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em ir eliminando, neste e naquele caso, o efeito suspensivo
e isto importa em esiãbelecú a possibilidade da discricionariedade e da arbitrariedade _judicial. Não existe fus1iça sem
recorribili~ade. A justiça ~efine-se pelos degraus instanciais,
pelas posstbilidades revisionais da decisão. Sem possibilidade
de revisão - revisão que produza efeitos jurídicóS, isto é,
deveres e direitos - não existe justiça. MãS, vou ine aprofundar nesse tema na devida oportunidade. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Como se manifesta o líder do PT?
-·
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Como Líder,
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Comungo com algumas das preocupações do Senador
José Paulo Bisol, quando mostra que essa legislação encontra
uma enorme parcela da Nação brasileira sem habitação. Levo
em conta os argumentos que aqui se colocam, relativos a
necessidade de se estimular o mercado imobiliário, principalmente, o ponto de vista dos proprietários.
Alguns dos Senadores, que aqui expuseram sua oplnião,
argumentaram que há muitos brasileiros que, por vezes, culocam a sua poupança, a sua economia, por vezes até m-odesta,
em algum imóvel para ser locado, complementando a sua
renda.
O número de pes_soas que pagain ·aluguel, que têm dificuldades de encontrar local para morar, que hoje vivem:-·em
favelas, em cortiços_ ou mesmo sem condições de adquirir
residência, que alugam uma pequena ou média propriedade,
é extrãõrdinariamente maior do que o número daqueles que,
com posses medianas, têm algum imóvel para alugar.
O interesse maiOr dessa legislação, embora se tenha procurado o equilíbrio, o debate entre os que pagam aluguel
e os que oferecem imóveis, vem dos grandes investidores imobiliários. Assim, seria importante que o Seriado Federal, que
o Congresso Nacional, procurasse um equilíbrio maior entre
as dus partes.
_ _,
O-Partido dos Trabalhadores, na Câmara dos Deputados,
se opôs ã denúricia vazia. Aqui, levando em conta as forças_
dos representantes do_ povo no Senado Federal, foi nossa proposição apresentar emenda na ComjsS:ãõ Técnica, procurando
estabelecer maior equilíbrio, propondo que, assim como para
os novos imóveis haveria o prazo de trinta meses antes da
possibilidade de despejo de uma famí1ia que estivesse alugando um imóvel, também este mesmo prazo fosse cOncedido
aos imóveis Já locados. A emenda não foi acatada.
A Em_endan~ 31 suprime a denúncia vazia para os futuros
contratos. Aqui - e bem reconhece o Senador Humberto
Lucena - seria maís: ~adequado, então, que houvesse, não
apenas para os futuros, mas ui:na condição de equilíbrio para
os atuais contratos.
Acabou ficando uma sitUação bastante delicada, sem a
devida isonomia.
Considero a Emenda n\> 33 de grande importância, porque, tal como já foi salientado agora mesmo pelo Senador
José Paulo Bisol, também antes pelo Senador Maurício Corrêa
e outros, com a supressão proposta, prevalece o efeito suspensivo para os recursos_ interpostos contra sentenças da-ptitrieira
instância de julgamento. E, neste -casO~-vOta-remoS fãVófavelmente à Emenda n 9 33; Também, o nosso voto é- favorável
às Emendas de n~ 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
No que diz respeito ãs Emendas de n..s 26 e 27, precisariam
ser complementadas com o texto original, porque atinge a
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população assalariada, mas não regulamenta o· reajuste para
os d~mais setores da população.
Sr. Presidente, iremos colocar aqui a nossa preocupação,
ainda no que diz respeito às demais emendas, na ocasião
e_m _que cada uma ser~ apreciada.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, como líder, para
~ncaminhar a votação.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.- Com;, Líder,
para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente Srs. Senadores
acho muito importante eSse projeto, pois~ -há muftos anos:
o País está com dé_ficit no setor habitacional. Hoje, talvez,
encontraremos de 15 a 18 milhões de brasileiros sem o seu
teto. Sabe V. Ex~ que época em que o País recebia empréstimos, o BNH deveria empregar esse dinheiro principalmente
na área popular. Isso não acontecia e boa parte dessa verba
era desviada para construções de luxo.
É do noss? conheci~ento o caso da construção do prédio
dO BNH no R10 de Janeuo, onde se gastaram milhões e milhões, e agora ~emos um elefante branco de luxo. Dinheiro
do povo brasileiro!
Sr. Pr~sidente, Srs. SenadOI-es; se O Governo deSde aquela época hvesse comprado terrenos, facilitado a criação de
u~ banco de material, vendido os terrenos aos operários de
baxxa renda. e fornecesse a esse banco material de construção
a preço baxxo, a preço de custo, talvez hoje o Brasil não
tivesse esse déficit habitacional.
·. Sr. Presidente, essa é a nossa realidade. O déficit, como
dxsse, chega a quase 18 milhões de brasileiros sem teto. E
esta lei vai, pel~ menos, diminuir o númeto de casas e aPirtãn:entos que estao _fechados, regulamentando os aluguéis, soluciOnando um antigo problema dos proprietários de imóveis.
Precisamos de ~lgo definitivo, principalmen.te pãTa o opeTário,
·o pessoal de batxa renda. Uma solução seria o Governo facilitar a vend~ de te_rren~s e montar um banco de material, qu~
o fomecena a batxo- custo, possibilitando ao próprio opéfâi'ió
fazer a sua casa.
Assim sendo, Sr. Presidente, como Líder do PRN darei
apoio a esse projeto que, pelo menos. minora as dificuidades
do povo brasileiro no que concerne ã moradia.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre CoBta) - Consulto o
Plenárfo sobre a prorrogação da sessão por 30 minutos~ {Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada asessão~

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)~- Está concluído o encaminhamento de votação.
Vai-se passar à votação da matéria.
Sobre a mesa, requerimentos de destaques que serão lidos
pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 570, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c do Regimento Interno.
reqUeiro destaque para rejeiçãO da expressão por sua conta
e risco do item V do art. 23 do PLC n• 52.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Cid Sabóia
de Carvalho.

5678 Quinta-feira 5

DIÁR!ó DÔ CONGRESSO NACIONAL (Seçao I!)

do Senador Humberto Lucena, ao Projeto çl.e Lei da Câmara

REQUERIMENTO N• 571, DE 1991.
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição da seguinte parte do Projeto-item I do art. 57 do PLC n" 52.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. -Cid Sabóia
de Carvalho.
REQUERIMENTO N• 572, DE
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição do item V, -dO- aitigo 57 do
PLC n• 52/91.
.
.
Sala das Sessões, 4 de se_tembro cte 1991. - Cid Sabóia
de Carvalho.
REQUERIMENTO N' 573, DE
Nos termos do art. 312, .ilínea c, do RegimentO Interno,
requeiro destaque para rejeiÇão do art. 76 do PLC n"' 52/91.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. -Cid Sabóia
de Carvalho.
REQUERIMENTO N• 574, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição do artigo 76--dO ~LC n? 52191.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. -Cid Sabóia
de Carvalho.
REQ1JERfMENTO N• 575, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Intei'no,
requeiro destaque para aprovação da Emenda n~ 26 ao PLC
n' 52/91.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. de Carvalho.
·
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Cid Sabóia
-

REQUERIMENTO N• 576, DE 199i
Requeiro nos termos regimentais, destaque para apro~
vação da Emenda n' 29 ao PLC n• 52/91.
.
Sala das Sess_ões, 4 de setembro de 1991. - Humberto
Lucena.
REQUERIMENTO N• 577, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para aprovação da Emenda n" 31, oferecida
ao Projeto de Lei da Câmara n~ 52, de 1991.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Senador
Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 578, DE f991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para aprovação da Emenda n~ 31, aferida
ao PLC n" 52/91.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Senador
José Paulo Bisol.
REQUERIMENTO N• 579, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque pata aptóvação da Emenda n~ 33, oferecida
ao Projeto de Lei da Câmara n" 52, de 1991.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Senador

Humberto Lueena. REQUERIMENTRO N• 580, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para aprovação da Emenda n~· 33, de autoria

n" 52/91.

Sala das Sessões,

. -Senador Eduardo Suplicy.

REQUERIMENTO N• 581, DE 1991
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para votação
em sep~rado da Emenda 11~ 32 ao _PrqjetQ _de Lei da Câmara
n" 52, de 1991.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. - Senador
Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Mesa con:
sulta qos Srs. Senadores se desejam ainda apresentar desta~
ques. (Pausa.)
Se não desejam, vamos votar os requerimentos.
O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, para uma
questão de ordem.
OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- f~·m a pala~ra
V. Ex•

O SR. H;UMBER:fO LUCENA (PMDB- PB. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do_ orador.) --Sr. Presidente,
por estar envolvido pessoalmente como autor de várias emendas, quero comunicar a V. Ex~ que o nobre Senador José
Fogaça, Vict:~Líder da Bancada, vai votar pela Bancada do
meu Partido._
. O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está anotada
a solicitaçãO de V. Ex~ delegando poderes a um Vice-Líder,
muito ilustre.
O Sr. Marco Maciel- Peço a palavra, Sr. Presidente,
pela ordeJ!l.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Sena~or Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
r~visáo ~o orado_r.) --;- Sr. Presj9ente, também gostaria que
V. Ex' fizesse constar que, para efeito de encaminhamento
do processo de votação desse projeto, vai funcionar como
Líder do meu Partido e Líder do Governo, o nobre Senador
É leio Alvares, que foi, inclusive, RelatOr da_ matéria na Coinis~
sáo de Constituiçâo~ JUstiça e Cid3dania.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Está deferido
o pedido de V. Ex• .
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Passa-se â
votação do requerimento de destaque para votação em separado_ da Emenda n" 32, do Projeto de Lei da Câmara no 52.
Em votação o Requerimento n9 581, de 1991.
Os Srs. Senadores que o aprovam queitãitJ"pennanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será VQtado oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Se nenhum
Senador deseja apresentar destaques, vamos passar à votação.
Em votação o projeto, ressalvadas as emendas, sube______________ _
menda _e _4~~!ª-ql!e_~ r_e_g_u_f!ric:Jo$,__ __
Os Srs. S~nado.res que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
O Sr. José Fogaça- Peço a palavra Sr. Presidente, para
um declaração de voto.
_
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a
palavra, para uma declaração de voto, ao nobre Senador José
Fogaça, Líder do PMDB.
·
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não há a menor necessidade da expressão para a qual estamos
fazendo destaque para a sua competente rejeição.
Era o que tinha a explicar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (A!eJ<andre Costa) - Aprovado
O Sr. Elcio Alvares - Sr. Presidente, estamos votando
o projeto.
·
a supress-ão ou a rejeição da matéria?
O Sr. Josaphat Marinho- Peço -a palavra, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está em votapara uma declaração de voto.
ção a tejeiçáo da expressão "por sua conta em risco",
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a
O Sr. Elcio Alvares- S:r:_. Presiden_te, estou me pronunpalavra, para uma declaração de voto, ao nobre Senador JosaR ciarido exatamente sobre a votação.
phat Marinho.
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Então, como
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA.) - Para vota V. Ex~?
uma declaração de voto. Sem revisão do orador.)- ~r. PresiR
O Sr. Etcio Alvares - Votamõs pela manutenção do
dente, Srs. senadores, estou encaminhando à Mesa declaração
texto, conforme aprovado pela Comissão sobre esse aditivo.
de voto sobre como votei o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -cV. Ex• vota
É a seguinte a declaração de voto enviada à Mesa_:
contra o requerimento?
O Sr._ Elcio Alv_a_res -:-:_Exatamente!
DECLARAÇÃO DE VOTO
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Rejeitado
Declaro que votei parcialmente contra o Projeto de Lei o requerimento.
da Câmara n~' 52, de 1991, que dispõe sobre a locação aos
O Sr. Cid Sab6ia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
ímóvêiS urbanos e .o procedimento a elas pertinentes.
Embora favorável à atualização e correção do regime a palãvra pela ordem.
legal vigente, não me pareceu adequado aprovar o projeto
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
na totalidade de seus dispositivos. A anãlise do texto nãO palavra a V. Ex~
me permitiu, sobretudo, aprovar o § 2!> do art. 46 e o art.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PM:DB - CE.
76, concernentes à denúncia dos contratos pelas locações, Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiderite, V.
inclusive quanto a locação anteriores, o que resulta em dese- Ex~, já havia inClusive declarado o ___ resultado: a aprovação
quilíbrio prejudicial aos locatóarios, de regra a parte mais da rejeição. Quando o Senador Elcio Alvares pediu a palavra,
fraca.
já estava consumada a votação. Basta verificar Os Anais da
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Josapbat Casa, as notas taquigráficas, OU mais qu·e exista, gravações,
Marinho.
como, na verdade, o destaque, já estava devidamente aproO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Passa-se à vado, aliás, com muita razão.
votação dos destaques e partes do projeto.
O Sr. Elcio Alvares- Sr. Presidente, eu já estava de
Requerimento de Destaque n' 570, de 1991:
pé, falando exatamente a respeito do requerimento.
- Tenho impressão de que estamos votando às claras, da
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento
Interno, requeiro destaque para rejeição da expressão maneira m~is abert~ possível.
__ _ _
___ _
~'por sua conta e risco". É o item__V do art. 23. -~
Estamos rejeitã.ndo para manter a redação conforme veio
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ou seja,
também o proJeto original dã Câmara. a palavra para um encaminhamento rápido.
Evidentemente, o nobre Senador Cíd Sabóia de Carva~
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a lho, levantou uma supressão a uma expressão do artigo, mas
palavra a V. Ex•, nobre Senador.
pedimos e encaminhamos no sentido de manter a redação.
Entendemos que essa é a forma mais democrática de debater
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
o assunto. Levantei-me no momento em -'i·1e o Senador Cid
Para encamihhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Sabóia de Carvalho_ estava falando, manifestando o ponto
Presidente, Srs. Senadores, a razão de ser deste destaque
de vista da nossa Liderança. Realmente queríamos_ a manu~
é muito simples, exatamente porque neste art. 23_diz~se que
tenção do texto.
o locatário poderá fazer reparos, obras necessárias ao prédio
O Sr. José Fogaça- Sr. PreSidente, peço a palavra pela
locado sob sua responsabilidade, sob sua conta e risco. Penso
-ordem.
que essa ressalva é absolutamente desnecessária, porque signiO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a palafica que há uma armadilha para aquele que faz o trabalho
de recuperação- do imóvel que está ocupando, isto é, amanhã vra a V. Ex'
há de se verificar que iss_o adulterou o imóvel, e se isso foi
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pela ordem.)
um mal, ele poderá ser responsabilizado judicialmente. Então,
- Sr. Presidente, parece~me que somente o re-presentante
para um melhor esclarecimento do assunto, entendemos_ que
do Líder da Minoria se manifestou_c_ontrariamente. De modo
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para uma declaração de voto. Sem_revísão- do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o PMDB vota favoravelmente ao projeto,
com restrições e ressalvados os destaques.
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que V. Ex• não pode concluir, numa votação simbólica, pela
rejeição da emenda. Deve concluir, isto sim, pela sua aprovação.
O Sr. Elclo Álvares --Sr. Presidente, não foi votado.
Levantei-me exatamente para argüir, Sr, Presidente.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Piesidenté, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra a V. Ex•

siiein6ro de !99i

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Se aprovado
o requerimento, a matéria fiCa rejeitada. Isso é o .que aqui
se contém. O requerimento já foi aprovado na votação.
- -O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, o pedido de destaque
já foi aprovadO, juntamente com todos os demais. V. Ex~,
agora, está colocando em votação o mérító, ou seja~ a rejeiçãO
ou não do texto.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Não. O re·
querimento está sendo aprovado precisamente agora, nobre
Senador.
o sr. -Maurfcio- Corrêã-dii:er-qu~--i:tão votamos ·
o destaque ainda; a manutenção ou não da expressão: "por
sua conta e risco." Vamos votar o mérito?
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Vai-se votar
o mérito, depois de aprovado o. requerimento.__
O requerimento foi aprovado.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra a V. Ex~

Quer

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem.)
-Sr. Presidente, quando V. Ex• fez a leitura desse destaque
nos pareceu, a quem está aqui eníbaixci-, -qu-e V. Ex• estava
apenas votando o requerimento, e não o mérito, o destaque.
Eu, por exemplo, sou favorável ao_destaq~,~_e do Senador
Cid Sabóia de Carvalho. Penso que _essa· expressão é urna
redundância.
Já que vamos fazer alterações, não cust:.3. nada atender
o pedido de S. Er porque há realmente uma superfluidade
deste texto. Quero ãcompanhar, votando favoravelmente ao
Senador Cid Sabóia de Carvalho, mas entendi que se tratava
do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nobre SenaO SR.~ JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or·
dor, a Mesa fará nova votação, o que não traz prejufzos, de~. Sem revisão dC! orador.) -_Sr. Presidente, peço desculpa
porque o PMDB é majoritário na Casa.
a V. ~~~ por voltar ao assunto, mas quero esclarecê-lo de
Em votação o requerimento._
uma vez por todas. Pareceu, pelo menos a nós que estamos
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer aqui atrás, que votamos em globo todos os pedidos de destaque
e que, depois, cada um será colocado em votação -iridividualsentados. (Pausa)
mente.
Aprovado.
O Sr. Elcio ÁlVares ..:.: Si. Presidente, peço a palavra
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Os destaques
pela ordem.
foram apenas lidos, nobre Senador. Nenhum destaque foi
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a votado.
palavra ao nobre Senador.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nós votamos. Se vota·
móS
indevidamente, é outro pr?blema.
O SR. ÉLCIO ÁLVARES (PFL- ES.Pel~ p";nem.)~~~O~ SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Absoluta·
Sr. Presidente, está sendo votado o requerimento ou o mérito
da matéria?
-mente. Nenhum destaque foi aprovado. Todos os destaques
O SR. PRESIDENTE ~(Alexandre Costa) -É o requeri· foram apenas lidos e vão ser colocados em votação. Apenas
o requerimento foi posto em votação e foí aprovado. mento.
O Sr. Carlos Patrocúifo- Sr. Presidénte, peço'-a pãfá.vra
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação o
pela ordem.
destaque para rejeição da expressãO "pOr suã conta e risco", cons___ -, _
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a tante do inciso v . do. art. 23_do Projeto. _
Os Srs . .Senadores que o aprovam queiram permanece-r
palavra ao nobre Senador.
~sentados. (Pausa)
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Pela ordem.
Aprovado.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quanto ao requerimento há anuência. Temos de votar da maneira mais democráO Sr. Élcio Álvares - Sr. Presidente, peço verificação
tica. Reservamo-nos para examinar o mérito. Estamos votan- de votação.
do o reguerimento.
O Sr. Marco Maciel-- Sr. Presidente, se a votação é
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O documento simbólica, V. Ex~ deve proceder à votação ouvindo as manifesque tenho em mãos é o requerimento, muito embora entre tações partidárias. Os Líderes dos partidos levantaram-se.
no mérito, -pedindo que se exclua a expressão: ''por conta
O Sr. Cid Salióia de Carvalho- Sr. Presidente, peço
e risco".
a palavra pela ordem.
O Sr. Maurício Corrêa- V. Ex' já tinha lido o--requeriO SR. PRESIDENTE(Alexandre Costa)- Tem a palavra
mento. Salvo engano, foi o primeiro destaque lido. Naquela
ocasião foi aprovado o requerimento. Agora me pareceu-que V. Ex~
era o mérito. E voto favoravelmente, quero deixar bem claro:
O SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE.
sou favorável ao destaque.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
O Sr. Élclo Álvares - Sr. Presidente, sou a favor do Senàdor Marco Maciel passou a Liderança ao Senador Élcio
- ÁlVareS e os dois se levantaram. A Liderança é dupla.
destaque, reservando-se para examinar o nfétito.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A não ser
que V. Er, Senador Marco Maci~l, peça verificação, prevalece o voto da maioria da Casa.
- V. Ex~ está pedindo verificação de votação?_
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -Sr. Presidente,
abro_mão da verificação para que a matéria tenha mais celeridade.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovada
a matéria, objeto do destaque.
O SR. MARCO MACIEL- Com o riosso voto· contrário.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Passa-se ao
segundo destaque. Em votação, o Requerimento n9 571, de
1991:

Nos termos do art. 312 da alínea c, do Regimento
Interno, requeiro destaque pela rejeição do item I,
do art. 57.
Em votação o destaque.
O Sr. Alexandre Costa, ]<~ Vici!-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro
Benevides, Presidente.
O Sr. Élcio Álvares- Sr. Presidente, gostaríalnos que
fosse enunciada a matéria em votação.
- - -- -0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 0 Sr. 1'
Secretário procederá à leitura do dispositivo destacado.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 571, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento_Interno,
requeiro destaque para rejeição item I do art. 57 do PLC
n' 52.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. -Cid Sabóia
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do recebeu apelo de vários Srs. Senadores no sentido de que
se adotasse uma processualística, do ponto de vista didático
mais assimilável pelo Plenário. Como o nobre Vice-Presidente
já havia aceito essa _sugestão, disponho-me a cumpri-la a partir
de agora.
Portanto em votação o requerimento e aprovado ocorrerá
a rejeição do item I, do art. 57, do PLC. De forma que
os .Srs. Senadores que votarem pelO requerimento estarão
votando pela rejeição.
O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente, está na hora
do encaminhamento?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Senador
Maurício Corrêa, nãO se tratá de encaminhamento, mas sim
de destaque.
V. Ex~ poderá dar uma palavra a sua Bancada nos 30
segundos disponíveis, por concessão da Mesa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Como Líder.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, sou contra a supressão, por entender que as ações de despejo devem tramitar
durante o recesso forense.
__
Não vejo em que isso seja inconstituCiófiál, pois. nesse
caso. há uma concorrência entre a União e os Estados-Mem_bros, no que tange â Le_~ da Organização Judidària.
O Sr. Élcio Álvares - Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Líder
Élcio Álvares, concedo a palavra a V. Ex~

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -- Sr. Presidente, peço
a palavra para explicar o destaque, para encaminhar a votação,
como autor.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. ex• sabe
que, em relação a destaque, não há encaminhamento.
Para que a Mesa não o cerceie, pelo menos uma informação ao Plenário V. Ex' poderá fazer porque o dispositivo
foi lido e em destaques não há encaminhamento.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pela ordem. Sem revisão do_orador.)- Sr. Presidente, numa
rápida informação de que essa supressão se faz necessária,
porque o dispositivO é impossíVel de ser adotado dentro da
técnica forense. Não há como desvihcular um juiz que está
vinculado_a uma ação-, e ele estando de férias, para fazer
0- processo tramitar.
O Sr. José Paulo Bisol- Além disso, "é inconstiúiciOiial,
é regra de organização judiciária. ·

OSR. ÉLCIOÁLVARES (PFL-ES. Como Líder. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, desejo apenas fazer
utnã ponderação.
Já temos outros tipOs de ação que correm nas férias forenses. Quanto à vinculação dos jufzes aos feitos, pa-rece-me
ser da ·competência da organização judiGiária de cada Estado.
Não verifico, de maneira alguma, qualquer impedimento
para prosperar o texto conforme o redigido, porque, na verda-_de, já temos outras exceções_, co~no as ações e:speciais.
Evidentfmlente, estarrios_ coloC-ando os processos referentes ao inquilinato dentro _daqueles privilegiados que não se
interrompem nas férias foienses, visto que-, em qualquer jurisdição, a nível estadual, existem os juíZes- que assumem o comando do feito, e não creio que· hajã impedimento de um
juiz substituto funcionar no feito.
-- Por conseguinte, não há inconstituCionalidade, com a devida vênia ao entendimento - entendemos que isso dará
maior celeridade exatamente ao deslinde das questões de inquilinato. Parece-me que, como já teffios precedentes de outras ações-, se rião me engano as possessórias têm um andamento privilegiado, estamos incluindo exatamente as ações
referentes ao inquilinato dentro daquelas ações privilegíadas
com transcurso durante as férias forenses.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senadores, atenção para a processualística de votação. Esse_ procedimento já vinha sendo obeçlecido pelo Vice-Presidente, Senador Alexandre Costa, ainda no exercício da Presidência, quan-

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- Pl. Para enca~
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
votarei no exercício da Liderança, oontra o destaque, porque
todo mundo reclama e quer celeridade nos julgamentos.

de Carvalho.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievlaes) - Procedida
a leitura pelo Sr. 19 Secretário, a Mesa deseja esclarecer ao
Plenário que, se for aprovado o requerimento, ocorrerá a
rejeição do item I, do art. 57, do PLCn' 52..
·

5682 Quinta-feira 5

tfrÃIÜO-DO CONGRESSO NACIONAL (Seção

Agora, Sr. Presidente, como não se trata de um assuntOprogramático, cada colega da minha bancada poderá votar
como entender mais acertado.
O Sr. José Paulo- Bisol- Sr. Presidente, peçÕ a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex'
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSDB- RG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Si. Presidente,
gostaria de acrescentar que esse dispositivo está equiparando
a ação de despejo às ações de alimentos, está fazendo Uma
igt!_alação de valor moral inaceitável, Pois nas férias forenses,
correm somente os processos penais de réus presos e as ações
de despejo. Veja bem que tipo de igualação moral estamqs
fazendo com esse dispositivo. É uma confusão de valores.
Por detrás de uma simples regra, estamos ig!,lalando à co.Jldição
de um réu que responde - com a presunção de inocência,
porque não foi condenado -preso as ações do proprietário,
as ações de despejo~ É uma ígualação moralmente insupor~
tável.
O SR. PRESIIJENTE (Mauro Benevides) ---Vamos processar a votação.
Mais uma vez, a Presidência adverte ao Plenário que,
pela sistemática adotada, já com assentimento do Vice~Pre~
sidente Alexandre Costa, que presidiu os trabalhos até este
momento, vamos votar o requerimento.
Quem aprovar o requerimento estará sendo favorável
à rejeiÇão, Ou seja, quem disser "sim;' está votando peJa rejeição.
O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, V. Ex~ me permite
a palavra para um esclarecimento?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevfdes) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. JOSÉ--FOGAÇA (PMDB - R.S~Para-esc!areci
mento. Sem reviSão~ do orador.) -Sr. Presidente, o esclarecimento se faz necessáriO, uma vez que, anteriorm(:úúe, houve
polêmica e duas votações. V. EX" irá fazer apenas uma votação.
Quem votar a favor está rejeitando O teXtO, Ou sejã,"Supri~
mindo o inciso c do ·artigo em· pauta.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Perfeitamente. V. Ex• foi extremamente pedagógico na exegese da_
intenção da Mesa.
O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente, só mais uma
infOI-mã.ção pai-ã. fíCa:f-'bem explícito. Quem quiser manter
o texto vota como?
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Quein -quiser
manter o texto votará '•não" ao requerimento.
O Sr. Marco Maciel- E permanece como se encOntra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Srs. Senàdores, atenção: aqueles que votarem "sim", pela rejeição, permaneçam sentados.
O Sr. Maurício Corrêa- Vamos esclarecer. Quero manter o texto.~·
OSR. PRESII)ENTE (Mauro-Benevides)- Vou seiínais
claro ainda.
OsSi"s. SenadoreS que estiVerem de acordo com_ o s~queri~
menta queiram permanecer sentados. (PaUsa)

li) -
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Está aprovado o requerimento.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, sugeriria a V.
Ex~ que na votação simbólica ouvisse tão~somente as Lideranças partidárias para- que nãO- houvesse contus3.o.
O Sr. Marco Maciel- Sr. _Presidente, estou de__ ?cor:_do
cóm ci- requerimeritO -dO SenadOr José Fogaça-. -Exatamente
isso, ouça as Lideranças partidárias. Não inovemos nO campo
das votações simbólicas, não há uma verificação. Faço, também, meu esse apelo do Senador José Fogaça, Sr. Presidente,
que, aliás é o da tradição da Casa como bem V. Ex~ sabe.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid<;s)- Tudo bem,
aPenas antecedendo aqui ã Mesa, no momento em que chegava ã Presidência, o nobre Senador Alexandre Costa, nosso
Vice-Presidente, havia entendido de ampliar a manifestação
a tqdo o _Pienárip .,sem aquela consulta prévia às Lideranças
~.imediatamente sucedendo-o na_ direção dos_ trabalhos, até
por um iinperativo de natl!-reza ética e já iníciada a VOtação,
não poderia alterar essa processualística.
Então, diria apenas aos SrS. Senadoies qUe o art. 293
diz o seguinte:
"No processo simbólico, observar-se-ão as seguintes normas:
1) os Senadores que aprovarem a matéria deverão
permanecer sentados, levantando~se os que votarem
pela rejeição."
- O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, desejo apenas
l~mbrar a V. Ex~ que o nobre Senador Alexandre Costa,
quando presidia a sessão, antes da sua presença na direção
-dos trabalhos, tomou os votos pela~ li4eranças, e não_ pelo
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- No momento
em que chegava ã Mesa, pensei que a interpretação do vice~
Presidente tivesse sido exatamente a Qutra, quando interpe~
lado pelo Líder Marco Maciel.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• está enganado.
Ent~o, eu pediria a V. Ex' que ouvisse as lideranças.
O Sr. Presidente (Mauro BeiieVIdes) -A Mesa, então,
antes de proclamar o resultado, já que a votação precisa ser
muito clara e muito explícita, vai ouvir ::tS lideranças parti~
dárias.
Como vota o PMDB?
O Sr. Nelson carneiro- Sr. Presidente; peço a palavra
pela ordem. ;OOJ
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. NELSON CARNEIRO (PMúB- RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, as lideranças, quan~
do abrem a questão, evident~mente, qevolv~m_ a deci§ão ao
Plenário. Somente quando não abrem a questão é que elas
votam como líder. O nobre Senador Chagas Rodrigues, há
pouco, abriu a questão. Evidentemente, que não pode ser
colocada na mesma posição da do Senador Chagas Rodrigues
os membros do PSDB que queiram votar· difereiúeinente.
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É preciso que haja atenção--quando as lideranças
o seu
voto, sem abrir a questão; e quando abrem a questão para

o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (M_auro Benevides)- Realmente,
nobre Senador Nelson Ca.r.n.eiro, no momento em que me
encontrava em meu gabinete e lá estavam também o Ministro
José Goldemberg e o Líder Marco Maciel, nós acompanhavamos exatamente a manifestação das lideranças e o Senador
Maurício Corrêa liberou a sua bancada para votar como seus
integrantes assim o desejassem.
Por isso, nesta matéria a Mesa se dispensaria-- de ouvir
a manifestação, a não ser que seja reiterativa a questão aberta
na respectiva bancada.
O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. Ex~
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela ordem. Sem
revisão d0 orador.) - Sr. Presi"dente, para que tenhamos
economia de tempo e possamos dar maior celeridade aos trabalhos, nós poderíamos observar a votação simbólica, através
das lideranças, sem que isso_exclua a. possibilidade daquele
Senador que não segue a orientação da_ Liderau,ça fazer _a
sua declaração de voto. Mas, o que garante a inçlividualidade
do Senador é a possibilidade da declaração de voto,·ao passo
que contabilizando o voto das lideranças nós teremos maior
celeridade.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Realmente,
V. Ex~ sabe que, talvez, em função-ao-exercfciO-da Presidência
do Congresso é que eu tenha trazido para este plenário, bem
menor, essa outra sistemá_tica porque, realmente, é a manifestação de toda a Casa, sem necessidade de cada Senador erguer
o braço como- o fazem o~ .Deputados no âmbito da Câmara
dos Deputados e, por extensão, os Senadores que comparecem
à sessão do_ Congresso~
O Sr. Marco 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. Presidente, gostaria de reiterar
minha manifestação ·ravõiável ao ponto de vista expendido,
a meu ver, com muita proprieda-de, pelo Senador José Fogaça
e_dizer que V. Ex•, ao deferir a questão de ordem levantada
por S. Ex~ está, de alguma forma, mantendo a tradição que
iterativamente vem sendo observada na Casa, -õã hipótese
de não haver votação nominal, ou quando não há pedido
de verificação de votação. Por isso, conforme V. E~ já anunciou, quero dizer, mais ·-uma vez, que estou de acõrdQ com
sua decisão, que foi dada em função de provocação feita Pelo
Senador José Fogaça; se assiin entendi ser esta a inclinação
de V. Ex•.
O Sr. Alfredo Campos- Sr. Presidente, peço ·a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
··
·
·
-a palavra a V. EX'.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero crer que,
observando as votações desta Casa há mais de oito anos,

Quinta-feira 5 5683

Verifica~se que um liderado não pode votar contra o seu Líder
antes do momento da votação nominal' que consta do painel.
Por quê? No momento em que o Líder pede verificação de
quoium, e, liberando ou não a bancada, cabe a cada Senador
votar do modo que deseja; mas, antes, quando o Líder se
-manifesta, liderado nenhum pode fazê-lo. Se o Líder se manifesta comO Líder e o liderado como Senador, para que serve
o Líder? Creio que, quando ã votação é realizada pelas Lideranças, ou por partido, só os Líderes votam, não há nenhuma
dissidência. Aquele partido que se julgar prejudicado- pensando que a votação não ocorreu como queria a maioriaaí, sim, pede verificação de quorum e, sendo ele permitida,
passa-se à votação pelo painel. Nele, cabe a cada um votar
de acordo com a sua consciência.
O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peço a palavra
·pela ordem.
-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. MÁRIO COVAS (PS_DB-, SP~Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, quem sabe poderíamos
adotar o critério tão simples que é o de consultar-se o Regimento.
O art. 289 diz o seguinte:
"A votação poderá ser ostensiva ou secreta."
Art. 290, diz: "Será ostensiva a votação das proposições em geral.
O Art. 292 diz: "Será ostensiva a votação, através
de dois métodos, o simbólico ou nominal.
Da Votação Ostensiva. Art. 293: No processo_simbólico observar-se-ão as seguintes normas:
I -os Senadores que aprovarem a matéria deverão permanecer sentados, levantando-se os que vota-rem pela rejeição;
II -o voto dos líderes representará o de seus liderados presentes, permitida a declaração de votos em
documento escfito encamiilhãdo à Mesa para a publicação;
UI- se for requerida a verifiCaçáo da votação,
será ela repetida pelo processo nominal;
"É o requerimento de verificaÇão- da votação diz o item 4 - só _será admissível se apoiado por três
Senadores."
Daí por que a discordância, mesmo intrapartido, pode
ser superada pelo fato de algum Senador, com o apoio de
três outros pedir a verific3.ção de votação. Agora quem completa o processo, em votação simbólica, é o voto da liderança.
De repente se começou a adotar aqui, no Senado, quero
crer até na Câmara, a tentativa de satisfner uma demanda
generalizada, em que participavam as lideranças, pedindo para
que os-parlamentares ficassem de pé ou se sentassem. Isso
procede de uma contagem que não tem sequer apoio na teali_dade. A partir dela se decretava ou se declarava aquilo que
já podia ser decidido pelos votos da Liderança. No instante
em que o Líder abre o voto, o que ele está dizendo é que
eliquãnto Líder ele não impõe a sua 'l.Ontade à bancada, todavia,_~e a bancada não recorre ao método pelos seus Senadores,
um pedindo e três- ãpoiando, nâo se faz" votação noriiinal;
faz-se apenas a votação simbólica. E o processo sé esgota
claro e nitidamente pelo Regimento Interno com a_ votação
das Lideranças. Não há outro mecanismo, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Antes de

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -·Sobre a me-

passar à votação, submeto â Casa a prorrogação da sessão
por 30 minutos. (Pausa.)

sa, Requerimerito de Destaque n9 572, de 1991, para rejeição
do item 5 do art. 57, que será lido pelo Sr. Primeiro Secretário.

Como há expresso assentimelitõ do Plenário, a
dência considera prorrogada a sessão por 30 minutos.

Presi~

É lido o seguinte:

A Mesa esclarece aos Srs. Senadores que-o-voto ~·Sim"
aprova o requerimefftó, ficando rejeitada a matéria a que
o mesmo se refere.

Há alguma dúvida. sobre o critério? (Pausa.)
Vou ler novamente o requerimento para esclarecimento

do Plenário.
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeiÇão do item 1 do art. 57 do PLC
n9' 52.
- -

Em votação.
A Presidência irá colher agora os votos de Liderança.
Como vota o Líder do PFL?
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- "Não", Sr.

REQUERIMENTO
(Requer destaque à rejeição do art. 57 item 5)
REQUERIMENTO N• 572, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição do item 5, do artigo 57, do
PLC n' 52/91.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Cid Sabóia

de Carvalho.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador

Presidente.

o SR. PRESlDllNTE\Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PRN?
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- ''NiÍo", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota

Humb~rto

Concedo

Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, desejo apenas
lembrar â Mesa que há um destaque de minha autoria no
mesmo sentido. Solicito que os dois requerimentos sejam votados c_onjuntamente.

o SR. PRESIDENTE {Mauro Benevides) -Os dois re-

o Líder do PDT?

querimentos serão apreciados simuJtaneamente pelo Plenário

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF) -"Não",
Sr. Presidente.
O SR. PRESiúE:Ntlf\Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PTB?
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -cAP)- "Não", Sr.

da Casa.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR . .!'RESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Cid Sabóia de Car-

Presidente.

valho.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota
o Líder do PSDB?
-

·

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -

CE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero
apenas dizer que apresentei destaque para rejeição e, coinci-

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI)- "Não",

dentemente, o Senador Humberto Lucena também apresen-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Uder do PSB?

tou um: aquele abordado pelo Senador José Paulo Bisol, quando analisou a natureza dos recursos judiciais, mostrando a
importância de haver o efeito suspensivo para a democra-

0 SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB _ RS) _ "Não",
Sr. Presidente.

tização da Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- São três re-

Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PT?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) -

"Sun", Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota
o Líder do PMDB?

-- querimentos coincidentes: dos nobres SenacJores Humberto

Lucena, Cid Sabóia de Carvalho e Eduardo Suplicy.

O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador.

Concedo

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB .:._ RS)~ ''Sim", Sr.

·O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, na votação ante-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PDS?

rior, não foi considerado o disposto no art. 293, II, do nosso
Regimento Interno.
O _dispositivo díz assim:

Presidente.

OSR. OZIEL CARNEIRO.. (PDS -PA) -·"Niío", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Prevaleceu
o "Não".
A matéria está mantida no texto do Projeto-respectivo.
Rejeitado o destaque.

Art. 293.

No proeesso simbólico observar-se-ão

as seguintes normas:
li - o voto dos Líderes representará o de seus
lide_rados presentes ..
GoStaria de Saber se V. Ex~ contou os presentes ou contou
o total das Bancadas.

Setembro de 1991
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)__.:. Nobre Líder
José Paulo Bisol, esta matéria realmente já está Superada
pela própria decisão. Mas a Mesa, posicionada corno está,
visualiza a manifestação do plenário com absoluta e iniludível
clareza. Se dúVida remanescesse no espírito do Presidente,
ele teria realmente voltado a obter uma manifestação ainda
mais elucidativa do Plenário.
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Suprima-se o ítem V, do art. 57, do ProjetO- de Lei n"
52, de 1991.

Justificação
Pretende o item V, do art. 57, do Projeto, co"rifeiir efiCácia
imediata ã Sentença, nas açõeS de despejo, consignação em
pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de
aluguel e renovatórias de Iocitção.
·
·
- '
,
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Estou entendendo que
A norma proposta pelo Poder Executivo contraria, inteV. Ex~ contou os presentes.
-gialriiente, o princípio do duplo graU -de jurisdição, consagradO0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex' com em nosso Direito. Tem a apelação, por finalidade, segundo
mais vivência do Congresso, ·me dá esse know~how para decidir esse princípiO, provocar o reexame da Sentença. dos seus
fundamentos, e permitir sua reforma, se aSsim o entehder
neste instante.
·
recomendá v~ I um colegiado de juízes da superior =instância.
Então, são três requerimentos coincidentes.
Ê de nossa tradição jurídica proporcionar, ao perdedor
A Presidência--apenãs eStá mencionando a circunstância
de serem coincidentes, porque, se aprovado o Requerimento de uma demanda, especialmente em primeiro grau, a oportun9 2, relativo ao ite[ll V do art. 57, os outros serão prejudi- nidade de ver revista a decisão, que não poderá ser executada,
cados. Daí por que a Mesa, utilizando de elegância para com enquanto pendente recurso. As exceções previstas pelo art.
os signatários dos outros dois requeriineiltos, -entende que 520 do Código_ çle Processo Civil, somadas a um pequeno
estariam sendo votados simultaneamente, em vez de anunciar número contemplado em leis especiais, são aquelas que tumulo instituto da prejudicialidade, se a decisão for essa em relação tuariam o processo, retardando em demasia a prestação juris-dicional.
à primeira proposta. Deve, assim, ser suprimido o item V, do art. 57, do
O Sr. Maurício COrrêa- Sr. Presidente, peço ·a palavra Projeto, que contraiia as nossas melhores tradições jurídicas.
pela de ordem.
----Sala das Sessões, 25 de setembro de 1991. Senador Hum- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo berto Lucena.
a palavra a V. Ex~
Trata-se, portanto, Sr. Presidente, de ãssegU.fã{ a permaO SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem. nência, no texto da legislação do inquilinato, dos efeitos susSem revisão do orador.) -Sr. Presidente, queria indagar pensivos das ações de despejo.
-No mais, o nobre Senador José Paulo Bisol, em. seu bride V. Ex~ se cada destaque pode merecer encaminhamento.
lhante pronunciamento, já esclareceu a matéria ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)_~ Não há encaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue
minhamento para destaque, nobre Líder, e V. Ex\ como
grande regimentalista desta Casa, sabe que não há. A ritesa, a votação da matéria.
porém, tendo em vista a relevância do projeto, não tem CerceaO Sr. Elcio Alvares - Sr. P·residente, peço a opalavra
do uma manifestação singela de alguns segundos, até para para uma questão de ordem.
que se conheça bem o teor da matéria destacada, quer seja
. OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
para aprovação ou rejeiÇão.
Líder do_PFL, Senador Elcio Alvares, deseja manifestar-se.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Se alguém encaminha
O SR. ELCIO ALVARES (PFL -ES. Para um esclarecifavoravelmente, outro pode encaminhar contrariamente, den- mento. S_em revisão do orador.)- Sr. Presidente:
tro dessa liberalidade que V. Ex• estabelece.
Acredito que este seja um dos pontos mais importantes
Estou de acordo também.
do projeto no aspecto processual. Na Câmara dos Deputados,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Vamos pro- houve audiência de desenbargadores, de pessoas ligadas ao
procedimento judicial propriamente dito. Temos aqui vários
cessar a votação.
O VOto "sim" aprova o reQiieriiDerito e -tejeiüC o item eméritos advogados.. Toâos sabem que a grande maioria dos
- -- --- ·
5 do art. 57 do PLC n• 52.
reçurs_os_ ~ e_ isso foi colocado com muita propriedade na
O Sr. Humberto LUcena___:_ SI-. -PreSidente~ pC-Çó aj>alãvra Câriiara dos Deputados - , na ação de despejos, têm efeito
apenas_ protelatório. Então, agora, vai haver uma celeridade.
para um esclarecimento.
-_,
E-vem a contra-argumentação: cOmo fica o locaf<\riO? Neste
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala- projeto, quem quiser executar imediatamente a sentença tem
vra o nobre Líder.
de prestar uma caução que revette em favor do inquilino.
Por conseguinte, Sr. Presidente, esse dispositivo é -inteiraO SR. HUMBERTO LUCEN"A{PMDB ~ I'B. Para um
esclarecimento. Sem revisão do orador.) ..:...·-s-i. PniSidenfe, mente sustentável, é louvável. E nós, que temos pugnado
já que sou um dos autores do destaque, desejo aperias~ rapida-- sempre por uma Justiça rápida, uma Justiça célere, o saudamos
mente, lembrar a justificativa da emenda que apresentei no com muita alegria. Entretanto queremos dizer que o nosso
sentido de suprimir o item V do art. 57_ do Projeto de Lei não é o entendimento isolado de um advogado que militou
_muito tempo e sabe qual é o sentido do efeito procrastinatório;
n' 52, de 1991.
é o depoimento colhido pelos ilustres Relatores da Câmara
EMENDA N' 33 .
dos Deputados, de vários desembargadores de__ São Paulo,
Ao Projeto de Lei da Câmara n• 52, de 1991 (n• de elementos ligados ã máquina judiciária, que entendem que
ilum universo de cem processos, noventa e cinco, quando
912191, na Casa de origem), de iniciatiVa do Presidente
da República, - que dispõe sobre as locações dos imó- reCorrem em ação de despejo, têm- apenas o efeTio--pfoie-veis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes.
la tório.
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Entendemos que, dessa maneira, vai-se a~el~rar _q processo. E amanhã, se o inquilino tiver razão, a caução exigida
pelo juiz reverterá em seu favor se o locador exercitou uma
sentença e não estava áilipanido pelos fundamentos legais.
É o nosso entendimento, Sr. Presidente.

Setembro de 1991

Em votação o requerimento de destaque. Os Srs. SenadOres que ã.provam b requerimento de destaque, rejeitando
o item V, do art. 57, queiram-peTmãil.f:cer sentados. (Pausa.)
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra o nobre Líder Chagas Rodrigues~
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- Pl)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sou favorável à manutenção do texto. O recurso terá
prosseguimento, será examinado. Apenas, como·se··ctiz no
inciso V, que se pretende suprimir, o :recurso terá efeito somente devolutivo. Eu pediria atençã? para o art. ~3,_que
se harmoniza com esse inciso. O art. 63 diz:
"Art. 63. Salvo nas hipóteses çlas ações fU.fld'adas nos incisos· r. II e IV do art. 9°, a_execução provísótia
do despejo dependerá de caução não inferior a doze
meses e nem superior a dezoito ·meses de aluguel, e
atualizado até a data do depósito da caução."

I~so significa, _Sr. Presis:lente, ciue Só haverá a ~~~~ução
provisória quando a matéria for !1-Ítida, clara, o que impedirá
o chamado recurso de fim meramente protelatório.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
o encaminhamento. Com a palavra o Sr. Senador José Paulo
Bisol, para expressar o pensamento da sua Bancada.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS.~ Pela ordem.
Sem revisão do orador.) __:- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Confesso-me perplexado com os argumentõs·e.xpendidos
nesta Casa segundos atrás. Veja V. Ex~: afirmou-se aqui que
até os desembargadores deram a informaç.ão de que 95%
dos recursos em ações de despejo são protelatórios. Então,
sobram 5% na opinião desses desembargadores, que estão
é com vontade de se livrar de serviço. Mas, vamos admitir,
por hipótese, que seja verdade, 5% dos reCursos serão providos, não são protelatórios. sao·fuitdamenta4os, são providos.
Então, teremos 5% dos casOs garantidos por uma cauçãO que
ninguém diz para o que é. Prestem atenção, Srs. Senadores!
Para que serve esta caução? A lei não diz. Agora;· a lei teria
de dizer que nos casos em que a justiça aéabe provendo os
recursos, as perdas e danos do locatário, do inquilino, serão
pagas pelo locador, e isto não está dito. Só faz uma caução,
que depois ele retira. Sinceramente, se me explicarem que
as perdas e danos estão garantidas, mudo de opinião.
O SR. CHAGAS RODRIGUES .:::Estão garantidos no
§ 2' do art. 63.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Peço ao Senador José Paulo Bisol que conclua a sua manifestação.
O Sr. José Paulo Bisol- Vou ler o texto e, se for yerdade,
eu retiro.
--·
_
"§ 29 Ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão,
que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu."
Então, eu concordo, e retiro.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra a V. Ex~

Concedo

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, mudou o critério
de votação?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em atenção
-ao nóbre Senador MauríciO Corrêa, a Presidência vai coJher
os votos de Liderança.
Como vota o Líder do PFL?
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- "'Não"", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PMDB?
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - "Sim"". Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota
o Líder do PRN?
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- "Não"', Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PDC?
O SR. GERSON CAMATA (PDC- ES)- "Não"', Sr.
P!esidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota
o Líder do PSD B?
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - Pl) - "Não"".
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PTB?
~
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP) - "Não"". Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota
o Líder do PDT?
~
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF)- "Não"",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_Como vota
o Líder do PDS?
~
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS -PA) --"Não'", Sr.
-Presidente.
~ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PT?
~O SR. EDUARDO SUPLICY (1'1 ~SP)- "Não'', Sr.
-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benévides)- Como vota
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos paso Líder do PSB?
sar à votação do requerimento.
__
_ ___ ,- _
"~
--OSR. jóSÉ PAÍJLÓ BiiiOL (PSB .,..- RS) - "Não"',
O voto "simn aprOva o requerimento_) _ficando rejeif~da
Sr. PreSidente.
a matéria a que se refere, no caso o art. 57.
~

