas disse que se
resguardaria para tratar mais adiante. S. Ex• está querendo
discutir" a questão de rrianefra niãis ampla. Posso afiançar-lhe
que esta Comissão do Sep.ado terá todo o ~ropenho, todo
o interesse de preStar tOdo o apoio ao _Ministério da Saúde,
na certeza de que V. Ex', ainda que etre;-etrãfá sem-pre com
iritenÇão patriótica e que- -nós teremos todo o interesse em
ajudá-lo a não errar, porque é uma situação extremamente
grave o estad? de coma em que se encontra a saúde no Brasil.
Queremos festejar a sua virida e dizer-lhe que, quer de
maneira formal-, quer de maneira informal, o Senado Federal
está a sua disposição no sentido das grandes mudanças que
V. Ex~ tem nos ombros a responsabilidade de fazer.
Muito obrigado. (Palmas.)
Está encerrada a reunião.

que

(Levanta-s~

a reunfãa __às 19 hor{ls.)
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-Projeto de Lei da Câmara n' 93/91 (ri• 4.819-B,
de 1990, na Câmara dos Deputados), que cria cargos de
Procuradores do Trabalho de 2' Categoria, cargos efetivos
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- N• 110/92, de autoria do Senador Rachid Saldanha
Derzi, solicitando licenç.a para afastar-se dos trabalhos· da
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O SR- PRESIDENTE-,- Comunicaçao feita a S. Ex•,
pelo Senhor PreSidente da RepúbliCa, de ter aceito o pedido
de exoneração formulado, coletivamente, por Ministros
de Estado e Secretários de GOverno, que servem à atual
administraçãO:
SENADOR HUGO NAPOLEÃO -Inauguração da
nova sede do Partido da Frente Liberal em Pernambuco.
Reunião das Lideranças daquele Partido em Curitiba PR.
.
SENADOR MAURÍCIO CO~A- Apelo ao Pre,
sidente do Congresso Nacional, n9 sentido de que sejam
esclarecidas_ as denúncias dC tráfí®: Oe drogas nas depen·
dências das duas -casas do_ Legislativo.
O SR. PRESIDENTE -Providências adotadas pela
Mesa a respeito da narcotraficâóCià ·dentro do Congresso
·
Nacional.

----C!S 1nooo.oo
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Projeto de Lei da Câmara n' 5, de 1992 (n' 2.550/92,
na Casa de origem), de__iniciativa do Presidente ~da_ República, que autoriza o Banco do Brasil S.A. a constituir
subsidiária na Comunidade Económica Européia. Discos. sãq_ençerrad~, fic~n4o a votação adiada por falta de quo- ruin, após parecer proferido pelo Relator designado.
·
.
Projeto de Lei da Câmara n' 105, de 1991 (n' 2.032191,
na Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal
de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Jw:;tiça
Fe~deral de _Primeiro Grau da_ 3~ Reg~ão e dá o1,1t~as providências:_ Discussão encerrada, ficando, a vpt(!ção. _adiaçla
riOs termos do art. 168 do Regimento _Interno ..
Projeto de Decreto Legislativo n' 133, de 199f (n'
67/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o __ texto
do Acordo sobre .O~operação Cultural, celebrado entre
o Governo d~_ República Federativa do Brasil e o Governo
da Romênia, em 13 de março de 1991. Discussão encerrada,
1.2.8- Apreciação de matérias
ficaildo a votação_ adiada nos termos do a.rt. 168 do Regi-Requerimentos n'' 106 e 107, de 1992, lidos em
mento Interno.
sessão anterior. Votação adiada por falta de quorum, após
Projeto de Decreto Legislativo n9 140, de 1991 (n9
pareceres proferidOs pelo Senador Jonas Pinheiro. _.
27/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo Quadro de Cooperação Fazendário-Financeiro,
1.3- ORDEM DO DIA
celebrado entre o Govetrtd da República Federativa do
Projeto de Lei da Câmara n' 73, de 1991 (n' 4.064189,- Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em
Brasília, em-10 de outubro de 1990. Discussão encerrada,
na Cara de o_rigcm), de iniciatiVa dO Tribunal de Contas
ficando a votação adiada nos termos do art 168 do Regida União, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal
mento Interno.
de Contas da União e dá outras providênCias. Discussão
Proposta de Emenda à Constituição n" 23, de 1991
encerrada, retornando à comissão competente, após pare(n'
45191,
na Câmara dos Deputados), que dá nova redação
cer proferido pelo Relator design_ado, em virtude do recebiao_ art. 16 da Constituição Federal. Em fase de discussão
mento de emendas.
(3' sessão).
Projeto de Lei da Câmara n' 106, de_1991 (n' 2.033191,
- PrOpOsta- de Emenda à ConstitUição- n9 22, de 1991,
na Casa de origem), de iniciatiVa do Superior Tribunal
de autoria do Senador Coutinho Jorge e outro~ Senhores
de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação do Tribunal
Senadores, que altera a redação do art. 159, I, b;da ConstiRegional Federal da 3~ Região, e dá outras providências.
tuição, e o art. 34, § 2~, III, do Ato das Disposições ConstiDiscussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
tucionais Transitórias. Em fase de discussão (2~ sessão).
de quorum, após parecer proferido pelo Relator designado.
Projeto de Lei da Câmara n' 12~, de 1991-Comple1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
mentar (n"' 60/89,' na Casa de origem), que disciplina os
- Requerimelitás -n9s- 10_9 e_ll0/92, lidos nQ Expelimites das despesas com o funcionalismo público, na_forma
diente da presente· sessão. Votação adiada, por falta de
do art. 169 da Constituiç~âo-Federal. Discussão encet:rada,
quorum, após pareceres da comissão competente.
após parecer proferido pelo Relator designª-dO, retornando
-Requerimento n' 108192, lido no Expediente da preà comissão competente em virtude do recebimento _de
sente sessão. Votação adiada por falta de QUOrum.
emenda, tendo usado da palavra o Sr. Maurício Corrêa.
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1.J:2 - Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Situação
de criminalidade que afeta a sociedade brasileira.
1.3..3- Comunicação da Presidência
-TérminO dõ prazo para: apresentação tle emendas
··
ao Projeto de Resolução n' 8, de 1992.

1.3.4- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
N'' 112 e 113, de 1992
3- MESA DlRETORA
4- LIDERES E VICE-LÍDERES _DEPARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO _DAS COMISSÕES PERMA- -

NENTES

são

Ata da 36a Sessão, em 30 de março· de 1992

za

Sessão I:egislativa Ordinária, da 49" Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Epitácio Cafeteira
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRERelatório
SENTES OS SRS. SENADORES:
O pres_ente projeio de' lei, ~provado Da Câmara dos DepuAllonso Camargo -..; Albano Franco - Alexandre Cos- tados, "cria Junta de Conciliação e Julgamento na 4' Região_
ta- Amir Lando- -Dario-Pereira- Esperidiao Amin- Epitá- ·da Justiça do Trabalho e dá outras providêricias".
cio Cafeteira - Francisco Rollemberg - Hugo Napoleao ---:h- A nova Junta, que terá sede em_ São Gabriel, no
Humberto Lucena - Joao França - Jonas Pinheiro -José Rio Graride do Sul, alterará, a 'partir de- sua instalação, a
Paulo Bisai- José Richa - Jutahy Magalhães - Marco Ma- juriSdição_ da que funciOna e~ Ros.ário do Sul (arts. }9 e 29 ).
cieJ - Mauro Benevides - Me ira Filho - Nabor J 6nior _
3. Para assegurar o funcionamento do órgão instituído,
Oziel carneiro - Valrnir Campelo.
são criados os cargos necessários de Juiz e Vogal e de servidores (art. 39), de acordo, igualmente, com a proposta do
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A lista de Tribunal Superior do-Trã.balho, como·o provam õ ofício dessa
presença acusa o comparecimento de 21 Srs. Senadores. Ha- Corte e o anexo, que o acompanhou.
vendo número regimental, declaro aberta a sessão ..
Parecer
SOb a proteção de.peus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1"' SecretáriÕ proced-erá à leitura do Expediente.
4. Devidamente justificado, o ptojeto atende aos requisitos gerais de juridícidade e, especialmente,_ aos dos arts.
É lido o segu_inte
61 e 96, I, d, da Constituição.
5. Ocorre, porém, que foi omitido do contexto do projeEXPEDffiNTE
to, sem nenhum esclarecimento~ o que é indicativo de simples
lapso, o artigo aprovado pela Comissão de Finanças e TribuMENSAGENS
ta_ção, com ratificação da Comissão de Trabalho, de AdminisDO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
tração e Serviço Público, da Câmara dos Deputados, fixando
- W 196, de 1992 (n' 92192, na origem), de 26 do corren- o recurso financeiro correspondente à despesa criada.
6. Nestas condições, o parecer é pela aprovação do prote, referente à aprovação das matérias constantes das ~ensa jeto., do ângulo da competência desta Comissão,_ sugerindo-se
gens SM n" 6 a 8, de 1992.
-N' 166, de 1992 (n'77/92, na origem), de 1Í do Corren- que a_ Comissão de Assuntos_ Eco_nómicos (RI, art. 99, I)
te, referente à aprovação das matérias_ constantes das Mensa- proç~_!la -à correçãQ da falha, completando o texto.
_Sala das Comissões, 12 de junho de 1991.- Nelson Cargens SM n'' 10 e 11, de 1992.
neiro, Presi_dente- Josaphat Marinho, Relator_- José Paulo
BisoI- Antônio Mariz- Garibaldi Alves- Chagas Rodrigues
PARECERES
- Wilson Martins - Jutahy Magalhães - Magno Bacelar
PARECERES N" 55, 56 E 57, DE 1992
- Júnia Marise - Elcio Álvares - Oziel Carneiro.
_
Oferecidos ao Projeto de Lei da Câmara n' 118,
PARECER N' 56, DE 1992
de 1990 (n~ 5.329-B, de 1990, na Origem), que "cria
(Da ComiSsão de Assuntos Económicos)
Junta de Conciliação e Julgamento na 4~ Região da JusRelãtor:
Senãdor Ronan Tito
tiça do Trabalho e dá outras providências".
O" projeto sob exame, aprovado pela Câmara dos_ nepu- ~
PARECER N• 55, DE 1992
tados, cria uma Junta de Conciliação e Julgamento em São
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaniá.)
Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul -- com os cirgoS
necessários a .seu funcionamento- e delimita sua jurisdição.
·Relator: Senador Josaphat Maiinho
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A redação firi31 do projeto, contudo, omite emenda aprovada pela Comissão de Finanças e: Tributação -~a Câmara
dos Deputados, ratificada posteriormente pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público da mesma Casa.
No Senado Federal foj o referido projeto submetido à
apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que manifestou-se por sua constitUcionalidade e juridicidade
e sugeriu seu encaminhamento a esta Comíssão.de Assun_t9s
Económicos para correção da apontada supressão, na redação
final da emenda aprovada na Câmara dos Deputados.
Trata-se, inegavelmente, de casá de erro maiJifeSto, previsto no art. 326 do Regimeiltó Interno do Senado Federal,
que assim dispõe:
' ·' r- ' •
<

Março de 1992

pela Comissão de Assuntos EconômiOOS;-fõí providenciada
.a substituição do texto do_ projeto.
____ 6~ Corrigida a inexatidão material, não há óbice à aprovação da matéria. OpínamoS, diante do exposto, pela aprovação do texto na forma em que foi remetido pelo Exm"'
Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen
Pinheiro.
É o parecer.
Sala das Comissões, 25 de março de 1992. - Nelson
Carneiro, Presidente - Carlos Patrocín-io, Relator - JosaPhat Marinho - Amir Lando - Jutahy Magalhães - Francisco Rollemberg - Chagas Rodrigues - Beni V eras - Antônio Mariz - Mansueto de Lavor - Valmir Campelo - Nabor
Júnior.

"Art. 326. Quando, em autógrafo recebido da
PARECER N' 58, DE 1992
Câmara, for verificada a existência -de inexatidão material, lapso ou erro manifesto;- rião estando ainda a proDa Comissão de Constjtuição, Justiça e Cidadania,
posição aprovada pelo Senado, será sustada su<:! ~pre
sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 114, de 1991 (n9
ciação para consulta à C.asa de origem, cujos esclareci2.214-A, de 1991, na origem), que "dispõe sobre a reesmentos serão dados· a_ conh_ecer ~o Senado, antes da
truturaç_ão da Justiça Federa de Primeiro Grau da 4'
votação, voltando a matéria às_i:;omissões para novo Região e dá outras providências".
~xame se d? víci9 pou':~r.resu}ta~9 ~Iteração de sentido
Relator: Senador Nabor Júnior
do texto."
- _ _ : _, : _
Nos termos do art. 96, incisó IL alínea tJ; d3 ConsHt_uição
Nosso parecer, em conseqüência, é pela formulação de
Federal, o Senhor Ministro-Presidente do Superior Tribunal
consulta à Câmara dos Deputados, nos termos regimentais.
Sala das Comissões 31 de outubro de 1991.- Raimundo de Justiça e do Conselho da Justiça Federal submete à delibe·
ração do Çongresso Nacional projeto de lei que dispõe sobre
lJra, Presidente - Rooan Tito, Relator - Dario Pereira a
reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 4~
João Rocha- Coutinho Jorge - Divaldo Suruagy - Eduardo
Suplicy - Va! mi r Gampelo- Chagas Rodrigues - José Richa Região e dá outras providências.
__ A !Jlatéria inicioU sua tramitação" pela Câmara dos Depu- Marco Maciel - -José Eduardo - Esperidião Amin tados e vem à apreciação do Senado Federal.
Nelson Wedekin.
Ao justificar o projeto, desta_ca o_ eminente Presidente
PARECER N• 57, DE 1992
do Superior Tribunal de Justiça:
(Da'ComisSão·de COnstituição, Justiça e Cidadani~)
.. As mudanças constitucionais- que ·se operaram
Relator: Senador Josaphat Marinho
a partir da promulgação da ConstituiçãO_ Federal de
1988 têm em muito influenciado na atiyidade jurisdiRelatório
cional. Destas alteraç_ôes origiriou-se ·um prOceSsO de
O presente projeto de lei, aprovadó na Câmar:a dos Depuampliação dos limites de atuação dos jufzes.
tados, "cria Junta de Conciliação e, Julgamento na 4~ Região
Neste contexto, acentua-se cada vez mais, no âmda Justiça do Trabalpo'.', determina 9s cargos necessários a
bito da Justiça Federal de_ I•_ Instância da 4~ Região,
seu funcionamento ê_delimita a suaju~sdição.
·-a inadequação da máquina administrativa, em face do
2. A redação final do projeto, por lapso, omitiU:ein:ertda
alargamento da atividade do Judiciário, nlateríalizada
3.provada pela CoiriiS:são de FinançaS ê< Tributação-da Câmara
. pelo ingresso de novos processos e pela necessidade
dos Deputados, ratificida posteriorménte pela Comissão de
de aproximar o aparelho judiciário do _cidadão.
Trabalho, Administração e Serviço Público da mesma Casa.
Ineficaz restaria a atividade judicante caso também
não fosse aumentada, ao menos em proporções míniParecer
mas, a capacidade de julgamento. Esta, por sua vez,
não o~stante lançar-se mão Qe iniciativas como o apri:- _
3. Manifestou-se esta Comis_s&o de Constit!Jçãq;_J~tiça
e Cidadania, em parecer de 12 de junho de 199~, pela apromorame-nto do procésso de informatização dª_Justiça
e o aproveitamento máximo_ dã capacidade de trabalho
vação do projeto, H do ângulo de competência desta Comissão,
dos magistrados, depara-se com o obstáculo do inSufisugerindo-se que a Cámissão de Assuntos Econôn:iiCOs (RI,
ciente número de ca.rgos de Juízes, bem como de cargos
art. 99, I)'' procedesse à correção de inex!}tiçlão matef:ial.
destinados à implementação dos serviços auxilíares das
4. VerificoU a referida Coiriissão de Assuntos Econômicos o lapso manifeStO que ocorreu no texto dos autógrafos
Varas_.
Dados estatísticos _da_ Corregedori<:! do Tribunal
referentes ao Profeta de Lei n"' 5.329-B, de 19~, que omitiu
-R.e"giOnal Fe-deial da 4~ Região apontam, respectivado contexto do projeto o artigo aprovado pela Comissão de
Finanças e Tributação, com ratificação da ComiSSãO de Trab.a_m~nte no Rici Grande do Sul, Santél Catarina e Paraná,
lho, de Administração e Serviço Público, da Câi_Ilai"a_çlos Peno mês4e_out~bro do ario passado, u·m· tofã1 de "104.505,
32.740 e 55.133 processos em tramitação, com média
putados, fixando o recurso financeiro correspondente à desmensal de feitos distribuídos para cada uma das Secciopesa criada.
nais acirila, n-a mesma ordem, de 2.003, 1.072 e 1.513.
5. Formulada consulta à Câmar_a .dos Deputados, nos
Em vista disso, o ail.teprojeto em ·apreço, fuiltatermos e para os fins previstos no art. 326_ do E,eginiento
mente com a proposta de criação de 31 _(trinta e uma)
Interno do Senado Federal, e em atendimento a_o deliberado

~~-~~~~-
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novas Varas, institui, para cada Vara a ser criada, um
cargo de Juiz Federal, um de Juiz Federal Substituto
e um cargo_ cm comissão de Diretor de Núcleo, para
as Secretarias· Adminístrativas- âãs Seções JlidiciáiiaS
da Região.
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A implantação das· Varas será gradativa, na medida das
necessidades de serviço e_ a critério do Tribunal Regional Fede, , ~
~ _,
~
, .
ral da 4• Região.
O art. 2" prevê a ampliação do Quadro Permanente de
Pessoal das Sessões Judiciárias da 4~ Região, conforme consta
Por essa razão, a proposta de criação das novas do anexo do projeto, a serem. providos também de·forma
Varas, tanto as das capitais C"omo as do interiOi, é gradativa.
medida que se impõe, uma vez que não só ViiiaJ? em
Já o art. 3i> prevê que a especialização das Varas, sua
desafogo às Varas já existentes, mas também corres- localização, competência, jUriSdição e transferência da sede
ponderiam à necessidade de ampliação da Justiça Fe- de um município para outro será" _feita por ato do Tribunal
deral.
Regional Federal da 4• Região.
Os dezessete cargos de Diretor de Núd~o; por
_As despesas_ decorrentes da lei correrão à conta das dotasua vez, explicam-se pela necessidade de reestrutu!~S-~9 _ções orçamentárias consignadas à Justiça Federal de 1~ Graq.
dos serviços-·actministritiVos das Seçõ.es JUâlCiáriãs dos ou outras a es_se_ f~ destin~das a partir do exercício de 1992,
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Para- - c-Onforme reza o art: 49
• ná, pois é patente a defasagem exiSteiife entre a estruA justificação da 'iriicíafiV3. -deinohStra amplamente as ratura atual desses serviços, que remonta a 1967 (quando zões que determinam a ampliação ora proposta.
a Justiça Federal de Primeira Instância-foi i-estabeleQuanto ao asgecto copstitucional, v~le ressaltar que estão
cida), e suas necessidades atuais.
~umpridos os dispositiv.os que disciplinam a matéria em exame
Ql{anto à criação de cargos efetivos, oS núilleros - art. 96, inciso II, letra b, e art. 169, ambos da Lei Maior.
propostos visam, sobretudo (conf~rme estudos técnicos
_ Ante as razões expostas, 'demonstrado ser o projeto consrealizados pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Tri- tituciOnal, jurÍdico e ·vaZado em boa· téCriiê:a legislativa, manibunal Regional Federal da 4• Região), a desafogar os festamo-nos pela sua aprovação.
serviços judiciários da Região, de modo a compatiSala das Comissões, 25 de março de 1992. -Nelson
bilizar o número de processos em tramitação à quantiCarneiro, Presidente!,__ Nabor Júnior, Relator-Amir Laudo
dade média razoável de funcionários por Vara, permi- -_ Francisco Rollemberg - Jutahy Magalhães - Chagas Rotindo, assim, que a prestação jurisdicion_al não fique drigues - Valmir Campelo - Carlos Patrocfuio - Josaphat
prejudicada.
_
Marinho - Antônio Mariz - Beni Beras - Mansueto de
Assinale-se, por fim, que os re-cursos -necessários Lavor - Cid Sabóia de Carvalho.
à execução da lei que decorrer do presente anteprojetoestão previstos no Plano Plurianual de Investimentos
PARECER N• 59, DE 1992
e no Orçamento para o exercício de 199~, e que as
Da
Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania,
restrições do art. 169, parágrafo único, iilciso II, da
- - sobre o Projeto de Lei da Câmara o~' 93, 1991, (n•
ConstituiÇãO Federal não alcançam esta prOPOsta; urna
4.819-B, de 1990, na Câmara dos Deputados) que "Cria
vez que as providências cogitã.das são parte do conjunto
cargos de Procuradores do Trabalho de 2! Categorla,
de atividades da Ação Judiciária prevista no Anexo
Cargos efetivos e em comissão e dá outras providências,
da Lei de DiretrizeS Orçamentárias para &effi"CíciO
no âmbito do Ministério Público do Trabalho".
de 1992 (Lei no 8.211/91), não tendo outro objetivo
senão o de assegúrar o exercício da tutela jurisdicional
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho
na 4~ Região: da Justiça Federal."
Vem a exame desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara
que cria cargos de Pr_o.curadores. do Tra~~~~-? de ~· ~at~gorhl,
Na Câmara dos Deputados, opinaram favOi"avelmente Cargos efetivos e em comissão e dá out~as proVIdencias, no
ao ·projeto as CàmiSsõcs de Traba]ho, -de Administr~~~o e âmbito do Ministério Público do Trabalho.
de Serviço Público, de Finanças e Tributação e de Constituição
O Projeto é de i-rtkiativa do Senhor Pr~curado:-~e!al
.
e Justiça e de Redação. O Plenário aprovou- a proposição da República com fulcro no art. 127, § 29 , da ConstJ.tu1çaó,
em sessão em 3 de dezembro de 1991.
e visa criar t~ansformar e reestruturar cargos no âmbito do
São criadas 31 (trinta e uma) Varas_ na Justiça Federal Ministério Publico do Trabalho, para atender às Procuradotias
de Primeiro Grau da 4~ Região, assim distJi_buíd~~:
__ _
Regionais do Trabalho das 2•, 5•, 6• e 10• Regiões da Justiça
I -14 (quatorze) na Seção Judiciária do~Estado do Rio
do Trabalho, sediadaS: em São Paulo, Salvador, Recife e BrasíGrande do Sul, sendo: 8 (oito) no MunicípiO de Poi-to Alegre,
lia, respectivamente.
.
. __
1 (uma) no Município de Uruguaiana, 1 (uma) no Município
As alterações propostas decorrem das mo_difica·çoes nas
de Rio Grande, 1 (uma) no Município de Santana do Livracomposições dos TRT das mencionadas regiões ~ da necessi~
mento, 1 (uma) no Município de Caxias do Sul, 1 (uma)
dade de reestruturação para acompanhar a crescente demanda
no Municfpio de Bagé e 1 (uma) no Municfpio de Novo HamnaJustiça 1rabalhista.
. ~ .
.
.
burgo;
Ao justificar ~ua proposta, afirma o emmente ProcuraII- 6 (seis) na Seção Judiciária do Estado de Santa Catador-Geral da República:
rina, sendo: 4 (quatro) no Município de Florian6polis, 1 (uma)
"Com a finalidade de cumprir suas obrígações
no Município de Joinville e 1 (uma) no Município de CriCíúmã;
constitucionais e legais, o Ministério Público do TrabaIII -11 (onze) na Seção Judiciária do Estado do Paraná,
lho conta, naquelas Regionais, com 63 (sessenta e ftêSJ
sendo: 6 (seis) no Município de Curitiba, 1 (uma) no Município
cargos no Quadro Permanente de Procuradores do T.rade Maringá, I (uma) no Município de Foz do lguaçu, I (uma)
balho de 2~ Categoria, pata atuação junto aos respeCno Município de Londrina, 1 (uma) no Muni~ípio de Umua-,
tivos Tribunais RegiOnais do Trabalho.
rama e 1 (urna) no Município de Guarapuava:

,-
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Para fazer frente à crescente-demanda da prestação luiç-ão e Justiça e de Redação ofereceu emend~ para que
jurisdicional do Judicíário- Trabalhista do País, os Tri.:.
o cargo de Secretário Regional tenha o símbolo DAS-101.2
bunais Regionais do Trabalho se socorreram, em inúe não 101.4, como constava originalmente do Projeto. E a
meros momentos, nos últimos anos, da elevação do
ComissãO do Trabalho, de Administração e Serviço Público
número de Juízes que compõém.sllas respeCtiVã.s Cortes
~presentou subemenda para especificar no art: 59 oS códigos
de Justiça, permitindo assím ~ criação ou o aUmento _dos_ cargos é funções e corrigir a palavra "constante" para
de suas Tutrnas. Tais procedimentos visaram, bã.Sicao plural.
mente, dotar aqueles Tribunais de um maior· efetivo,
O Plenário api"ovou T!i pi"ojeto em sessão de 8 de outubro
visando proporcionar melhor desenvolvimento de suas
de 1991.
ativídades em suas Jurisdições.
Devemos analisar inicialmente a constitucionalidade do
Entretanto, as leis _que criaram os novos cargos
projeto.
de Juízes Regionais do Trab_alho, sancionadas anteriorEntendemos que o art. 127, § 2~', da Constituição, assemente à Constituição Federal de 1988, ·não cogitaram
gura autonomia funCional e administra.tiva ao Ministério Públida criação de cargos de Procurador do Trabalho _de
co da União e defere-lhe competência para propor ao Poder
2• Categoria.
.
.
- · . "- _ ·
Legislativo a criação de cargos e seiviços auxiliares, prov_enAssim é que foram efetiVados os aumentos nas
do-oS por concurso público de provas e de provas e títulos.
composições dos Tribunais RegionaiS do Trabalho da
São criados:
4• Região (Porto Alegre), através da Lei n• 7.911/89;
a) 32 cargos de Procurador do Trabalho de 2~ categoria;
da 9• Região (Curitíba), através da Lei n' 7.907/89;
b) 88 cargos efetivos para as Procuradorias Regionais,
e da 12• Região (Florianópolis), através da Lei n'
conforme Anexo I;
7.842/89, sem que as nossas Procuradorias Regionais
c) 20 cargos em comissão, Código DAS-101.2.
do Trabalho tenham sido aumentadas em sua compoOs cargos criados pelos arts. 29 e 39 serão providos na
sição, a fini. de que pudessem atender à demanda de
forma da lei, pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho.
processos remetidos pelos respectivos Tribunais do
O art. 5~> prevê as trarisformaçõ_es das funções de Direção
Trabalho.
·
e Assistência Intermediárias, Código DAI -11 L3(N), em carInformo, entretanto, que para: solucionar as defagqs do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, Código
sagens apresentadas pelas PRT daquelas Regiões, já
DAS-101.1, e o cargo de Sec_retário Regional passa a ter o
foi enCaminhado a V. Ex~ anteprojeto de lei que propõe
.
..
-Código DAS-101.2.
alterações nas suas respectivas composições. A despesa decorrente da lei correrá por conta das dotaFato semelhante ocorre com as Procuradorias Reções orçamentárias do Ministério Público do Trabalho.
Está demonstrada a necessidade da criação dos cargos
gionais das z~, s~, 6• e fQf Regiões que ficaram com
suas composições defasadas em relação aos respectivos
nas Procuradorias Regionais, em face do aumento do número
Tribunais, em face da elevação do _número de Juízes
de magistrados e para melhor aparelhar o Ministério Público
sem contrapartida nas nossas Procuradorias Regionais,
do Trabalho no exercício de suas relevantes funções.
O projeto é, assim,"constitucional, jurídico e de boa técnicomo_ demonstra o quadro anexo.
c_a legislativa.
Obviamente, o·aumento do efetivo de Juízes deA vista do exposto, opinamos pela sua aprovação.
corre do_intrementó de feitos trabalhistas nas Regiões,
que se refletem, automaticamente, nas ~tividade~ _a~e- _
Sala das Comissões, 25 de março de 1992. - Nelson
Carneiro, Presidente - Cid Sabóia de Carvalho, Relator tas ao Ministério Público do TrabalhO.
Francisco Rollemberg - Chagas Rodrigues- Jutaby MagaAssim, afigura-se como- de -prrmordía:t impOrtância
lhães - Mauricio Corrêa - Pedro Simon - Antônio Mariz
e grande interesse públiCo a proposta -de fixação da
- Mansueto de Lavor- Carlos Patrocínio- V almir Campelo
nova composição das Procuradori_as Regionais já refe- Josaphat Marinho.
renciadas em igualdade com a atual composição de
cada um dos Tribunais Regiáriaís-do Trabalho. O Poder
Público já reCOnheceu essa necessidade, com relação
PARECER N• 60, DE 1992
aos Tribunais Regionais do Trabalho da _15~, 17~ e 18~
(Da Comissão Diretorã)
Regiões da Justiça do Trabalho. ~ at~tu~e_do leg~slador
reflete a exata compreensão da magnitude do papel
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 280,
do Ministério- Público do Trabalho, ao dotar as refede 1991.
ridas Procuradorias Regionais de um corpo de ProcuraA ComiSSão Diretora apresenta a i-edação firlal do ProjetO
dores em número ma"is compatível com as exigências
9
atuais da sociedade brasileira, trazidas pelas inovações de Lei do Senado n 280, de 1991, que dispõe sobre a criação
e
o-lançamento
do
selo comemorativo dos 160 anos da fotoda ConstiTUição Federal de 1988.
grafia no Brasil e dá outras providéricias.
·
Por tudÔ quanto foi exposto, veli.fiCá-'se, claramenSala de Reuniões da Comissão, 30 de março'de 1992.
te, que o Ministério Público do_TJ:.abalbo tem nece:ssi- ....,... Mauro Benevides, Presidente --Alexandre Costa, Relator
dade de acompanhar a evolução da composição da Jus- - Lucídio Portella - Lavoisier Mai~
tiça do Trabalho, mantendo sempre o equilíbrio necesANEXO AO PARECER N"tiO, DE 1992
sário ao desempenho de suas funções."
Redação rmal do ProjeJ.o de Lei do Senado o~> 280,
Em sua tramifaçãó na· Câmara dos Deputados a matéria
de 1991, que dispõe sobre a Criação e o lançamento
mereceu parecefes favoráveis das Comissõ'eSTéCnica_s dªquela
do selo comemorativo~s 160 anos da fotografia no
, Bra'\'it e dá outras providências.
~sa do Congresso Nacional, sendo que a Comissão de Consti-
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O Congresso- Naciori'ài-decreta:
Art. 1" É criado o selo comemorativo dos 160 anos da
fotografia rio Brasil.
___ _,~-- · ·---------

Parágrafo único. O selo terá estampada a efígie do inventor francés Hercule Florence e a do pesquisador brasileiro
Correa de Mello.
Art. 2o As providências e normas para a criação do
selo serão estabelecidas pela Empresa Brasileira de Correios
:' · '' · ·:
~
e Telegráfos - ESCT.
Art. 3o É fixada a data de 15 de agosto de 1992 como
dia do lançamento· do selo em todo o País, a ser promovido
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- EBCT,
e pelas entidades representativas da categoria profissional dos
fotógrafos.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 5<? Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER No 61, DE 1992
(Da Comiss-ão Diretora) . . _ Redação final do Projeto de Lei do Senado no 281,
de 1991.
A Comissão biieiora aprese-nta a red'ição final do Projeto
de Lei do Senado n9 281, de 1991, qtie dispõe sobre a criação
do "Dia NaciOnal do Fotógrafo", oficializa,ng Brasil o ''Dia
Mundial da Fotografia" e dá outras providênciaS.
Sala de Reuniõés da ComissãO, 30 de IDarço de_l992.
-Mauro Benevides, Presidente -Alexandre Costa, Relator
· - Lucídio Portella - Lavoisier Maia.

ANEXO AO PARECER N° 61, DE 1992
Redação final do Projeto de Lei do Senado n 9 281,
de 1991, que dispõe sobre a criação do "Dia Nacional
do Fotógrafo", oficializa no Brasil o "Dia Mundial da
Fotografia" e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta: . . -_ . ·- .. ,
_ ,;
Art. 19 É instituído o "Dia Nacionaf do Fotografo ,
a ser comemorado anualmente no dia 15 de agosto.
Art. zo É ofidalizada, no Brasil, a comemoração do
"Dia Mundial da Fotografia", celebrado anualmente no dia
19 de agosto.
... . .
~
-~
.~
~ ·
Art. 3Y É criada a figura do patrono d_o fotóg:afo e
da fotografia no Brasil, na pessoa de Hercule FIOrcnce, mventor da fotografia.
.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
-~

O SR. PRESIDENTE (Epitáéio Cafeteirã) _:_ 0 EX:pediente lido vai à publicação.
_
Foram encaminhados à publicação Pare~res das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, e de Assuntos Económicos concluindo favoravelmente aos Projetes de_ Lei da
Cãmara ~'' 118, de !990, 93 e 114, de 1991.
Nos termos do art. 235, II, d, do Regimento Interno,
as matérias ficarão sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias para recebimento de emendas.
O SR. PRESIDENTE (Epítáéío <Cafeteira) - Sóbre a
mesa, requerimentO qüe será lidO pelo Sr.' 1Q Secretário.
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:É lido o seguint.e . . _ _

REQUERIMENTO N• 108, DE 199:!

Nos termos regimentais, requeremos a realização de sessão solene do CorigréssO · N acíolial- destinada a comemorar
o centenário de nasciméntO de Júlio de Mesquita Filho.
Proposição neste mesino seiltido foi oferecida na Câmara
dos Deputados pelo Deputado Paes Landin que traçou um
itinerário mais que biográftco_ do homenageado, ao dizer que
ele se confunde .com a própria história do O Estado de S.
Paulo, ao dizer: ... As grandes lutas democráticas do País tiveram sempre em Júlio de Mesquita Filho um dos seus mais
bravos defensores, razão porque conheceu a prisão e o exilio
ao longo dos seus setenta e sete anos (faleceu em 12 de julho
de !969) ... "
Por outro lado, Sr. Presidente, Júlio de Mesquita Filho
foi um "liberal ilustrado", para usar a feliz expressão do jurislii
e filóso"fo Miguel Reaie. E isso ajuda a explicar sua preocupação com a causa êducacional brasileira. Roque Spencer
Maciel de Barros, em artigo sobre o jornalista Júlio de Mesquita Filho lembrou C<?_~ propr~edade: "~educação, em todos
os seus níveis, é o sustentáculo da cultura, e, portanto, da
democracia liberal ou do liberalismo democrático. E, sem
dúvida, promover essa educação é o mais alto objetivo, entre
outros, do Estado liberal. Se há uma tarefa à qual _este não
se poderá furtar, esta é precisamente a de oferecer a educação
geral, a secundária e a· superior, todas de qualidade e sob
a égide da libe"rdade ._ Isso é o que recomenda a boa doutrina
liberai que não consiste de "um feixe rígido de dogmas imut#veis" (Política e CUltura, pág. 71), mas de um "espírito",
informado pela ciência e pelã experiência - e nisso herdeiro
das conquistas intelectuais dos oitocentos". O liberalismo,
explica Júlio de Mesquita Filho, ''crê na inteligência d<;t homem
mas nega-lhe v poder da profecia e, aciina de tudo, capãcidade
para predeterminar o futuro, a forma de que se revestirão
amanhã os grupos humanos. Não desconhece a plasticidade
relativa do homem e das nações. Sabe muito bem que, assim
como certas tribos africanas deformam os membros, os lábios
e até o c.rânio dos filhos, a vontade humana pode, quando
suficientemente forte para isso, modelar a psique do indivíduo
e a estrutura das sociedades. Sabe, mas recusa-se a consentir
em tais mutilações. E é nisso que consiste a sua incomparável
nobreza, a sua eterna atualidade".
Em conclusão, Sr. Presidente, reiteramos a sugestão de
que se realize sessão solene do Congresso Nacional para homenagearª" ~e_mc?_ria ,.c-!,e ~ão __ ilustre brasileiro.
__
_ .
Sala das Sessões, 27 de março de 1992. -Marco Maciel
....... Hugo Napoleão -- Mauro Benevides - Affonso Camargo
- Eduardo Suplicy -- Ney .Maranhão - Odacir Soares Fernando Henrique Cardoso - Humberto Lucena - Elcio
Álvares- Maurício Corrêa- Ronan Tito:- Raimundo Lira.
O SR. PRESIDENTE (Epitáció Cafeteira)- De acordo
com o art. 255, I, b, do Regimento Interno, o requerimento
que acaba de ser lido será objeto de ?eliberação após a Ordem
do Dia.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1" Secretário.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N• 109, DE 1992
Exm9 Senhor Presidente do Senado Federal
Requeiro, nos termos do art. 40, § 1~', alínea a, do Regimento Interno desta Casa, autorização para ausentar-me do
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País, em missão da Associação I:ittetf)·ârlâ.mentar de Turismo,
para participar da 94~ Assembléia Geral da Aliança Internacional de Turismo, a realizar-se em Sevilha - Espanha, no
período de 29 de março a 9 de abril de 1992.
Pede deferimento.
L.
Brasília, 30 de março de 1992.- Senador Magno Bacelar.
REQUERIMENTO N• 110, DE 1992
Nos termos do art. 40, § 1•, a, do Reginiento Interno,
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, a
partir de 30-3-92 pelo prazo de 14 dias, a
de participar
da 94• Assembléia Geral da Aliança Internacional de Turismo,
a ser realizada em Sevilha - Espanha;:, t .
Sala das Sessões, 30 de março de 1992.- Senador Rachid
Saldanha Derzi.

fim

o SR. PRESIDENTE (Epitacío.Cafeteira)- De acordo
com o art. 40, § ·49, do Regimenro·Jiífimio, os requerimentos
que ac_abam de ser lidos serão remetidb~ Comissão de Relações ExterioreS e de Defesa Nacionál, dêVendo ser submetidos
à deliberação do Plenário após a Ordem do Dia, em virtude
do qu·e está previsto no art. 40, § 3?-,' tla.. Lei Interna.
Sobre a mesa, ofkio que1Séfátlfdo -pelo· Sr. P Secretário.

'ª

É lido o seguinte
COMISSÃO DE ASSUNTO~_E.CONÓMICOS
OF/CAE/012192
Brasíllâ,.27 de março de 1992
Senhor Presidente,
Nos termos. do § 29 do art. 118 do1 Regimento Interno,
comunico a V. Ex~ a prorrogação do prazo de tramitação
nesta ÇomissãQ do PRS n' 7. de_ 1~9~, que "Dispõe sobre
limites globais-e éondiçôes para asbpérkçôes de crédito interno
e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e suas autarquias, e estabelece limites e condições para ·concessão de garantias".
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protesto-s de elevada estima e consideração. - Senador Raimundo Lira, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O ofício
lido vai à publicação.
A Presidência deferiu, ad referendum, da Comissão Diretora, os seguintes Requeririlentos de Informações:
- N973, de 1992, do Senador Áureo Mello, ao Ministério
da Infra-Estrutura;
· ~·
-N' 84, de 1992, do Senador Eduardo Suplicy, ao Ministério da Economía, Fazenda e Planejamento;
- N9 88~ -de 1992, do Senador Má.rio C6vãs, à Secretaria
de Desenvolvimento Regional;
- N• 90, de i992, do Senador Fernando Henrique Cardoso, ao Ministério das Relações Exteriores;
-- N' 98, de 1992, do Senador Mário Covas. ao Ministério
da Economiã., Fazenda e Planejatnento;
- N9 99, de 1992, do Senador Nelson Wedekin, ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social; e
- n' 100, de 1992, do Senador Eduardo Suplicy, à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
O SR.. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)--' Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Amír Lando.

O SR. AMIR LANDO (PMDB -

Março de 19"92
RO~

Pronuncia o se-

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, em que pesem aos problemas até de ordem
institucional que vive a República, o que me traz hoje 1 novamente, a esta tribuna são questÇes do Estado de_ Rondônia.
Como seu representante, não posso renunciar à tarefa
e obrigação de ser voz e testemunha do que ocorre e realmente
aflige o povo rondoniense.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação inteira assistiu
pela televisão os acontecimentos ocorridos no meu Estado
de Rondônia, no último sábado "Garimpeiros", como foram
-chamados, "interditaram a BR-364".
Inicialmente, é preciso fazer uma correção, Sr. Presidente, porque não foram apenas garimpeiros, já que o garimpeiro é tratado como uma espécie de deliqüente, mas sim
o povo de Ariquemes; parcela expressiva da gente que mora
naquele municípiq se viu compelida a uma atitude e"!'bo~a
de afronta à lei. Aquela gente do meu Estado e MumcíplO
de Ariquemes tem sido vítima de agressões permanentes. Em
razão disso, viu-se na contirigêilcia de uma atitude, que foi
a interdição da BR-364. As razões que levaram a população
de Ariquemes a praticar esse ato reprovável foram exatamente
as que tenho trazido à tribuna desta Casa de forma constante:
o fechamento do garimpo de Bom Futuro. E lá estavam comerciantes, produtores, madeireiros, revoltados com a agressão
aos seus direitos fundamentais, agressão iniciada pelo Poder
Público, porque o direítO adquirido à exploração do garimpo
·de cassiterita de Bom Futuro está expresso no Art. 174, §
§ 39 e 49 da Constituição Federal, que dá direito de prefe:~ê:ncia
:aos garimpeiros, por si ou associados em cooperativas, de.
""-desenvolver as_ suas atividades. Porta,oto, a_concessffi:o de_qualquer alvará só poderia ser efetivada após a manifestação das
cooperativas e garimpeiros.
Entretanto, Sr. Presidente, o que se percebe é o DNPM
e o Ministério da Infra-Estrutura trabalhando contra o garimpeiro.
, ~-Tenho em mãos cópia das Portarias 307 e 308, -de 1991,
em que o Ministro da Agricultura cone;ede alvarás de lavra
· à Ebesa. É evidente que esse capítulo foi superado em parte,
·porqUe o Superior Tribunal de Justiça, julgando_o Mandado
de Segurança n~ 138, de 1991, suspendeu as portarias do Sr.
Ministro.
Que ril.ecanisinos o Governo a:rrailja para impedir que
os garimpeiros e as cooperativas atuem na região? Impediu,
dentro dessa panacéia do narcotráfico e da questão ambiental.
As desculpas claras são de que o Governo não permite a
-eXploração porque a garimpagem de cassiterita ofende o meio
ambiente. Mas as cooperativas e os garimpeiros envolvidos
também apresentaram projeto de impacto ambiental, na forma da legislação e conforme as instruções dadas pelas autoridades competentes e cabia à Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, analisar e julgar o projeto de impacto amb~ental.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, um ofício do DNPM, endereçado à Secretaria Estadual do _Meio Ambi~nte. afirma,
-peremptoriamente, que aquela Secretaria se abstenha de proceder à análise do projeto de impacto ambiental, enquanto
o DNPM não deferir o direito de exploração para os garimpeiros. É tudo uma farsa, Sr. Presidente, é realmente um
procedimento diabólico que ofende a razão humana, afeta
a ConstituiÇã-o e a legislação cOmplementar, porque na forma
do art. 174 - CF, como me referi, e da lei que regulamenta
. essa matéria, fica expresso o direito de preferênfía dos garim-
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peiros e cooperativas. No entanto, todos os-meios são válidos dizem respeito ao povc brasileiro. Na Amazónia quase um
milhão de garimpeiros ht?je__estão condenados à marginalidade
para o Governo impedir a atividade de_ garimPagem.
É claro que, nessas circunstâncias, o povo-de Ariquemes - e o GoVern0 parece ter Urri sadismo implícito na sua atuação

-comerciantes, empresários em geral e a população -está
adotando atitudes também contra a lei, porque ofendem o
direito regular de tráfego na ~R. No entanto, quanto à agressão de que são vítimas, quem se levanta para defendê-los?
Seràque o Governo-não percebe que está err3.do e que precisa
ser corrigido? Ou será que o lobby das grandes empresas
de mineração é o único norte a _indiçar a .conduta governamental? É contra essa pressão, é contra esse envolvimeó.to,
é contra esses mecanismos obscuros da corrupção que eXijo
do Governo Federal atitudes clar~s e definidas no sentido
de rever a sua posição com relação ao garimpo de Bom Futuro.
São também manifestações de todos os organismos representativos da Amazônia - Federação das Indústiias do Estado
de Rondônia, Associação Comercial do Estado- de Rondônia,
Federação das Indústrias da Amazônia .:. ____ com argumentos
de ordem económica e social favoráveis à abertura" do garimpo
de cassiterita de Bom Futuro. No entanto, o GoVerno, a toda
hora, assae;a essa questão de que o garimpo é foco do narcotráfico.
..
.. ..
. .. . · .
É evidente, Srs.. Senadores, não é preciso conhecer a
realidade, basta fazer um exercício elementar de lógica para
ver que uma e outra coisa são distintas, e que, em verdade,
o que ocorre com o tráfico -é diferente da eXPloração mineral:
o tráfico, quando muito, pode usar equipamentos de garimpos
perdidos nos confins da Amazónia, meramente, para pouso
e abastecimento de aviões em vôos clandestinos,

Mas a atividade garimpeira-, a atíVidade de exploração
do minério~ como em Bom Futuro~ diz -IinliiO mais ieS(>~ito
ao desenvolvimento do Estado_ de R_o!ld_ó_tiia; à p~odução de
riquezas e arreCadação tribUtáiia, quando estariam previstas,
segundo pesquisas, arrecadações superiores a 300. milhões de
dólares nos próxirilos cinco anos.
Essa é a realidade! Quando se quer condenar alguém,
sempre, antecipadamente, se estabelece a incriminação, maS
não há corpo de delito, porque até agora a Justiça FederaJ
não efetuou qualquer apree'nsão de drogas no garimpo de
Bom Futuro.
Eu queria exatamente que _as autoridadeS dessem oportunidade para a discussão a fundo des~a questão, q,ue_está provocando tensão social, de imprevisíveis conseqUências, na_quele
município do Estado de Rondônia.
A 1:-eação é resposta à truculência da polídá-do Senhor
Goveinador do Estado, que deveria cuidar muito mais de
abrir e não fechar o garimpo de Bom Futuro, que deveria
ser o primeiro a estar à frente dessa cruzada em favói," da
abertura do garimpo de cassiterita. Entretanto, o Governador
fecha o garimpo por questOe_s ambientais, ãtendEmdo, indU·
sive, recomendação do Goverrio Federal e não àprova nem
desaprova um projeto de impacto ambiental. Exatamente por
essa pequena questão não podem os garimpeiros atuar em
Bom Futuro.
-É contra isso, Sr. Presidente, que registro; nesta tarde,
o meu protesto, por essa posição de insenSibilidade do_ Governo Collor, especialmente do seu Ministro ......:. que hoje,
segundo consta, e~tá ?emissionário: Espero que ~!S~ demissão
efetivamente se confirme e que, em seu Iug~r, para esse importante Ministério, Seja desígnado alguém mais .sensível, mais
comprometido com o Brasil e com os brasileiros, alguém que
venha a atender e dar prioridades às questões sodais que

porque, primeiro, condena o garimpeiro a delinqüir e depois
pune-o porque delinqüiu. É essa a dialética da irresponsa_bilidade oficial que deve, exatamente, previnir os atos ilícitos
e não criar condições para a sua prática corrente, para depois
deliciar-se na punição. E o que nós vemos é exatamente o
qlil;focorreu em Ariquemes:- õs gatimpeiros nao têm maís
-ã q-uem-apelar; os garimpeiros fazem <leste Senador um portavoz da sua dor, da injustiça: que Sofrem e, sobretudo, da
violência de que são vítimas, ora pela Polícia Federai; atuando
diretamente nas áreas de mineração, ora pela polícia ·estadual,
que também atua na área de garimpagem, principalmente
agora com essa violência praticada no último sábado, ·cujas
cenas, por- certo, fazem parte hoje do repertório naCional.
E mais uma vez Rondônia aparece no cenário do País como
a:_terra ~a delinqüência.
Ocorreu uma agressão a um direi!o Ie:gít_~~ci~_tãC? _sa_g!a9-p
como a vida, que é o direito aO -trabalho dos garimpeiros
e das cooperativas. Elas têm assegurado, pela própria Constitui.ção, esse direito; pela legislação igualmente se repete os
ter~ns da Lei Maior, mas os seus direitos não são respeftadOS.
Então, ocorre este ciclo macabro. Primeiro, críam-se condições para delinqüir; depois o Governo se compniz em punir
a delinqüência.
O que nós queremos é uma regulamentação, Sr. President~; Çl que nós queremos é que imediatamente seja cumprida a Constituição; o que nós queremos é que s~ja SuspensO
imediatamente, na forma como fez o Superior Tribunal de
Justiça~ ·os atos de concessão dos alvarás de lavra à Ebesa,
de acordo com o Mandado de Segurança n' 138/91. O que
se que·t é o im:Périó-da lei. Nada mais que a lei. Nada mais
que o respeito à ela, nem que seja nos confins da Amazónia,
onde a lei, muitas Vezes, não chega a ter condições Inateriais
para a sua aplicação. Mesmo onde se desconhece a lei, queremos que ela seja o guia para nortear a atuação de bi-asileiros
_expelidos de todos os recantos do País por essa recessão brutal,
pela inflação, que vai aOs poucos corrOendo a capacidade
aQ~_isitJya do povo brasileiro, que já' n~aa -t~iri oo·que- çomer,
-que é condenado à miséria, à fome e a morrer, muitas vezes,
delinqüiiido.
Lembro-me, Sr. Presidente, que Thomas Morus, hinos
idos de 1500, referia-se, na Inglaterra, que, il].icialme:gte, o
homem era expelido do campo pelos rebanhos de carneiros;
depois, era quase que obrigatoriamente forçado a roubar para
comer e, como recompensa, a mortel Primeiro, tiravam-se
os. homens_ do campo, jogando-os na cidade e depois tinham
o prazer de decapitá-los.
Mas o que queremos_ é mudar esse quadro, porque a
história se repete. '~Nada há de novo sob o Sol", referia-se Maquiavel.
Nós temos que JTIUdar, nessa marcha, em busca da realização _do homem cOMo um todo, em busca da realização das
capacidades físicas e mentais do homem, que começa exatamente pelo direito ao trabalho, pelo direito de não morrer
de- fome, pelo direito de extrair 4o suor do seu rosto o pão
de_ cada dia, que se quer negar,·nessa circunstância, garantindo
o privilégio, único_ e exclusivo, às_ elite_s que_ já têm muito,
já-têm o bastante, que estão preocupados, sim, para manter
os preços desse mineral no mercado intern~cional, mas, aqui,
antes do que tudo, é uma questão de vida ou de morte, é
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uma questão de fome, é uma questão_de __ de_s_e:ovolvimento
do meu Estado.
,
E} por isso, eu conclamo o Sr. ,Govemador, reprovando
aqui a atitude que S. Ex~ adotou, no' último sábado, colocando
a Polícia Militar contra os garimpe~roS, 1sobre o povo de .Ariquemes; que este também se alie r:1es4 grande tarefa de abrir
o garimpo de cassiterita, em Ariq1,.1çm~s.
Era isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que eu tinha
de registrar e não poderia deixarde fazê-lo, mesmo quando
a República é tomada, de certa forma, de assalto por essa
reforma ou essa renúncia rilin,iSte~~l. 1
Essa renúncia, realmeilte, deve ~ser algo de novo que
vai occ:>rrer no País, porque os atos_de corrupção estavam,
em verdade, corroendo o Govem_c;> rda1 República. Com essa
mudança 1 possivelmente, o Presidente Collor terá oportunidade de buscar no seio ·da sociedade I?ra11Ueira homens probos,
homens que tenham a virtude para governar, e governar,
sobretudo, é fazer do exercício da função pública uma devoção
aos interesses sociais e coletiv_o!;õ, É_f!lais do que o exercício
do poder, é uma ação virtposa yqlt~d.a para 'o bem comum.
É- iss_o_que esperamos, Sr. Pres;den_te, Srs ... Senadores,
em se confirmando essas_notícias, porque neste País é preciso
que o~ fatos apareçam, pois, eril geral, os atos e os projetes,
os enç.nciados_, muitas vezes não passam de um gesto de boa
vontade.
_
,_
Que nesta oportunidade o GoVei"no da República encontre homens-competentes, sérios e honestos para desempenharem as altas fun_ç_õ_es. que o País rçqt.ier, ileste momento
de crise. Homens que façam da lei a sua búss_ola; homens
que atendam aos princípios -da COilstl.triição, porque a atividade ,a,dministrativa,_ sobretudo, é um,:~to intralegal, !5 umato que se circunscreve na órbita das leis. _Q- Q1Je _se- qtier
é a volta da primazia da ConstituiÇão e as leis de fprma clara,
natural e permanente, para que situiç5e~ Como ~sta que ·acabo
de denu'nciar não se repitani., porqUe ·se a lei e a Constituição
fossem obedecid,as, eu não estaria, por OO~o, tomando o tempo desta excelsa Casa, com uma_ questão minúSCUla elo IlfCU
EStado de Rondônia. Isso seria ó natural, isso seria a ordem
das cOiSas, mas irifeliirherite isso não· óéorre e nóS temOs que
VOltar'a denunciar. eiriborá Sabendo da'iO.efiCácla dessa denúnci~·; embora sabendo que isso pouco oU ~m nada_ re'sultã-.' M3s
precisamos aqui, como rt1,n:n trabalho de Sísifo, coritinuar nesta
tarefa: de_ carregar o fa'rdó pesado que vái esmagando o povo
__
_
'·
brasileirO:
_
Muíto obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! !'almas.)

Durante o discUrSO do Sr. Amir Lando,_o Sr. Epitá-

cto Cafeteira_J· def.xa a cadeira da presidênciar que é.o.cupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presiderite.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides. Fazendo soar
a campainha.)- Antes de passar a palavra ao·orador seguinte,
na orçl~-r;n de inscríção, desejO fazer· unia breve comunicação
aos Srs. Senadores. , .
Levo ao conhecimento da Casa que~ por volta do meio-dia
de hoje, o Senhor Presidente da República comunicou-me,
na condição de dirigente do Senado Federal e do Congresso
Nacional, que aceitara o pedido de exoneração·coletivamente
formulado pelos Ministros de Estado e. Secretârios de Governo, que vinham serv:inQo a atual Administração.
No ensejo, Sua Excelência ressaltou que já se decidira
por manter, nos respectivos cargos, os titulares das pastas
da Economia, Saúde e ·,Educação, além dos Ministros Militares.
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Ao agradecer a gentileza do Presidente Fernando Collor
de Mello, fiz-lhe votos para que a reestruturação dos escalões
governamentais ocorresse .com a celeridade possível, assegurando-se a normalidade da vida administrativa do País.
Era a comunicação que, como Presidente do Senado Federal e do _Congresso Nacional desejava tranSmitir, n:éStffinstante, a tod_os os Srs. Senadores. (Pausa.)
.-.
'
ConCedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -,. PI. Pronuncia o seguinte- discurso. Sem revisãO do orador:)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, quero, na tarde de hoje, fazer urii registro
de dois eventos altamente significativos para o meu Partido.
Na sexta-feira, dia io do corre:ri.te mês, fui até Recife,
no Estado de Pernambuco, com o objetivó de inaugurar a
nova sede do Partido da Frente Liberal. Após a reunião que
mantive com o Governador daquele Estado, Joaquim Francisco, desloquei-me, acompanhando S._ E~~ à r.efe;rida nova
sede. O acontecimento foi altamente prestigiado; estiveram
presentes, inclusive, o Vice-Governador, Carlos Roberto
Guerra Fontes, o Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Pernambuco, Deputado Geraldo Barbosa, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos e vereadores.
Após os discursos de, praxe, o _P:residente. Regional do
meu Partido, o Deputado Estadual André de. Paula, promoveu
reuniões dos diversos departamentos do partido naquele Estado, tais como: Movimento Jovem; ALFA - Ação Liberal
Felninítia, e Movimento Trabalhista, de tal sorte _que a sede
entrou ilnediatamente em giã.n"de movirnentação.
Congratulo-me, pois, com os correligionários daquele Estado e registro, com grande satisfação, a força do Partido
-Pernambuco.
O segundo evento, a que gostaria de me referir, foi anteontem, sábado, dia 28 de março, em Curitiba, Paraná, onde
se reuniu o Partido com todas as suas expressivas. lideranças,
prefe"itoS vereado-i-es, presidentes municipais da nossa agre_
miação e também deputados federais e estaduais. ·
QL!_~rç d.i~erque se tratou_ efeti-yamente de um important~
acontecimento; iriiportante pelas_ dimensões.~ o grande auditório esteve inteiramente repleto, importãnte pela revivificaÇão das-·t.esés Hberais, ·pois "fa1ou-se das funções do Estado
no setor de infra-estrutura, de educação, de saúde, de saneamento, habitação popular e segurança; salientou-se o_ papel
da economia de mercado; comentou-se que à sociedade deve
-~caber e deve incumbir todas as demais funções que não. aquelas
-a qúe acabei de aludir foram citadas a questão da pluralidade
de idéias, ·a questão da cidadania, tida_ com~ fundamental
e· de suma importância, a questãO d-a igualdade de oportunidades.
Enfim, fOram debatidas_ e -discutidas as teses liberais; as
mais variadas, cóm um auditóriO inuito interessado e debatedor.
Naturalmeiiie, tirilio que trãZ:er Os- meus Cunlp-rinientos
ao Dr. Augusto Cat:neiro, presidente do PFL do Paraná, ao
Deputado Plauto GUimarães, Deputado Estadual, que falou
em nome de seui'i p3.res; aO Deputado António Ueno, que
falou em nome dos del,llais deputados federais, ao Ministro
Reinhold Stephanes, aó Deputados. Ivanio Guei"ra, Werner
W3nderer, Max Rosenmann, Luciano Pizzatto; ao Prefeito
de Maringá, Rfcatdo Barros, em nome de todos os seus colegas

em
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do Estado e, também, aos Deputados Federais Ronaldo Caia-

do e Alacid Nunes- Presidente do PFL no Estado do Pará,
bem como ao Senador Henrique Almeida que para lá se deslocaram com o objetivo de levar o_ seu apoio ao evento.
É preciso que deixe consignado também que, na ocasião,
·filiou-se ao·PFL o Deputado Federal Abelardo Lupion, e
fcii lançado para candidato a Prefeito de Curitiba, pelo PFL,
o Deputado Luciano Pizzatto. FOraín feitas prévias nesta reUnião e, Por uma ampla maioria de votos, ele saiu indicado
e apontado como candidato do meu Partido à Prefeitura Muni·'
cipal de Curitiba.
Para concluir, Sr. Presidente, devo dizer que o Partido
da Frente Liberal recebeu várias ·adesões recentes; todas elas
importantes. Referi-me aqui ao Deputado Abelardo Lupion,
do Paraná, e reporto-me, também, à Deputada Marilu Guimarães, do Estado do Mato GrOsso do Sul, além dos Deputados
Délio Braz e Ron'aldo Caia-do, do Estado de Goiás, e Maurlcio
Calixto e Pascoal NoVaes, do Estado de Rondônia.
Em pouco tempo, O PFL aumentou significativamente
a sua Bancada num sinal claro de que a nossa mensagem
está consentânea com a atualidade co·m a modernidade e com
os novds-ventos· que·, afinal, sopram no mundo inte~ro.___
_
Assistírilos teceri.teírie:nte--ao raiar de uma nova era quando caiu o Muro de Berlim e se reunificaram ás duas Alemanhas. Com a extinção da União Soviética e a criação-da Comunidade de Estados Independntes, liberalizaram-se e se democratizaram todos os regimes do Leste Eur_opeu, por último
a Albânia, tida Como O sistema má1S- fechado de todos.
Podemos dizer o mesmo de toda, a América Latina: Infelizmente, apenas no Haiti houve uma reversão do processo
de democratização,-após ·os ·exaustivos anos de penúria a ·que
foi Submetido aquele país; sob as administrações-de François
Duvalier, o Papa Doe, e de seu filho, o Baby Doe, com o
domínio dos chamados Tontons-Macoutes, imortalizados,
aliás, na obra Os Come_diantes, de Graham Greene. '
Mas, a não ser no Haiti, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
os demais países da América Latina tiVeram proceSsOs de
aperfeiçoamento-democrático: GUatemala, Nicarágua, Brasil,
Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, enfim, em todos houve
·
·
eleição direta para Presidente da República.
Então, ·essa mensagem ou "onda liberal", ·corriO ,quis o
saudoso-José Guilherme Merquior,·é a palavra modema, de
ordem: é o novo incentivo, é a nova dimensão ·da sociedade
internacional. É Dela que se insere. nO Brasil; o Partido da
Frente Liberal.
Era o que tinha a·dizer. (muito bem!)
. O SRc PRESIDENTE (Mauro Benevides) \._.Concedo
a palavra ao nobre Senador Maurício Cofrêa. ·
· -'
O SR. MÀURICrO CO.RRÊA (PDT-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente
e Srs. Senadores, nesse final de semana presenciamos os estrépitos de uma entrevista do Deputado Moroni Torga:n, noyamente alegando tráfico de dorgas no_ Congresso Nacion!3-l.
S. Er, reiteradas vezes, disse que faria a entrega a V. Ex~,
como_ Presidente do Congresso Nacional,de uma relação com
10 nomes, mas hoje já ouvi a informação de que são 11,
dentre os quais o de um jornalista.
Ora, Sr. Presidente, se o Deputado Moroni TorgaiJ. desejasse realmente que essa apuraçãÇJ transcorresse em sigilo,
para não comprometer o mérito das_ investigações, creio que
não deveria ter dado o elastério publicitário 9,ue de~. Todos

Terça-feira 31

1563 ·

os noticiários de televiSão divulgaram com ênfase o assunto:
Jornal Nacional, SBT, ManChete._ As_ primeiras páginas de
todos os jornais, mais'ú"m.a Vez, colocaram em dúvida a credibilidade desta Casa, qUê 'já tem os seus arranhões, perante
a opinião pública brasil'eira.
Faço uso da palavra neste instante para, mais uma vez,
asseverar e é do cqJ?.J.!~c.im~n~o cJe y. Ex~ qu,e o art. 52, no
-:elenco de atribuições do Senado, dá ao Congresso e, evidentemente, também ao Senado Federal, o poder de polícia. Sendo
verdadeira a entrega dessa relação, torna-se imprescindível
que V. Ex• determine as pi'ovidéricias imediatas para a ap-uração da verdade; porq'!_e; enquanto não se apurarem: os fatos,
todos os funcionários ·desta Casa, incluindo os jornalistas,
ficarão sob suspeição, já que a menção é genéTica. U mã atitude dessas não contribui pàia a busca de uma solução, que é
o esclarecimento dos fatos.
Sr. Presidente, apelo a V. Ex•, em nome dos servidores
desta Casa, dOs jom~fistas e de nós mesmos Parlamentares,
no sentido de que essa situação seja definitivamente esclarecida o mais rapidamente possível, para que o Congresso mantenha ·a sua imagem: de' Casa reSp.eitável, e não -peisista a
idéia de que aqui há um.antro de _m~rginalida!=le, onde_ constantemente de praticam irregularidades, pois isso compromete
a dignidade, a postura, o brio de todos os que-trabalham
nesta Casa.
··
Os cumpridores de suas obrigações, que são a inaioria,
não podem respondei' pelos deslizes daqueles que praticam
atos que comprometem a dignidade desta Casa.
..O Sr:. Jutahy Mag~Ihães..:.... Permite-ine V. Ex• um·aparte?
O SR. MAURÍCiO CORRÊA.:... Perfeitamente;·sénador.
Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magálhiies- v: Ex• tem ioda r.Zão. Esta:
mos acostumados a es~as acusações_ genéricas. em ·que t9dos
ficam colocados na :mesma situação e mal situados perante
a opinião pública. NQ entanto, quem faz a acusação não tem
a IQ.enor preocupação em dizer qu~m é o acusado e quais
as provas de que dísj:u)e. Estamos ·atentos a esS:ã.'-'--bn:dá ·de
dem;U,u:i~s: Sem ci menOr compromisso ~e. Comprová-las. 'spu
d~. Oposiç[o, combato este Gove_:cno, mas inquieto-me pelo
excesso que _está ocorr~ndo. É preci:5;o ter cuidado para não
desmoralizar as própriàs denúncias. Tenios que fazê-los, senão
com total certeza, pelo menos com provas que demonstrem
a possibilidade de se chegar a urna _conclusão definitiva- ã.
respeito daquela acusação. Estou preocupado, realmente, _e
V. Er, no caso específico, tem toda razão, pois nãó é possível
afirmar que existem a:qui os traficantes~ dar os nomes, nias
ninguém saber quem são.
-.. O SR. MAURÍCIO CORRÊA.:.. ·Agradeço ao Senador
Jutahy Magalhães pelo seu aparte.
Sr. J;»residente, não quero ~izer que o Deputado não tenha
razão. Ao contrário, S. "Ex• se preocupa com a epidemia: que
-grassa pelo Biasil, que é o_ tráfico de entorpecentes, O uso
com,e,rcializado e ilícito que dele se faz, o descaminho que
se pratica com as consciências, Com os caracteres, em virtude
do uso dessa droga no mundo inteiro. O que não _é justo,
como assinalou o Senador Jutahy Magalhães, é que o Deputado use a mídia nacional p"aiã. fazer a acusação,- e: que depois
peça sigilo. Se V. Ex• entende que assim deva proceder, é
indispensável a rapidez, em nome da dignidade dos funcionários, dos jornalistas e de nós, parlamentares que servimos
aqui. Vejo, volta e meia, alguns colegas parlamentares procu-
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rarem assacar contra o Congresso N ãcionaLaleivo-sias e denún- ____ ~spero que V. Ex<--sr. Presidente, co_m_o__ salieriieTã:inda
cias que depois não sáó prOvadas. há pouco, nos informe_ sobre o. _momento adequado- em que
V. Ex~, honra lhe seja___ feitã.-, tem sido um intimo ratO isSo _será trazido ao c_o_nhecimento dest(! Casa e do Congresso
defens_or da instituição do Poder Legislativo, tem lutado para Nacional, ou se
Ex~· já vai nomina:(_
_ps que estão envolvidos
que a tmagcrn do ~ongr~s~? _~eja. a IU-,~i_s t_esp~itável possível, na den_úncia feita pelo Deputado, ou s.e a investigação- exige
que as nossas-funçoes SeJam cumpridas com dignidade e que realmente que- Se espere niais um pouco.
__
ap:esentcmos, ?erante a sociedade brasileira, a resposta daPenso que não podemos deixar passar muito tempo, Sr.
qmlo que deseJa, no que tange ao cumprimento do nosso Presidente. Cobrarei', aqur desta tribuna, a menÇão dos nomes
dever.
·contidos na relação que o_Deputado irá apresentar ·a V. E.J!:~,
Faço uso da palavra neste instante para apelar, para rogar em defesa da _honorabilidade dos que não estão compromea V, _Ex', como Presidente do Congresso _Nacional, como depo- tidos, que são corretoS e. cumpridores das suas obdgações,
sitário âe mais uma acusação, que CSSa não sCja· maiS ufua i{e iS:Sõ, evidentemente, rião formais um segredo de polichinelo
acusação leviana, que isso_ sejã devidainente esclarecido em e, amanhã, os jornais já -nãO tenham divUlgado- as pesS_()as
_apontadas no referido documento ..
nome da dignídade dos que cumpi-em ·aS' suas obrigações.
Sr. Presidente, aguardo a palavra de V. Ex~ para esclaO Sr. Meira Filho~ Pernifte-me V. EX~ Um aparte?
recer mais uma vez essá acusação qU~'àbrangeu o Brasil nesse
fin~l de semana, a respeito das acusaÇões do Deputado Moroni
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concedo a palavra a
-- - ._
_ _ V-. _Ex~. com o 'maior prazer. ·
Torgan._
É preciso _de.terminar proVidênclà._s- necessáriaS imediataO
Sr. Mf.ii-a Filho- Quero apenas aduZir ao seu prOnuilmente. Temos ó poder de polícia: Não há necessidade de
Polícia Federal ou Militar; pois áqul temos uma _segurança - Cíamento. o que estou_ OuVindo_ no:; _corr_e4ores_ Q.a Çitsa. Há
que, nos termos da ConStituição,- é a responsável pela manu- realmente uma çxpectativa enorme e desusada erp. .tornÇt do
pronunciamento que o Oeputado deverá fã.Zer hoje no. plenátenção da ordem, sob a Presidência ·do Congresso NaCional.
rio
da Câmara.
Portanto, tenho certeza d_e_que V. Ex~ está devidamente
cônscio e seguro de que isso precisa ser esclare-cidO imedia. O SR. MAURÍCIO CORRÊA -.Senador Meira Fi)ho,
tamente.
o Deptitádo afirriloi.i, pela televisão; ainda há pouco, 'que
não fará a leitura dos nomes - agora onze, c.om i3:. inclusão
O Sr. Esperidião Amin- Permite-ine V. Ex' um aparte?
çio jo!tialis~a - cuja relação será entregue pessoalmente ao
Presidente MaUro-Berievídes.
O SR. MAURÍCIO. CORRÊA- C_ain-muÜo prazer.O Sr. M.eira Filho - Faço este adenda em_ função do
0 Sr. Esperidião Amin --EU gostâriã-aperia:s de me solidarizar integralmente com a manifestãÇã6 de V. Ex~ e aduzir que se ouve na "Rádio Cotredor" ~ que transmite ~odes os_
às suas colocações o_seguinte comentário. Quando estouraram ·boatos.
as primeiras informaçõeS, no-começo_do mês de março, acerca
OSR. MAURÍCIOCORRÊA- Poisbem,"Sr.Presidente. de tráfico de entorpecentes no Congresso Nacional, houve eram essas as minhas palavras, esperando que Y. Exa nos
uma dualidade de posições_ nas duas Casas. EnqUanto 6 Presi- tranqüilize. Muito obrig~do.
dente do Senado_ com o nosso aplauso- tomou uma posição
- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-.,. Srs. Senadoaberta, corajosa, transparente, solicitan-do, inclusive, apoio
externo, por inici~úivã sua, para tal apuração, na Câmara res, Sr. Senador Maurício Corrêa, a intervenção de V.__ E~\
a posição_ foi bastante _diferente: houve. o entendimento de na sessão de hoje, compele a Mesa a oferecer esclarecimentos
que cabia àquela _Casa fazer a apuraÇão. O que considero a reSpeito de providências que-adotou relacionadas a notícias
mais- grave nas declar~ções_ publicadas 'neste fim de semana intermitentemente veiculadas pela imprensa a respeito danaré que o Sr. Deputado, que até profissíonãlmente tem obriga- cotraficância nas dependências do-Congresso Nacional.
Quando a primeira versão foi divulgada por importante
çúes na área como pes-:o-oa física, s_ó fez lais declaraç6es depois
que_o S_enado deu a lume os_ resultados das suas apurações, órgão de comunicação social do País, assumi uina postura
desenvolvidas no âmbito ·da própria Ca'sa no final da semana inequívoca, decidida, corajosa e, sobranceira, com o grande
passada. Quer dizer, o Deputado fez esse pronunciamento objetivo de resguardar a imagem do Congresso Nacional.
Tanto isso é verdade que, no dia seguinte aó ·que tomei
quase que como uma resposta desautorizadora. Curiosamenconhecimento
da notícia publicada por jornal de grande_ circute, S. Ex~ nada falou sobre a providências auto-suficiente ado.:tada pela Câmara,- Iió li.mite de suas prerro·gativas, no sentido lação, instautei;ila área do CeDtróGráfiCó do SenadO" Federal,
de ela própria desenvolver as investigaÇões que; fe"I:Jito; a:CjUi uma Coniissão de Sindicância, que; na última sexta-fefra, conno Senado forarii rcali.Zadas_de maneira aberta e transparente. cluiu o seu trabalho. O indiciãmerito de dois servidores levou
Esse- come"nfáliO,-Senador Maurício corre~ã-,- pretendo incluir, a Presiâêficia dã Cas·a a determlnãr ã irista.ú"raçâo de inquérito
sob a forma de aparte ao seu pronunciamento, para dizer administrativo para- dar prâssegulmeiito -ãs lnvesügáçÕê:s e
identifiCãção dõ_s responsáveis, a- fini de que, caracterizado
que, do ponto de vista éticõ,-ã§declarações aludidas são falhas.
o- comptometirflento. procedêssemos à aplicaÇão das sanções·
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, gostaria ·administrativas e ao enCaminhamento do processo ao Minis- _
de_ aproveitar a oéas1ão e fazer jUstiÇa. TiVeinoS -um períOâo térió Público, para fOrmulação da denúncia, e, logo em seguiem que havia furtos, dcsaparecimento_de_ objetos eletrônicos, da, naturalmente, a decisão- da autoridade judicial compe~
.
roubos-de bolsas e -dinheiro. FeUzme'!l~e, devido à atuaç·ão tente. -. - Ainda 7m ~Oitaleza, no firiãl. da seniãna paSSada, para
do Chefe eh Segurança desta Casa, a" quem rendO minhas
homenagens, ho~v~ uma diminuição expresSiva desses atonte- -onde viajei para ateiidei a compromissoS da maior importân_cia, recebi a noticia âe que a prisão_ de um publicit3fío
cimentos intranqüilizadores aqUi no Seriado Federal.
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ensejava a que se retomasse o noticiário envolvendo

o: con~

gresso Nacional nessa questão relacionada com o narcotráfico
no País.
Interpelado por emissoras de _televiSão e pela imprensa
escrita, fui, mais uma vez, incisivo ao anunCiar o meu propósito
de determinar a apuração do envolvimento de qualquer pessoa
do Congresso Nacional. Fiz questão de --repelir, de pronto,
que, em relação ao Senado, eu respondia com abs_oluta tranqUilidade; e, no que diz respeito_à Câinara dos DepUtados,
o Deputado que se envolvera com esse delito já havia recebido
punição exemplar com.a cassação do seu mandato.
_
No que concerne aos servidores que integram as duãs
casas, reiterei CJ.tfe buscaríamos todas as informações para
identifiCar se, de fato, haveria envolvimento de algum servidor
do Congresso Nacional nesse proble-ma de drog3s-- cocaína
e outros entorpecentes~ mencionado pela própria imprensa,
e que, retornando a Brasília, hoje, receberia aquelas informações mais precisas do Deputado Moroni Torgan, que Se dispôs
a transmitf-las, até a manhã de hoje, por mint inStado a que
assim procedesse, mediante documento a que S. Ex• teve acesso e -que menciona, ao que sei, um funcionário _da Câmara
dos Deputados.
Se procedente a versão, evidentemente, farei chegar essa
comunicação ao Presidente Ibsen Pinheiro, -que, logo mais,
estará retornando a Brasüia. COnfigurada a responsabilidade
desse servidor, acredito que o Presidente da Câmara, homem
de formação jurídica aprimorada, integrante que é do Ministério Público, adotará, sem dúvida, as medidas indispensáveis
a resguardar a imagem da própria Câmara e do CongreSso
como um todo.
No que se relaciona ao Senado Federal, acredito que
as especulações_se direcionam para Os dois nomes menciOnados na sindicância íniCiã.l e cuja apuração esperamos se
efetive durante o inquérito administrativO -insraurado desde
a última sexta-feira.
Preocupo-me em resguardar realmente a image-m do Senado Federal e do Congresso Nacional e tudo farei de fornia
inflexível, até mesmo arrostando, aqui e ali, com manifestações _de incompreensão;--quando, por exemplo, requisitei
ao Ministério da Justiça um delegado especializado_ em combate a drogas, para que ministrasse um curso de 40 horas,
que terminará tia prOxíiila sexta-feira, aos 25- integranteS do
quadro de agentes de segurança doSenado.Federai._Foi uma
providênciã ·pronta, enérgíca, decidida, adOtada -com a mãis
absoluta transparência. Fiz questão de sair .do meu gabinete
para instalar esse curso que atende, inclusive, a exigência
da Lei de Entorpecentes, porque ninguém pode atuar nessa
área sem ter um curso de adestramento, de aperfeiçoamento.
Enfim, sãõ-poSições claramente definidas, que objetivarn não
apenas punit os responsáveis, mas~ sobretudo~ resguardar- a
imagem do CorigreSSõ- Nacional.
Quahdo problemas da maior gravidade reclamam a nossa
atenção, e também esse, que não_ é de menor monta, fias
que ocorre em todas as cidades - e o próprio COilgresso
é unia cidade, com um trânsito/dia de 20 mil pessoas -estaremos firmes, resolutos, -deliberados para apurar tesponsabiIidades, diligenciar as sanções administrativas cabíveis e adotar
o procedimento legal, com encaminhamento de irlquérito -ao
MinistériO Público e o_ posterior ofereCimento de denúncia
à autoridade judicial competente. É essa, portanto, a disposição da Presidência da Casa.
E se logo mais o Deputado Moroni Torgan comparecer
à Presidência' do Senado - sou informado, aliás, de que S.
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Ex• ]á esiá no gabinete da Pre~i~ência- havei-e~os O,e reÇeber
de S. Ex~ as informaçõe;s que __c;ons~c;!ep1 vali_o~as, e delas dar~
. mos ciénda à impreriSa, -e voltarern6s a esta cadeira para
fazer a comunicação formal ao próprio Senado, a fím de que,
uma vei mais, se comProve à saciedade a ilossa firmeza.' a
nossa·di~posição de apurar, de todas as formas, e~sC: tlpo·
de increpação que se irroga à face do Congresso brasileiro.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Carlos Patrocínio~ Flaviano Melo - Joao Rocha - Josaphat Marinho - J osê Fogaça -José Sarney - Maurício Correa - Nelson Carneiro - Raimundo Lira - Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em sessão
anterior foi lido o _Requerimento n9 106, de 1992, do Senador
Lourival Baptista, solicitando autorização do_Senado para ausentar-_!je d_o País no _período de 29 de março a 12 de abril
do corrente ano, a fim de participar da 94~ Assembléia Geral
da Aliança Internacional de Turismo, em Sevilha, Espanha.
O requerimento deixou de s.er apreciado, naquela oportunidade, por falta de quorum.
Solicito do nobre ,Senador Jo.nas Piilheiro o parecer da
ComisSão de Relações Ex..teriores e Defesa NacionaL
O SR. JONAS PJNHEIRO (PTB - AP. Para proferir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador Leurival Baptista,-p-elo Requerirrieiltó-n9 106, de 1992, ao tempo
em que-informa que. foi convidado para participar da 94~ Assembléia Geral da Aliança Internacional de Turismo, requer
_ a competente e necessária licença para ·se ausentar do País,
nos termos da Constituição e tanlbém de acordo Çoífi o Regimento, no período de 29 de ma.rço a 12 de abril.
___ Não temos absglutamentc:; n"\da em contr~rio.)~_o_m9s faVoráveis à conCéssao da licença. _
·
·É o parecer, Si. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer
é-favoráVel.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em sessão
antúior fOi lido o Re~uerimento n" 107, de 1992, Ao Sen_ador
_.IO.t0;Caln:J,oii,-Solicit3ildo ~torizaçãO _do_ Sena-do para a~ sentar-Se do País no período de 2 a 17 de abril do corrente ano,
a fim de participai, ria qualidade _de membro da deles~ção
brasileii-a Junto à-União Int~rpadamentar, da 87~ Conferência
Interparlamentar,
Yaoundé, República dos Camarões.
O requerimento deixou de ser apreciado, naquela oportu-nidadeJ por falta de quorum.
- -Solicito-do nobr~ Senador Jon~s_Pinfielro o_p~recer da
Comissão de Relações Exteriores e_ Defesa_ NacionÇll. .
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs ...Senadores, tendo em vista
que este Senado estará muito bem representado pelo nosso
insigne Companheiro, Senador João Cahnon, perante a 87~
Conferência Interparlamentar que vai Ser realizada em Yaoun-dé, na República dos Camarões, somos pela concessão da
licença.
.
O parecer é favorável, Sf. Presidente.
·o SR. PRESIDENTE (Mauro Bepevides) - 0 parecer
"€, portantO, favorável. .
.
-- -- .
A votação fica, entretanto, adiada por falta de quorum.

eio
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está esgo' ' -~ [egistro n~quela Cor"te, a fiscalízação -de- :itos e COritratos
e os pedidos de reexame de contas.
tado o tempo destinado ao ExP-ediente.
Ainda no Título II, Cap~tu~o_III, sã? inco_rporados :aoPassa.._se à
Projeto-dispositivos conStitucibháiS aüneiite"s aO cOntrole interno e fiX3ôas normas para maior interáção deste com o controle
ORDEM DO i>lA
externo exercido pelo Congresso Naciánal, via Tribunal de
Item 1:
contas.
--1
o Capítuló IV do mesmo Título também incorpora preceito constitiicional, disciplinando o controle a ser exerddo
por -qualquer cidadão-, ·partido político, ãsSoéiação Ou SiiidiPROJETO DE LEI DA CÂMARA
cato, mediante denúncia fbfmulada perante o Tiiburlal. N• 73, DE 1991 ~
Estabelec_e q_ Proje_to também, ainda no Título H, as san(Em regime -de urgência', noS tellllos_do a~. 33_6, ções a serem aplicadas aos responsáveis julgados em débito
c, do Regimenta Interno.) ·- ·
~
-- -O-U-que tellhclffi-suas contas jUlg-adas irreg_~Iã.~e"s. -.
---Discussão, em-turno úniCO; do Projeto de Lei da
0-Tífulo III seguinte traça normas sobre a Organização
Câmara n• 73, de 1991 (n'4.064/89, na Casa de origem), do Tribunal, envolvendo sua Sede e Composição; Plenário
de iniciativa do Tribunal de Contas da União-, que dis- e- Câmaras, Presidente e Vice-Presidentc, Ministros; Auditopõe sobre a Lei OrgâniCa- do Tr1bunal d.e Contas_ dª res, Ministério Público e Secretaria:
- - -União e dá outras providências. (Dependendo de pareFinalmente, -o Projeto- contempla, no Título IV, um concer.)
·
jurl'to de vários dispositivos-. inseridos como DisposiÇOeS GeSobre a mesa, parecer da ComiSsão de Có_nstituTção, Jus- rais e Transitórias.
tiça e Cidadania, que ser:á lido pelo ~r. 1~' Secretá_rio.
--III
É lido o s~eguinte,
Trata-se, como se vê, de proposiçãO densa de substânCia,
que estabelece disciplinamento jurídico indiSPensável ao bom
PARECER N• 62, DE 1992
funcionamento do Tribunal de Contas da União, corripãtíVel
com as nobilitantes funções cometidas àquela Corte pelã ConSDa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei da Câníára n• 73, de 1991 (n• tituição de 1988.
4.064-D, de 1989, na Origem), que "dispõe sobre a Lei
Cuida-se de disciplinameilto, enfim, iriljJfCSciildívd e-urOrgânica do TribuÍial de Contas 'da União e dá outras gente,_ em especial no momento ora vivido pela sociedade
brasileira, em que proliferam as denúncias sobre malversação
providências".
de dinheiros públicos, a exigir permaneiltS:~acomparihameritO
Relator:_ Senadpr l'e<!ro Simon
Aprovado na Câmara dos Deputados, após exame das -e controle da aplicação dos recursos carreados para o EráriO.
Comissões de ConstituiÇão e" Justiça e de Redação, e de TrabaIV
lho, de AdministraçãO e Serviço PúblicO, chega para revisão
À iniciativa foram oferecidas 8 (oito) Emendas, todas
do Senado Federal, com distribuição a esta Coriiis.são, o Pro- deg.tro do prazo regimental.
jeto de Lei em epígrafe, que "dispõe _sobre ·a Lei Orgânica
Emenda n~ 1
do Tribunal de Contas-da União e dá outras providências".
, , , , II
De autoria do ílustre Senador Am~zonino Mendes, a
V~~do em mai~ -de c~m_artigos, dP_~ojeto, de i~iciativa Emenda aCrescentava, ao art. 1'". Q seguinte inciso: "XVIII
- físCalizar a aplicação -e julgar as contas do~ recursos provedo mericidnado TribUnal, inicia,- nO Sàti-TítiJlO I, Capítulo
nientes do Fundo de PartidpãÇão dos Municípios". Foi;posteI, com a-pisciplina dasfcompetências éoilstitucióriais -daquela
riotmertte, retirada pelo autor, não nos cabendo, pois, apreCorte de Contas, em confOrmidade com o que, na matéria,
-ciá-la.
-- - ----- -prescreve a Lei Maior (artigO 70 e segUintes)--:-_-_---No mesmo Título I, Capítulo II, são arrolados os órgãos,
Emenda n 9 2
entidades e administradores públicos sújeitos-ajuriSdição do
TCU.
Do m_esmo autor, preconiza o acréscimo -de inciso ao
O Título II do Projeto disciplina as duas grandes vertentes
art. 19 do Projeto, para -estabelecer que -ao TCU compete
de atuação daquele Tribunal, consubstanciadas no Julgamento
"XIX - apreciar a legalid~de da acumulação de cargos no
de Contas (Capíiu1o I) e na Fiscalização~ que lhe compete
Serviço Público Federal". E proposta que, a nosso ver, não
realizat (Capítulo II).
.
c•
d_ev:e ser acolhi<ia, pois representará a remessa sistemática No Caprtulo I deste rlltimo Título estão reguladas as pres- ."de mais papéis )ara o -Tribunal, af~st~n_c{o-o cada_ vez mais
tações e tomadas de contas, inclusive aS especiais, a que ~se
d~<!_Práfi~ das auditorias e inspeções, que são os inStrurrientos
sujeitam os jurisdicionados do T'ribunal (Seção I), discipli·
efetivamente capazes de Cm prestar eficácia à sua ação fiscalizanando as Seções II, III e IV, seguintes, as várias ·espécies
dora. Ademais, esse controle da legalidade das acumulações
de julgalflento de contas, a execução das diversas modalid~des
pode ser perfeitamente realizado durante as auliitag_ens reãli. de decisão e os recursos interponíveis pelos responsáveis, de
zadas pelo Tribunal. Somos, portanto, pela rejeição dessa
molde a s_e lhes oferece.r _a mais ampla garantia de defesa.
Emenda.
A fiscalização a cargo do Tribunal, regulada no Capítulo
Emenda n~ 3
II do mesmo Título II, abrange matéria-s de itiegável relevâ!).cia, como as contas do Presidente da República, a fiscalização _ -Também da lavrã du ilustre Senador Amazonino Mendes,
objetiva- ãlte-rài o aft. 7~ do Projeto, a fim de deixar estabeexercida por iniciãtiVa do Congresso Nacional, os atoS sujeitos
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lecido que as contas prestadas ao TCU deverão toaas ser
"avaliadas e certificadas" por aquela Corte, atribuição, segun-

do o Autor~ "ora na esfera dos órgãos de controle interno".
Se bem apreendemos o real intuito da alteração proposta,
o que se pretende, na verdade, é que o Tribunal promova
auditoria -na -documentaçã-o comprobatória -das despesas atinentes a todas as contas que lhe são prestadas, pois só assim

será possível certificá-las. Ora, chegam a quase -duas niil e
setecentas as unidades e entidades a prestar contas, anualmente, ao Tribunal. Convenhamos que é um número bem
elevado, a exigír da Corte de Contas a utilização de um contingente de auditores do qual certamente não dispõe. Ademais,
há um expressivo número de unidades orçamentárias cujo
porte não justifica os ônusadicionais dessa espécie de controle,
além do que impossível é pretender-se a fiscalização minuciosa
de toda a" despesa pública realizada no País. Não obstante
essas ponderaçõe_s, reconhecemos a grande valia do aprimoramento proposto, razão por que somos pelo acolhimento parcial
da Emenda, nos termos da Emenda n9 1-Ccr, formalizada
adiante.
Emenda n~ 4
De autoria do ilustre Senador Eduardo Suplicy, propõe
o acréscimo de um parágrafo ao art. 41 do Projeto, objetivando estabelecer que "o Tribunal deverá manter em permanente trabalho auditoria! de campo, pelo menos 50% (cinqüenta por cento) do pessoal técnico do seu_ quadro". Embora
concordemos que a auditoria é o instrumento por excelência
de ação do Tribunal, entendemos que o dispositivo proposto
tem conteúdo eminentemente programático, desacompanhado de mecanismos de aferiç'ão que garantam a sua necessária
observância. Somos, por isso, pela rejeiÇão da Emenda em
referência.

Emenda n• 5
Também do ilustre Senador Eduardo Suplicy, pretende
seja suprimida do art. 68, II, do Projeto, a expressã-o "membros do Minístério Público". ao argumento de que o Ministério
Público, com o advento da· Constituição de 1988, "tornou-se
órgão autónomo quer funcional quer administrativamente",
não sendo concebível, pois, que, no Tribunal de Contas da
União, seja o Presidente da,quela Corte e não -o Procurador-Geral a dar-lhes posse. ,Ocorre que a Constituição de
1988, em seu art. 130, COnsagra a existênciac de um ramo
especializado do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, distiritO do Ministério Público Federal. O Projeto--se orienta nesta linha, prevendo a existência de quadro
específicO pata -o _Ministério Público junto- aO-TCU., Diante
da esp~cifiCidade dessa situação, parece~nos aceitável a regra
contida no Projeto, sendo a nossa posição, em suma, contrárta
à aprovação da Emenda de que se trata.
Emenda n96
Da mesma autoria da anterior, preconiZa a··strpreSsão,
do texto do§ 1"' do art. 77 do Projeto, da expressão "nomeado
em comissão". Argumenta o seu ilustre autor, que "a Constituição de 1988~ --em seu- artigo 128, § 19, estabelece qUe o
cargo de Procurador-Geral é um mandato e não um cargo
comissionado", sendo necessário, portanto,

~'compatibilizar

o texto com a Constituição Federal". Importa observar, a
propósito, que o preceito COnstituciOnal sob comentário prevê
mandato para o -cargo de Procurador-Geral da República,
pelo que não se aplica ao cargo de Procurador-Geral junto
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ao Tribunal de Contas _d.a União. Assim, somos pela rejeição
da Emenda em questão,..
'
Emenda

n~

7

~

Também de aut~~a~o ilustre representante paulista, propoe que o texto do art. 81 do Projeto seja escoimado das
~~~essóeS' "subsidiariamente, no que coubel• e "no cargo
Imctal da carreira'', sob a justificativa de que é precisO compãtibilizar o conteúdo do artigo citado com o- espírito e a letra
do art. 130 da C:onstituição. A propósito, convém notar que
o art.
do Projeto, exatamente por ter em vista o prescrito
no aludtdo preceito constitucional (art. 130), é que reconhece
a na~ureza especial e autónoma do .Ministério Público jUnto
a.o TCU e manda aplicar a seus membros, apenas ~'subsidia
namente, no que courber", a Lei Orgânica do Ministério
~úblico da U~ião. Trata~se, como já acentuado, do reconhecimento da existência desse ramo especializado, que não integr~ o Ministério Público da União, não lhe _sendo aplicável,
pots, .ei? toda sua inteireza, a Lei Orgânica em questão~ NesSas
CC?ndtçoes_. desaconselhamos o acolhimento dessa Emenda.
.- Emenda n9 8

8!

___ Igualmente da lavra do ilustre Senador Eduardfl_SuplicY;
que propõe para o art. 101 do Projeto a seguinte redação:
"Os ates, audiências e sessões que forem efetüados reservadamente terão o concurso das partes envolvidas que assim o
desejarem, bem como de seus advogados, podendo consultar
os autos e pedir cópias de peças e certidões dos mesmos".
De início, pensávamos e·m acolher parcialmente a 'Einenda
por considerarmos qli~' ere.tív-amente aprjmol-ava o. ie~to. En~
tretanto, atendendo 3 argumentos do ilustre Sen"a.dàr José
Paulo Bisol, optamos pela orientação que deu Origem á-Emenda n"' 41, da qual trataremos a seu tempo. Deste modo'· sómos
'
pela rejeição da Emenda n"' 8.
Diante- do exposto, somos pela rejeição d:is Einen.dasoferecidas de n,s 2, 4, 5, 6; 7 e 8 e, pela aprovaÇão parcial
da Emenda n9 3, nos termos da seguinte:
Emenda n• 1 -

CCJ

Acrescente-se ao art. 79 do Proje-to os seguintes parágrafo~, renumerando-se.; p_ara o § 49 o ~~~ _at~_al_ parágr~~o -~qico:
"§ 1• Pé\o menos zs%;(vi)l!é e c1nco.por:cimto)
das contas anualmente prestadas .ao Tribunal s,e:rão,
antes do julgamento, submetid-as a prévia auditoria Óu
inspeção.
,
§ 29 Na definição das contas a serem auditadas
em_ cumprimeÍlio ao disposto no parágrafo anterior,
o TriDunal adOtará como parâmetro exclusivo Ovolume-:
de recursos públicos geridos pelas unidades_ou entidad~s, durante o_ exercício a_que se referirem as_co.n~as.
§ 3 9 O r~latório anual a qu~ se refere o. artigo
85 desta lei consignará informaçõ~_s sobre as auditç;-ias
previstas no __§ 19 , com detalhamento minucioso_ das
Contas até então audltildas, os resultados a.J.cançados
e as providências determinadas pa:ra a correção de fa~
lhas ou irregularidades."
--~· _

v
Afora os aprimO:i'ainentos decorre~tes das Emendas. cujo.
acolhimento acabamos de sugerir, parece-nos conveniente introduzir mais algumas alterações no texto do Projeto~ m:a- em
exame, boa parte delas, ressalte-se, fruto de sugestões de
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Ministério Público Eleitoral, e·m tempo hábil, o nome
parlamefitares desta Casa e de Ministros -do próPrio Tribunal
dos responsáveis cuja-s contás houverem sido julgadas
de Contas da União.
Com efeito, aprimoran-do de certa forma o modelo pro~
irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores
à realização de cada eleição."
posto, é imperioSõ~dotar aquele Tribunal de alguns novos
instrumentos de atuação, de molde a se conferir m::líor eficácia
d) poder de requisitar, com vistas ao exerCício·-de suã.
e efiCiência à sua ·açãõ-fiSCalizadora.
competência constitucióilal, ao_s órgãos e· Critldades federais,
Com esse objetivo, atfãVés-das emendas que se seguem, se~ quaisquer ónus, a prestação de serviços téCnicos especialipretendemos dar ao Tfibunal os seguintes instrumentos:
zados. Com este propósito, recomendamos a:
a) Competência-para--:cautelarmente, -determinar o afasEmenda n' 4-CCJ
tamento temporário de responsável cuja atuação forneça iridícios -suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas
Inclua-se entre as Disposições Gerais e Transit6tiáS, ap'ós
funções~ possa retardar ou -dificultar as apurações em curso, o art. 94, o seguinte_ dispositiV-o, r-ei_lumenlndo--Se os artígos
- ·causar novos danos· ao Erárib- o-u--inviabilizar o Seu ressarci- subseqüentes:
mento.
"Art. 95. O Tribunal de Contas da União, para
b) Nas mesmas circunstâncias justificadoras do afastao exercício de sua competência institucional, poderá
mento cautelar acima aludido, competência para decretar tamrequisitar aos órgãos e entidades feQerais, sem quaisbém a indisponibilidade de bens do responsável, por prazo
quer
ónus, a prestação de serviços técnicos especialinão superior a um ano, em quantidade bastante para garantir
zados, a serem executados em prazo previamente estao ressarcimento dos danos e_m apuração.
belecido, sob pena de aplicação da sanção prevista no
Acatando ponderação do Tribunal, ampliamos a abranart. 56 desta lei".
gência- da nossa proposta, dando ensejo a que--a autoridade
e) Competência para, semestralmente, fixar os valores -·
que deixar de afastar o dirigente sob investigaçâo" seja Solidariamente responsabilizada não apenas pelos danos causados, a partir dos quais os editais de licitação para compras, concesmas também por todos os atos praticados por esse dirigente. sões, locações_, alienações, obras e serviços lhe deverão ser
previamente submetidos;
--Para tanto, propomos a:
Com relação a esta conipetência, preconiza -o TCU ser
Emenda n• 2-CCJ
impreScindível estabelecer que a Administração não se exime
Inclua-se no p-rojetO, após o art. 43, o segUinte dispositivo, de proceder às correções no edital que venham a ser entenrenumerando-se os artigos s_ubseqüentes:
didas necessárias pelo Tribunal, na hipótese deste vir a mani"Art._ 44. No início ou no curso de qualquer apu- festar-se posteriormente à publicação dessa peça licitã.fórh1.
ração, poderá o Tribunal, de ofício ou a requerimento Deste modo, propomos a adoção da seguinte:
do Ministério Público, determinar, cautelarmente, o
Emenda n• 5-CCJ
afastamento temporário do responsável, se existirem
Inclua-se entre as Disposições Gerais e Transitórias, após
indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício
de suas funções, possa retardar ou difiCultar_ a realiza- o art. 95 acima proposto, o seguinte dispositivo, renumerando-se os artigos subseqüentes:
ção de auditoria ou inspeÇão, causar novos- danos ao
.
"Art. 96. O_ Tribunal, a !? de fevereiro e a !?
Erário oü inviabilizar o seu ressarcimento."
de agosto de cada ano, fixará o limite de Valor a partir
§ 19 Ficitrá solidariamente responsável a autorido qual os editais de licitação lhe deverão ser previadade superior competente que, no prazo--determinado
m~nte submetidos.
pelo Tribunal, deixar de atender à determinação pre§ 1? O edital de Hcitação será enviado ao Tribuvista no -caput deste artigo.
nal pelo menos 30 (trinta) dias antes da data prevista
§ 29 Nas mesmas circurlstâncias do caput deste
para sua publicação.
artigo, e do parágrafo anterior, poderá o Tribunal,
§ "2? Vencido- o prazo do parágrafo anteiiõr sim
sem prejuízo das medidas previstas noS artigos 58 e
pronuncía:htento do Tribunal, poderá o edital ser publi59, decretar, por prazo não superior a 1 (uni) ano,
cado, n~9 __ ~e.exirnindo a Administração, no entanto,
a indisponibilidade de bens do responsável, tantos
de proceder às correções entendidas necessárias pelo
quantos considerados bastantes para garantir o ressarciTribunal, em manifestação_ posteriOr à pub1icação do
mento dos danos em apuração."
edital.
c) atribuição de remeter ao Ministério Pilblico Eleitoral,
§ 39 É nula de pleno direito a licitação realiZada
para os fins previstos na- ãlínea g, item I do art. 19, e no
em desacordo com o prescrito neste artigo."·
9
art. _3 , ambos da Lei Complementar n" 64, de 18 de maio
f) Competência para: àCompanhar a variaçãO do patride 199"0, o-rol dos responsáveis cUjas contas tenham sido julgadas irregulares nos cinco anos anteriores à realização de cada mônio de ordenadores de.despesas e respectivos cônjuges,
objetivado a descoberta de casos de enriquecimento ilícito.
eleição. Com essa finalidade, sugerimos a:
A esse propósito, pondera o TCU que, a fim de não_
Emenda n• 3-CCJ .
sobrecarregar as unidad~s técnicas de sua Secretaria com o
Inclua-se entre as Disposições Gerais e Transitórias, após _exame e arquivamentO dãs declaraçÕes de rendimentos e de
o art. 85, o seguiil.te dispositivO, -reriuriierando-se os artigos bens já existentes nas repartfções da Receita Federal, o enVio
subseqüentes:
de tais declarações se dê somente a seu pedido. Propõe, ainda,
seja
estendido o alcance dessa medida a quaisquer servidores
"Art. 86. Para a finalidade prevista no art. 1',
item I,letrag, e no art. 39 ,_ambosda Lei Corriplementar responsáveis por atos de que resulte despesa pública e, para
n 9 64, de 18 de maio de 1990~ -O Tribunal enviará ao tanto, sugerimos a:
.
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Dê-se ao art. 56, caput e a seu respectivo § 2~' a seguinte
Inclua-se entre as Disposições Gerais e TranSitórias, após
, _
redação:
__ _
o art. 96, o segU1nte dispOSitiVú;- rf:riümcrandõ-se- os artigos
subseqüentes:
"Art. 56_. O -Triburial-aplicará multa de, até
"Art. 97. Os ordenadores de despesas dos órCr$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de crbzeigãos da administração direta, bem assim os dirigentes·
~- r9_~), ou valor_equivalente _em outra moeda que venha
das entidades da administração indircta e- fundações
a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis
por:
e quaisquer servidores responsáveis por-atas--de que
resulte despesa pública, remeterão ao Ttibunal de Contas da União, por solicit3.çã0 -do Plerfáiio ou de suas
Câmaras, cópía das suas declarações de rendimentos
§ 29 O Valor estabelecido no caput deste artigo
será (!.tt,~alizadq, periodicamente, por portaria da Presie de bens.
§ 1' O descumprimento· ·cta obrigação estabele·
dência do Tribunal, com bf!Se na variação acumulada,
no período, pelo índice utilizado para atualização dos
cida neste artigo ensejará a apliCação-da multa estabecréditos tributários da União."
lecida no art. 56, pelo Tribunal, que maritúá em sigílÕ
o conteúdo das declarações apresentadas e poderá soli~
No art. 19 , § 39 , é preciso mitigar a ·eXigênCia ali estabecitar os esclarecimentos que entender convenientes so- lecida, pois a reprodução integral, nas decisões do Tribunal,
bre a variação patrimonial dos declarantes.
de todas as peças produzidas pa fase de instrução, só irá dar
§ 29 Sigilo assegurado no parágrafo anterior _vq_l~~e excessivo à~ atas de suas sessões, _encarecendo, assim,
poderá ser quebrado por decisão do Plenário. em ·pro~ os custos de sua publicação para éf Départameilto de Imprensa
cesso_ no qual fique comprovado enriquecirileiito ilícito Nacional, por meio do Diário Oficial da União. É o que precopor exercício irregular da função pública.
nizamos com a
§ 3~ A quebra de sigilo sem autorização do PleEmenda n' 10-CCJ
nário COnstitui infração funcional punível na forma do
art. 132,-IX, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de
Suprima-se no art. 19 , § 39 , I, a expressão "na íntegra",
1990.
~serida após a expressão "de que constarão".
.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se à autoriCabe disciplinar melhor quais as peças que deverão necesdade a que se refere o art. 5Q_desta Lei."
sariamente integrar as tomadas e prestações de contas (art.
g) poder de declarar a_inidoneidade temporária de pes- 9'-' d_o_ Projeto), res_tabelecendo, por ser a formulação mais
soas ou empresas envolvidas cm fraude à licitaçãO para parti- conveniente, a proposta da Corte de Contas quanto à matéria.
cipar de novas licitações na Administração Pública, expresso É a proposta da
na:
Emenda 11' 11-CCJ

a=

Emenda n• 7-CCJ
Inclua-se no ProjetO~ a:pós o art. "44; o- s-egUinte dispositivo, renumerando-se os artigos subseqüentes:

"Art. 45. VerifiCada a oc_orréncia de fraude
comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudado r para participar, por até
5 (cinco) arras. de licitação na Administração Pública
Federal."

AcrescenteMse ao art. 9~ os incisos III e IV seguiriteS:
"III - relatóriO certificicto de auditoria, com
o parecer do dirigente do órgão de controle interno,
que consignará qualquer irregUlaridade oU i_legalidade
constatada, indicando as medidas adoradas para corrigir as faltas encontradas;
IV - pronunciainerito -do Ministro de Estado superv~sor da área_ ou da autoridade de nível hierárquíco
equivalente, na forma do art. 50 desta lei."

e

Nos dispositivos relacionados com os recursos interponíveis contra as decisões daquele Tribunal, parece-nos de bom
VI
tom d~!xar e_xpresso_ que tal faculdade pode ser exercida urna
Outros pequ'enos apríinoramentos-·se fãzéril também ifu~ única vez, sob pena· de os processos se arrastarem por tempo
prescindíveis, co-nforme demonstraremos a seguir.
demasiado, com grave prejuízo para a eficácia das decisões
De fato, para melhor sistematização do texto do Projeto, proferidas. Com essa· finalidade, sugerimos as Emendas nçs
faz-se necessário deslocar o art. 37 e seu respectiVo paragrafo 12 e 13, a seguir:·"
úiliCo para a Seção II seguinte, com quém-o dispositivo pfo~
Emenda n• 12-CCJ
posto mantém efetiva correlação. Corri eSSe_ fim; propomOs
Insira-se no texto do art. 33,ap_ós a locução "e_poderá
a
ser formulado por escrito", a expressão "urna só vez".
Emenda n• 8-CCJ
Emenda n' 13-CCJ
Desloque~se o art. -37, inserido na Seção I do Capítulo
Insira-se no caput do art. 35, após a locução "interposto
II, para a Seção II do mesmo Capitulo.
O MVR, a partir do último plano económico adotado por escrito", a expressão "uma só vez".
Há que se aperfeiçoar, também, a redação dos arts. 54
pelo Governo, deixou de ter existência legal. Há que se procu~
rar, portanto, novo parâmetro para a fixação das multas a e 64, além de nos parecer conveniente a supressão do inciso
serem aplicadas_ pelo TribunaL Corrigindo essa improprie- VII do art. 103, cujo conteúdo perde sentido com o advento
elo Regime Jurídico Único instituído pela Lei n? 8.112, de
dade, propomos a
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11 de dezembro de 1990. Com esse propósito, formulamos
as Emendas n~'s 14, 15 e 16, abaixo: · Emenda n' 14'CCJ
ao art. 54 a seguinte. redação:
"Art. 54. _ü_Tribunal de Contas da União poderá aplicar aos administradores ou responsáveis, na forma estabelecida na presente lei e no Regimento Interno, as sanções prevista.s neste Capítulo."

Dê~se

Emenda n• 15-CCJ
Dê-se ao art. 64 a segUiiite ·redação:
"Art. 64. O Plenário do Tribunal de Contas da União, dirigido por seu Presidente, terá a competência e o funcionamento reguladOS riesta lei e no Regimento Interno."
Emenda o• 16-CCJ"
Suprima-se o incisO VII do art. 103.
É importante, ainda, que seja fiX~do na lei o prazo para
rç,me~a ~e contas ao Trj~~nal, co~ a p.revisão da correspondente sanção pelo seu descumprimento, sem ci que ficará enfraquecida a ação fiscalizadora a cargo daquela Corte de Con-

;as.

COm relação a- essa medida, sugere o mesmo Tribunal,
que o_ prazo de apresentação das contas se estenda até 31
de agoSto de cada ano, deixando-lhe asseg_urada a prerrogativa
de estabelecer calendário para essa- remessa. Nesse intuito,
fõiriiulainos a:
I!

E~eiída n• 17-CCJ. "
.·. . In~ba-se na Se.ção I - Tomada e Prestação de Contas
-do Capítulo I do Título II, após o art .. 7'", o seguinte dispositivo,- renumerando-se os artigos subseqüentes:

"Art. 89 As tomadas e pi·estações de contas deverão estar disponíveis pata Julgaffiento do Tribunal
.
até 31 (trinta e um) de agosto de cada ano.
Parágrafo rlniCO~ O descuniPrimeiúo do- prazo estabelecido neste artigo, sem jUstificação aceita pelo
Plenário, importará ã aplicãção :de multa ao responsável pelo atraso, na forma do art. 56 desta Lei."
.A fim de que· o-_C_ongresso Nacional, possa acompanhar
melhor a atuação do 6rgão que ·o auxilia no exercíCio do
controle externo, parece-nos de indiscutível conveniência que
o Tribunal de Contas, ao representar ao poder competente
sobre irregularidades ou abusos_ apurados, comunique essas
decisões às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. É o propósito da;
_
Emenda n• 18-CCJ
Acrescente-se ao inciso VIII do art. 19 , após a palavra
"equivalente", a expressão "comunicando a decisão às Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal".
No processo de escolha do Procurat:ior-Geral junto ao
Tribunal, previsto no art. 77, § 1~', do Projeto, ·afigiità~se:..ifOs
interessante que seja previamente submetido ao Senado Federal, ·como acontece com vários butros cargos, o nome do escoM
lhido, para mandato de. 2 (dois) anos. Para tanto, preconizamos a adoção da Emenda n9 19, a seguir:

Acr~scente-_se

. Março de 1992

Emenda n• 19-CCJ
ao an. 5~> o seguinte inciso:

"IX - os representantes da União ou do Poder
Público na Asse-ni6Ieia Geral das empresas estafais das
empresas estatais e sociedades anónimas de cujo capital
a União ou o Poder Público participem, solidariamente
com os membros dos Conselhos Fiscal e de Administração, pela prática de a tos degestão ruinosa QU liberalidade à custa das respectivas sociedades."
Para maior entrosamento das comissões técnicas do Co:rigresso Nacional e, particularmente, da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CF, art. 166,
§ 19) com o Tribunal. impõe-se_ acrescentar ao rol de competências definido no art. _38 do Projeto a atribuição de avaliar
os resultados de projetas e programas indicados por essas
Comissões, como forrha de subsidiar o Congresso Nacional
na tomada de decisão sobre a conveniência de manter ou
aprovar projetós e programas discutíveis sob o prisma da eficácia, eficiência e economicidade. Com essa finalidade, formulamos a
Emenda n• 20-CCJ
AcrescenteMse ao art. 38 o seguinte inciso:
''IV - audita-r, por solicitação da ComisSão a que
se refere o art. 166, § 1~, da Constituição Federal,
ou comissão técnica de qualquer das Casas do Congresso Nacional, projetas e programas autorizãdos na
_lei orçamentária anual, avaliando os seus resultados
quanto à eficácia, eficiência e ecónomicidade."
Recomenda-se. por outrO iã.do, a supressão do art. --96
do Projeto, em razão de já terMse extinguido o prazo de vigên- cia da Comissão Mista do Congresso Nacional incumbida do
exame do endividamento externo brasileiro. Temos, com esse
intuito, a -Emenda o• 21-CCJ
Suprima-se do texto do Projeto o art. 96, renumerando-se
os su_bseqüentes.
Objetivando permitir que a ação fiscalizadOra do Tribunal
possa alcançar inclusive o particUlar que participa e se beneficia do evento danoso ao Erário -e, freqüentemente, age
em conluio com o mau agente do poder público - , entendemos imprescindível fazer alguns acréscimos à disciplina estabelecida no art. 16 do Projeto, de forma a deixar expressamente consignã.do em lei que, nos_ casos de contas julgadas
irregulares em virtude de dano ou desfalque, serão civilmente
responsabilizados pelo ressarcimento, de forma solidária, tanM
to o agente que praticou o ato irregular, quanto o terceiro
que, como contratante ou parte interessada na prática do
mesmo ato, de qualquer modo, haja concorrido para o cometimento do dano apurado. É o que objetivamos com a
Emenda n• 22-CCJ
Acrescente-se ao art. 16 do Projeto os seguintes parágrafos, renumerando-se para § 1Ç> o seu atual parágrafo único:
"§ 'l9 Nas-hfp6teses do inciso III, alíneas c e d
deste artigo, o Tribunal, ao julgar irregulares as contas,
fixará a responsabilidade solidária: a) do agente público que praticou o ato irregular;
e
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b) do t~rce_iro que. como contratante ou parte in.:
que de qualquer forma recebem recursos públicos constitui
teressada na prática do mesmo ato, de qualquer modo freqüentemente, elemento imprescindível paÍ'a a apuração d~
haja concorrido para o cometilnento_do dano apurado. irregularidades, frau,des~e _ desvios. Assim, nos casos em que,
§ 3"' Verificada a ocorrência preVista no p3rápor essa razão, as audiforiãs e inspeções se tenham de estendei
graf0 anteiior, õ Tribunal providenciará a imediata re- a e~sas pessoas, é indispensável que o Tribunal possa impormessa de cópia da documentação pertinente ao Minis- lhes ~~ções, no caso de sonegação de informações, bem como
tério Público da União, para ajuizãinêntO' das- ações _~equtsttar a cooperação da Polícia Federal, quando necessário.
civis e penais cabíveis."
Acolhendo essa sugestão, formulamos a
Impõe-se, também, a supressão do § 2' do art. 12 do
Emenda n' 26-CCJ
Projeto, pois não nos parece ac-onselhável reconhecer-se boaAcrescentem-se
ao
a~_t. 42 ?S seguintes parágrafos:
fé em atos de que decorra d_éhlto para com o Erário, além
do que o parágrafo cm questão consagra regra cujo conteúdo
"Art. 42. , ·-~······•••-.•······-•••••••••••······•••u••u·•
encerra procedimento eivado de extrema subjetividade. Com
......
§
.. 3~· Trib~-~~í -~~d~~á. d~t·~~i·~~; ·;~t~;ã~
esse ftm, pi"eCoili:fãffioS_sCja introduzida a
das inspeções e auditorias ás pessoas jurídicas de direito
Emenda n• 23-CCJ
p~vado iD:ter~sadas ou de qualquer forma envolvidas,
dueta ou mduetamente, na aplicação dos recursos púSuprima-se o§ 29 do arL 12 do Projeto, renumerando-se
~ ~ blicos objeto da fiscalização.
-- --o parágrafo subseqüente.
~ ~~ As_ pe_ss?as jurídiGas referidas no parágrafO
Finalmente, por entendermos que não há circunstância
anten?r ficam obrigadas a manter e colocar à disposição
que torne justificável o dano sofrido pelo Erário, parece-nos
do Tnbunal toda a documentação contábil, fisCal, code conveniência indisCutível supr1mif 00 texto do inciso lii
merc~al e bancária necess~riã _-àS apurações pór ele dedo art. 56 do Projeto a ·ex-p-ressão "injustífiCàdo". Retirar-se-á,
termmadas, sob, pena, em caso de sonegação, de aplidessa forma, margem a qualquer espéci-e de subjetividade
cação cumulativa das sanções previstas no art.- 45 e
na aplicação daquele preceito. Propomos; para tanto, a
no inciso VI do art. 56 desta Lei.
Emenda n' 24-CCJ
§ 5• O Tribunal poderá requisitar a oooperação
_Suprirria-se do inciso Ill do art. 56 a expressão "injuSfi:
da Secietã.riã:de Polícia Federal para ass-egurar a preser__ ___
.
_ _
ficado".
vação e o ac-esso à documentação mencionada no paráVIl
grafo anterior."
o

.. O.

·;

Neste passo, ê importantt! consigiiar"qu-e, -iniciada--a disTambém de grande valia são as sugestões do nobre Senacussão da matéria, ãinda no ano passado, deferiu-se, na reu- dor José Paulo Bisol, que expressa salutar preocupação, ácima
nião de 4 de novembro último, pedido de vista formulado de tudo, com o controle a ser exercido sobre as contas do
pelo nobre Senador José Paulo Bisol.
. _ ~~óprio"T!ibunal de Contas da União, razã~ pela qual precoPosteriormerftc~ sobreveio 0 recesso pa-rtamentar~dUrait- mza se d~ nova redação ao art. 85 do Projeto, para deixar
te o _qual nos chegaram às mãos sugestões que, inegavelmente, estabeleCido caber esse controle ao Congresso Nacional, na
aprimoram nossa proposição, algumas do Triburial de Contas forma prevista em seu Regimento Comuni. É o que preconida União, outras do próprio Senador losé Paulo -Bisol.zamospor intermédio da
Com efeitõ, ·pondera O Ti16ünal de ContaS da União
Emenda n' 27-CCJ
de iníciO, que o art.-66 do ProJ'cto, conforme está redigícto',
Dê-se ao art. 85 a seguinte redaç'ão:
formaliza a instituição do "rece_sso" do Tribunal, que não
"AJ::t::·:- 85.. A fisCaliz~ção co~iáÇil, financeira:t_ ortem amparo constitucional nem legal nos teXtos -vigentes. É
qu_e no TCU, ao contrário_ dos demais Tribunais, inexistem
çamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de
fériãS_coletivas, sendo necessário, portánto, suprimir do texto
Cort_~as_ da União se_::_!"~ exercida pelÔ Congresso Nacioa menção a "recesso", deixando para o Regimento Interno
nal, na forma defiriida no Regimento Comum.
a definição dos períodos das sessões, de forma a assegurar
§ 1~'_ O_Tribunal encamirihará ao Congr'esso Naa continuidade por todo n ano- das atividades dcliberativas
cional, trimestral e anualmente-, relatório de suas atividaquela Corte. A vista dessa po-nderação, propomos-a
dades."
§ 2~' No relatório anual _o _Tribunal apresentará
Emenda n' 25-CCJ
análise da evoluçã:_o dos custos de controle e de sua
eficiência, eficácia e economiCidade."
Dê-se ao art. 66 a seguinte redaçãci:
"Art. 66. O Tribunal fixará, no Regiillé-nto lnAinda com o objetivo de disciplinar melhor a ação daqueterno, os períodos de funcionamento da~_ sessões do --- la Corte, sugere, S. Ex•_ nova redação para o art. 16 ào Projeto,
Plenário e das Câmafas, se"in OCasionar"_á:- interrupçãO para deixar restritas as hipóteses de contas julgadas regulares
de seus trabalhos."
-com ressalva apenas aos casos· em que as falhas ou irregulaProsseguindo, ass_evera aquela COrte que, no art. 42, é rldades tenham cal"áter nieramente fprmal. Acolhendo es_sa
necessário deixar claro que a competência do Tribunal para prOposta, fofmularrios aapurar responsabilidades na aplicação de recursos públicos
Emenda n9 28-CCJ
(incisos II e IV do art. 71 da Constituição) se estende também
Dê-se aos inciSOs II e Til do art:· 16 a seguinte redaçio_:
às pessoas jurídicas de direito privado de qualquer forma envolvidas nas _despesas sob fiscalizaç_ão, pois a documentação
"Art. 16. .......... "' ........ --~---- ........" ....... ..
contábil~ fiscal, comercial e bancária das entid,ad~s privadas
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II- regulares com ressalva, quando evidenciarem
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III- irregulares, quando comprovada qualquer
das s_eguintes ocorrêilcias:a) omissão no dever de prestar contas;
b) prática de ato de gestão ilegal, ilegít~o, anti~-::
o_-

-

conómico, ou infração a norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, órçamentáriã; operacional ou patrimonial;

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão
ilegítimo ou arltiicó~ôrnicO;__d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou. valores públicos." __
Quanto ·aos pedidos escritos de infonriãções à Presidência
do TCU, contemplados no parágrafo único-do art. 37, entetide
o nobre Senador ser imprescindível prever-se a hipótese da
assinatura de prazo menor, ditado pela utgéncia em que forem
necessárias as informaçõ-es requeridas, para o que propõe seja
alterado o- referido dispositivo·. -com."- esse- pr'OpOsito_, ternos
a
Emenda n' 29-CCJ
Dê-se ao parágrafo único -do art. 37_ a S!!:gu!I'lte redação:
"Art. 37.
Parágrafo iínico. - As Mes~s da O~mara dos Deputados e do Senado federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações ao Presidente do Tribunal
de Contas da União, importando crime de responsabilidade a recusa ou --o não- atendimento dentro de _30
(trinta) dias ou em outro prazo-que lhe venha a ser
assinalado.''
Outro ponto também alvo das preocupações :do nobre
representante do Rio Grande do Sul, é o que diz respeito
aos termos cm que vazados os arts. _55.e.5_6_do_Projeto, _que
tornam a imposição das multas ali previstas roerá faculdade
para o TCU. Entendemos, com S. Ex•, que as falhas e irregularidades arroladas nos artigos em ·questão são de tal monta,
que a multa, em vez de mera faculdade, deve constituir um
consectárió -lógicO natural, sendo inte!J.?._m_~nte procedente,
em suma, a alteração sugerida quanto a esse particular aspecto. Como; entietanto, já"te11_1os.a Em~nâ_a-_rt' ~IncidindO sObre
o art. 56, cabe esclarecer que a referida Emenda já contempla,
quanto àquele artigo, a medida preconizada. Cabe alterar,
portanto, aqui e agora, apenas o art. 55' -pelo que propomos
a seguinte
Enienda n' 30-CCJ
Dê-se ao a_rC 55 a seguinte re_dação:
"Art. 55. . Qilando o responsável for julgado em
débito; deverá_ainda_ o Tribunal aplicarMlhe multa de
até 100% (cem por cento) do.valor atualizado.do_dano_
causado ao_E_rário.''
Finalmente, manifesta o nobre Senador José Paulo BisO I
justifiCada reserva para com a formulaç-ão c~ntida no art.
101 do Projeto~ naquilo em que o dispositivo em tela abre
a possibilidade de_ que o TCU, a seu exclusivo critério, possa
julgar contã.s em sessão reservada ou secreta. Tal como S.
Ex~, entendemos que, apeilas para resguardar direito ou garantia individual, é de admitir'='se, na fase de formação da culpa,
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a realiZação de ato-processual ou audiéncia em Caráter reserhipótese, poréin, as sessões em que se
jUlguem is Contas poderão ter tal caráter, pois nessa fase
~<? pro-ces-s-o, se for o ~so, já e_~t~@ 'prõvada a culpa çlo responSável, não havendo, em suma, razão para que se mantenha
ein ~fgilo a Iiüit~ría sob j"ulgament.9. Entende, porém, o nobre
Seiiador Élcio Alvares que o Tribunal poderá realizar sessões _
extraordinárias de caráter re:serva_d.o _que especifiCa, propostã
esta acolhida pelos membros da Comissão, consubstanciada
na seguinte emenda:

.vado~ EJI1.~nen~u~a

Emenda n• 31-CCJ
DêMse ao art: 101 à sê'guinte fed3.ção:
"Art. 101. Serão públicas as sessões ordinárias
do Tribunal de Contas da União.
§ 1~' . O Tribunal poderá--realizar seSsões extraordinárias de _caráter reservado, para tratar de. assuntos
de natureza administrativa interna ou quando ã preservação de direitos individuais e o interesse _público o
exigírém.
§ 2~' Na hipótese do parágrafo anterior, os atos
processuais terão o concurso-das partes envolvidas, se
assim desejarem seus advogado, podendo consultar os
autos e pedir cópia de peças e certidões dos mesmos:-''
. Cumpre consignar que, em 19 de fevereiro últl.rilo, nos
foi distribuído o PLS n~' 397/91, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que, em atenção ao disposto no art. 74, § 2~', da
Constítuição Federal, objetiva regular o oferecimento de denúncia de irregularidade ou ilegalidade perante o TCU, matéria também contemplada no Projeto ora em exame (Capítulo
IV.)
Ressaltamos que a iniciatiVa de S. Ex~ disciplina, de forma
mais ampla e conveniente a matéria, razão- poi' que a incorporaremos ao Piojeto, nos termos da Seguinte
Emenda n• 32-CCJ ..~
bê-se aos arts. _51~ 52-e 53 a seguillte redàção:
"Art. 51. Qualquer cidadão, partido político,
associação ou--sindicato é parte legítimo Para denunciar
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de
Contas da União.
§ 1~ A denúncia, que deverá versar sobre matéria de competência do Tribunal, poderá ser feita -orãlmente ou- pOr escrito.
·
§ 29 A denúncia oral será reduzida a escrito, assinado por funcíonário que a· receber o respectiVo tenDo,
do qual _constarão a exposição da irregularidade ou
ilega:Iidaae denunCiada e a qualificação do denunciante
ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo~
§ 3~' A denúncia será apurada ein caráter sigiloso_, -até que se coinprove a sua procedência, e somente
poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante despacho fundamentado do responsável.
§ 4~' Reunidas as provas-que indiquem a existência de _irregularidade ou ilegalidade, serão público_s_os
demais atos do processo, assegurando-se aos acusados
a oportunidade de ampla defesa.
Art.. 52. o-denuncian-te poderá reqUerer ao Tribunal de Contas da União certidão dos despachos
dos fatos apurados, a qual deverá ser fornecida no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebi-

e
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menta do pedido. desde que o respectivo processo de

apuração tenha sido concluído ou arquivado.
Parágrafo único-.- - Decoirido o praZo de 90_ (no-

gações.

Art.

_ " _

53-~-

____ , -.-"'

_ ___

"V- fiscalizar a aplicação de benefícios fiscais,
credi_tícios e finan~eiros, de_qualquer natureza__. quanto
a oportunidade e efeitos s.ódo_-econômjcos.

investi~

_. -

-justifi~~ção

Corisdtõ.i c'rfnie,· pUnível cõm- 3 penoã.

prevista no art: 319 do Côdi~<? ~enal:
· -I - arquivar ii'regularmente denúncia _recebida;
II- deixar de atender ao pedid-o a que se refere
o artigo àntetlor."
Concluindo, consideramos_a_sugestão do eminente Senador Cid Sabóia de Carvalho, que de fato apiímOia-0 Projeto,
na medida em que o compatibiliza com o Co:ínando do § 39
do art. _71, da Constituição Federal. Por esta razão, somos
pelo acolhimento _da

Emenda n' 33-CCJ
Acrescente-se ao art. .19, após a expressão "desta lei",
o que se segue: "sendo _o instrumento da decisão considerado
tftulo_executivo para fundamentar a respectiva ação de execução".

VII
No mérito, portanto, somos pela rejeição das Emendas
n\)S 2, 4, 5, 6, 7 e 8, e pela aprovação do Prpj_eto c.om as
alterações introduzidas pelas Emendas ae n~ 1-ã. 34-CCJ_tetroproposta e as de n~s 35 e 36-CCJ.traiiscritas abaixo: ,

Emenda o• 34-CCJ
Suprima-se do_§_ 29 do Projeto-a ·seguiilte eXPressão":
''Aft. 89 •••••••••••••••••··~····•··~·-~.,,.r•.ocoro.-rr•~-•oo•••
§ 2" - . ~e o -dano causado ao Erário for çle valor
ig~al ou superior à quantia para esse efeitOJixãda pelo
Tribunal em cada ano civil, na forma estabelecida no
Regfmento_-In~ern9.''

Emendá n• 35-CCJ
Suprima-se o Capítulo VI do Projeto.
Sala das Cóm.isS_õ_es·, 24 de março de .1992 •. _~ Nelson
Carneiro, Presidente - Pedro Simon, Relator- Amir Lando
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Actestéhte-se aó arL 1" o seguinte inciso V. renumera-ndo-se o atual e os s~bseqüentes:

venta) dias, a contar do recebimento da denúncia, será
obrigatorüimentç: foritccida ã. certidão de que trata este

artigo, ·airida que não estejam concluídas as

TeiÇ:i-feira 31

A CoriStituição Federal. em_ seu art. 70, determina que
o controle externo, a ser exercido pelo Congresso Nacional,
abranja toda e qualquer renúncia de receitas. considerando-se
obviamente que se trata da utilização de _recursos públicos,
as mais das vezes subtraídas aos cidadães através da imposição
tributária.
Isenções, anistias_, remissões _e _subsídios vários representam massa consideráv~l d_e reçc;:itaso a que o Poder Público
renuncia, que só podem ser utilizadas no interesse coletivo.
Assim, é elementar que o Tribunal de Contas da União,
no exercício de suas _atribuições cOriS:titucionais, fiscaliZe aaplicação de todo e qualquer recurso público, cabendo-lhe
inClusive avalia"r a o·portunidade e os efdtos das renúncias-de receitas.
Faz-se necessáriO e·ntão eXplicitar· tal" atribUição em sua
lei orgânica~
- ---- ·
- -- São estas as prhíCipais razões para apresentaç-ão' desta
Emenda, para a qual espero contar com o apoio dos ilustres
membros_ do Co_ngresso NaciQnal.

Sala das Sessões, 300 de março de 1992. -

Amin.

.

.

.

Esperidião

Emenda n"37
Acrescente após ·o art. 3-;> renumerando-se os deni.-ais, o
seguinte:
-

"Art. 4•

O Tribuna[ fiscalizará a Divida Pública

Interna e Externa. § 19 Em rtovos contratos de endividamento público
externo, na qual a Uniã_o a_ suas Entidades__scjam tomadoras ou avalista, será einitido para o Senado Federal
Ú' competente Parecer Prévio_."
Justificação

- Jutahy Magalhães - José Paulo Bisol - Maurício Corrêa

Como o TCU analisa as Contas do Presidente da República_ seria inadimissivel que no texto desta lei __não ffCasse
claramente definida a responsabilidade de fiscalizar a dívida
pública e emitir Parecer Prévio na celebração de novos contraO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer - tos de endividamento externo.
Afinal é lá que estãp todos os dados da Contabilidade
conclui favoravelmente à_ matéria,
35_ e'mend_as_que aprew
!'ública.
.
senta.
Sã.la das Sessões, 30 de m,arço de 1992. Seiiador José
Em discussão a matéria. A Presidência esclarece ao Plenário que a aprovação do Paulo Bisol.
requerimento de urgência ti~O!l a 9portunidade de os Srs.
Emenda n• 38
Senadores ofereCerem einCitdas ao projeto nos termos do art.
~~~_12-1~-se entre a ~~tureza e C6mpetêricia, apõs d art.:
235, II, d, do Regimento Int_erno. Fica fac_ultado aos Srs. _
Senadores, nesta oportunidade, a ·apresentação de emenda
''Art.
O tribunal referenderá as demis_sões d~
ao projeto. (Pausa.)
funcionários das unidades de Auditoria Interna da ad~
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1-;> Secrew
ministraçã~ j)ública direta e indireta~"
-tário.
--- -- -

Elcio Alvares

~

Oziel Cãrriefro

~-Cid

Sab6ia d~ Carvalho

- Beni Veras- AntÔnio Mariz- Chagas Rodrigues- José
Fogaça.

com

São lidas as seguintes

Emenda n~ 36
Ao Projeto de Lei o• 73, de 1991 (n• 4.064-C de
1989 da Câmara dos Deputados)

JustificaçãQ
A quase desativação do Sistema de.Controle Interno pelo
Governo Federal, não é um fato isolado. O _Profissional de_
Contr-ole Interno eStá a mercê dos chefes de Plantão e m.ujtas
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injustiças, em noine do interesse público, pode ser cometido
Justificação
pelos interessados na ineficácia do Sisteina e uma dessas podeR
Ein nenhuma legislação dos países ibero-amerlcãnos pesrá ser a demissão de servidores "integrantes da Carreira de
quisados consta como condição essencial, para cobrança do
Controle Interno:
- - ------ressarcimento, a comproVação de que o responsável agiu de
O Poder Legislativo através do_ seu órgão auxiliar, deverá boa .ou má-fé. O prejuízo causado é comumente requisito
estar atento a essas anonralias.
-bastante para a responsabilização.
Sala das Sessões, 30 de março de 1992. -Senador José
Sala das Sessões, 30 de março de 1992. --=- Jos,é Paulo
Paulo Bisol.
BisoI.
Emenda n• 39-ACEN
Emenda n• 43-ACEN

Inclua-se entre a Natureza e Competência, após_ o art.:.
uArt. O Tribunal referendará as demissões de
funcionários-âas unidades de Auditoria Interna da ad- ·
ministração públiCa direta e indireta.''

Justificação
A quase desativação do Conttole Interno pelo Governo
Federal, não é um fato _isolado. O~ profissional de Controle
Interno está à mercê dos chefes de plantão e muitas injustiÇas,
em nome do interesse público, pode ser cometido pelos interessados na inefícácia do Sistema e uma dessas poderá ser
a demissão de servidores da Carreira-de Controle Interno.
O Poder Legislativo através do seu órgão auxiliar, deverá
estar atento_ a essas nomalias. _
Sala das Sessões, 30-de março de 1992. - EdUardo Suplicy.
Emenda n• 40-ACEN
Acrescenta-se ao§ l"do art. 89 , após a palavra "decisão",

o seguinte:
"§ l9
Contas".

... e antecipando-se_ ao julgamento das

J ustificaçáo
É praxe no TCU, vincular as ".Ç~madas de Cont~s E~pe
ciais àS Contas da Entidãde/órgão. Essa prática foi utilizada,
em muitos casos, para protelar julgamento-de irregularidades
praticadas por administrantes públicos.
Sala das Sessões,30 de março de 1992.- Senador José
Paulo Bisol.

Emenda n• 41-ACEN

Acrescente-se ao art. 38 o seguinte inciso:
''V- Propor a-o Congresso Nacional o desbloqueio de recursos previstos na lei orçamentária anual. n
Justificação
Pelo fato do orçamento da União ser autorizativo, o oo:
verno Federal tem contingenciado recursos muitas vezes indevidamente. Isso tem acarretado prejuízos enornies ao--serviço
público, além de favorecer o uso de práticas fisiológicas para
justificar descontingenciamenios.
- -Sala das Sessões, 30 de março de 1992. - José Paulo
BisoI.
Emenda n~ 44-ACEN
Ref. PLC n• 73, de 1991 (n' 4.064-D, de 1989, ria origem)
Dê-se nova redação ao art. 44 (Emenda n9 2-CCJ) no
caput do artigo proposto:
"Art. 44. No início ou no cUrso d6 quafquer apuração,_o_Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará 1 cautelarrnente, o afastamento temporário do responsáyel, se existirem indícios
_.suficientes de que; prosseguü1do no exercício de suas
funções, possa retardar ou dificUlta-r_ a realização de
auditoria ou inspeção, ca:usar- novos danos ao -EfáriO
ou inviabilizar o seu ressarcimento.
-

Justificação

A norma de natureza 'penal não pode ser facultativa,
como propõe o texto original.
Acrescenta-se ao§ 1~ do art. s~. após a palavra "decisão",
o seguinte:
.
· Sala das Sessões, 30 de março de 1992. - José Paulo
"§ 19 e antecipã.ndo-se ao julgame1_1to das ÇOn- _- Bisol.
tas."
Emenda n• 45-ACEN
Justificação
Inclua-se no Projeto, no Capítulo sobre a "Denúncia••,
após o art. 52, os seguinteS diSPOsitiVos, renuffieraildo-Se os
É de praxe no TCU, vincular as TOmadas de Contas
artigos subseqü~ntes:
EspeciaiSàs Contas de Entidade/órgão. Essa prática f9i Utilizada, em muitoS casos, para-protelar julgamento de irregu~a
"Art. 53. O Tribunal manterá sob sigilo a identiridades praticadas por administradores públicos.
dade do denunciante. _
•
Sala das Sessões 30 de março de 1992. -Eduardo Suplicy.
Parágrafo únic;.o. --Ã quebra do-deVer estabelecido
neste artigo constitui crime punível Cõm_ a pen-a prevista
Emenda n• 42-ACEN
no art. 325 do Código Penal."
Dê-se a seguinte redação ao § 3_9 do ar_t. 89
"§ 3• Após tipificação do dano causado e identificação do respo-nsável será dispensada, para cobrança
do ressarcimento, a comprovação de -qu eo mesmo agiu
de boa ou má-fé, podendo no TCU valer-se de provas
instrumentais, infOrmativas~ tesfein üi:ibã.is- ou- peri~
ciais."

Justificação
É imprescindlvel conferir-se ao denunciante um mínimo
de garantias, pois, -do contrário, poucos serão aqueles que
-se aVeOtur3rão- a·formuiar denúnciaS perante o Tríbunal de
Contas da União.
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Tribunal de Contas da União. Se o tivesse feito, teria
incluído essa nova instituiÇãO, e- autónoma instituição,
no rol do art. 128 da Lei Maior. Ao contrário, o art.
130 se refere aos membros do Ministério Público_junto
aos Tribunais de Contas, expressão essa que vem cuidadosamente repetida no art. 73, § 29, inc. I, da mesma
Constituiçâo, a mostrar que não se trata de um novo
Ministério Público, mas de membros de Ministério Público já existente.
Assim, em vista do princípio constitiiCIOitãl da uniJade e da indivisibilidade do Ministério Público da União
e dos Estados (art.127, § t•, da CF), cabe ao Ministério
Público Federal a ao Ministério Público de cada Estado
indicar dentre se\).~ integrantes _aqueles que serão "os
Ref. PLC n• 73, de 1991 (n• 4.064-D, de 1989, na origem)
Membros do Ministério Público junto aos Tribunais
Dê-se nova redação ao art. 54. (Emenda n• 14-CCJ) _
de Contas".
Da forma como a rubrica do Capftulo VI está redi"Art. _54 O Tribunal de Contas da União aplicará
gida, teríamos a criação de um novo Ministério Público,
aos administradores ou responsáveis, na forma estabesem a necessária base constitucionaL_
lecida na presente lei e no Regimento Interno, as sanSala das sessões, 30 de março de 1992. ::-Senador
ções previstas neste capítulo."
José Paulo Bisol.
_ Emenda o• 49-ACEN
Justificação
Eméilda~o Projeto de Lei da Câmara n 9 73, de 1991
A norma de natureza penal não pode ser facultativa, como
(n 9 4.064, na Casa de Origem), que dispõe sobre a
- propõe o texto da CCJ.
Lei orgânica do Tribunal de Contas da União e dá
Sala das Sessões, 30 de março de 1992. - Senador José
outras providências.
Paulo Bisol.
Dê-se a segu~nte redação ao art. 77:
Emenda n• 47-ACEN
"Art. 77. Os membros do Ministério PúDê-se a seguinte~ redação ao art. 66 do ProjetO de Lei da
blico junto ao TriPunal de Contas da União serão-desigCâmara n'73; de 1991:
·
D.ildOs pelo ProcuradOr-Ger-al da República, dentre integrantes da_mais elevada categoria do Ministério Pú"Art. 66. O Tribunal fixará, no Regimento Inblico FederaL"
terno, os períodos de funcionamento das sessões do
Plenário e das Câmaras e o recesso que entender conve- ____§ J9 O Procurador-Geral da República será o chefe dos
niente, sem ocasionar a interrupção de seus trabalhos." membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
§ 29 Aos membros do MinistériO Público junto ao Tribunal de Contas da União se aplicam:
Justificação
I - os princfpios da unidade, da indivisibilidade e da indeA presente emenda conjuga a redação do projeto original pendência funcional;
9
com a da Emenda n 25-CCJC, que, em que pese aprimorar
II - os mesmos -direitos, vedações e forma de investidura
o texto do art. 66, suprime a explicitação da prerrogativa dos demais membros do Ministédo Público da União.
do Tribunal de Contas da União de fixar o recesso que enten~ 39 Não sefão designados mais que 8 (oito)- membros
der conveniente.
do Ministério Público junto ao Ti:ibunal de Contas, os quais
Pela redação ora proposta, portanto, mantém-se a prerro- terãO tratamento pi"otocolãr e vencimentos cortespó-ildentes
gativa do TCU de fixar o recesso que entender conveniente, ao cargo de Ministro do Tribunal.
aproveitando-se o aprimoramento proposto na redação do
art. 66 do projeto pela Emenda n• 25-CCJC. - - Justificação
Sala das Sessões, 30 de março de 1992. -Mauricio Corrêa.
O artigo emendado do Projeto se refere a um ''Ministério
Emenda n• 48-ACEN
Público junto ao Tribunal de Contas da União".
Ocorre, porém, que a Constituição não criou um-novo e
Emenda ao Projeto de Lei da Câmara n• _73, de 1991 (n•
4.064, na Casa de Origem), que dispõe sobre a Lei Orgânié:a autonómo. ministéii,O- público para oficiar junto ao Tribunal
de Contas da União. Se o tivesse, feito, teria incluído essa
do Tribunal de Conta:s da União e dá outras providências.
Dê-se a seguinte rubrica ao Capítulo VI do Título ... (antes nova instituição nO rol do art._l28 da Lei Maior. Ao contrário,o art. 130 se refere aos membros do Ministério Público junto
do art. 77):
aos Tribunais de Contas, expresSãO esta que vem- cuidado"Os membros do Ministério Pú61ico junto ao Tri- samente repetida no art. 73, § 2~, int. I, da mesma Constibunal."
tuição, a mostrar que não se trata de um novo Ministério
Público, mas de membros de Ministério Pú_blico já existente.
Justificação
Assim, em vista do princípio constitucio"mi.l da unidade e
O Projeto se refere a um "Ministério Público junto
da indivisibilidade do MiniStério Púbrico da União e dos Etaao Tribunal de Contas da União".
Ocorre, porém, que a COnstituição não criou um dos (art. 127, § 1• da CF), cabe ao Ministério Público Federal
novo e autónomo Ministério Público para oficiar ao e ao Ministério Público de cada Estado indicar dentre seus

Nesse sentido, a melhor garantia nos parece ser a manutenção, em sigilo, da identidade do denunciante, o que não
significa- é bom que se ressalte- admitir a denúncia anónima, ma& manter restrito ao conhecimento do Tribunal a identidade de quem denuncia.
Sem essa garantia, fácil é antever as perseguições a que
fatalmente se sujeitarão os_ denunciantes, ainda mais quando
se tratar de servidor público que leve ao conhecimento daquele
Tribunal irregularidades praticadas por superiore_s hierárquicos.
Sala das Sessões, 30 de março de 1992.. ~ José Paulo
Bisol.
Emenda o• 46-ACEN
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A emenda ora sugerida, além de não restringir- a atuação
dos_ membros do Minist6rio" Público apenas ao ProcuradorGeral (como se os demais membros fossem meros delegados
do primeiro, o que não cOndiz com o princípio da independência funcional), torna expresso, por outro lado, que os memtucional.
Como anotou Mazzilli (Manual do Promotor de_ Justiça, bros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas devem
p. 63, 2• Ed., Saraiva, 1991): "NãO se pode considerar haja, oficiar em qualquer processo ou procedimento em curso pedoravante, assento constitucional para Um nOvo MinistériO -rante aquela Corte, para a necessárii-e maior transparência
Público junto aos Tribunais e Conselhos de Contas como insfi-- da administração dos gastos públicos.
Por ú.ltimo, a Emenda deixa expresso que, em caSO de irre~
tuição autônoma, já que assim n3o fôi conSagiâdO no ait.
128: oficiar junto aos Tribún3is e CoD.selhos de Contas passa gularidades nas contas, os membros do Ministério· Público
a ser atribuição necessária dos MinistériOs Públicos já existen- junto ao Tribunal de Contas remeterão as peça:s necessária
tes. O.art. 130, portarito, apenaS quis dizer que Os membros ao ProcUrador-Geral da República, para as providências Civis
do Ministério Público que atuem junto aos Tribunais de Con- e eliminais que se façam exigir, e que devem ser obrigatotas terão os mesmos direitos, veda.çõe5 e-forma de investiduara iiiiiti::-itte-proffiOVidas fora do âmbito dos Tribunais de Contas.
Sala das Sessões, 30 de março de 1992. - Senador José
dos demais membros do Ministério Público. Por que isso?
Porque, nitidamente, serão um quadro especial, ainda que Paulo Biso!.
dentro da mesma carreira".
Sala das Sessões, 30 de março de 1Sr92. --Senador José
Emenda n• 51-ACEN
integrantes aqueles que serão "os membi-os do Ministério Pú- ·

blico junto aos Tribti.riais de Corifa.S·'-.
O arL-77 emendado, da forma cOrria está redigido, busca
criar um novo MinistériO Público, sem a necessária base consti-

Paulo Bisol.

. Emenda ao Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1991
(n"'4.064, na Casa de origem), que dispõe sobre a Lei Orgânica

Emenda o• 50-ACEN

Emenda ao Projet? de Lei da Câmara n"' 73 1 de 1991 (n"'
4.064: na Casa de Ongem), que disp6e sobre a Lei Orgânica
do Tnbunal de Contas da União e dá outras providências.
Dê-se a seguinte redação ao art, 78. · _ _
=

Art. 78. Co~pete aos membros do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas da União, em
sua missão de guarda da lei e fiscal de sua execução,
além de outras estabelecidas em atas normativos próprios, exercer as seguintes atribuições:
I - promover a defesa da ordem jUI"ídicil, requerendo,
perante o Tribunal de Contas da União 1 as medidas de iiiteresse da Justiça, da AdministraçãO e do EI-ário;
li - comparecer às sessões do Tribtiriar e opinar, verbalmente. ou por escrito, eni tOdos os assuntos_ sujeitos à decísão
do_ Tnbunal, sendo obrigatória sua audiência em tOdos os
proce~sos e procedimentos de competência do Tribunal, e,
espectai mente, nos de prestação de contas e nos concernentes
aos atas de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões;
III - promover, junto à Advocacia-Geral da Uriião ouconforme o caso, perante os dirigentes das entidades jurisdi~
c~onadas do Tribunal de_ Contas da Uniãoy as medidas, preVIStas nos arts. 28, inciso II~ e 59 desta lei, rementendo-lhes
a documentação e instruções necessárias;IV -interpor e arrazoar os recursos pf:nniti~os em lei.
Parágrafo único: Em caso de irregularidade nas contas, os
membros do Ministério PUblico jUnto ao'.Tribunal de Contas
enviarão ao Procurarior-Geral da República cópia d3s ·peçás
necessárias para que este determine a promoção da responsabilidade civil e penal dos envolvidos.

Justificação
As ~tribuições dos membros do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas n·ão-se restringem aO:Chefe do Parquet.
Como se sabe, diante da teoria da organkidade,;;ada membro
do MinistériO Público presenta a Instituição, de forma que
todos os membros da Instituição que lá oficiaril têrit atribuições
origináfiãs; por fõrÇa -de Sua indepeitdência funcional 1 para
exercitar as funções de Ministério Público~

dõTribunal de Contas da União e dá outras providências.
Dê-se a seguinte redação ao art. 79:
"Art. 79. Em caso de vacância, afastamentos,
licenças, férias, ausêncías e ifupedimentos, os membros
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas serão substituídos na forma prevista em Ato do Procurador-Geral da República.
Justificação
A solução do Projeto, além de pressupor indevidamente
lima instituição autónoma de Ministério Público, sem assento
constitucional, não se concilia com as propostas das Emendas
anteriores. Assim, a melhor formã de substituição dos membros do _Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas em
casos de vacância, afastamentos, licenças, férias, ausências
e ~lifipedimentos, consiste em ~_eixar a questão à previsão de
ato normativo próPrio·, a ser ·editado pelo Procurador-Geral
da República.
Sala das Sessões, 30 de março de l992. -Senador José
Paulo Bisol.
Emenda n• 52-ACEN

. __ Emenda ao projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1991
(n• 4.064, na Casa de Origem), que dispõé sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências.
Dê-se a seg~inte re"d_~_ção ao art. 80:
· "Art. 80. Os membroS dO M{p.istériO Público
junto ao Tribunal de Contas contarão com apoio administrativo e de pessoal do Minístérk)Público da União,
sem prejUízo da colaboração prestada pela Se_cretaria
do Tribunal de Contas, conforme organização estabe~
_lecida no Regimento Interno."
Justificação
Sem prejuízo da colaboração prestada pela Secretaria
do Tribt,mal de Contas, conforme organização estabelecida
no Regimento Interno, é mister prever o dever legal de o
próprio Ministério Público da União prestar a infra-estrutura
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administrativa e de pessoal necessária à atuação de seus membros junto ao Tribunal.

Sala das Sessões, 30 de março did992. -Senador José
Paulo Bisol.
Emenda n• 53-ACEN

Emenda ao Projeto de Lei da Câmara n' 73, de 1991
(n" 4.064, na Casa de Origem), que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências.
Dê-se a seguinte redação ao art. 81:
"Art. 81.

Aos membros do Ministério Público

junto ao Tribunal de Contãs- da União~--aplicam-se as
disposições da Lei Orgânica Ço Ministério Público da
União, pertinentes a-direitos, garantias, prerrogativas,

vedações, regime disciplinar e forma de investidura
nos cargos de carreira."

Justificação
co-mo não há um novo nem autónomo ''MfníStério Público junto ao Tribunal de Contas da União", mas sim há apenas
''membros do Ministério Público junto ao-Tribunal de Contas
da União", não é de forma subsidiária, maS' de forma direta
e principal que se lhes aplicam as normas do estatuto do
Ministério Público, pois que membros_deste eles são.
Com efeito;-a -constituição não Criou u-m novo e autónomo Ministério Público para oficiar juritb ao Tribunal de Contas
da União. Se OtiveSSe feitO, teria incluído essa nova Instituição

no rol do art. 128 da Lei Maior. Ao contrário, o art. 130
se refere aos niembros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, expressão esta que vem repetida n-o-arL 73,
§ 29, inc. I, da mesma ConstituiÇão, a riwstrár que i1ão se
trata de um novo Ministério Público, mas de membros de
Ministério Público já existente.
Assim, em vista ·do princípio conStitucional da unidade
e da indivisibilidade do MinistériO Público da União e dos
Estados (art. 127, § 1', da C.F.), cabe ao Ministério Público
Federal e ao Ministério Público de cada Es_tado_iniciar dentre
seus integrantes aqueles que serão "os membros do Ministério
Público junto aos Tribunais de Contas".
Como anotOU Mazzíli (Manual do Promotor de Justiça,
p. 63, 2~ ed. Saraiva, 1991): ''Não se pode considerar haja,
doravante, assento constitucional para um novo Ministério
Público junto aos Tribunais e Conselhos_ de Contas como iiistituição autónoma, já que- assim não foi ccinsagrado_no art.
128: oficiar junto aos Tribunais e Conselhos de Contas passa
a ser atribuição necessária do~ Ministérios Públicos já existentes. O art. 130, portantO,- apenaS quis dizer que os membros
do Ministério Público qrie atuem juDtõ-ãos Tritiunais de Contas terão os mesmos direitOs, vedações_e forma de investidura
:dos demais _membros do Ministétio -Público. Por que isso?
Porque, nitidamente, serão um quadro'especlal ainda que dentro da mesma carreira".
·
·
Assim o artigo emendado .repõe as regras coroá devido,
mandando aplicar os membros do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas da União todas as normas cabíveis
para os demais membros do Ministério Público da União,
mesmo nas formas de provimento inicial ou derivado nos cargos da carreira.

Sala das Sessões, 30 de março de 1992.- Senador José
Paulo Bisol.
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Emenda n• 54-ACEN
Ref. PLC 73, de 1991
Inclua~se após o art. 82, os seguintes artigos, renumerando-se os artigos a subseqüentes:
·

"Art. 83. Ao Servidor do Tribunal de Contas da
União, que exerCer as atividades de auditoria, preparando pareceres e estudos opinativos e informativos
de natureza técnica, atinentes ao exercício das funções
específicas de controle Externo, serão aplicadas as seguintes obrigações e prerrogativas:"
I - Das Obrigações
a) no desempenho de suas atribuições manter atitude
de independência, nos-aspectos atinentes a sua atividade profissional, de modo ·a ·assegurar a imparcialidade de seu ajuizamento nas fases relativas à emissão de seus pareceres e Relatórios;
b) representar, junto ao Tribunal de Contas da União
contra os órgãos da Administraç-ão Pública, em casos de indícios de falhas e/ou_ ir:r_egularidades;
c)- aplicar multas durante o seu trabalho de campo, nos
casos e valores a serem previstos no Regimento Interno.
II - Das Prerrogativas
a) ter livre ingresso, no desempenho de suas funções,
em repartições e órgãos sujeitos à jurisdição do Tribunal de
Contas da. União e.acesso a todos os documentos e informações
necessários ao cumprimento de seu trabalho;
b) requerer informações e documentos para a isntrução
de Processos e Relatórios de Auditorias;
c) vincUlar-se ao ·processo a ele distribuído, bem como
às auditorias a que foi designado, salvo em caso de impedimentos legais.
Art. 84. O Profissional de Controle Externo lavrará
Representação jUnto ao TCU contra aqueles que, de alguma
maneira, embaraçarem a fiscalização, que tomará as providências cabíveis.
Justificação
A emenda visa estabelecer para o Profissional de Controle
Externo condições de zelar e proteger os interesses da sociedade, coibindo açóes de natureza irregular, bem como atri~
buir-lhe um maior grau de responsabilidade no que concerne
às atividades específicas do Tribunal de Contas da União.
Jmportante destacar que o Profissional de CCintrOle Exter_n.P, como agente público, deve existir na letra da Lei Orgânica
do TCU. Não pode, não deve ficar a mercê dos interesses
hegemónicos dos dirigentes poüCo cOmprometidos com o interesse público.

S_ala das Sessões, 30 de março de 1992. -Senador José
Paulo Bisol.
Emenda n' 55-ACEN
Inclua-se entre as DisposiÇõeS Gerais e Transitórias, após
o art. 89, renumerando-se os demais, o seguinte:

"Art. 90.

Caberá ao Ministério Público da

União, representar ao Supremo Tribunal Federal contra o Ministro .do TCU, na forma do art. 102, inciso
I, alínea c, da mesma Constituição, s_empre que:
I - sua atuação nos· Processos implicar em cumplicidade
ou acobertamento de: i,rregularidades praticadas por dirigentes
e servidores públicos.
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II -opor resistência -iõ.justificad;:t .ao andamento de pro~
cesso (s) _que resulte em atraso de julgamento superior a 2
,
anos.
Parágrafo único. A comprovaçãO da irregularidade re~
ferida no caput do artigo, poderá ser· feita, dentre outros
meios, pela assessoria técnica da ComiSsao·Mista Permanente
a que se refere o art. 166, § 19 da Con'stfttiiÇão Fe"deral~ através
da requisição de processos.

Justificação
Segundo o exwPresidente do TCUt .Dr. Adhemar Ghisi,
em entrevista ao Correio Braziliense Do-ano passado (1991),
aquela Corte nunca puniu os réSpó.nSávcis da malversação
de dinheiro público.
·
Este fato obriga-nos, de certa forma; infel:ii que- pode
ter ocorrido omissão do Plenário em apuiar até aS últimas
conseqüências as irregularidades cometidas pela adffiinístração pública ao longo de_ cem anos.
_õ
A emenda prevê uma maneira ·cte cójbir possíveis acobertamentos e cumplicidades dos _Minístroídq.tegrantes daquela
Corte e ímpor medidas pun.ifiYaS ao~órg(Ô tontrolador.
Salas das Sessões; 30.de março de 19~2. --Senador José
Paulo Bisol.

Emenda n' 56-ACEN
Suprima-se o art. 99 do Projeto.
Justificação
Com a aprovação da Emenda n~ 35-~CCJ, que suprimiu
do texto do projeto todo o C3pítulo VI, atinente ao Ministério
Público junto ao Triburial, é iria'dmiss~el a per~~ênc~a do
citado art. 99, o qual, ademais se noS afigura de duvidosa
juridicidade, na medida eni que pretend: _d~r efet~~ida?~ a_
um cargo em comissão. ·
_
_ __
Sala das Sessões, 30 de março de 1992, - Eduardo Supücy.
Emend~n' s7:ACEN
Acrescente-se um pádgtafo ao artigO 100, do PL da Câmara de n'? 73/91, com a ~eguinte redação: "
"Torhat-se:á PreVento o Minisúo que d~spachar
prinieiro em deterirlinádo processo; que não poderá
ser redistribuído a outro, salvo impedimento~ legais".
Justificação
Compatibilizado com o código de processo ciVil, em especial o artigo 106, in fine. _.
Sabe-se que é comum, apóS meses d_e estudo _sobre um
trabalho longo e complexo, que exigru árdUo esforço de compreensão para o seu relato e emissão de_ Vpto, _o-processo,
numa segunda fase, pode sofrer pedido de revisão ou recurso.
im-petrado pela parte interessada e cair n·as niãos-de um novo
Minist:i"o-Relator.
Tal prática, representa: uin desperdício de um esforço
inicial e de domínio técriié:ó a,dquirido a duras penas o que,
não raro, tem induzido a posturas frágeiS e distoari.te.S da inicial, por razões óbvias.
. .
.
.
Esta emenda destina-se a corngrr esta dissonância.
Sala das Sessões, 30 de março de 1992. José Paulo Biso!.

Marco de i9!ÍZ ·

Emenda n• 58-ACEN
P.ê_-se ao art 10__1 _d_o frojeto a seguinte iedação:
"Art. 101. Serão públicas as sessões-do Tribunal
de Contas da União.
§ !'? Os_ atos processuais e audiênciãs pOderão
ser realizados reservadamente, quando a preservação
, de direitos e garantias individuais o exigirem.
_
§ 2"' Os_atos processuais e audiências iealizadas
na forma do parágrafo anterior terão o-conCurSo das
partes envolvidas, se assim desejarem seus advogados,
podendo consultar os autos e pedir cópia- de peças e
certidões dos mesmos."
Justificação
Embora concordemos que o interesse público é um dos
bens mais caros a serem preservados em uma sociedade que
se deseja democrática, como é o caso do Brasíl, entendemos
que o art. 101 do Projeto, nos termos em que está redigido,
oferece margem a extrema subjetividade por parte daqueles
que irão aplicá-lo, na medida em que consagra conceito indeterminado.
Em nome exatamente desse alegado interesse público,
é que, segundo informações de servidores do próprio Tribunal
de Contas da União, aquela Corte ten;t abusado_ da rea~izaç~o
das chamadas "sessões secretas".
- Apenas para ilustrar a nossa afirmãtiva, cabe consignar
que, em 1991, por_ exemplo, o citado Tribunal se reuriiu em
sesSão secreta 42 vezes, realizando, porém, em caráter ordinário- que deve ser a rotina- apenas 40 sessões.
Essa constatação, por si só, dá boa conta dos motivos
de nossas· preocupações, que está exatamente em evitar o
mau uso da faculdade de realizar aquela Corte as tais "sessões
secretas".
Afinal, o que ãli se julga são desvios e alcances de dínheiros públicos, não havendo justificatfva, portanto, para que
se subtraia ao conhecimento público fatos lesivos ao património_ da sociedade.
-_A einenda ora proposta corrige inconveniente, sem permitir, contudo, danos à imagem do acusado, pois enseja que,
enquanto não est~j_a devidamente ço~provada a sua culpabilidade, todos os atos processuais sejam realizados reservadamente.
Sala das Sessões, 30 de março de 1992. ~ Eduardo Suplicy.
Emenda n• 59-ACEN
Ref. PLC N' 73, de 1991.
"Acrescente-se, ao final do§ 1•, do aTt. 101, (na
redação da Emenda n~ 31- CGJ) a expressão Houvido
o Ministério Público".
Justificação
Tal proposição restabelece o texto aprovado na CCJ e
que não consta do parecer final.
Além disso, é um mecanismo que visa a restringir a discricionariedade na definiçãO das hipóteseS do referido § 1"'
. Sala das Sessões, 30 de março de 1992. - José Paulo
Bisol.
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Emenda n• 60-ACEN
Acrescente-se ao art. 101 os seguintes

parágrafo~:

"§ 3"' Em caso.de sessão extraor_djç.á,.ri_a_de caráter res_ervado, o Tribunal comunicará, de imediato,

ao Presidente do Congresso

Nac~onal, infor~ando

e

documentando sobre o teor dam;:~.téria__ sob exame.,
§ 49 Na hipótese do parágrafo anterior, uma comissão representativa do Cóngre·ssõ Nacional, integra-

da por membros de todos os partidos, examinará os
fundamentos do sigilo da sessão,_ podendo ratificá-lo,

definir o tempo de duração do_ sigilo ou autorizar a
publicação e divulgação da matéria. __
·
§ 5"' O Presidente do Congresso NacioQal e os
· membros da comissão prevista pelo parágrafo precedente perderão o mandato em caso de ~íolação do
sigilo."
-

Justificação
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- dade, coibindo ações de natureza irregular. bem como atribuir-lhe um maior grau de responsabilidade no que concerne
às atividades específicas dO Tribiin_al de Contas da União.
Importarite destacar que o profissional de Controle Exter~
no, como agente público, deve existir rfa letra da Lei Orgânica
do TCU .. Não pode e não deve ficar à mercê dos "interesses
hegemónicos dOs Dirigentes póuOO comprometidos com o inte·
resse público.
Sala das Sessões, 30 de março de 1992._- Eduardó Suplicy.
Emenda n• 62-ALEN
Sugestões de Emenda ao Projeto de Lei da Câmara n<?
73 de 1991; feita pela Confederação Nacional do Ministério
Público.
Acrescente-se_ ao Título IV (DisposiçõeS GeiãiS e Transitórias):
.·
·

-''Art. OS atUais õcupantes de car&os -de Procurador junto ao Tribunal de Contas da União integrarão
quadro suplementar em extinção, assegurados os seus
direitOS e observadas as suas vedações.
Parágrafo único. OS--Cai"gOS referidos neste ãrtígo, à medida em que forem vagando, serão transforEmenda n• 61-ACEN
mados em_ cargos de Procurador do MinistériO" Público
Inclua-se entre as Disposições Gerais e Ttahsitórias, após
Federal",-·-,~~·---~~.~. ·o art. 102; renumerari_do-_se os artigos subse_qüentes:
Sala das Sessões, 30 de março de 1992. - José Paulo
" Art. 103. Ao servidor do Tribunal de Contas Biso!.
da União, que exerce as atividades de auditoria~ prepaEmenda n• 631- ALEN
rando pareceres_ e estudos opinativOs -e informatiVos
Acrescente-se os seguinteS dispositivos, onde cOuber, no
de natureza técnica, atinentes ao exercício das funções
específicas de Controle Externo, serão aplicadas as se- Título IV do Projeto de Lei da Câmara n' 73, de 1991:
guintes obrigações e prerrogativaS:"
"Art. _ Os atuais ocupantes de cargos de Procurador ji.uito ao Tribun3I d~- Contas da União-~ntegrarão
I - Das Obrigações
quadro suplementar em extinção, assegurados os seus
a) no desempenho de suas atribuições manter atitude
direitos- e observadas as suas v~Qaçõ_es. __ , . ___ ... __ _
de independência, nos aspectos atinentes a suá atividade proParágrafo único. -Os_ cargos referidos neste artifissionaJ, de modo a as.s_egurar a imparcialidade de seu ajuizago, à medida em que forem vagando, serão transformento nas fases relativas à emissão d,e seus ParecereS e Re_la- .
mados em cargos de Procurador do Ministério Público
tórios;
Federal." -~
b) representar, junto ao Tribunal de Contas _da União
- Justificação
contra os órgãos de Administração Pública, em casos de indí-- :A presente__-emenda objetiva preserVar os dire-itos dos
cios de falhas e/ou irregularidades;
atuais ocupa:iJ.tes de cargos de Procurador junto ao Tribunal
c) aplicar multas durante o seu trabalho de campo, nos
de Contas da União, considerando-se a hipótese· da manu~
casos e valores a ser,.m previstos no Regimento Interno.
tenção, pelo Pienário desta Casa, da emenda da Comissão
II - Das Prerrogativas
de COnstituição, Justiça e Cidadania que suprime o Capítulo
VI do Título III do Projeto. ·
a) ter l~vre ingresso, nó desempenho de suas funções,
Sala das Sessões, 30 de março de 1992. - Mauricio Corem repartições e óigãos sujeitos à jurisdição do _Tribunal de
rêa.
·
Contas da União e acesso a todOs os documentos e infofniações
necessários ao -_ctiriiPriniento de seti trabalho;
Emenda o• 64-ALEN
b) requerer irifóiiDações e documentos para a instrução
Emenda ao Projeto de Lei da Câmara n' 73, de 1991
de PiocissOS e Relatórios de Auditorias;
(n' 4.064, na Casâ de origem), que dispõe sobre aLei Orgânica
c) vincular-se ao processo a ele distribuído, bem como
do Tribunal de Contas da União e dá outras-prOvidênciaS:
às auditorias a que Toi desigri"ado, salvo em cãSo de impediAs funções de Miriistério Público junto aO" Tribunal de
mentos legais.
___ . ____ ____
_ _
Contas· dos Estados serão exercida$ por membros do MinisArt. 104. O profissional de Controle. Ei(!er.no lavrará
tériO Público Estadual, nos termos de sua Lei Orgânica.
Representação junto ao TCU contra aqueles que, de alguma
Sala das Sessões, 30 de março cje 1992. - Sena<;lor José
maneira, embaraçarem a fiscalização, que tomará a_s "proviPaulo Biso!.
dências cabíveis.
Justificação
Emenda o• 65-ALEN
A emenda visa estabelecer para o ProfissiOnal de Controle
O Tribumil manterá um Banco de Dados infOrmatizado
Externo condições de zelar e proteger os interesses da saciee centralizado na sua Sede, disponível a qualquer cidadão,
Já que as hipóteses de sessão sigilosa não estão especificadas na lei, o ·congresso Nacional, de que o TCU é órgão
auxiliar, deverá_ controlar as maté_rias sob apreciãÇáOsecreta.
Sala das Sessões, 30 de março de 1992.. José Paulo Biso!.
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de Dirigentes e/ou Servidor~s c;it~dos, ~julgados em dé_bJt9S
e também dos ordenadores de despesa coS~us -r;espectivos cônjuges que comprovadamente-enriqUecêT(\W ilicitamCille por
exercício irregular da função públi~. ., 1 ,
Justificação
Estes dados sisternatizad_os_ impedirão o TCU de validar

atas de admissão de pessoal (de acordo com o inciso III,
do arL 71 da Constituição- Federal) e de serem ~l~itos Dirigentes e/ou Servidores, ou ordenadores qe despesa ou ç~nju
gue que tiveram atas adminiStiãtivos'}W.lgátlos irregulareS.
Sala das Sessões,- 30 de marça·cte_t992. Paulo Bisol.

Seriador Jostf

Emenda n• 66-ALEN
Será conSiderado _impedido d6 reiatar e de_ dar parecer
sobre as contas do Preside_n_te da RcpúbfiCa o Ministr_o que
tiver sido escolhido pelo próprio Chefe _do Ex._Cç_ufiVõ a que
se referem as contas.
·· ·

Março de 1992

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem. S~m r~yisã_o _do <?nrçlorJ -~ Sr_,_OPresidente, pelo Regimeilto_quando são apresentadas emendas a projetas em tramitãção e-m regime de urgêlldà-ilós termoS_ do Regimento Interno, art. 348, II, c, o relator dará o seu parecer em pléilário,
ou, se o: desejar, em 24 horas.
_
Pergunto a V. Ex~ se o relator solicitou as 2-4 horas Para
exame das emendas?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A Mesa esclare~ ao nçbr_e_ SE!1ador Jutahy ,Magalhã~s qu~. quanto a
conce~ão _das 24 hop.s, a Presiclê_ncia a fará de planO, independentemente da presença, neste exato momento em plenário,
do nobre Sr. Relator, Senador Pedro_ Simon, que ainda não
chegou, mas é possível que ~steja na Casa. Em função da
complexidade da matéria e do_ razoável número de emendas
apresentadas, a Presidência; com base no dispositivo regimental que V. Ex• bem conhece e sobre ele, agora, se reporta,
vamos conceder o prazo de 24 horas, a fim de que, chegando
~-às mãos do relator, S. Ex~ s_e debruce sobre as _emendas e
possa, amanhã, trazer o seu parecer sobre elas.

Justificação
Tal dispositíVõ- ViSã-COnferir _a liSUr~ ;:t imp-arcialidade
em atividadc _tão importante como a de,;<J.n11-lisar ãnüalmente _ . o SILCJUTAHY 'MAGALHÃES _..:: Sofícltarfa ainda a
V:-Ex', Si-. PieSídente, que fizesse distribuir aos Srs. Se-nadores
as contas do Presídente da RCpública~- __ '_Ao mesmo tempo que_o COngresso NaciO'nal cabe, através um~ cópia do projeto, como saiu da comissão. Temos no
do seu órgão" técníCo aUxiliai", tomar "ariúalmente as contas Avulso_a proposta do Tribunal de CoJltas da União e o pare-cer,
do Poder Executivo, dentre oUtros, nãO Seibode esperai--iSen- que foi agora distribuído, mas não temOs o projeto com as
emendas aprovadas na Comissão de Constituição, JustiÇa e
ção num clima de gratidão ou ç:le ligaç6~s fraternais.
_____ ~
O próprio Tribunal de Contas da Uriiâo, eni sessãó=ae _ ""Cidadania.
7 de março de 1991, decidiu que, em- sistema de rodízio-,- . -_ _COino eStas eine-iidas sãb- sobre determinados ãrtigos, não
o Ministro mais antigo da corte em ordc~ .. ~ecrcsccnte, seria saber_emos· como fazer a comparaç~_o se não houver a publisempre o convocado para relatar c prOft!hr o parecer sobre caçã9·cto projeto,. de como ficou o-se-=u_ te-xtO, o seu conteúdo
_que saiu ~a CorriísS-ão de Constituíção, Justiça e Cidadania.
-. "'
as contas do Governo Federal.
Este disposítiVó, qUê s'etia uni-efiCa.Z-·antídoto contra a Apenas o parecer nã9 será sufide"nte para, pelo rilerios com
parcialidade, nos tempos em que· todo-s OS Ministros do TCU certa facilidade, verificarmos _sobre _o que versam as emep.das
eram escolhidos pelo Chefe do Poder Ex~~Utivo, que conti- apr_escntadas e no· que modif_icarão o prOjeto que vem da
_
--nuaria sendo eficaz com o ã:dvento da nova Cc::mstituiÇáo Fede- _ Çgmissão·; ~ _
ral, onde um terço dos Ministros da Cótle de Contas ainda
--·o· sR:- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi'
são escolhídos pelo titular do ExeCutivO~' debilitou-se com
.dência vai adotar as providências necessãrias. para ·atender
o passar dos tempos.
-- ... o
Ultimamente, o que ~e observa na prática é que o Ministro à solicitação de V. EX~ e contemplará com essa redação todos
recentemente' empossado_é Sempre o convocado para analisar os Srs. Senadores, se possível, até o final da tarde de hoje.
as contas do Presidente d;;t ;República que_ acab_ou de. escolhê-lo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discos- .
e empossá-lo.
,_ ~ -----· _--· _
·smn1nratér_:i_a. (Pausa.)
____
_ _
Coihéidência -ou não, eSta práticit não toiin gerido o efeito
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discUssão. de fiscalização e cobrança que tal análise de contas dev.eria
Nos termos do art. _348, Item II, do Regimento Interno,
surtir. Em toda a história -do TCU, apenas uma única vez, a Presidência_ defere_, como já diSse·, o pnizo de 24 horas para
em 1937, foi -dado, pela Corte de Contas, parecer cOntrário 9_ Relatqr proferir parecei- sobre as emendas que acaham de
às contas do Presidente_da_República~ ___
.. . ..
ser lidas pelo Sr. 19- Secretário. - -Urge, pois, nortear o Controle Externo. como elemento
'
de exercício da cidadania e da soberania popular sobre os
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeQevides) -Item 2:
que, em seu nome, g~~~!l_c~am a coisa púl?lica. A emenda
proposta confere força cte imparciãfidade _à fiscãlização da
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 106, DE 1991
gestão gove:r;namental, trazend9 efeitOs clar~m~~te_ positivos.
(Em regime -de urgência, noS termos dO art. 336,
Sala das Sessões, 30 de nlarço--dc 1992~ - sen_ador José
c, do Regimento Interno).
Paulo Biso!.
Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei da
Cãmara
n' 106,_ de 1991 (n' 2.033191, na Casa de oriO SR. PRESIIJENTE (Mauro Benevides)- Eiri discusgem), de iniciativa do Superio{Tribunal de-Justiça-que
são.
dispõe sobre a reestrUtUração --do Tribunal Regional
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
Federal da 3~ Região, e dá outras providências. (Depenpela ordem.
dendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
Concedo. a palavra ao nobre Senador Maurício Corn~a
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, pela ordem.
para emitir parecer· sobre a matériã. · ---
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NC) ciue tange- à técniCa legislatíva, nada há no textÓ que
O SR. MAURÍCIO CÓRRtA (PDT -o'DF. Para emifir
mereça. r:eprovação ou crític~.
parecer)- Sr- Presidente, Srs. se_n:adores: . . _
__ .
· Po-r fim; qUantO' ào- niérito-, a juStificação apresentada
O Sr. Pre_~ idente do Sup~~~o~ Tri~l!~al de. J_ustíça _S~binete
à apreciação do CongressO Nacional, nos termos .do art. 96, pelo ilustre Presidente do Tribunal Superior de Justiça é sufiII, alínea "b", da Constituição Federal, Projeto de Lei que ciente paril-compinvar a necessidade das medidas aqui aventapretende alterar a composição do Tribunal Regional Federal das, sendo imperioso aumentar substandalrilente a capacidade
da 3• Região de 18 para 27.)Uízes e, em conSe'q·üêncía, 3mpllar produtiva do TRF/3• Região.
Manifestamo-nos, portanto, pela aprovação íritegral do
seu quadro de servidores, com a finalidade de dotar esse Tribunal de condiç.Ses para o restabelecimento de eficiente presta~ Projeto de Lei n' 106, de 1991, com a retiflcação de folhas
ção jurisdicional da Justiça Fe_deral de 2~' grau, nos Es!ados 19/23,que não erivólve mérito.
É o pareCei', Sr. ~residente.
de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Na justificação, Q_eminente Magistrado esdárece que· o
Durante o. Parecer dá Sr. Maurfcio Corrêa~ o Sr.
TRF/3• Regi~ o vem enfrentando sérias difículdãdes para o
-Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presisatisfatório desempenho de suas atividades, em face da incon-- dência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira.
tida demanda de prestaç5.o jurisdicional.
--- -- --- - - -,
Segundo aquela autoridad_e, já fq_ram_Qistribuídos ~ais_
_ O SR. PRESIDENTE (Epitácio C:ifeteira)- O parecer
de 100.000 processos ao Tribunal, que conta apenas com 18 conclui favoravelmeQte: à matéria, com a ~;:etificação do quadrojuízeS, o que resulta em U-rna rriêdfã de 6.000 feiiiOs por magis- anexo, proposta pelo Superior Tribunal de Justiça, que não
trado. Aduz que a Lei Orgâr:ica --da Magistratura Nacional envolve o mérito. -(art. 106, § 1"') permite o aumento da quantidãde de vagás
A Eresic;Jência- esclarece ao Plenário que fica facultada
de juízes nos Tribunais quando a médida de 300 processos a apresentação de emendas nesta oportunidade.
distribuídos por juiz for ultrapassad~.____ _
~ l)isçussão do -prOjetO em turriO Uriico. (Pausa.)
COm eSsa grãVe situação; alerta o ilustre Magistrado,
___ Não havenc_lo quem peça a palavra, encerro a discussão.
"corre-se o risco de colapso da Justiça Federal na Região".- :A votação fiCa- adiada por falta de quorum.
Assevera, ademais, que o desdobramet:tto do cargo de
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Item :k
Vice-Presidente e Corregedor em cargos distintos de Vice-PrePROJETO DE LEIDA
sidente e de Corregedor-Geral toma-se ~ecessário para aliviar
CÂMARA N• 125, DE 1991
a sobrecarga das atividades administrativ-as afefª-s à Presidên'(COMI'LEMENTAR) .
cia, em especial para processar os Recursos Extraordinários
e Especiais, qlie já ultrapassam 10.000 feitos, bem assim para
(Em regime de urgência, nos termos- do itrt. 336.~
permitir aõ- Corregédor dedicar-se exclusiva~ente à superc, do_ Regimento Interno.)
~
visão e controle das atividades forenses das diversas Varas
-Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
e Seç6i!s Judiciárias jurisdidónadas.
·
Câmara n' 125, de 1991 complementar (n' 60/89, na
A ampliação do_ quidro _de apoio, segundo se deduz,
Casa de orige01), que disciplina os limites das despesas
será nece-ssária pará á prestação-dos serviÇos da nov·a si!u3ção.
com o _funcionalismo público, na forma do art. 169
De fato, _com a reestfuh.ira-ç_ão, o Trl&unal passará de quatro
da Constituição Federal. (Dependendo de parecer.)
para _seis Turmas, CÇ>m quatro -juízes cada uma, e de duas
Nos
termos do art. 140, do Regimento Interno, designo
para três Seç6es, reunindo duas Turmas em cad_ã uma delas.
O Projefo-de Lei em_questão já fOfaprovad()_,_ sem emen- o nobre Senador Meira Filho, para-proferir o parecer.
das, na Câmara dos Deputados. Cabe agora o pro-nunciamento . . Ó SR. _MEIRA FIL.HO (PFL- DF'. Para emitir. parecer.)
desta Casa.
-' -Sr. Presidente_, Srs.-Senadores, aprovado pela Câmara dos
No que se refere à constituCionalidade, nada há a obj_etar, Dep_utaq.os, o projeto em epígrafe, de autoria da nobre Depuposto que o poder de iniciativa compete à-autOridade que tada Rita Camata, é submetido à deliberação desta Casa Revio _enviou ao Poder Legislativo, e os termos da proposta 3.ten- sora, atendendo ao preceito do art. 65 da Constituição Fedem ao prescrito na Lei Maioi: _Saliente-se que o Projeto deral.
não descumpre as restrições~iirij)õstãS no art. 169, parágrafo
Dispõe que as- despesas de pessoal da União, dos Estados
úriíCo, II, da Carta M3:gna, qu'!nto ao aumento de despesa, e dos Municípios rião pOderão exceder_ a ~0% (sess_ent_ª por
uma vez que as providências propostas são parte do conjunto çe:nto) de suas r~ceitas, definindo qual a receita a ser tomada
de atividades da Ação Judiciária prevista no Anexo da Lei cqmo base de cálculo do limite- ele despesa, da seguinte forma:
de Diretrizes Orçamentáiías para -()_ ~xercíCiO de ·1~_92 (Lei
_ aj no ças<;> ~da União, a receita corrente líquida, que se
n"' 8.211/91), não tendo outro objetivo senão o de assegurar _cOD:Stit"Ui do_ total da receita corrente,. deduzidos .os valores
o exercíCio da tutela jurisdicioDar na 3• Região da justiça - COrrespondentes às trãD.srerênciàs por participações dos EstaFederal. E na Proposta Orçamentária -de 1992 há previsão dos, Distrito Federal e Municípios na arrecadação de tributos
de recursos pata cobrir as despesas decorrentes das medidas de competência da União, bem como as receitas da contriinclusas no Projeto em exame.
buição para q PIS/PASEP:-e, ain~a Os valores correspondentes
Qua?-to à juridi~idade, a P!OP<!~içfio_ C~mpr~ <?_ dispC?sto _ -ªs despesas _com o pagamento de benefícios no âmbito do
na Lei Complementar n~" 35/79, art. 106. Deterinina esta que Regime Geral da Previdência Social;
somente poderá ser mafOrãdo o númerO-dos membros dos
b) no caso dos Estados, a receit.a co!fent!=! líquida, que
Tribunaís de Justiça se o totáJ de pfocessOs distribuídos e se. constitui do total da receita corr~nte, deduzidos os valores
julgados, durante o ano anterior,_ superar o: Úidice -de 300 das transferências por participaÇõeS dos Municípios na arrecafeitos por juiz~ bem asslffi que a alteração numérica dos mem- dação de tributos de competência dos Estados; e
c) no caso do DiStrito Federal e dos Municípios, a receita
bros do Tribunal de Justiça dependerá de proposta do próprio
corrente sem-qualquer dedução.
Tribunal.
o
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Prevê, ainda, o projeto que se as despesas excederem
o limite de 60% das receitas no exercíCiO da publicação- desta
lei Cofllplement"!!~_deverão retornar _àquele limite no prazo
máxiihO ae trêS anos, à ~az~o d~ 1/3 (um t!!rço) c_lo excedente

por exercíCiO. - -- ---- - _
Por fim, determina que os entes PolítiCos pubHciUeiD men~
salmente demonstrativo da execução orçamentáriá~~fetuada
no mês anterior e até o mês anterior, explicitando, de foima

Março de_1992

mO~ que o Poder Executivo Federal tome as providências
cabíveis no senti(!o de atender ao disposto neste projeto, se
transformando em Lei Complementar.
Diante- <!-~ e~posto, somos pela aprovação do Projeto·
de Lei Complementar no 125, de 1991, da Câmara dos Deputados._
a_· meu parecer, Sr.- Presidente, conclui por.sua aprovação.

individualizada, os valores_de cada item considerado para efei-

to do cálculo da receita corrent~ líquitia das d~_spesas de
pessoal, com indicação do percentual da despesa em relação
â receita.
É o relatório_
7

- O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O parecer
conclui, favoravelmente, à matéria. A- Presidência esclarece ao Plenário que fica facUltada
a apresentação de emendas nesta oportunidade.
Sobre a mesa, e~~_nda que vai-s_er lida pelo Sr. 19 Secre-

Voto
táriO. --A ConStitUiçãO Federal _preceitua em- ~eu art.~ 169. que
É lida a seguinte
"a despesa c~m pe~oal ativo e inat_iVo da Uniã_9,_ dos EstadoS:_,
· EMENDA N' j -PLENÁRIO
do Dis~rito I:ederal e dos Municípios não ·poderá eXCeder os
limites estabelecidos em lei complementar". piãnte da ne-ces- Dê-se ao caput do art. _r do Projeto de Lei da Câmara
sidade premente de limit~ção das despesas de pessoal dos n9 125, de 1991. a seguinte r~dação, suprimindO-se os seus
entes federados, a fim de melhor equacionar s~ãs fin_ªg_ç!ls, incisos I, II e III.
.
c~i~ou o" 1~ª~~~-~~o~_~o~nstitlJi_nt~ de ~~r po A_tó -das_l).ispo~'Art. 19 As despesas totais com pess-oal ativo
sxçoes ConshtuctoDalS-Transitóri_l!_S_ ~~ !~t9 de gasto_s· COJll pese inativõ da administração direta e indireta, inclusive
soal correspondente a 6~%_das respectivas re~eitas correntes,
fundações, empresaS públicas e sociedades de econoaté que a Lei Complem-entar vjesse dispor sobre:; a_ matéria
mia_,mi_~ta, pagas com receitas Correntes â3. União, dos
(art_ 38 do ADCT).
.
_
_
-~ Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios não- poTem-se verificado, entretanto~ n~ três anoS -de aplicação
derão, em cada exercíciO-financefro. exceder a 60%
da norma constituéioóal tran~itgri~. que alguns ajustes se fa(sessenta por cento) das suas respectivas receitas1 corzem indispensáveis e devem ser regulados pela _l_~i complerentes."
mentar de que trata o art. 169 da Constituição FederaL O
primeiro deles se refere a9 perc~iltua.I da receita (6.5:%), que
serve para calcular<;_> limite máximo_ permitido com despesas
Justificação
de pessoaL Esse percentual tem-se revelado inadequado, posA
redação
do
dispostivo
que ora propomos alterar impõe
to que não Vem proporcionando, especialmeute, a ·estados
e-municípios máis Carentes, Sobras de recursõ·s-süficíentes ao como limite 'a despesa com pessoal ativo-e inatiVo-'ãa União,
atendimento de pr~oridades inadiáveis no campo SoCial e à o· perCentual de -60% da respectiva receita corrente líquida,
~conSiderada esta·com.as receitas correntes dedUzidas uma
_c--_-.----,
--~
aplicação no desenvolvimento.
O segundo ponto de ajus_te se, rel~ciona com o conceito Série de valores que, em termos fin3is, reduzir-Se:fa este liffiüe
de receita utilizado i<).té <.tgora como ~base de_ cálculo do teto a valores bem aquém dos 60% previstos, podendo tomar inviá__ __
de despesas. A práti6a tem mostrado que Q parâmetro Hrecei- vela administra-ção Pública, l_leste particular.
tas correntes~• gefa distorções no cáf_culo~do limite :máximo __ -~ .. OutrbSsiril,_ a pr6J>ri<i ConStífU.íÇão Federal, em seu _art.
das despesas,-uma véz que néssê títúlo--estãO inclui'dãs--fecidtas 38 das Disposições TransitóriaS, fffipõé limite proVisóriO, até
tributárias não pertencentes ao erite federado que as arrecada, que se promulgue a lei complementar objeto do projeto em
tela, bem superior ao proposto nO referido projeto, ao estipuCOI~~ OCO!re, por eX~:ffiplo, com~ o Imposto ~e Renda, que
é instituído e cobrado pela União, mas que uma substancial lar em 65% do valor das respectivas receitas correntes as
parcc::_la _se 9-estina a inregr~r os Fundos çle Participação dos d~spf::sas com pessoal da Uriião, Estados, Distrito Federal
e Municípios. Note-se, pois, que o texto constitucional alUdido
·
·
Estados e MunicípioS~ - O projeto sob exame, f.tuto _de exau·stivas-:ctiSc_us-SõeS e nãó 'fez sequer a referência ·contida no projeto, -de receitas
negociações na 'Câmara dos DepUtados, vem a_o Sehado,Fede- correntes. líquidas, mas tão-somente receitas correntes,~ em
ral com seu texto já a:pdniOrado, eis que foi:liii levados em vãlor correspondente a 65% -âas- mesmas receitaS, superior;
conta na sua formulação final naquela Casa,_ todos os aspectos portanto, aos 60% de que trata o projeto.
Sendo assim, entendemos fazer-se necessária -a alteraÇão
qu~ acabamo_s de enfoc~r:_Assim, os_ gastos com pes~oàl ficam
limitados a 60% (sessenta por centO) da receita c_orrente líqui- da proposição eri::J. tela nos termos propostos~nesta emenda.
Sala das Sessões, 30 de março de 1992- -Maurício Corda de ca~a ente federado, de acordo com a proposição-.
Inobsta.nte essa·s considerações, devemos alertar para o rêa.
fato de que as inf~Ill"l:açõ~_ relativas à~ despesas com· o' pag'::_~.-
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) :_ ÁP;esi~
mento de benefícios da Seguridade Social não têm sido divul- d~~ci-ª-~-I!~Q~ Q_ prazo_ de_24_ horasJ nos teimO-S do--art.-348,gadas pelo :Poder Exect!tivo da Un,ião._-0 bepartaineiito--do - inciso II, do Regime:nto Interno, para o Relator examinar
TeSOuro NaciOnal ao publicar o relatório bimestr3.1 da execu- a emenda apresentada pelo nobre SenadorMa_urfcio Corrêa.
ção orçamentária da União (art. 165, § 3~. da ·cons'ti"tUiçãODi_scu$sãQ do projeto em turno único. (Pausa.)
Federal) tem afirmado não dispor das informações do Instituto
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra,
Nacional da Seguridade .Social. .Como esse elemento é- essencial ao cálculo da "'receita corrente líquida" da União, espera- para discustir.
1
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OSR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT '-'DF. Para àíscurir.)
-Sr. Presidente, quero apenas ler a justificatiVa que fiz a
respeito dessa emenda:
"A redação do dispositivo qUe ·ora propomos alterar impõe, como limite -à despesa com pessoal ativo
e inativo da União, o percentual de 60% da respectiva
receita corrente deduzidas uma série de valores que,
em termos finais, deduzir-se-ia este limite a valores
bem aquém dos 60% previstos, podendo tomar inviável
a admirtistnlÇão pú_blica, neste particular.
Outrossirii, ·a própria Coitstitilii;ã-o Federal, em seu

art. 38 d3:s DispoSições Transitórias, impõe-limite pfoVisório até C(üe "Se·próiriú.lgue a lei oompleritentar, objeto
do projeto em tela, bem superi-or ao referido projeto,
ao estipUlar em 65% do valor das respectivas receitas
correntes as despesas com pessoal da União, Estados,
Distrito Federal e_ Municípios. Note-se, pois, que o
texto constitucional aludido não fez sequer referência
restritiva contida no projeto de reçeitas correntes liquidas, mas tão-somente receitaS côrret'l.teS, em Valor correspondente a 65% das mesmas receitas, superior, portanto, aos 60% de que trata o projeto.
Sendo assim, entendemos fazer-se necessária a alteração da proposição em tela nos termos propostos
nesta emenda."
Creio que ú PrOje-tO será Constitudoilar na medida em
que aprovarmos essa emenda. Evidentemente que o Senador
Relator vai dar o seu parecer e, em seguida, havendo condições regimentais, -voltaremos ao assunto.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Contínua
em discussão o projeto. "(:E~ausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum e pelo prazo
dado para parecer sobre a emend3..
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Itelll4:
4

PROJETO DE LEI DA
CÂMARA N' 5, DE 1992
(Em regime de urgência~ rioS-teimas_ do art._336,
c, do Reg~mento Interno).
_ ____ _
Discussão, em turnO- úriicO;-do Pi-ojeto de Lei da
Câmara n' 5, de 1992 (n' 2.550/92, rià-Câsa de-ongein),
de iniciativa do Presidente da República, que autoriza
o Banco do Brasil S.A a constituir subsidiária na Comunidade Económica Européia. (Dependendo_ de parecer.)
Solicito ao nobre Senador Oziel carneiro·o parecer sobre
a matéria.
-O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS - PA._ Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, e_m cumprimento
ao disposto no art. 61 da 'ConstituiçãO Federal vem a Comissão
de Assuntos EconómiCos desta Casa, parã. apreciação; prOjetO
de lei de iniciatiVa do Executivo, cujo esCopo é autorizai:"
o Banco do Brasil S.A. a constituir subsidiária na Comünidade
EuiOpéia.
2. Em ExposiçãO de Motivos do Sr. Ministro da Economia, Fazendll. e Planejamento são consistentemente funda~
mentadas as razões que determinam a necessidade de instru~
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mentalizar o País com um banco com status comunitário, tendo
em vista as rtovas- eXigências· do cenário político~econômico
a partir de 19 de janeiro do próximo ano.
3. Segundo a referida Exposição de Motivos, a nova
ordem económica a ser institucionalizadaIne.dianú~ a integra~
ção plena dos mercados europeus~ocidentais, conforme previsto no Acordo do Mercado Comum, irá criar novas oportu~
nidades para o-comércio intrazonal, gerando operações finan~
ceiras e_ cambiais CUja operaciOnalização presume a obtençãO
de licença bancária úôica para o-s bancos, que não os da Corou~
nidade.
Tal licença iTá conferir a esses bancos as prerrogativas
atualmente exclusivas dos b~ncos.dos pafses~membros, e per~
mitir~lhes participar, em igualdade de condições •.das ati vida~
des decorrentes do potencial de crescimento a ser concretizado
-em futuro próximo; num me"rc3do que hoje -absOl-ve 25% das
transaçóes do comércio exterior brasileiro, considerados am~
bos os fluxos.
. 4. Os estudos técnicos desenvolvidos por firm-a especia~
lizada recome_nÇ.aram a decisão encaminhada a esta Casa no
sentido de se transformar a sucursal de Bruxelas em Banco
local, visando a criar as condições de reciprocidade na área
financeira, imprescindíveis à fruiÇão dos benefícios decorren~
tes das novas facilidades.
5. As condições estabelecidas pelos arts. 8' e 9' do Arrête Royal n 9 185, de 9:~7-35, que trata do controle dos bancos
e do regime .de emissão de títulos e valores, estão plenamente
satisfeitas, uma vez que o capital da agência do Banco do
Brasil em Bruxelas é- de cerca de US$6.0 milhões, superior,
portanto, em US$4,5 milhões aos US$1 ,5 milhão exigidos
pela supra~mencionada instrução normativa.
6. A urgência requerida pela matéria justific3~se pelo
prazo estabelecido no art. 9~ da Segunda Diretiva Bancária
- julhõ de 1992 ......:.para a expe-dição, pela Comissão Européia,
de lista de países ·considerados problemáticos e, conseqüentemente-, excluídos da equiparação de vantagens.
7. Em face do exposto e, apoiados nas razões aqui fun~
damentadas, somo-s- favoráveis à aprovação do projeto em
tela.
É o pare_cer, Sr.· Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -O parecer
conclui favoravelmente à matéria.
A Presidência esclarece ao Plenário que fica facultada
a apte"Seri.tação ·de emendas, nesta ·oportunidade.
Passa~se â discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça- a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a· votação fiCa adiada por falta
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Item 5:
Discussão, erri"fti.!nO único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 105, de 1991 (n' 2.032!91, na Casa de ori·
gero), de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe sobre a reestruturação da JUstiça Federal
de Primeiro Grau da 3~ Região e dá ou~ras providências,
-tendo
PARECER FAVORÁVEL; proferido em pelá·
rio. Relator: Senador Levi Dias.
A matéria ficou sObre a mes-a-dUrante cinco sessões ordi:-:
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235.
inciso II, letra d, do Regimento Interno.
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Não foram oferecidas emendas ao projeto._
Discussão do projeto, em turno úriico. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Nos termos do art. 168, do Regimento Interno, a matéria
sai da Ordem do Dia, retornando na sessão de amanhã, em
fase de votação.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)-- Item 6:
Discussão, em ttifno úniCO, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 133, de 1991 (n' 67191, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do_Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre-o Governo-da República Federativa' do Brasil e o Governo da Romênia,em
13 de março· de 1991~ tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' i9;-de i992,
da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a discussão.
Nos termos do art. 168 do Regimento Interno, ·a matéria
sai da Ordem 'do Dia, reiotrtándo na sessãO -de amã-nhâ, -em
fase de votação.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Item 7:
Discuss-ão-, em turno únicó, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 140, de 1991 (n' 27191, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo Qu_adro
de Cooperação Fazendáfiõ-Finànceíra,-celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos_ Mexicanos, em Brasília, em
10 de outubro de 1990, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 20, de 1992,
da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro_
a discussão.
Nos termos do _art. 168; a matériã. S3ir1f da Ordem dO
Dia e voltará na sessão de amanhã em fase -de votação:
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Item 8:
Duscussão, em primeiro tiJriio-; da Proposta de
Emenda à Constituição n' 23, de 1991 (n' 45/91, na
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao art.
16 da Constituição Federal, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob o n•24, de 1992,
da
- Comissão Temporária (3~ sessão de discussão.)
Em obediência ao art. -358, § 2"', do Regiinentd Interno,
transcorre hoje o terceiro dia de discussão da proposta e apresentação de emendas, assinadas por um terço, no mínimo,
da composição do Senado.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a plavra, a discussão terá prosse· ·
guimento na próxima sessão.
O SR: PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Item 9:
Discussão, em turno i.íriico, da Proposta de emenda
à ('onstituição n" 22, de 1991, de autoria do Senador
Coutinho Jorge e outros Senhores Senadores, que altera a redação do art. 159, I. b, da Constituição, e o
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art. 34, § ~9 , III, do Ato das_l)ispóslções Constitucionais
Transitórias~ (2~ sessão de discussão.).
Em obediência ao disposto noart. 358, § 29, do Regimento
Interno, transcorre hoje o terceiro dia de discussão da proposta
e apresentação de.e~endas, assinadas por um terço, no mínimo_, da composição do Senado.
________ _
Em discussão.
Nâ~ hav~~do que~ peça a Palavra a matéria voltará' amanhã em fase de votação.
. _ O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Passa-se,
agora, à apreciação do Requerimento n" 110, de 1992, lido

no Expediente, de autoria do Senador Rachid Saldanha Derzi.
_ Solicit9 ao Senador Carlos Patrocínio o pare~er da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional._
O SR. CARLOS PATROCiNIO (PFL - TO. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o parecer é
favorável.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O parecer
é favorável.
---Passa-se à apreciaÇão da matéria.
Em di~cussão. (Pausa.)
_
_
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discuSSão.
A votãçào fica adiaâa por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (EpitácioCafeteira) -Passa-se,
agoia, ~ àpreciação do Requerimento n" 109, de 1992, lido
no Expediente, de autoria do Senador Magno Bacelar.
Solicito ao riobre Senador Carlos Patrocínio o parecer
da Com!ssão de Rel~ções _Exterior~s e Qefesa Nacional.
O SR. CARLOS PA TROCiNIO (PFL -TO. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o parecer concJui_ favor~ve4nente ao requerimento _do eminente Senador
Magno Bacelar.
,
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -O parecer
é favorável.
Passa-se â imediata apreciaÇãO da matéria.
_--:--Em discussão.
-Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -A votação
do Requerimento n9 108, de 1992, também fiCa- adiada por
falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores:
"Prostituição é legada de mãe para filha" (Folha
de S. Paulo, 7-3-92) 8-3-92 "Pai que internar menino
acusadode assassinato" (Folha de S. Paulo, 7-3-92).
"BraSil teve mil riiõifeS de lavrãdOres desde 80"
(Jornal do Brasil, 14-6-91) "0 Poder Milítar- O sofisticado arsenãi dos- t!aftcantes (Jorflal do Brasil, 18-2-92}
~~~-~~-..-Bãhla Registra septuaiéS}ffiQ -câOs-Õ ae lioch3,ffiento eni
91" (Folha de S. Paulo, 16-7-91).
Tais manchetes jornalísticas, colhidas a esmo, refletem,
de modo impiedoso, a face mais Cruel e nociva do atu~ estágio
de degenerescência e decompoSição da sociedade brasileira
- a Violência.
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De fato, nos últimos quinze ailmi, segundo e&~atísticas a plano secundário. Discutem-se apenas os efeitos da criminapublicadas no exterior por entidades internacionãüfdefensoras lidade, escamoteando-se as causas que estão na raiz de tudo.
dos direitos humanos, o crime cresceu, em nosso país, mais
Muito se fala sobre o problema dos meninos de rua.
do que em qualquer outro local do mundo. Na década de Pouco se tem dito do drama da meninada que dorme ao relen80, foram assassinada~, no Rio, mais de 43 mil pessoas, uma to. A impunidade de garotos faz surgir, nas grandes cidades,
média de 12 homicídios por dia. Na atual década, esse número os pais de rua, bandidos que se aproveitam da impunidade
já dobrou. E, o que é pior, os terríveis e_feit~S -~-a-~r_íniinalídade criminal dos menores para encü"mendar-lhes as mais variadas
brasileira fazem suas v"ítimas entre··as~ cffanÇàs-, meninos e atrocidades e protegê-los!
A discussão da questão da violência deve iniciar-se pela
meninas, sacrificados, escravizados, prostfúrldos desde o iníció
de suas tristes vidas.
severa crítica ao próprio corpo social. É indiscutível que a
Dados publicados na Folha de São Paulo de 7 de rriarço sociedade gera permanentemente fatores crimin6genos, que
do ano em curso demonstram que, em São_ Paulo, 6.164 crian- provocam reações e'efeitos diversos, dependendo do caráter
ças e adolesc_cntcs são infratores; 17.889 são Vítimâs de_violên- e da personalidade do indivíduo. É uma sociedade que passou
cia; em 1990, 853 foiaril ·assaSsinados; de janeiro a _maio de a valorizar o ter em detrimento do ser, que se vangloria de
1991,312 foram extermíriados. No Rio, em 199D, foram assas- levar vantagem erri tudo, que aplaude e busca soluções à marsinados 427 crianças e adolescentes e, em 1991, esse número gem da lei, que volta as costas para as camadas menos afortucresceu para 442. Relatório reservado da Divisão -de Ordem nadas. É uma sociedade que se esquece de que a injustiça
Política e Social, citado pelosjornaisemji.lnho do ano passado, é a alavanca da violência. Nossas populações vêm se transforinforma que, entre 1988 e 1990, 4.611-mortos nas ruas tinham mando em verdadeiros exércitos de marginais, legiões de desidade inferior a 17 anos. A cada ano, quatro milhões de adoles- validos, para os quais a vida oferece poucas opções além do
centes são vítimas de estupros ou de relações incestuosas. _ ___ ct4ne. Em contrapartida, os bem aventurados do sistema cooO crime orfãnizado (de antemão garantido em seu produ- tinuam achando que a miséria alheia não lhes diz respeito
to hediondo); assalto nas ruas, nas praças-, nas·casas particu- e compram carros importados para desfilar nas praças de guerlares, nos meios de transporte; seqüestros; pivetes agenciados ra da fome.
por adultos que os exploram; as drogas e o narcotráfico;. nad~
Em contrapartida, o modelo de desenvolvimento adotado
menos de 35 mil genocídios ·nos últimos quatro anos - eis no Brasil, priorizando as grandes obras em detrimento do
a tragédia cotidiana, a degradantes qualidad~ de vida dos ~ocial, a ausência de um projeto para a Nação como um todo,
brasileiros.
que coloque o bem comum como rrreta a ser atingida, o abanEm outra direção -não menos grave - ma'is de mil dono da cultura, tla educação, da saúde, da previd~ncia, tudo
lavradores foram exterminados, no Brasil, desde 1980, segun- isSO, ·somado, constitui importfi.iite fator criminógeno.
do relatório da Confederação Internacional d_e Organizações
Livres~ divulgado em junho de 1991, durante reunião da OrgaDesse modo, evidencia-se a notória negligência do Estado
nização- Internacional do Trabalho, d~do que coloca nosso brasileiro, quando se trata de atender às suas funções mais
País em humilhante quarto lugar, entre os países da Américã báSiCas e intransferíveis, como a de garantir a vigência da
Latina, no que se refere à truculéncia _e à violência no campo. lei e a manutenção da tranquilidade social.
Essas rápidas pinceladas, Senhor Presidente e Senhores
A refletir essa caótica realidade, os aparelhos do Estado
se deterioram a olhos vistos. Temos,_ hoje, UJ!! ~istema penitenSenadores, têm o simples escopo de voltar nossos ·olhos e
ciário-deficiente, um jUdiciário que ii<l8 800a cõ-rii a rapidez
nossas mentes para a profunda gravidade do problema· da
dos bandidos e uma polícia que, por vezes, apresenta-se como
irmã gêmea da crjminalidade, h,Ido isso à indicar que essa
violência em nosso País. Coloco-me entre aqueles que, diante
da comoção, da revolta, do sofrirrtentõ conseqüentes a qualé uma rede vária e intrincada.
quer ato de violência, procuram suas raf:tes-maiS prOfundas,
De um lado, a falta de recursos em que se debatem a
suas causas mais recônditas, por acreditar ser esse_ o único
·
·
Justiça, o aparelhei policial e o sistema penitenctátio. Ma teria 1
caminho para a busca de reais e perenes soluçõ_es.
e .humanamente desaparelhado, 0 Judiciário não -pode ser
De fato, no país do futuro· sem futuro, _v1cejã~ hOje, a tão célere quanto seria desejável. O mesmo se pode di~er
mentalidade da pressa, que nos confunde cada vez mais. A
da polícia, cujo pessoa, insuficiente; mar selecionado, mal
preparado, e até desequilibrado em muitos de seus setores,
pressa de alcançar o que é-pretendido passa a justificar a
violação dos direitos e instala -a mentalidade_ da violência.
não consegue prevenir nem reprimir eficazmente o· crime,
resvalando, não raro, para o descontrole e para a aç~_l? crimiNa sociedade violenta, nada é combinado antes, não há regra
de convivência, sobrevive o mais apto a a·gredir sem ser agre- nosa. Há policiais envolVidos em crimes de repercussão e
dido. De tal forma é que se educam, hoje, as futuras gerações sobre eles pesa a suspeita de participação em grupos de exterde brasileiros.
- - ----mínio.
Quanto a sistema penitenciário, desne-cessário dizer que
Assim, 0 problema da criminalidade continua a ser discutido, em nosso país, de forma absolutamente apressada e, a realidade hoje vivida em nosso país inverte sua finalidade
por iSsO"niesmo, ·superficla:I.
ressocializante pela simples exigüidade de espaço físico e suNesse debate, poucas observações sobre os fat~res que perlotação-das celas, onde se pratica o ócio coletivo.
originam e geram- o crime. Nenhum exãine mãjs 3cU:rado_da~
Do outro lado, abre-se a perigosa brecha 9e esvair-se
imensas _transformações_ que.atingirarh.a .S:O.Ciedade".. b.rasileira a segurança garantida pela ordem jurídica; levando a opinião
nas últimas décadas, sobretudo após o surto industrital. Escas- pTíblica a crer nas chamadas soluções retrib~tiVf!.S, mediante
sas referênciais ou reflexões sobre o êxodo rural, a infância a adoção da "Lei de Talião", "Olho por olho, dente por
abandonada e as muitas carências existentes -nos campos da deiite". Procura-se, então, justificar os linchamentos, os grusaúde, da educação, da habitação. Ao mesmo tempo, os pro- pos de extermínio, os jusficeir6s·, Chegando-se ao perigoso
blemas do salário, do desemprego, da recessão ficam relegados ponto de fazer crer que a garantia dos direitos humanos e
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a obediência aos ditames _da lei prejudicam o combate ao
críme. Em seu último relat6rio anua:It divulgado em julho
passado, a Anistia Internacional denuncio_u _o_ as_sassina_to de
500 menores por "esquadrões da morte" formad.o.s, segundo
a organização, por policiais fofa de turn6 ou por pistoleiros.
Ainda de acordo.com o do.cumento, os "esquadrões" assassinara, ou ameaçaram de morte vários _dirigentes__de sindicatos
ruruais no Norte do PaíS.
~--Assim, cresce, entre nõs, certa tenaenêíà de se reagir
à Violência da criminalidade com a reivindicação de leis cada
vez mais rigorosas e draconianas~ É_ preciso.: no entanto, trazer
à consciência popütar a falsidade de taLConc_eito, recordando
que os crimes mais -duramente apenados por nossa legislação
continuam a se reprisar no cotidiano, e com dolorosa seqüência. Tampouco a pena de morte levou à diminuição da criminalidade, conforme demonstram_estatísticas levadas a efeito_nos
países que a instituíram.
···
Desse modo, Senhor Presidentl;" e Senhores Senadores,
constitui a criminalidde um fenômeno c;omplexo, escapando
às soluções simplistas, devendo ser tratada pelo Estado como
manifestaçãO -da patologia social. Como. tal entram em sua
gênese variáveis diversas -_de~de profllndâs motivações pes~
soais a importantes condicionamentoS pSíquiCos, sodas e económicos. Em sua fenomenologia, portanto, não deve ser tratada sob __o influxo _da emoção da revolta, da pressa, mas com
a necessária e racional_ serenidade.
Nosso País está profundamente doente. Mas um co_rreto
diagnóstico faz-se necess_ário, antes que cometemos novos e
sucessivos erros, oriUildOs da pressa em aceàar um rumO qualquer. Paciência e~rC"flexão. R.enúncia à violência, de qualquer
espécie. Primado da lei. São fórmulas e filosofias de vida
que deve_riam pautar as açõç~ de nossos çlirigentes~ Não adianta agir por agir. Na economia, como na sociedade,- o cidadão
clama por ordem e segurança, para que ek mesmo promova.
com seu trabalho diário, o progresso~
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Epitácio CafetelraT "'--Na presente
sessão _terminou_ o prazo para apresentação de emendas. no
Projeto de Resolução n9 8, de 1992, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que altera o Regimentp'Interno.
·
Ao projeto nãO forãin ofereddas emendas.
. ... _
A matéria será despaChãda às Comissões de Constituição,
Justiça ·e Cidada, e Diretoia-.
'

~e
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de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto
com 35 emendas que oferece~ . ··-· _. . -· ·. --~ ---~·
(Dependendo de parecer sobre as emendas de plenário)
-'lPROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 106, DE lWl
_ _ (Em regime de urgêrida? nos termos do art. 33.6, c_, do
Regímentointerilo}~
;.:_·-.. ·
..
--·
_· ··
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 106,
199i (n' 2.033!91, na Casa de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação do Tribunal Reg"ional Federal da 3• RegiãO, e dá outras
providências, tendo
~·~ PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
Relator: Senador Maurício Corrêa.

de

-3PROJETODE LEI DA CÂMARA N' 125, DE 1991
·
(Complementar)
(Em regime de urgência, nos termos _do art.- 336, c, do
Regimento Interno).
Votação, em turno_ único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Ca~a de origem),
que disciplfna os limites das despesas com o funcionalismo
público, na forma do art.-169 da Constituição :Federal, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
Relator: Senador Me ira Filho.
·
(Dependendo de parecer sobre a emenda de plenário.)

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 5, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno).
Votãção,-errfturno único; do Projeto de Lei da Câmara
n' 5, de 1992 (n' 2.550/92, na Casa de origem), de iniciativa
doPr.esi!=fente da R_ep_ública, que ·autoriza o Banco do Brasil
S.A. a constituir subsidiária ria Co-munldàde EconôroiCa EUro·Péia, tendo ·
·
__
·
- - ·
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
Relãü?r: sena_dor Ozíet Carú.eiro. ' ~ ---- . .,.
..

-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 105, DE 1991
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Não há mais
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
oradores inscritos.
n' 105, de 1991 (n' 2.032/91, na Casa de origem), de iniciativa
Nada mais havendo a tratar, a Pre.sidência vai-en-cerrar do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestruos trabalhos, designando para a sessão ·ordinária de amanhã, turação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 3~ _Região
a seguinte
·e dá Outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
Relator: Senador Levi Dias.
ORDEM DO DIA

-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 73, DE 1991
·Em regime de urgência, nos teimas do art. 336, c, do
__
_
Regimento Interno).
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Le1 da Cãffiara
n' 73, de 1991 (n' 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa~
do Tribunal de ContaS da União, que dispõe sobre a Lei
~rgâ_nica do Tribunal de Contas da União, e dá outras providencias, tendo parecer, sob n" 62, de 1992, da Comissão-

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 133, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 133, de 1991 (n' 67/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o· texto do Acordo sobre Coop-eração Cultural,
celeb~ado e11:tre o Governo da República Federativa: do Brasil
e o--Governo dã Roménia, -em 13.âe m-arço de 1991,-ie"ndo
Parecer favorável, sob n9 19, de 1992, da ComissãO de Relações Exteriores e Defesa N_acional

Março de 1992
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-7PROJETO DêDlõCRETO LEGISL:ATIVOl'l• 140, DE 1991
Votação, ern turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 140, de 1991 (n' 27/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Quadro de Cooperação Fazendário-FiD.a"nceira, celebrado entre o Govenlo da República
Federativa do Brasil e o Góverrfo tios Estados Unidos Mexicanos, em-Brasma, erillO de outubro-de 1990, tendo PARECER FAVORÁVEL, sob n' 20, de 1992, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional

-8-
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N• 22, DE
1991
DiScussão, eril. turno único~ da Proposta de Emenda à
Constituição n 9 22, de 1991, de autoria do Senador Coutinho
Jorge e outros Senhores Senadores, que altera a redação do
art. 159, I, b, da Constituição-, e o art. 34, _ § 29, III, ·ao Ato
das Disposições Constitucionais J"rarlsltórias_. (3~ sessª-o de
.
discussão.)
. õSR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ...:'.Está e~cer
rada a presente sessão.

(Levanta~se a sesstlo às 16 horas e 20 minutos.)

REQUERIMENTO N• 15, DE1992
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 15, de
1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, sõlicitando, nos
termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão,
em Otdem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n9 108,
de 19~1, de sua autoria, que dispõe sobre a composição da
merenda escolar e dá outras providências.-

ATO DO PRESIDENTE N• 112, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no uso os _suas atribuições regimentais e-regulamentares e de confomiidade com
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretorâ ri<> 2, de 1973, de acordo com o disposto
." no artigo 243, § 29 , da Lei n' 8.!12, de 1990, no Ato da
-9Comissão Diretora h 9 1, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n' 002.875192-6, resolve nomear ANTOREQUERIMENTO N• 16, DE 1992
NIO MAR UM _para exercer o cargo, em comi~S!io.. çle A~ses~
Votação, em turno único, do Requerimento n9 16, de sor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro Pessoal do
1992~ de autoria da Senadora Marluce Pinto,- SoliCitando, nos
Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete da Senatermos do art. 172, indeciso I, do Regimento Interno, a inclu- dora Júnia Marise.
são em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 241,
Senado Federal, 30 de março de 1992. -Senador Mauro
de 1991, de sua autoria, q-ue estabelece prãzo
a elabo- Benevides, Presidente.
ração do Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e
Social e dá outras providências.
ATO DO PRESIDENTE N• 113, DE 1992
-10Dispõe sobre a- aplicaÇãO dO disposto DO artigo s~'
inciso VJ e par~grafos da Lei__ n~ 8.112, de 1990.
PROJETO DE DECRETO LEGISLA!IVO N• 142, DE 199T -

para

DiscU.Ssão;·em turno úriico, do_ Projeto de J?ecreto Legislativo n' 142, de 1991 (n' 36/91, na Câmara odos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre a criação de uma Co~is
são Mista de Co_operação, celebrado entre o Govemo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Tunísia, em Brasília, a 27 de novembro de de 1290~ tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n'21, de !992;da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional
-liPROJETO DE RESOLUÇÃO N•5, DE 1992
Discussão, em turno único, do Projeto de ResOlução -n~
5, de 1992, de iniciativa da Comissão de Assu-ntos Económicos,
que estabelece alíquota máxiriia p<ira o -InipOsto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de que trata a alínea a, inciso
I, e§ ! 9 , inciso IV, do art. !55 da Constituição Federal.
-12PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO !1'W23, DE
!991
Discussão, em Primeíro"turrió, da-Proposta de Emenda
à Constituição n7>; de 1991 (n' 45/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao art._l6 da ConStituição Federal,
tendo
Parecer favorável, sob o n<? 24, de 1992, da- Comissão
Temponiria (4~ sessão de discussão).

O Presidente do Senâdo Fede~l. rio Uso d-e sua competência regimental e regulamentar e tendo em vista o disposto
na Lei n_9,7.851, de 24 de outubro de 1989, resolve ad referendum da ComissãO Diretora:
Art. 19 sãOConsideradas cieficíéõ.cias que asseguram ao
candidato direito de concorrer _às vagas reservadas para concurso público;nO percetltual fixadO pelo respectivo edital de
coJ;J.curso, somente aquelas conceituadas pela medicina espe~
cializada nos padrões mundialmente estabelecidos como surdez, mudez, paraplegia e amputação de ambos os membros
inferiores.
Art. 29 OS'Candidatos inscritos em concurso público que
se declararem portadores de defiCiência, para ós efeitos da
reserva de vagas. a que se refere o artigo aitteríor, serão
submetidos a perícia médica, observando-se, na oportunidade,
a ordem de classificação geral.
Art. 39 -São declarados inabilitáveis, para efeito de matrícula na segunda etapa do concurso público destinado ao
iiigresso nas Categorias Funcion~ de Analista Le:gisl~tivo
e de TéCriico LegiSlativo, os candidatos portadores de doenças
graves, contagiosas ou incuráveis, eSpecificadas no § P do
art. 186 da Lei ri• 8.112, de 11-12-90, e das seguintes deliciências:
-cegueira;
- tetraplegia;
-amputação de ambos os membros superiores;
-les~o cerebral grave e definitiva;
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mórbidos~

doenças ou lesões

duradouras que prejudiquem de forma significativa o exercício
profissiorial, sempre que inequiVocame-nte diagnosticados.
Art. .4~ Serão convOcados para a segunda etapa, após
a comprovação na perícia médica, a que se refere o artigo
29 deste Ato, tantos candidatos portadores de deficiência quantas forem as vagas a eles destinadas.
.
.
Art. s~ Na hipótese de inexistêncià de càndidatos enquadrados nos ·critérios defínidos no artigo 19 desta ato, as

!Vlarço.de 1992

vagas a eles destinadas serão preenchidas pelos demais concursados, obedecendo-se~ ordem de classificaç_ão gerai..
o

Art. 6'?
cação.

Este Ato entra em vigor na data de sua publi-

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário,
- Senado Federal. em 30 de _março_de 1~92. _-.Sen~dor
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.

República Federativa do Brasil

,
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QUARTA-FEIRA, 1' DE ABRIL DE 1992

BRASÍLIA..:..

DF

,.----CONGRESSO NACIONAL----..
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso V da Constituição, ·
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o segninte
DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 1992
Snsta o Decreto n' 430, de 20 de janeiro de 1992, que regulamenta o art. 4• da
Lei n• 8.197, de 27 de junho de 1991, e dá outras providências.
Art. 1' É sustado, desde a publicação, o Decreto n' 430, de 20 de janeiro de 1992, do Presidente
da República.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de março de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal,
nos tennos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRET<J LEGISLATIVO N• 4, DE 1992
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Regional dos Lagos Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na -cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:~·
·
.
· .
Art. 1' É aprovado o ato a que Sé ·refere a Portaria n' 99, de 9 de março de 1990, do Ministro
de Estado das Comunicações, que outorga permissão ã Rádio Regional dos Lagos Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em Ífeqüência modulada
na cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais. ·
·
·
'
.
.
.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigorna data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de março de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que -o CongressoNaciqnal apro_;:ou, e~~-, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal,
' ·
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 5, DE 1992
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vanguarda de Carii:lade Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Caridade, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
. ...
Art. I' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 98.331, de 24 dé outubro de 1989, que
outorga concessão ã'Rádio Vanguarda de Caridade Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
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direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Caridade, Estado
do Ceará.
---Art. 2' Este Descreto Legislativo -entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de março de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28 .do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 6, DE 1992
Aprova o ato que outorga concessão ao Sistema Norte de Rádio e Televisão Lida.
para explorar serviços de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Linbares, Estado do
Espírito Santo.
Art. l' O Congresso Nacion-al decreta:
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere o Decreto n' 98.922, de 2 de fevereiro 1990, que outorga
concessão ao Sistema Norte de Rádio e Televisão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez, anos, sem direito
, de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Unhares, Estado do Espírito
Santo.
- _ _
_ ..
. -Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de março de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28 do_Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE 1992
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Salamanca FM Lida., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Quaraí, Estado do Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
·
· ·
Art. 19 É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 98, de 9 de março 1990, que outorga permissão
à Rádio Salamanca FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Quaraí, Estado do_ Rio Grande
do SuL
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de março de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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Faço saber que o Congre~so Nacioaál ap-rÕVou, e eu,MauroBenevides, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, itein 28, do Regimento lnterno, promulgo o seguinje
DECRETO LEGISLATIVO N' 8, DE 1992
Aprova o ato que outorga concessão à Radiodifusão Eldorado Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de P3.o de Açucar, Estado de Alagoas.

O Congres-so NacionaÚiecreta:
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere o Decreto n' 98.921, de 1' de fevereiro de 1990, que
outorga concessão à Radiodifusão Eldorado Ltda. para explorar, pelo prazo de ·dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pão de Açucar, Estado
deAlagoas.
·· ···
··
·· Art. 2' Este Decreto Legislativo -.,-ntra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de março de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28 do_ Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 9, DE 1992
Aprova o ato que renova permissão outorgada à Rádio e Televisão Gran Dourados
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freüência modulada na cidade de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul. O-Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 158, de 15 de setembro 1989, que renova
a permissão outorgada à Rádio e Televisão Gran Dourados Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sono-ra-em freqüêncía modulada na cidade de Dourados,
Estado do Mato Grosso do &\11.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de m~rço de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

'SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 37• SESSÁO, EM 31 DE MARÇO DE
1992

1.2.3 - Parecere$
Referentes às-seguintes matériaS:

-Projeto de Resolução n' 12, de1991, que estabelece

1.1- ABERTURA

princípios gerais de Processo Legislativo, e dá outras provi-

1.2- EXPEDIENTE

dências. (Redação final.)
-Projeto de Lei do Senado n' 203, de !991, que

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República

acrescenta artigo ao Capítulo II -

-N' 167, de 1992 (n' 93/92, na origein), restituindo
autógrafos de projeto de lei sancionado.

"Do tratamento e da

recuperação", da Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 1976,

1.2.2- Oficio do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
- N•• 42, de 1992, comunicando a aprovação, sem
emendas, da Proposta de Emenda à COnstituiçãó" n9 5,

que "dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substânCias entorpecentes ou
que determinem dependência física ou psíquica", suprimindo-lhe o artigo 16,_ do Capítulo III --"Do~_ crimes. e_ das
penas", discriminaõ.do o usuário de drogas estupefacientes
e Prevendo_ as medidas cabíveis à sUa- recuperação- p_scicos-

de !989 (n' 61/90, naquela Casa), que altera os arts. 27 e

sociá!. (Redação final.)

29 da Constituição Federal, que dispõe sobre a remuneração
dos deputados estaduais e dos vereadores.

·

· · ·

-Projeto de Decreto Legislativo n» 129, de 1991-(n"

62, de 1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o
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texto do Acordo_sobre Cooperação Cultural ce_le:.brado entre o Governo da República Federativa do Brasil_e_ á Governo da República Popular da Bulgária, em Brasília, em
25 de julho de 1990. (Redação final.)
-Projeto-de Decreto Legislativo n" 131, de 1991 (n"
63, de 1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto_ do Convênio de Co.operação Bilateral entre o Go-

verno da República Federativa do Brasil e o_ Governo da
República da Bolívia na Área de Produção Animal, firmado em Brasilia, em 15 de agosto de 1990. (Redação final.)
-Projeto de Decreto Legislativo n• 132, de 1991 (n"
64. de 1991. na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação para o Aproveitamento
dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia do
Rio Quaraí, celebrado entre o GoVerno da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do
Uruguai, em Artigas, em 11 de março de 1991. (Redaçâo
final.)
1.2.4 - Comunicação da Presidência
Deferimento, na prescr.te data, ·ctos Requerimentos
n" 106 e 107, de 1992, dos Senadores Lourival Baptista
e João Calmon, respectivamente, lido's- rio últimO dia 27.-

1.2.5- Apreciação de matérias
Requerimentos, n"$109 e 110, de 1992, lidos em sessão
anterior. Aprovados
1.2.6- Comunicação da Presidência
-Comunicando aos Srs. Senadores que hoje, às 19
horas, será realizada Sessão" Solene do. Congresso Nacional,
para promulgação-; pelas Mesas da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, da Emenda Constitucion-al n9 1, que
estabelece parâmetros para a remuneração dos Deputados
Estaduais

Abril de 1992..

1.2.9- Discursos do Expediente
Senador JUT AHY MAGALHÃES -·Notícia tendenciosa veiculada no jornal O-Globo, de hoje, sob o título
"Cocaína no Congiess.o é distribuída na Gráfica". Crescimento da economia informal pela grave recessão económica que o País atravessa. Senador HUMBERtO LUCENA, como Líder- Demissão coletiva dos Ministros e Secretários do Governo
,
_~ ~ ·
.
Collor.
Senador EPlTACIO CAFETEIRA - Proposta de
Emenda à Constituição, Subscrita por S. Ex\ que elimina
a incidência de tributos sobre alimentos constantes da cesta
básica destinado ao consumo interno do País.
Senador MAURÍCIO CORRJ::A- Considerações a
respeito do Projeto de Lei n~ 73/91, que dispõe sobre a
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, e dá outras
- providências, constarite da Ordem do Dia da presente sessão.
Senador EDUARDO SUPLICY-Demissão coletiva
dos Ministros e Secretários do Governo Collor. COnsiderações sobre requerimentos de informações encaminhados
à Mesa.
1.2.10- Requerimentos
- N' 113, de 1992, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando, ao Ministro da Infra-Estrutura, informações que menciona.
- N• 114, de 1992, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, Solicitando ao- Ministro da Economia, Fazenda
e Planejarilerito informações que mencioiul.
-N9 115, de_l992, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando ao Ministro da Econo-mia, Fazenda
e Planejamento, atra_vés da Caixa Económíca Federal, informações que menciona.
-

1.2.11 ..:.... Leitura de Proposta de Emenda à Constitui1.2.7- Requerimentos
ção
- N• 111, de 1992, de autoria do Senador Amir Lando,
- N" 1, de 1992, de autoria do Senador Epitácio Cafesolicitari.do ao Presidente do Banco Nacional de Desenvol- teira e outros Srs . .Senadores, que visa a eliminação da
vimento Económico e Social-BNDES, que sejam encami- incidência de tributos sobre os alimentos destinados ao
nhados ao Senado Federal os documentos relativos -às ava- --consumo interno no País.
liações que determinaram os preços mínimos para aliena1.2.12- Leitura de projeto
ção das empresas já leiloadas no contexto do Programa
-Projeto de Lei do Senado n• 31, de 1992, de autoria
- Nacional de Desestatizã.Çao--:. -- N' 112, de 1992, de autoria do Senador Amir Laudo, do Senador Márcio Lacerda, que acrescenta inciso ao art.
solicitando a transcrição nos Anais do Senado, do artigo 28 âa Lei n• 7.664, ae 29 de junho de 1988, que dispõe
publicado na Folha de S. Paulo, de 29-3-92, de autoria sobre a propaganda eleitoral no rádio e na televisão.
do Sr. Antônio ·Ermírio de Moraes, intitulado__ ·_~_esafio
·1-2_-13 :._ Ofício da Liderança d~ PMÍ>B. na Câmara
ao Congresso Nacional".
dos Deputados
Referente a substituição do Deputado Said Ferreira,
1.2:s - Comunicações
pela Deputada Maria Luiza Fontenele, do Partido Socia-Dos Senadores João_Calmon e Magno Bacelar, que
lista Brasileiro, na qualidade de titular, na CCúllissáO -Pai-lase ausentarão do_ País.
mentar Mista de Inquérito destinada a investigar a incidên-Do Senador Lourival Baptista, que se ausentará
dos trabalhos da Casa, e·ntre os dias 29 de março e 12 cia de esterilização em massa de mulheres no Brasil.
de abril do corrente ano.
1.3- ORDEM DO DIA
-Do. Senador Rachid Saldanha Derzi, que se ausen-Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 1992 (n°2.550/92,
tará dos trabalhos da Casa, entre os dias 30 de março
na-casa ·de origem), que autoriza o Banco do Brasil S.A.
a 15 de abril do corrente anu._ ---~------------ _
a constituir subsidiária na Comunidade Econômica Euro_-Do Senador António Mari~t que se auSentará dos
péia. Aprovado. À sanção.
trabalhos da Casa, a fiiri de -desempenhar missão no exte..:...projeto de Lei da Câmara n' 106, de 1991 (n'
rior. no pe-ríodo de 6 a 23 de abril do corrente ano.
2.033/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a reestru-
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turação do Tribunal Regional Federal da
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Regíão, e dá

outras providências. Aprovado .. À ComiSs"ãó Diretora para
a redação final.
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-Projeto de Resolução n9 5, de 1992, que estabelece
alfquota máxima para o Imposto Sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação ~e.,que trata a alfnea a, inciso I, e §
19 , inciso IV do art. 15.5 da t:o'nstituição Federal. Discussão
adiada, para o dia· 8-~9i, 'nos temos do Requerimento
h' 118/92.
.
-Proposta de Emenda à Constituição no 23, de 1991
(n•45/91, na Câmara dos Deputados) que dá nova redação
ao art. 16 da Constituição Federal. Em fase de discussão
, (4• sessão).
-Proposta de Emenda à Constituição no 22, de 1991,
que altera a redação do art. 159, I, b, da Constituição,
e Q art. 34, § 29 , III, do Ato.àas Disposições Constitucionais
Transitórias. Em fase -de.discussão (3• sessão).
1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
· _-Requerimento n9 108, de 1992, lido em sessão anterior. Aprovado.

- Redação final do Projeto de Lei da Câmara n' 106,
de 1991. Aprovada. À sanção.
-Projeto de Lei da Câmara n' 125, de 1991- Complementar (n' 60/89, na Casa de origem), que disciplina
os limites das despesas com o funcionalismo público, na
forma do art. 169 da Cótistituição Federal. Apredação sobrestada para aguardar o parecer sobre as emendas do
Sr. Guilherme Palmeira, após uSarem da palavra os Srs.
Pedro Simon, Maurício Corrêa, Marco Maciel, Affonso
Camargo, Es-peridião Amin, Humberto Lucena e Jutahy
Magalhães, havendo o Sr. Relator, Senador Meira Filho,
proferido parecer favorável a Emenda n~' 1 de Plenário.
-Projeto de Lei da Câmara n' 73, de 1991 (n'
4.064/89, na Casa de origem), que disp6e sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá o.utras providências. Apreciação sobrestada para aguardar o parecer sobre
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
às emendas de Plenário.
Senadqr JOSÍ:. FOÇ_AÇA - Reforma ministerial.
-Projeto de. Lei da Câmara n' 105, de 1991 (n' 2.032,
Senador AUREO MELLO - Documento recebido
de 1991, na Casa de origem), que dispõe sobre a reestrudo Presidente_ do -~aúido Comunitário Nacional de Maturação da Justiça Federal de Primeiro Graü.da_3~ Região
naus~AM, convidando S. Ex~ para filiar-se àquela agree dá outras providências. Aprovado. À sanção.
mi3ção.
·
-Projeto de Decreto Legislativo (n' 133, de_ 1991
Senador
AMIR
LANDO
--Considerações sobre a
n9 67/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto supersafra anunciada pelo Governo Federal, principalmendo Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre te a_ situação discrimína!~ria de produtor e mercado agrío GOverno da RepúbliCa Federativa do Brasil e o Governo cola de Rondônia.
da Roménia, em 13 de março de 1991. Aprovado. À ComisSenador NELSON CARNEIRO- Promulgação, pesão Diretora·para a redação fiilal.
1~ Congresso Nacional, de emenda à Constituição, qué
-Projeto de Decreto Legislativo n' 140, de 1991 (n'
d1spóe sobre a remuneração dos Deputados Estaduais e
27/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto dos Vereadores.
do Acordo Quadro de Cooperação Fazendário-Financeira,
1.3.3- Comunicação da Presidência
celebrado entre o Governo -da República Federativa do
-Término do prazo, sem que tenha sido interposto
Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em
Brasília, em 10 de outubro de 1990. Aprovado. À Comissão recurso, no sentido de inclusão em Ordem do Dia do
Projeto de Lei do Senado n~' 70, de 1991, que dispõe s~bre
Diretora para a redação final.
os
crimes de sonegação fis_cal e de apropriação indébita
-Requerimento n~' 15, de 1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitando a inclusão, em Ordem do de tributos e dá outras providências, apreciado conclusiDia, do Projeto de Lei do Senado n' 108, de 1991, de vame_nte pela Comissão de Constituição, JUstiça e Cidadania. A Câmara dos Deputados.
sua autoria, que dispõe sobre a composição da merenda
escolar e dá outras providências. Aprovado.
1.3.4 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses--Requerimento- n<:> 16, de 1992, de autoria da Senadora são
1.4- ENCERRAMENTO
Marluce Pinto, solicitando a inclusão, em Ordem do Dia,
do Projeto de Lei do Senado n•241, de 1991, de sua autoria,
2 -· ATO DA COMISSÃO DIRETORA
que estabelece prazo para a elaboração do Plano Nacional
--N' 4/92
de Desenvolvimento Econômicó e Social e dá outras providências. Aprovado.
3- ATOS DO PRESIDENTE
--'- N'' 109 e 110/92
-Projeto de Decreto Legislativo n' 142, de 1991 (n'
4- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
36/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
-N'?/92
do Acordo sobre a criação de uma Comissão Mista de
5- MESA DIRETORA
Cooperação, celebrado entre o Governo da República Fe6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
derativa do Brasil e o Governo da República da Tunfsia,
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA:.
em Brasília, a 27 de novembro de 1990.-Apl-ovado". À CoNENTES
missão Diretoroa pa:ra a redação final.
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Ata da '37a Sessão, em 31 de março de, .1992
2a Sessãb Legislativa Ordinária, ~éia 49a Legislati..Ira
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa,
' Dirceu Carneiro e Lucídio Portella
'~
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM;sE PRESENTES OS SRS. SENADORJ;S:. . _. ....
Affonso Camargo - Alexandre Costa - Alfredo campos - Almir Gabriel - Amir Lando - Beni Veras - carias
De'carli- carias Patrocfnío -Cid Sabóia "de Carvalho- Dário Pereira- Dirceu Carneiro - Esperitliao Amin - Epitácio
Cafeteira - Francisco Rollen1beig-- Gãi"ib8fdCA.lves - Gerson cama ta - Henrique Almeida -Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - João
calmon- João França- João Rocha- Jonas Pinheiro- José Eduardo- José Fogaça -Josê Paulo Biso!- José Richa
-Julio campos -Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy
Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista - Lucfdio Portel la - Mansueto de Lavor .é Mário Covas- Maurfcici
Corrêa - Mauro Benevides - Moisês Abrão - Nabo r Júnior
- Oziel Carneiro --Pedro Simon - RaimUndo Lira - Renaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Valmir campeló - Wilson Martins.

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Behevides) - A lista de
presença acusa o· compare_cimento de' so' Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciainos·riossõs tiã.baihos.
O Sr. l 9_Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo Autógrafos de Projeto de Lei sancionado:

N' 167, de 1992 (n' 93/92, na origem)", de 27 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n~ 8, de 1992; (n~
2A91192, na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei
n98.028, de 12 de abril de 1990, que dispõe sobre a organização_
da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras
providências, e que se transformou na Lei n? 8.410, de 27
de março de 1992.

aris~ _27"- 29 _da Constituição Fed~~~l,- que dispõem sobre
a remuneração dos deputados estaduais e dos vereadores",
aprovada na Câmara dos Deputados ·após discussão e votação
em-dois turnos. __
--~-_ __
,
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço. - Ibsen Pinheiro, Presidente. _
Altera .os arts. 27 e 29 da _Constitução Federal,
que dispõem sobre a remuneração dos Deputados Estaduais e dos Vereadores.
~s ~e:sas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
noS termos do§ 39 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 19 O § 29 do art. 27 da Constituição Federal passa
,
a Vigõtar cõnf a ségti.inte red_asão:
"Art. 27.

e

. § 29 •• A~~~~-~~-~~Çã~d~~-d~P~~~~i~~-~·;;~d~;i;·~~:
rá fixada ,~m cad~ le~siatura para a subseqüente, pela
Assemble_ta Legtslattva, observado o que dipõem os
arts .. 150, II; 153, III e 153, § 2', I, na razão de, no
n;áx~mq,_ seten_ta .e cinco_ por cento daquela estabeleCida, em ~s~éCie, para os deputados federais.

Art: 29 SãO acresceritãdoS ao 3rt.- 29 dã COnstituiÇão
Federal os seguintes_ incisOs VI e VII, renumerando-se os
demais:
"Art. 29.
VI- a remuneração dos vereadores corresponderá a no máximo, setenta e cinco por cento daquela
estabelecida, em espécie, para os deputados estaduais,
ressalvado o que dispõe o art. 37, XI;
VII -o totaLda despesa com a remuneração dos
vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco
por cento da receita do município.

Art. 3? ~sta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua pubJicãÇão.

PARECERES
OFÍCIO
DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
SGM/P/519/92
Brasflia, 31 de março de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Senador Mauro Benevides
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Tenho a honra de env~ar a Vossa Excelência, para os
fins constantes do art. 60, § 39 ·da ConstituiçãtYFederal, a
inclusa Proposta de Emenda Constitucional que "altera os

(*)PARECER N9 63, DE 1992
(I?a ~~~issã_~ Dire_to~ra!
Redação final do Projeto de Resolução n~ 12, de
1991.
A ComisSão Diretora apreserita a redação final do Projeto
de Resolução n9 12, de 1991, que estabelece princípios gerais
de Processo Legislativo;·e dá outras prôvidências.
Sala de Reuniões da Comissão, 31 de março de 1992.
-Mauro Benevides, Presidente - LuCídio Portella, Relator
- Alexandre Costa - Lavoisier Maia:~
(*)-Refeito por incorreçôes· no anterior.
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ANEXO AO PARECER N• 63, DE 1992
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu,
- - - - - - - - - - - - - - - , Presidente, nos termos do art. 48, item 28; do Regimento Interno, promulgO '
a seguinte
-RESOLUÇÃO N'
, DE1992
Estabelece princípios gerais de Processo Legislativo, e dá outras pr<n;idências.
Art. 19 Acrescentç·s<Q seguinte título ao Regimento
Interno do Senado Federal:
"TÍTULO XV
Dos PririCíPiOs Gerais do ProcessO Legislativo
Art. 412. A legitimidade na elaboração da nor-

ma legal é asse_gl:l!:_ada pela observância rigorosa -das
disposiçaes re-girrtentais, metHante ·os Seguintes princípiOs báSiCos:- ------ - -I - a participação plena e igualitária dos Senadores em todas as atiVidades legislativas~- respeífã.dos
os limites regimentais;
II- modifiC<i.ÇãO da norma regimeiltal apenas por
norma legislativa competente, cumpridos rigorosamente os procedimentos regimentais pCrtinentes;
III -impossibilidade de prevalência sobre norma
regimental de acordo-de lideranças ou-decisão de Plenário, ainda que unânimes, tomados ou não mediante
voto;
IV- nulidade de qualquer decisão que- contrarie
norma regimental;
V- prevalência de norma especial sobre a geral;
VI- decisão dos _casos omissos de acordo com
a analogia e os prinCípios -ger-ais_ de Direito;
VII - pre_scrvação_ dos_direitós_ das minorias;
VIU- definição_normativa, a ser observada pela
Mesa em hipótese idêntica de decisão do Plenário tomada em razão de recurso à Questão de Ordem- de.cidida
pela Presidência;
IX- decisão colegiada, ressalvadas as competências específicas estabelecidas neste Regilnentç;
X-impossibilidade de _tomada_d_e__ d_e_cisões sem
a observância do quorum regimental estabelecido;
XI- pauta de decisões feita Corii. antecedência tal
que possibilite a todos os Senadores seu devido conhecimento;
XII -publicidade das decisões tomadas, exceção
feita aos-casos específicos previstoS-neste-Regimento;
XIII- possibilidade de ampla negociação política
somente por meio de procedimentos regimentais previstos.
- --Art. 413. A transgressão a qualquer desses princípios poderá ser denunciada, mediante Questão de
Ordem, nos termos do disposto no art. 404.
Parágrafo úriico. Levantada a Questão de Ordem referida no caput deste artigo, a Presidência determinará a apuração imediata da denúncia, verificando
os fatos pertinentes, mediante consulta aos registres
da Casa, notas taqUigtáfic3s;fifaS rri.agnéticaS ou outros
meios cãbíveis."
Art. 29- Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~' ReVOgam~se ãs dispoSições_em C:otitrário.
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(*) PAJ,mC,ER N• 6_4, DE 1992

(Óa cOmissãO Diretora)
Redação final ,do Projeto de Lei do Senado n? 203,
de 1991.

.

· · ·

·

.. .

....

~Comissão Diretora apresenta a red3.ção final do PrOjeto
de Le1 do Senado n" 203, de 1991, que acrescenta artigo ao
CapítUlo II - "Do tratamento e da recuperação", da Lei
n~ 6.368, de 21 de outubro de 1976, que "dispõe sobre medidas
de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e ·uso indevido
- de substâncias entorpeCentes ou q'ue determinem depeitdência
física ou psíquica", Suprimindo-lhe o artigo 16, do Capítulo
III - "Dos crimes e das· penas". discriminando o usuárío
de drogas estupefacientes ç: prevendo as medidas _cabíveis à
sua recuperação psicossocial.
Sala de Reuniões da Comissão, 31 de março de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Meira Filho- Beni V eras.
() Refeito por incorreçOes no anterior

ANEXO AO PAR.ECEKN• 64, DE 1992
Altera a- Lei' ri~' ~.368, de 21 de ontubro de 1976,
que "dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
ao tráfico ilícit_o e_ us.o indevido de substâncias entorpe-centes ou que determinem dependência física ou psíquica" e dá outras providências.
-o CODgfessó Nãcional .áecieta:
· Art. 1•. A Lei n• 6.:i68, de 21 de outubro de 1976, passa
a vigorar acrescida, em s~4 Capítulo II, do seguinte artigo:
"Art. 12. Ao dependente que adquirir, guardar
ou trouxer consigo, para uso próprio; SUbstância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem ·autorizaçãO ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aplicar-se-ão as seguintes
medidas:
I) tratamento ambulatorial ou hospitalar, desde
que- comprovada sua dependência, mediante notificação judicial para que se apresente a um estabelecimento
-_-_ própii:O a 'esSe tipo âe tratamento; de natureza pública
ou credenciado pela administração pública, devendo
o estabelecimento encamirihar, mensalmente, ao juiz,
comprovante de comparecimento do paciente, até a
sua alta defínitiva,_ em: níVel ambuhltorial;
II) assistência ôo serviço social competente, ligado
ou não à instituição terapêutica que acompanhará o
dependente, até a sua completa reabilitaça:o sociaL
Nesse procedimento de_ver-se-á buscar a devida participação da família e a inserção do dependente no mercado de trabalho ou, na sua impossibilidade, o desempenho deste em uma insfituíçâo filantrópica, sem remuneração, podendo o juiz determinar a periodicidade
dos relatóri_os do serviço social e convocar a -presença
Qos familiares_ Qo __ dependente, quando julgar necessário."
Art. 2•

É suprimido desta Lei o art. 16 do Capítulo

III.
Art. 3~
as alterações
Art. 4"
cação.
Art. 5"

R-enumerem-se os demais artigos, consoantes
contidas nesta LeL
Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em .::oritrárío:·----
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(•) PARECER N• 65, DE 1992
(Da Comissão Dir~t~ra)
Redação final do ProjetO de Decreto Legislativo
no 129, de 1991 (n9 62, de 1991, na Câmara-dos Deputados).
'
-

ANEXO AO PARECER N• 66, DE 1992 ~
Faço saber que o Congresso. N'J,çional aprovou, nos termos do arf. l!.9. inciso I, da,Constituição, e ell',
---~~-~~~-=~~'---,'..-'-"""-~~-; Presidente do Senado Federal, prom~lgo ~ seg~inte

A Comissão Diretora apres-erita a:n!dação final do Projefode Decreto Legislativo n• 129, de 1991 (n• 62, de 1991, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação Cultural celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Gbverri<H:la Répública Popular da
Bulgária, em Brasilia, em 25 de julho de J990.
Sala de Reuniões da Comissão,,-~! de março de 1992.
-Mauro Benevides, Presidente -Alexandre Costa, Relator
- Lucídio Portella - Lavoisier Maia.'

DEcRETo LEGisl..A'nvq
DE 1992
Aprova o texto do Convênio de Cooperação Bilateral entre o Governo da Reptlbliea Federativa do Brasil
e o Governo da República da Bolívia na Área de Produção Animal, firmado em Brasflia, em 15 de agosto de
1990.
.

("')-Refeito por incorreçóes no anterior,

ANEXO AO PARECERN• 65,-bE-!9!li ___ Faço saber que o Congtesso Nacional-ãProvou, Dos termos do art. 49, inciSo I, da Constitu-iç-ãO, e eu,
------~~===~-~~===="<, Presidente do_Senado Federal, promulgo a seguinte
DECRETO LEGISLATlVO Ni- -- ;-bE 1992

"'N':

,

A.rt. 1<? É aprovado o texto do Convênio de Cooperação
Bilateral entre o Governo_da Rep_ública Federativa do Brasil
e o Governo da Réplíblica dã Bolívia -na Área de Produção
Animal, firmado em Bras_íHa, elil_ 15- de_ agostÓ :de I_99Õ~
ParágrafO úriico_.-- São -su]eito~rfatifóVáçãóélo Coniresso
Nacional quaisquer atos_que· possám reSultar em revisãO do
referido Acordo, bem como quaisqUer ajustes_ Complemen~
tares que, nos termos do art. 49, inci~Q~ I, da ConstitUição
Federal acarre'tem encargos 011: cçnppromissos gtãvOSóífài:> patrimônio nacional.
- -· .
Art. 29 Este decreto legislativo ~ntra .em- vigor na data
de s1:1~ _publicação.
·
(*)PARECER N• 67, DE 1992
(Da Comfssáo 'Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 132, de 1991 (n• 64, de 1991, na Câmara dos Deputados).

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Popular da Bulgária,
em Brasília, em 25 de julho de 1990.
Art. 1~ É aprovado O -iexto do Acqrdo sÕb;~ Coope--A Comissão Díretora apresenta a redação final do Projeto
raçã-o Cultural celebrado entre o Governo· dã. 'R._epública Federativa do Brasil e o G_ovCrno dã. República POpular da -Bulgá- de Decreto Legislativo n• 132, de 1991 (n' 64, de 1991, na
ria, em Brasília, em 25-de julho de 1990:
_ Câ_~~!~ SJ9s peputados), que aprova -o texto do_ Ac9rdo de
Parágrafo único. ·São sujeitos à aproVa-çãO do_ CôTigresso CoopêráÇ"ão para 5- Aproveitamebtõ ·aos Recúfsos Naturais
Nacional quaisquer ã.tos que possam resultar em revisão do e o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quaraí, celebrado entre
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes c~mplemen o Governo da República: Federativa do Brasil e o Governo
tares que, nos termos do art. 49, inciso I, da- Constitui.;ão da República Oriental do Uruguai~ em Artigas, em 11 de
Federal acarretem enc~rgos ou_comp_romissos gravosos ao pa- março de 1991.
trimónio nacioriai. Sala de Reuniões da Comissão; 31 de março de 1992.
Art. 2~ Este decreto legislativO entra -eni'-vigornã-data - - Alexandre Costa, Presidente_ - Iram .Saraiva, Relator Mareio Lacerda- Lucídio Portella.
de sua publicação.
(*)PARECER N' 66, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 131, de 1991 (n• 63, de 1991, na Câmara dos Deputados).
A Comissão DiretOra apresinÜ1 ã redação firial·d_o Projeto
de Decreto Legislativo n• 131, de 1991 (n• 63, de 1991, na
Câmara dos DC:putãdos), que aprova o texto do Convênio
de Cooperação_ Bilateral entre o Governo_ da República Feder31tíva do Brasil e o Governo da República da Bolívia na
Area de Produção Animal, firmado em Brasília, em 15 de
agosto de 1990.
Sala de Reuniões da Comissão, 31 di:: mãrço ·de f992:
- Alexandre Costa, Presidcrite - Ir3.m Sai-âivã, Relator Mareio Lacerda - Lucídio PorteUa.

("')- Refeito por incorreções no- ãhterior.

O Refeito por incorreçóes no anterior

ANEXO AO PARECER N• 67, DE 1992
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição_, e eu,
·
·- · , Presidente do Senado Federal, prom~lgo _a seguil_l~~DECRETO LEGISLATIVO Ni
, DÉ !992
_ Aprova O teXto do ÃcordO de COoperação para o
AproVeitamento dos ,Recursos Naturais e o Desenvolvimento da-Bacia d,o Rio Quaraí~ celebrado entre o Go..verno da Repúbijq Federativa do Qrasil e. o- Governo
-da República Oriental do Uruguai, em Artigas, em 11
de março de 1991.
Art. I' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação
para o AproveitamentO' dos Recursos Naturais e_ o Dé.senvolvimento da Bacia do Rio Quaraí, celebrado entie o Governo
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da_ República Federativa do Brasil e o Governo da República
Oriental do Uruguai, elll Artigas, em 11 de março de 1991.
Parágrafo único; _Sã_o sujc!itos- à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atOs que possam "resultar em revisão do
referido Acordo, bem- como quaisquer ajustes complemen~
tares qtie, nos termos· do art. 49, inciso l, da Constituição
Federal acarretem encárgos ou_compromissos gravosos·ao património nacibnâ.l. , •. '· .• , .
Art. 2~- Este-.d~_çr~tp legislativo entra em vigor na data
de sua publicação:
·
O SR. PRESIDEN'I:E (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação.
A Presidência cOIDuillCã. aQ_Pl_en_ário que nos termos regi~
mentais defere na presente data os Requerimentos n9s 106
e 107, de 1992, dos Senadores Lourival Baptista e João Calmon, respectivamente, lidos no último dia 27, por não terem
sido votados em duas sessões .orçliuária-s consecu~ivas, devido
à falta de quorum.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO n' , de 1992
Nos termos do art. 216, inciso I, combinado com o art.
217, do Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao Senhor
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, solicitando-lhe que sejam encaminhados ao Senado Federal os documentos relativos__ às avaliações Ctue determinara-m os Preços mínimos para- alienaÇãO das
empresas já leiloadas no _contexto do Programa Nacional de
Desestatização (art. 30 .do Decreto 99.463, de 16-8-90, que
régularriante a Leí"ri"8.031, de 12-4-90, que cria o referido
programa).
Sala das Sessões, 31 de março de 1992.- Senador Amir
Lando.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento lido será encaminhado à Mesa para decisão, nos termos
preceituados pelo Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido o _seguinte

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em sessão
anterior-fOi lido o Requerimento n9 109,.de 1992, do Senador
Magno Bacelar, solicitãnao 3.titOriiãÇãõ- do Senado para ausentar-se do P_áís no período de 29 de março a 9 de abril
REQUERIMENTO N' 112, de 1992
do corrente ano, a fim de participar da 94~ Assembléia-Geral
da Aliança Internacional de Turismo, a realizar-se em Sevilha,
Nos termos doart. 2l0_de Regimento Interno, requeiro
Espanha.
a trans_crição, nos Anais do S.enado, do artigo publicado na
o requenmento reCebeu pareCer oral, favoráVel, da Co- Folha de S. Paulo; de 29-3-92, .de autoria de Antônio Ermírio
missão de Relações Exteriores e Defesa N acíonal, deixando de Moraes, intitulado "Desafio ao Congresso Nacional".
de ser votado por falta de quórum.
·
Sala das Sessões, 31 de março de 1992. - Amir Lando
Em votação o réquerimento.
(A Comissão Diretora.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queil"ain permanecer
sentados. (Pausa.)
_ O SR. PRESIDEI'<TE (Mauro Benevides) -De acordo
Aprovado.
com o art. 210, do Regiinento Interno, o requerimerito lido
FiCa~oonc~dida a licença solicitada.
..
_
_
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em sessão será submetido à Com.iss.ão_D.b::~to,ra.
Sobre
a
mesa,
comunicações
que
serão
lidas
pelo
Sr.
anterior foi lido o Requerimento n"' 110, de 1992, do Senador
Rachid Saldanha Derzi, solicitando autorização do Sc;:nado 1~ Secretário.
São lidas as segui!:te~
para ausentar-se do País a partir de 30 de março corrente,
pelo prazo de 14 dias, a fim de participar da 94~ AssemCOMUNICAÇÕES
bléia-Gefal da Aliança Internacional de Turismo, a realizar~se
em Sevilha, Espanha.
OF. GSJC-Ne 13/92
O Requeriniento recebeu parecer oral, favorável, da CoBrasilia, 24 de março de 1992
missão de Relações Exte.dotes e D~fesa Nacional, deixando
Senhor
Presidente,
de ser votado por falta de quórum.
COmunico a Vossa ExCelência que me ausentar~i do País
Em votação o reqUerimento.- Os Srs. Seiladores que o aprovam queiram permanecer no período de 2 a 17 de abril do corrente exercício, quando,
na qualidade de membro da d_elegacão brasileira junto ã União
sentados. (Pausa.)
Interparlamentar,
participarei da 87~ Conferência InterparlaAprovado.
mentar, em Yaounde- República dos Camarões.
Fica côõcedida a licença solicitada.
Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de alta
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi- --estima e superior consideração.
dência comunica a"os Srs. Senadores· que hoje, às 19h, será
Senador João Calmon
realizada Sessão Solene do CongressO Nacional, para promulBrasilia, 27 de março de 1992
gação; pelas Mesas da Cârriara dos Deputados e do Senado
Federal, da Emenda ConstituciOnal n9 1, que estabelece parâSenhor Presidente:
metros para a remuneração dos Deputados Estaduais. Essa
Comunico a V. Ex~ que, nos termos do art. 40~ § 1",
emenda teve origem nesta Casa e o seu primeiro signatário alínea- a, dá regilnento Illterno desta estarei ausente do País
foi o Senador Nelson Cariieiro.
no período de 29 de março a 9 de abril de 1992, para partíeipar
Portanto, a Presidéncia pede ~os Srs. Senadores que este- da 94~ Assembléia Geral da Aliança Internacional de turismo,
jam presentes a esse aContecimento de relevância para a vida em Sevilha - Espanha.
político-parlamentar do País.
AtenCiósariiente,- Senador Magno Bacelar.
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Brasília, 27 de março de 1992
entrou em circulação, na primeira quib.Zerfa de dezembro há pouco mais de três meses -, 'a nota de 50 mil cruzeiros
Senhor Presidente,
representava exatarnente a metade do valor de quando fora
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
de acordo com o disposto iJo a,rt·.. ,3~, alínea a, Regimento
aprovada, dois meses antes, como conseqüência de uma moeda que perde cerca de 1% a cada dia e de uma inflação que
Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa, entre os
dias 29 de março e 12 abril do corrente ano, a fim de participar atingiu, em fevereiro último, seu 'piCo máximo no "Governo
de 94~ Assembléia Geral da Aliança Internacional de Turismo, - COilor.
Mas nenhum outro indicado'r é mais competente do que
a ser realizada em Sevilha Espanha.
o vertiginoso crescime11to da ec-o11omia informal- arilparado
Cordialemente, Senador Lourival Baptista.
numa inflação crónica que, eni 1991, esteve bem próxima
Brasfiia, 27 de março de 1992
dos. SOO%; numa taxa média de desemprego que não encontra
Senhor Presidente,
__ _
paralelo na segunda metade destt:; _s_éç:ulo~_ n9 __elevadíssimo
Tenho a honra de comunicar a ·Vossa Excelência que,
núrilero de pedidos de falência (289% além do que ocorreu
de acordo com o disposto no_art. -'39, ·a!í~~a ~'do Re_giinento em 1990), e, particularmente, na perda progressiva da capaci~
interno, me ausentarei dos trabalhos dá Casa, entre os dias
3Q_de março a 15 de abril do corrente ano' a fifi de participar dade aquisitiva dos salários - para mensurar a e~tensão e
da 94~ Assembléia Geral da Aliança Internacional de Turismo, o conteúdo do impasse económiCO ~vido pelOS-cidadãos deste
desafortunado País.
a ser realizada em Sevilha Espanha.
Esta constatação configura uma das grandes contradições
Cordialmente,- Senador Rachid Saldanha Derzi.
do GovernO, Visto que, pouco tempo após o Plano Collor
I e a extinção do anonimato bancário, autoridades federais
OFGSAM N' 14/92
e especialistas na matéria chegaram a comemorar o verdadeiro
Brasilia, 27 de março de 1992 cerco que se fez à economia informal e o regresso_ à legalidade
Senhor Presidente,
çle um segmento que, já então, desfrutava de grande _vitaliTenho a honra de comunicar a Vossa_ Excelência que, dade. As severas regras adotadas e a nomeação de um delenos termos dos arts. 55, III, da COnstiüiiÇão 'e 39, "a", do gado para dirigir a Receita Federal concorreram para que
Regimento Interno, ausentar-me-ei dos trabalhos da Casa, as rendas públicas passassem a acusar,_ em re<;fuzido período,
a fim de, do desempenho da missão com que me distinguiu um significativo crescimento, fazendo supor que a verdadeira
o Senado, participar da Delegação do Brasil à 87~ Conferência anarquia fiscal prevalecente no País havia chegado~o fim.
Interparlamentar, a realizar-se em Yaound~ -_:Re_pública dos
A ilusão durou pouco, infelizmente, para todos os protaCamarões, no período-de 6 a 23 de abril de 1992.
gonistas de tais mudanças. Com a derrocada do Plano de
Cordialmente - Senador Antoni~ Mariz, PMDB - PB
Estabilização Económica, meses depois, a volta da inflação
e_ o apelo aos métodos heterodoxos, que também não produO SR. PRESIDENTE (Mauro Benévides) ~O expedien- ziram resultados sequer satisfatórios, o Brasil mergulhou, de
te lido vai à publicação.
vez, numa crise económica sem precedentes, que, pelo visto,
Há oradores inscritos.
não conta com nenhuma alternativa apta a amenizá-la a curto
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. e médio prazos, a despeito da formidável capacidade de resistência e adaptação.. demonstrada por boa pa~te dos produtores
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
e consumidores. A braços com circuns!ã_riCfãS: tão adve;:rsas,
o seguinte discurso. Sem revisão do oradOr.)- $r. rteSidente, a economia iilfo-rinal"recuperou o impulso que sempre a aniSrs. Senadores, chamou-me a atenção uma manchete do jormou e alcança, hoje, uma magnitude que lhe assegura o papel
nal O Globo de hoje, na página 9, que diz: "Gráfica é o
de fenómeno da década.
ponto de cocaína no Congresso".
:-AS evidências cfess,e fã.to eStãO por toda --Parte, Sr. PresiLendo a notícia; não vi nenhuma referência à Gráfica dente e Srs. Senadores, particularmente nas grandes cidades,
ou ao Senado e, por estranhar essa notícia, peço que a Mesa onde sua ponta mais visível são~s b3.t3lhões de camelôs que
tome as providências. devidas. Se não for verdadeira essa infor- invadem as ruas, tumultuam a circulação e tentam, por todos
mação, que, pelo menos, seja dada à publicidade uma nota os meios, angariar condições para sua sobrev~v~ncia. _A~ tentadesmentindo essa manchete, porque o noticiádo-não--diz nada
tivas de ordenar esse quadro caótico produziram episódios
a respeito do assunto, mas a manchete é, até certo ponto, pr~ocupantes, como a revolta dos camelôs da Rua Uruguaiaescandalosa, porque afirma, peremptotiameii.te: "Gráfica é
na, no centro do Rio de Janeiro, em novembro do ano passado,
ponto de cocaína no Congresso".
registrando prejuízos estimados,-à época, em 100 milhões de
--·- ·_- _. ___ - , ... · .
_
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há nluitas formas e méto- cruzeiros.
Os periódicos atritOs entre o comércio dito clandestino
dos para medir o tamanho da crise que, há anos, vem dando
pungentes contorno~ a ·um País onde_ chegaram a prospera,r - mas nem tanto, uma vez que a clandestinidade requer
teses as mais ufanistas sobre seu radioso futuro. O encolhi~ algum resguardo, f~to que não se verifica - e o coméicio
mento de 4,6% do Produto Interno Bruto, em 1990, e o medío- legalmente estabelecido são apenas aspectos de uma questão
cre mas otimosta cresciritento, em 1991, em tornQ_de 1,2%, ·complexa e Sl!ficien_te-inente grave para suscitai" nossas preocuconstituem-se nos indicadores mais graduados para~dirnen pações, pelos efeitos sociais indese_jãve-is que- gera, :como a
síon3.r reflexos que esse retraimento-eXerce·sObre os segmentos evasão fiscal, a competição iój'usra ~pafticularmente_ em rela-_
ção aos (>'e·qtfenos come-rciantes_.:.......: o:-desainparo a· que -eStá mais vulneráveis -da sociedade brasileira.
exposto o consumidor, o prejuízo dos direitos trabalhistas
Outros parâmetros estão também capacitadoS-a nos aPOn- etc.
tar. de imediato e com maior pertinência, em face d_e suas
As dificuldacl_~s maiores resid~m basicamente na impossiimplicações no dia-a-dia, o quanto é perniciosa a crise: quando bilidade de dimensionar a econoinia ihforinal, paralela, invisí-
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vel ou outra denominação que tenha, até mesmo porque ela
vive à margem das regras._ Em todo caso., _Q .IBGE estimava,
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para seus negócios, enquanto 43% acham que a Prefeitura
não trata a questão adequadamente e 37% vêem a questão
no ano passado, que entre 13% e 15% da_e.c.ono.mia brasileira co_m _indiferença._
,para a grande maioria dos paulistanos
funcionavam na-margTnalidade, embora haja aqueles que su- - 90% - , os ambulantes. são trabalhadores e devem ser
põem estar essa participação numa faixa bem superior, entre respeitados, embora ·79.% dhes atribuam a culpa de sujar a
20 e 50%. do Produt,o_ ~n.terno Bruto, responsável, segundo cidade e atrapalhar os pedestres e 57% se_ tenham manifestado
a Professora Maria Cristina Catiamalli, da Faculdade de Eco- . favoráveis .à__ instalaçã,o do_~ camelôs em locais previainente
nomia e Admiriísti:'aÇão.- da USP, por uma evasão _fiscal de definidos pela administr~ção municipal.
30 a 40%.
·
·
Tanto os números quanto as- considerações a respeito
Na tese de mestrado ~·Economia Subterrã,nea", que publi- da matéria são significfitiyqs., Sr. Presidente e Srs. Senadores
cou sobre a questão, o economista peruano Hernando De mas há distinções que não podem deixar de ser feitas, segund~
Soto destaca _que "o mercado negro ou marginal é, antes o Professor Ney Prad,o, dado seu conteúdo ético: a economia
de tudo, uma resposta popular espontânea e -criativa ante. informal, praticada_em grande escala, responde a um problea incapacidade estatal de satisfazer as aspirações mais elemen- ma económico, eni:],uãQ.t.o-·a-ecotiomia informal de pequenas
tares dos pobres". _Q_ escritor Vargas Llosa dá à tese de dimensões, é, fundamentalmente, um problema sociaL Essas
De Soto um caráter mais aritplo, ao avaliar que ela ''é aplicável perspectivas não podem deixar de ser analisadas qundo se
a quase todos os países latino-americanos_ou_ quase todos buscam soluções para o problema.
os pafses do TerceirO Mundo".
Refúgio daqueles _que perderam o emprego - o estoque
Coritingências__i_q_e_çe_ntes ag"_munc_!q_ pob~e e su!Jdesenvol- de desempregados, apenas em São Paulo, já no meio" do ano
vido, ao qual, parece, estamos irremediavelmente atrelados, passado, havia superado a marca de um milhão de pessoas
o fato é que-~ segundo o Professor Ney-Pri:tdo, da Fundação
-, ou que batalham para reforçar o orçamento familiar, em
Getúlio Vargas· e· autor da obra "A EconOrrlía-lnformal e
função da recéssão_e_ do arrOcho salarial, a economia informal
o Direito no- Brasil", "as causas da economia- paialela estão impõe-se como-uma· questão de sobrevivência; e-n-qu·an.tõ as
muito além daéj_uelas geralmente apontadas. ou seja, o simples vendas sem nota fiscal, a_s operações em dólares e a formação
desejo de lucrar ilegalmente''. Viriculam-se, na sua opiriião, dos caixas 2 são tentatiVaS flagrantemente ilegais, embora
3 motivações sódO-p.olíticaS que têm muit<f3VeTConi "abre- não imotivadas, de aumentar a riqueza.
cha entre o Estado e a wciedade, o desgoverno e o descomaótica
peia
qual
se
encare
a
questão,
Qualquer
que
seja
passo entre a ordem jurídica formal c o Brasil real".
A vertente afina-se com as -te_oria:_s-de _De Soto~- ao ponti- o problema da economia informal está intrinsecamente inseficar que -"na -medida em qUe se valorize a impOrtâ-ncia do rido numa problemática maíOi',- que -é o conveniente- encãmidireito, descobrimos que o problema não se encontra tanto nhamento da economia nacional. A persistir a opção pela
na infOrmalidade, mas na formalidade". Ou seja,'iildaga-se recessão, via política de juros altíssimos, não há como desmonele, como "um grande setor da população prefere desenvol- tar a economia subterrânea que se amplia e ramifica defensivaver-se à margem da lei, disposto a pagar o alto custo da infor- mente para escapar a seus perniciosos efeitos. Trata-se, no
malidade, senão pelo custo, ainda maior ;imposto pelo ordena- caso, de uma verdadeira guerra pela sobrevivência, em que
mento jurídico inadequado?". Com o Qüe concorda plena- o_jojustificável passa a ser aceito- para que se evitem males
mente a também especialista na matéria, Barbara Shenfield, maiores.
O mau uso que também se faz do dinheiro público lembrando que "aquele que deseja exorciZar da nossa sociedade o desrespeito pela lei deveria fixar os olhos nos piíricipã.is seja mediante aplicações discutíveis, do tipo investiniento nos
culpados. O Estado onipotente, onic-õiiipetente ,-altamente CIAC, ou_através de c.oncorrências superfaturadas ou, ainda,
gastador e taxador-está, segundo ela, certamente eç.tre_os da constatação de que a corrupção encontra campo livre para
infiltrar-se na máquina administrativa - trãnsforma-Se; tài:nprimeiros.
--- -- -,
__
São muitas as histórias que dão conta desse estado de bém, em poderoso estímulo à clandestinidade dos negócios
ânimo, como a que é relatada pelo Professor Nelson Ba.rrii- _ e induz ao verdadeiro complô entre consumidores e produM
zelli, da Faculdade de Economia e Administração da USP, tores, como na· admissão das vendas_ sem nota fi_scal ou a
sobre um pequeno empresário de utensílios_ domésticos que nólória existência de come_rciantes_ abastecendo camelôs.
A alta carga fiscal incide'?-te sobre as p~quenas empresas
re.solveu submergir na clandestinidade após ·o Plano_ Collor
L Antes da edição do Collor II, já havia fechadolegalmente é, também, por seu turno, um indutor de peso a guarnecer
sua empresa para regressar à informalidade. Os encargos fis- a informalidade da produção. Afinal, um miCroempresário
cais cresceram tanto, ao lado das primeiras manifestações da que fatOre, ·por ·exemplo, um niilhão de cruzeiros por m·ês,
recessão, que ele não tinha absolutamente como manter-se, teria de _deixar nos cofres públicos nada menos do que 200
mesmo conservando um negócio no qual empregava 32 fundaM mil e com os 800 remanescentes teria de arcar com o aluguel,
fornecedores, mão-de-obra, tarifas públicas e encargos trabaM
nários.
No começo .de novembro do ano passado, o Ibope, a lhis!as, reduzindo a um mínimo, quando não, anulando, as
pedido da AssQcia_ção Comerd31 de São Paulo, .fez a mais margens de lucro.
Nesse contexto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deve
ampla pesquiSa realizada n·o- País sobre a economia informal
e condensou conclusões que aliam inexoravelmente .s_eu cre,s.ci- a -economia infórm3l ser vista como um territóriO r_ebe:lâe,
mento à crise que af"esfá: pelO-lriquérità,''ffi'àiS oa-·metade a se"r incans~yelment-e_cqr_llb.atido,_ ou encanidá coriió iim.rilal
dos_ ambulantes que circulam pelas ruas da cidade foram, no menor, ·do tipo "ruim com ele, pior sem ele?" Nesse cãmpo
passado, trabalhadores assalariados da indústria (42%) ou não podem existir certezas nem ações que dispensem a permanente correção de rumos. Até porque as alternativas para
do comércio (15% ), perfazendo a elevada margem de 57%.
Sob a ótica dos comerciantes, o Ibope constatou que corrigir tais dístorções eCOilômicas passa-m por mudanças que
44% deles consideram o comércio ambulante _muito ne~~tivo sequer estão sendo consideradas no momento.

ª_

F

lª

1600 Quarta-feira I"

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

Até que venham a ser adotacjas e postas em prática medj- ..
das que reenquadrem a econorniainV,is(vel como um indispensável fator de crescimento e pro~periqade, teremos de .admiti-la como um sócio que não poçle .s~r d~spensado, sob pena
de agravar ainda mais o quadr.o~ do qesemprego e o nível
da produção, já bastante oscilante, como o evidencia a queda
de 9% acusada pela indústria de transformação nos últimos
12 meses. Os dados são alã.rmantes: setores vitais, como o
de__alimentos, fecharam o ano de 1991 registrando queda estimada em 10% em relação ao ano· ante"riOl:-;·, que já tiVüa um
desempenho negativo.
Com uma Configuração- des'sa ordem, S:r;. Presidente e
Srs. Senadores, falar em econ_omia 1hform31 sugere até mesmo
um contra-senso, visto qUe àf ffiilhões' de brasileiros foram
buscar sua sobrevivência. Mas é· pür' essa via cJ.tie também
se escoam substanciais e indispensáveis recursos que poderiam
estar fortalecendo o caixa do Governo, a fim de qUe se pudesse, finalmente, partir para o resgate da enorme dívida social
que o Estado tem para com sua-população.
Sem _a compreensão de que questões _como essa.s. por
simples que possam parecer em cOnfronto com ás grandes
pendê!lcias nacionais, o Brasil continuará inapelavelmente ancorado no atraso;desprestigiado e, absolutamente, sem remissão. O terrível .dessa situaÇão- é que não avançar, neste momentD de tantas definições das ordens econômicas e políticas
internacionais, equivale a um fragoroso retrocesso.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esperava encontrar neste
plenário os Srs. Líderes do Governo, porque penso que; neste
momento, nós, Senadores, deve riamos estar de_batendo a re• forma ministei"íal que esfá ocorrendo no País; mas· vejo que
a Bancada do Governo está vazia.
Quero, então, Sr. Presidente, apenas como uma manifestação pessoal, dar as boas-vindas, antecipadamente, ao Senador Jarbas Passarinho que, certamente, retornará a esta Casa
na próxima sexta-feira. Para mim, S. E,c é aquele homem
de bem que entrou no Governo, e ao sair o faz, também,
como homem de bem, pela atuação política em todos os cargos
pelos quais passou. E por manter em S. Ex' a minha confiança,
o meu respeito e a minha admiração é que antecipo, aqui,
neste momento, as boas-vindas a esse grande Senador. S.
Ex~ virá para esta Casa, mais uma vez, defender os interesses
nacionais. (Muito bemt Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que l ocupada pelo Sr. ÃlexCindre Costa,
19 Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como Líder.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a insatisfação do Senhor Presidente da República
com a grande repercussão na imprensa das graves denúncias
de corrupção envolvendo nomes de altos auxiliares do seu
Governo, teria motivado o pedido coletivo de demissão dos
Senhores Ministros e Secretáríos de Estado, por iniciativa
do Ministro Jarbas Passarinho, cuja honorabilidade todos reconhecemos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a situação deteriorou-se
tão rapidamente nos últimos dias que, apesar da surpresa
com que foi recebida a notícia, a Nação inteira compreendeu,
perfeitamente, não só o estado de espírito do Presidente Fer-
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nando Collorde Mello. mas, também, a sua decisão de realizar
mudanças radicais na equipe do p,rimei~o eSCalão do Governo.
Sua Excelência foi eleitol:om:o-Uiscurso da moralização
dos nossos costumes políticos e- administratfvos, por maioria
absoluta dos votos; mas, no dia-a-dia ~a sua gestão, não conseguiu eyitar que uma sucessão _d~ .escândalos administrativos
viesse a abalar a sua credibilidade, a julgar pelo resultado
das últimas pesquisas de opiriiã?_.P.ública-que revelaram um
índice de rejeição do Governo; 91! -·:nlâis de oitenta por cento
das pessoas.
- ·-É verdade que o Senhor Presidente da República determinou a rigorosa apuração das denúncias através da Polícia
Federal, e o Congresso Nacional, por sua vez, instalou Comissões_ Parlamentares de Inquéritos. Mas o que não se esperava
era que houvesse tantos e tão graves fatos a investigar, em
quase todos os setores da administração pública.
O Senhor Presidente da República,-portanto, não tinha
outro caminho, senão negociar Q-pedido coletivo de demissão
que lhe foi apr-esentado, como única forma de tentar recompor
_a imagem do Govetno, perante a opiriiâõ pública do País.
Entretanto, a demissão de alguns altos auxiliares do Governo não significa a prescrição dos delitos por eles, porventura, praticados. O que importa dizer que a sociedade espera
que as demissões não _sejam uma cortina de fumaça, para
_-desviar a opinião pública dos a tos de corrupção, particulariner~te de pessoãs que gozaQt: da infimidade do poder, como
é o caso, por exemplo. do Sr. Pedro Paulo Leoni, ex-Secretário
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, cujo
_ nome aparece, com todas as letras. numa gravíssima denúncia
do O Estad«? de S. ~a_u~~-_sqbr~ ~-~ e_squema de tráfico de
influência que estaria Sendo operado em setores da Petrobrás.
sob as vistas complacentes_do Ministro demissionário da InfraEstrutura.
____ Pelo- contráiio, Confiamos--que o Serihor ~residente da
República, fiel aO seu compromisso com a austeridade da
administração. continue a determínãi a severa apuração das
denúncias e a exemplar punição dos que afinal forem, compro"ad~mçrtte .. corr.IJ.ptos, para resguardo e consolidação das instituições democráticas. ~a o que tinha a_dizer Sr. _Presidente e Srs. Senadores:
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Com a paiavra o nobre Senador Epitácio Cafeteira.
·
O SR. EPITÁCIO CAFETI':IRA (i'DC -MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores, entreguei há poucos minutos à Mesa deste
Senado uma proposta de emenda à Constituição. · --0 que se pretende emendar na Constituiçáo, com o artígo
único desta proposta, é o seguinte:
__
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N'
, DE 1992
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos te~os do art. 60 da Constituição Federa], promulgam
a segumte Emenda ao texto constitucional:
'~Artigo

único.

Fica: acre-Scido ao inciso

m

do

~rtigo 150, da Constituição Federai a seguinte aiÍllea

c:

"c - sobre alimentos constantes da cesta básica
destinados ao consumo· interno no País."
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Justificação
A presente proposta de Emenda à Constituição visa a
eliminação da incidência-de tributos sobre oS alimentos destinados ao consumo interno e cobre todas as fases das operações
de produção, industrialização e comercialização. Como resultado a curto prazo da medida contida na PropoSta ocorrerá
a imediata redução no preço dos_ produtos e será proporcionado aos_ brasileiros uma melhor alimentação, já que poderão comprar mais-comida com seus parcos salários.
A médio prazo, haverá o incremento da produção agrícola, pois, Hvres· do ónus de tributação, todos os setores envolvidos na produção de alimentos ampliarão suas aplicações
na área, através do reinvestírríento dos valores antes entregues
ao~governo pela via da tributação.
De qualquer sorte é inconcebível que. num País que .carece de alimentos e no qual o salário mínimo é- pouco mais
de cinqüenta dólares, a produção de gêneros alimentícios sofia
tão alta incidência de tributos.
Claro está que o Gove_mo pieciSa de arrecadação para·
colocar em prática Os programaS SQCíã.1S,-IiãO; pdrêm, às cuStas
da necessidade básica do ser humano que é a alimentaçã'o
e que, na realidade, signifiCa. O Melhor e mais abrangente
programa social que o Estado possa oferecer.
Há, no setor alimentício, um caminho tortuoso e desnecessário que o torna burocrático e ineficieitte,' Iavoi'ecetldO
a intermediação. O Governo cbbra impostos na produção,
industrialização e comercialização dos gêneros alimentíciOs.
Ora, isso encarece· os prodUtos ·e- á maior-·parte~da popufação
deixa de ter acesso -a devida nutrição. Dfafite desse quadro
o Estado oferece cestas- básiCaS, como um programa social,
para minimizá-lo. Torna-se mais simplificado, eficiente e globalizante implantar esse efetivo programa social sinteti:Zatlo
nesta- Proposta.
Os_ tributoS não arrecadados, ao contrário do que muitos
pensam, não constituirão uni déficit nas contas governarnen~
tais; serão, na realidade, um investimento que abarcará toda
a população e que terá o seu retorno a médio e longo prazos.
O brasileiro, bem alimentã.do, precisará menos de médicos
e hospitais, aumentará seu nível de produtividade e terá uma·
vida mais longa e promissora.
Diante d-o exPosto~ e tendo em vist3. as evidê.ncias da
presente Proposta, peço aos nobres Deputados e Senadores
o apoio- neCeSsário à aprovação da mesma, com ·o que estarão
concorrendo para a eliminaçã-o- da fome e para o aumentO
da produção de alimentos no Pa'ís. Essa é a justificativa da
nossa emenda.
Sala das Sessões, 31 de março de 1992. -Senador Epltácio Cafeteira- José Fogaça- João França- Jutàhy Magalhães- Maurício Lacerda- Esperidião Amin- Mauro Bene~
vides - Élcio Alvares - Nabor Júnior - Alexandre Costà
- Gerson Camata.
O assunto~ Sr. Presidente, é atuaL Tivemos na semana
passada uma reunião dos membros do Confaz. Pretendia-se
dirriinuír o ICMS de 17 para 7% unificiu1do-o em todo o
País. No entanto, não se chegou a nenhuma conclusão e marcaram nova reunião para esta Semana.
Quando se trata de diminuir a incidência de tributos sobre
alimentos da cesta básica, tão necessários ao povo, não se
chega à conclusão. Todavia, a reunião dos órgãos governamentais para discutir a- írtcidência de tributos sobre veículos,
imediatamente deliberou sobre o assunto~ Houve a diminuição
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de impostoS dÕ Governo Federal e dos estados, houve dírnüí.ui-ção--de lucros, e o preço do automóvel baixou 22%:
·
Entretanto, na mesma hora, os assessores da Secretária
Dorothéa Werneck estavam preparando bottons, com os dize'res: "Salvamos a indústria automobilística", isto é, nada foi
feito visando o povo. Visava ao esvaziamento dos pátios das
montadoras, pátios das distribuidoras mas não se pensava
no povo, até porque o consumidor de veículos representa
um percentual tão-pequeno-diante do global da população,
que é considerado um objeto de luxo.
Eritão, Sr. Presidente, temos que discutir esse assunto.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite·me V. Ex• um aparte?
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Concedo <um 'aparte
ao nobre Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador Epitácio Cafeteira, fui um dos que assinaram a proposta de emenda à Constituição, que V. Ex~ está apresentando, discutindo, porque vejo
méritos na mesma, especialmente po'rque conduz a uma discussão da maior importância. Cbi11eÇâr' com os aliineiüos que
compõem a cesta _básica,_ sobre os quais ·inCiderit iinpostos
indiretos, é urna maneira de se contribuir para uma ttibutação
reg:r'essiva sobre a sociedade brasileira. Avalio que predsàrilos' ,
estudar esse assunto com mais inforrriaÇões, mas há resis-tênCia
nas reuniões do Confaz. de s_ecretários de Fazenda, à redução
uniforme do ICMS. Avalio e_ levo em conta o fato de que
alg'uns estados têm no ICMS, de produtos como arroz; feijãó,
batata e outros essenciais, uma fon,te importante de sua arrecadação. Mas o que seria necessári'o", além de um esforço na·
díreção 'de se baixar impostos indireto's sobre bens de consumo
básicos, dentre os quais os alimentos de primeira ne_cessidade.
É uma contrapartida no sentido de se obter uma arre"Cadação
mais justa de impostos junto àqueles que detêm mais re_cursos,
maior património e maior nível de renda. Assim, imagino
que a proposta de V. Ex~ deve ser examinada à luz da reforma
tributária; que hoje os mais diversos segmentos da sociedade
começam a examinar. e que inclusive leva em conta as initiativas, t3.iS como as do Sindicato dos Metalúrgicos ·cte sao-Bernardo do Campo e Diadema, do Presidente Vicente Paula
da Silva que. em cantata com as indústrias montadoras, com
o MirtiSt'éi"io da_ Eco_nomia, Faze_nqa e Pl~nejawento-, çorç .
a SeCretária Dorothéa Werneck, con~eguiu consoliçl:;~.r urn..entendimento, visando a diminuição de. preços, .dimin~ição de

impostos, assegurando-se o crescimento da produção, do ~~vel
de emprego, e redução da margem de lucro das e_mpresas,
com um' ponto fundamental de maior a~ç:rtura_ de informações
em cOmO o c_ompromisso de se estabelecer um acordo c-oletivo
de trabalho, na conclusão dessa fase_ preliminar de três meses,
que envolveu o acordo entre as partes.-Cumprimenta, pOrtan~
to, V. Ex', por sua iniciativa.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Agradeço ao nobre.
senãdor Eduardo Suplicy pela colaboração que dá a este pronunciamento.
. _ .
Queria dizer, também, que dificilmente conseguiremos,
no COnfaz, que se chegue a um consenso, porque lá só por
unanimidade se resolve alguma coisa: Os secretáriOs de economia dos estados só pensam em aumentar a arrecadaçãO, não
importa a eles que-, diminuindo o irriposto, o povo possa se
alimentar melhor e usar menos os. hospitais do Estado. Interessa, sim, ver uma ·arrecadação volumosa que justifícjüe· à
sua PieSença·na Secretaria de EcoriOnl.ia.
-
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Muito mais realis_tas, muito mais humanos foram os Srs.
Senadores, porque os SenadoreS dos estados onde os s.ecretários de economia se negaram a diminuir o imposto sobre a
cesta básica, esses Senadores subscreveram essa em,enda.
Acredito que, pela via política daqueles _que têm a sensibilidade do povq, como são os Senadores da .República, como
são os Deputados Federais, consigainos humanizar a cobrança
de tributos.
Não resta dúvida de que o ICMS sobre alimento_s .é desumano, porquanto somos feitos com as mesmas neces,sidades
de aUmentação, ou s_eja, nós nos alimentamos numa mesma
quantidade, ricos ou pobres.
Não é justo que o pobre, que ganha pouco, cujo salário
mínimo não atinge 50 dólares, tenha que se alimentar, arcando
com a alta tributação sobre o s_eu saláriO._ Para o_ ricg, não!
O imposto sobre o_ feijãó e o arroz, para quefu ·ganha bem,
não tem grande importância. Mas para quem ganha o salário,
às vezes menos do que o salário, representa uina diinimiiÇão
do poder aquisitivo quantú ao coii'sumo desses alimentOs..
Está constatado_ que os supermercados estão faturando
menos·, exatamente nos itCils r-elacionado_s à alimentação básica; ou 'Seja, o povo está-se alimentando ~ada vez menos devido
à recessã-o que csramos passando neste País.
Visamos, com essa_ emenda, humanizar a cobrança de
imposto. Que_ se cobre um imposto alto sobre o faisão, sobre
o caviar, sobre o escargot. Mas vamos criar uma oportunidade
para que o pobre possa comer o arroz, a farinha e o feijão.
Sr. Presidentc,.tcnho um grande org~Jlho de ser o primeiro
subscritor dessa emenda, que não é minha, que paSsou' a ~er
do SenadO Federal, na medida em que _é subscrit& por ,77
dos_ 81 S~;s. Sena_dore~. l?t,O representa quase a onanimidaçle.
Isto me dá a certeZfi dC. que nesta Casa do CongreSsO essa
emenda será aprovada .. Com tOda a certeza, nós mostraremos
à outra Casa do Congresso e ao povo que o nosso interesse
é no sentido de compatibilizar a vida do pobre, de dar a
ele a oportunidade de realmente se alimentar.
..
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito ~em!)
'

'

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -., Concedo a
palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa~
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Pronuncia
o seguiTite discurso. Sem revisão do orador:)- Sr. PrCS.idente,
Srs. Senadores,_ temos hoje, como-prirrÍciro item da Ordem
do Dia; a -votaçào do Projeto de Lei n 6 73, de 1991, que
dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União·,
1
e dá outras providências.
-··- -·o--Quero aproveitar este espaço, porque na hora do enc~mi
nhamento, pelo Regimento Interno, dispOmos só tle cinco
minutos, -para fazer illgumas_consideraçõe-s que julgo da mais
alta importância. - - --Na Comissão de Cons.títuição, Justiça e Cidadania alguns
Senadores apresentaram emenda no sentido da eliminaÇão
do capítulo relativamente ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, sob a alegação de que após a
entrada em vigor da Constituição de 5de outubro de 1988,
o Ministério Público é. uno, logo não pode haver um Ministério
Público isolado, quer dizer, não pode haver um parquet especializado junto ao Tribunal de Contas pa União. e mesmo
junto a quaisqUer--outros Tribunais ou Conselhos de Contas
dos estados e dos municípios.
- Trago novamente ao conhecimento da Casa o elenco,
a abrangência do art. 128, que trata do Ministério Público.-
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O Ministério PúbliCo abrange;
I.....,.. o Ministério P_úblico da União, que compreende:
_a) o Ministério PúblLco _Federal;
b)_ o Minrstérío Público do Traba~ho;
c) o Ministério Público MiÚtar-;
d) o Ministério Público ,do. Distrito Federal e Territórios;
I I - os Ministérios Públic6S- dos Estados.
-Por conseguinte, nesSe "elenco relativo à abrangência do
Ministério Público da UniãO nào existe ·o Ministério Público
jU.IttO ao Tribunal de Contas da União. Pcir quê? PoiQue o
arL 130 estabeleceu~ "Aos Membr.os do Ministério Público
jUntO aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta
seção, pertinentes a direitos. Vedações e formas de investiduras". Ora. se se quisesse dizer que haveria um Ministério
Público para defender as causas e os processos junto ao Tribunal de Contas da União e_ Ministério Público Federal, não
ti!riain colocado essas vedações; enfim. essas disposições'que
distinguem, que diferenciam o Ministério Público especializado do Tribunal de Contas da União e o Ministério Público
-enrgetãl, como instituição-que defende a sociedade, o custos
·1egis etc.
·
'6 Estado_ de Rcindóllüi. vi'veú_Uín pTObleiria-extrelriãmente
delicado quando o Go.Vernador dO ESfáâo nOine-ou um prOcUrador do quadro do Ministério Público do-Esta'dô de Roridóniã
para ser-o chefe do Ministéfío-Público junto ~o Tr:il:l_una}çle
Contas do Estado de Rondônia.
_Em faCe disso, a questão fOi decidida pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia.
Vou ler, aq1.,1i, a ementá produzida por esse julgamento:
''Ministério Público junto aos Triburiãis de Coiltas.
Parquet sui generis inStituído pela lei ordinária, sem
ofensa à le'i máxima, ao ~qUal a Carta de 1988 veio
a conferir fundamento constitucional (art. 73, § 29, I,
e art. 130 da Constituição Federal de 1988), hOrma
reStritiva da integral aplicação das dispoSições- coD.StlíUcionais, pe!t1nentes-_a'o' MiniSfétio' Público em geral,
.cujà in-seição nã. Carta Magna se fez tecnicamente ade._guad_a e_ de_ fqr~a inteligível, P<?rque necessária ao_ resguardo das -peculiaridades que constituíram a· próp-rlã
razão de ser da instituição -de um Ministério Público
especial. Recurso extra_ordinário insUSceptível de conhecimento."
. Esse mandado de segufarlça, que foi deCidido fàvOravelmerite, por u;nanimidade, no Tribunal de Justiça do EStado
de Rondônia, veío;como eu. Qi~se; eJit gr~~ de r~curso- eXfr_aordinário para o _Supremo Tribunal Feçler.al, ~ este .não .Q. ~çq
lheu~ determinando, portanto, que prevalecesse a decisão con-sagrada no mandado de segurança proferido pelo Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Ro"ildôni~.
Vejam, S~;s. Senadores, quejá te-mo~. n~ juriSprudêõcia,
pelo menos. uma decisão consagrada, que permite a existência
de um Ministéfio Público espe_cializado.
Estou sabendo que cerca de oito estados mantêm Ministérios Públicos atuando junto aos Tribunais de Contas,
, Mas todos__oS -oUiros ·e,stadOS da Federação guardam a
sua independência, de tal modo que há Miriistérios Públicos
independentes, especializados, funciQoando junto aos respectivos TribunaiS de Contas dos est_ados.
: COrnq -e:ssa é uma _decisão da mais aLta importância, que
vai hoje aqui ser tomada, quero alertar a Casa para o risco
que isso podé trazer, caso permaneça, exatamente, a decisão.
Art. 128.
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proferida na Comissão de ConstituíçãO, Justiça e Cidadania,
isto é, a de eliminar uma instituição que funcionou antes da
Carta de 1988 e" continua a ·existír- sOb' a égide do art. 130
da atual ConstituiÇão Federal.
Isto tem implicações com re'laçãO ao direito que os membros do MinistériO Público especializados têm na composição

das Cortes de Contas dos__div_ers_Ofo 1 estados, na medida em

que, hoje, parte da composiçã~. dqs. Tribunais de Contas sai
do Ministério Público dos resp~ctiv.QS estados.

Sr. Presideri"te,

cnquanto:ex.~s~ir

o ·art. 130, corre-se o

risç:o de tomarmos, aqui, essa decisão de acabarmos, de extinguirmos. uma _ins_tituição exist~nte, para amaj:J.hã, ou depois,
o Supremo Tribunal Federal decidir pela inconstitUcionalidade
da votação efet~ada por nós.·
Eu não te{ll:lo dúvidas_: se tivesse de preferir. eu preferiria
a existência una do Ministério Público como a entidade capaz
de defender a sociedade, de acompanhar os atos da Administração PúbliCa, inclusive co_m esSa função altamente institucional que tem hoje.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, enquanto existir o art:
130 da Constituição, que assegUrou aexfstenCía de Ministe~i9~
Públicos junto aó~s=Tribunais de Contas, será uma temerifiade
da nossa parte eiini.fnatmos essa institUiÇão .. O certo seria
qúe nós apresentáss~mos Uma emenda constitucional para eli~ilãrnios_o art. 130. E essa providência vou toma"r. Irei apresentar uma emenda constitucional para que seja· alijado do
t~xto da Cohstftúiçãó~de 198-S 'êSSé art. nu;pêTo'-Cjual-se dá
rilarg'em à existênCia de MiriT~t~f(O _E_>lj.blicd~ _independentes,
não sô na· Córte Maior de prestação de COntas, mas eni todos
os Tribunais de Contás' dos Estados e nos CónSeJhos Municipais de _Contas_.
. Fica, aqui, porta"nto, essi: alerta em vir-tude filo .risco que
nós-corremos, caso-nãó-Si!ja m~ntido o R~la~órjo çlo eplinente
Relator, Senador PeÇ~o. Simo.n, na Comissão_ de Constituição
J~~tiç;2 e Cidadania, pela manutenção do texto, isto é, mantendo-se a e,xistência de um Ministério Público espet.ializado junto
ao Tribunal de Contas da União. .
. ,, . . , . ·
Correremos, sem dúvid~, um riscp, s~ eli:J;nin_arm,os essa
ins~tuição, qu~. co.mo eu disse,.exísti\.I.SOb_a égide.. das Constituições passadas e contin.uou a existir sob a égide desta: Consti'
·
tuição: ·
E. chamaria a atenção-dos Srs. SenadoreS ·pa'rá um fato
extremamente importante.
A Dr~ Anadir de. Mendonça Rodrigues, Subprocuradora-Cêial dã República, oficiando no Recurso Extraordinário
n? 120.970-4, originárid, 'de Ro·ndôhia, 'fez c00st3.f eiri SeU
pate'cer- notem bem qUe se tra[a do parecer de um membro
do MiriiStériô PúbliCo, parecer da Subproc_uradoria:.Ge_ral da
~epú~l.ica.
·
· ••
·'
· '

Eis a sua opinião_:
"34. Não se ilnpute tal imperfeiçâo aó texto constitucional: e·xatame"rite porque se trata, no caso do art.
130, de membroS de Ministério Público especial-que,
dadas as particularidades de seu ofício, não poderiam
fiCar sujeitó~S -à$ IheSnYãS regtãs· que rCgem o Ministério
Público em geral - , é que se fazia mister espeCificar.
como fez o' art. 130-, qUais-as-regra:s-comUil.s aplicáveis
ao parquet Sui generis.
35. -Se nãO bastassem tais razões, haveria a lembrar que o próprio históricO do 'art. 128, no- processo
constituinte, pi-esta-se a- demonStrar ó explícito iiltentO
do legislador constitucional em exclufr, do âmbito de

~~

Quárta:fdra !''

1603

atribuições do Ministério Público comum - no caso,
o Federal-, o exercício juntO ao Tribunal de Contas
da União: não haverá de ser por outro motivo qu·e
tais funções, inicialmente incluídas em sua competên~
cia, nos projetas aprOvados- nas SubComissões (art. 43,
I) e nas Comissões Tem:áticãs (aff. 135, I); findaram
por ser dela expurgadas (art. 128, I, da Carta de 1988),
em concomitânCia com a inserção do art. 130 que, interpr~tado em conjunto como art. 73., § zo, I, não deixa
margem a dúvidas quanto à constitucionalizaçâõ- dC
um Ministério Público especial, com atribuições· restritas ao exercício de suas funç6es junto aos Trib~:mais
de Contas-.'"'.
Este é um. pa-re_C·e~. n!pÚO.-dâ bi-ã' Anadi~ cte M~nét~~Ç~
Ro_drigues, emin~nte Subprocuradora-Gc::ral da Re!)ública,
parecer esse aposto ao Recurso Extraordinário n~ 120.970-4,
de Rondônia.
Sr.- Presidente, Srs, _Senadores, çstou de pleno acordo,
repito, que -essaS atribuições deYeriam ser exclusivas do Ministério Pú\Jlico como ínstituição genll que defende a sociedad;e
e tem aqueles encargos e definições institucionais._ Todavia,
enquanto se mantiver o art. 130, nós, :;e eliminarmos os M_inistérios Públicos junto aos-Tribunais çle Contas, estaríamos entrando na seara federativa, nós estaríamos acabando com esses
Ministérios que existem em mais de 20 Estados da Federação.
Sãó poUcos oS_estados da Fede.raç~o em Cujos Tribunais
de Contas existe a presença do Ministério Público, como instituiçã() geral. Porta-rito, acredito tratar-se de uma questãd dll
mais 1alta irllportância e ·para a qual devemos ter toda a átenÇãO,
pa-ra hão votarmós' SOb _o iinpério d~ pai?c-ã?, So? ? im_péHO
da ne-cessidade de que o MinistériO Público é uno, mas, sim~
com a visã·O de que, ao assim procede rio os·, estaremos-violando
diSpoSitivO claro da· Coristituição, ensejândo a que, amanhã
ou depois, o Supremo Tribunal Federal, encarregado de manter a ordem constitucional, venha a entender que a lei que
'
nós votamos aqui e inConstitucional. Se_ dependesse de mim, Sr. Presidente, eu apresentaria,
hoje, uma emenda(à ConstituiçãO -par·a 'tirar do texro ó art.
130 e votaria "favóátvelmente à eXfin~ão dos Minístérios Públicos juntos aOs Tribunais de Contas dos Estados_. Mas. enquanto ex,istir. o art. 130., "enquanto os Estados, na súa,ltlaioria,
detiverem o direito de organizar os seus MinistériOS Públicos
junto aos Tribunais de Contas, não temos, acho eu, data
venia, competência para acabarmos com ess~s instituições qoe
existem em nossos Estados, em alguns .de nossos m_u!licípio~
~-que ainda são mantidos junto ao Trib-~:mal de Contas da
União .. Mas, entendo perfeitamente que o .Ministério P_úbliço
deva ser uno, sem su,b.div:isões, mas so_mente após eliminarmõs
dó texto conStitucio"nal esse malfadado· art. 130.
No momento oportuno, em que me for ·regime-ntalmente
facultado, irei apresentar o meu encarriinhamento pelo destaque que apresentei,~ embora entenda as razões daqueles que
votaram favoravelniente à extinção daquele capítulo que veio
no projeto da Cârtlara, no-se-ntido da manutenção de um
Ministério Público eSpecializado junto ao Tribunal de Contas.
Chamo a atenção dos Srs. Senadores para a responsabilidade que temos· na votação de uma matéria que vai niexer
com muitos Estados·, através de seus 'Tribunais de Contas
e acabar, sem que haja a eliminação desse· art. 130 da Constituição, todos os Ministérios Públicos junto aos Tribunais de
~
Contas.
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É o que espero, com c_o_nsciência, que respeitemos. -Afinal. o princípio federativo da independência dos Estados, e
sim, depois de uma emenda aprovada, acabar-se com o art.
130, tudo bem, aí teremos condições de termos os Ministérios
Públicos _organiZados_ fora dos Tribunais de Contas dos respectivos estados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Integrado de AdministraÇão FinanCeira -da União, como verbas reservadas ou secretas.
Ao Senado, ao Congresso" Nacionãl, não cabe reserva
de informação. Inclusive, na semana passada, também dei
entrada a_requerimento de informação, solicitando a_ destinação explícita de verbas, no valor lie 1 bilhão, 950 milhões
de c_ruzeiros, qu_e_ o Secrêt3.rio de Assuntos Estratégicos destinava a si próprio ou a átividades. da Secretaria de Assuntos
Estratégicos.
, • 1-, , ; :.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) palavra ao _nobre Senador Eduardo Suplicy.

Chegou esse Secretáii.'o., il}~lusive, a_ ófgâ.rlizài uma rede
de espionagem para verifiCar aS áçôes de Um diPlOmai~ estrangeiro, crede_nciado no Itamaraty, o CõífSê}heiro da_ Embaixada
de Cuba, Sér-gio-Cervantes.
- -- Este é um dos assuntos sobre o qual solicitO -iri.forinações
ao ex-Secretário, e avalio que a pergunta ainda se faz_ necessária._ Afinal, conheço o Sr. _Sérgio Cervantes, ·conselheiro
da Embaixada, que muito·cooPefoU pàfa Que o Brasil restabelecesse relações dipl<?máticas com Cubã, ao tempo do Presidente José Saroey. E uma pessoa que tem, há muitós anos,
um diálogo fraitco, de interesse de ambas- as nações, com
parlamentãres. Não vejo por que está a SAE reseivã.ndO rêcursos par~ ~eg~ir e _perseguir nci _Br~s~ os passos do Conselheiro
da Embaixada de Cuba.

Concedo a

O SR. EDUARDO SUPLICY(PT- SP. Pronuncia o
seguinte discurso~ Semrevísão do orador.) - Sr. Presidente,
Alexandre Costa; s~~ e Srs. Senadores: O Presidente Fernando Collor não teve alternativa senão
fazer profunda cirurgia no _âmbito do Ministério de seu Governo, pedindo a renúncia coletiva de todos os_ que ocupam postos
ministeriais e respectivas secretarias ministeriais.
Não há dúvidas ·de- que isso resultou do fato de ter a
imprensa, em especial- e louve-se a liberdade de_imprensa
e- o trabalho de todos' os meios de comunicaçã_o-·qu~ para
isso i:::óiltribuíram - , bem como de todos· aqueles que, em
especial no Congresso N-acional, contribuír~m para1 a9s poucos, desvendar ·a ·verdadeira_rede de_ influê_nci_a__d_a_queles que,
ocupando postos públicos, miStiJ.raVarri interesses privados,
interesses de empresas, interesses de amig'os, com suas decisões~
_
Srs. Senadores, algo tem que ser dito de fundamental:
a demisão coletiva dos MinishOs e- dos Secretários_n_ãQâpag'a~
de forma alguma, ·a necessidade de serem apuradas Co"m figo r
as respOnsabilidades' daqueles que agiram mal, responsáveis
por irregUlaridades, qUe tomaram decisões, que articularam
ou coordenaram decisócs ·com os recursos· públicos no inte~
resse específico de grupos· privados. Há, ainda, que se detectar
em que-medida'houve benefícios pessoais-, benefíciOs a grupos;
decorrentes das decisões que foram tornadas públicas, de maneira que o diagnósticO' d_os principaiS Jóffiais e revistas brasileiras-, neste final de semanaf indicava claramente qUe o· Governo estava· com um cânCer que precisava ·ser extirpáéio, que
algu·ns de seus me.mbro_s estavam com ·_g-ªngrena e que,· se
fosse para salvar o Ptesídente da Repúbfíca~-te-r~.:'"sé~i"a- qUe
fazer esse corte.
O própfio Ministro Passarinho, que _dentro em b_reve voltará aQ convívio desta Casa, teve que responder à imprensa
e a uma Comissão Parlamentar de Inquérito, em andamento,
presidida pelo nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, sobre
os detalhes do caso Magri.
Ressalto esse exemplo para dizer que há que se apurar
a fundo tudo o que aconteceu.
,
Um dos casos mais graves, desvendados _pela imprensa
nesses.últimos dias, foi a maneira segundo_~ qual o SecretáriO
de Assuntos estratégicos, Dr. Pedro PaulQ Leoni Ramos, arquitetou um esquema jUnto à PETROBRÁS para -que fOssem
realizados negócios em_benefício de empresas que agiam coordenadamente. Grandes operações de compra e venda eram
realizadas de maneira coordenada pela Secretariá de Assuntos
Estratégicos, com verbas extraordinárias e sicréfãS, não se
sabe bem para que.
Na semana passada, dei entrada a requerimento; junto
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, no
sentido de se convocar o agora ex-Secretário de Assuntos
Estratégicos para--cfue aqui viesse pie-Star'-contas de- dezenas,
senão centenas, de notas de empenho registradas no Sistema

No_ano passado, quando detectamos, segundo informações de múltiplas fontes, que o Dr. Pedro Paulo Leoni-Raniós"
coordenava as compras realizadas por entidades de previdêb.cia ICchada, como a Prev_i, como a. Y.aliã,_ çàillo ·a P~trp~,
coffiO a Funcef e·outras, poi ocaSião da sua visità à-.CQrnísSao:
Mista do Orçamerit6, quando S._s~ respondia sobre as atiYidades da SAE, perguntamos se havia qualquer fum;ão por parte
da SAE na coordenação da compr3 e venda 'do pãtriinôriio
dessas entidades de previdência fechada._ O Dr. Pedro Paulo
Leoni Rãmos ·respondeu-me, então, que não, que aquelas
operações eram de exclusiva responsabilidade das direções
daquelas entidades.
-Pois bem, agora vem a iinpi'eri.sa mostrar õ que efetiva:..
mênte ·estava ãcontecendo: O jornal o-EStãdO de ·s. PáU:Ió
coloca, com_clareza, a maneira segundo a qual o Dr.- Pedro
Pa~lo Leoni Ramos designou pessoas em postos-chaves,' em
empresas como a Valia, pará torilar decisões que interessavam
a Cettos grupos. A ·revista lstoÉ, edição desta semana, 'coloca
com-clareza:
·
"Os fundos de pensão têm sido utilizados em granoperações .da Bolsa ~ do mercado de imóvéis no
Governo Collor, muitas delas colocadas ·sob suspeita.
A vinculação de Leoni Ramos a_ es.s'es :casos retnonta
à formação do governo, ainda na fase do Bolo de Nttiva~
quando a futura Ministra Zélia Cardo.so_ de Melfo ·era
freqüentadora da piscina da casa de PP no lago Paranóa. Ali, entre um mergulho e outro, foi foi-matizada
a partilha das áreas de influêncía nos negócios do governo. As fundações couberam a PP (inicialmente em
aliança com a ex-ministra), segundo frês fontes ouvidas
por lstoÉ: um dos articuladores do Bolo de Noiva,
um ex-presidente de fundo de pens-ão e um alto funcionário do próprio govein9. "Nessa área de fundações,
o Pedro Paulo indicou quase todo mundo, inclusive
eu", desse o ex-presidente de fundo. É um senhor poQer de fogo: ·as fundações estatais têm um patrimônio
de US$4 bilhões nas Bolsas e outros US$4 bilhões em
imóveiS. Quando Zélia deixou o governo, a influência
d~s
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sobre o setor praticamente restringiu-se ao secretário futuros de taxas e_demªis. transações acima de Cr$50_milhões,
de Assuntos Estratégios.
-- efetuadas em 1991 e at~ a preseme data_ n~s_bolsas de valores
A Portos, fundação dos empregados da extinta e mercadoriasdetalhando-se os títulos adquiridos, seu vOlume,
Portobrás, com patrimônio _de US$200 milhões, e ·a · v_alor, data e hora das transações, bem como as corr'etoras
Funcef (da Caixa Econômica Federal, segunda maior envolvidas e respectivas despesas com corretagem.
nota: de acordo com a indicação n'-' da Comissão de Consno ranking de fundos, com US$2 bilhões) tém noiável
participação nõ incre-ado imobiliário brasiliense. Entre tituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, não pode
outros negóciO_s,- Compraram lO dos 12 andares do edifí- ser alegado sigilo bancário para não responder de forma comcio OAB, erguido pela construtora OK, do Empresário pleta a questão colocada.
4 - Requer-se, também, sejam listadas todas as aplicaLuís Estêvão de Olivejra. ~migo dileto do Presidente
Fernando Collor .. Movimentações suspeitas nas Bolsas ções financeiras em títulos públicOs e privados acima de Cr$50
de Valores levaram a Çomissão de Valores Mobiliá~:ioS milhõe~, efetuadas ern ;i 991 até a presen~e data, detalhando-se
(CVM) a investigar --pelo menos três fundações, nos a instituição financeira onde foram aplicado_s os recursos, o
últimos meses. O Deputado Jackson Pereira (P_SDB volume de reÇl.lrsos aplicados, a data da aplicação e as taxas
- CE) denunciou na Câmara que 10 dos 40 fundos de juros efetivas em porcentagem ao mês e ao ano, que remuestatais féderais têm US$1 ,8 bilhão a menos em seu neraram tais aplicações.
nota: de acordo com a indicação n9 da Comissão de ConsPatrirOôniõ do que precisam para cumprir suas obriga~
ções com os associados. Para variar, -pediu uma CPI tituição, Justiça e Cidadania do _Senado Federal, não pode
ser_alegado sigi!~ bancá~o p~ra não responder de forma comsobre o assunto."
lstoÉ/1174-114/92 -pleta a questão colocada.
5 -Como São escolhidos os me-mbros das birctodas c
É tão séria a questão relacionada cõrn as entidadeS fechadas de previdência que, já- no_ ano passado, havia eu apresen- Conselhos fiscais das citadas entidade_s? Elaborar quãdro demonstrativo de cada entidade relacionando os cargos e respectado requerimento, solicitando informações sobre compra e
tivos ocupantes e forma de indicação, no período 1990, 1991
venda.de títulos, bem como de imóveis, realizadas por essas
e 1992,
entidades. Algumas delas responderam com precisão e de
6 ~Como está estruturado o processo de_ tomada de decifornia: conipleta. O_utias, entretanto, não o fizeram de maneira
satiSfatória. POr ·esta razão, e em função da gravidade _das são relativo à composição do portfólío de investimentos de
irifoi-maçõe_s que a·iinprensa revelou nos últimos dias, venho cada entidade de previdência privada?_ Existem organismos
dar entrada a novos requerimCntos _de informações - um colegiados formais que_ partidpam das decisões de investiao_ -MiniStério -da Infra-Estrutura e outro ao Ministério da mentos? Em caso positivo, relacioná-los, explicitando as res~
pectivas _composiÇões. Em cada entidade quais os modelOs
ECO~~nü:a~ Faze'n.d,a-_e; Pfan~fament:O:adotados na elaboração de pareceres técnicos _que embasam
as várias alternativas de composição do portfólio de investi, , "REQUERIMENTO DE INFORMAÇ(iES
mentos?
7 - Em que medida autoridades. do Governo Federal,
Requeiro, nos termos dos arts. 50 e 49, inciso X da ConstituiçãO Federal combinados com o art. 216 do Regimento Inter- em especial o Ministro da Infra-Estrutura, o Ministro da Econo da; Senado Federal. sejam prestadas pelo Sr. Ministro -da nomia, Fazenda e Planejarilen-to, o_ Secretário de Assuntos
Eco:r;tÇ>mia, Fazenda e Planejamento a_s seguintes inform~çõ_e~:. Estratégicos e_ seusc Secretários e Assessore~._ e o_Se.cretario
. , .1- Qual a .composição patrimonial e respectivo valor, Nacional da Previdência Complementar do Ministério do Trab~lho e Previdência SodaLrespectivamente coordenaram
atingindo~s.e a natureza dos títulos mobiliários_ e propriedades
imobiliárias, além_ das ,disponibilidades em moeda em ações de compra e venda do patrimônio dessas entidades de
,
30-12-90, 30-12-91 e 31-3-92 do& seguintes fundos de previ- previdência fechada?"
dência administrados pela direção das entidades estatais relaAssinalo que ainda no ano passado, quando detectei que,
cionadas: Sistel, Valia, Cutd; Portos e CBS da CSM, enqúanto em 15 de janeiro de 90, a Previ, a ma:iOr dessas entidades,
que para o Ministério da Economia.
havia adquirido o edifício-sede da empresa Supeimercados
Previ/BB, Capef/BNB, FuncetiCEF, CentruS!BACEM e Pão de Açúcar, naquela ocasião, o próprio Supei"intendente,
Prevhab/CEF
Abilio Dirtii:, do Pão de Açúcar, informou-me que a única
Nota: de acordo com a indicação n~ da Comissão--de Cons- ação que houve na ocasião, respondendo-me que não havia
tituição, Justiça e Ciâadania do _S_enado Feçlerãi, nã9 pode - pago qualquer comissão pela intermediação, fOi a boa vontade
ser alegado sigilo bançª-rio para não responder de forma com~ da MiniStra Zélia Cardoso de Mello, do então Presidente
pleta a questão colocada.
do Banco do Brasil, Alberto Policaro,--e do então Assessor
2 --Que -imóveis foram adquirídos e yendidos dura-nte da Ministra, Eduardo Teixeiia.
os anos de 1990, 1291 e até a presente data, com os-respectivos
valores_ e condiçõeS de pagamentos efetuadas, bem como os
É necessário ir a furido na apuração rigorosa das irregulavendedores ou adq uirentes dos imóveis que transacíonaram ridades que têm sido objeto de denúncias na imprensa e no
com as entidades fechadas de previdência listadas_ acima?
Congresso Nacional.
E relacionando também as questões relativas à aplicação
nota: de acordo com a indicação n<:< da Comissão de-Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Fe_deral, _não- pode do Fundo de Garantia por Tempo de Servíço, estou dando
ser alegado sigilo bancário para não responder de forma com- entrada a outro re_querimento, sobre como são avaliadas as
pleta a questão colocada.
capacidades de pagamento dos Estados e Municípios que soli3 - Às entidades fechadas de Preyidência citadas requer- citam empréstimos de habitação, saneamento e infra-estru_se listar todas as operações de compra e venda de ações~ tur_a, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Seropções, ações a termo, contratos futuios de índice-s, contra~os viço.
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Quãis ·as prC:CãUÇõeS tOfuádas pela Caixa Económica Fe- Relator da CorriisSáo de OfÇ~üUento antes e ainda não era
deral para assegurar a fidedignídade dos doc!A_rnentos_çontá- _ Ministro quando recebe':!-:~ presente, porque a sua função
beis, necessários à avaliação da capacidade de pagamento, de Relator ·cta"'ComissãQ- Mista de Orçamento não terminou
apresentados pelos órgãos públicos, candidatos a financia- até que ele assumisse o MiniStério da Ação Socüll. Lembro-me
muito bem, porque eu airida estava indagando a ele próprio
mentos'?
Os Municípios e EStados, indicados abaixo como exem- a respeito da publicaçãO ·çto rfe]atório final da Comissão de
plo, tiveram suas capacidades de pagamento afeddas, segundo
o:çamento do Congre~~p: -~~ÇiO~àf quando êfe estava pára
as normas editadas sobre a matéria, pela Caixa Ec6nômica àSsuníii. Ele ii_ão deixoú O:-'Çãigo "de Relator da Comissão
até que assurriisS:e comO Mfulstró da Ação Social.
Federal?
Houve necessidade de excepcionalização das margens de
Espero que a situaçáOrDeJhõre; espero que os novos membros do Governo Collor tragam um "Outro padrão de dignidade.
seguranç~. considerad_as mí~iriúiS pela norma em vigor?
Em- caso positivO, i:'élacioná-los. com a identificação dos Mas, em sendo verdade que .o Ministro Ricaido FiUza foi
boje confíiniado, ele que era o Líder do PFL, não há como
valores admitidos.
E aí cito-os cisas dos Estados de Pernambuco e Amapá, não se dizer a ele: "Ministro Ricafdo Fh.I.Zâ, devolva esse
dos Municípfos--rios Estados de São -Paulo, da Paraíba, de jet ski"Não é possfvel que parlamentares ou miniStros receMinas Gerais, da Bahia, do Maranhão e_ do Rio de Janeiro.
bam presentes de grandes empreitefras;-põrffia-is-que-os consiPergunto ainda: a análise do orçamento de custos de detem "gravatas", porque senão o novo Ministério já corrieobras e serviços dos empreendimentos ado ta, como refer~ncia, çará mal.
tabelas· de custo e materiaiS-de serviço utilizados por organismos públicOS? Em caSó positivo, envi3.r ürita cópíã das tabelas
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho~ Permite-me V ..Ex~
de referência utiliZadaS atualmente pelos organismos respon- uin aparte?
sàveiS nà Caíxa Ecohórriica'F'ederai.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra. nobre
Nes~e tíitinlO "dóffiiilgO, Sr. President'e, Srs. Sen-adores,
O Estado de S. Paulo publicou· urita árvore de impacto, Senador Cid Sabóia de Carvalho.
simplesmente mortal, no conjunto dos Ministros que -compu.:
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Eduardo Suplinham o Governo Fernando Collor. Essa árvore denominada cy, sua presença na tribuna, hoje, ocorre n9 mOinen!o em
Integrantes do Pr~~~ifc?. Escalão atingidt?.S.-POr denúncias, in- que a Nação ainda espera as conseqüêndas dos acontedmenfo~a os inúme~Os~CaSós--r-elativos aoS pi:oblemas de fardas;
tóS de ontem. A.sua postura, no-entanto, é de autêntico·cuidada famüia Malta; do-aniversário da "Sr' Ros::i.ne; das ceStãs-bá- do com os destinos do País, especialmente quando se preo·cupa
sicas; ·ctos problemas das exportações de café; dÜs 'amigOs, quenonovo Ministério nãó se-repftàtn os fatos que acontecomo Cleto Falcão; das bicicletas do MinistériO da Saúde; ceram entre aqueles titulares que, coletivarilente, renuÍlCiafãrri
da influência do Secretário-RegiOOã.l Egberto Baptista sobre para deixar o Presidente mais à_ vontade_. VerificamOs nisso
as ações na Zona Franca de Manaus; a questão relativa aos tudo algo de muito sério para--o País, como_analisa V. Ex•
usineiros e o perdão da dívida aos usineiros alagoanos; a ques- Desta feita, parece que a população absorve bem a substitão da chácara do ex-Porta-Voz -Cláudio_ Humberto Rosa e tuiçãO, mas V. Ex• já vislumbra nos que vã-o ficar possíveis
Silva; a reforma da Casa do Ministro da Eronáutita; o prOble- acusações que poderão ser erguidas em momentos igualmente
ma da Fundação de Assistência ao Estudante, que homologo_u difíceis para o País. E V. Ex~ previne e chama a ate~ção
licitação irregular pa.ra compra de merenda; o caso_de.suborno do próprio Presidente da República para que os e-rros não
do ex-Ministro Magri; o caso da Petrobrás, envolvendo o se repitàm. Na verdade, nesse episódio a opinião pública abSecretáriO de Assuntos Es_tratégiCO:S; OS-CasOs--do Fundo de sorve bem o ·comportamento presidencial. Há, no entanto,
Garantia por Tempo-de Serviço, e asSim~- por tliante, que leva- o· sacrifíciO de pessoas honradas. Verifkar-se, por eXerriplo,
ram o Governo ã uma: situação insustentável.
a figura de Jarbas Passarinho nesse jogo, ven,do-se-lhe a fisioSr. Presidente, ,.não posso deixar de .falar, hoje, de algo riótiiia cheia de emoção, as afirmativas lotadas de indignação;
que o Congresso Nacional, a respeito, tem qlle se manifestar. vendo-se tudo isto temos que deplorar o episódio, pelo menos
O ex-Deputado, hoje Ministro da Ação Socíal, confirmou íCio, porque os comentários são que se há de trocar o pior
a informação de que recebeu um presente _da grande Emprei- pelo _xp.elhor. E _v,ermos o no~so Ço~ega Ja!b~s Pass~r~ho
teira OAS, na forma de um jet ski, bem como confirmou classificado entre os piores, e admitir-se que melhor será o
à Folha de S. Paulo que recebeu 100 mil dólares da Federação que virá, iSso, realmente, é muito agressivo para uni homem
Brasileira dos Bancos~ FEBRABAN.
público com 70 anos de idade, que nunca teve. em sua biograOra, essa notícia fere a dignidade do Congresso Nacional, fia, uma nota pejorativa seqüer no campo da dign"ídade, no
fere a digriidade do Ministro, fere a dignidade do Governo _campo da honradez. Discorda-se dele politicamente, é verdada República. É preciso~ Sr. Presidente que se diga ao Presi- de. Podemos discordar, V. Ex\ eu; outros· podem discordar,
dente Fernando Collor de Mello que mande, de imediato, mas a verdade é que a sua linha de conduta faz dele um
o Deputado e Ministro da Ação Social devolver ebse jet ski, homem impoluto e intoCável no que concerne ao seu nome
senão este será o símbolo da sua ação no Ministério da Ação e aO-seu prestígio. Vejª be~_y._E_J.~: Getúlio V~rg-as-foi ao
Social. Não se pode aceitar que o MiniStre,- Ricardo Fiúza suicídio para não sacrificar os_ seuS auXiliares. O. PreSidente
diga que recebeu aquilo como urna gravata que ele estivesse Collor, de lo_go, sacrifica o~ auxiliares para não CQIJ!.prometer
dando ao seu motorista. Isto é uma afi'ónta, é uma ofensa o" seu nome. Há nisso tudo um jogo po_lftico. Na verdade,
ao povo brasileirO, que hoje se vê enípóbrecido. É preciso ã~SOluçâo -deveria ser um comportarríento digno~ uma· soluÇão
dizer - e o farei pessoalmente ao Mi~i~tro"" Ricardo Fiúza política, patriótica, em fa'vói- âo povo. Daí por que tem razão
na primeira oportunidade que o encontrar.:...._ que S. Ex~ assu- V. Ex~ quando_adv.erte que o novo Miriistério;para que se
miu a relataria da Comissão de Orçamenló, qtie não é verdade confirme_ a expectativa popular, tem que ser formado distante
o que S. Ex• diz à Folha de S. Paulo, ou seja, que não era dos vício·s -que levaram o anterior a caif, tragando, com a
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sua força, com a avalancha _das_

s_u~a_s_

águas, _a

dignid~de

de

determinados componentes que levarão tempo para ver calar
no peito a emoção incontida· ante aquilo que parece _uma
injustiça. Apóio inteirameilfê ·as--observações de V ... Ex~ É
uma análise fria, acima de _tudo prudente. _V. Ex• não leva
o ódio_à 'tribuna, mas quer prevenir a República para que
esses_ fatos não se repitam rilais. Não saberemos como serão
as repetições dos fatos cujo desfecho se deu ontem, pela manhã, no Palácio do PlanaltoJ Meu aplauso ao raciocínio de
V. Ex• na tribuna do Senado Federal.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a V. Ex• pelo
aparte, que muito me honra, Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Quero, também, ressaltar que concederei ao gesto, à proposição do Ministro Jarbas_ Passarinho, algo na direção da
honradez, algo na direç-ão de_ encontrar uma safda para a
situação difícil em que se encontrava o Governo do Presidente
Fernando Collor de Me !lo, muito distante das_suas proposições
enquanto condidato. Mas, ao tempo em que recordamos a
agressividade, a postura do então candidato Fernando Collor
de. Mello, que pedia averiguações c energia _com respeito à
corrupção durante o Governo Jos-"! Sarney; é preciso sal_i~ntar
que agora é hora do_ Congresso Nacional, com a cooperação
do Presidente da República- nãO importa se, eventüalmente,
alguns amigos tenham procedido mal-dar as devidas explica·
ções, as inforniações ao País sobre aqueles que procederam
incorretamente_.
No que diz respeito à área fundamental da economia,
saliento que sobre o Ministro Marcílio Marques Moreira_ não
pesam, até hoje, quaisquer acusações de envolvimento em
-irregularidades, e espero que assim continue~ Mas, é preciso
caminhar ao encontro, da retomada do crescimento, para acabar com esse procedimento recesSiVo como forma de combater
a inflação.
O Sr. Aut:eo Me_llo -_Permite·meV. Ex~ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muito honra, Senador.
O Sr. Aureo Mello- Associo-me às palavras do nobre
Senador Cid Sabóia.de Carvalho, com relação ao nosso colega,
o Ministro Jarbas Passarinho. É uin horilern que se_ pode chamar paradigmário, pela sua imensa cultura e_ pela vastidão
do seu coração. S.. Ex~ vai ser substituído_ por um magistrado.
O SR. EDUARDO-SUPLICY- Agradeço a V. Ex• o
aparte e gostaria de ressaltar um aspecto -da saída do MiniStro
Jarbas Passarinho. É fato que a função riliniSteriãl de S. Ex~
na Pasta da Justiça havia sido esvaziada, à medida que o
Presidente Fernando Collor designou para Coordenador Político o Secretárío Jorge Bornhausen, que está para assumir
uma nova pasta.
Nesse gesto, o Ministro Jarbas Passarinho defendeu sua
própria dignidade ..
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. EX~- um- aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY --..,Com prazer, ouço V.
Ex~

O Sr, Jutahy Magalhães- Nobre Senador Eduardo Suplicy, gostaria-de aduzir ao pronunciamento de V. Ex~ e aos
apartes que lhe foram concedidos, uin pensamento um pouco
divergente do que se ouve, hoje;nO País. Tenho minhas dúvidas de que a idéia central dessa modifiCação do Ministério
seja exclusivamente aquela de faze~;. frente .às denúncias que
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sendo divulgadas ao País, e que estavam criando dit'iculdades para o Governo. Acredito que estamos \.:.Õdá o Governo se dividir em duas partes: aqueles elementos que servem
para dar credibilidade ao Governo, como·o MiniStro Marcílio
Marques Moreira, o Ministro Adib Jatene, o Ministro José
Goldemberg e, agora, o Ministro Célia Borja, a quem tàifibém
respeito. Mas vejo com preocupação que foi" efetivamente
aquela transformação que nós, políticos, já estávamos pfevendo. Desde _que se falou na nomeação do ex-Senador Jorge
Bornhausen, sabíamos que o Ministro Jarbas Passarinho iria
cair, porque S. Ex~ perderia a função principal que o levou
ao Ministério. S. Ex• afirm"ou reltérádas vezes que não seria
Ministro para tratar de assuntos técnicos do MiniStério. Então,
não havia necessidade de bola de cristal para saber que tal
fato iria oCo"rrer. Essã mudança não foi de momento; não
-foi de 24 horas atrás, nem foi provocada pela renúncia coletiva;
-ela já vem sendo planejada. E a outra metade do Governo
- e .af está o meu receio - poderá ser transformada naquilo
que todos condenamos, ou seja, no fisiologismo mais puro
e acabado. O grupo que hoje está tomando conta da coordenação polít!ca do Governo é o que ítá-direcionar para aquela
idéia do "E dando que se recebe". Esta é a minha grande
preocupação. Não sei se o Ministro Marcílio Marques Moreira
terá condições de resistir a todas as_ pressões com relação
ao dinheiro público. E, nesse caso, veremos o sacrifício, que
hoje é pedido à população brasileira, ser em Vão; pois Voltaremos a todos os problemas devidoS aos excessivos gastos do
Governo. Assim, Sf:Oador, a minha preocupação, hoje, advém
-do fato de o Governo, no meu entendimento, estar dividido
em duas partes: a da credibilidade e a do fisiologisnto.
_yinh~m

O SR. EDUARDO SUPLICY -·A observação de v, Ex•,
Senador Jutahy Magalhães, como uma das pessoas mais atentas a tais procedimentos é extremamente relevantes. E eu
gostaria de estar chamando atenção a cada momento para
que não ocorra este mecanismos do "é dando que se recebe"
na interação Executivo/Legislativo.
Quero ressaltar que ainda no ano passado, por ocasião
da mensagem presidencial sobre o Orçamento da União, eu
disse à revista Veja que o Presidente da República havia dado
autorização para que o Secretário de. Planejamento, em reuw
ni'ão com o MinistrO MarciliO Marques Moreira pudesse manew
jar o orçamento de maneira a agradar certos Parlamentares
em postos chaves. Nós, inclusive, apresentamos um requeriw
-=-menta de informação sobre tal assunto, e solicitamos a presença do Ministro, para que S. Ex• aqui comparecesse. O
requerimento _ainda não foi apreciado. Quero salientar que,
aim::la na semana passada, quando em reunião com o Ministro
Marcílio Marques Moreira, eu disse a S. Ex• que gostaria
de ter urna audiéncia sobre este assunto. E, se for satisfatória
a exposição do Ministro na companhia do Sr. Pedro Parente,
poderei até s_olicitar a retirada do requerimento, pois já estará
preenchida a sua finalidade. Mas aguardo ainda a referida
conversa com o Ministro, porque considero de fundamental
importância o esclarecimento a re_speito da questão. Meu intuito __ é o de prevenir o Congresso Nacional e o Executivo de
que tais procedimentos não podem mais ocorrer.
O sr. MauríCiO Corrêa- Perniite-me- V. EXf.tiin aparte,
- nobre Senador? - ·
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Sena·
dor Maurício- CoÚêa. Peço ao Presidente que me permita
conceder o último aparte.
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O Sr. Maurício Con:êa- Realmente, o Governo jà se
encontrava cm uma fase de exaustão pelas irregularidades
apontadas cotidianamente pela imprensa, por esse quadro caótico criado dentro do_ Governo do Presidente Collor. É o
caso do MinistrO- Jarbas Passarinho mandando examinar a
situação do Superintendente Romeu Tuma-; são as irregularidades apontadas contra o Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos;
é o caos criado no Ministério do Trabalho; são as peripécias
ocorridas no MiniStéiio da S_aúdc, enfiin-, todos esses fatos
dos quais já tomamos conhecimento. Acredito - como o
Senador Jutahy Magalhães - qLle tal mudança é algo que
o Governo já vinha preparando há algum tempo. V. Ex\
que é leitor da Veja, hoje contemplado com uma_bela reporta~
gero a seu respeito e de sua estimada familia-, -SObretudo de
D. Marta Suplicy, deve ter lido a coluna extremamente interes~
sante do Jornalista Élio Gasparí, rriilito bt!m informado. Há
pouco tempo, questão de dois ou três meses, ele iníçiou artigO
com uma frase que colheu nas ruas e que era comum em
muitas ruas nos Estados Unidos, a respeito da campanha do
Presidente Bush: "O Presidente Saddarn está empregado. E
você?" Mas o Jornalista Élio Gaspari, -neste artígc>de hoje,
-inclusive, se o nobre senador Jutahy Magalhães não tomou
conhecimento é bom que S. Ex~ saiba, porque conjuga exatamente com o que acabou de colocar -diz:
A melhor ajuda que os amigos do Presidente po~
dcrn dar a Fernando Collor de Mello era encaminhar
um pedido de.demissão coletiva. São todos ricos, participaram da primeira fase do governo e produziram utna
desgraça política e administrativa. Pois que devolvam
os cargos. Antes de eles aparecerem havia no Brasil
a famosa lei de Simonsen, segundo a qual em muitos
casos era preferível ó governo-p-àgar ao intermédiário
a comis-s-ão -de uma obra, desde que ele parasse de
falar nela. Hoje vigora a lei de Camuanode de (sopa
de letras feita com-síglas): o empreeiteiro piefeie fazer
a obra, entregar o lucro ao esquema e ficar com a
comissão.
- ·· ·· ·
Portanto, nobre Senador Eduardo Suplicy, trago ao conhe_cimento de V. Ex' este lembrete, que existe realmente.
Alguém previa a queda desse Ministéiio, e esta ·coluna foi
escrita quinta ou sexta~feira da semana passada. Agora, a
coincidência é que o Governador António Carlos Magalhães
este_ve nos Estados Unidos e em Nova Iorque.

~
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--o Sr. Nels_on; Carneiro_- Tenho ocupado a tribuna para
lembrar que, quaqdo as.-b~rbas "do_vizinho estão ardendo,
é precii;ô que as ~ôssas·_~e)áril:postas de molho. É o que acontece neste momento-~ -Á~re.dito que a grande razão, o grande
acicate para essa reforma: fOi a 'notícia do que está acontecendo
na Venezuela. O mar de éoi-!'ui)ções que ali existia levou uma
!ração do Exército ã 'u'nj 'h:tóvilnento acolhido pela opinião
públíca daquele gra~d~~~-~Í~~:<::>'.Presi~ente Collor sentiu isso
certamen~e. e constatou- flu-e talvez fosse muito tarde se não
contive·sse a Onda que ·Slíà'~:tpfàiai1do por todo o Governo.
Daí, acredito qu~ ·renha -seritido· que as· barbas do vizinho
estavam arderido e pós as nossa:s-_de molho. Ainda bem! Faça~
mm; votos· para que tudo dê certo.
1

O SR. EDUARDO SUPLICY - O nobre Senador Nelson
Carneiro demonstra, com milita propriedade, a importância
-do exemplo no país vizinho, da Venezuela. De fãfO; embora
eleito diretamente, embora não sendo um ditador, o Presidente_da Venezuela cometeu equívocos,o e os homens de sua
confiança levaram-no a uma situação de falta de credibilidade,
--semelhante a que aqui estava caracteri:i.indo o Governo Co~
llor.
-_Aliás, mais uma.Vez foi iltlpÔttã.nte a iniciativa dó Ministro
Jarbas Passarinho em dar o sinal na direção da demiss~o çoletiva.
O Sr. Pedro Simon- Perffiite V. Ex• um aparte?
O SR. J:;DUARDO SUPLICY - Concedo o aparte ao
~obre Se:naPor:.
·
O Sr Pedro Simon-· Quero felicitar V. EX" pela oportu~
i1idade e pelo significado do seu pronunciamento. É claro
que o BraSil inteirO Observa as ações do Presi~e11te e d() Con~
gresSo' Nicioflal. À medida foi de -im(>ãctO.- Afillal; Tião--ffie
recordo se alguma vez houve -urna renúncia Coletiva de Ministros e do seu secretariado. Há pessoas que dizem que isso,
de certa fornia, é u-ma -espécie de prenúnciO ·do qUe será o
parlamentarismO, no momento em que, em meio a urita crise
~como essa, com as manchetes divulgando notícias alarmantes,
o Governo e o Corpó de Ministros, reconhecendo a dificuldade
erri que.se-encontram; terríiinatn por renunciar-áds seus Cargos.
Creio, Sr. Senador Eduardo Suplicy~ que E-importante 'o cáril~
portamento -do Presidente nesta hora. -A 'Substituição de pessoas, a entfada do Sr. Adib Janete no_Ministério, tudo foi
um ato muitO pOsitivól A imagem do Senhor Presidente da
República~--quando ao Ministério da Saúde, melhorou com
o-Sr. Adib Jan.ete a~suminQo -aquela Pasta. Creio que a escolha
de. alguns homens de notoriedade é positiva. Agora, tem que
sei" dito e analisado que o Presidente da República não pode
ser julgado pelos -atos dos seus.__ Ministros! Pot exemplo: o
MinistrO da Saúde, é bom? É-boml Então, o Presidente Collor
é bom em termos-de Ministro de Saúde! O Ministro da Agricultura é bom? É bom! Nesse caso, o. Presid_ente Collo_r é
bom em termos de Ministro da Agricultura! A Sr~ Zélia vem
e revoluciona tudo? Revoluciona tudo! É uma Ministra com
origens na Esquerda; tomou .determinadas atitudes e o Presidente Collor passou a ter ~·a cara" da Sr• Zélia:-Agora, aí
está o MiniStro Marcílio e muda tudo, alterando em 180 graus
o-seu posicionamento. E o ,Senhor Collor tem "a cara" do
Sr. Marcílio. _ ,

O SR. EDUARDO SUPLICY -" Agradeço-lhe pelo seu
aparte, Senador Maurício Cói"iêa--:- Dada a relevância e a importância desse artigo, permitir~m-e-ei ler o primeiro parágrafo
do mesmo artigo, porque é importante'Como-ariálise da Histó~
ria brasileira.
"Veneno e bolero, Fernando Collor-de Mello pode ser
amigo de Pedro Paulo Leoni Ramos, mas sua amizade por
PP não é maior-do que a di.! Nonô por José Maria Alkimim.
Pois Juscelino Kubitschek, o bom Nonô, tirou o ·seu_ amigo
Alckirnin do Ministério da Fazenda, quando percebeu que
sua permanência no cargo debilita-lhe o Governo. Vinte anos
depois, a um interlocutor que lhe cobrava o gesto, JK respondeu: Não tenho compromisso com o erro."
_ .
Quero também cumprimentar- o Jomalista_Élio Gaspari
pela importância de seu artigo.
Afiiial, quem ia~he:U· s3·.~hhóeS. d~ voiOs- fÓi o Presidente
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me· V. Ex~ um aparte?
da ~epúbli_ca,_· qu"~p1·tem que orientar, dizer o que quer, quais
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Sena- _s~oo~ ~~no~,E!:'P~s ~ão as idéi.as.!._qual é a filosofia do Gover~o
dor Nelson Carneiro.
· ·· ·
-·
· é o PresiOente dá República! E o Presidente da República
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porque tem gente que não sai. Agora, o Senhor Collor, que
não pode esperar que cada Ministro dig~ _o que vai fazer!
O Presidente tem que dizer: minha orientaÇãO. _é essa, em . não oUviu partido político, não oUviu Estados, não ouviu trabalhador, não ouviu empresário, não ouviu ninguéni, cOlocou
termos de dignidade, de s~ri~d~d~-. 'd·~ ·responsabilidade; e
essa gente aí porque quis, coroo construiu a República das
mais: em termos de -um plano dG aç;1Ç)[ E Cj~al é esse plano?
Dors anos se perderam; perderamMse no plano da Saúde, no Alagoas. Agora, derruba, e saiu de herói? De herói, ele não
vai sair. Ele foi responsável pelos equívocos e é responsável
plano da Educação, e em. v~r~OS. .Se.tores; perderam-se pela
pelo que vai acontecer. Que não repita os mesmos erros.
irresponsabilidade. Não_s_e deVe' àCus3.r apenas os Ministros.
Q~e _pelo menos exerça a maturidade que se diz passou a
O que acontece é decO'n:.êilf\a_:a~ ff}H3 de coordenaçãQ .e, d~
ter. Que_ selecione; qUe escolha, e, mais do que isso, que
co~~ndo do gov~rno. Se o r~gifJ1~ f0~~1c;:_pa:rlam~ntarista, cada
não fique de braços cruzados, a "fritar ministros e a torcer
M1mstro c?locan~ t]O papel ~s-~uas,yie~.~:; 1 ~·-~_'!_~t.rd~fendê-las,
tornar-se-la responsável por elas. Sena responsáVel pela sua para que o Ministro seja bem sucedido. Se der certo, viva
Pasta. No regime presídencíalista. querri é O~ MinistfO? Pelo o Collor! Se der errado, cai o MiriíStrO~- Ele tem que dizer
a que veio, o que quer. Ele ainda não disse o que quer,
menos em tese, de acordo com a Constituíç'3.0 ~- úril ·~.u"xiliar,
um mero auxiliar do Presidente da República. Estamos assis- O" que pensa, o que deseja. Parece-me que a hora é agora.
Me~s cumprimentos a V. Ex'' pelo pronunciamento.
tindo ao lamento .das pessoas pelo que está acontecendo ao
Presidente da Repúblic~. em relação aos seus Ministros e
O SR. EDUARDO SUPLICY - Prezado Senador P-edro
Secretários. Ora, qUem--os '-"esCOlheu? QUem ·os m"ã.riteve du- Simon, foi uma verdadeira cena de William Shakespeare a
rante dois anos? Quem-aSsiStiJ,I à impi"ensa·veicUiar, e não imagem usada pelo Presidente da República Fernando Collor
fez riada? E, de repente, como disse o Senador Esperidião de Mello sobre o seu sentimento, sobre o _que se passava
Amin,-com Ihüita inteligência, o Presidente da República re- com_os._seus Ministros, quando disse que se sentia com uma
solve demitir, para acabar de u.ma vez por todas com a-s denún- faca crav_ada no fundo do seu coração.
cias. A atitude é inteligente - reconheço·- porque seria
Tenho certeza que o Ministro Jarbas Passarinho não foi
muito desgastante o proceSso 'de ·demolição de um por um um dos que feriram o coração do Presidente Fernando Collor.
dos Ministros.
-·
-.
· .- -- ..
S. Ex~ saiu, sim, com dignidade. Mas será importante ter
aqui no Senado Federal a colaboração do Ministro Jarbas
Creio, Senador. Ec;J:uardo Suplicy, que Q Presidente da Passarinho para saber como enfiaram a faca no coração do
República tem a obrigação de.uma linha de ação para o Gover- Pre~dente Fernando Collor, quem o fez, porque os que fizeno, a partir -de agora; uma ·o campo 'éticO:e' Oü.trà· o campo ram 'isso estavam na verdade, esfaqueando o povo brasileiro.
moral. Caso contrário, ficaremOs à nierCê das idéiâ.S de- cada (Muito \>em!)
novo Ministro~ E _o Senhor Collor, conseqüentemente, vai
Durante o discurso do Sr. Ed1,wrdo Suplicy, o Sr.
ser a ..cara", o reflexo -do __ novo Ministro, Está ria hora de
Alexandre Costa, ]<~ Vice-Presid_ente, deiXa a cadeira
sabermos o· qu-e o Senhor Collor quer.- Felicito V. Ex\ pelo
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ludáiõ Portella,
pronunciamento trago o meu abraço ao Ministro J arbas PassaSuplente de Secretán·o. rinho. Ou_vi S. Ex• falando, através da televiSão, várias vezes-.
Ele fez questão _de dizer -:- e a mim me :colnoveti - e _o
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, -o Sr.
jornal Correio do Povo reproduziu: ~·Jarbas Passarinho diz
Lucídio Portella, Suplente de Secretário, deixa a cadeira
que sai limpo". Na televisão, o Ministio Passarinho não se
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Beneinteressou- em ·dizer se saiu, se não saiu, por que saiu, por
v_~de~, Presidente.
que não saiu, o que fez e o .que não fez. S. Ex• só disse:
"Eu -eTitíei limpo e saio limpo";.É a'prirrieira vez que. ouço
isso. Já vi caii ministro pelas mais vai"üi.das ·causas ..Ao_ longo
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
da minha vida pública, eu já vi sarr fitiri1stro·-portnc6mpe~
téncia, por fracassO. por-várias fázões. Jamais vi um ministro
sair e dizer; "Eu entrei limpo e saio limpo". Considero essa
Albano FranCo- Amazonino Mendes- Antonio Mariz
afirmatiVa do Ministro Passarinho significativa. Trago· o meu
testemunho de que ele entrou. limpo e saiu limpo. Nada tenho - Aureo Mello - Darcy Ribeiro- Eduardo Suplicy -Flaviaa divergir da afirmação 9o Ministj<_> Passarinho, pois considero no Melo - Hugo Napoleao - Josaphat Marinho - José SarS. Exrum_homem digno, um homem de bem. Se -o Sr. Collor ney -Mareio Lacerda - Marco Maciel - Meira Filho - Nelhouve por bem alterar o processo no sentido de que ãgora son Carneiro - Ney Maranhão - Onofre Quinan.
não será mais o ~inistro da Justiça, será "Q- seu orientador,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide>)- Sobre a meserá o seu secretário, o--seu- Chefe da Casa Civil quem írá
coordenar o processo político, tudo bem. Mas o que me chama sa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1"' Secretário.
a atenção é esta frase: ''Entro limpo e saio limpoe". Por
São lidOs os seguintes
que o MiniStrO diz-isso? Se quisermos fazer uma análise do
REQUERIMENTO N• 113, DE 1992
porquê da demissão dos miniStros do Governo e ·da alteração
do processo; temos que considerar a frase do Ministro. Por
Requeiro, nos termos dos arts. 50 e 49, inciso X, da
que S. E~ tem a preocupação-~ .a ansiedade de.dizer à Nação Constituição Federal, combinados com o art, 216 do Regique sai limpo? S .. Er' preocUpa-se em dizer à Nação que mento Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Sr.
sai limpo porque a Nação tem a interrogação dos que saem Ministro da Infra-Estrutura as seguintes informações:
limpos e dos que não saem limpos! Ê porque deve ter alguém
1 - Qual a composição patrimonial e respectivo valor,
que não está sairido limpo! E a <ifirmativà dO Mioistro Passa- atingindo-se a natureza dos títulos mobiliários ç propriedades
rinho, até ontem Coordenador Politico -d.o Governo. sugere imobiliárias, além das disponibilidades em moeda em
isso. Para um Ministro dizer que sai firiípo' ,~~b; entrou, é 30-12-90, 30-12-91 e 31-3-92 do> >eguinte> fundo> de previ-
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dência administrados pela dircção das entidades estatais relaJu~tilic~ção
cionadas:
Ano passado elaborei re.querimento de informaç~es cte_
SISTEL; VALIA/CVRD;·PORTUS e CBS/CSN
·teor semelhante que infelizmente não foi ~ati_s_fato_riª-mente
respondido. A imprensa v~m noticiarido com insistência alarNota: de acordo com a Indicação n"'
, da Comissão
de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania do Senado Feâeral, não_ mante a manipulação das entidades fechadas de previdência.
Grandes operações da Bolsa de Valores e do Mercado de
pode ser alegado sigilo bancário para não responder_ de forma
Imóveis vem sendo co_loc;adas sob suspeitas. DenúnciaS ãfircompleta a questão _colocada.
_
__ _
2- Que imóveis foram adquiridos e vendidos ~l!_~(_lnte matp que algumas entidades de previdência não dispõem em
os anos de 1990, 1991 e até a presente data, com os-respectivos seus patrimónios dos recursos que-precisariam para:· cumprir
valores e condições de pagamentos efetuadas, bem como os com suas ob~igaçõ_es para com seus_associados.
Considerando ainda que a previdência pública enconvendedores ou adquirentes _dos imóveís- que transadonãram
tra-s_e falida, não pode o Senado Federal permitir-qUe as_ehticom as entidades fechadas de previdênciã listadas acima?
Nota: de acordo com a Indicação n'~
, da Comissão dades de previdência responsáveis pela aposentadoria e assisde Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, não tência médica de milhares de trabalhadores tenham seus recurpode ser alegado sigilo bancário_ para não-responder de forma sos utilizados de forma indevida. Sendo assim, faz-se necessário as i~formaçõe~ _aqui solicitadas para que possamos cumcompleta a questão colocada.
prir as nossas atribuições constitucionais, além de preservar
3-- Às entidades fechadas de previdência düidas requer- o património dos trabalhadores.
se listar todas as _operações de compra e venda de ações,
Saladas Sessões, 31 de março de 1992. -Senador Eduaropções, ações a termo, contratos futuros de índices, contratos do Suplicy.
futuros de taxas e demais transações acima de Cr$50 milhões
(A Comissão Diretora.)
efetuados em 1991 e até a presente data nas Bolsas de Valores
e Mercadorias, detalhando-se os títulos adquiridos, seu volume, valor, data e hora das transações, bem como as corretoras
envolvidas e respectivas despesas com corretagem.
REQUERIMENTO N~ 114, DE 1992
Nota: de acordo com a Indicação n9
• da Comissão
Requeiro, nos termos dos arts. 50 e 49, iitciso x; da
de Constituição,"JUStiça e Cídadã.nía do SenaDo Federal, não COnStituiÇãO Federal, combinados com o art. 216 do Regipode ser alegado sigilo bancário para nâo respoilder de-fO-rmit menta Interno do Senado Fecieral, sejam pre~taÇias pelo Sr.
completa a questão colocada.
Ministro áa Economia, Fazenda e Planejamento as seguintes.
4- Requer-se também sejam list~das todas as apl_icaç!5es informaÇõeS:
· -_
·
financeiras em títulos públicos e privados acima de_ Cr$50
l-Qual a composição patrimonial e. respectivo valor,
milhões efetuadas em 1991 até a presente data, detaihando-se atingindO-se ii nãturez_a dos títulos mobiliários e propriedades
a instituição financeira orlde foram aplicados os recursos, 0 irilohiliárias_, além das disponibilidades em moeda em
volume de recursos aplicados, a data da a:plicação e as taxas 30-f2-90, 30-12-91 e 31-3-92 dos seguintes fundos de previde juros efetivas em porcentagem ao mês e ao ano, qüe reinu-- dência administnidos pela direção das entidades estatais relaneraram tais aplicações.
-- ·
ciohadas:
-Previ!BB, Capef/BNB, Funcef/CEF, Centrus/BACEN e
Nota: de-acordO conl a Indicação n~ _, da GO:O}.iSsão Prevhab/CEF
- -- - de Constituição, Justiça e Cidadania do SeiiãdO Federãl, não
. Npta: de acordo com a Indicação n9
, da Comissão
pode ser alegado sigilo bancário para não r~Sponder de forma de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, não completa a questão colocada.
pode ser alegado sigilo bancário" para não responder de formã5- Como são esCOlhidos os membros das diretorias e comp1eta a questao
- co1ocada: __ _ ~_ ~-- ___________ _
conselhos fiscaiS das citadas entidades'? Elaborar quadro de2 _Que im6Veis foram àdquiriâos e vendidos durante
monstrativo de cada entidade relacionando os cargos~ tespec-_ os anos de 1990, 1991 até a presente data, com os respectivos
tivos ocupantes e forma de indicação, no períodO 1990,'1991 valores e condições de pagamentos efetuadas, bem como os
e 1992,
.
..
.. ve-tídeçiores ou adquirentes_ dos imóVeiS que ~ransacionaram
6 - Como está estruturadO o-prõcesS:d-de- ioma9a-de deci- com as enti9ades fechadas de previdência listadas acima?
são relativo à composição do portfólio de invest4t?.entos de
Nota: de_ acordo com a Indicação n9 _ _, da Comissão
cada entidade de previdência pfi.vàda? Existem organis~os de _C~nstituição, Justjça e CiQadania do Senado Federal, não
colegiados formais que participam das decisões de _investi- pode ser alegado sigilo bancário para não responder de forma
mentos?-Em caso positivo, relacioná-lOs~- explicitando as res- completa ,a questão colocada.
pectivas composições. Em cada entidade quais os modelos
3 -As entidaci~s_fechadas de previdência citadas requeradotados na elaboração-de pareceres técniCos-que embasam se listar todas as operações de compra e venda de ações,
as várias alternativas de composição de Portfólio de investi- opções, ações a termó, contratos fU.turos_de índices, contratos
mentos?
futuros de taxas e_demais tr<;tnsações acima de_ Cr$50 milhões
7 - Em que medida autoridades do GóVeinO-Fedúal, er~i~ados_em_1991.e até _a presente data nas Bolsas de Valores
em especial o MinistrO da Infra-Estrutura, O MiníStrÕ_da Eco--- e Mercadorias. d~talhando":'se os títulos adquiridos, seu volunomia, Fazenda e Planejamento, o Secretário de- AsS:uOios _ me, valo_r, data e hora das transaçó~~.-~em çomo as corretoras
Estratégicos e SeUs Secretários e assessoreS.~-e:-ê?~-~ecretáiiô·-- enVolvidas e respectívas despesas com corretagem.
.
Nacional da Previdência Complementar do Ministéõo'do Tra~ota: de acordo com a Indicação n9
, da Comissão
balho e Previdência Social respectivamente coordenaram de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, não
ações de compra e venda do patrimônio dessas entidades de pode ser alegado sigilo bancáiio para não responder de forma
previdência fechada?
completa a questão colocada.
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4 - Requer-se também sejam listadas todas as aplicações
sos utilizados de forma indevida. Sendo assim, t'az-se necesfinariceirãs em -Títulos públicos e privados acima de ..Cr$50
sário as info~m~ções aqui solicitadas para que possamos CUJ;:nmilhões efetuadas em 1991 até a presente data, detalhando-se
prir as nossas atribuições constitucionais-, além de preservar
a instituição financeira o·iJ.de foram aplicados os recursos, o
o patrimônio dos trabalhadores.
volume de recursos aplicados, a data da aplicação e -as taxas
Sala das Sessões, 31 de março de 1992. -Senador Eduarde juros efetivas eriq)orcenfagem ao mês e ao ano, que remudo Supllcy.
neraram tais aplicações.
.1. .;_i ·o~
(À Comissão Diretora.)
Nota: de acordo com a Indicação no , da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, não
pode ser alegado sigilo bancário para não responder de forma
REQUERIMENTO N• 115, DE 1992
completa a questão colocada.
Requeiro,
nos termos dos· artis .. 50__e_ 49, inCisO- X da
5 - Como são escolhidos os membros das diretorias e
Constituição
Federal
combinados com o art. 216 do Regiconselhos fiscais das citadas .entidades? Elaborar quadro demonstrativo de cada entidade relacionando os cargos e respec- mento Interno do Senado Federal, ao Sr. MiniStro da Economia, Fazenda e Planejamento sejam prestadas as seguintes
tivos o_cupantes e forma de indicação. no período 1990~ 1991
informações pela Caixa Económica Federal:
e 1992.
1 -Como sãO avaliadas as_ capacidades de pagamento
6- Conio estã estrUturado o processa de tomada de decisão relativo à composição do portfólio de investimentos de dos Estados e Municípios que solícitam empréstimos de habicada entidade de previdência privada? Existem -organismos tação, sanearríeiüó e infra-estrutura coni recuiso ·ao FGTST
--2 ~Quais as precauções tomadas pela CEF para assegucolegiados formais qile participam das- decisões de investimentos? Em caso positivo, relacioná-los, explicitaildo as res- rar a fidedignidade _-dos documentos contábeis necessãiios â
pectivas composições. Em cada entidade quais os modelos avaliaçao da- capacidade de pagamento apresentados pelos
_ .
adotados na elaboração de pareceres técnicos que ernbasam órgãos públicos candidatos a financiamentos?
3 - Os Muil.icfpios- e- Estados in-dicádos abaixo tiveram
as várias alternativas de composição de portfólio de investisuas capacidades de pagamento aferidas segundo as normas
mentos?
7 - Em que medida autoridades do GoVerno- federal, editadas sobre a matéria pela CEF? Houve necessidade de
em especial o Ministro da Infra-Estrutura, o Ministro da Eco- excepcionalização das margens de segurança consideradas mínomia, Fazenda e Planejamento, o Secretário de Assuntos nimas pela nornia em vigor? Em Caso po"sitívo; relacioná-los
EstratégiCos e seus secretários- e assessores; e o Secretário com _a identificaçção _dos novos valoxe..s .açlm.Jtidos.
3.1- Estados: Pernambuco e Amapá
Nacional da Previdência Complementar do Ministério do Tra- 3.2 ~Municípios: .
balho e Previdência Social respectivamente coordenaram
No Estado de São Paulo: São JoSé dos Campos, Baurú,
ações de compra e venda do património dessas entidades de
Os"aSCo, Jundiaí, Campinas, V alinhos; Guarulhos e Mauá.
previdência fechada?
No Estado da Paraíba: Campina Grande.
No Estado de_ Minas Gerais: Montes Claros, Contagem.
Justificação
No Estado da Bahia: Juazeiro, Barreiras, Caravelas e
Ano passado elaborei requerimento de informações de Camaçari.
No Estado do Maranhão: CoelhQ Neto, Caxias._
teor semelhante que infelizmente não foi satisfatoriamente
No Estado do Rio de Janeiro:_ RiO-de Janeiro.
respondido. A imprensa vem noticiando com insistênCia ·alarmante a manip1Jlação das entidades fechadas de previdência.
_4-:- A análise-ºo~ Orçamentos. e. CUstos c!e Obras _e_~ervi~
Granâes operações da Bolsa de Valores e do Mercad_o de ços dos Etnpreendiirientos adota 'c_ómO referência· tabela& de
Imóveis vem sendo colocadas sob suspeitas. Denúncias afir- Custos de MateriaiS e Serviços utiliúidas -por Organismos liú- mam que algumas entidades de previdência não dispõem em blicos? Em caso pOSitivo, enviar Utna ·:c6pia- das tabelas de
seus patrimóniOs_ dos recursos que precisariam para cumprir referências utilizadas atualmente pelos_ organismos responsáveis na ÇEF.
_
_
com suas obrigaç~es para com seus associados.
5 -·Quais os=valores de BDI aceitos nos projetaS cujoSConsiderando ainda que a previdência pública encontra-se falida, não pode o Senado Federal permitir que aS enti- orçamentos são apresentados a preços de custo?
6- Quais os Valores aceitos pela CEF como BDI para
dades de_ previdência respOnsáveiS pela aposentadoria e assistência médica de milhares de trabalhadores tenham seus recur- os seguintes_ contratos?
1

---------------------------""'---~---=-"""=--""-'=""

CONTHATO

VALQl~.

<UPF 's)

___ _,.'"",.., ______ : ------------...:2..::..~.:.. _ _:__.:. __ :.:-: _, ___:.____ _

··-----------------------~_.,..,._

Esgoto/.Juazeiro
Inf~a-eitrutura/Montes

'
_____ : --------------.--------.-1
____ _, __, _____

2 ._447. S:'l

Claros

Infra-estrutura/Montes Claros

82.82B_

630-970

04/03/91.

30/12/91

Drenagem/Con t age,.-m( M)

20/09/91

Drenagem/Contagem(M)

26/09/91

Drenagem/Contagem(M)

976.545'

27/12/91

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

~- ~--~~"~~-
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JuStificação
De acordo com as disposiçõ,es da Lei n~ 8.036/90, e o
Decreto n9 99.684/90 compete a essa instituição" 3tuar como
Agente Operador nas operações de financiariiento com os
recursos do FGTS.
Dentre as atribuições que competem a essa CEF no art.
67 do Decreto 99.684190, constam:
·

"IV- elaborar as análises jurídicaS e econômicofinanceiiaS- dos projetes de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana a serem financiados com recursos do FGTS."

Ábríi Cie !992

e que, na rea:Iidade, significa o melhor e mais abrangente
programa social que o Estado_ possa oferecer.
Há, no_s~etor alimentício, um caminho tOrtuoSo-e desnecessário que o tofna burQCrãti~o_e ineficíente, favoi-ecend_o
-a intermediaçã.o. O Governo co_bfa impOstos na prOdução,
industrialiZação e comercializaÇão dos gêneros alimentícios.
Ora, isso encarece os produtos e a maior parte da população
deixa de ter acesso à de..vid_a__ nutrição. Diante desse quadro
o Estado oferece cestas básicas, como um programa social,
para minimizá-lo. Torna-se mais simplificado, eficiente e globalizante implantar esse efetivo_ programa- social sintetizado
nesta proposta.

"VII- Conceder_ os créditos para as_ operações
Os tributos não arrecadados, ao Contrário do que-muftos
consideradas eleitas. responsabilizando-se pelo acompensam, não constituirão'-um déficit nas contas govemamenpanhamento de sua execução e velando pela correta
. tais; serão, na realidade, um investimento que abarcará toda
aplicação dos recursos."
a população e que terá o seu retorno a· médiO e longo prazos:
Tendo em conta as responsabilidades. Legais da CEF sobre
O brasileiro, bem alimentado, precisará menos de médicos
a matéria, requer~se as informaÇóeS- acinia m·encionadas.
Sala das Sessões, 31 de março de 1992. -:-:-Senador Eduar- e hospitaiS, -aumeritará seu ilíVel âe produtividade e terá uma
vida mais longa e promissora.
do Suplicy.

(A Comissão= Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides)- Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a_ mesa, proposta de emenda à ConstituiÇão~ que
será lida pelo Sr. 1~ SecretáriO.
-

É lida a seguinte
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO Ntl, DE 1992
As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam
a seguinte Emenda ao texto constitucional:
"Artigo único. ~ Fica acrescido ao ínC.ls_o- III, do
artigo 150, da Constituição Fe"d"ef-al a seguinte alíriea
c:
c) sobre alimentos constantes da cesta báSica destinados ao consumo interno no Pais."

Diante do exposto, e tendo em vista as evidências da
presente proposta, peço aos nobres Deputados e Senadores
o apoio neceSsário à aprovação da mesma, com o que estarão
concorrendo para eliminação da fome e para o aumento ·d-a
produção de alimentos no País.
Sala das Sessões, 31 de março de 1992.- Senador Epitácio Cafeteira- José Fogaça - João França - Jutahy Magalhães - Mareio,Lacerda - Esperidião Amin - Mauro Renevides - E leio Alv_a_res - Nabot J uni or - Alexandre Costa
- Gerson Camata - Magno Bac.elar - Carlos de Carli -Raimundo Lira- Oziel Carneiro- José Paulo Bisol-- Dario
Pereira- Mauricio Correa --Humberto Lucena- Coutinho
Jorge - Chagas Rodrigues - Meira Filho - João Calmon
- Lourival Baptista- Junia Marise- Irapuan Costa Jurrlor
- Almir Gabriel -:- Valmir Campelo - -Rachid Saldanha
Derzi - Divaldo Suruagy --Mário Covas - Hydekel Freitas
- Pedro Simon - Amir Laudo - Beni Veras- Iram Saraiva
- Ney Maranhão - Carlos Patrocinio - Onofre Quinãn ~Júlio Campos- Amaz-onino Mendes- Áureo Mello- Ne-lson
Wedekin - Antonio Mariz --Eduardo Suplicy - Ronaldo
Aragão - Jonas Pinheiro - Francisco Rollemberg - Lavoi~
sier Maia - Lucidio Portella - Cid Sabóia de Carvalho Marluce Pinto - Marco Maciel - Mansucto de Lavor Teotonio Vilela - Fernando Henrique Cardoso-~ Darcy Ri·
beiro.

Justificação
A presente proposta de Emenda à Constituição Visa- a
eliminação da incidência de tributos_ sobre os alimentos destinados ao consumo interno e cobre todas as fases das operações
de produção, industrialização e comercialização. Como resultado a curto prazo -da medida contida na proposta, ocorrerá
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A proposta
a imediata redução no preço dos produtos e_ será propor- de emenda à Constituição que acaba de sei lida está_ sujeita
cionado aos brasileiros uma melhor alimentação, já que pode- às disposições específicaS-cons_tarltes do art. 354, e seguintes.
--do Re-gimento Interno.
rão comprar mais comida com seus parcos salários.
- Os Srs. Líderes deverão encaminhar à Mesa o noine· dos
A médio prazo, haverá o incremento da produção agrícola, pois, livres do_ ónus· de tributação, todos os setores envol- integrantes de suas Bancadas que haverão de compor, de
vidos na produção de alimentos ampliarão suas aplicações acordo com a proporcionalidade partidária, a corriissão de
na área, através do reinvestimento dos valores antes entregues 16 membros, que a PresidênCia designará dentro de 48 horas,
____ _ ____ _
ao governo pela via da tributação.
__in__cum bida do exame_.
.- _
De qualquer sorte é inconcebível que, num País que care~
Dela farão parte pelo menos se_te membros tiiulart::-s da
ce de alimentos e no qual o salário mínimo é pou-cn mais Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
de cinqüenta dólares, a produção de gêneros alimentícios Sofra
A Comissão terá o prazo de 30 dias, improrrogáveis,
tão alta incidência de tributos.
para emitir parecei sobre a proposição. Claro está que o Governo precisa de--arrecãdação para
O SR. PRESii:iEN.TE (Mauro Benevides) ~Sobre a mecolocar em prática os programas sociais, não, Porém, às custas
da necessidade básica do ser humano, que- é a -alimentação sa, projeto· de lei" do_ Senado que será lido pelo Sr. l~Secretário.
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torat, com expressa proibição de qualquer propaganda paga,
obedecidas as seguintes normas:
I - todas as emissoras do País reservarão, nos 45 (quarenta e cinco) dias anteriores à antevéspera das eleições, 90
(noventa) minutos diários para a propaganda, sendo 45 (quareilúi e cinco) minutos à noite, entre 20h 30 rnin(vihte horas
e tx:inta minutos) e 22h _30~rnin (viq.te e .~uas_ho_ras e trinta
minutos);
II- a Justiça Eleitoral distribuirá os horários reservados
~ntr:e.os partidos políticos que tenham candidatos registrados
"Art. 28.u .........,. ...... : ..... n•••~···---·-~·~""?'""''-·-~~~ às,elcíções majoritárias, às eieições pr~porcionais, ou a ambas,
_ . -:
X- em caso de alguma retransmissora de rádio ou observados os seguíntes critérios: - - . .
a) 30 (trinta} minutos diários divididos da seguinte fortelevisão, sendo única na região, fiCãr iinpedida de rece1- até 5 (cinco) rninutQs, distribuídos com os partiber sinal de sua geradora, deixando, assim, a região sem ma:acesso à propaganda, horário gratuito será ·suprido por dos políticos sem representaçãQ no Congresso Nacional, li~i~
fitas magnéticas coriterido à programação que o município tado ao máximo de 30 (trinta) segundos para cada um;
- -2- o restante do tempo será dividido igualmente entre
normalmente receberia-se não oco.rt.esse tal impedimento,
devendo os partidos ou-coligações, por meio de comissão os partidos políticos com representação no Congresso Nacioespe-cialmente designada para esse firo, gerenciar o pro~ nal, com o mínimo de 2 (dois) minutos e o máximo çle 4
cess_o de veiculação local, notificando suas ~~cisões à Jus~ (quatro) minutos;
b) 30 (trinta) minutos diários distribuídos entre os partitiça Eleitoral.
dospOliticos, na proporção do número de seus representantes
A~t.~~2;·~E;t;~L~i~-~tr~~;~~~igor ;;a·-d~t~a-d;;~p~bli~- no Congresso Nacional;
__
_
_
c) 30 (trinta) minu_otos d,i~rios distrib~ídos entr~ O$ particação.
dos políticos; na proporção do número de seus representantes
Art. 39 _ Rev_ogam-se as disposições ém ctlfitrário.
na Assembléia Legislativa;
d) ao partido político a que tenha sido distribuído tempo
Ju~tificação
diário inferior a 1 (um) minuto, facultar-se~á a sorna desses
Não tem sido incomum a ocorrência de _quedas de torres tempos para utilização cumulativa até o· limite de 3 (três)
de retransmissão de sinais de TV ou S:uª çies~tiyaç;lo para minutos;
reparos e manut_e_p_ção, em pleno período de campanha eleitoe) os partidos políticos que só registrárern ·candidatos a
raLista te_m feito--có-m que, em determinadas localidades, uma das _eleições, proporcional ou majoritária, terão direito
a população se veja privada de indispensável informação para à metade do tempo que lhes caberia de acordo com osçritérios
o exercício da cidadania, vez que esse se constitui no único das 3.1íiteãs a, b edeste inCiso, -incluSiVe no- "que se refere
mei.o de contato com a movimentação política de sua capital. aos tempos mínimos;
O Código Eleitoral, instituído pela Lei ne 4.737, de
0 a redução prevista na alínea anterior não se aplicará
15-7-65, não prevê a possibilidade dessa ocorrê_ncia, deixando nos critérios das alíneas b e c se o partido político r~gistrou
o& çasos omissos, seja para serem tratado_s pelo Tribunal Supe~ candidatos e_m ambas as eleições, mesmo sen_do em coligação;
rior Eleitoral - TSE, seja para serem resolvido_s por um
g) se o atendimento aQ disposto na alínea a ultrapassar
acordo entre os partidos.
o_s_ 30 _(trinta) mim~ tos, o exces.s_o será deduzido do tempo
Essa abertu(:;t, no entanto, pode ser utilizada pelo parti- previsto na alínea b; no caso de _so_bia de tempo, o excesso
do,s e coligaçõe5--oiã:íS fortes_ para impedir_ que a informação será acrescido ao tempo previsto na mC:smã alínea b;
flua livremente, apostando em sua begemonia.
III- na distribuição- dO tempo a qu-e se refere o item
Diante disso, propomos à consideração dos nossos nobres 1 da alínea a do_ inciso anterior, a coligação se equipara ·a
pares um di_sposítivo-adicional que permita, àe forma d~rno um partido, qualquer que seja o número de partidos que
crática, e equilibrada, contornar eventuais isolamentos de co- _ a integrem; no que se refere ao _item 2 da mesma alínea
1
munidades inteiras, devido a problemas técnlcos na retrans- em caso de coligaç~o, a distribuição Ó9 tempo obedecerá ao
rq.issáo de sinal de rádio. fitas. magnéticas s~riani~gravad_~s seguin~e: se de 2;(dois) partidos, o tempo de um mais 50%
na capital e transmitidas por aquelas emissoras eventuah:nente (cinqüenta por cento); se de 3 (três) .ou mais-. o ~e)ffpo-de:
desconectadas de sua geradora.
_____ _.____,_ ~
um rnaís 100% (cem por cento);
Sala das sessõeS; 31 de março de 1991. -Senador Mareio
IV -em caso de coligação entre partidos com represenLacerda.
tação e partidos sem representação no Congresso Nacio~al,
est~s não poderão acrescentar mais do _que o tempo confendo
LEGISLAÇÃO CITADA .
a um partido no _it_e_m I, alínea a·, do inciso II;
V- a representação de cada partido no Congresso NaLEI N' 7.664, DE 29 DE JUNHO DE 1988
cioriã.I e na AsSembléia Legislativa, para efeito da distribuição
Estabelece normas para a realização das eleições muni- do tempo, será a existente em 10 de julho de 1988;
cipais de 15 de novembro de 1988, e dá outras providências.
VI -onde não houver Assembléi~ Legislativ~, a distribuição do total Po tempo previsto na alínea e do _inciso II
Propaganda Eleitoral
deste artigo far-se-á na proporcionalidade da representação
Art. 28. 1\. propaganda eleitoral no rádio e na televisão, do partido no Congresso Naciorial;
VII- compete aos partidos ou coligações, por roeiQ de
para as eleições de lS'de novembro d~ 19&$, restringfr-se-á,
unicamente, ao horáriO gratuito disciplinado pela Justiça E lei- comissão especialmente designada para esse fim, distribuir,
Ê lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 31, DE 1992
Acrescenta inciSo ao art. 28 da Lei o~ 7.664 de
29 de junho de 1988, que dispõe sobre a propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na televisão.
O Congresso Nacional,decreta: _
Art. 1" Acrescenta-se o seguinte inciso X ao art. 28
da Lei n~ 7.664, de 29 de ,junho de 1988, renum~rando-se
aquele que se segue:
·
. ,-.. ~ _,..,.. _ =-~... _ :·
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entre os candidatos registrados, os horários que lhes couberem;

VIII- desde que haja concordância entre todos os partidos interessados, em cada parte do horário gratuito poderá
ser adotado critério de distribuição diferente dO fixadO-pefa
Justiça Eleitoral, a qual caberá homologar;
IX -as emissoras de rádio e televisão ficam obrigadas
a divulgar, gratuitamente, comunicados ou instruções da Justiça Eleitoral, até o máximo de 15 (quin-ze mirilitOS -diariOs,
consecutivos ou não, nos 3U (trinta) dias-a:ilteriO&s ao pleito;
X- independentCmente dO h-orário _gratuito ~~ propaganda eleitoral, fica facultada a transmissão, pelo rádio e pela
televisão, de debates entre os candidatos registrados pelos
partidos políticos e coligações, assegu-rada a participàÇãó- de
todos os partidos que tenham candidatos, ~m ~onjunto o~
em blocos e dias distintos; ·neSta última hipótese, os debates
deverão fazer parte de programação previamente estabelecida, e a organizaçâo dos blocos far-se-á mediante sorteio,
salvo acordo entre os partidos interessados.
....................................................-.... ·..--.---.- ..,, -............. .

r

•. .

~

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

são terminativa.)

deci~

- - --

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benev\des) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão cOmpetente.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, ofício_que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguirite:
OFIGAB/EIW 132
Bras!lia, 25 de março de 1992
Senhor Presidente,
Comuriico a Vossa ExCelência que a Deputada Maria
Luiza Fontenele, do Partido SocialiSta Brasileíro- PSB, passa a integrar, na qualidade de titular, a ComiSSãO Parla me fitar
Mista de Inquérito destinada a investigar a incidência de esteri-:.
lização em massa de mulheres no Brasil. em substitllição ao
Deputado Said Ferreira. ·
: _-_- -- -Na oportunidade, renovo a Vossa ExCelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Gen~baldo Correia.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expediente lido vai à publicação~
Passa-se_ à

ORDEM DO DIA

É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 117, DE 1992
Nos termos do art. 175. alínea d, do Regimento ll'!temo,
requeiro inversão da Ordenl do Dia-. a fim de que ·a-matéria
constante do item n" 1 seja s_ubme_tida ao Plenário em quarto
lugar.
.,
Sala das Sessões. 31 de. março de 1992. - Humberto
Lucena - Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, será feita a inversão solicitada.
O item I da pauta passa a se-r, portanto, o item 4 da
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4:
_PROJETO DE LEI DA .
CÂMARA N• 5, DE 1992
(Em regime de urgência, nos te.n;nos.do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Votação. em turno único. do Projeto de Leida
.. -Cãmara n' 5, de 1992 (n• 2.550192, na Casa de origem),
de iniciativa dO Presidente" da República, _que autoriza
o Banco do Brasil S.A. a constituir subsidiária na Comunidade Econômica Européia, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário.
Relator: Senador Oziel Carneiro.
A discussão da matéria foi enCeriada na sessão anterior.
--Passa-se à votação do projeto, em turno úriicO.
Os_ Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
;
É o seguinte o·projeto aprovado:
PR<ÚETO DE LEI DA CÂMARA N• 5, DE 1992
(N• 2.550/92, na Casa de origem)
([)e iniciativa do Senhor Presiqente ;Ia República)
Autoriza o Banco do Brasil S.A. a constituir subsidiária na Comunidade Econônlica Européia.
O Congresso N~cic;mal decr~ta: __
-Art. 1~- Fica o Banco-do Brasil S.A. autorizado a criar
subsidiária, Inedian!e 'transformação de sua Agência em Bruxelas em banco local, de modo a atender as exigências legisla--- tivas da Comunidade Económica Européia.
Art. 2~ Esta Lei entra em vigoi:' ·na datà Oe sua- publicação,·

Sobre a mesa, re-querimento que será
Secretário.
É lido e aprovado o _seguinte

~ido

pelo Sr. lo>

REQUERIMENTO N• 116, DE1992
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento lotem<;>,
requeiro inversão_ da Ordem do Dia, a fim de que a matéria
constante do item 4 seja Sl,lbmetida ao Plen~río em pri_meiro
lugar.
Sala das Sessões, 31 de março de 1992: - Humberto
Lnce·o:~r.:.:...

Ma:rco-·MatieL

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, será fe'ita a inversão solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P
Secretário.

·

· ·

A_rt. 39 Revogam-se as disposições. em CQiitrãriO. ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
PROJETO DE LEI DA
CÂMARA N' 106, DE 1991
(Em regime de urgência, rtos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno).
Vo_tação, em turno único, do_ Projeto de Lei da
Câmara n• 106, de 1991 (n• 2.033/91, na Casa de ori-

- gem), de iniciativa do Superior Tribunal- de Justiça,
que dispõe sobre a reestruturação do Tribunal Regional
Federal da 3~ Região, e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
_
-Relator: Senador Maurício Coir-êã..
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A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior.
Passa-se à votação dq proje_t9! ~JP. turno úniCo.

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 me·
sa~ parecer da Cotriissão Diretora, Oferecendo a redação final
da matéria, que será lida pelo Sr. lo SeCretãrki~-- --É lido o seguinte
PARECER N• 68, DE 1992
(Da Cõrnissão Diretora) Redação final do Projeto de Lei da Câmara n 9 106,
de 1991 (n~ 2.033, de 19_91, na Casa de origem).

A Comissão Di_fetOra apresenta a tedação final do Projeto
de Lei da Câmaia n' 106, de 1991 (n' 2.033, de 1991, na
casa de origem),- q·ue dispõe sobre a reestruturação do Tri)Junal Regional Federal da 3~ Região; e dá outras_ providências.
Sala de Reuniões da ComissãO, 31_ de março de_ 1992.
-Mauro Benevides, Presidente -Alexandre Costa, Relator
- Meira Filho~ Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER N' 68, DE 1992
Dispõe sob r~ a_r~struturação- do Tribunal Re~onal_
Federal _d_a 3" Região, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O Tribunal Regional Federal da_3~_Região passa
•a ser composto por vinte e sete Juízes.
-
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Art. 2o São Criados nove cargos de Juiz do Tribunal
Regional Federal da 3" Região.
ArL 3" Os cargos de Juiz do Tribunal serão providos
por nomeação pelo Presidente da República mediante íiidicação-, em lista tríplice, organizada pelo Tribunal Regional Federal da 3'' Região, observado o disposto no art. 107, incisos
I e II, da Constituição Federal.
Parágiafo ún_iC~. Os- Ju-ízes ~o T!"tbu!Jal tomar~~ posse
perante o Plenário do Tribunal Regional Federal da 3" Região.
Art. 4~ São criados, -no QUadro Permanente de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional Federal da 3• Região,
os cargos relacionados no Anexo desta Lei.
- Art. s~ O Cargo de Vice-Presidente e Corregedor, mencionado no § 1\' do art. 4" _da Lei nq 7.727, de 9 de janeiro
de 1989, no Tribunal Regional Federal da 3~ Região, com
funções distinüis, é desdobrado em cargos de Vice-Presidente
e de Corregedor-Geral da Justiça Federal da_)~ RegiãO:

Art. 6~ A_o Tribunal Re~onal Federal da 3• Região cabe
prover os de_mats atas_ necessános à execução desta Lei.
Art. 79 As d~spesas decorrentes da aplicaç_ão desta Lei
correrão à conta das dotações orçarnentária.s GOriSigífãdas ao
Tribunal Regional Federal da 3~ Região, a partir do exercício
de 1992.
Art. 89 Esta Lei entra em vigor· na data de sua publicação.
Art. 9~ Revogam-se as disposlÇ-óes" em cóiitrário.

ANEXO
Art. 4•

d~

Lei n•

, ele

de

de 1992.

QUADRO PERJ'.hNENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA
DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3' R.EGIÂO

n<~G~R~U~P~ó~S~~~--~~·c~A~T~E.~õRrAs~(cic~;~~~G~O~s~.. ~-~--~C~.óS.D~I~.~G=C~S~--N~'~D~E~CfAR~G~O~S
Dlreção e As-

sessoramentc
Superiores
(TRF-DAS-100)

D~retOr áe -"Sul5secretar-la
TRF-DAS-101
Diretor de Di visão
TRF-DAS-101
Chefe de Gabinete
TRF-DAS-101
Assessor· de Juiz
_..TRF-.DAS-102
Assessor Judiciário
TRF-DAS-102

Atividades· de

Técnico Judiciário

Apoio .Judici-ário

Auxiliar Judiciário
Atendente JudiciárioAgente de Segu_rança
Judiciária

(TRr-AJ-020)

Outras .Atividades de Nível

~Médico

CJ

-12
10
a·g·

:o

TRF-AJ-021
TR!'-AJ-022
. TR!'-AJ-024

..66

TRF-AJ-025

57

TRF-:NS-901

02

100
.160

superior
TRF-NS-900

ProceS'"sament.o

de Dados
(TRF-PR0-1600)

--Analista de_ Sistemas.
Progra=.ador
operador
Diqi ta1or

Outras

Ativi-

dades de Nível

Auxiliar
(TRF-NA-1000)

Aux_il_i_~

. TRf::-:-P.R9-l601
TRF-PR0-1602
TRF-PR0-1603
TRF'-PR0-1604

03
07

05
20

Operacional

de serviços Di versos

TRF-NA-1006

30 .
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -:--Em discustrangiment<? desses gastos ou, então, a iminente possibilidade
de se cria_r uma_ lei para não·ser cumprida.
.
_
são a redação final. (Pausa.)
____ Diante do exposto. manifestamo-nos pela aprovação da
Não havendo quem peça a palavra, encerro a diSC\ISSao.
Em votação.
.~
.
. . Emenda n"' 1, de ~lenári,o, 'Or~ em exame.
É o parecer, Sr. Presidente.
Os Srs.. Senadores _que a aprovam que1ram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
· ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se ao
Aprovada.
encaminhamento do projeto. sem prejuízo da emenda. APre~
A matéria vai à sanção.
sídência esclarece ao Plenário que, nos termos do disposto
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
ao art. 288~ a matéria depéh'âe,- para sua aprovação, do voto
favorável da maioria absoluta-ctà·composição da Casa. deveuPROJETO DE LEI DA
do ser feita a apuração de votos pelo processo eletrónico.
CÂMARA N• 125, DE 1991
Para encaminhar, concetlo a palavra ao nobre Senador
(COMPLEMENTAR)
Pedro Simon.

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
0 SR. PEDRO SIMON (PMDB _RS: Para encaminhar.
c, do regimento Interno.)
Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Votação~ em turno único, do Projeto_ de L.ei da
.
·f
Câmara n~ 125, de 1991 __ Complementar (n'-' 60/~9, quero dizer que voto esse projeto com _a maJor satls_.açao.
na Casa de origem), que disciplina os limites das_dé_spe- ~::~!t~ a:~~~:~~~e~~~~:.R~t:e~a:~t~s=~~:a~.~~~r~~;~;
sas com o funcionalismo público, na forma do art._ 169
C
mais im-portantes e signifi.1cativos que passam pôr esta asa.
da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, proferido em _plenáriO.
-COiiipteendo, Sr. Presidente-,- ser esta uma situação deli(Relator: Senador Meira Filho. (Dependendo de cada. Não podemos aceitar a tese daqueles que responsabilizam o funCionário público por tudo o que acontece no
parecer sobre a emenda de Plenário).
Solicito ao nobre Senador Meira Filho parecer sobre a País. Ao contráriO, para se ter uma administração
. séria
. e
1
responsável é preciso dar força e cobertura ao fun~10na_1smo,
emenda de PlenáriO.
.
mas também não se pode chegar a casos, Sr. Prestdente, em
O SR. MEIRA FILHO (PFL- DF. Pa~a·~mifif-parecerr), que. freqüentemente, a despesa com pessoal representa 100,
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-.se de. Emend~ apr,e- 120, 130% da receita de um de_terminado setor, Estado, prefei.
sentada pelo eminente Senador Maurício Corrêa, ao Prê>je.~9 tura' oU niesmo_ Governo Federal.
de Lei Complementar que disciplina os limit':s de dispêndios
. Tenho conhecimento, Sr. Presidente, assim como todos
com pessoal do serviço público, na foima- do artigo 169 da __ aQueles que já ocuparam· um. cargo no Executivo, do drâma
_· - de um determinado governante, que, muitas vezes, por essa
Carta Magna.
- _
_
A Emenda dá unia nova redação ao artüj;o 19 do Projeto 1 ou aquela raZão, vê a receita do seu orçamento praticamente
fixando como liniite de despesa com pessoal ativo e ina.tiYO gastà _apenas éom a despesa dos servidores. No momento em
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que se' estabelecer, como quer o referido projeto de lei, um
60% (sessenta por cento) das respectivas receitaS- cóire-ntes percentual - no caso, 60% - destinado a· despesas. co~
de cada exercício finariceiro.
- -- 0 funcionalismo público, este será cc-responsável pela ftscahApropostaorigln3.limpunhacomolimité-dessasdespesas za~o- da e_ntraçla_de_pessoas mais do que o necessário em
60% (sessenta por cento) áas r-espectivas reteitas ~rtfntes ~.~.
da tor
.
.
.
líquidas. O texto lista-va o rol de deduções qUe deveriam ·ser
___Sr.. _Presidente, no momento em que concretizamos um
procedidas sobre a receita corrente da União (art. 1~,,inciSo avanço tão importan_te e significativO COino-eSte, ao vátarmos
I), dos Estados (inciso II) do DistritO Federal e Mu~icípios um projeto de lei, através de lei complementares, estabele(inciso III), até se r::hegar ao conceito de "receita cori:'erite ceremos, daqui para o futuro, o· limite de 60% pa~a gastos
líquida".
·· ·
com pessoal nos Municípios, nos Estad~s e ~a u.m~o, sem
A emenda justifica -alteração -proposta, ·mostrando que que isso signifique um desapreço ao funcronáno p~bhco_. Ao
"a própria Constituição Federal, em seu arl 38 das Dispo- contrário, é por respeito ao meSrilo, para que haJa raciOnasíçõesTtansitórias,-ílnpõe líinite proviSório, até que se prórnuf- lidade e responsabilidade por parte das autoridades compegue a lei complementar objeto do projeto ein tela, bem Supe- tentes - prefeitos, governadores, ministros ou o Presidente
rior ao proposto rio ·refe-rido projeto, ao estipular em·65% da República- no final de suas administrações, quando,
do valor das respectivas receitas correntes as despesas Com sob alegação de pagar promessas, nomeiam, como se observa
em manchetes de jornais, inúmeros funcionáriOs.
pessoal da União, Estados, Distrito Federal· e Municípios".
Ressalta, adiante, que "o texto _constitucional aludido
Por entender ser essa iniciativa da Deputada Rita Cama ta
não fez sequer a referênCia restrita, cbnti'dà no Projeto, de uma determinação responsável aprovada na Câmara dos Dereceitas correntes líquidas, mas tão-somente· receitas corren- putados e, creio, também o será n~ste Sen_ado! faço a mais
tes, em valor corresp-ondente a 65% das mesmas receitas, absoluta questão de emprestar a mmha sohdanedade a esse
superior, portanto, aos 60% de que trata ó ProJeto"_. ·
projeto. -Sr.
Maurício
Corrêa
_Sr.
Presidente,
peço
a
palavra
Além disso, é preciso acrescentar, coino_ já o- fizemos
0
ao analisar a proposta original, que o Governo carece de
informações precisa e tempCstivas ·sobre os va~ores de algumas para encaminhar·
das deduiões que devem ser procedidas para se chegar ao
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
conceito de "receita corrente líquida", o que.djficultaria muito a pal3vra, para encaminhar ao nobre Senador Maurício Cora gestão dos recursos de pessoal, provocando um forte cons- rêa.
_. ~· _,,,
w
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O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, SrS. SenaQores, faço minhas as palavras do Senador Pedro SiníoO.-, -mas
tenho uma preocupaçã-o·, razão pela qual apresentei aquela
emenda que o Relator acaba de acatar.
.
_
Na vcrdade,'o projeto da Deputada Rita Camata define
receita corrente líquida. Segundos: Ex•, receita corrente líquida entende-se como
--
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correspondentes às transferências pcii partitipãÇóes,
con-stitucionais e legais, dos Estados, DistritO- Fed~ral
e Municípios Jla ãrrecadação de tributos de competência da União, bem como ·as receitas de que trata
o art. 239 da Constituição Federal."

Isso, Sr. Presidente, muda o conceito das yerbas_constitucionatmente transferidas pela União aos Municípios. Na verdade, quando essas verba.s ingressam nos municípios, tomam
1
uma natureza local dentro da Lei Orçamentária daquele muni" ... o total da recÇjt~ ~~rrente, deduzi~os os v.al~
cípio. Não poderá guardar, no municípío, uma Caracterização
res correspondentes às transferências por participações
relativa ã União. A partir do momento em que as verbas
constitucionais e legais, dos Estados, Distrito Federal
ingressam no município, do município as verbas são, aos munie Municípios na arreCadação de tributos de compecípios as verbas pertencem e caem no universo do Direito
tência da União, bem como ,as rec:eitas ~de que trata
Administrativo MunicipaL
o art. 239 da Constituição FederaJ e, _ainda, os valores
Então aqui, ·sr. Presidente, há uma interferê-ncia da lei
correspondentes às despesas com o pagamento de benefícios no âmbitQ _do Regimento Geral da Previdência
federal, há uma inconstitucionalidade no que concerne ·aos
Social."
municípios. Quero basear a minha questão de ordem exatamente mi estrutura de organização administrativa do País:
No inciso II, repete Coin relação ao~_tiu.~nicípi~s.
Entretarito, ao Se excluir ~sses fu_ridos, os Municípios e Municípios, Estados Federados e União. A lei como_está iria
interferir exatarriente nas autonomias dos outros antes da
os EstildQS--pOderão, na verdade, assumir uni cOinprotnetiUnião.
mento até um limíte máXiriio de 51%, o que causará um desasMinha questão de ordem é de advertência pol: se guardar
tre aos Estados. S. Ex~, quis realmente defjnir Cpffi9, 00% ~
uma caracterização da União dentro da autonomia municipal.
com o que estou de acordo. Ma~ enten~_o que Se deve_ expurgar
do texto essa definíção de receita líquida; do _contrário, acaO Sr. E~pe!~<:Jião Amin - Gostaria de habilitar-me perante a Mesa para i-edargüir a Questão de ordem de S. Exa
ba-se com os Estados,
OSR. PRESIOENTE(Mauro Benevides)- Para cOntraConcordo_ em gênero, número e grau com _o Senador
Pedro Simon, concordo com o projeto da beputaâa Rita· ca.:. · ditar a questão de ordem do nobre .Senador Cid Sabóia de
Carvalho, concedo a palavra ao· nobre Senador Esf,eridiãÕ
mata, mas é necessário que' se tenha essa preoCupação· em
A:rriin.
relação aos Estados e .MtJ.pic!ploS, que terãO ·qüe arcar com
um parâmetro, definido por lei complemeritar;que vai atrasar
OSR. ESPIRIOIÃO AMIN (PDS -SC. Para contraditar.
· -----~;- _ .
o pagamento d9sfuncionárH>s~
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores,_
Portanto é nossa responsabilidade detiDír; de fónna ciafa,
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, pelo que aprendi
que esse percentual de 60% não se aplique ·no que tange
da sua questão de ordem, V. Ex\ entende que o projeto
a e.ssa receita_líquida, pois devem ser excluídas essas· despesas· exclui das receita~ dos Estados, para efeito_ do cálculo, aquilo
que sãu_ ob_rigações·constitucionais da Pre:Vjdência.
que o Estado reçeobeu como transferência. Mas o projeto não
diz isso.
O Sr. Cid Sabóia de Ca!'Valho -Sr. Presidente, peço
O projeto deduz o que o Estado manda para frente,
.·- .. ·
·. . .. - ·, -.
a palavra para encaminhar.
o que a União manda para frente, ou seja, o projeto exclui
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi- o que obviamente não é receita porque foi adiante. Ao seguir
dência comuni'c~ qúe Já se encôátrá-no prótessó de enc3minha- adiante e ao ingressar no orçamento_ do ente seguinte, ele
mento de votação. Pela_bancac;la a que v: Ex~_ pertence, falou
passa a ser coptac)o, corretamente. Ou seja, o que a UniãQ _
o nobre Senador Pedro Simon.
--arrecada de Imposto de Renda e _que não é seu não pode
ser contado como· sua_ receita. Mas é receita do Estado_ ou
0 Sr. Cid Sabóia_de ~arvalho- Entã(t, te~ei que levantar
uma questão de.ordem_ para advertir sobr.e um_a inconStitucio;. d~ Muilicípio, qt.iando lá ingressa sob-a via do FuUdo de. Parti~i
pação dos Estadps ou sob a via do. Fundo de Participação
nalidade existente no projeto..
dos Municípios. -_o mesmo vale para o Estado no que toCt:t
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex• podea cota parte de 25% do ICMS, que pertence ao Município;
rá formular questão de_ Qr_clem_ a qualquer mOMento. -- b ICMS é um Imposto Municipal. Os 25% são reCeita -própria
Tem a palavra o ilustre Senador Ciçl S:,t.bóia- de Car.valho~
do
Município, só que ele recebe pela via de transferência
para urna questão de ordem.
do- Estado. Ali~s..~ Se o Estado não fizer" a-trãnsferência no
O SR. CID SABÓIA OE CARV ~I,HO - (PMDB prazo constituciçmal, isso enseja, i!té, intervenção! ou seja~
CE: Para uma questão de ordern .... S~In ~revísfi<? dO~_O~ador.) a óestjtuição dp ,Çhefe do Executivo estadual.
-Sr. Presidente, preocupa, nesse projeto, eX.atamente e:Ssã
Então queria ponderar com V. Ex~ data vêoia - respeiobservação do Senador Maurício Corrêa. Há de se convir
tando suas colg_cações que sempre são lúcidas que, no caso,
que estamos votando projetO de lei "CoiiJpleri1ent3.r,_ o ·qu·e
a questão de orP.em não cabe.
já define bem a dimensão dessa futura legislação.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiExatamente Como salientou o Sena.dor Maurício Corrêa,
dência entende que não se configurou rigorosamente uma
deve-se examinar melhor o item I, do art. 19, quando diz:
questão de ordem, mas apenas urna apreciação do mérito
"I- no caso da União, a60%'(SeSSeri'~ap0rcento)
da proposição fefta brilhantemente pelo nobre Senador Cid
da respectiva receita correntelíquida, entendida como
Sabóia de Car~iilhQ e cont~tada com)gual brilhantismo pelo
sendo o total_ dª receita çorrente,_ deduzidos os valores Senador Esperidião Amin.
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Ambos se reportaram ao méritó da proposição, portanto,
certamente, orientarão os seus vo~os dentrO_ dos pontos de
vista que acabam de expender perante o Plenário.
Em votação o prõjcto.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra,
-para encaminhar a votação.
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel, para encaminhar
a votação:
- --O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar
a votação. Sem reVisão do __orador.) --Sr. Presidente, Srs.
Senadores: Em rápidas palavras, gostaria--de salientar dois
pontos que considero extremamente positivOs- na Proposição
que nos prepararmos para vota-r; · -Em primeiro lugar, Sr. Presidente, e mais uma lei complementar que-aprovamôs; re&':llamentando, portanto_,_ma_is um
dispositivo constitucional. E um dispositivo que tem enorme
relevância por dizer respeito à matéria de-elaboração orçamen- ·
tária, vinculada, portanto, -de perto à admiriiStração dos Estados e Municípios.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, gostaria também de
chamar atenção;pa:ra ·o fato de que esse dispositivo faZ com
que não somente a União mas tambéf!IOS demais entes federa~
tivos, os Estados e Municípios, possam eStabelecer limites
com relação aos encargos-com pessoal.
_
_ _ ______ _
A moderna administração recomeitda qUe tenhamos não
Estados máximos, tampouco Estados mínimos Estados exatos.__
ou seja, que as administrações públicas, eSte]álri eril coiidiÇõeS
de responder aos desafios de suas comunidades e que, por
isso mesmo, não scjãm administraç6es q'ue consumam todas
as suas receitas com despesas de pessoal.
A proposição que -estamos prestes a votar tem também
esse objetivo que atende aos reclamos· da rpoderna adntinis_traçáo. Como Líder do PFL e do Governo, votamos favoravelmente à aprovação do projeto que nesta Casa foi relatado
de forma muito brilhante. como sói acontecer, pelo nobre
colega Senador Meira Filho.
. __ = _
•
Sr. Presidente, gostaria de-- reitc~ar -que- a nossa posição
é favorável à aprovaçãO da referida proposição.
O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevidcs) - Concedo
a palavra, para encaminhar, ao nobre Líd~_rdo PTB, Senador
Affonso Camargo. ·
·
O SR. AFFONSO CAMAifGú (PTÍl- PR. Para encaminhar. Sem revisão do _orador.)- Sr. Presidente, Srs_. Senado-_
res, a minha Bancada não tem por que- deixar de apoiar lim
projeto dessa profundidade, naturalmente aprovando a emenda apresentada pelu Senador Maurício COri-éa~ Julgamos que
a redação original do projeto poderá deixar dúvidas com relação ao problema dos Estados_ e, principalmente, dos Municípios. Temos que examinar muito bem a questão da retir3da
dos fundos de transferência, pois há municípios qUe_dependem
essencialmente deles. Segundo declarou o S_enador Maurício
Corrêa, o objetivo de sua emenda é fazer com que nos municípios se considerem receita também os valores recebidos pelos
fundos transferidos da União. Esse é o proble(Jla que tem
__ ~-~ __
que se discutir.
- _--_-,-_ -=
A minha preocupação maior - e aí Sen""á Uma questão
que levantaria para a Mesa - é que a Lei Complementar,
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para ser aprovada, vai precisar de 41 votos positivos. Corremos
o risco, se não tornarmos a devida precaução, de havendo
45 SenadQr.es pre?entes em plenário, se deles votarem a favor
da lei complementar, ela obter 40 votos c ser considerada
rejeitada.
___ Fllç_o_ um alerta à Casa para que não votemos esta lei
complementar com a prese11ça: de pouco mais da maioria absoluta. Há um grande risco de que, mesmo a gran_de maioria
percentual do Plenário querendo aprovar a lei, ela acabe sendo
rejeitada. Fàçó essa observação, porque isso já aconteceu
outras vezes. Podem_ estar aqui presentes 45 Srs. Senãâores.
Se 39 Senadores votarem a favor, a lei vai ser considerada
rejeitada, porque náo-houve 41 votos positivos. Essaê a minha
preocupação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- É absoluta·
mente procedente a manifestação do nobre Líder do PTB.
Affo_nso Camargo. A Mesa~ ao iniciar-se o processo de votação, fez questão de alertar os Srs. Senaodres para a necessidade de se_ garantir,_ na aprovação da matéria, os votos de
41 Srs. S.enad9res. A Assessoria da Mesa informa que neste
momento, no plenário, acham-se_39 Sr,s_._.Senadores.

-os~~ E~pe~idiã~ Affiin __:_Sr~ P~esidente. Pe-Ço a palavra
para encaminhar a V()tação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra a V. Ex•

Concedo

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr~ Presidente, Srs. Senadores~ devidamente autorizado pelo Líder Oziel Carneiro, desejo
dizer que o_ Partido Democrático Social considera o projeto
quase que um complemento à emenda constitucional de autoria do Senador Nelson Carneiro. que vai no mesmo seittido,
ou s_eja, que limitou o teto da remuneração dos deputados
estaduais e vereadores. Considero este projeto um_ passo a
mais, rilUito mais largo, muito mais abrangente, mas-de igual
sentido moral, para evitar o esfacelamento ·- e a sua perpetuação - da capacidade de investimento do Poder Público.
É, portanto, um projeto são e saneador. Por isso, merece
o riosso voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue
o encaminhamento da votação.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a pal2.vra
para en~nli:nhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Senador Humberto Lucena, o pensamento da Bancada de V. Er
já fOi brilhanterrleõte expresso pelo nobre Senador Pedro Simon. V. Ex•. corno Líder, se des_ejar falar, poderá fazê-lo;
porém, no encaminhamento da votação, o pensamento do
seu Partido já foi tornado público pelo Senador Pedro Simon.
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Presidente Mauro Benevides, o Senador Pedro Símon falou como membro da Bancada do PMDB e eu falo como Líder da mesma Bancada.
Portanto, neste instante, externo o pensa111ento do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) -Neste caso,
a Mesa decidiu equivocadamente quando o Senador Cid Sabóia de Carvalho pediu a palavra para falar também no encaminhamento de votação. A Mesa penitencia-se diante do Se-:nador Cid Sabóia de Carvalho pelo equívoco da decisão que
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adotou· e garantirá a todos os Senadores, como 9 faz agora
com V. Ex\ o direito de encaminhar.
O Sr. Humberto Lucena ____:_ V. Ex~ está cmitet.endo um
equívoco, nobre Presidente, porque, no encaminhanl.ento de
votação, pode falar um de cada Bancada. Pedi a palavra,
como Líder, para esclarecer a posição do PMDB, nessa ma~
téria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, então, garante a palavra a V. Ex• e aos demais Líderes
que dela desejarem fazer uso.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como
Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres, como Líder, comunico que a mínha Bancada votará favoravelmente esse projeto de lei, de autoria da nobre Deputada
Rita Camata, dõ "PMDB do Espírito Santo, que, desde algum
tempo, vem batalhando pela sua aprovação na Câmara dos
Deputados. .
.
_
O Senador _Maurício Corrêa _apresentou uma emenda.
acolhida pelo nobre Relator de Plenário, Senad0r Meira Filho,
que, a meu ver, veio aperfeiçoar--ã-ptOpó=sTç"áó, na medida
em que faz inCidir" os 60% sobre a Receita Corrente, e não
sobre a Receita. Corrente Líquida, da União, Estados, Distrito
Federal e dos MunicípiOS, o que vale dizer que S .. Ex~ está
contribuindo para que a lei complementar seja elaborada de
tal maneira que amà.il.hã não venha a se transformar num
instrumento prejudicial aos interesses da administração pública.
Portanto, a Bàncada do PMDB votará favoravelmente
ao- projeto da Deputada Rita· Camata, com ã modificação
introduzida pela emenda do Senador Maurício·Corrêa.
Era o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex•
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O SR. Pl_l.ESIDENTE (Mauro B~~~vides) - A Presidência indaga se todos os Srs. Senadon::s. já receberam cópia
.das emendas do Senador Guilherme~Pahneira,
O Sr. Meira Filho- Sr. -Presldente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem a palavra V. Ex•
O SR. MEIRA FILHO (PFL - DF. Pela ordem.) Sr. Presidente, na forma regimental, venho pedir ã Mesa um
prazo de vinte e quatro horas, a fim de que seja dado o
parecer sobre as emendas apresentadas pelo ilustre Senador
Guilherme Palmeira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- AsolicitaÇâo
do nobre Senador Meira Filho encontra embasamento no art.
348 do Regimento Interno que prescreve in verbis:
"li -no caso do art. -336, c, os pareceres poderão
ser proferidos imediã.tamente, ou se a complexidade
da matéria o indicar, no prazo_de. vinte _e quatro horas,
saindO, riesta hipótese, a matéria da Ordem do Dia,
para nela figurar na sessão extraordinária subseqüente."
··---

A Mesa defere a postulãção do nobre Senad_or Meira
Filho e retira a matéria da Ordem do Dia, para que a mesma
retorne amanhã, já com parecer do ilustre representante de
Brasília nesta Cas.a.
- - ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 4:
. PROJETO DE LEI DA
· CÂMARA N' 73, DE 1991
(Em regime de urgênCiá, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno).
Vot;1Ção, em turno úni~o._ çlo Projc:;to de Lei da
Cãmara n'73, de 1991 (n' 4.064/89. na Casa de origem).
de iniciatiVa do Tribunal de Contas da União, qUe dispõe sobre a Lei Orgânica" do Tribunal de Contas da
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or-.
_União. e dá outras providêndas 1 tendo
dem. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presid_~nte, apenas quero
PARECER. sob n•. 62, de 1992. da Comissão
informar à Casa que o PSDB irá votar favoravelmente a essa
- De Constituição, Justiça e Cidadania; favoravelproposta da Deputada Rita Camata. AproveitO a opoftimimente ão pr"ojeto com 35 eiriehdas que oferece.
dade para perguntar à Mesa se as emendas _do_Senador Gui- ,
_ (Dependendo de parecer sobre as emendas de plelherme Palmeira foram aceitas. Quero SQm~-n.te- tirar eSSa dúnário.)
vida.
Concedo palavra ao nobre Senãdor Pedro Simon, para
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Mesa es- proferir parecer sobre as eme!ldas de plen~rio.
clarece ao nobre _Senador Jutahy Magalhães que reconhece
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para proferir
o fato de que não houve uma manifestação d_o_ Relator em~ parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senarelação às duas emendas_ do nobre Senador Guilherme Palmei- dores, considerando que foi transfei'ida para amanhã a aprera. Em razão _disso, foi determinada a distribuição das_duas ciação do item anterior bem como~ sua_yotação,_~!é porque
emendas a todos os Srs. Senadores e iremos ouvir, já agora, se não há- quorum-para o projeto anterior não o haverá também
a manifestação do Senador Meira Filho, Relator da propo- para este_projeiO, solicitaria a V. EX• se for possível, já que
sição.
sã0-40--em-CD.dã.s.sobre as quais terei que dar parecer, para
A Mesa se desculpa com o Plenário por essa falha, invo- que -eu fizesse a· exposição amanhã, quando o mesmo será_
luntária, constatada na instrução prOcessual, e se esforçará votado.
para ·que outras não mais se registrem no atual período legisO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A decisão
lativo.
da Mesa pará acolher o apelo do nobre Relator, Senador
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• pode ter a Pedro Simon, teria que ter a aquiescência do Plenário. -Se
certeza de que eu tenho a convicção de que a Mesa não o mesmo não se manifestar em contrário, concedemos as 24
falha. Sei que houve um equívoco, mas não é uma falha que horas solicitadas pelo nobre Relator. Como não há manifesnão possa ser sanada. V. Ex~ tem conduzidq muito bem os tação contrária do Plenário, defiro a solicitação e se transfere
trabalhos da Casa.
para ailiãnhã a" emissão de parecer do Senador Pedro Simon

a
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e a votação conseqüCntc desta matéria

a Lei Orgânica do Tribunal de Contas

que

se relaciona com

da_União~-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5:
Votação, em turno único. do_ Projeto de Lei da
Câmara n" 105, de 1991 (n'' 2.032191, na Casa de origem), de iniciativa do SuperiOr Tribi.irüd de Jusüça,
que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal
de Primeiro Grau da 3~ Região e dá cmtras providências,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido cm plenário.
Relator: Senador Levi Dias:-- A discussão da matéria foi cncCriã-da na sessão
anterior.
Passa-s_e à votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A matéria vãfà sanÇão~--É o _seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 105, DE 1991
(N• 2.032/91, na Casa de orígein)
(De Inici~tíva do Superior Tribunal de Justiça)
Dispõe sobre a reestruturação-da Justiça Federal
de Primeiro Grau da 3~ Região e dá outras providências.
O Congressõ_-Na-clonal decreta:
_
Art. 1'' Ficam cri3.dascínqüenta e cinco Varas na Justiça
Federal de Primeiro Grau da 3• Região, assim distribuídas:
cinqüenta e três na Seção Judiciária de São Paulo e duas
na Seção Judiciária de Mato Grosso -dá-SUL_____
- -Art. 2" Ficam criadOs nO QU3diQ--dC-JUúes_àa Justiça
Federal de Primeiro Grau da 3~ Região os cargos constantes
do Anexo I desta Lei.
o_,

(Art. 2" da Lei n''

Seç:ão Judiciári-a

...

são Paulo
Mato Grosso do Sul-

J o TAL

c

,

__
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_ Parágrafo único. Haverá em cada Var~ um cargo de
Juiz Federal e um de Juiz Federal Substituto.
Art. 3'! Os cargos de Juiz Federal serão providos por
nomeação, dentre os _Juízes Federais Substitutos, alternadamente, por antigüidade e por escolha em lista tr_íplice de merecim-entõ~- e os de Juiz Fe_~eral Substituto mediante habilitação
em concurso púhlíco de provas ·e títulos (art. 93 da Constituição Federai), organizado na fofffia estabelecida no Regimento Interno do Tribunal. ~

Art. 4" Os Juízes Federais e os Juízes FederaiS--SUbstitutos poderão solicitar permuta ou remoção de uma para outra
Vara,. na mesma Seçáo ou Região, mediante requerimento
dirigido ao Juiz Presidente do Tribunal, que submeterá o pedido à apreci~ção do Plenário, nos termos do que dispuser o
RCgíO:ieintO Interno.
§ 1" Os pedidos de remoção deverão ser formulados
por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação
do edital que comunicar a vacância dos cargos.
_ _
--§ 29 O provimento dos cargos só se_ fará após esgotado

o prazo do parágrafo anteriOr.

Art. 5° Ficam criàdos, no Quridro Pe(maflente de Pes~
soai das Secretarias das Seções JudiciáriaS dá. Justiça FedCraide Primeiro Grau da 3~ Regia o, 'os-cargos constantes do Anexo
II desta Lei.
Art. 6~ Cabe ao Tribunal Regional FC_deral da 3~ Região
prover os demais atos necessários à execução desta Lei, inclusive quanto ao prazo para instalação, localização e nomeação
ordinária das Varas. criadas.
_ -.Art: 7"~ As despesas decorrefltes da aplicação desta Lei
correrão à conta das dotaçõe:;; orçamentárias consignadas à
Justiça Federal de Primeiro Grau da 3~ Região, a partir de
I" de janeiro de 1992.
. _ . __
_
Art. 8~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9" Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXp I
, de
de

Juiz Federal

de 199

)

Juiz Federal S.ubsti tu to

53
02

53
02

55

55
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ANEXO
(Art. so da Lei no

GRUPOS

, de

de 199 )

de

CÓDIGOS

NQ DE
CARGOS

Diretor de Secretari,a
Diretor de Subsecr-e_taria
Diretor de Núcleo_

JF-DAS-101
JF-DAS-101
JF-DAS-101

Técnico Judiciário
Oficial de JUstiça Av aliador
Auxiliar Judiciário

JF-AJ-021

404

JF-AJ-027
JF-AJ-022
JF-AJ-023

647
250

diciária

JF-AJ-025-

110

Médico
Enfermeiro'
Psicólogo
Odontólogo
Contador
Assistente S_ocial

JF-NS-901
JF-NS-904
JF-NS-907
JF-NS-909
JF-NS-923
JF-NS-930

03

Outras Ati vidades de Nível S]!
per i o r
(JF-NS-900)
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Atendente Judiciário
Agente de Segurança Ju-
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02
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Auxiliar Operacional de
Serviços· Diversos
Telefonista

JF-NA-1006
JF-NA-1044
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02
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45

(JF-~A-1000)

Processamento

Operadoi de· Computação

JF-PRO~l603

de Dados

Digitador-

JF-PR0-1604

(JF-PR0~160-0)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 6:
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo o• 133, de 1991 (o• 67191, na Câmara dos

Deputados), que aprova o texto do Acordo s_obre Co~
peração Cultural, celebrado entre o Gove_rno da Re~u
blica Federativa do Brasil e o Governo da RoJ!l_é~_I~,

em 13 de março de 1991, tendo __ .
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 19, de 1992,
da Comis_s_ã_o _ _
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A discussão da matéria foi ~Qce_rrãda na sessão anterior.
Passa-se à votação do projeto,---em turno único.
Os Srs. Senadores_ que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
..
.
A matéria vai à ComisSão Djretora -para a -redação final'.

É o seguinte o projetO aproVadO:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 133, DE 1991
(N• 67/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Roménia, em 13 de março
' de 1991.

O CongreSso Nacional decreta:
Art. lo:> Fica aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebra.do e"ntre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Roménia, em 13 de marçO
de 1991.
Parágrafo único. Ficam sujeitos â aprOvação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple-
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mentares que, nos termos 'do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao_
patrimônio nacional.
Art. 2"' Este Decreto Legislativo entrã em vigor na data
de sua P,ublicação.
-
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 9

Yotação, em turno único, do Requerimento n"' 16,
de 1992. de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto
de Lei do S.enado n9 241, de 1991, de sua autoria,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 7:
_ que estabelece prazo para a elaboração do Plano NacioVotação, em turno úniC(J~ do Projeto de Decreto
nal de Desenvolvimento Económico e Social e dá outras
Legislativo n" 140, de 1991 (n" 27/91, na Câmara dos
providências.
Deputados), que aprova o texto do Acordo- Quadro
Em
votação o reqUerimetlto.-de Cooperação Fazendário-Financeira, celebrado entre
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasília, em sentados. (Pausa.)
Aprovado.
10 de outubro de 1990, tendo
·
____ _
O Projeto de Lei do Senado n"' 241, será incluído em
PARECER FAVORÁVEL, sob 11"20, de 1992,
da Comissão
"
- Or'dem do Dia oj:tortunãriiente.
- De Relaçõe~ Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 10:
Discussão, em turnO úriico, do Projeto de oecretó
A discussão da matéria foi enceirada na sessãO anterior.
Legislativo n' 142, de 1991 (n' 3ô/91, na-_Câmara dos
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre a
Os Srs. SenadOies que o aprovam qo.eiraíri petrnanecer
criação de uma ComiSsão Mista de CooperaÇão, celew
sentados. (Pausa.)
brado _entre o Governo da República Federativa do
Aprovado.
Brasil e o Governo da República da Tunísia, erii BrasíA matéria vai à CoiniSsliô Diretorii p3.ra· 3. redaçã.Ó fillat.
lia, a 27 de novembro de 1990, tendo
É o seguinfC ó projeto aprovado:
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 21, de 1992,
da Comissão
-·
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'I40, DE 1991
(N• 27/91, na Câmara dos Deputados)
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão.
Aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Fazendário-Financeira, celebrado entre o Governo da
Em
votação.
República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Os Srs. Senadores que o ãprovam queiram permanecer ·
Unidos Mexicanos, em Brasília, em 1O de outubro de
sentados_.
1990.
.
.
Aprovado.
O Congresso Nacional decreta:
_ _
A matéria ·vai ã ComiSsão" Díietora- pará redação firiaL
Art. 1~ É aprovado o texto do Acordo-Quadro de CooÉ o seguinte o projeto aprovado.
peração Fazendário-Financeii-a, celebraao entre o Governo
da República Federativa do Brasil c o Governo dos Estados
unidos Mexicanos, firmado em Brasília, em-10 de outubro PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 142, OE 1991
de 1990.
(N~ 36/91, na Câmara dos Deputados)
Parágrafo único. Ficam _sujeitos à aprovação do ConAprova
o texto do Acoi'do sobre a criação de uma
gresso Nacional quaisquer a tos que pOssam resultar em revisão
Comissão Mista de Cooperação, celebrado entre o Godo referido Acordo, bem como quaisquer ajustes compleverno da República Federativa do Brasil e o Governo
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição,
da República da Tunísia, em Brasília, a 27 de novembro
acarretem encargos ou compromi~sos gravosos ao património
de 1990.
nacional.
Art. 2o Este decreto legislativo entra effi vigOr na data
.
O Congresso Nacional decreta: .
de sua publicação.
Art. 1\' É aprovado o texto do AcordO sobr-e a criã.ção-O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 8:
de uma Comissão Mista de O:toperação, celebrado entre o
Votação, em turno único~ do Reque-rimento n~ 15, Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
de 1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solici- República da Tunísia, em Brasília, a 27 de novembro de 1990.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovacção do Contando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto gresSO Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão
de Lei do Senado n\' 108, de 1991, de sua autoria, do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes compleque dispõe sobre a -composição da merenda escolar mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição,
acaifetem encargos ou compromissos g-nivosos ao patrimônio
e dá outras providências.
nacionaL
Em votação o requerimento.
--Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
de
sua
publicação.
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 11:
O Projeto de Lei do Senado de n\' 108 será incluído na
Discussão, em tUrno único, do Projeto de ResoluOrdem do Dia, oportunamente.
ção n" 5, de 1992, de iniciativa da Comissão de Assuntos
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Económicos~

que estabelece alíquota máxima para o
Imposto Sobre TransmisSão causa Mortis c Doação,
de que trata a alínea a, inciso I, e§ 1", inciso IV do
art. 155 da Constituição Federal.
O Sr. Marco Maciel- Peço a palavra, pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a palavra, pela ordem, o nobre Senador Marco Maciel.
O SR- MARCO MACIEL_(I'FL -P_E. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, com relação ao item
11, fui à Mesa e acabei de dar entrada a um pedido de breve
adiamento a fim de que melhor possa examinar a matéria,

porque se trata de uma questão -de certa complexidade e,
uma vez aprovada, ela será terminativa, vistO que se trata
de um projeto de decreto· legislativo e envolve matéria de
interesse_ tributário da União.
Daí pór que, Sr. Presidente, sem embargo da iniciativa
do projeto e do parece dado pelo relator, eu gostaria de solici~
tara V. Ex• o adiamento, por três sessões, para que a matéria
possa ser examinada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa
requerimento do Senador Marco Maciel, que será lido pelo
Sr. 1"' Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em sessão
anterior foi lido o Requerimento no 108, de 1992, de autoria
do Senador Marco Maciel e outros Srs. Senadores_, solicitando,
nos termos regimentais, a realização de sessão solene do Congresso Nacional destinada a comemorar o centenário de nascimento de Júlio de Mesquita Filho.
O requerimento deixou de ser votado por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita consulta à Câmara dos Deputados.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para
um esclarecimento pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para um esclarecimento. Sem_revisão do orador.)- Sr. P~:esidente, Srs. Senadores, cheguei um pouco atrasado para a Ordem do Dia e
vi ser pedido aqui o adiamento de algumas matérias-, inclusive
a referente ao item 4, que é um projeto de inkiatíVa do Presidente da República, autorizando o Banco do Brasil a constituir
subsidiária na Comunidade Ecqnôrnica Européia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece ao nobre Senador Ronan Tito que houve
aprovação, por unanimidade, desta matéria.
O SR. RONAN TITO- Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
a matéria constante da Oraem do Dia: Volta-se à lista de
oradores.
--concedo a palavra ao nobre Senador José. Fogaça.

REQUERIMENTO N• 118, DE 1992
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento lnteno,
requeiro adiamento da discussão âo- Projeto_ de Resolu_ção
n;> 5, de 1991, a fim de ser feita na sessão de 8 de abril de
1992 ..
Sala das Sessões, 31 de março de 1992.- Màrco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pronuncia o seo requerimento, a matéria Voltará na data aprazada.
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 1_2: _
srs e Srs. Senadores, o País se d_epara realmente com um
Discu-ssão, em primeiro turno, âa Proposta de momento grave, com uma crise política que s_e instala a partir
Emenda à Constituição n• 23, de 1991 (n' 45191, na da demissão coletiva_ do Ministério d_o_ Governo Fernando
_
.
.
_
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao art. Collo!·
E preciso aqui, nesta hora, em que nos dispomos a cum16 da Constituição Federal, _tendo
_
_ __ __
PARECER FAVORÁVEL, sob o n•24, de 1992, prir o papel do Congresso Nacional e bem como as funções
que nos são constitucionalmente determinadas, tentar apro~
da
-Comissão Temporária (4' sessão de discussão). fundar um pouco essa reflexão. tentar aprofundar um pouco
esta análise para· que não fiquemos na superficialidade das
Discussão_ da Proposta de Emenda à Constituição n"' 23,
considerações meramente políticas, ou num jogo de oposição
de 1991, em primeiro turno.
e Governo, de _contrapartida de posições políticas, porque,
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosé c:laro, o Governo Co_llor e~ tá 'livendo um momento amargo,
seguimento na próxima sessão.
um momento dífícil, um momento -grave. Apesar de todas
as aparências, apesar da sUposição de qüe o Presidente tem
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) ,-Item 13:
um controle da- situação; apesar de se tentar fazer crer ao
DiscuSsão, em turno único;da Proposta de Emen- povo brasileiro cjue o Presidente tem, neste momento, comda à ConstituiÇão n<.> 22, de 1991, d~ autoria do Senador pleto domínio do processo, é preciso que se saiba e é preciso
Coutinho Jorge e outros Senhores Senadores, que alte- que se alerte_ ao País~ nós estamos vivendo uma gravíssima
ra a redação. do art. 159, I, b, da Ço_nstituição-, e _o crise_ política, nós estamos vivendo _ um_a gravíssima circuns~
art. 34, 12"', III, do Ato das Disposições ConstituCiOnais tância política de governabilidade, e é preciso que se tenha
Transitórias: (3• sessão de di~cuss~.q.) _
consciência da profundidade que __essa crise neste momento
apresenta.
DiscuSsão da Proposta de Emenda à Constituição n9 _22,
E aqui todos se perguntam, aqui todos se indagam: tratade 1991, em primeiro turno.
se de_ mais uma _encenação? tr~ta-se de mais uma jogada de
Não havendo_ quem peça a palavra, a discussão terá pros- marketing? trata-se de mais um teatro encenado artificial~
·
· "
-· - mente pelo Presidente dà ·República, para· lUdibriar o País
seguimento na próxima sessão.

-

----------
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ui?__~~paço de açáo por
mais seis meses ou um ano, s'em que tenha sobre si a fiss:alização-do Congresso, -da sociedade e da imprensa? É ou-não
é uma montagem teatral e cénica? Ou será que o Presidente
realmente está disposto a construir uma opoft~.:Ln_idade política
ímpar? Será que o Presidente está dis-posto a construir uma
oportunidade extraordinária de rcencetamento político em
torno de um projeto nacional?
Em primeirO lugar, quero- crer que as decisões qu_e o-Presidente tomou têm um efeito de varredura que o- hvra
de uma carga pesada. O PreSidente está--jóg3.0do no mar a
carga mais pesada, para tentar caminhar numa ç!etermi~ada
direção.
De fato, durante um bom período, a imprensa não terá
mais aquilo que vinha sendo seu prato preferido, s_eu objeto
preferido nos últimos dias, nas últimas semanas_e nos _últimos
meses. A imprensa não terá mais aqUela matéria Cotidiana,
sistemática, permanente de denúncia sobre cada um dos ministérios. Ao contrário, haverá agora uma expect<J:tiva. a sensação
de que algo bom está por vir; a sensação de que trocar o
Sr. Egberto Batista peJo Sr. Hélio Jaguaribe representa um
dado positivo, é um- sinal de maturidade do President~, é
um sinal de crescimento, é um sinal de quem está deseJOSode dialogar com a Nação e com· o País.
Vamos fazer uma reflexão_ sobre alguns acontecimentos
de ontem.
Os Governadores não foram ofidalme.nte chãmados a
Brasília; os Governadores não foram politiCamente cons~J~
tados. Houve um telefonema informal e uma espécie de sugestão ou de convite íridireto ·para que aqui viessé.m. ?_ar~_~lgl_lnS,
sim~ púã outros, não. -E para· mais outros houve sequer essa
sugestão.
Mas o que se constata, Sr. Presidente, nessa revoada
dos Governadores?
Houve, por acaso, alguma reflexão conjunta sobre o_desdobramento do processo? Houve alguma anális~ ma~s aprofundada, alguma reflexão maiS crítica-e·criteriosá sobre como
vai agora se processar, por-exemplo, a política económica
já implementada pelo Governo? Não. Sabe-Se que o "Presidente Fernando Collor limitou-se a. em converSàS Yãpidas,
de cinco minutos, comutlicar aos GoverriadOreS·ã sua decisão.
Houve uma revoada de Governadores; um- grand~ n~mero
de Governadores foi trazido a Biasília, iolenemente entraram
no Palácio do Planalto para receber uma simple~ comunic~ção
de um fato decidido anterio-rmente. _
Como-diz o Senador Pedro Simon, para-que eles fossem
comunicados, para que eles tivessem a nótída de fato não
era preciso trazê-los a Brasília, porque todns)á sabiam pelo
- --. _jornal, pelo rádio e pela televisão.
Este episódio dos Governadores é um dado que nos empurra para a conclusão de que está montada, no País, mais
uma vez, uma grande cena teatral; uma_g!~~de peça de dramaturgia política começa a ser cõlocada em cena para que, durante um bom período -não de uma semana; mas de meses
- , a cada passo em que for sendo decidido o de~tino_ de
um miiii.StériO, de uma secretaria, teremos uma nova manchete, um novo fato político, uma nova situação ·a poíari:iar
a atenção da imprensa e da opinião pública.
De modo, Sr. Presidente, que estou vendo nissoy_t~pt~ra
riamente, uma atitude inconseqüente. Mas gostaria -~e _não
ver; gostaria de ver nisso, neste momeil.to·, um gesto sério
e responsável do Presidente. Gostaria de ver, neste momento,
uma atitude de abertura real do Presidente, no sentido políti-

e obter mab fõlcgo p·oJítico e ohtcr
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co; uma afirmação de maturidade institucional do Presidente
da República.
Não quero, aqui, Sr. Presidente, dizer que o Presidente
Fernando Collor deverá, neste momento, modificar a sua política económica. pelo menos naquilo que ela tem de essenciaL
Creio que, em- termos de política económica, nós estamos
vivendo uma espécie de not returning point, chegamos a um
ponto de não retorno. Quando se dispara um míssel teleguiado~ sabe-se que até um determinado ponto ele pode s_er controlado, mas ·a partir dali, o que comanda os botões perde o
controle. é irreversível. Pois é assim a políticii económica
atual do Governo: -ela está num not returning point, ela não
Pode voltar atrás.
Isso explica porque no momento em que fof anunciada
a demissão coletiva dos ministros e dos secretários, concomitantemente foi anunciada a permanência do Ministro Marcl1io
Marques Moreira.
Com isso_concluem-se duas coisas: primeiro. o GoVétno
rtãó pode reverter a política que está em andamento e o GoVerno, neste momento, precisa manter o Sr. Marci1io no cargo.
Caso- o Governo tivesse ontem anunciado, junto conl
as demais demissões, também a demissão do Ministro da Economia; rlós terfaffios _a disparada do dólar, a queda drástica
das Bolsas; teríamos um processo de remarcação incontrolável
nó comércio e na indústria, para se protegerem de urna possível instabilidade económiCa qUe por certo viria.
Portanto, esta é uma situação de política económica de
not_returning point, não há como voltar, não há como reverter,
não- há como retroceder. Esta política exige permanência;
exig~ continuidade~ exige segurança e tem cjue se institucionalíz3.r, senão não produz resultados, mas pode produzir, isso
sim, sitUações catastróficas se for revertida.
Estamos diante de um quadro que resulta em que o Ministro da Economia é quem confere credibilidade ao Presidente
e não o contrário~ porque se o Sr. Marcnio Marques Moreira,
o ilustre MinistrO da Economia, fosse demitido ontem, quem
daria um tostão pela permanência do Senhor Fernando Collor
na Ptesidência da República? Se o Sr. Ministro da Economia
foSse varrido nessa vassourada de ontem, quem daria um centavo, um tostão furado, pela permanência'do Senhor Fernando
Collor na Presidência da República? Entraríã.mos num proceSso de incerteza como nunca: se viU: disparada dos preços,
descontrole da taxa de câmbio e, seguramente, uma rejeição
cabal ao País por parte da comunidade financeira internacionaL
Neste momento, o que estamos assistindo é que o PF~Si
dente depende da figura do seu MinistrO da Econorriia,- que
lhe assegura estabilidade e credibilidade e não o inverso. Ora,
se.::esta política não pode mudar, se esta política económica
tem que ter continuidade, o que pode ser feito neste monento?
O qUe e-legítimo esperar que ó Governo faça? O que é
legítimo supor que um governo viesse a faiei' a essas alturas?
O Governo não tem como deixar de continuar a política
de redução do déficit público; o governo hão tem corno voltar
atrás na sua política de abertura comercial para o exterior;
não tem como mudar a condução _que vem sendo imprimida
às negoviações da dívida e.xterna e não pode, neste momento,
alterar a sua política monetária, prindpalmente no que ela
tein de austeridade, ou seja, um endurecimento na expansão
monetária.
Ora, se o Governo -não pode reverter este quadro, vamos
nos indagar: poderia avançar mais? Em outras palavras, se
o Governo chegc:m a uma taxa de 20% de inflação que vem
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se mantendo há quase seis meses, desde outubro do ano passado, e se esta taxa de inflação "teiina em não cair. ·teima Çri1
não baixar, o que cabe, o que resta, o que deveria fazer
o Governo nesse_ quadro?
Qualquer pessoa honestamente dedicada a entender o
quadro político e económico; principalmente o quadro da política cconômica brasileira, diria que a não haver uma mudança
política na condução a economia_ brasileira, caberia ao Governo tão-somente apertar ainda mais o torniquete; caberia
ao Governo aprofundar ainda mais as-medidas; caberia avançar no caminho c na dircção cm gue se propôs Caminhar
e avnçar. Pergunto:· é pos-sível isso? E. tolerável isso? É cabível
que o Governo aprofunde mais a recessão?
Este é o quadro real com que nos deparamos; temos
um Governo que não pode deixar de continuar na linha em
que se encontra, mas_também um governo _que nã·o pode
ir mais para dentro nesse processo que vem armando e cons~
truindo a sua política de combate à inflação. Ou -seja, é um
Governo que não pode avançar nem recuar.
O que há para fazer nesse quadro? Percebe-se que se
a única política a ser mantida é a da _recessão~ é preciso mais
recessão; se a única polítiCa que irá ser mantida é a do mercado; é preciso mais rilercado; se a única política a ser mantida
é a dos juros altos, do controle monetário, é preciso mais
júros altos c mais cOntrole __ m_o_ne_tário-; s_e a única política a
ser mantida é__ a da abertura_ comercial, tem que haver maiS
cobertura comercial..
___ -~~------=...--o-~-0
Percebe-se qu_e_os níveis até agora atingidos ou alcançado~
pelo Governo não _são sufiCientes para que Se tenha um resultado mais conveniente_e satisüi.tório qtic atenda às expectativas
nacionais.- A inflação teima em pérmanecer no patamar de
•20_% há seis meses. Se não for paa aprofundar mais a rece_ssão,
se nãD for para crüu uma_Situação de maior aperto monetário,
o que _cabe ao Governo fazer? O que caberia a qualquer
governo fazer nessas alturas?
São Paulo já lem 13% de desempre-gados; há setoresindustriais em São Paulo_ que atingem, hoje, apenas 70% da_
sua capacidade produtiva, Estamos verificando que os salários

da classe média, de 91 para 92, foram reduzidos em 16%
no País.
_
Diante disso, o que temos que nos perguntar é o seguinte:
o Governo vai ficar nisso? O GoYe"rno ·vai se limitar a essa_
política recessiva? Mas se o Governo varse 1iffiitar a uma
política recessiva, ela ainda é insuficiente; se o Governo vai
se limitar à recessão, ainda temos pouca recessão; é preciso
mais; é preciso mais sofrimento, mais desemprego; é preciso
ma:is arrocho de _salários, pois ainda é pouCo para esse· tipo,
para esse modelo de política económica.
Há alguns ~nos,_ logo após os priméüos sinais de uma
mudança geral D:aSJelaçõ~s pofíticas do mundo, quando recém-eleito o Priinei_io-MinistrO~ -Presidente do Conselho ele
Ministros da Espanha, Felipe González disse_ que o mundo
não mudaria tan:to quanto ·se supunha, e que os conceitos
de esquerda e de direita não iriam desaparecer; disse S. Ex~
que talvez esse conceitos mudassem o seu t_eor, mudassem
em si mesmos, mas O mundo continuaria a se dividir em direito
e esquerda.
Publicada, recentemente, a Revista SocialisMo do Futuro,
publicação do Partido Socialista Operário Espanhol comandado por Felipe González, ela voltou a repetir, a apresentar
este texto do Primeiro-Ministro. S. Ex~ disse: "_Q mundo continua dividido em direita e em esquerda. A direita são a<fueles
que acreditam que todas as soluções vêm das livres forças
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do mercado e a esquerda não são os comunistas, não são
os socialistas ortodoxos; esquerda, hoje, Sáo aqueles que acreditam que as soluções econômi.cãs. passam pela soberania po~
pular através do poder político. Essa realmente é a diferença
crucial do mundo hoje. Está na dire_ita quem supõe que o
mercado decide, quem entende que a soberania está no mercado; está na esqueda aquele que entende que a soberania está
no povo, no poder político.
O que nos parece, Sr. Presidente, Sr·~ e S(s. Senadores,
é que está faltando hoje no Brasil é uma reflexão sobre isso.
sobre a questão essencial do poder político. Queremos no
Brasil a soberania do mercado ou a do poder político? Se
q\ú!Y.emOs -a soberania do mercado. temOs- que deixar essa
política econômica em andamento se aprofunde e, se intensí~
fique ai"nda mais, porque, pelas leis de mercado, a inflação
não vai cais com essa recessãozinha. com essa imitação ré_les
de recessão que está aí. Essa é uma recessão pTfia, an-ãt
São Paulo. que já atingiu os mais drásticos índides de
desemprego que o. País jamais conheceu, tem ·agora pouco
mais de 13%. O Chile, que é decantado como_ um 1J1Qdelo
de política ecónomica, que dt::bdoU a inflação, precisou de
30% de des_emprego em 1976. Só assim esse país aproximou-se
da inflação zero:
O que quero dizer aos meus Colegas Senadores é sil,llples:
a perseverar tão-somente a atual política, a idéia da absoluta
soberania do mercado, a continuar isso que está aí, tem que
haver é maiS sofrimento! Está pouco! Tem que haver mais
arrocho! Trinta por cento de desempregados em um universo
de 60 milhões de trabalhadores s.ignificam que quase 2U-rii.ilh0es-_de _trabalhadores brasileiros ter~o que ficar desempregados para que possamos ter uma inflação próxima de zero.
Enquanto não chegarmos lá, vamos ficar nesse patamar dos
20%.
Será que Felipe González não tinha razão? Será que a
soberania do mercado não pode ser de repente substituída
pela soberania do poder político? Será que estou falandO de
algo tão impossível? Tão improvável? Tão improcedente?
Na sexta-feira passada, os jornais anunciaram em todo
o País um acordo entre as montadoras de automó_veis, as
indústrias aut~rÓobilísticas dÓ PaÍs com os sindicatos, com
o Governo Estfl.dual de São Paulo .e com o _Governo federal.
Os trabalhadores cederam do aumento dC Salário - nãO o
reivindicaram ~ as montadoras cederam uma redução do
preço do produto e seus íQdices Qe lucro, o -sindicato e os
empresários participaram o Governo cedeu de uma parte dos
in'l.'postos, tanto _o_ Federal, quanto o Estadual. Todos___;_ ·ainda
que alguns digam que tenha sido uma grande farsa das montadorã.s, que nada perde.rain porque-subiram os preços exãgeradamente e 9epois voltaram ao patamar mais regular ou normal
_ -~preciso reconhecer, Sr. -~r~~id_~l_lte, que as _!!:1-~I!_tadoras,
os sindicatos. os trabalhadores, o Governo Federal e o Esta-:.
dual deram um. exemplo de como o poder político interfere
n-a soberailia do mercado. É assim! Isso é o_ que se diz ser
a intervenção política na questão da preponderância de mercado.
Note-se que estamos vivendo neste momento um enorme
grau de incerteza, de insegurança. Essa varredura geral de
Ministros, essa sUbstituição coletiva dos_ quadros do Governo,
significa o quê'! Qual é a possibilidade de previsão, de entendimento desse quadro que temos, com os dados e informações
com que contamos?
Ora, Sr. Presidente, sr~~ e Srs. Senadores, se esse quadro
novo, se essa mudança governamental, se essa reestruturação
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dos ministérios nãõ significar finaJmenfe üinà-ilova e real proposta política de governo, se ela não traduzir um .projeto
para o País, estaremos diante de um quadro terrível, na certeza
de que a polítiCa económica vai permanecer no Patamar dos
·
·· ·
·
20% de inflação.
O que me pare-ce até agora caracterizõU o Governo Collor
foi a absoluta recusa da soberania do poder político. E o
que é o poder político? Ê tudo que opera a· vida do país,
excluindo o mercado, é tudo que não é determinado pelo
mercado nem pelas chamadas leis naturais da economia capi~
talista.
É verdade que, se eu acreditar que basta que o mercado
ande com suas próprias peritas para, em_poUco tempo, o País
se livrar da inflação, se eu acreditar nisso, -posso prescindir
do poder político, porque a economia vai andar por sí mesma,
vai encontrar os seus próprios caminhos e as suas próprias
soluções.
Mas isso é_ uma não-política. No GOVerno-CõliOr há urna
ausência de política, e até a trOca de ministros poderá ser
a prova disso.
Há um critério que oriente a escolha de substitutos? Há
uma linha de conduta que venha determinar em que caminho,
em que direção vai o Pa(s cõrn as novas esCOlhaS? Ou o critério
será o das manchetes novamente? Os Ministros BernardO Cabral, Zélia Cafdoso de Mello, Lutzcnbcrger, todos foram escolhidos na base da mensuração da manchete. Quanto niais
dimensionadas as letras da manchete, que poderia produzir
o nome de alguém ao s.er ~scolhido. maior _-era a sua ii14icação
para um Ministério ou para cargo do Governo.
- --- - _
Agora o que se pergunta é o seguinte: o que há por
trás, qual é a linha de conduta, qual é a visão política que
há por trás da escolha, por exemplo, do ilustre Ministro Célio
Borja para a Justiça e d6 ilustré Professor Hélio Jaguaribe
para a Secretaria de Ciência e Tecnologia? ·Há, por acaso,
alguma similitude, alguma afinidade, algum pontq de toque,
de contato entre esses dois grandes cid_adãos brasileiJ"OS, sem
dúvida? Há entre eles alguma coisa que traduza uma visão
orgânica da sociedade brasileira, como um projeto na~ional
articulado, a partir -de uin.a visão conceitUat, com b'ãse na
experiência, na formulação através do debaie, na artiCU(açãci
através do longo processo de maturação que só um partido
político -pode ter em torno de idéí3.s?
Estamos vendo que o mesmo critério que orientoU- ci primeiro ministério Vãi; agora, oriéitüú· O··seg'u-ndo- riiírliStério~
Escolhe-se alguém como Jarbas Passarinho e, ao mesmo tempo, escolhe-se alguém como António Rogério Magri .. _Não
estou fazendo julgamento dessas pessoas, nem no sentido_político nem no sentidO moraL Estou_dizendo que, entre eles,
há uma distância abissal, dO ponto dC vista político," e "só
poderiam estar no mesmo governo se fosse pãra cUmprir Um
programa económico, um programa de idéias que traduzisse
uma visão comum de ambos. Qual a visão .C6mum de arribas.
Qual a visão· comum quC há- entre Hé1io Jag-uaiíbe e Célio
Borja? Será que é a mesma identificação qtle hayia entre
Bernardo Cabral e João Santana, por exemplo? Ou será a mesma identificação ·que havia entre o Sr. M3!CITio Marques
Moreira, de um lado, e a Sra. Margarida Procópio, de outro?
Essa a questão. Tratá-se de um governo c que adota a
não-política. E é- justamente a nãowpolítica -que está levando
o País para o fundo dá poço. e à certeza de que só nos restam
duas alternativas: ou conviver coni este ·patám.ar iffi1itáVer de
inflação a 20% ao mês estabilizado mas permanente; oo, então, se quisermos reduzir essa inflação a níveis suportáveis
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e Civilizados de pOuco nlals de 5% ão rriês: teteirios que aprow
fundar a rec_es..são, aumentar o desemprego, aumentar o sofrimento dos trabalhadores brasileiros.
'
Neste mOmento, só a iniúVençãC?~do Pod~r político pode
a~terar o quad~Q_ económico, poique- o que O -mercado está
a nos ofere~er é mais recess~o, mais desemprego, mais quebra
de empresas, mais ?ifiCuldade~ ~ uma crise ainda maior.
No entanto, nao se vê nenhum gesto, nenhuma atitude
por parte. da n:atri~ de pensamento do atual Governo que
nos autonze a 1magmar que está em curso a adoção de uma
política. Não quero um PresiQente que apenas faça política;
quero um Presidente que tenha política. O Presidente está
fazendo política para produzir uma cena, um teatro, uma
montagem, e precisamos de um Presidente que tenha uma
políti~ para o País, a partir da qual possa formar o seu novo
ministério. Só não consigo entender, se essa política eventualmente existe_, que política será essa que faz com que se convide
o Sr. Hél~o. Jagua;ibe, para ~~cretário de Ciência e Tecnologia,
e o Sr. Ceho Bofja, para Mmtstro da Justiça. Não há a mínima
afinidade nem a mínima identificação política entre ambos.
Um governo, se não tem um mínimo de tradição entre
9!_!:!S membros, de compromissos gerados de urna convivência
longa através do tempo, laços de solidariedade e, ao mesmo
tempo, de fidelidade política; se entre os membros de um
governo não ocorrer um mínimo de identifiCaÇãO, este nãO
mobiliza a si mesmo e não mobiÍiza o País. TiVeinos exeffiPtos,
n? Il!undo~ bastante elu~idati_v<:>s. Israel, quando precebeu que
as leiS de mercado era~ ID:~~_fiCI~nt~s para equilibrara situação
econôinica, engendrou algu_mas decisões políticas qo.e resolVeram urna ciíse -iõ.flacionária· de mil por cento ao ano.
O México colocou em andamento uma polítíca económica
ortodoxa; aliás, não muito diferente da atual Política do Ministro Marcüio Marques Moreira, de abertura da economia, de
controle do déficit, de aperto monetário, de elevação da taxa
de juros, praticamente a mesma cartilha do ponto de vista
de responder às expectativas do_ mercado. A única diferença
é que o México tem, no Governo, um presidente que pertence
a um Partido com quase 80 anos de profunda ramificação
na sociedade mexicana; um presidente que pertence a um
Partido político, cujos quadros estão engafadcis com a sociedade mexicana; um Cidadão que, além de produzir uma polí- ·
tica económica voltada para o mercado, tomou algumas decisões de conteúdo político que acabaram por derrubar e colocar
no chão a inflação..
O que é -pr-eciso? A esta altura, só podemos esperar.
por- parte do Governo, uma postura séria, ponderada, que
revele a intenção de levar o País através de um fio condutor,
com a mínima coerência -de- idéias, de princípiós e que possa
articular uma parcela majoritáriâ da sociedade.
Um gove_rno que não tiver um projeto naciOilal, que não
tiver apoio articulado e orgânico da sociedade, que não tiver
capacidade de aglutinar forças políticas e sociais. que não"
tiver, por trás de si, um partido político organizado é um
governo- que não tem política. E a não-põlftica nps levará
a, logo ali adiante, ter de golpear os ministerioS; os iitinistrOs
e os secretários, porque será a única· maneira -de recuperar
legitimidade.
- Se eSte Governo imagina que, se para alterar a situaçãovioente basta faze_r polítiCa trocando ministros e secretários,
etrtão, {erá que faier isSo daqUi a- SeiS meses, um ant>;dezoito
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meses novamente, porque 'essas__ condições vão- se. _configurar
logo em seguida na esquina da His~?ria do _País.
Mas se o Governo resolve. em vez de fazer urna política,
ter uma política, ter um projeto nacional, acredito, Sr. Presidente, que seja possível retomar. para o controle democrático,

para o controle popular, para o controle do poder político,
a questão da economia nacional. Será_, então, possível enfrentar a inflaçãõ de 20%, rcpartihâo custos e responsabilidades,
repartindo a carga, mas, também, repartindo os ganhos e
as vantagens. Sem ação polítiCa. sem coordenação, articul_ação
e organicidadc política, isto não vai ser atingido.
De modo, Sr. Presidente, Sr•~ e Srs. Senadores, que.
nesta hora, a questão não é ficar indagando: por que o Hélio
Jaguaribe? Por que o Ctllio _B_orja? Por que sai o Aritonio
Cabrera? Por que ficou o Goldembcrg? Por que ficOu o Adib
J~tene? Por que não o Fiúza? E, afinal, o Stephanes?
Sr. Presidente_, não estou indagando pelos nomes que
saem, ou pelos nomes que virãO. A- rrfirii. rtãd Interessa por
que o Presidente .convidou pessoalmente o Sr. Hélio Jaguaribe, um homem d(! qualidades morais e intelectuais altamente
reconhecidas neste País, o-u por qUe -convtOou Célio Borja.
uma outra figurã de extraordinária respeitabilidade. A pergunta que se deve fazer é; o que há de comum entre ambos?
O _que há por trás, como um fio co_ndutor, capaz de justificar.
que no mesmo Governo estejam, lado a lado, figuras de história, compromissos, tradição política e visão_ política tão distan':'
tes-;tão diferenciadas? O que os faz, agora, tornarem-:o;e _co':'
muns, próxirno·s~ semelhantes? Só se justifícitria Sé pOr -tfás
disso~ houVe"ss_e um projeto n3eional que acabasse por sustentar uma nova equação, um novo quadro, em que ambos entrás_S(ftn como atqr~s que concorrem para um objetivo- comi.tin
afinal. Mas não s_e vê, nem o objctivo, nem o ca-minho, -nem
o fio condutor; não se vê a causa, não se vê nada. O Presidente
está c_olocando o País diante de um quadro da mais absoluta
imprevisibilidade.
Finalmente, Sr. Presidente, há a certeza de ter de conviver
com uma taxa de 20% de inflação ao longo de muitOs meses.
Se não quisermos conviver com essa tax::cae inflação, teremos
de· pedir mais desemprego, porque se ·um pó-uco· de desem~
prego- já a:·ctiminuiu de 30 para 20%, rri3.ís âesemprego baixa
de 20 para 10%. Se um poucO- de recessão já á- diminuiu
de 30 para 20%~ mais receSsãó-bãixa de 20 para 10%.
Foi assiM -no Chile. foi a'ssini n-a Bolívia. A Bolívia teVe
de impor uma recessão que culminou com 22% de desemprego. Estamos próximóS dos 10%; ainda_ falta o dobro do
desemprego para que possamos debelar a inflação como a
B_oJÍYia o fez.
Oil"ãptOfundarilos esse processo d_e recessão, ou aceitamos a permanência, por vários· meses, deste_ patamar de iilflação de 20% ao mês: Sr. Presidente, Sr·~ e Srs. Senadores,
mantendo-se o_ conjunto de variáveis que estão hoje em andamento na economia brasileira, teremos seguramente ainda
34 meses, segvndo cálculos dos _economistas que avaliaram
a _questão de inflação em 20% ou de inflação alta para podermos chegar aos níveis que o Governo prometeu para o FMI.
Só vai se acelerar esse processo de queda de inflação
por duas alternativas. ou aprofunda-se a rcces_são;.como fez
a Bolívia e o Chile, ou dá-se soberania ao poder p-olítico
e, finalmente, tem-se uma política para o Brasil. Finalmente,
acaba-se com a não política, que é a marca deste Governo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pre~dente. (Muito bem!)
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Duranie o discurso do Sr. José Fogaça, n Sr. Mauro
Benevides, Presidente, deixa a cadeira tja pi'esidêf!cia,
que é Õcupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, /" Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Cíd Sabóia de Carvalho. (Pausa.)
S. Ex1 não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Covas. (Pau-

sa.)
S. Ex' declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello,
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia ó seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria,
neste ensejo, de dar conhecimento à Casa, devido à singeleza,
à pureza com que foi elaborado, de um documento que me
foi enviado da Capital do Estado que representO, e firmado
pelo Presidente Regional e pelo Presidente Municípal de um
pequeno partido político que está crescendo no Amazonas
üiffibém em outros est3.dos. Trata-se de um Partido denominado Comunitário Nacional, PCN,
_ Err_iJ:>ora lic~nciado_ (por mim· mesmo) nos quadros do
PRN, Partido da -ReconstruÇão NaCiOnal~ -nãç} _pOsSO -deixar
de me comover com um docuinento deste estilo, porQue sei
que provém de áreas de juventude e de comunidades urbanas
da sofrida e ensolarada Capital amazonense, e do interiOr

e

do Estado.
Pedem-me, alegando atender a inúmeras reivindicações
das lideranças comunitárias dO nosso_ Amazonas, ·e_m especial
da cidade de Manaus, que faça parte do quadro de filiados,
corno "representante maior _(sic) deste_Estado, em Brasília,
e como Presiden_te (]e honra da.:quele Partido, na certeza de
que, a partir de_1992, o PCN- sérá, ria realidade, dos maiOres
partidos de expressão política no Amazonas.
É verdade, Sr. Presidente, que as coisas puras que vêm
da infância e da juventude, pela sua característica, precisamente, de virem Sem jaça, de não terem ainda as maculações
decorrentes da própria experiência. EsSas coisas realmente
n'os comovem, iiSóiljeiam e_ oxigen;:qn q eSpírito._- - - ..
Por isso, estou dando essa nptíci;1 desta tribl).na, a.respeito
do:PCN, que -ciês.ce no Amazonas e-agremia uma~-totalidade
de gente jovem; de gente idealista, -que mete o ombro, como
dizia o meu saudosp General Leónidas Çardoso, pai do nosso
Senador Fernando Henrique Cardoso.
Leónidas Cardoso era um general baixinho, elegante,
de cabeleira branca sempre drãpejando ao vento, como se
fosse a sua própria bandeira de pureza. E ele era querido
pelos funcionários e funcionárias da Câma"rã dos Deputados,
qUe vihham beijar, elas, aquela cabeleira branca, filialmente.
E- ele, com aqtide seu sorriso que era toda simpatia, todo
bondade, estava sempre disposto a proferir Uma palavra boa,
amiga, para quem quer que o procurasse, ou para aquelas
pessoas que o homenageavam. Foi unl dos homens que mais
me inspiraram e-reconciliaram com a nossa carreira de políticos, que tem tremendas afinidades com o sacerdócio e com
a própria ·poesia-, porque o político que realmente exerce essa
vocação procura abençoar os seus semelhantes e ver o lado
bom das decisões a serem pr_oferidas, para que elas não magoem, não firam· é não venham a se constituir eJD. ·agUilhões,
ou azorragues_, ante aqueles a quem 'são destinadas.
Por isso, n'o'bre Presidente. acuso da tribuna o recebimento dessa m~nsagem. Não vou dizer a elas que irei para
esse partido, porque estou bem situado no meu, o PRN. Conforme divulgado pela imprensa, estou apenas magoado com
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e pedras. Urna coisa bonita é a mocidade se reunindo para
uma certa fosquinha que me foi feita na área - o vocábulo
formar uma agrem!açãç; a mqcidade desencantada ·dos lidereideal irra ferir ãs --normas regimentais - rrias foi uma falta
tes, dos chefetes, dos big-shots políticos. de um lado e de
de ética em relação a este modesto Colega, para não dizer
outro, dos condottieres altamente financeirOs, dequeles coa palavra exata, que hoje em dia é tão proferida e brevemente
mandantes que se firmam em estribos de ouro.
se incorporará ao léxico- como coisa normal. Nesse caso, apliPortanto, Se Presidente, lembro aqui, recordando as alcamos a punição da maneira que a injustiça rios foi aplicada,
quando os meus colegas, sem a minha interferência-, diga~Se -vaS melenas do General Cardoso, meu velho amigo e compaa bem da verdade, tomaram a posição Je ficar SoHdárioS comi-- nheiro na-Câmara dos Deputados, que a mocidade erra muito
go nessa postura de licenciamento - que é até uma figiir-a -_: a_góra então que a- mocidade ãç.S 16 -anos já tem o -direito
de votar - mas mocidade mete o ombro, como dizia ele,
que não existe no Regimento Interno, mas que fiz questão
de criar para estabelecer .um simbolismo, ou, pelo menos,
e acredita piamente naquilo por que está trabalhando c esta
para dar urna manifestaÇâ-0--cjuãlquer de que não es_tava satiscerteza a absolve de qualquer erro que esteja praticando porque vê na sua tentativa e na sua marcha, no seu esforço e,
feito Com a fãlta de corisidefação de exonerarem um indicado
às v_ezes, ªté na -Sua violência, o ideal que é a trilha certa
meu ao único cargo que cu tirtha, por indicação, na Repúblíca.
de todos aqueles que crêem naquilo que proferem.
e vindo, aliás, da admiriiSüã.Çãó Sainey. QUando erifrei para
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. _Muito obrigadO.
o PRN, entrei sabendo que esse partido, sendo o do Presidente
(Muito bem!)
da República, e_staria bem mais próximo, sem dúvida, de berre~
fícios a serem apertados na direção do meu Estado. Um EstaDOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AUdo tão carente, tão abandon.ado, tão gre~:nde~ tã_o long(nquo,
. REO MELLO EM SEU PRONUNCIAMENTO:
tão ensolarado, tão difícil, que é praticamente urna atitude
de egoísmo um Parlamentar do Amazonas colocar-:Se tomo
OF.CERG/N'49192.
integrante de urna ~g-remiiçã6 de oposiçãO ou de fronütl c"orriManaus ~ AM, 28 de março de 1992
bate a uma administraçãO ·que,-slnceramente-; riie ã:COsúuTiei
Ao
a respeitar pelo idealismo.
Exm~ Sr. Senador da República Aureo Bringel de_ Melo
Congresso Nacional- Brasília- Distrito ·Federal · O matutino O Estado de S. Paulo crítiCa OS Parlamentares
Senhor Senador da República,
do PRN, perguntando como a Nação poderia contar com
As Comissões ExecUtivaS ·dos Direiórios Regional e.MUparlamentares capazes e integrados na sua investidura, se todos crozassem os braços e passassem ·a tomar a atitude· daque- ·nicipais do Partido Comuriftário Nacional- PCN, do EStadb
do Amazonas, tem a honra de_ vir à presenÇa de V. Ex~ e
les que se omitem e que recuam na sua obrigatoriedade de
atendendo inúmer(!s reivindicações das lideranças co-m~nitá
votare de decidir dentro do plenário, esquecido, o gigantesco
rlas do nosso AmaZOnas, em especial da Cidade de Manaus,
Estadão,,que neste instante_ para mim se arvora qual se fosse
um Leviatã, formado dos pinçamentos de todas as observações -para 'convidá-lo a fazer parte do nosso quadro de filiados
como representante maior deste Estado em Brasília, assim
incompetentes feitaS por ã.queles que olham· a política e que
como Presidente de Honra de nosso Partido, na certeza de
lhe desconhecem os meandros, as idas e ·vindas, os recuos
que já a partir de 1992 o PCN será na r<iiLlidade um dos
dessa batalha em que, às vezes, temos que dar dois passos
maiores partidos de expressào política neste Estado.
atrás para amanhã podermos dar três à frente, dessa norma
Motivo maior da sua identidade e integração, a célula
elementar no Parlamento, que é a da chamada obstrução,
viva
dos diferentes seguimentos da sociedade amazónica, que
adotada por todos,aqueles ,que, não tendo_outros meios para
são as comunidades.
fazer chegar, principalmente ao Executivo; a sua força e o
- Vemos em V. Ex~, o verdadeirO e~píri~-~- ~omuriitário'
poderio do mandato de que estão investidos,. se omitem para
com
certeza, guiará o Amazonas e suas comunidades no futuro
que a chamada agress_ão silenciosa doa ~ais ~o que a agressão
.
bem próximo.
verbosa, ou aquela que estridula aos ouvidos dos que a escuColocamos toda nossa garra e trabalho em confiança a
tam, indiferentemente. Às vezes- e as mulheres sabem disso
V. EX\ para que-ém 1994 estejamos juntós num só_pensainento
muito bem - é muito mais poderosos- o silêncio, o abandono
e única açâo para -o seu regresSo aci CongresSO Nacional, co.rrio
da liça, a não presença em determinada luta, ou em uma
discussão par a par, vis-à-vis;do que o indivíduo ficar e debla- gratidão.
Sendo o que se nos oferece para o ·moínento, aproveiterar ou blaterar, inutilmente, quando as s_uas palavras passam
tamos ·para reafirmar a V. Ex~ protestos de elevada considecomo-se·fossem o zunir· de urna inútil ventania nas audições
ração e ·apreço: :_ Enoch da Silva Bezerra, Presidente Regiodaqueles que são responsáveis pelo clamor e ·pelo erro. ·
nal- Humberto Iram Meireles de Almeida, Presidente MuriiEstou aproveitando, Sr. Presidente, esta ocasifi.o, para
cíJ)al.
fazer divagações, mei"ás"c!sferas em torno- de as~mnto que promanou desta carta singela e que· me comov~u. desse Partido
O SR. PRESIDENTE - (Dirceu Carneiro) -·Concedo
de Comunidade Nacional. Mesmo não sendo eu um dos seus a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocíriío. -(Pausa.)
integrantes, mesmo não podendo vir a sê-lo, terá em mim
S. Ex~ não está presente.
wn companheiro ou admirador à disposiÇãO de aqui traduzir
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (PaUos seus reclamos, as suas palavras, as suas reivindicações para sa.)
que sejam ouvidas por- que·m de direito.
. S.• Ex• declina da palavra.
Tome;V. Ex\ essas minhas palavras como uma crônica
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -"- Concedo a
muito leve, um zéfiro firiissimO que paSSa -de repente, ou um
leve favónio que se apresenta, neste híspiào cenário, entre palavra ao nobre Senador Amir Lando.
as farpas e os granitos da política, p-ara destacar a suave mensaO SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o segem, que é assim como flores que nascem· entre rochedos guinte discursç.) ~Sr. Presidente, Sr'-~ e Srs. Senadores, o

que:.
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Presidente Collor trocou os -supersónicos, os ·porta·avióes e ·sem que me parecesse pássuirqualquer conhecimento de causa
os_ jet·skis peTas colhedeíras que se arrastam pelo solo do sobre nossa realidade e ~<~n:regada__~o pr~conce_~~o -~omum e
Sul e propiciam u espetáculo da colheiüt mecanizada. O Sr. aprioristico sobre propostas que, como represe~tantes da reMinistro da Agricultura anuncia ao Sr. Presidente e a m:fdia giáo, possuímos e·, se não somoS col!lpreendídos, é _poi"q':le
se encarrega de ecoar a supersafra.
-contiimamos roucos em nossa repetição diária.
Será preciso conferir se a colheita real será tão imensa
Sabe01os c}Ue_ estanios longe do~-mer~do"s. Mas, e_rp_ pri·
--- - - -,
· - · . nieiro h:i-gã:r ~ tani.béih sonios um mercado!-PortaritO, oS n~lj:le
quanto se anuncia.
Por alguns instantes, parece não haver qualquer distância ros reais parecem mostrai' -que- no primeiro Brasil ainda há
entre aquela máquina, naquele local selecionado para a pom- muita distância" entre a propOsta e a: prática. Mas para o segunpa, e o prato do brasileiro, dos Parnpas aos rinCões da Ama- do Brasil não há_nem mesmo propõstã! -zônif!.
-Pois bem, q-uerelnoS o reconhecimento de que somos
Os números revelam que o País é Capáz di:: produzir. um merCcido. Mas, queremos mais: que poSsamOs participar
Apesar de todas as incertezas que lhe são impostas, a terra de outros mercados. Queremos encurtar noss-as _distâncias:
continua rica e generosa. E o brasileiro apesar de- po6re, as geogiáficas e as de coõdiç6eS_de Viáa. - - _ -____ - __ - ~-é laborioso.
- Tefficls condíçõe's de colocar aliinentos nos pratos de brasi~
Mas o que me-preocupa não é-apenas o-que os-rrúme-ros leiros onde e quando esses mesmos brasileiros tenham outras
revelam, mas o que eles escondem ou que, pelo menos, não _e maiOres rest_riçõ~e~. d_~_E_!_O~!!-zir que a no~sa. Porq_~e o tamapermitenr revelar ou, pior, escamoteiam.
·-- nho de nOsso País, antes de ser uma restrição, é um de
Em priméiro lugar, e tenho insistidQ nesta tese, o grande . nos~os maiores pOtenciais. Sorrias uin País de miero_cli~as.
gargalo da agDculiura brasileira não se localiza na prodúçã_9.
Mas queremos, também, abrir fronteiras._ Por isso_~_ se
O País é agraciado por Deus em seus recursos naturais. Mas
estamos longe _do País do Oceano Atlântico, es_tamos bem
o_País não. se limita pelos portões das fazendas. O potencial
próximos de muitos país-es, via Oceano P-acífico_._ Vejam os
de produção de alimentos no Brasil está diretamente relacio~
Senhores, nossas estradas estão asfaltadas até Rio Branco,
nado com a perda real de produtos na própria produção e,
principalmente, na comercialização. O Sr. Presidente e o Sr. no Acre, e abertas até Cruzeiro do Sul, no mesmo EsfadO.
Ministro podem continuar-com suas prendas nas direções das Se de lá até aquí já rasgamos milhares de quilómetros de
colhedeiras. Mas é imperativo que aprendam, urgentemente, estradas, rastam apenas mais ISOkm, em território brasileiro,
a: prioriZar fé-cnkã.s que preservaram noSsa- _coll~eit_a. Ta,Ive.z para que possamos, em nossa versão, reeditar a -habertura
.ó País ficasSe íriais estarrecido e a mídia não fosse tão transp·a~ dos portos" .
E a Sr• Presidente do Ibama que não é a primeira e
.reTite~ :çnas, qUem sabe, seria mais prOveitoso ·que os brasileiros
que. não tem voz solitária, e cujaS rilãos ainda estão aquecidas
a~istissem ao. Sr. Pr.esi$:1.ente e ao Sr. Ministro decapitando
pelos cumprimentos pela posse, diz sem rouquidão, sobre
alguns ratos,.eles. sim, sem distância que oS separe, oS-grandes
a nossa ocupação desordenada, sobre oS riscos à nossa floresta,
consumidores de nossos alimentos.
_
Na safra 90/9.1, produzirllos 7,5 milhões de toneladas de e outros estribilhos comuns nas vozes de corais do primeiro
Brasil e do resto do mundo.
arroz. Perdemos, apenas na comerciali.zação,-1,5 mílhão de
É preciso que invertamos a lógica do plano em que a
toneladas.
,
.Produzimos 2.,2 milhões de toneladas de feijão, peidemos proposta é anterior· ao diagnóstico. Porque, senão, serão cada
vez mais exógeno-s os objetivos. Porque nós, amazôhidas, co.0,7 milhão.
nhecemos nossa realidade e temos, portanto, nosso diag.OósVejam os -Senhores: teríamos que: cultivar adicionais 2,3
tico. Mas, mais dn que isso, queremos participar de propostas
de rp.ilhõe;s,de hç.!=-tares. de nos~(\S terras ape,nas para compensar o que nos digam respeito. Sem preconCeitos.
o :Ôosso arroz e o ;npsso.feij<l,o que apodrecem ou que engordam
os nossos ratos ..
Impõe~se a Rondônia barreiras pa:ra produzir. O Estado
Portanto, essas 2,2 milhões de toneladas de nossos princi- perde grande parte do que, como em um sacerdócio, produz
pâiS -alimeiltos· s,aíiain- do chão mas não chegaram ao prato e sofre, ainda, _01)_constrangimentos que lhes são_ impostos,
dO brasileiro. Não foram vendidos nem doados a ninguém. de fora, na sua intenção de vender o .que lhe sobra.
riem o seriam ao próprio governo, por m-elhores que fossem
._.É preciso que_ o Sehhor Presidente _e o Sr. Ministro da
- Aghtultur~, log.o qu~ desçerem dãs~lbedeiras, mostrem ao
suas \n,tenÇÕC$ çle aquisição.
. Se o _quadro no Brasil não é alentador, imaginem -os s.e- P.a_ís comO estão nossos armazéns, como vivem os atravessanhores _o que ocorre onde e':l costUIT!O chamar de .segundo dores, quanto e, c;omo se alimentam -nossQ~ cidadãos e, ,sobre.Bfasil. O B"raSif que âis-torce as médias._ Qu.e,as. aumentam tudo, como pensam aqueles que _são pagos c-om o dinheiro
mts· coisas piores e as diminuem nas coisas melhores.
de nosso-Coiltribuigte e qUe contint,~.am ã dever a contrapartida
Já disse, repitó___e continuo na minha tecla. O que se do serviço público, cuja imagem-objetiyo seja a de que torne~
anuncia ao País nunca chega primeiro ao segundo Brasil. Em mos, todos, cidad;:l_os de_ um Brasil únh::ó,e, sobretudo, melhor.
Rondônia, tem. ine pareCido que o bem merece castigo. QU'anSr._ PI:eSldente-, Srs. Senadores, pode parecer que, ao falar
to mais se quer produzir, maiores são as recomendações con- das coisaS de seu Estado, um representante de Rondônia seja
trárias. As perdas na comercialização sãn mriító' riiaiores. Mas repetitivo. Mas ele é, na realidade, persistente. Premido pelas
elas são acompanhadas de restrições _na própria produção. circiJ.stâncias:- Se ilãó inudo a tecla! é porque conheço como
As ilusões são as mais pejorativas: que o affiázônida destrói vive a maíoria dos_ rondonienses. E não tenho visto no Goa natureza, que seus produtos não podem chegar ao primeiro verno da República qualquer intenção que explicitet-ransforBrasil a preços compensadores, que a ocupação é desorde- mar essa realidade.
nada, entre outras.
Quando falo de Rondônia, !alo de Brasil. Mas, parece
Ouvi a sr~ Maria Tereta Jorge Pâaua-preSíderite-reCém- que, aos olhos do Ooverno Federal, a recíproca quase nunca
nomeada do Ibama concluir negativamente sobre uma questão é verdadeira.
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A mídia é nacional_. E~_ cada vez que veicula um inforine
Em segundo lugar, queremos abrir nossas fronteiras.
publicitário do GovernO Federaf. apologístico a suas realizaO País tem assistido, nos últimos anos, a ampliação de
ções e às suas proposições, estampa a bãOdeira nacional sobre sua base de exportação. Muito se discutiu e muito se gastou
o título "Governo do Brasil". M·as, esse nu-nca têffi sido o de recursos no que se poderia chamar "'rumo leste" ou "rumo
governo do Brasil _em Roq<Jôrira. E, lá, essa propaganda do Atlàntic9". Quem não conhece o Programa do Corredor de
poder público tem resultado em efeitos -coritrários aos certa- Exportações que traz em seu bojo a ampliação das redes rodomente premeditados. A população rondoniense está cansada viária e ferroviária, a ampliação e o equipamento dos pOrtos
de Vitória, Santos, Sepetiba e Paranaguá, entre outros, para
·
de ouvir uma história e viver outra.
Imaginem os Senhores a labuta de um agricultor _nos_ con- que o País possa escoar sua produção para o exterior a preços
fins de Rondônia. Às vezes até iriCónsciente, troca parte· de _competitivos?
sua vida. futura pela existência, ou subsistência, pre~ente. EnPois bem, a Amazônia tem, também. o seu caminho natufim, troca o amanhã pelo hoje. Em seu nom·e, o de sua família, fãl, agora "'via oeste" ou "via Pãcífico"! Como disse anterioro de seu E-stado, o de seu País. E, o que recebe., __como contra- mente, essa interligação depende apenas de 150Km rodo_viápartida, do seu Estado. e de seu País?
.
rios. De leste para oeste não significa a contramão da história.
OGQverno anuõ.Cia à Naç~o que ga,rante um preço remu- Não estamos propondo algo contrário ao que o Governo Fede 7
nerador para sua colheita. Mas ele é obrigado a entregar n;ll_ defende em sua política econôrnica. Como disse, .a saída
o seu arroz, o seu feijão que, muit3S-vezes_não é-excedente, _pelo Pacífico pode significar a redenção da economia de Roné o que ele deixou de comer, ao primeiro atravessador. Em dônia e de outros Estados da Amazónia e do Centro-Oeste
março, por exemplo, a propaganda ofici~l alard~ia um preço e, ap.rnesmo tempo, uma contribuição da região para a saída
mínimo para o arroz de Çr$1:?-.452,40, Essa é a história oficial. do impasse que hoj.e s_e observa na economia nacional. Como
A realidade do rondonicnse não chega a Cr$7.000,üU. O preço disse. em outra oportunidade, também os problemas de meu
mínimo oficial do milho de Cr$8.937,00 pàrece animador não Estado _são questões que se verificam a nível nacional, mas
fosse o máximo de Cr$5.0_00,00 pagos pelo atravessador. O que assumem, ali, proporções relativamente maiores. Que-m
Sr. MiniStro autorizou ·a entrega do feijão ao o-ov-erno se sal?~ .es~ correlação possa também acontecer nos aspectos
o preço de mercado for menor que Cr$42.880,80. Quem leva em que apresentamos um potencial maior.
Se há discordâncias, pelo menos a mesa de discusSão
a produção é o comerciante que- desembolsa, apenas,
tem que ser comum. Afinal, é matéria constituciOnal que aqui
Cr$30.000,00:
Ao invés de armazéns, silos, classificadores e, câmaras estamos em nome da população de nosso Estado. Tenho consciência de que- os recursos são escassos. Mas não abro mão
frias •. q re:Iento, as tulhas, os paióis, os ratos.
. , A, nossa Qat~lha.sempre foi contra o P-aís dO desperdício. de.participar das decisões sobre o- que, em nome do País,
Por isso. não almejamos soluções mirabolantes. Pelos mesmos se arr~cada de s~u.s. contribuintes. e em nome do povo de
motivos que abominamos a perda de nossos alimentos, não me_~ Estado cumpro, aqui, o qtie comanda a nossa. Constidesejamos armazéns e Silos imensos e vaziOs, Queremos solu- tuição.
ção do tamanho de· nossa realidade atual e suficie~lte pafa
~- Nãq é I1!_ip.ha jqtenção transformar esse discurso--em um
agilizar nossos potenciais futuros. ·
- · ato de repúdio às palavras da Sra. Maria Tereza Jorge Pádua,
Não queremos permanecer como estamos e rie-m deseja- Presidente do Ibama. Apesar de suas_ idéias_ soarem como
mo-s o diferenciado, nem para mais, ·nem para menos. Rondô- uma afronta a uma realidade_ que_ ela parece desconhecer,
constituem-se. tão diminutas frente aO que. sinto na minha
nia quer permanecer sendo Brasil.
Que tal o pr~dutc?~ rural rondoniens~. ter assegurada a comunhãO diária com a população de meu Estado. Não há
que~ 'possa negar a mi-qha índol~ preservacionista. Apenas,
garanti~ d~ que seuarro~c:le sequeiro terá- um preço Tnírimo
garantido de Cr$16.98.1 ,80 o saco ern abri)? O seu milho a como pe restq,,r:p.e ol;iento por um,a realidade qu.e impõe prioriCr$11.106,60? O seu feijão ·a Cr$53.288,40? Esses preços-não dades. Por isso, podem ser muitos ns meus objetivos,. mas
sãO nem um centavo a; rilai's riem --a merios que o amiricia: o_ meu sujeito é único. E o stifeíto é a população- que me
o Governo do Brasil!. '
·
· "~ ,-- - elegeu e que espera de mim, em primeiro lugar, a sua própria
Sr. Présidente, Sis. Senadores, o GoVer-no Fectefcil prega pre~ervação e o seu progres·so enquanto cidadã_qs. Hoje- e_
para o País economi"a de mercado. Mas pa~ece não permitir_ no futuro.
que Rondônia tenha mercado! Primeiro, pre'císanios drganizar
Era o que eu tinha a dizei-.
nosso ·mercado interno a níveis municipal- e estadual. Nosso
Muito obrigado!
agricultor tem condições de abastec~r o _E_s_tado_.!:__ _substituir
o que hoje importamOS e qUe a distâncià 'e· a desorganização
0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -·Cóncedo
na comercializaçãO ·impÕe Preços maioresL'Vejarn os senhores, palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
nosso produtor, hoj,e, v~nde a sua safra a preços menOres
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-., RJ. Pronuncia
que seus compatriotas do sul e o nosso cons1,1midor, nas cidades, adquire seus alimentos a preços muitos maiores. Essa o segUinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr+~ e Srs. Senadores,
ein meio ao temporal que assola o mundo político, numa
é urna distorção comum no País, mas que lá ela é a~J~pliada.
Safra, para o nosso-prõdutor, não signifiCa l~_cfC?. P~rque desesperada e elogiável tentativa de evitar que o incêndio
a falta de armazéns nutr~ a força do atravessador. Na safra, QUe lavra ria vizinhança venha a ameaçar nossa frágil ~erno
nossos alimentos saem, baratos, das porteiras de nossos sítios. cracia, o Cóllgresso- Nacional se r_eúne" solenemente para proNa entressafra voltam, caros, à mesa de nossos consumidores. mulgar o primeiro texto que a opinião pública, pela voz de
A CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento seus legítimos representantes, Inclui entre os dispositivos da
deveria ser, realmente, nacional e o nosso maior banco, efeti- Lei Magna.
"As Co1_1stituições que se fizessem inafteráveis, eternas,
varnente, do Brasil. Porque, em Rondônia, trata-se de duas
seiiãm ingênuas e íinprudentes", adverte Pontes de Miranda.
instituiçõeS:ausentes. - --- -

a

c

-

Abril de 1992

Tenho a impressão de que havia chegado o momento de suprir

a omissão do texto constitucional, evitando excessos que pudessem comprometer a instituiçãO legislativa, co~ "a cautela
de evitar reformas precipitadas, não bem amadurecidas no
juíZO e seri.So público, pouco iefletidas, imprudentes", na lição
de João Barbalho. Era iril.pcrioso estender aos Estados e Municípios a solução aprovada pelos constituintes de 1988, ao adotar remuneração unifiCada dos parlamentares, em substituição
à tradicional divisão enrre parte fixa: c parte variáVel do subsídio. A Emenda não inventa, restaura uma tradiçãO que se
tornou tranqüila c se afirmou prudente c sábia. Isso explica
o alto quorum com que a Câmara dos Deputados sagrou a
Emenda Constitucional oriunda do Senado Federal, hoje solenemente promulgada pelas Mesas das duas Casas do Congresso Nacional. Mas só o fez depois de haverem as duas
Casas aprovado cm 1990 outra providência, pormirri sugerida
à COmissão Diretora do Senado Federal, e que, com o voto
dos Srs. Deputados, se converteu no Decterü" Legislativo n~
23, de 1990, dispondo sobre o não-pagamento de ajuda de
custo quando a sessão legislativa extraordinária for convocada
para o -dia imediato ao do encerramento da sessão legislativa
ordinária ou se esta se iniciar no" dia imediato- aó término
da s_essão extraordinária.
Várias pro-postas de Emendas Constitucíortãis transifam
no Congresso Nacional, algumas de indisc_utível relevância
e de inequívoca·urgênda-, como a que· antecipa para 21 de
abril do -próximo ano a- realização do plebiscito sobre a forma
de governo. É o inStante do povo escolher o regime de sua
preferência, corrigindo o possível equívoco em que ·ocorreu
a·Assembléia COnstituinte, ao: recusar apoio-ab texto apto'vado
pela ComiSsão de Sistematização. Creio que soou a hora de
repetir a Declaração da Independência dos Estados Americanos: "desde que uma forma de govenro se torna destrutiva
de tais fins, é direfto do povo alterá-la ou aboli-la".
O Parlamento, rias--democraciaS, é a divergência;· 'O debate, o choque de opiniõeS. Como Viel:i-ã, prego- "ü rrieu, rião
o alheio. Todavia, por feliz coincidência, não há divergências
quanto à primeira Emerida "à carta-Magna- em vigO_r.' Es$a
unaniiriidade é que or_a nos reúne; e a ela se junta o aplauso
da opinião pública. Fui apenas -n lás1rurrlliri:to desse apelo
coletivo. E todos nos rejubilamos-de haver, clara e_-soberaJJ.amentc, participado da nova disposição constitucioilarem favOr
do bom c_onceito do Poder Legislativo. Rui, no célebre diScurso do Colégio Ancbieta, esculpiu que "uma CohstTtuição é,
por assim dizer, a miniatura pOlítica -da fiSío~riQmia -de uma
nacionalidade". Crê, o Senado Federal que, no meio de tantas
apreensões, alguma coisa muda, para melhor, na imagem do
Congresso Nacional.
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Assim· Deus o·permila. \Muitoi>emt) -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotou-se
hoje o prazo previsto--no art. 91, § 3<.> do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido de inclusão
em Ordem do Dia, do Projeto_de Lei do Senado n" 70, de
1991, de autoria do Senador Fernando_ Henrique Cardoso,
que dispõe sobre os crimes_ de sonegação fiScal e .ele apropriação índébita de tributos e-dá outras providências._"
A matéria foi- aprovada em apreciação conclusiva pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O projeto vai à- Câmará -dos "Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneíroJ -"- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai en:cerra:r 6-s trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
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ORDEM DO DIA
-'-l-

PROJETO DE LEI DA
CÂMARA Ne 73. DE 1991
(Em regime de urgênciã, riOs termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n~ 73, de 1991 (n" 4.064/89, na Casa de origem), de iriíciativa
do· Tribunal de Contas ·da União,- que dispõe sobre a Lei
Qrgânica do Tribunal de Con~as da União, e dá outras providências. tendo
PARECER, sob n' 62, de 1992, da Comissão' · - de COnSütriiçãó, Justiça e Cidadania, favOrável ao pro~
jeto com 35 emendas que oferece.
(Dependendo de parecer sobre as emendas de plenário).

-2PROJETO DE LEI DA
CÂMARA N' 125, DE 1991
(Complementar)·
(Em regiine de urgênC1ã., rios termos do art. 336, c, do
Regimento Interno).
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 125, de 1991-Complementar (no 60/89, na Casa de origem),
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo
público, na forma do art~ 169 da Constituição Federal, tendo
· PARECERES, proferidos em plenário. Relator: Senador
·
·
Meira Filho.
-L' pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2~ pronunciamento: favoravél à emenda de plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante â: Comissã~_ <?e Çonstituição, Justiça~ Cidad~nia).
-3- .

PROJETO DELE! DA
CÂMARA No 42, DE 1991
'Discussão, eilJ_ turno único, do Pr~jet~ de Lei ·da Câ~~ra
n' 42, de 1991 (n' 1.371188, na Casa de origem), que proíbe
a comercialização de medicamentos' cuja fabricação ou venda
foi in-terditada no páíS de origem, tendo
· _· _
PARECERFAVORÂVEL, sob no 28, de 1992, da Comissão
- de Assuntos, Económicos.

-4PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' ~,DE 1984
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto" Legislativo n' 8, de 1984 (no 44184, na Câmara dos D~putados),
que aprova o texto- do Acordo de Cooperação no Campo
dos Usos Pacíficos d~ )3nergia Nuclear entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha,
celebrado em Brasília, a 12 de maio de 1983, tendo
PARECERES, sob no' 35, 36 e 37, de 1992, das Comissões
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional: 1"' pronuncia- menta: favoravél, com a Emenda n9 1-CRE, que apresenta;
29 pronunciamento; ratificando seu parecer anterior; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto e à Emenda n' 1-CRE.
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PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 134, DE 1991
Discussão, em turno único, do Proje-to de Decreto Legislativo n' 134, de 1991 (n" 69/81, na Câmara dos Deputados),
que aprova u tex.tu_do_ A_c_Qr_do de Cooperação parã a Redução
da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à :Prqdu-

ção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes c Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o GoVern-o da República do Equador, em Brasüia,
em -7 de novembro de 19_90, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 31, de1992, da Comissão
- d_e Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-6PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 141, DE 1991
Discussão, em tufnb.Uiiico, do Projeto de Decreto Legis:Iativo n~ 141, de 1991-(n'? 46/91, na C..ãmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo _de Co.ppe·ração para a Redução
de Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combat~ à_Produ-

ção e ab Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o GOverno- da República do Chile, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 32, de 1992, da Comissão '
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Abril de 1992

--Considerando o advento do regime jurídico de..: servidores públicos civis da União, instituído pela Lei n" 8.112,
de 11 de dezembro de 1990;
Considerando a necessidade de se adaptar a legislação
interna corporis às disposições da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
Art. 1" DesignarCOrtfiSSãô Especial, presidida pelo Dr.
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES, Diretor-Geral do
Senado Federal, e· integrada_ pelos servidores JOÃO BOSCO
ALTOÉ,_Diretor da Secretadª-Admini~trativa, em exercido,
NEY MADEIRA, Diretordá Subsecretaria de Administração
de Pessoal, JOSÉ PAULO BOTELHO COBUCCI, Chefe
do Serviço de Instrução Processual da Sub~ecre~aria de Administração de Pessoal, JOSÉ MARIA DE AMORIM, Assistente Técnico da Subsecretaria de AdmiQ.istraçã_o Financeira
e MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MARTINS, Assistente Técnico da DiretOria-Geúll para o fim de desenvolver estudos
visando a consolidação do Regulamento Administrativo do
Senado Federal.
Art.. 2-" O.Presjdente da Çomissãopoderá requisitar servidor.es para assessoramento e secretariado e requerer dos
órgãos da Casa elementos e informações necessários à execuçãq das suas tarefas.
Art. -3"' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
_ Senado Federal, 30 março de 1992. -Mauro Benevldes
..:...- Alexandre Costa -- Márcio Lacerda- Beni Veras ---Iram
S;:~~iva.

-7ATO DO PRESIDENTE
N• 109, DE 1992
PROPQSTA DE EMENDA À
,_
O
Presidente
do
Senado
Federal, no uso de sua compeCONSTITUIÇÃO N• 23, DE 1991
tência; que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
Discussão, cm primeiro turno, da Proposta de Emenda n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta
à Constituição n'23, de 199l(n'' 45/91, na Câmara dos Deputa- de Processo n~ 018.120/91-1, resolve, alterar o Ato de~ta Presídos), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal, dência n' 135, de 1988, publicado no DCN, Seçãó II, de
tendo
14,10-88, para manter aposenta<!a a servidora MARIZA
PARECERFAVORÁVEL, sob o n'24, de 1992,-da
. _CARVALHO LEITE GUIMARAES, Analista Legislativo,
. - Comissão--Temporária.
Classe ''Especial'', Padrão- III, do Quadro Permanente do
Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a,
-8da ConstitUiÇão da República Federativa do Brasil, combinado
PRO!'OSTA DE EMENDA À
com os arts. 67, 186, iriciso III, alínea a e 193, da Lei n~
CONSTITUIÇÃO N" 22, DE 1991
8.112, de 1990, e artigo 11 da Resolução SF n• 87, de 1989,
DiSCussãO, ehl turno úrikõ, da Prop-osta de Emenda à bem assim com a~ vantagens da Reso\uçã.o SF n"' 21,_de 1980,
Constituição n"' 22, de 1991, de autoria do Se-nador Coutinho a partir de 23 de outubro de 1991, com proventos integrais,
Jorge e outros Senhores Senadores, que altera a redação de;> ot?servado o disposto no art. 37, inciso XI .• da Constituição
art. 159, I, b, da Constituição, e o art. 34, § 2•, III, dq Ato Federal.
. .. .
_ .
·...
das Disposições ConstitUcionais Transitõr1ãS.
Senado Federal, 30 dê' níàrçO -de 1992. _:_ M:àur()iieneO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encer- vides, Presidente..
rada a sessão.
""ATO DO PRESIDENTE
( Levanta~se a sessão às 18 horas e 15 minutos.)
N• 110, DE 1992
O Presidente do Sen~d9 Federal, no uso· de sua compeATO i>A COMISSÃO DIRETORA
tência, que lhe foi outOrgada pelo Ato da ComiSsão Diretora
N• 4, dE 1992
n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta
Dispõe sobre a consolidação do Regulamento Admi- de Processo n~ 000.2~4/92~3-. resOlVe, -alterar o Ato desta Presinistrativo do Senado Federal, e dá outras providências. dência no;:o 37, de 1988, publicado no DCN, Seçãó II, de 22-3-88,
A ComíssãQ Diietora do Senado Feder.!ll, no uso de sua para manter aposentada a servidora ELZITA LORLAI COEcompetência regimental e regulamentar, e
LHO CAMPOS DA PAZ, Analísta Legislativo, Classe "EsConsiderando as inúmeras modificações introduzidas no pecial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Fedetexto do Regulame_nto Administrativo, após a sua aprovação ral, nos termOs do art. 40, incisO III; alínea a, ·cta Constituição
pela Resolução n' 58, de 1972;
• ·
da República Federativa do Brasíl, combinado com os arts.
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67, 186, inciso III, alínea a e 193, da Lei n' 8.112, de 1990,
e art. 11 da Resolução'SF n• 87, de 1989, bem assim com
as vantagens da Resolução.SF n~ 21, de 1980, coni proventos
integrais, a partir de 7 de janeiro de 1992, observado o disposto
no art. 37, inciso XI da Constituição Federal.
Senado Federal, 30 de' março de 1992. -Mauro Benevides, Presidente.
ATO: DQ' PRESIDENTE
N• 111, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua 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
de Processo n' 021.356191-2, resolve, alterar o Ato desta Presidência n• 99, de 1990, publicado no DCN, Seção II, de 2-6-90,
para manter aposentado o servidor ARY LEONARDO VIANNA, no cargo de Analista Legislativo, Classe "Especiar·,
Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos
termos do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição da
República Federativa do BrasH, combinado com os arts. 67.
186, inciso III, alínea a e 193, da Lei n• 8.112, de 1990, e
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art. 11 da Resoluçáo SF n• 87, de 1989, bem assim com as
vantagens da Resoluçáo SF n' 21, de 1980, com proventos
integrais, a partir de 18 de dezembro de 1991, observado
o disposto no art. 37, inciSO XI da Constituição Federal.
Senado Federal, 30 de março de 1992. - Mauro Bene-vides, Presidente. ·
PORTARIA N• 7, DE 1992
O Diretor-Gei'al do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere o art. 283 do Regulamento Adminis:.
trativo do Senado Fed.eral, e tendo em vista o disposto no
art. 574, § 1~, do mesmo Regulamento, resolve, designar GOI~
TACAZ BRASÓNICQ PEDROSO DE ALBUQUERQUE,
Analista Legislativo, MARGARETH ROSE NUNES LEITE
CABRAL, Analista Legislativo e CÉLIA MARIA DOMINGOS RANGEL, Analista Legislativo, para, sob a preSidência
do primeiro, integrarem Comissão de Sindic&ncia incumbida
de apurar os fatos const~ntes do Processo n~ 003.516/92-0.
Senado Federal, 31 de março de 1992. - Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.

