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CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional ·a-prÓv-Oú, e eu~ 
Mauro Benevides. Presidente do Senado Federal, nos termos 
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 30, DE 1992 

Aprova a indicação, por parte do Presidente da 
República, de membros da Comissão Diretora do Pro
grama Nacional de Desestatização. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1"' São aprovados, nos termos do art. s~ da Lci 

n"' 8.031, de 12 de abril de 1990, os nomes dos Senhores 
João PaUlo dos Reis Velloso e Roberto Cavalcantide Albu
querque para integrarem, co~O merrlbros }~fetivO _e iUpfente, 
a Comissão Diretora do Programa Nacional· _Qe _ _I)_~§esta~-~--
ção, em substituição aos Senlio~res Ernesto Rubens Gelbcke 
e V alter Gonçalves, respectivamente. 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor _na data 
de sua publicação. _ _ _ _ _ _ __ _ 

Àn-!onio A:ndrade 6~-~çalves-e d~ Senhora Maria Elizabeth 
Domingues Cechin para integrarem, como membros efetivo 
e suplente, a Comissão Diretora do ProgÍ'arna Nacional de 
Desestatização, em substituição aos Senhores Jo3o -da Silva 
?vfaia e José Fran~isço d~ J.,Jm~ Gonçalves~ respectivamente. 
- ----Art. :2'? -Este Decreto Legislativo_entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 16 de junho de 1992.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e e.u, 
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, nos termos 
do __ ~~-- -~8.J~em ~8 _d_?_~egimento Int~~~~~~?rnu!~W o s_~~u~nte 

00 DECRETO LEGISLATIVO 
N• 32, DE 1992 

--Aprova o texto das Emendas ao Protocolo de Mon-
treal sobre Substâncias que destroem a Camada de Ozô-
iiio, adotadas em Londres, a 29 de junho de 1990. 

---~~=~·-~·~-~-~1··"""'-""=-~=-n-c;,':~~-"-~.-":~~ngresso NáClõnaidécretã?~ti~-~---- ~~~~ ~ ~ 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e ~u, Art. 19 É aproVado o texto das Emendas ao Protocolo 

Senado Federal, 16 de junho de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente~ 

Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, nos termos de Montreal sobre Substâncias que destroem a Camada de 
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se- Ozóniá, adotadas em Londres, a 29 de junho de 1990. 
guinte Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso 

DECRETO LEGISLATIVO Nac~ona!quaisquer atas que possam resultar em revisão das 
N9 31, DE 1992 referidas Emendas, bem como quaisquer ajustes COmplemen

tares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição 
Federal acarretem encargos ou compromissos gravosos ao pa
trimónio nacional. 

Aprova a indicação, por parte do Presidente da 
República, de membros da Comissão Diretora do Pro
grama Nacional de Desestatização. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. }<:> São aprovados, nos termos do art. 5<:>, da Lei 

n• 8.031, de 12 de abril de 1990, os nomes do Senhor Luiz 

__ Art. 2<:> Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação: 

Senado Federal, 16 de junho de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 
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EMENDA AO PROTOCOLO DE 
MONTREAL SOBRE SUBSTÂNCIAS 

QUE DESTROEM A CAM~DA DE OZÓNIO • 

ARTIGO 1: EMENDA 

A. Parágrafos preambulares 

1. O 6~ parágrafo preambular do Protocolo será ·substi
tuído pelo seguinte: 

Decididas a proteger a camada de ozónio mediante 
a adoção de medidas preventivas para controlar, de 
modo eqüitativo, as emissões globais de substâncias 
que a destroem, com o objctivo fiil-al da eliminação" 
destas, a partir de desenvolvimentos no conhecimento 
científico, terido em vista considerações técnicas e eco
nómicas, e tendo em mente as neCesSidades desenvolvi
mentistas dos pafses em desenvolvimento, 

2. O 7~ parágrafo preambular do Pioiocolo será substi
tuído pelo seguinte: 

Reconhecendo que se requer medida especial para 
atender às necessidades dos países em desenvolvimen
to, inclusive provisão de recursos fírlãitceíros adicionais 
e acesso a tecnologias pertinentes, tendo em mente 
que a magnitude dos fundos necessários é previsível, 
bem como o fato de que os fundos_ pqderão modificar 
substancialmente a capacidade do mundo de enfrentar 
o problema, cientificamente-·com:prOYado, da destrui
ção da camada de ozónio e seus efeitos danosos, 

3. O 9~ parágrafo preambular do Protocolo será substi
tuído pelo seguinte: 

Consfderando a importância de promover a coope
ração internacional em pesquisa, -desenvolvimento e 
transferência de tecnologias alternatiVas relacionadas 
ao controle e redução de emiSsões- de substâncias que 
destroem a camada de ozónio, tendo em mente, de 
modo particular, as necessidades dos países em desen-
volvimento, -

B. Artigo I: Definições 

1. O Parágrafo 4 do artigo 1 do Protocolo será substituído 
pelo parágrafo seguinte: 

Tiragem 1.2:00 eXemplares 

4. "Substância controlada" significa uma substân
cia que conste do Anexo A ou do Anexo B deste Proto
C91o. gu~r se apr_esente pura. quer em- mistura. Inclui 
os isõmeros de qualquer substâilcia dessa natureza, ex
cetuados os casos previstos no Anexo pertinellte;-rnas 
com a exclusão de qualquer substância ou mistura con
trolada que se encontre em um produto manufaturado 
que não a embalagem utilizada para o transporte ou 
armazenamento da referida substància. -

2. O Parágrafo 5 do Artigo I do Protocolo será substi
tuído pelo _parágrafo seguinte: 

5.- "Produção" significa a quantiáadi ae substân
cias controladas produzidas, menos a quantidade des
truída por tecnologias a serem aprovadas pelas Partes, 
e menos a quantidade usada inteiramente como maté
ria-prim~ na mamifatura de outros produtos químicos. 
A quantidade reciclada e reutilizada não deverá ser 
considerada como "produção". 

3. O parágrafo seguinte será acrescentado ao Artigo 1 
do Protocolo: 

9. "SU15stâi1Cia- trã.nsiciOiiâl". significa uma subs
tância que conste do Anexo C a este Protocolo, quer 
se apresente pura, quer em uma mistura. Inclui os iSó
meros de quaisquer dessas substâncias, excetuados os 
casos especificados no Anexo_ C, mas exclui qualquer 
substância ou mistura transicional que se encontre em 
um produto manufaturado, que não a embalagem utili
zada para o transporte ou armazenamento dessa subs
tância. 

C. Artigo 2, Parágrafo 5 
O parágrafo 5 do Artigo 2 do Protocolo será substituído 

pelo parágrafo seguinte: 

5. Qualquer Parte poderá, durante um ou mais 
períodos de controle, transferir a outra Parte qualquer 
porção de seu nível calculado de produção, como esta
belecido nos Artigos 2A até 2E, desde que o_ total 
global dos níveis calculados de produção das Partes 
i~teressadas, com_respeito a qualquer grupo de substân
Cias controladas, não exceda os limites de produção 
estabelecidos naqueles Artigos para tal grupo. Tal 
transferência de produção será notificada ao Secreta
r~a.do por cada uma das partes interessadas, cOm a espe
ctftcação dos termos de total_ ~!ansf~rência e do período 
em que a mesma se aplicará. 
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D. Artigo 2, parágrafo 6 
As palavras seguintes serão inseridas no parágrafo 6 do 

Artigo 2, antes das palavra_s "~~stâncias control~das", n;a 
primeira vez em que estas ocorrem: - -

Anexo A ou Anexo B . 

E. Artigo 2, parágrafo 8 (a) 

As palavras seguintes serão acrescentadas ap9_~ as pala~ 
vras "este Artigo", sempre que estas apareçam no par~graf!J 
8 (a) do Artigo 2 do Protocolo: - -

e os Artigos 2A aTe 2E. 

F. Artigo 2, parágrafo 9 (a) (i) 
As palavras seguintes serão acrescentadas após a expres

são "Anexo A", no parágrafo 9 (a) (i) do Artigo 2 do Proto
colo: 

e/ou :li.riexo B 
G. Artigo 2, parágrafo 9 (a) (ii) 

As palavras seguintes serão suprimidas do parágrafo 9 
(a) (ii) do Artigo 2 do Protocolo: 

em relaç:ãp a,os níveis de 1986 

H. Artigo 2, parágrafo 9 (c) . . __ _ 
As palavras seguintes serão suprimidaS- do parágrafo 9 

(c) do Artigo 2 do Protocolo: 

que repres'e'ntem no mítiiinO' dnqUentã- por cento 
do consumo total, pelas Partes, das substâncias controw 
!adas. 

e substituídas por: 
. que representem-a maioria das Partes que estejam opew 

ram;lo ~o~ termos do parágraf~ 1, ~r~igo ~ •. presente:s e votanM 
tes~ bem como a m!l~oria, 9as ~ar~es que assim não estejam 
operan~o, present~s e v<;>tantes 

I. Artigo 2, parágrafo U . . 

As palavras seguintes serão acrescefitadas após.a expres
são ".este Artigo", sempre que a mesma ocorrer no ·parágrafo 
11 do Artigo 2 do Protocolo: 

e Artigos 2A até 2E 

J, Artigo 2C: outros CFS totBimente halogenados 
0& parágrafos seguintes serão acre:scenfados ao .Protow 

colo, como Artigo ~Ç: _ _ . _ . _ . . . _ .· . : 
Aftigo 2C: outros CFC totahrient.e halogenados · 

. L Cada Parte assegurará que·- para o perfodo 
de doze meses a iniCiar-se em 1~· de janelfo de 1993, 
bem como para cada peíodo subseqüente de doze meses 
- o seu nível calculado de consumo das substâncias 
controladas no Grupo I do ArieXo B não eXcedei-á, 

· em cada ano, de oitenta por cento de seu nível calculado 
de consumo em 1989. Cada Parte- que produza Unia 
ou mais dessas subs.tâncias deverá, em relação aos-mes· 
mos períodos, assegurar que ~eu nível calculado ·de 
produção dessas sub.stâncias não·exceda, em cada ano, 

. o'tenta por Cento de seu nível calculado de·_produção 
em 1989. Contudo, no_sentido_de_ satisfazer_ as_!l~ces§i':.... 
daçles básicãs interrüis- das ParieS-qUe e.Stejãnl Õperando 
nos termos do parágrafo 1 do Artig.o 5,_.s.eu nfvel calcuw 
lado de produção poderá exceder aquele limite em, 
riq máximo, dez por cento de seu nível calculado de 
produção em 1989. 
, , 2. Cada Parte assegurará que -·para_ o_ período 

de doze meses a iniciarwse em 1~ âe jãndfõ de 1997, 

bem como para cada período subseqüente de doze meM 
ses- seu nível calculado de consumo das substâncias 
controladas no Grupo I do Anexo B não excederá, 
em cada ano, de quinze por cento de seu nível calculado 
de consumo em 1989. Ca~a Parte qu~ _procj!J.z.ª __ U_IJla 

-- ou mais. dessas substâncias deverá, em relação aos mes
mos períodos, assegurar que seu nível calculado de 
produção dessas substâncias não exceda, em cada ano, 
quinze por cento de seu _n_íy_el __ ç_a!~l!'-~-ºQ __ d~ __ _p_roduç_âo 

---~ ___ e.ID_].989. Col:itudo, rio sentido de satisfazar as necessi-
-dades básicas internas das Partes que estejam operando 
nos termos do parágrafo 1 do Artigo 5, seu nível calcu
lado de produção poderá exceder aquele limite em, 
no máximo, ·dez por cento de seu nível calculado de 
produção em 1989. 

-- - 5~ ·caaa Parte assegurará que .-para o pe~!odo 
de doze meses a iniciar-se- em P' de janeiro-áe 2000, 
bem como para cada período subseqüente de doze me
ses - seu nível calculado de consumo das substâncias 
controladas no Grupo I do Anexo B não excederá de 

·zero. Cada Parte que produza uma ou mais dessas subsw 
tâncias dev_erá, em relação aos mesmos perfodos, asse
gurar que seu nível calculado de produção daquelas 
substâncias não excederá de zero, Contudo, no sentido 
de satisfazer as necessidades básicas internas das Partes 
que estejam operando nos termos do parágrafo 1 do 
Artigo$. Se_!!QÍY.el calçulaQ_Q __ cle. produção poderá exceM 
der aquele limite em, no máximo, quinze por cento 
de seu nível calculado de produção em 1989 . 

L. Artigo 2D: tetracloreto de carbono 

Os parágrafOS Seguintes Serão acresc~Dta-dos ao Protocolo
co_mo Artigo 2D: 

Artigo 2D: tetracloreto de carbono 
l. Cada Parte assegurará que - para o período 

de doze meses a iniciarMse em 1~ de janeiro de "1995, 
bem como para_~c!B:..E~~ípt:I_Q. ~u_Q~eqü~-m~ .Q.~cj<g_e_me_~-- ________ _ 

-__ - .S~S --=---:seU-ilível calculado de consumo da substância 
----controlada no Grupo II do Anexo B não excederá, 

em cada ano, quinze por cento de seu nível calculado 
d:e .~onsumo _e:rp. 1989~ Cadª Parte que produza essa 

-'--·--:.-=sUbstância deve"rá, em relação aos mesmos períodos, 
_ assegurar que seu nível calculado de produção da subsM 

tância não excederá, em cada ano, de quinze por cento 
_de. seu nível calculado de produção em 1989. Contudo, 
no sentido de satisfazer as necessidades internas básicas 
das. Partes que estejam operando nos termos do paráM 
grafo 1' do Artigo 5', seu nível calculado de produção 
poderá exceder aquele limite em, no máximo, dez por 
cento de seu nível calculado de _produção e!111?89~ 

2. Cada Parle- asSegurará que -para o período 
de clQZ.e meses a iniciarwse em 19 de janeiro de 2000, 
bem como para cada período subseqüente de doze.meM 
ses -seu. nível calculado de consumo da substância 

___ ®_ntrolada no Grupo II do Anexo B não excederá de 
zero. Cada Parte que produza a referida substância 
deverá, em relação aos mesmos períodos, assegurar 
que seu nível calculado de produção da substância não 
excederá de zero. Contudo, no sentido de satisfazer 
as necessidades internas básicas das Partes que estejam 
operando nos termos do parágrafo 1 ~ do Artigo s~, 
seu nível calculado de produção poderá exceder aquele 
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limite em, no máximo, quinze por-c-ento de seu nível 
calculado de produção em 1989. 

M. Artigo 2E; I,I,l~tricloretano 
(metilclorofórmio) 

Os parágrafos seguintes serão acresçenta_dQs_ ao Protocolo 
como Artigo 2E: 

Artigo 2E: 1,1,1-tricloretano (metilclorofórmio) 
1. Cada Parte assegurará que -para o período 

de doze meses a iniciar-se em 1" de janeiro de 1993, 
bem como para cada período subseqüente de doze me
ses - seu nível calculado de consumo da substância 
controlada no Grupo III do Anexo B não excederá, 
em cada ano, seu nível calculado de cOnsumo em 1989. 
Cada Parte que produza a referida substância deverá, 
em relação aos mesmos períodos, assegurar que seu 
nível calculado de produção da substância não exceda, 
em cada ano, seu nível calculado de produção em 1989. 
Contudo, no sentido de satisfazer as necessidades inter
nas básicas das Partes que estejam operando nos termos 
do parágrafo 1 do Artigo 5, seu nível calculado de 
produção poderá exceder aquele limite cm, no máximo, 
dez por cento de seu nível calculado de produção em 
1989. 

2. Cada Parte assegurará que - para o período 
de doze_ meses a iniciar-se em 1~ d~ janeiro de 1995, 
bem como para cada período subseqüente de doze me
ses - seu nível calculado de consumo da substância 
controlada no Grupo III do Anexo B não excederá, 
em cada ano, de setenta por cento de seu nível caculado 
de consumo em 1989. Cada Parte_ que produza a refe
rida substância deverá, cm relaçãO. aOs mesmos perío
dos, assegurar qu-e seu nível calculado de proaução 
da substância não excederá, em cada ano, de setenta 
por cento de seu nível calculado d~ consumo em 1989. 
Contudo, no sentido de satisfazer as necess.idade,s_inter
nas básicas das Partes que estejám o}fér3rtdo nos termos 
do parágrafo 1 do Artigo 5, seu riíveT calculado de 
produção poderá exceder aquele limite e. no máximo. 
dez por cento de seu nível calculado de produção em 
1989. 

3. Cada Parte assegurará que ;._ para o período 
de doze meses a iniciar-se em 1'' de- janeiro· de 2000, 
bem como para cada período subseqücnte de doze me
ses - seu nível calculado _de co.usumo da substância 
controlada no Grupo- III do Anexo B não excederá. 
em cada ano, de trinta por cento de seu nível calculado 
de consumo em 1989. Cada Parte que produza a refe
rida substância deverá, em relação aos mesmos perío
dos. assegurar que seu nível de produção da referida 
substância não 'excederá. em cada ano. de trinta por 
cento de seu nível calculado de produção em 1989. 
Contudo, no sentido de satisfazer as·rr~:ceSsidades int~r
nas básicas das Partes que estejam operando nos termos 
do parágrafo 1 do Artigo 5, seu níví?l calculado de 
produção poderá exceder aquele limite-em, no máximo, 
dez por cento de seu nível calculado de produção em 
1989. 

4. Cada Parte assegurará que -_:_ para o período 
de doze meses a iniciãr-s-e em 1o de janeiro de 2005, 
bem corno para cada período subseqüente de doze me
ses - seu nível calCJJ.lado de consumo da substância 
controlada no Grupo III do Anexo B não_ excederá 

de zero. Cada Parte que produza a referida substância 
cleverá, em relação aos mesmos períodos, assegurar 
que seu nível calculado de produção da substância não 
excederá de zero.- Contudo, no sentido de satisfazer_ 
as necessidades internas básicas das Partes_ que estejam 
operando nos termos do parágrafo 1 do Artigo 5, no 
seu nível calculado de produção poderá exceder aquele 
limite em, no máximo,_quinze por cento de seu nível 
calculado de produção em 1989. 

5. As ParteS examinarão, em 1992, a exeqüibi
lidade de um programa de redução mais rápido do 
que o previsto neste Artigo. 

N. Artigo 3: Cálculo dos níveis de controle 
1. Será acrescentado o seguinte após a expressão "Ar

tigo '2" no Artigo 3 do Protocolo: 

, 2A até 2E, 
2. Serão acrescentadas as palavras seguintes após a ex

pressão "Anexo A". em todas as vezes que a mesma ocorrer 
no Artigo 3 do Protocolo: 

ou Anexo B 
O. Artigo 4: Co~tro~e de Comércio com não~ Partes 

1. Os p-arágrafoS ~r e 5 do Artigo 4 serão substituídos 
pelos parágrafos seguintes: 

L · A partir de 1' de janeiro de 1990, cada Parte 
banirá a importação das substâncias controladas no 
Anexo A que sejam oriundas de qualquer Estado 
que não seja Parte neste Protocolo. 

L bis._A Partir de um ano da data_de.entrada 
em vigor deste parágrafo~ cada Parte banirá a impor
tação das substâncias controladas no Anexo B que 

_sejam oriundas de qualquer Estado que não seja 
parte neste Protocolo. _ . 

2. A partir de 19 de janeiro de 1993, cada Parte 
banirá a exportação de quaisquer substâncias contro
ladas no Anexo A com destino a qualquer Estado 
que não seja parte neste Protocolo. 

2.bis. A começar de um ano dã data de_entra_da 
em vigor parágrafo, cada Parte banirá a exportação 
de quaisquer substâncias Controladas no Anexo B. 
com destino a qualquer EStado que não seja parte 
neste Protocolo. 

3. A partir de janeiro de 1992. as Partes deve~ 
___ rão, em obediência aos- procedimentos previstos no 
- Artigo 10 da COnvenÇão. elaborar num anexo uma 

lista de produtos que contenham as substâncias con
troladas _no Anexo A. As Partes que não tenham 
objetado ao anexo, de acordo com aqueles procedi
mentos, banirão, dentro de um ano da efetivação 
dá anexo, a importação daqUeles produtos, que se
jam oriundos de qualquer Estado que não seja parte 
neste Protocolo. 

3.bis. Dentro de três anos da data de-entrada 
em _vigo-r: çleste parágrafq, as Partes deverão, seguin
do os prOCedimentOs estabelecidos no Artigo 10 da 
Convenção, elaborar, num anexo, uma lista de pro
dutos que contenham as substâncias controladas no 
Anexo B. As Partes que não tiverem objet"ado ao 
anexo. de acordo com aqueles-procedimentos, terão 
de proibir, dentro de um ano da efetivação do anexo. 
.a importação daqueles produtos provenientes de 
qualquer Estado que não_ seja parte neste Protocolo. 
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4. Até lçde janeiro de 1994, as Partes determi
narão quanto à exeqüíbilidade de proibirem ou-res
tringirem ·a inip0it3ção, proveniente -de EStados qUe 
não sejam parte neste Protocolo, de produtos manu
faturados com as substâncias controladas no Anexo 
A, embora n-ão as contenham. Se for decidido que 
isso é praticável, aS Partes, seguindo os procedimen
tos previstos no Artigo 10 da Convenção, elaborarão, 
sob a forma que não tiverem objetado ao anexo, 
nos termos- daqueles procedimentos, terão, dentro 
de um ano da efetivação do anexo, de proibir a im
portação daqueles produtos de qualquer Estado que 
não seja parte neste Protocolo. 

4.bis. Dentro de cínco anos da entrada em vi
gor deste parágrafo, as Partes decidirão quando à 
exeqüibilidade de proibirem ou restringirem a iffipár
tação, proveniente de Estados que não sejam parte 
neste Protocolo, de produtos que tenham sido manu
faturados com substâncias controladas no Anexo B, 
embora não as contenham. Se for decidido que isso 
é praticável, as Partes, seguindo os procedimentos 
previstos no Artigo 10 da Convenção, elaboração, 
sob a forma de um anexo, a listagem de tais produtos. 
As Partes que não tiverem "objetada no anexo, nos 
termos daqueles procedimentos, terão dentro de um 
ano da efetivação do anexo, de proibir ou restringir 
a importação daqueles produtos, se provenientes de 
qualquer Estado que não seja parte neste Protocolo. 

5. Cada Parte compromete-se, dentro do limi
te máximo pratfcável, a desencorajai" a exportação, 
para qualquer Estado que não seja parte neste Prato

. colo, de tecnologia para ptoduzir ou utiliz3r substân-
cias controladas. 

2. r O' parágrafo 8 do Artigo 4 ~o .Protocolo será substi
tuído pelo parágrafo seguinte: 

Não obstante os dispositivos contidos neste Artigo, 
as importações a que se referem os parágrafos 1, 1 
bis, 3, 3 bis~ 4 e 4 bis, bem como as exportações a 
que se referem õs parágrafos 2' e 2 bis poderão ser 
permitidas. ainda que destinadas_a ou provenientes de 

. qualquer Estado _que não seja parte neste Protocolo, 
. ,caso o referido Estado seja considerado, por uma reu

nião das Partes, como tendo considerado,_ por uma 
. reunião das Partes, como tendo estipuladas pelo Artigo 
2, ArtigOs 2a a 2E, e por este Artigo, e como tendo 
apresentado dados para tal fim, tal como especificado 
no Artigo 7. 

3. O parágrafo" seguinte será· aérescentado ao Artigo· 
4 do :prqtocolo, como parágrafo 9: -------- ----

. 9. Para os fins deste ArtigO, a· expressão ''Estado -
.que não seja parte neste protocolo" incluirá, no que 
respeita uma determinada substância controlada, um 
Estado ou organização de integração económica regio
nal que não tenha aceito vincular-se pelas medidas de 
controle já e~ efeito, com relaÇão àquelà sUbStância. 

P. Artigo 5: Situação especial dos países em desenvol
, vimento 

O Artigo 5 do Protocolo será substituído pelo se-
guinte: ---

1. Qualquer Parte que seja um país em 
desenvolvimento e cujo nível calculado anual de consu-

mo das substâncias controladas no Anexo A seja infe
rior a 0,3_ quilogramas per capita, na data de entrada 
etn- vi_g_o-r--dest_e_ Protocolo_ para a Parte em questão, 
ou a qualquer tempo arites -ae 1~' de janeiro de 199, 
poderá, a fim de satisfazer suas necessidades internas 
básicas, adiar por dez anos seu cumprimento das medi
das de controle estabelecidas nos Artigos 2A a 2E. 

2. No entanto, nenhuma Parte que- esteja ope
rando nos termos do parágrafo 1 deste Artigo poderá 
exceder um nível Anexo 0,3 quilogramas per capita, 
nem um nível calculado anual de consumo das substân
cias controladas no Anexo B de 0,2 quilogramas per 
capita. 

3. Durante a implementação das medidas de con
trole estabelecidas nos Artigos 2A a 2E. qualquer Parte 
-que esteja operando nos termos do parágrafo 1 deste 
Artigo poderá utilizar: 

(a)Para as substâncias controladas no Anexo A, 
a menor cifra entre as duas seguintes: quer a média 
de ~eu ní'!~l ~lc~lado an~,~al_d~_çqnsmnQ~_IlQ período 
de 1995 a 1997, quer um nível calculado de consumo 
de 0,3 quilogramas per capita, com base para deter
minar seu cumprimento das medidas de Controle; 

(b)Para as substâncias controladas no Anexo B, 
a menor cifra entre as duas seguintes: quer a média 
de seu nível calculado anual de consumo, no período 
de 1998 a 2000, inclusive, quer um nível calculado de 
consumo de 0,2 quilogramas per capita, com base para 
determinar seu cumprimento das medidas de controle. 

4. Se, ã. (iuaiqu-er -ffiomelltO--anteS-q-ue Ih{Sejãffi-
aplicáveis aS-rii."edidas de controle estabelecidas nos Ar
tigos 2A e 2E, uma Parte qUe esteja operando nos 

- termos do parágrafo 1 deste Artigo encontra-se incapa-
- ____ ci,t~da_ c,i~ -~bot~-~ fo_m~ci_m~ntQ:a_9~g_l_la~o2:~ ~_ujJstâ~cias 

_____ oontr_ola_das_, a_referlda Parte poderá comunicar tal cir
cunstâncias ao SecretariadO: O Secretariado transmi
tirá imediatamente uma cópia de tal comunicação às 
Partes, as _quais considerarão à m-atéria em sua próxima 
Reunião vindoura, e decidirão sobre as medidas ade
quadas a serem tomadas. 

5. O desenvolvimento da capacidade de cumprir 
as obrigações das Partes que estejam operando nos 
termos do parágrafo 1 deste Artigo, no sentido de obe
decer às medidas de controle estabelecidas nos Artigos 
2A a 2E, hem como a implementação das mesmas pelas 
referidas Partes, dependerão da efetiva imple-mentação 

._da cooperação financeira prevista no Artigo 1_0 e çla 
~- tr~n§fe:~ênçifi d~. teço_QIQgi.~. prevista no Artigo IOA. _ 
_____ §. ___ Q_~J_quç_r_Pan~que esteja operando nos ter-

mos do parágrafo 1 deste artigo poderá, a qualquer 
- momento, notificar o Secretariado, por escrito, de que, 

tendo_ tomado todas as providências praticáveis, se en
contra impossibilitada de cumrpir uma ou todas as abri-

- -gaçõ-es prescritas nos Artig9s 2A e 2E, por mOtivo 
de urna implementação inadequada dos Artigos 10 e 
lOA. O Secretariado transmitirá íme"díatamente uma 
cópia de tal comunicação às Partes, que considerarão 
a matéria em sua próxima Reunião, com o devido reco
nhecimento do parágrafo 5_ deste Artigo, _e_ decidirão 
so6re ãs riie.àidãs apropriaâãS-a -sere-m -toitiadfiS~--- -- ----

o_ =o~?. ___ Durante o perfodo decorrido entre a cqmuni-
-cação e a Reunião das Partes em Que se-rão de:Cidíd3S 
as medidas apropriadas mencionadas no parágrafo 6 
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acima, ou por um período posterior-"que: a Reunião 
das Partes possa estabelecer, não serão invocadas coo~ 
tra a Parte notifiCàdora as medidas relativas ao não
cumpriinento referidas no Artigo 8. 

8. Uma Reunião das Partes examinará, o mais 
tardar até 1995, a situação das Partes que estejam ope
rando nos termos do parágrafo 1 deste Artigo, inclusive 
a implementação efetiva de coopera:çãO-financeira e 
transferência de tecnologia às mesmas, e adotará as 
revisões que estimar necessárias com respeito à vrogra
rnação das medidas de controle aplicáveis àquelas Par
tes. 

9. As decisões das Partes referidas nos parágra
gos 4,6 e 7 deste Artigo setão tomadas de acorçlo com 
o procedimento aplicado ao processo de tomada de 
decisões nos termos do Artigo 10. 

Q. Artigo 6: Avaliação e Revisão das Medidas de Controle 

As palavras seguintes serão acrescenta_das após expressão 
a "Artigo 2", no texto do Artigo 6 do Protocolo: 

Artigos 2A e 2E, bem como a situação referente 
a produção, importações e exportações das substâncias 
transicionais no Grupo I do Anexo C. 

R. Artigo 7: Comunica_ções de dados 

1. O Artigo 7 do Protocolo será substituído pelo se
guinte: 

1. Cada Parte fornecerá ao_ Secretariado, dentro 
do período de três meses a partir- da data em que se 
tiver tornado Parte, dados estatísticos sobre sua produ
ção, importaçãO e exportação de cada uma das substân
cias contrOladas no Ane:xo A, relativamente ao ano 
de 1986; ou, na falta destes, as melhores estimatiVas 
possíveis de tais dados. 

2. Cada Parte fornecerá aõ -secretariado dados 
estatísticos sobre sua produção, importãçáo e expor
tação de cada uma das substâncias controladas ao Ane
xo B, bem como de cada uma das substancias transi
cionais no Grupo I do Anexo C, relativamente ao ano 
de 1989; ou, na falta de dados concreto, as melhores 
estimativas possíveis desses dados no mais tardar, até 
três meses após a data em que entrarem em vigor, 
para aquela Parte, os dispositivos estabelecidos no Pro
tocolo relativamente às substâncias arroladas no Anexo 
B. 

3.- Cada Parte fornecerá ao Secretariado dados 
estatísticos sobre sua produção anual (como definida 
no parágrafo 5 do Artigo l) e, em separado, 

-quantidades usadas como -matéria prima, 
-quantidades destruídas com a utilização de tec-

nologias aprovadas pelas Partes, 
- importações e exportações páfa -ParteS e não

Partes, respectivamente, de cada uma das substâncias 
controladas enumeradas nos Anexos A e B, bem como 
das subst~cias transicionais do Grupo I do Anexo C, 
com relaçao ao ano durante o qual entraram em vigor 
para aquela Parte os dispostivos referentes às substân
cia~ no Anexo B, bem como a cada ano subseqüente. 
Ta1s dados deverão ser encaminhados, no mais tardar 
até nove meses depois do fim do ano a que se referire o{ 
os dados. 

4. Para as Partes que estejam operando nos ter
mos do parágrafo 8 (a)do Artigo (a) do Artigo 2, os 
requisitos -previstos hos parágrafos 1, 2 e 3 deste Artigo, 
relativamente a dados eStatísticos sobre importações 
e expbttações, seráo satisfeitos se a respectiva organi
zação de integração económica regional fornecer dados 
sobre importações e exportações entre a organização 
e Estados que não sejam membrOs da organização. 

S. Artigo 9: Pesquisa, desenvolvimento, conscientização pública 
e intercâmbio de informações 

O Parágrafo 1 (a) do Artigo 9 d.o.P.rotocolo será substi
tuído pelo seguinte: 

(a)As melhores tecnologias para aprimorar a con
tenção recuperação-, reciclagem ou destruição de subs
tâncias controladas e transicionais, ou para reduzir, 
por outros modos, as suas emissões; 

T. Artigo 10: Mecanismo financeiro 

O Artigo 10 do Protocolo será substituído pelo seguinte: 

Artigo JO:_Mecanismo financeiro 

. 1. As partes estabdecerão um mecanismo para 
o.s fms de prover cooperação financeira e técnica, inclu
Sive a transferência de tecnologia, às Partes que estejam 
operando nos tennos do parágrafo 1 do Artigo 5 deste 
Protocolo, a fim de pcnnitir a estas cumprir as medidas 
de controle fixâdas nos Artigos ~ e 2E do Protocolo. 
O ~ecanisihO, a sú mantido com contribuições adido~ 
nats a outras transferências financeiras_ já destinadas 
a Partes que estejam operando nos termos daquele 
parágrafo, cobrirá todos os custos incrementais acorda
dos, de tais partes, de modo a permitir-lhes cumprir 
as medidas de controle do Protocolo. Uma lista indica
tiva das categorias de custos incrementais será decidida 
pela Reunião das Partes. _ 

2. o meCani$mó- estabelecido nos termos do pa
rágrafo 1 incluirá uin Fundo Multilateral. Poderá incluir 
igualmente outros meios de cooperação multilateral 
regional e bilateral. _ ' 

3. O Fundo Multilateral deverá: 
(a) Cobrir os custos incrementais acordados, a tí

tulo de doação ou em termos concessionais. conforme 
s_eja mais apropriadõ, e de acordo com çri_térios a serem 
decididos pelas Partes: _ 

(b) financiar funções de câmara_ de compensação 
para: 

(i) assistir as Partes que estejam operando nos 
termos do parágrafo 1 do Artigo 5, por meio de estudos 
nacionais específicos ou outros meios de cOoperação 
técni~a, ~ id.e.ntificar suas necessidades de cooperação; 

- (ti) facthtar a cooperação técnica no sentido de 
atender a essas necessjdadcs identificadas; 

_(iii) distribuir, como previsto no Artigo 9, infor~ 
m~ç?~s e materiais pertinentes, bem como realizar se
mma:ws, sessões de treinamento e outras atividadcs 
relacronadas, para benefício das Partes que sejam paí
ses em desenvolvimento· e 

(iv) :acilitar.e monitorar outras modalidades de
coo~eraçao m,ulttlat_~ral: regional ou bilateral dispo
nfvers para patses que SeJam países em desenvolvimen
to; 
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(c) Financiar os serviços de secretariado do Fundo U. Artigo JOA: Transferência de Tecnologia 
Multilateral e custos de apoio relacionados. ________ _ 

4. O Fundo Multilateral funcionará sob a autori~ 
dade das Partes, que decidirão sobre suas políticas gloM 
bais. 

5. As.Partcs estabelecerão um Comitê ExecutivO 
para desenvolver e acompanhar a implementação ·cte 
políticas operacionais específicas, direrri~s e_aD:'!njos 
administrativos, inclusive o desembolso de recursos, 
com a finalidade de alcançar os objetivos do Fundo 
Multilateral. O Comitê desempenhará SUas tarefaS-- e 

O Artigo seguinte será acrescentado ao Protocolo, como 
sendo o Artigo lOA: 

Artigo tOA: Transferência de Tecnologia 

Cada Parte_ adotará todas as medidas praticáveis, 
compatíveis com os-- programas apoiados pelo meca
nismo financeira, nos~ntido de assegurar: 

_______ -~;t) __ ql!e_ sejall) ___ t_r--ª--ns_feri9os rapidamente para as 

responsabilidade, COIDO especificadas TIOS _§C_U§ J"~r_rn_Ç>S _____ _ 

Partes que estejam operando nos termos do parágrafo 
1 qo Art!g_<J _5 _QS_melhqr_~~-~ Jnaj~ a.m_bien___tal_m_e_nte_ segu~ 
ros produtos_ subst_i(utos disponíveis, bem como as tec
nologias a eles relacionados; 

de Referência acOrdados pefas Paftes, com a coope:.-- -
ração e assistência do Banco Internacional para Re~ 
construção e Desenvolvimento (Banco- Mundial), do 
Programa das Nações Unidas para o meio Ambiente, 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi~ 
menta, bem como de outras agências especializadas 
apropriadas, dependendo de suas respectivas áreas de 

(b)que as transferências referidas no subparágrafo 
(a) sejam feitas sob as condiÇões mais justas e favo
ráveis. 

V. Artigo 11: Reuniões das Partes 

competência. Os inembros do Comitê Executivo - O parágrafo 4 (g) do Artigo 11 do Protocolo será 
que serão selccionados com base numa representação substituído pelo seguinte:_ 
equilibrada das Partes que estejam operaridO nos ter~ (g)Avaliar. nos termos do Artigo 6, as me-
mos do parágrafo I do Artigo 5 e das Partes que não d didas _e controle e a situação relativa às substâncias_ 
o estejam- serão _endossados pelas Partes. -----tfáõSícíonais; - - -- -

6. O Fundo Multilateral será financiado por con- W. Artigo 17: Admissão de Partes Após a Entrada em Vigor 
tribuiÇões das Partes que não estejam Operando nos Artigos 2A a 2E, e _ _ 
termos do parágrafo 1 do Artigo 5, em moeda conver-_ 
sível ou, em certas circunstâncias, em espéde e/ou mo-e-·· "-}(;.Artigo 19: Denúncia 
da nacional, com base na escala de contribuições das O Artigo 19 do Protocolo será substituído pelo seguinte 
Nações Unidas. Serão encorajadas as con_tr!!?_ujç:ÇI_~~~=-- ___ pªt:_ág_t_::afo: _ _ _ _ _ _ ____ _ ___ _ 
las demais Partes. A cooperação bilateral e regional, 
em casos particulares definídos por uma -decisão das 
Partes poderá, até determinada percentagem e de con
formidade com quaisquer critérios a serem eSi)êcífi~ 
cados pelas Partes, ser considerada corno contribuição 
ao Fundo multilateral, uma_ \'~_z _ qu~ tal cooperação, 
no mínimo: 

(a) se relacione estritamente com o cumpriniento 
dos dispositivos deste Protocolo; 

(b) proveja recursos adicionais; e 
(c) atenda a custos incrementais acordados. 

7. As Partes decidirão sobre o orçamento progra
ma do Fundo Multilateral para cada período fiscal, 
bem como sobre a percentagem das contribuições devi
das por cada Parte individualmente. 

8. Os recursos do Fundo Multilateral serão de
sembolsados com a concorrência da Parte beneficiária. 

9. - As decisões a serem tomadas pelas Partes nos 
termos deste Artigo deverão ser alcançadas por consen
so sempre que possível. No caso em que tenham sido 
esgotados todos os esforços para chegar ao conse-nso
sem obtenção de um acordo, as decísões serão tomadas 
pelo voto da maioria de dois terços das Partes presentes 
e votantes, representando a maioria das Partes que 
estejam operando nos termos do parágrafo 1 do Artigo 
5, presentes e votantes, bem como a maioria das Partes 
que assim não estejam operando, presentes e votantes. 

10. O Mecanismo financeiro eStabelecido neste 
Artigo não prejudicará qUalquer arranjo futuro que 
possa ser desenvolvido com respeito a outras questões 
ligadas ao meio ambiente~ 

Qualquer Parte poderá denunciar este Protocolo 
mediante entrega de notificação. por-escrito, ao Depo
-sitário, a qualquer tempo após quatro anos de haver 
assumi~o as obrigações especificadas no parágÍ-afo 1 
do Artigo 2A. Tal denúncia terá efeito após o trans
curso de um ano da data do recebimento da notifiCação 
pelo D_epositário, ou numa data posterior cjue esteja 
especificada na notificação de denúncia. 

V. Anexos. 
Os Anexos seguintes serão acrescentados ao Protocolo: 

Grupo 

Grupo 1 

C21'2Ci4 

(' 3l'CI7 

<'3FPs 

C3l'4Ci4 

AnexoB 
Substancias Controladas 

Substância Potencial de Des-
-trtnçao-ue- < >zônio 

(CFC-11) 1.0 

(Cl'C-111) 1.0 

(CFC-112) 1:o 

(CFC'-211) 1.0 

(CFC-212) 1.0 

(CFC-2H) 1.0 

(CFC-214) 1.0 

(CFC-215) 1.0 
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C3F6a2 

c3F7Ct 

Grupo II 

CCt4 

Grupo III 

• 

(CFC-216) 

(CFC-217) 

tetracloreto de 
carbono 

1,1 ,1-triclorctano • 
Fsta fórmula não se refere a 1 ,t ,2-triclorctano. 

Anexo C 

Suhstâncias transicionais 

Grupo 

Grupo I SuhsH\ncias Grupo l 

CHFCI2 
(JTCFC-21) c 2JT3Fct2 

C'IIFcCI (TICFC-22) c 2n 3F2ct 

cn2Fa (HCFC-31) c 2H.{CI 

c 2IIFCI4 
(Ill:FC-1 21) c 3TIFCic

1 

c 2HF2a 3 
(TICFC-122) c 3IIFzC15 

c
2
nF3CJ2 · (HCFC-123) c 3rw3et4 

c 2IWFI (IIéFC-124) C3IIFl~l3 

c 2II2FCJ3 
(TICFC-131) - C3HF5\12 

CziizFzClz (IICPC-132) c3I1Fc,CI 

Cz1IzF3CJ (HCFC-133) c 3n 2rc15 

1.0 

1.0 

1.1 

0.1 

Junho de 1992 

Suhslâncias 

(ITCFC-141) 

(TICFC-1 42) 

(IICFC-151) 

(IICFC221) 

(IICFC -???) 

(ITCJ>C-~) 

(IICFC -224) 

(HCFC-225) 

(TICFC-226) 

(IICFC-231) 
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c3JJ2F[l4 

C3112FF13 

C:~H2FFI2 
C}Ti\CI 

C3JJ3ra4 

C11l3F2C'I3 

c3n3FF1z 
C3JJ3F[I 

C311~FCI3 

('311~1'[12 

('311-+" 3('1 

cp5rn2 

('31151'[1 

C3JI6FCI . 

(IICFC-232) 

(TTCFC-233) 

(TTCFC-234) 

(Hc:FC-235) 

(ITCFC-241) 

(Hc:FC-242) 

(TTCFC-241)" 

(TTCFC-244) 

(ITCFC-2'H) 

(ITCFC -2.52) 

(IICFC-2>1) 

(ITCFC-~ól) 

(IICFC-2'i2) 

(IICFC-271) 

Artigo 2: Entrada em Vigor 

1. EsJa Emenda entrará em vigor em 19 de janeii"o cte 
1992, desde que pelo menos vinte instrumentos de ratificação, 
adesão ou aprovação da Emenda tenham sido depositados 
por Estados ou Organizações de Integração Económica Regio
nal que sejam Partes no Protocolo de Montreal so_b_re S_ubstân-: _ 
cias que Destroem a Camada de _Ozónio. Na e_ventu.alidade_ 
de que tal condição não tenha sido satisfeita até aquela data, 
a Emenda entrará em vigor no nonagésimo dia após a data 
em que isso tenha sido obtido. 

2. Para os fins do parágrafo 1, nenhum dos referidos 
instrumentos depositados por uma Organização de Integração 
EconómiCa Regional será contado como adicioD.al àqueles de
positados pelos Estados-membros de tal OrganizaÇão. -

3. Após a entrada em vigor desta Emenda, como estipu
lado no parágrafo 1, ela entrará em vigor para qualquer outra 
Parte neste Protocolo, no nonagésimo dia da data de depósito 
de seu instrumento de ratifiCação, a.desão ou aprovação. 

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 se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 33, DE 1992 

Aprova o texto da Convenção sobre Zonas Úmidas 
de Importância Internacional, especialmente como Ha
bitat de Aves Aquáticas, concluída em Ramsar, Irã, 
a 2 de revereiro de 1971. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" É aprovado o texto da Convenção_ sObre Zonas 

Úmidas de Importância Internacional, especialmente como 

Habitat de Aves Aquáticas. concluída em Ramsar, a 2 de 
fevereiro de 1971. --- -

Parágrafo único. São sujeitoS à apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão desta 
ConVen-ç3."0, bim corn_o quàisquer ajustes complementares 
qUe. nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem 
encargos ou compioniissos gravosos ao património nacional. 
---Aff. -2"-- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. --- _ -

Senado Federal, 16 de junho de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

CONVENÇÃO SOBRE ZONAS. ÚMIDAS QIL 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 

ESPECIALMENTE COMO 
"HABITAT" DE AVES AQUÁTICAS 

As Partes Contratantes: 
Reconhecendo a interdependência do homem e do seu 

-ambiente; 
------considerando as funçõe_s_ ecológicas fundamentais das zo-

nas úmidas enquanto reguladoras dos regimes de água e en
quanto habitats de uma flora e fauna caraclerísticas, especial
mente de aves aquáticas; 
------ Conscientes de que as zonas úmidas constituem um recur
so de grande valor económico, cultural, científico e recreativo, 
cuja perda seria irreparável; 

Desejando pór termo, atual e futuramente, à progressiVa 
invasão e perda de zonas úmidas; 

Reconhecendo que as aves aquáticas nas suas migrações 
periódicas podem atravessar fronteiras e, portarito; devem 
ser consideradas como um recurso internacional; 

. Estando corifiante: qe que a conservação de_zonas úmidas. 
da sua flora e da sua fauna pode ser assegurada com políticas 
nacionais conjuntas de longo alcance, através de uma ação 
interilacioilal coordenada; 

.Concordaram no _que se segue:_ 

Artigo 1 

1. Para efeitos desta Convenção, as ·zonas Umidas são 
áreas de pântano, charco, turfa ou água, natural ou artificial, 

-permaneritiOu teirlPOráfta,-CóiT{ágUa estàgrulda-OUCOrrente; ---------
doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água marítima 
com menos de seiS metros de profundidade na maré baixa. 

2. Para efeitos desta Convenção, as aves aquáticas sáo 
pássaros ecologicamente dependentes de zonas úmidas. 

Artigo 2 

1. As Partes_ Contratantes indicarão as zonas úmidas apro
priaâas dentro dos seus territórios- para constã{-âa- Lista de 

~Lonas Úmidas de Importância Internacional, a seguir refe
ridas como "a Lista", que ficará a cargo do bureau criado 
pelo artigo 8. Os limites de todas as zonas úmidas serão descri
tos pormenoriza_d~tp.ente e tf~:mb~~- de_l4r!i_tªdq~ nq tp._apa, po
dendo incorporar áreas ribeirínhas--e fiforãiS- adJãCeiltes às 
~!J.E-!1-~-~~i_das -~ ilhas ou porções de água marítima com fiais 
de seis metros de Profundidãde na maré-baiXa- Situ<idã dentro--
da área de zona úmida, principalmente onde estas tiverem 
importância como_habitat de aves aquáticas. 

2. As zonas úmidas devem ser selecionadas, fundamen
tando-se a sua seleção na sua importância internacional' em 
termos ecológicos, botânicos, zoológicos, imunológicos ou hi
drológicos. A_s zonas úmidas de importância internacional _par<3. 
as aves aquáticas ein qualqu-eiestaç3.o do ã.no deVem-sei cõnsi~ 
deradas em primeiro lugar. 
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3. A inclusão na Lista da zona úmida não prejudica os 
direitos soberanos exclusivos da Parte Contnitãflte em cujo 
territóda·a-m~esrila se encontre situada. 

4. No momento da assinatura desta Convenção ou de 
depósito do seu instrumento de ratificação ou adesão, confor~ 
me preceitua o artígo 9, Cada Parte Contratante designará 
pelo menos uma zona úmida a ser incluída na Lista. 

5. Qualquer Parte Contratante terá o direito de adíc1áilai 
à Lista outras zonas úmidas situadas no seu território, aumen
tar us limites das que já estão incluídas na Lista, ou, por 
motivo de interesse nacional urgente, anular ou restringir os 
limites das zonas úmidas já por ela incluídas na Lista, e terá 
de informar destas alterações, a curto prazo_, o organismo 
ou o governo enca~~egado das funções de bureau pen_nanente, 
conforme especifica o artigo 8. _ 

6. Cada Parte Contratante deverá ter uma conta em conta 
as suas responsabilidades, no plano internadonal, para a con
servação, orientação e exploração racional da população mi
grante de aves aquáticas, tanto ao designar as_zOnas úmidas 
do seu território a serem inscritas na Lista, bem como ao 
exercer o seu direiTo de modifiCái ~diiscrição. : · 

Artigo 3 

1. As Partes·ContataiitéÇdeverão elaborar- e executar 
os seus planos de modo a promover a conservação das zonas 
úmidas incluídas na Lista c, na medida do possível, a explo
ração racional daquelas zonas úmidas do seu territóiió.---

2. Cada Parte Contratante toinará as medidas para ser 
informada com a possível brevidade sobre as modificações 
das condições ecológicas de qualquer zona úmida sitUada no 
seu território e -inSCrita 'ná~-LíSta: que se modifiCaram ou eStãO 
em vias de se modificar, devido ao desenvolvimento tecnoló
gfco-;poluição ou -oUtra fntei-Vençãõ humana. As informações 
destas mudanças serão transmitidas sem demora à Organização 
ou ao governo responsável pelas (unções do bureau especifi-
cadas no artigo 8. ---------

Artigo 4 

1. Cada Parte Contratante -deverá promover a conser
vação de zonas úmidas e de aves aquáticas estabelecendo 
reservas naturais nas zonas-úrrlldaS~ quer eStaS-esteJam ou 
não inscritas- ria Lista, e providenciar a sua proteção apro
priada. 

2. Caso uma Parte COntratante, .devido ao seu interesse 
nacional urgente, anule ou restrinja os·-rrmrteS-da zona úmida 
incluída na Lista, deverá, na medida do possível. compensar 
qualquer perda de recursos da zona úmida e em especial criar 
novas reservas naturais para as aves aquáticas e para a prote
ção dentro da mesma região ou em outra, de uma porção 
apropriada do habitat anterior. · 

3. As Partes CoritiataOtes pioCurãrão inCentivar a pes
quisa e o interefuí:tbio de dados e publicações relativas às 
zonas úmidas e à sua flora e fauna. 

4. As Partes Contratantes empreenderãO esforÇos pela 
sua gestão, para aumentar a população das aves aquáticas 
nas zonas úmidas apropriadas. 

5. As Partes Contratantes promoverão a formação do 
pessoal competente para estudo, gestão e proteção das zonas 
úmidas. 

Artigo 5 

As Partes Contratantes se consultarão mutuamente sobre 
a execução das obrigações decorrentes_ desta Convenção, prin-

cipalmente no caso de a zona úmida se estender sobre territó~ 
rios de mais de uma Parte Contratante ou no caso em que 
a bacia hidrográfica seja compartilhada pelas Partes Contra
tantes. Deverão ao mesmo tempo empreender esforços no 
sentido de coordenar e apoiarpõllticas e regulamentos atuã.is 
e futuros relativos à conservação de zonas úmidas e à sua 
flora e fauna. 

Artigo 6 

1. As Partes Contratantes deverão, à medida das necessi
dades. convocar conferências sobre a conservação de zonas 
úmidas e aves aquáticas.. 

2. Estas conferências terão um caráter consultivo e terão 
competência para: 

a) examinar a execução desta Convenção; 
b) examinar adições_e mudanças na Lista; 
c) analisar a informação relativa às mudanças de caráter 

ecológico de zonas úmidas incluídas na Lista, fornecidas em 
conformidade com o parágrafo 2 do artigo 3'; 

d) formular recomendações, de ordem geral ou específica. 
às Partes Contratantes acerca de conservação, gestão e explo
ração racional de zonas úmidas, da sua flora e fauna; 

e) solicitar aos organismos internacionais competentes a 
elaboração de relatórios e estatísticas sobre assuntos de natu
reza essencialmente internacional relativas às zonas úmidas. 

3. As Partes Contratantes deverão assegurar que os res
ponsáveis, em todos os níveis, da gestão de zonas úmidas, 
devem ser informados e levar em consideração recomendações 
destas conferências relativas à conservação, gestão e uso recio
nal de zonas úmidas e da sua flora c fauna. 

Artigo 7 

1. Os representantes das Partes Contratantes nestas con
ferências devem incluir especialistas em matéria de zonas úmi
das O_!:!_ª-ves aquát!~as, pelo_s conhecimentos e experiência ad
quiridos no campo científico, administrativo ou por outras 
funções apropriadas. ____ _ 

2. Cada Parte Contratante representada na conferência 
disporá ~e um voto, sendo as recom~ndaçõe~ aprovad~s pela 
simples maioria de votos desde que pelo menos metade das 
Partes Contratantes tenham participado no excrutínio. 

Artigo 8 

1. A União Internacional para a Conservação da Natureza 
e Recursos Naturais desempenhará as funções de bureau per
manente desta Convenção, até que seja nomeada outra organi
zação ou governo pela maioria de dois terços de todas as 
Partes Contratantes. 

2. O bureau -permanente deVerá especialmente: 
a) auxiliar na convocação e organização das conferências 

especificadas no artigo 6; 
b) manter a Lista de Zonas Úmidas de Importância Inter

nacional e receber das Partes Contratantes as informações 
sobre adições, extensões, supressões ou dimunições relativas 
às zonas úmidas inscritas na Lista conforme preceitua o pará-

~ grafo 5 do artigo; · 
c) receber das Partes Contratantes as informações. con

forme previsto no parágrafo 2 do artigo 3, sobre to_das as 
mudanças de natureza ecológica das zonas úmidas inscritas 
da Lista; 

d) notificar todas as Partes Contratantes ·sobre qualquer 
alteração à Lista ou mudanças nas características das zonas 
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úmidas ins-critas e providenciar que estes assuntos sejãm discu-
tidos na conferência- seguinte; _ 

e) dar conhecimento à Parte Contratante interessada das 
recomendaçóes das conferências relativas a estas alterações 
na Lista ou das mudanças de características das zonas úmidas 
inscritas. --

Artigo 9 

1. Esta Convenção ficará abt.:rta para aSsinatura pOr tem
po indeterminado. 

2. Qualquer membro-das Nações Unidas ou de urna das 
suas instituições especializadas ou da Agência Infernacional 
da Energia Atômica ou partidário do Estatuto da Corte Inter
nacional de Justiça pode tornar-se membro desta Cõr!VéilÇB.o 
por meio de: 

a) assinatura sem ressalva de ratificação; 
b) assinatura sujeita a ratificação, ·se-gUida de ratificação; 
c) adesão. -
3. A ratificação ou· ã adesão serão efetU.adas pelO -depó

sito de um instrumento de ratificação ou de adesão junto 
ao diretor-geral da Organização das Nações UO.idas para a 
Educação, Ciência e Cultura (a seguir designado como ''o 
Depositário"). 

Artigo lO 

1. Esta Convenção entrará em vigor quatro '!leses apõs 
sete Estados se terem tornado Partes Contratantes,· em COnfor
midade com o parágrafo 2 do artigo 9. 

2<- -A partir de então, esta Convenção entrará em vigor 
para cada Parte Contratante quatro meses após a sua assina
tura sem reservas no que concerne a ratificação, ou apUs o 
depósito de um instrumento de ratificação ou adesão. 

Artigo 10 bis 
(Incluído pelo Protocolo de Paris, 

de 3-12-1982) 

1. Esta ConVenção pode ser emendada por reuniã-O das 
Partes Contratantes convOcada com esse propósito de acordo
com este artigo. - -- --

2. Propostas de emendas podem ser feitas por qualquer 
Parte Contratante-.- _ 

3. O texto e as razões de qualquer emenda proposta 
devem ser informados ao organismo ou ao governo que exerça 
as funções de bureau permanente da Conveção (a seguir refe
rido como ·•o burcau") e deverão ser imediatamente infor
mados pelo bureau a todas as Partes Contiatantes. Qualquer 
comentário feito ao texto pelas Partes Contratantes deve ser 
informado_ __ _ao bureau dentro de três meses da data em que 
as Partes Contratan-tt!s forem informadas das emendas pelo 
bureau. O bureau deverá, imediafamente apóS: o último dia 
para o envio de comentários, informar às Partes Contratantes 
de todos os comentários enviados até esse: dia. 

4. A reunião o das Partes Contratantes para examinar 
uma emenda informada de acordo com o parágrafo 3 deverá 
ser convocada pelo bureau com base na solicitaÇãO por escrito 
de um terço das Partes Contratantes_._ _O bUreaU consultará 
as Partes Contratantes sobre a data e local da reunião. 

5. As emendas serão aprovadas por maioria de dois 
terços das Partes Contratantes presentes e votantes: -

6. A emenda aprovada entrará em vigor para a Parte 
Contrantailte que a-hOuver aceito no primeiro díã do quarto 
mês após a data em que dois terços das Partes COntratantes 
tenham depositado_ um instrumento de aceitação junto ao de
positário. Para a Parte Contratante que depositar o ínstru-

menta de aceitação após a data em que dois terços das Partes 
Contratantes tenham depositado um instrumento de aceita
ção, a emenda entrará em vigor no-primeiro dia do quarto 
mês seguinte à data do depósito de seu instrumento de acei
tação. 

Artigo 11 

__ L o _&ta Convençã_o continuar_á em vigor por um período 
indeterminado. 

2. Qualquer Parie Contratante poderá denunciar esta 
Convenç_ãg__após o período de _cinco anos a contar da data 
.em que entrou em vigor para aquela Parte, por meio de notifi
caçã.a ~scrita ao Depositário. A denúncia terá efeito quatro 
meseS ãpós o dia_ em que a notifiCação t1ver sido recebiaã 
pelo Depositário. 

Artigo 12 

., __ 1. b Depositário deverá comunicar, o mais-breve possí- ______ _ 
vel,-aú)dos os EstadOs que assinaram-ou -aaerirnm- ã esta-
Convenção sobre: 

-- a) ·aSsinaturas dã Conven_ção; _ 
b) d~pOSltos ae instrumentos de- iáfíflcaçãO.da COri-ven=---

ção; 
c) depósitos de instrumentos de adesão à Convenção; 
d} __ data de eqt~ada em :vigor da Conyençf\o; 
e) notificações de denúncia da Convenção. 
2. Lo_go que esta Convenção __ entre ern-_vigor,-o Depo-

_sitário fará o se;u registro junto do Secretariado das Nações 
Ullid~, e~ conformidade com o artigo 102 da Carta daquela 
Orgamzaçao. _ _ _ _- ___ ---, ____ _ 

Em fé do que os abaixo assinados~ devidamente autori
zados para o efeito, assinaram a presente Convenção. 

Elaborada em Ramsar no dia 2 de fevereiro de 1971, 
em um exemplar original em inglês, françês, alemão e russo, 
o texto inglês servindo de referência em caso de divergência 
de interpretação, que será confiado ao Depositário, devendo 
este enviar cópias devidamente autenticadas a todas as __ Partes 

- _O::mtratantes. 

Artigo 6 

(COnfórme emendado_ pela Conferência 
Extraordinária -das Partes 

Contratantes em 28-5-1987) 

1. Fica criada a Conferênciã. das Partes Contratantes 
para verifiCar e p-rOinover a útiplementaÇão desta Convenção. 
Q bureau mencio~ado no artigo 8_,_ parágrafo 1, convocará 
as reuniões ordinárias da Conferência das Partes Contratantes 
em intervalos não m~ores que -de t!ês anos!~exc{;t() 4ecisáo 
distinta da Conferência, -e as reuniões extr-aoffiinárias requ-e:.. 
ridas por escrito por pelo menos um terço das Partes Contra- -
tantes. Cada reunião o-rdinária da Conferêriciá das Partes Con
tratantes decidirá o local e data da próxima reunião ordinária. 

2. A Conf~_~ência das p-attes-contr~t~t~~-té_il_l:~~pe=-
tênda para: 

(1) examinar a execução desta Convenção; 
(b) examinar inclusões e mudanças na Lista; 
(c) analisar a informaçãO relativa às mudanças de caráter 

ecológico de zo!_las ~midas incll!_~'!!S na_ Li~!ª_ fo_~ne~ºª _ e~----
conformidade com o parágrafo 2 do art. 3; 

(d) formular recomendações, de ordCm- geral Ou esPecí
fica, às Partes Contratantes-, acerca de OODSeiVação, geStãO_ 
e exploraçào racional das zonas úmidas, da sua flora e faUna~ 
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(e) solicitar aos 6rganismos internacionais Competent~s 
a elaboração de relatórios e estatísticas sObre asSuntOs de 
natureza essencialmente internacional relativos às zonas úmi
das; 

(f) adotar outras recomendações, ou teso! uções, para pro
mover o funcionamento desta ConVenção. 

3. As Partes Cont~atantes deverão assegurar que os res
ponsáveis em todos os níveis da gestão das zonas úmidas de
vem ser informados e levar em consideração as recomendações 
destas Conferências relativas à conservação,- gestão e explo
ração racional de zonas úmidas e da sua flora e fauna. 

4. A Conferência das Partes CoDtratante"S adotará as 
regras de procedimento para cada uma de suas reuniões. 

5. A Conferência das Partes Contratantes estabelecerá 
e fiscalizará os regulamentos financeiros desta ConVerição. 
Em toda reunião ordinária, ela d_~verá adotar o orçamento 
do próximo períOâO financeiro pela maioria de dois terços 
das Partes Contratantes presentes e vC?tantes. 

6. Cada Parte Contratante deve contribuir ao orçamen
to de acordo com uma tabela de contribuições adotada por 
unanimidade das Partes Contratantes presentes e votantes 
em uma reunião ordinária da Conferêncià das Partes Contra
tantes. 

Artigo 7 

1. Os representantes das Partes Colltratantes nestas 
conferências deve incluir especialistas em matéria de zonas 
úmidas ou aves aquáticas, pelos conhecimentos e experiência 
adquiridos no campo cíentíficó~" administrativo ou por outras 
funções apropriadas. 

2. Cada Parte Contratante representada na Conferência 
disporá de um voto, sendo as· tecomendações, resoluções e 
decisões aprovadas pela simples maioria de votos das Partes 
Contratantes presentes e votantes, exceto se e-Stipulado distin
tamente nesta Convenção. 

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• 34, De 1992 

Aprova o texto da Convenção sobre Controle de 
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e 
sua Eliminação, concluída em Basiléia, Suíça, a 22 de 
março de 1989-

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' É aprovado o texto da Convenção Sobre_Con

trole de Movimentos TranSfronteiriços de Resíduos Perigosos 
e sua Eliminação, concluída em Basiléia, Suíça, a 22 de março 
de 1989. -

Parágrafo único. São sujeitos à aprovaçãO dO Congresso 
Nacional quaisquer ates que possam resultar em revisão d~ 
referida Convenção, bem como quaisquer ajustes complemen
tares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ou património 
nacional. 

Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. . 

Senado Federal, 16 de junho de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

CONVENÇÃO DE BASILÉIA SOBRE 
O CONTROLE DE MOVIMENTOS 

TRANSFRONTEIRIÇOS DE RESÍDUOS 
PERIGOSOS E SEU DEPÓSITO 

Preâmbulo 

As Partes da presente Convenção, 
Conscientes do risco que os resíduos perigosos e outros 

resíduos e seus movimentos transfronteiriços representam pa
ra a saúde humana e o meio ambiente, 

_ Atentas à crescente ameaça à saúde humana e ao meio 
ambiente que a maior geração, complexidade e movimento 
tra1,1sfronteiriço de resíduos perigosos e outros resíduos repre
sentam, 

Atentas também ao fato de que a maneira mais eficaz 
_de proteger a saúde humana e o meio ambiente dos perigos 
que esses resíduos representam é a redução ao mínimo da 
.su_a geração em termos de quantidade e/ou potencial de_ seus 
riscos, -

Convencidas de que os Estados devem tomar medidas 
necessárias para garantir que a administrã:ção de resfduos peri
gosos e outros resíduos, inclusive seu movimento transfron
teiriço e depósito, seja coerente com a proteção da saúde 
humana e do meio ambiente, independentemente do local 
de seu depósito, 

Observando que os Estados devem assegurar que o gera
dor cumpra suas tarefas no que se reJere ao transporte e 
depósito de resíduos perigos_os e outros resíduos numa maneira 
coerente com a proteção do meio ambiente, independente
mente do local de depósito, 

Reconhecendo plenamente que qualquer Estado tem o 
direito soberano de proibir a entrada ou depósito de resíduos 
perigosos e outros resíduos estrangeiros em seu território, 

Reconhecendo também o desejo _Crescente de prqibir mo
vimentos transfronteiriçOs â"e resíduos perigosos e seu depósito 
em outros Estados, especialmente nos países em desenvol
vimento, 

Convencidas de que os resíduos perigosos e outros resí
duos devem, na medida em que seja compatível com uma 
administração ambientalmente saudável e eficiente, ser depo
Sitados no Estado no qual foram gerados, 

Conscientes também de que os_ movimentos transfron
teiriços desses resíduos do Estado gerador para qualquer outro 
Estado devem ser permitidos apenas quando realizados e con
dições que não ameacem a saúde humana e o meio ambiente, 
nas condições previstas na presente Convenção, 

Considerando que um maior controle do movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos e outros resíduos agirá 
como um estímulo para a administração ambientalmente sau
dável_ dos mesmos e para a redução do volume des~e. movi-
mento transfronteiriço, - -

Convencidas de que os Estados devem tomar medidas 
para estabelecer um intercâmbio adequado_ de informações 
sobre o movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e 
outros resíduos que saem desses Estados ou neles entram 
e para o controle de tais movimentos, 

Observando que diversos acordos internacionais e regio
nais abordaram a questão da proteção e preservação do meio 
ambiente em relação-ao trânsito de bens perigosos, 

Levando em consideração a Declaração da Confer_ência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Esto
colmo, 1972), as Diretrizes e PrincfpíóS-do cairo para_a--ãdffii
nistração ambientalmente saudável de resíduos perigosos ado-
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tados pelo Conselho de Administração do Programa da~ Na
ções Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) por meto da 
decisão 14130 de 17 de junho de 1987, as Recomendações 
do Comitê de Peritos das Nações Unidas para o Transporte 
de Bens Perigosos _(formuladas em 1957 e atualizadas bienal
mente), recomendações, declarações, instrumentos e regula
mentos pertinentes adotados dentro do_ sis_tema_das _Naçõe.s 
Unidas e o trabalho e os estudos desenvolvidos_ dentro de 
outras organizações internacionais e i'eglollais, 

Atentas ao espírito, princípios, objetivos e ~u~çóes d_a 
Carta Mundial da Na tu reza a dotada pela Assembléia Geral 
das Nações Unidas na sua trigésima sétima sessão (1982) como 
a regra de ética para a proteção do meio ambiente humano 
e a preservação dos recursos naturais, 

Afirmando que os Estados devem cumprir suas obriga
ções internacionais no que se refere à proteção da saúde huma
na e proteção e à preservação do meio ambiente e que são 
responsáveis por danos em conformidade com o direito inter
nacional, 

Reconhecendo que, no caso· de uma violação grav~ dos 
dispositivoS da presente Convenção ou de qualquer protocolo 
da mesma, aplicar-se-ão as normas pertinentes do direito inter
nacional dos tratados, 

COnscientes da necessidade de continuar o desenvolvi
mento e a implementação de tec;nologias ambientalmente ra
cionais, que gerem~eScassos resíduos, medidas de reciclagem 
e bons sistemas de administraÇão e de mãnejO, -permitam redu
zir ao mínimo a geração de resíduos perigosos e outros resí
duos, 

ConscieilteS também da crescente preocupação interna
cioDal com a necessidade de um controle rigoroso do movi
mento transfronteiriçO de resíduos perigos_os e outros re_sfduos, 
bem como com a necessidade de, tanto quanto possível, redu
zir este movimento a-um niínimo, 

Preocupadas com o problema do tráficO ti"anSfroriteiriço 
ilegal de resíduos perig~sos e de outros res~d_uos, _ 

Levando também em consideração que países em desen
volvimento têm uma capacidade limitada para administrar 
resíduos perigosos e outros resíduos, 

Reconhecendo que é preciso promover a transferência 
de tecnologia para a adminisfràÇão Sri.Ud_ável dos resíduos peri
gosos e outros resíduos produzidos localmente, particular
mente para os países em desenvolvimento, de acordo com 
o espírito das Diretrizes do Cairo e da decisão 14/16 do .Conse
lho de Administração do PNUMA sobre a promoção da trans
ferência de tecnologias de proteção ambiental, 

Reconhecendo também que os resíduos perigosos e ou
tros resíduos devem ser transportados de acordo com as con-
venções e recomendações internacionais pertinentes, -

Convencidas também de que o movimento _t_ransfrQnteí
riçô de resíduos perigosos e outros resíduos só deve ser permi
tido quando o transporte e o depósitO final desses res:íduos 
forem ambientalmente racionais, e 

Determinadas a proteger, por meio de um controle rigo
roso·, a saúde humana e o meio ambiente ~ontra ps _ e_feitp_s 
adversos que podem resultar da geração e administração de 
resíduos perigosos e outros resíduos, 

Acordaram o seguinte: 
Artigo 1 

Alcance da Convenção 
1. Serão "resíduos perigosos" para os fins da presente 

Convenção, os seguintes resíduos que sejam objeto de movi
mentos transfronteiriços: 

. a) resíduos que se enquadrem em qualquer categoria con
tida no Anexo I, a menos que não possuam quaisquer das 
caracteristicas de$cri(as no Anexo_ IU; e _ --= 

- - -b) resÚluos não cobertos pelo parágrafo (a) mas definidos, 
ou considerados, resíduos perigosos pela legislação interna 
da Parte que seja Estado de exportação, de importação ou 
de trãnsíto. 

2. Os resíduos que se enquadram em qualquer categoria 
contida no Anexo II e que sejam objeto de movimentos trans
fronteiriços serão consíderados "outros resíduos" para os fins 
da presente CónveD.ção. -

3. Os resíduoS que, por serem radioativos, estiverem 
sujeitos a outros.sistemas internacionais de controle, inclusive 
instrumentos internacionais que se apliquem especificamente 
a materiais radioativos, ficam excluídos do âmbito da presente 
Convenção. ~ . 

4. Os resíduos derivados de operações normais de um 
navio, cuja descarga esteja coberta_ por um outro instrumento 
internacional, ficam excluídos do- âinbito da presente Con
-venção. 

Artigo 2 

Definições 

Para os fins da presente Convenção: 

1. Por "Resíduos" se entendem as substâncias ou obje
tos, a. cujo depósito se pi"oCede, se propõe proceder-se, ou 
se está obrigado a proceder-se em virtude do disposto na 
legislação nacional. 

2. Por ''Administração'' se entende a coleta, transporte 
e depósito de resíduos perigosos e outros resíduos, incluindo 
a vigilância dos locais de depósito. 

3. Por "Movimento transfronteiriÇo" se entende todo 
movimento de resíduos perigosos ou outros- resíduos proce
dentes de uma área sob a jurisdição nacional de um Estado 
para ou através de uma área sob a jurisdição nacional de 
:outro Estado ou para ou através de uma área não incluída 
na jUrisdição Itaciónal de qualquer Estado, desde que o movi
mento afete a pelo menos dois Estados. 

4. Por "DepóSito" se entende qualquer das operações 
especificadas noi Anexo IV da presente Convenção. 

5. Por ''Local ou Instalação aprovada" se entende um 
local ou uma in-stalação para o depósito de resíduos perigosos 

-e outros resíduos autorizada ou liberada para operar com 
esta finalidade por uma autoridade competente do Estado 
no qual o focal 6i.i a instalaçâo esteja localizada. 
___ (i_. Por "'A._utoridade c;q:r;npetente'' se entende uma auto~ 
ridade governamental designada por uma parte para ser res- -
ponsável, dentro das áreas geográficas consideradas adequa
das pela Parte, para receber a notificaÇão de um movimento 
transfronteiriço_ Qe resíduo~ perigosos ou outros resíduos, bem 
como qualquer informação relativa ao mesmo,_ e para dar 
resposta a tal notificaÇão, coino ptevê o Artigo 6; 

7. Por "Ponto focal" se entende a entidade de uma 
Parte mencionada no Artigo 5, responsável por receber e 
fornecer informações na forma prevista nos Artigos 13 e 16. 

8_- Por ''administração ambientalmente saudável de resí
duos perigosos ou outros resíduos" se entende a tomada de 
todas as medidas práticas para garantir que os resíduos perigo
soS e outros resíduos sejam administrados de m-aneira a prote
ger a saúde humana e o meio ambiente de efeitos nocivos 
que possam ser provocados por esses resíduos. 
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9. Por "Área sob a jurisdição naciomii de um Estado" 
se entende qualquer área terrestre, marítima ou aérea dentro 
da qual um Estado exerça responsabilidade adminsitrativa 
e rcgulamentadora de acordo com o direito internacional em 
relação à proteção da saúde humana ou do meio ambiente. 

10. Por "Estado de exportação'' se entende uma Parte 
a partir da qual se planeja iniciar ou se inicia um movirriento 
tr2n~frontdriço de resíduos periogosos ou outros resíduos. 

11. Por "Estado de importação" se entende uma parte 
para a qual se planeja fazer ou se faz efetivaip._ente um moví
rnento transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resí
duos com a finalidade de aí depositá-los ou de carregáMlos 
antes de depositáMlos numa área não incluída na jurisdição 
nacional de qualquer Estado. _ 

12. Por ''Estado de trânsito" se entende qualquer EstaM 
do, que não seja o Estado de exportação ou i'rnportação, 
através do qual se planeja fazer ou se faz um movimento 
transfronteiriço de resíduos periogosos ou outros resíduos. 

13. Por "Estados interessados" se entende as Partes 
que são Estados de exportação ou importação, ou Estados 
de trânsito, quer sejam Partes ou não. 

14. Por ··PE;!ssoas" se entende qualquer pessoa física ou 
jurídica. _ . ·- -- _ 

15. Por "Exportador" se entende qualquer pessoa sob 
a jurisdição do Estado de exportação que providencia a exporM 
tação de resíduos perigosos ou outros resíduos. 

16. Por "Importador" se entende qualquer_ pessoa sob 
a jurisdição do Estado de ímportação que providencia a imporM 
tação de resíduos perigosos ou outros resíduos. 

17. Por "Transportador" se entende qualquer pessoa 
que realiza o transporte de resíduos periogosos ou outros 
resíduos. _ _ _ 

18. Por "'Ger3.00in se entende qualquer pessoa cuja atiM 
vidade produza resíduos periogosos ou ou~ros resíduos que 
sejam objeto de um movimento transfronteiriço ou, caso essa 
pessoa não seja conhecida, a pessoa que possui e/ou controla 
esses resíduos. 

19. Por"Encarregado do depósito" se entende qualquer 
pessoa para a ·qual resíduos perigosos ou outros resíduos são 
enviados ou que _j!fetua o depósito desses resíduo_s. . __ 

20. Por "OrganizaçãO de integração política e/ou ec~nôM 
mica" se entende urna organização cánstítidda por Estados 
soberanos para a qual seus Estados-Membros tenham transfe
rido a competência pelas questões regidas pela presente Con
venção e que te-nha sid,o devidamente autorizada, de acordo 
com seus procedimentos internos, a assiná-~a, ratificáMla, acei
tá-la, aprová-la, confirmáMla formalmente Ot.!-aderir à mesma. 

21. Por ''Tráfico ilegal'' se entende qualquer movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos na 
forma especificada no Artigo 9. 

Artigo 3 

Definições Nacionais de 
Resíduos Perigosos 

1. Cada Parte deverá, dentro de um prazo de seis meses 
a contar da data em que se tornar um_~ __ Parte da presente 
Convenção, informar a Secretaria da Convenção a respeito 
dos resíduos_, excluídos aqueles relacionados nos Anexos I 
e II, considerados ou definidos como perigosos em sua legislaM 
ção nacional e a respeito de quaisquer requisitõ·s-relacionados 
com os procedimentos adotados para o movimento transfronM 
teiriÇo desses resíduos. 

2. Cada part"~ deverá subseqüenteni~mte informar a S~
cretaria a respeito de quaisquer mudanças significativas ocor
ridas na informação prestada em conformidade com o pará
pful. .. . 

3. A Secretaria deverá prontamente levar ao conheci
mento de todas as Partes as informações recebidas de acordo 
com os parágrafos I e 2. 

4. As Partes estarão obrigadas a colocar à disposição 
de seus exportadores a informação que lhes seja transmitida 
pela Secretaria em cumprimento do parágrafo 3. 

Artigo 4 

Obrigações Gerais 

1. (a)As Par!es que ~stiverem exercend9 o seu direito 
de proibir a importação de resíduos perigosos e outros resíduos 
para depósito deverão informaras outras Partes de sua decisão 
em conformidade com o que prevê o Artigo·13. 

(b) As Partes deverão proibir ou não pennitir a exporM 
!ação de resíduos perigosos e outros resíduos para as Partes 
que proibirem a importação desses resíduos, quando notifiM 
cadas como prevê o subparágrafo (a) acima. 

(c) As Partes deverão proibir ou não permitir a expor
tação de resíduos perigosos e outros .resíduos se o Estado 
dC íiríPoftação não der consentimento por escrito para a impor
tação específica, no caso de o Estado de importação não ter 
proibido a importação desses resíduos. 

2. Cada Parte deverá tomar medidas adequadas para: 
(a) assegurar que a geração de resíduos perigosos e outros 

resíduos em seu território seja reduzida a um mínimo, levando 
e:m consideração aspectos sociaiS, tecnológicos e econômicos; 

(b) assegurar a· disponibilidade de instalações adequadas 
para o depósito, visando a uma administração ambientalmente 
saudável de resíduos perigosos e "Otitrõs ·resíduos, as quais 
deverão se localizar, na medida do possível, dentro de seu 
território, seja qual for o local de depósito; 

(c) assegurar que as pessoas envolvidas na administraçãO 
de resíduos perigosos e outros resíduos dentro de seu território 
tomem as medidas necessárias_ para evitar a poluição por resí
duos periÕgos e outros resíduos provocada por essa adminis
tração e, se tal poluição ocorrer, para minimizar s'uas cOnse
qüências em relaçãO à saúde humana e ao meio ambiente; 

(d) assegurar que o movimento transfronteirfço de resíM 
duos perigosos e outros resíduos seja reduzido ao mínimo 
compatável com a administração ambientalmente saudável 
e eficiente desses resíduos e que seja _efetuado de maneira 
a proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos 
adversos que possam resultar desse movimento; 

e) não permitir a exPortàçãô de--resíduos perigOsos e· ou
tros resíduos para um Estado ou grupo de Estado qu~ .pertenM 
çam a uma organização de integração ec9nômica e/oU politica 
de que sejam Parte países, partiCularmente países eni desenM 
volvimento, cuja legislação tenha proibido todas as importaM 
ções, ou se tiver razões para crer que os resíduos_ em qu(_:stão 
não serão administrados de forma ambientalmente saudável, 
de acordo com critérios a serem Q.ecidos pela!-l Parte_s em sua 
pririleira reunião; 

(f) exigir que informações sobre q~alquer movimento 
transfronteiriço de resíQ:u9s perigosos e outros resíduos proM 
posto sejam fornecidas aos Estados interessados, de acord.;>_ 
com o Anexo V A, no sentido de definir claramente os efeitos 
desse movimento sobre a saúde humana e o meio ambiente; 
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(g) impedir a importação de resíduos perigosOS e outros 
resíduos se tiver razões para crer que os resíduos em questão 
não serão administrados de forma ambientalmente_?audável; 

(h) coorperar com outras Partes e organizações_ interes
sadas em atividades, dirctamente e através do Secretariado, 
inclusive divulgando informações sobre o mov_imento_ trans
fronteiriço--de resíduos perigosos e outros .respíduos, com o 
objetivo de aprimorar a administração ambientalmem_e saudá
vel desses_ resíduos e impedir o tráfico ilegal. 

3. As Partes consideram que o tráfiCo ilegal de resíduos 
perigosos ou outros resíduos é uma atividade cri~inosa. . 

4. Cada Parte deverá_ tomar medidas legais, adminis
trativas ou de outra natureza para implementar c fazer vigorar 
os dispositivos da presente Convenção, inclusive medidas para 
impedir e punir condutas que representem ViOlação da pre-
sente Convenção. - -

5. Nenhuma Parte permitirá que resíduos perigosos ou 
outros resíduos sejam exportados para um Estado que não 
seja Parte, ou importados de um Estado que não seja Parte. 

6. As Partes acordam que não permitirão a exportação 
de resíduos perigosos e outros-resíduos para-depósito dentro 
da área ao sul dos 60 graus de latitude sul, estejam ou não 
esses resíduos sujeitos a movimento transfronteiriçO. 

7. Além disso, cada Parte deverá: 

(a) proibir todas as pessoas sob sua jurisdição nacional 
de transportarem ou depositarem resíduos perigosos ou outros 
resíduos, a não ser que essas pessoas estejam autorizadas 
ou tenham permissão-para realizar esse tipo de operações; 

(b) exigir que=-os- resíduos perigosos e outros resíduos 
a serem objeto de um movimento transfronteiriÇCi sejam emba
lados, etiquetados e transportados em conformidade com nor
mas e padrões internacionais aceitoS e reconhecidos de forma 
geral no campo da embalagem, etiquetagem e transporte, 
e que sejam levadas em consideração prática pertinentes inter
nacionalmente reconhecidas; 

(c) exigir que os resíduos perigosos c outros resíduos se 
façam acompanhar de um documento de movimento desde 
o ponto no qual tenha início um movimento transfrOnteiriço 
até o ponto de depósito. 

8. Cada Parte deverá exigir que os resíduos perigosos 
e outros resíduos a serem exportados sejam adminsitrados 
de forma ambientalmente saudável no Estado de importação 
ou em qualquer outro lugar. Dirctrizes técnicas a serem ado ta
das para a administração ambientalmente saudável dos resí
duos cobertos pela presente Convenção se-rão acordadas pelas 
Partes em sua primeira reunião. 

9. As Partes deverão tomar medidas adequadas no sen
tido de garantir que o movimento transfronteiriço de resíduos 
perigosos e outros resíduos só seja perrnítidO se: 

(a) o Estado de exportação não tiVer Capacidade técnica 
e as instalações necessárias, capacidade ou locais de depósito 
adequados para depositar os resíduos em questão de forma 
ambientalmente saudável e eficiente; ou 

(b) _os resíduos em questão forem necessáríos como maté
ria-prima para as indústrias de recilagem ourecuperação no 
estado de importação; ou 

(c) o movimento transfronteiriço em questão estiver de 
acordo com outros critérios a serem acordados pelas Partes, 
desde que esses critérios rlão divirjam dos objetivos da pre-
sente Convenção. · 

10. A obrigação estipulada pela presente Convenção 
em relação aos Estados nos quais são gerados resíduos perio
gosos e outros resíduos, de exigir que esses resíduos sejam 

administrados de forma ambientalmente saudável não poderá, 
em nenhuma circunstância, ser transferida para os Estados 
d~ __ importação ou trânsito. ___ _ 

11. Nada na presente Convenção deve impedir uma Par
te de impor exigência adicionais que -se]ã-m cámpatívelS com 
os-dispositivos da presente Convenção e que esteJam em con
cordância com as normas de direito internacional, a _fim de 
inelhor proteger a-saúde humana e o_meio ambiente. 

12. Nada na presente Convenção deve afetar em ne
nhum aspecto a soberania dos Estados sobre seu maJ territó
rial, estabelecida de acordo com o direitO intt:!rnaciónal_e_o::; 
direitos soberanos e a jurisdição que os Estados exercem sobre 
suas Zonas económicas exclusivas e plataformas continentais 
de acordo com o direito-interriaciclnal, bem como o_ exercício 
dos direitos e liberdades de navegação por parte dos navios 
e aviões de todos os Estados, conforme prevê o direito interna
clôilal e como estbeiecido em instrumentos internacionais per
tinentes. 

13._ As Partes ~ever~C? _re_\le_r_periodi~a~~nte ~s _possibi
lidades de reduzir a quantidad_e e/ou_ o potencial de poluição 
dos resíduos perigosos e outros resíduos que são exportados 
p:ira- outros EStados, partiCularmente para os países em desen
volvimento. 

Artigo 5 

Designação de Autoridades 
Competentt:!s e do Ponto Focal 

Para facilitar a implementação da presente Convenção, 
as Partes deverão: 

1. Desigiüir- ou estabelecer uma ou mais autoridades 
competentes e um ponto focal. Uma autoridade competente 
deverá ser designada para receber a notificação no caso de 
um Estado de trânsito. 

2. Informar o Secretariado, em um período de três me
ses a partir da entrada em vigor da presente Convenção para 
elas, respeito das repartições designadas por elas como seu 
ponto focal e suas autoridades competentes. 

3. Informar o Secretariado, em um período de um mês 
a contar da data da decisão, a respeito de quaisquer mudanças 
relacionadas com a- designação feita em conformidade com 
o parágrafo 2 acima. 

Artigo 6 
Movimento Transfronteiriço entre Partes 

1. O Estado de exportação, deverá notificar, ou exigir 
que o gerador ou exportador notifiquem, por ·escrito, por 
meio da autoridade competente do Estado de exportação, 
a autoridade competente dos Estados interessados, a respeito 
de qualquer movimento transfronteiriçO de resíduos perigosos 
ou outros resíduos proposto. Essa notificação deverá conter 
as- declarações e informações especifiCadas no Anexo V A. 
escritas numa língua aceitável para o EStado de importação. 
Apenas uma notificação precisará ser enviada apra cada Um 
dos Estados interessados. 

2. O Estado de importação deverá responder por escrito 
ao notificador, permitindo o movimento com ou sem condi
ções, negando permissão para o movimento ou solicitando 
informações adicionaís. Uma cópia da resposta final do Estado 
de importação deverá ser enviada às autoridades competentes 
dos Estados interessados que sejam Partes. 

3. O Estado de exportação não deverá permitir que 
o gerador ou exportador dê_ início ao movimento transfrOn- --
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teiriço até que tenha recebído confirmação_ por escriiC! ~e 
que: 

a) o notificador recebeu o consentimento por escrito do 
Estado de importação; e 

b) o notificador recebeu da parte do Estado de impor
tação confirmação quanfo-aexistêncía de--um-Confrato entre 
o exportador e o encarregado do depósito especifiCando a 
administração ambientalmente saudável doS i-esídU:os em ques-
tão. --

4. Cada Estado de trânsito que seja Parte deverá acusar 
prontamente ao notificador o recebimento da notificação. 
Subseqüentemente, poderá dar uma resposta por escrito ao 
notificador, cm um prazo de 60 dias, permitin-do o movimento 
com ou sem condições, negando permissão para o inoviffient6 
ou solicitando informações adicionais. o· Estã.ào de expor
tação não deverá permitir que o movimento tfansftOriteiriço · 
tenha início arites -de haver recebido a permissão por escrito 
do Estado de trânsito. Não obstante, caso e!TI qualquer mo
mento uma Parte decida não exigir consentimento prévio, 
de forma geral ou sob condições específicas, para movimentos 
transfronteiriços de trânsito de resíduos perigosos ou outros 
resíduos, ou caso mo_difique seus requisitos Deste particUlar, 
deverá informar prontamente as outras Partes de sua decisão, 
como prevê o Artigo 13. Neste último caso, se o Estado de 
exportação não ·receber qualquer resposta em um prazo de 
60 dias a partir do recebimento de uma dete:i-minada notifi
cação pelo Estado de trânsito, o Estado de ex-portação poderá 
permitir que a exportação se faça através do Estado de t:r;ân-
sito. -

5. No caso de um movimento transfrOnteiriço em--que 
os resíduos sejam legalmente definidos ou considerados como 
resíduos perigosos·apenãs: 

a) pelo Estado de exportação, os requiSitos do parágrafo 
9 do presente Artigo que se aplicam ao importador e encarre
gado do depósitO e ao Estado de importação aplicar-se-ão, 
mutatis mutandis, ao exportador e ao Estado de exportação, 
respectivamente; 

b) pelo Estado de importação, ou pelos Estados de im
portação e de trânsito que sejam ParteS, Os reqUisitos dos 
parágrafos I, 3, 4 e 6 do~ presente Artigo que se aplicam 
ao exportador e ao Estado _de exportação aplicar-se-ão, mota
tis mutandis, ao importador do encarregado do depósito e 
ao Estado de importação. respe-ctivamente; ou-

c) pmqualquer Estado de trânsito que seja uma Parte, 
os dispositivos do parágrafo 4 aplicar-se-ão·a·tal Estado. 

6. O Estado de exportação poderá, mediante consenti
mento por esc1·íto dos Estados interessados, permitír ·que o 
gerador ou o exportador usem_ uma noti{i_çação geral pela 
qual os resíduos perigosos ou outros resíduos_ com as me$mas 
características físicas e qliíinicas sejam expedidàs regularmen
te para o mesmo encarregado do depósito via a mesma aduana 
de saída do Estado _de exportação, via a mesma aduana de 
entrada do Estado de importação e, no caso de trânsito, via 
a mesma aduana de entrada e saída do Estado ou Estados 
de trânsito. 

7. Os Estados interessados poderão apfesentar sua per
missão por escrito para a utilização da notifica"ção geral men
cionada no parágrafo 6 mediante o fornecimento de determi
nadas informações, como as quantidades exatis ou relações 
periódicas se resíduos perigosos ou outros resíduos a serem 
expedidos. 

8. A notificação geral e o consentimento por escrito 
mencionados nos parágrafos 6 e 7 poderão abranger múltiplas 

expedições de resíduos perigosos ou outros resíduos durante 
um período máximo de 12 meses~ 

9. As Partes deverão exigir que todas as pessoas encar
regadas de um movimento transfronteiriço de resíduos perigo
sos ou outros resíduos assinem o documento do movimento 
na entrega ou no recebimento dos resíduos em questão. Tam
bém deverão exigir que o encarregado do depósito ínforme 
tanto o exportador quanto a autoridade competente do Estado 
de exportação do recebimento, pelo encarregado do depósito, 
dos resíduos em questão e, no devido tempo, da conclusão 
do depósito de acordo com as especificações da notificação. 
Caso essas informações não sejam recebidas no Estado de 
exportação, a autoridade competenté do Estado de exportação 
ou o exportador deverão notificar o Estado de importação. 

10. A notüicação e resposta exigidas pelo presente Arti
go deverão ser transmitidas à autoridade competente das Par
tes interessadas ou às autoridades governamentais respon
sáveis no caso de Estados que não sejam Partes. 

11. Qualquer movimento transfronteiriço de resíduos 
perigosos ou outros resíduos deverá ser coberto por seguro, 
caução ou outra garantia exigida pelo Estado de importação 
ou qualquer Estado de trânsito que seja uma Parte. 

Artigo 7 

Movimento TransfronteirfçO a 
Partir de uma Parte através 

de Estados que não sejam Partes 

O parágrafo 2 do Artigo 6 da Convenção aplicar-se-á, 
mutatis mutandis, ao movimento transfronteiriço de resíduos 
perigosos ou outros resíduos a partir de uma Parte através 
de um Estad_o ou Estados_ que não sejam Partes. 

Artigo 8 

O Dever de Reimportar 
Quando um movimento transfronteiriço de resíduos peri- " 

gosos ou outros resíduos para o qual foi dado consentimento 
dos Estados interessados, com base nos di positivos da presente 
Convenção não puder ser concluído de acordo com os termqs 
do contrato, o Estado de exportação deverá garantir que os 
resíduos em questão serão _levados de volta para o seu territó
rio pelo exportador, caso não possam ser estabelecidos esque

-mas alternativos para o depóSito dos ·mesmos, de uma forma 
ambientalmente saudável, num prazo de 90 dias a pã.ftir da 
data em que o Estado importador informou o Estado de expor
tação e o Secretariado a esse respeito, ou em qualquer outro 
prazo acordado entre os Estados interessados. Para esse fim, 
o Estado de exportação e qualquer Parte de trânsito não deve
rá se opor, dificultar ou impedir o retorno desses resíduos 
para o Est~do de exportação._ 

Artigo 9 

Tráfico Ilegal 

1. Para os fins da presente Convenção, qualquer movi
mento transfronteiriçO de resídu_os perigosos ou outr~s_ rejei
tas: 

a) sem notificação, segundo os dispositivos da presente 
Convenção, para todos os Estados interessados; ou 

b) sem o consentimento,_segundo os dispositivos da pre
sente Convençã-o; de um Estado interessado; ou 

c) com o consentimento de Estados obtido por meio de 
falsificação, descrição enganosa ou fraude; ou 

d) que não esteja materialmente em conformidade com 
os documentos; ou 
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e) que resulte num depósito deliberado (por exemplo. 
dumping) de resíduos perigosos ou outros resíduos caracte
rizando violação da presente Convenção e de princípios gerais 
do direito internacional, -

Será considerado tráfico ilegal. 

2. No caso de um movimento transfronteiriço de resí
duos perigosos ou -o-utros resíduos considerado tráfico ilegal 
em função da conduta do exportador ou gerador, o Estado 
de exportação deverá assegurar que os resíduos em questão 
sejam: 

a) levados de volta pelo exportador ou pelo gerador ou, 
se necessário, pelo próprio Estado para dentro de seu território 
ou, se isto for impraticável; 

b) depositados de alguma outra forma de _acordo com 
os dispositivos da presente Convenção; 

Em um prazo de 30 dias a contar da data em que o 
Estado de exportação foi informado do tráfico ilegal ou em 
qualquer outro prazo acordado entre os Estados interessados. 
Para esse fim, as partes interessadas não deverão se opor, 
dificultar ou impedir o retomo desses resíduos para o Estado 
de exportação. 

3. No caso de um movimento trasfronteiriço de resíduos 
perigosos ou outros resíduos considerado {ráfico ílegal em 
função da conduta do importador ou do encarregado do depó· 
sito, o Estado de importação deverá assegurar que os resíduos 
em questão sejam depositados de forma ambientalmente sau· 
dável pelo importador ou encarregado do depósito ou, se 
necessário, pelo, pi"óprio Estado de importação em um- prazo 
de 30 dias a partir da data em que o tráfico ilegal tenha 
chegado ao conhecimento do Estado de importação ou em 
qualquer outro prazo acordado entre os Estados interessados. 
Para esse fim, as Partes interessadas deverão cooperar umas 
com as outras conforme necessário, no depósito dos resíduos 
de forma ambientalmente saudável. 

4. Nos casos em que a responsabilidade pelo tráfico 
ilegal não possa ser atribuída ao exportador ou gerador nem 
ao importador ou encarregado do depósito, as Partes interes
sadas ou outras Partes, de acordo com a situação, deverão 
assegurar, por meio de cooperação, que os resíduos em ques
tão sejam depositados o mais rapidamente possível de forma 
ambientalmente saudável no Estado de exportação, no Estado 
de importação ou em algum outro iugar considerado ade
quado. 

5. Cada Parte deverá implementar uma legislação nacio
nal/interna adequada para impedir e punir o tráfico ilegal. 
As Partes deverão cooperar umas com as outras para atingir 
os objetivos deste Artigo. 

Artigo 10 

Cooperação Internacional 

1. As Partes deverão cooperar umas com as _outras com 
o objetivo de aprimorar e alcançar um manejo ambiental
mente.saudável de resíduos perigosos e outros resíduos. . 

2. Para esse fim, as Partes deverão: 
a) mediante solicitação, fornecer informações, seja numa 

base bilateral ou multilateral, com vistas a promover o manejo 
ambientalmente saudável de resíduos perigosos e outros resí· 
duos, incluindo a harmonização d~ padrões técnicos e práticas 
para um manejo adequado de resíduos perigosos e outros 
resíduos; . 

b) cooperar na vigilância dos efeitos do manejo de resí· 
duas perigosos sobre a saúde humana e o meio ambiente; 

c) Cooperar, em sintonia com suas· leis, regulamentos 
e políticas nacionais, do desenvolvimento e implementação 
de novas tecnologias ambientalmente racionais com baixo ín
dice de resíduos e no aperfeiçoamento das tecnologias existen
tes com vistas a eliminar, na medida do possível. a geração 
de resíduos perigosos e outros resíduos e estabelecer métodos 
mais efetivos e eficientes de assegurar um manejo ambien
talmente saudável para os mesmos, incluindo o estudo dos 
efeitos económicos, sociais e ambientais da adoção de tais 
tecnologias novas ou aperfeiçoadas; 

-- d)Cooperaratívamente, em sintonia com ·suas leis, regula
mentos e políticas nacionais, na transferência de tecnologias 
e sistemas administrativos relacionados com o manejo ambien~ 
talmente saudável de resíduos. Também deverão cooperar 
no desenvolvimento de capacidade técnica entre as Partes, 
especialmente entre aquelas que necessitem ou solicitem assis
têncía técnica nessa __ área; 

e) cooperar no desenvolvimento de diretrizes técnicas e/ 
ou códigos de práticas apropríadas. 

3. As Partes deverão empregar meios adequados para 
coOperem, umas com as outras a fim de dar assistência aos 
países em desenvolvimento na implementaçã~ dos subpará· 
grafos a, b, c e d do parágrafo 2 do Artigo 4. 

4. Levando em consideração as necessidades_ dos países 
em desenvolvimento, esfimula-se a cooperação entre as Partes 
e as organizações intetriacióna-iS competentes com õ ·objetivo 
de promover, inter alia, uma consciência pública, o desenvol
vimento de um manejo ambientalmente saudável de resíduos 
perigosos e outros resíduos e a adoção de novas tecnologias 
com baixo índice de resíduos. 

Artigo 11 

Acordos Bilaterais, Multilaterais 
e Regionais 

1_, Não obstante o disposto no Artigo 4, parágrafo 5, 
as Partes podem estabelecer acordos ou arranjos bilaterais, 
multilaterais ou regionais D.o que se refere ao movimento trans
fronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos com Partes 
ou não Partes, desde que esses esquemas ou acordos não 
derroguem a administração ambientalmente saudável dos resí· 
duas_ perigosos e outros resíduos exigida pela presente Con· 
venção. Esses acordos ou esqu'!.'mas deverão estabelecer dispo
sitivos que não sejam menos ambientalmente saudáve~s que 
aqueles_ previstos na presente Conven·ção, particularmente le
vando-se em consideração os interesses dos países em desen
volvimento. 

2. As Partes deverão notificar o SecretariaQp a re_speito 
de quaisquer acordos ou arranjos bilaterais, multilaterais ou 
regionais mencionados no parágrafo 1 assim como a respeito 
daqueles estabelecidos antes da entrada em vigor da presente 
Convenção para tais partes, com a finalidade de controlar 
os movimentos transfronteiriços de resídUos perigosos e outros 
resíduos exclusivamente entre as Partes desses acordos. Os 
dispositivos da presente Convenção não afetarão movimentos 
transfronteíriços efetuados em copformidade com e~~es acqr
d_os_,_desde que esses acordos sejam compatíveis com o manejo 
ambientalmente saudável de resíduos perigosos e outros resí
duos, que estipula a presente Convenção. 

Artigo 12 
Consultas sobre Responsabilidade 

As. partes deverão cooperar com o objetivo de adotar, 
tão pr~:mto possív_el, um protocolo que estabeleça normas e 
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procedimentos adequados no campo da responsabilidade e 
compensação por danos provocados pelo movimento trans
fronteiriço e depóSíto de resíduos perigosos e outros resíduos. 

Artigo 13 
Transmissão de fnformãç6eS 

1. As partes deverão velar para que sejam imediata
mente informados_os_cstados interessados, sempre que tive
rem conhecimento de algum acidente ocorrido durante o movi
mento transfronteiriço de resíduos perigosos ou outrOs resí
duos que possa apresentar riscos à saúde humana e ao meio 
ambiente em outros estados. 

2. As pa-t:_t_e~ deverã? -rn:tormar ur1_1as às outras_, por meio 
do Secretariado. Cio seguinte: _ 

(a) mudanças em relação à designação de autoridades 
competentes e/ou pontos focais, de acordo com o artigo 5; 

(b) mudanças na sua definição nacionál de resíduos peri
gosos, de acordo com o artigo 3; 

e, o mais rapidamente possível, 
(c) decisões tomadas por elas de proibir total ou parcial

mente a importação de resíduos perigosos ou ·oUtros resíduos 
para depósito dentro da área sob sua jurisdição nacional; 

(d) decisões tomadas por elas com vistas -a limitar ou 
banir a exportação de resíduos perigosos Oll outros resíduos; 

(e) quaisquer outras informações exigidas em conformi
dade com o parágrafo 4 do presente artigo. _ _ 

3. As partes deverão, em cririsoriàricia com suas leis 
e regulamentos naciona"is;fiãSmitir, poí- meio do Secretariado, 
à Conferência das Partes estabelecida f)cfá art. 15, antes do 
final de cada ano civil, um relatório sobre o ano civil anterior, 
o qual deverá conter as seguintes informações: 

(a) autoridades competentes c pontos focais designados 
pelas mesmas de acordo com o art. 5; 

(b) informações sobre os movimentos transfronteiriços 
de resíduos __ perigosos ou de outros resíduos COm os quais 
tenham tido alguma relação, incluindo: 

(i) a quantidade de resíduos perigosos e outros resfduos 
exportados, a categoria dos mesmos, suas características. des
tino c qualquer país de trânsito e método de depósito especifi
cados na resposta à notificação; 

(ii) a quantidade de resíduos perigosos e outros resíduos 
importados, a categoria dos mesmos, suas características, ori
gem e métodos de depós_itn: 

(iii) depósitos qüe não tenham sido efetuados como pla-
nejado; -

(i v) esforços para reduzir a quantidade de resíduos Peri
gosos e outros resíduos sujeitos a movimento transfroriteiriço; 

(c) informações sobre as medidas adotadas por elas na 
implementação da presente convenção;-

(d) informa9-.õCs sobre esúttísticas qualificadas disponí
veis que tenham sido compiladas pelas mesmas a respeito 
dos efeitos da geração, transporte e depósito de resíduos peri
gosos e outros resíduos s_obrc a saúde humana e o meio am
biente; 

(e) informações sobre acordos e esquemas bilaterais, 
multilaterais e regionais estabelecidos de acordo com o art. 
11 da presente convenção; 

(0 informações sobre acidentes-ocorridos durante o mo
vimento transfronteiriço c depósito de res-íduos perigosos e 
outros resíduos e sobre as medidas tomadas para lidar com 
os mesmos; 

(g) informações sobre opções de depósito existentes den-
tro da área _de sua jurisdição nacional; -

(h) informaçõês sobre medidas tomadas para desenvolver 
tecnologias destinadas a reduzir e/ou eliminar a produção de 
resíduos perigosos e outros resíduos; e 

(i) quaisquer assuntos considerados pertinentes pela con
ferência das partes. 

4. As partes deverão, em consonância com suas leis 
e regulamentos nacionais, assegurar que cópias de cada notifi
cação relativa a qualquer movimento transfronteiriço de resí
duos perigosos ou outros resíduos, bem como de sua resposta, 
sejam enviadas aO Secretariado toda vez que uma parte, ao 
considerar que seu meio ambiente pode ser afetado por aquele 
movimento transfronteiriço, formule solicitação nesse sentido. 

Artigo 14 
Aspectos Financeiros 

1. As partes convêm que, de acordo com as necessidades 
específicas de_diferentes regiões e sub-regiões, devem ser esta
belecidos centros regionais e sub-regionaís- para treinamento 
e transferências de tecnologias relaCionadas com o manejo 

- de resíduos perigosos e outros resíduos e com a redução ao 
mínimo de sua geração. As Partes dl!liberarão a respeito do 
estabdecimento de mecanismos de financiamento adequados 
em bases voluntárias. 

2r, As partes examinarã a conveniência de estabelecer 
um fundo rotativo destinado a prestar assistência proviSória 
no caso de situações de emergência, com o objetivo de mini
mizar os danos provocados por acidentes resultantes de movi
mentos transfronteiriços de resíduos perigosos e outros resí
duos, ou ocorridos durante o depósito desses resíduos. 

Artigo 15 
Conferências das Partes 

1. Fica estabelecida .por m~io desta Uma Conferência 
das Partes. A primeira reuriião da Coriferência=dãS-"P3rtes 
será convocada pelo Diretor Executivo do PNUMA no prazo 
de um ano a partir da entrad~ em vigor da presente Conven
ção. __ Subseqüentemente, reuniões ordinárias da Conferência 
das Partes serão realizadas em inter_:valos regulares a serem 
determinados pela Conferência-em sua primeira re-união. 

2. Reuniões extraordinárias da Conferência daS Partes 
serão realizadas em outras ocasiões consideradas necessárias 
pela Conferência, ou mediante solicitação por escritO _de qu3.1-
quer Parte, num prazo de seis meses a partir do envio da 
referida solicitação ao Secretariado, desde que tal solicitação 
seja apoiada por pelo menos um terço das Partes. 
· - 3. A Conferência das Partes deverá acordar e adotar 
por consenso regras de procedimento para si mesma e para 
qualquer organismo subsidiário que possa vir a _estabelecer. 
bem como normas financeiras para determinar especificamen
te a participação financeira das Partes no cumprimento da 
presente Convenção. 

4. Em sua primeira reunião. as Partes deverão considera 
medidas adicin'lais que possam auxiliá-las no cumprimento 
de su.as resp(.1JJSabilidades em relação à proteção e preservação 
do meio ambiente marinho no contexto da presente Con
venção. 

5. A Conferência das Partes deverá manter sob contínua 
revisão e avaliação a efetiva implementação da presente Con- · 
venção e, além disso, deverá: 

a) promover a harmonização de políticas, estratégias e 
-medidas adequadas, com vistas a minimizar os danos provo
cados por resíduos perigosos e outros resíduos à saúde humana 
e -ao meio ambiente; > -
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b) considerar e adotar, de acordo com as necessidades, 
emendas à presente Convenção e seus anexos, levando em 
consideração~ inter alia, informações científiCas~ técnicas, ecó-
nômiéas e'ambientais dispo~íveis; - -

c) considerar e empreender qualquer ação adicionãl que 
possa ser necessária para alcançar os propóstiso da presente 
Convenção à luz da experiência adquirida na sua operacio
nalização assim como na Operacionalização dos acordos e es
quemas previstos no Artigo 11; 

d) considerar e adotar protocolos, de acordo com as ne
cessidades; e 

e) estabelecer quaisquer organislnoS- subsidiários consi
derados necessários para a implement3Çâ.Oâã. presente -Con
venção. 

6. As Nações Unidas, suas agências especializadas, bem 
como qualquer Estado que não seja Parte da presente Conven
ção, poderão estar representados como observadores nã.s reu
niões da Conferência das Partes. Qualquer organismo ou agên
cia, seja nacional ou internacional, governamental ou não-go
vernamental, qualificado nas áreas relacionadas a resíduos 
perigosos ou outtos resíduos que tenha informadO o Secreta
riado de seu desejo de ser representado como observador 
numa reunião da Conferência tias Partes, poderá ter permissão 
para tal, a não ser que pelo menos um terço das Partes presen
tes façam objeção. A admissão e participação de observadores 
ficará sujeita às regras de procedimento adotadas pela Confe-
rência das Partes. -

7. A Conferência das Partes -deVerá fazer, ·num praZO 
de três anos a partir da entrada em vigor da presente Conven
ção e pelo menos a cada seis anos subseqiíeD.temen.te; imú. 
avaliação de sua eficácia e, se julgado necessário, considerar 
a adoção de uma proibição completa ou parcial de movimentos 
transfronteiriços de resíduos perigosos e outros resíduos, à 
luz das últimas informações científicas, ambientaiS, ·técriiéa-s 
e económicas disponíveis. -

Artigo 16 
O-SecretariadO 

1. As funções do Secretariado serão as seguintes: 
a) organizar e prestar assistência às reuniOes previstas 

nos artigos 15 e 17; 
b) preparar e transmitir- relatórios baseados nãs infõ!rria

ções recebidas de acordo com os artigos 3, 4, 6, 11 e 13, 
bem como nas informações oriundas de reuniões de organis
mos subsidiários estabelecidas de acordo com o artigo 15 e 
também, de acordo com as necessidades, nas informações 
fornecidas por entidades intergovemamentais e não-governa-
mentais pertinentes; ' -- -- ~~ -

c) preparar relatórios sobre as atividades que desenvol
veu na implementação-de suas funções de acordo cmna-pre.;; 
sente Convenção-e ·apresc:mtá-los à Conferencia d-as-Partes; 

d) garantir a necessária coOrdenação com organismos in
ternacionais pertinente-s e~ ~e:rn.--particular, estabelecer esque
mas administrativos e ·contratuais necessáriOS pára' õ-efetivo
desempenho de suas funções; , -· -----

e) comunicar-se com-os pOfitosTocáis· e autoridades com
petentes estabelecidas pelas Partes de acordo C()m o- artigo 
5 da presente Convenção; -- ·- · ----

f) compilar informações relativas aos locais e inSfalaç-óes 
nacionais autorizadas pelas Partes e disponíveis para o depó
sito de seus resíduos perigosos e outros resíduos e fazer essas 
informações circularem entre as Partes; 

g) receber e transmitir iriformações de e para Partes so-
bre: 

--=-fontes de assistência técnica e treinamento; 
- know-how técnico e -científico disponível; 
- fontes de consultaria e avaliação especializada; e 
-disponibilidade de recursos. 
com vistas a assistir às Partes, mediante solicitação, em 

áreas como: 
- gerenciamento do sistema de notificação da presente 

Convenção; 
-manejo de resíduos perigos-os e outros resíduos; 
-tecnologias ambientalmente racio-nais relacionadas 

com os resíduos perigosos e outros resíduos, como tais tecno
logias _com baixo índice de resíduos ou sem r~síduos; 

-avaliação das capacidades e locais de depósito; 
-vigilância de resíduos perigosos- e outros resíduos; e 
-respostas a emergêndas·;-
h) fornecer às Partes, mediante solicitação, inforiri.açõeS 

sobre consultores ou firmas de consultaria que tenham a neces
sária competência técnica na área e que possam assistir· ãS 
mesmas no ·exaine de uma notificação para um movimento 
transfronteiriço, na avaliação-da conformidade de um carrega
mento de resíduos perigosos ou outros resíduos com a notifi
cação pertinente e/ou na verificação de que às instalações 
propostas para a depósito de resíduos perigosos e outros resí
duos são ambientalmente saudá veis, quando as Partes tiverem 
_razões para crer que os resíduos em questão não serão mane
jados de forma ambientalmente saudável. Qualquer exame 
dessa· natureza não terá suas despesas cóbertas pelo Secre
tariado; 

i) assistir às Partes, mediante solicitação, na identificação 
de casos de tráfico ilegal e fazer circular imediatamente, para 
as Partes interessadas, quaisquer informaÇões que tenha rece
bido_sobre tráfico ilegal; 

j) cooperar com as Partes e com as organizações e agên:. 
cias internacionã.is pertinentes e competentes no fornecimento 
de peritos e equipamentos ·para rapidamente prestar assistên
ci~ aos Estados no caso de uma situação de emergência; e 

k) desempenhar quaisquer outras funções relevantes à-s 
finalidades da presente Convenção, de acordo com as determi
nações da Conferência das Partes. 

2. As funções do Secretariado serão interinamente de
sempenhadas pelo PNUMA até a conclusão da primeira reu
nião da Conferência das Partes realizada de acordo com o 
artigo 15. 
, 3. Na sua primeira reunião, a Conferência das Partes 

deverá nomear o Secretariado dentre as organizações íntergó;; 
vernamentais competentes existentes que tiverem manifestado 
intenção de desempenhar as funções do Secretariado estabele
cidas na presente Convenção. Nessa reunião, a COnfefência: 
das Partes deverá também avaliar a execução, pelo Secreta::. 
riado interino, das funções a ele designadas, em particular 
aquelas decorrentes do parágrafo 1 acima, e tomar decisões 
a-respeito das estruturas adequadas para essas funções. 

Artigo 17 
Emendas à Convenção 

1. Qualquer Parte -poderá propor emendas à presente 
Convenção e qualquer Parte de Um- -protoColo poderá propor 
emendas àquele protocolo. Essas emendas deverão levar em 
conta, inter aUa, considerações científicas e técnicas televan
te·s.-
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2._ -Emendas à presente ConVeriçâõ ·deverão ser adoradas 
em urna reunião da Conferência ·das Partes .. Pmendas a qual
quer protocolo deverão ser ~dotadas numa reunião da Confe
rência das .Partes envolvendo o protocolo em questão. O texto 
de qualquer emenda proposta à presente ConVençãO ou a 
qualquer protocolo, salvo quando previsto de outra maneira 
em tal protocolo, deverá ser comunicado às Partes pelo Secre
tariado pelo menos seís meses antes da reunião na qual ela 
sed proposta para adoção. O secretariado deverá ainda comu
nica!" a's emendas propostas aos Signatários da presente Con
venção para informação dos mesmos. 

3. As partes deverão_ envidar todos_ os esforços para 
chegarem a um consen~o em reJação a qualquer emenda pro
posta à presente Convenção. CaSo tenham sido feitos todos 
os esforços, sem que se teitha chegado a um consenso, a 
emenda deverá, como último recUrso, ser adotada por voto 
majoritário de três quartos das Partes presentes e que estejam 
votando na reunião e apresentada pelo Depositário a todas 
as Partes para ratificação, aprovação, .confirmação -formal ou 
aceitação. · 

4. O pwcedimento mencionado_ no parágrafo 3 acima 
aplicar-se-á a emendas propostas a qualquer protocolo, a não 
ser q llando uma maioria de dois terços das Partes do protocolo 
em questão presentes e que estejam votando na reunião seja 
suficiente para a sua adoção. · 

5. Os iristrUmCntOs_ de ratificação", aprovação, :confir
mação formal ou aceitação de emendas deverão ser deposi
tados junto ao Depositário. As emendas adotadas de acordo 
com o:s parágrafos 3 e 4 acima deverão entrar em vigor entre 
as _ Pattes que as tenham aceito no nonagésimo dia 3pós a 
recepção pelo Depositário do instrumento de ratificação, apro
vação, corifirmaç_ão formal ou aceitação de pelo menos três 
quartos das Partes que tenhal!l aCeito as emendas ao protocolo 
em questão, a não ser- quando previsto· de outra maneira no 
próprio protocolo._ As emendas deverão entar em vigor para 
qualquer outra Parte no nonhgéSimó ·dia após ess-a Parte ter 
depositado seu instrumêlltO de fatifica:çãõ, aprovaÇão, cOnfir
mação formal ou aceitaçãO das emendas. 

6. Para os fins do Presente artigo, por '"Partes- presentes 
e que estejam votandon entende.-se Partes que estejam presen
teS e emitam um voto afirp1-ativOJ ou_ riegativo-. 

Artigo 18 
Adoção de Emendas aos Ane:xos 

1. ,Os an·exos _da present~ C:O~v'erição ou de qualquer 
protocolo deverão ser· parte in,tegrantc desta Convenção ou 
do protocolo em questão, conforme o_caso, e, salvo· quando 
expressamente previsto de outrá. maneira, uma referência a 
esta Convenção ou -ã-Se>üs-pfOtoColoo;:-ConStitUi-rambém uma 
referência a seus anexos. Esses anexos n:.s·..;ngir·se-ão a ques-
tões ·científicas, teCiticaS-e 3.dministfatiVas. . 

2. Salvo quaildo previsto de outra maneira em qualq:Je.:
p·rotocolo em relação a seus aneXos, o seguinte procedimento 
aplicar-se·á à proposta, adoção e entrada em vigor de_ anexos 
adicionais à presente Convenção óll de ãrfeXóS_a -um prot<icolo: 

a) os anexos à presente Convenção e seus protocolos 
deverão ser propostos e adotados de acordo_ com o procedi
mento estabelecido no a_rtigo 17, parágrafoS 2-, 3, e 4; 

b) qualquer parte que não possa aceitar tim anexo adicio
nal à presente Convençã_ô OU um ariexd ã qUalquer protocolo 
de que seja parte deverá notificar -o :qepositário a eSse respeitO, 
por escrito, cm prazo de .seis 'meSes ·a-partir ·da data da comuni· 
cação <la adoção feita pelo Depositário. O DepositáriO notifi· 

cará sem demora todas as partes a respeito do recebimento 
de qualquer notificação dessa natureza. Uma parte poderá, 
a qualquer momento substituir uma declaração anterior de 
objeção por uma aceitação e os anexos deverão, depois disso, 
entrar em vigor-para essa· parte; 

c) ao término de seis meses à partir da data em que 
circular a comunicação feita pelo Depositário, o anexo deverá 
entrar em vigor para todas as partes da presente convenção 
ou de qualquer protocolo em questão, mesmo as que não 
tiverem apresentado uma notificação como previsto no subp"a
rágrafo (b) acima. 

3. A proposta, ado_ção e entrada em vigor de emendas 
a anexos da presente convenção ou de qualquer protocolo 
ficarão sujeitas ao mesmo procedimento adotado em relação 
à proposta, adoção e entfada em vigor de anexos à presente 
Convenção ou anexos a um protocolo. Os anexos e emendas 
aos mesmos deverão levar em conta,inter alia, consideraÇões 
científicas e técnicas _relevantes. 

4. Caso um anexo adicional ou alguma- emenda a um 
anexo envolva uma emenda à presente Convenção ou a qual
quer protocolo. o anexo adicional ou anexo emendado não 
deverá entrar em vigor até que- a enienda à presente Conven
ção ou ao protocolo entre em_vigor. 

Artigo 19 
Verificação 

Qualquer Parte que tenha razões para crer que outra 
Parte agiu, ou está agindo de forma a violar suas obrigações 
para com a presente convenção poderá informar o Secreta· 
riado a esse respeito e, nesse caso, deverá simultânea e imedia
tamente informar, diretamente ou por meio do Secretafi:ado, 
a parte contra a qual as alegações- estão sendo levantadas. 
TO~as as informações pertinentes deverão ser encaminhadas 
pela Secretaria às Partes. -

Artigo 20 

Solução de Controvérsias 

1. No caso de alguma controvérsia.entre as Partes quan
to à interpretação, aplicação _ou cumprimento da presente 
Convenção ou_ de qualquer protocolo da mesma, estas deverão 
procurar solucionar a controversia por meio de negociações 
ou de qualquer outro meio pacífico de sua escolha. 

2. Caso as Partes interess:idaS não _ccrnsigam solucionar 
a. controvérsia pelos meios mencionados no parágrafo ante
nor, a controvérsia de_v_erá ser submetida, se as Partes nela 
envolvidas assim concordarem, à Corte Internacional de Jus
tiça ou a arbitragem sob as condições descritas no Anexo 
VI sobre arbitragem. Não obst:ante, não cheguem a um acordo 
quanto à subcomissão da contravérsia à Corte caso_ Intema
Çional de Justiça Ql,l a_ arbitragem, as Partes não ficarão isentas 
da responsabilidade de continuar a procurar uma solução pelos 
meios mencionados no parágrafo _1. 

3. Ao ratificar, aceitar, aprovar, confirmar formalmente 
ou aderir à presente Corivenção, ou em qualquer momento 
subseqüente, um estado ou organização de integração política 
elo~ económica ~odc;:rá declarar que reconhece como_ obriga
tóno de pleno dtreito e sem acordo especial, em relação a 
qualquer Parte que aceite a mesma obrigação; a submissão 
da controvérsia: -

a) à Corte Internacional de Justiça; e/ou 
b) a arbitragem de acordo com os procedimentos estabe

lecidos no anexo VI. 
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Essa declaração deverá ser notificada por escrito ao Secre
tariado, que a comunicará às Partes. 

Artigo 21 
AssinatUra 

A presente Convenção ficará aberta para assinatura por 
Estados, pela Namídia, representada pelo Conselho das Na
ções Unidas para a Namíbia, e por organizações de integração 
política e/ou económica, em Brasiléia em 22--de março de 
1989, no Departamento Federal de Negócios Estrangeiros da 
Suíça, em Berna, de 23 de março de 1989 a 30 de junho 
de 1989 e na sede das Nações Unidas em Nova Iorque de 
1' de julho de 1989 a 22 de março de 1990. 

Artigo 22 
Ratificação, Aceitação, Confiimaçâo 

Formal ou Aprovação 

1. A presente Convenção será objeto de ratificação, 
aceitação ou aprovação pelos Estados e pela Narníbia,- iepre
sentada pelo Conselho das Nações Unidas para a Namíbia, 
e de confirmação form-al ou aprova_ção_ por organizições' de 
integração política e/ou económica. Os instrumentos de ratifi
cação, aceitação, Cánfirmação forrilal ou aprovação deverão 
ser depositados junto ao Depositário. 

2. Qualquer organização mencionada no parágrafo 1 
acima que se torne Parte da presente Convenção sem que
nenhum de seus Estados-q~embros seja uma Parte ficará sujei-:.: 
ta a todas as obrigações previstas na presente ConvençãO. 
No caso de organizações dessa natureza, em que um ou ~ais 
de seus Estados-membros sejam parte da Convenção,·a orga
nizaçãO e seus Estados-membros deverão decidir a respeito 
de suas respectivas responsabilidades em relação ao cump-ri
mento de suas obrigações previstas na Convenção. NesseS 
casos, a organização e os Estados-membros não poderão exer
cer concomitantemente direitos previstos na Convenção. -

3. Em seus instrumentos de confirmação formal ou 
aprovação, as organiza:çóes mencionadas no parágrafo 1 acima 
deverão declarar o âmbito de sua competência em fetação 
às questões regidas pela Convenção. Essas organizaçõeS deve
rão também informar o Depositário, o qual, por sua vez, 
informará as Partes, a respeito de qualquer modificação subs
tancial no âmbito de sua competência. 

Artigo 23 
Adesão 

1. A presente Convenção fiCará aberta à adesão de Esta
dos, da Namíbia, representada pelo Conselho das Nações Uni
das para a Namíbia, e de organizações de integração política 
e/ou económica a partir do dia segUiilte à data na qual a 
Convenção for fechada para assinaturas. Os instrumentos de 
adesãO deverão ser depositados junto ao Depositário. 

2. Em seus instrumentOs de adesão, as organizações 
mencionadas no parágrafo 1 acima deverão declarar o âmbito 
de sua competência eni -relação às questões regidas pela Conw 
venção. Essas organizações também deverão informar o De
positáriO a resopeito de qualquer modificação SUbstancial 
ocorrida no âmbito de sua competência. -

3. Os dispositivos do artigo22, parágrafo 2 aplicar-se-ão 
às organiZações de integração política e/ou económica que 
aderirem à presente COnvenção.-

Artigo 24 
Direífo a Voto 

1. Com exceção do que prevê o parágrafo 2 abaixo, 
cada parte contratante da presente Conven,_ção terá um voto. 

2. As organizações de integração política e/ou econó
mica exercerão, em matérias no âriibito de sua competência, 
de acordo com_ o artigo 22, parágrafo 3"9, e artigo 23, parág"r'éi.fo 
29 , seu direito -de voto com um número de votos igual ao 
número de seus Estado~-membros que sejam Partes da Con
venção ou do protocolo em questão. Essas organizações não 
deverão exercer seu direito-de voto se seus Estadoswmembros 
exercerem o direito deles e vice-versa. 

Artigo 25 
Entrada em Vigor 

1. A presente Convenção ·entrará em vigor no nonagé
-simo dia após a data de depósito do vigésimo instrumento 
de ratfficação, aceitação, confirmação formal, aprovação ou 
adesão. 

2. Para cada Estado e/ou organização de integração p-o
lítica e/ou económica que ratifique·, ac.eite, aprove ou confirme 
formalmente a presente ConvençãO ou que aceda ã mesma 
àpOs a data de depósito do vigésiffió instrumento de ratifica
ção, aceitação, aprovação, confirmaç"ão formal ou adesão, 
a Convenção entrará em vigor ·no- rion_agésimo d~ia após a 
data de depósito por esse Estado ou organização de integração 
política e/ou económica de seu instrumento de ratificação, 
aceitação, aprovação, confirmação formal ou adesão. 

3. Para os fins dos parágrafos 19 e 29 acima, qualquer 
instrumento depositado por uma organização de integração 
política e/ou ecoTiômica não seiá contado como·- adidonal 
àqueles depositados pelos Estados-membros daquela organi
zação. 

Artigo 26 
. ,' Reservas:-e-Decla,rações 

1. Não poderá ser feita qualquer reserva ou exceção 
à presente Convenção. 

2. O parágrafo 1' deste artigo não impede que um Esta
do ou organização de integração política e/ou económica, ao 
assinar, ratificar, aceitar, aprovar, coilfirmã:r form-almente ou 
aderir à presente ConvenÇão, emít_a declarações ou manifes
tações, sob qualquer forma ou título, com vistas a, inter alia, 
harmonizar suas ,leis e regulamentos com os dispositivos da 
presente Convenção, desde que essas declarações ou afirma
ções não pretendam excluir ou modificar Os efeitos legais dos 
dispositivos da Convenção na sua aplicação àquele Estado. 

Artigo 27 
Denúncia-

1. A qualquer momento, após um prazo de três anos 
contado a partir da data de entrada em vigor da presente 
Convenção pai"a uma Parte, a mesma poderá denunciar a 
Convenção apreSentando uma notificação- por esciifo ao De-
positário. ~ · -

2. A denúncia será efc;:tiva um ~no após o recebimento 
da notificação pelo Depositário ou em qualquer data posterior 
especificada na P<?~i~cação. - -

Arigo 28 
Depositário 

O Secretáriõ-·Geral das Nações Unida$ será o Depositário 
da presente Convenção e de todo protocolo à mesma. 
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Artigo 29 
Textos Autênticos 

Os textos origirlàís em árabe, chinês, inglês, francês, russo 
e espanhol da presente Convenção são _igualmente autênticos. 

Em fé do que, os signatários, estando devidamente autori
zados nesse sentido. assinaram a presente Convenção. 

Aceita em ······~~ ................. _.H_L_;_.: ............ _ ...... ro•••··· 

Na data de ..... de .......... de 1989 

ANEXO I 
Categorias de Resíduos a serem controlados 

Fluxos de Resíduos 
Yl Resíduos clínicos oriundos de cuidados médicos em 

hospitais, ce:rfftos médicos e clínicas 
Y2 Resíduos oriundos da produção e preparação de pro-

dutos farmacêuticos --
Y3 Resíduo_s__d_e_ medicamentos e_ produtos farmacêuticos 
Y4 Resíduos oriundos da produção, formulação e utiliza-

ção de biocidas e produtos fito farmacêuticos -_ 
Y5 Resíduos oriundos da fabricação, formulação e utiliza

ção-de produtos químicos utilizados na preservação de madeira 
Y6 Resíduos oriundos da produção, formulação e utiliza

ção de solventes orgâncios_ 
Y7 Resíduos oriundos de operações de tratamento térmi

co e de têmpera que contenham cianetos 
Y8 Resíduos de óleos minerais -não aprõVeiliiVeis para 

o uso a que estavam destinados 
Y9 Misturas, ou emulsões residuais de óleos/água. hidro

carbonetos, água 
YlO Substâncias c artigos residuais que contenham-ou 

estejam contamiiiados com bifenilos policlorados e/ou terfe
nilos policloradus__e/ou bifenilos polibromados 

Yll Resíduos de alcatrão resultantes de refino, destilação 
ou qualquer outro tratamento pirolítico 

Y12 Resíduos oriundos da produção, formulação e utiliza
ção de tintas em geral, corantes, pigmentos, lacas, verniz 

Y13 Resíduos oriundos da produção, formulação e utiliza
ção de-resinas, látex, plastificantes, colas/adesivos 

Y14 Resíduos de substâncias qufmkas prOduzidas em ati
vidades de pesquisa e desenvolvimento -ou- de ensino que não 
estejam identificadas e/ou sejam novas e cujOs efeitos sObre 
o homem e/ou o meio ambiente sejam desconhecidos 

Y15 Resíduos de natureza explosiva que não estejam 
sujeitos a outra legfslação . ·- -·· 

Y16 Resíduos oriundos da produção, preparação e utiliza
ção de produtos químicos e materias de processamento foto-
gráfico · · - - -

Y17 Resíduos resultantes do tratamento supe:iicial de 
metais e plásticos - · 

Y18 Resíduos resultantes de operações de depósito de 
resíduos industriais 
Resíduos que tenham como elementos constitutivos: 

Y19 Carbonilos metálicos 
Y20 Bernio; compostos de bernio 
Y21 Compostos de cromo hexavalentes 
Y22 Compostos de cobre 
Y23 Compostos de zinco 
Y24 Arsênico; compostos de arsénico 
Y25 Selênio; compostOs de selênio 
Y26 Cádmio; compOstos de cádmio 
Y27 Antimónio; compostos de antimónio_ 
Y28 Telúrio; compostos de telúrio 

Y29 Mercúrio; compostos de mercúrio 
Y30 Tálio; compostos de tálio 
Y31 Chumbo; composto de chumbo 
Y32 Compostos inorgânicos de flúor, excluindo o fluoreto 

de cálcio 
Y33 Cianetos inorgânicos 
Y34 Soluções ácidas ou ácidos em forma sólida 
Y35 Soluções básicas ou bases em forma sólida 

-Y36 Amianto (pó e fibras) 
Y37 Compostos fosforosos orgânicos 
Y38 Cianetos orgânicos 
Y39 Fenóis; compostos fenólicos, inclusive clorofenóis 
Y40 Éteres 
Y41 Solventes orgânicos halogenados 
Y42 Solventes orgânicos, excluindo os solventes haloge-

nados 
Y43 Qualquer congêneie de dibenzo-furano policlorado 
Y 44 Qualquer _congênere de dibenzo-p-dioxina 
Y 45 Compostos orgânicOS halógenos diferentes das subs

tc!ncias mencionadas no presente Anexo (por exemplo, Y39, 
Y41, Y42, Y43, Y44) 

ANEXO II 
Categorias de Resíduos que exigem 

consideração Especial 

Y 46 Resíduos coletados de resistências 
Y 47 Resíduos oriundos da incineração de resíduos do

mésticos 

ANFXO Til 
Lista de características perigosas 

CLASSE C'.ódlgo C'aracterfstlcas 

DAS NU* 
1 Il1 f'xplrn;ivos 

Por suh~tância ou rcsfduo explosivo 
entende-se toda suhstância ou resíduo 
sólido ou líquido (ou mi.,.t ura df: suhstân
clas e resf<iuo') que por si só é capa•, 
mediante rração quimica 1 dt• produlir 
gás a uma temperatura, pressão e ve
locidade tais que provoque danos à.c; áre
ac; C"ircunjacentcs; 

113 lJquidos inflarruivcis 

Por lfquidos inflamávci~ e-ntende-se 
aqueles l(quidos ou mic;turas de lfqui
dos, oc; lfquido.c; que contC'nham sólidos 
em -soluçao ou suspensão (por exem
plo, tintas, verni7es., lacas, ele., mas sem 
incluir_ substâncias ou resíduos classi
ficados dl" outra maneira em função de 
suas características perigosas) que li
beram vapores inflamáveis a tempera~ 
furas ·não supe-riores a 60,'i C, ao :se
rem tecttados em recipie-nte fcchado

1 

ou a 65,6 C, em te:slc com recipiente 
aberto. {('onsidl"rando que os re:sulta
dnc; dos testes com recipiente aberto e 
recipiente fechado na.o sAo estrita
mente rornparávcis, e que resultados 
individuai!-. Uoct mesmos testes muitas 
ve?e-ct varü~m. re-gulamentos que apre
sentam variações dos números. apresen~ 
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4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

8 

ta dos acima com o ohj""t ivo de levar 
em conta essas dif<.·i-t.-nças seriam 
compatfvci~ com o espírito dc~ta defini~ 
ç!lo). 

114.1 Sólidos innamáveis 

Sólidos. ou res(duoc; c;ólidos. diferentes 
doe; clasc;Hicados como explosivos, que 
sob as condições encontradas no 
tran..,porte possam entrar em combus
tão faC'ilmcntc ou causar -ou contribuir 
para ~erar fogo por ti'icçno. 

114.2 Substâncias ou resfduos·- sujeitos a 
comhust~o espontânea 

Substâncias ou resfduos sujCitos a aque
cimento espontâneo sob condições 
normais de transporte ou a aque<i
ITK."nto quando em cantata com o ar, sen
do, portanto, suscetfvcis a pegar fogo 

H43 Substâncias ou resfduos que, em con
tato com água,,rmitem gasC"s inflamáveis 

Suhstaneias ou resfduos que, por inte
ração com água. podem se tornar in
flamáveis csponumeamente ou emitir 
gases 10 Oamúvci~ em q uanlidmJrs pengo
sas 

115.1 Oxidantes 

Suhc;tânria~ ou resíduos que. ernhora 
não sejam ncressariamC'ntc romhuc;tí
veis por sua própria naturt>?.a, possam 
provocar a comhustao de outro • ., ma
tC'riais ou contnhuir para tamo, geral
mente mediante a lihcração de oxigênio. 

11';.2 Pcróddos orgfinicos 

Suh.,tânrias ou rc.,fduos or~f.tnicos que 
cont(lom a t''\trutura-<>--o-hi\ak•ntc sa.o 
suh~lf\nC'ias lermicamt>ntc in.,távcis que 
podem entrar em derompo~ição exotér
mica auto-arelc:raúa. 

116.1 Venenosas (Agudas) 

Su~lânriac; ou re~rduos pac;sfveio; de pro
vocar morte ou c;érios danos ou efcilos 
advermc; à saúde humana se ingeridoc; 
ou inaladoc; ou pelo contato dos mes
mos com a pele. 

116.1 Suhc;tâncias infecciosas 

Suhc;tânC"ias ou resfduos contendo micro
organismos viáv(:is ou suac; toxinas que 
comprovada ou poc;sivt•lmt•nte provo
que-m dornçac; em animais ou seres hu
manos. 

III! Corrosivas 

Suhst~ncias ou rcsfduos que, por aç!lo ~ 
química~ provoquem c;érios J;.mos quan
do cm <.·ontato com tcddos vivos ou, 
em ca~o de va:~amt.•nto, matc-rialrrK'nte 

9 

9 

9 

9 

daniliqut"m, ou mt.·~mo dt.~<otruam outros 
bc.·n~ ou o mL·io Uc transporte; eles tarn
b{-m podem implil'ar outros ri">t:os. 

Ill o r ihrra~no de gases tóxicos em eontato 
C'Om o ar ou a água 

Suh<;tftncinc; ou rt'sfduo~ que por inte-ra
ç:\o C"om o ar ou a áJ!ua, seio pa<t<;ivcis 
dt• emitir ga.,es tóxko~ t.•m quumid:1dcs 
perigosas. 

1111 Tó•iras (Retardadas ou crllnicos) 

Suh<;tânC'iac; ou re~fduos que. se inala
doe; ou ing<."ridos. ou ,c;c pcnctrart>m na 
pele~ podem impliear efl:ito<; retardados 
ou crôniC"os. inl·lu\ivcc.·arC"in9!Wni<.·iJaúe. 

1112 Pcotóxicas 

Suh~tancins ou rc~fduos que, se lihera
dm, apresentem ou pO<i~Mm apresentar 
impac.·tos adversos retardados sohrc o 
nK'iO amhicntc- por hioa<.·umulaçao e/ou 
efeitos tóxkossohre-os sistemas hiôticos. 

Il11 C'apa1cs. pnr quaisquer meios, após o 
dep(l,ilo, de g<.•rar outro rnau.•rml, co
mo, por c.-xemplo, lixivia. que possua 
quaisquer das c.·ara<.'tcristit.'a"t rl'laC'iona
das acima. 

• Corrrc;ponde ao sic;tema dr rtac;~ifkac;ão de risro int"lufdo 
nac; Rt'<'Ollll'nthÇl'K'<o <.h~ Naçôes Unidns para o Transporte 
ele Mt•rc:u.lorül' Pen~nsas ('i J .... ..._.<i.'/\( '.1 WI./Rc-v. 'S. Nnc;ões 
Unidas, Nova lorqut•, 19~. 

TESTES 

Os riscos potenciais de determinados tipos de resíduos 
ainda não foram completamente documentados; não existem 
testes para definir quantitativamente esses riscos. É necessário 
aprofundar as pesquisas a fim de desenvolver meios para carac
terizar riscos desses resíduos em relação ao ser humano e/ou 
ao meio ambiente. Foram elaborados testes padronizados para 
as substâncias e materiais puros. Diversos países desenvol
veram testes nacionais que podem ser aplícados aos materiais 
relacionados no Anexo I com o objetivo de decidir se esses 
materiais apresentam qualquer das características· relacionadas 
neste Anexo. 

ANEXO IV 

Operações de Depósito 

A. Operações que não Íiiclua~p a possibilidade de recu
peração de recursos, reciclagem, reaproy.eitamento, 
regeneração, reutilização direta-ou usos alternativos 

A Seção A abrange todas as operações de depó
sito que ocorrem na prática 

Dl Depósito-ria terra oU s-obre-superfície -de-terra (por 
exemplo, aterramento etc.) 

02 Tratamento de solo (por exemplo, biodegradação 
de resíduos líquidos ou lamacentos no solo etc.) 

D3 Injc;:ção profunda (por exemplo, injeção de resíduos 
bombeáveis em poços. formações salinas ou depó
sitos de ocorrência natural etc.) 
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D4 Confinamento superficial (por exemplo, depósito 
de resíduos líquidos ou lamacentos em covas, tan
ques ou lagoas etc.) 

D5 Aterrarnentos especialmente projetados (por exem
plo, em compartimentos. separados, revestidos, tam
pados e isolados uns dos outros e do meio ambiente 
etc.) 

D6 Descarga num corpo de água, exceto mares/oceanos 
D7 Descarga em mares/oceanos, inclusive irisefções nos 

leitos dos mares 
D8 Tratamento biológico não especificado tm __ outra 

parte do presente Anexo que produza compostos 
ou misturas finais que sejam eliminadas por IIieio 
de quaisquer operações menciOnadas na Seção A 

D9 Tratamento físico-químicO hãO especificado em ou
tra parte do presente Anexo que produza compostos 
ou misturas finais que sejam eliminadas por meio 
de quaisquer das operações mencionadas na Seção 
A (por exemplo, evaporação, secagem, calcinação, 
neutralização, precipitação etc.) 

D10 Incineração sobre o solo 
D 11 Incineração no mar 
D12 Armazenagem permanente (por exemplo, coloca

ção de cootainers dentro_ de uma mina etc.) 
D13 Combinação ou mistura antes de se efetuar quais

quer das operações mencionadas na Seção A -
D14 Reempacotai:riento antes de se efetuar quaisquer 

das operações mencionadas p.a Se_ção A 
D15 Armazenagem no decorrer_de quaisquer das opera-

ções mencionadas na Seção A _ 
B. Operações que-possam levar à recuperação de recur

sos, reciclagem, reaproveitamento, reutilização di
reta ou usos alternativos 

A Seção B abrange todas as operações relacionadas com 
materiais legalmente definidos ou conSiderados como resíduos 
perigosos e que, de outro modo, teri3Iif sido destinados a 
operações incluídas na Seção A. 

R1 Utilização como combustível (mas não incineração 
direta) ou outros meios de gerar energia 

R2 Reaproveitamento/regeneração de solvent;!S 
R3 Reciclagem/reaproveitamento de substãndlas orgâ

nicas que não sejam usadas comO sólveriteS 
R4 Reciclagem/reaproveitamento de metais e-compos

tos metálico.s 
RS Reciclagem/reaproveitamento de outros materiaiS 

inorgânicos 
R6 Regeneração de ácidos ou bases 
R7 Recuperação. de componentes usados na redução 

da poluição 
RS Recuperação de componentes de catalisª.dores_ 
R9 Re-refinamento de petróleo usado ou outras reutili~ 

zações de petróleo previamente usado 
R10 Tratamento de solo que produza benefícios para 

a agricultura ou melhoras ambientais 
Rll Utilização de materiais residuais obtidos a partir 

de qualquer das operações relacionadas de Rl a 
R10 

R12 Intercâmbio de resíduos para submetê-los a qual
quer das operações relacionadas de R1 a R 11 

R13 Acumulação de material que se pretenda submeter 
a qualquer das operações menGiQ_nadas na Seção 
B 

ANEXO VA 

Informações a serem fornecidas por 
ocasião da Notificação 

1. Razão para a exportação dos resíduos 
2. Exportador dos resíduos 11 
3. Gerador(es) dos resíduos e local de geração 1/ 
4. Encarregado do depósito e local efetivo do mesmo 

11 
5. Transportador(es) pretendido(s) dos resíduos ou seus 

agentes, se conhecidos 11 
6. País de exportação dos resíduos 
Autoridade competente 21 
7. Possíveis países de trânsito 
Autoridade competente 2/ 
8. País de importação dos resíduos 
Autoridade competente 2/ 
9. Notificação geral ou isolada 
10. Data(s) projetada(s) dos(s) embarque(s) e período 

durante o qual os resíduos serão exportados e itine
rário proposto (inclusive ponto de enaada e saída) 
3/ 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 

18. 
19. 

20. 

Meio de tran~porte planejado (rodovia, fÚrovia, 
mar, ar, águas mternas) 
Informações sobre seguro 4/ 
Designação e descrição física dos resíduos, inclusive 

número Y e número das Nações Unidas e sua compo
sição 51 e informações sobre quaisquer requisitos_es
peciais de manejo inclusive providências de emer
gência em caso de acidentes. 
Tipo de empacotamento planejado (por exemplo, 

a granel, dentro de tambores, navio) 
. Quantidade estimada em peso/volume 6/ 
Processo pelo qual os resíduos são gerados 7/ 
Para os resíduos relacionados no Anexo I, classifi

cações do AnexO III: característica de risco, número 
H e classe das Nações Unidas. 

Método de depósito, de acordo com o Anexo _IV 
Declaração do gerador e exportador de que as infor-

mações são corretas _ 
Infor.lllações transmitidas (inclusive descrição técni

ca da usina) ao expO-i'tã.dor ou- gerador da parte do 
encarregado do depósito a respeito dos resíduos, com 
base nas quais este fez a sua avaliação de que não 
havia razão para crer que os resíduos não seriam 
administrados de forma ambientalmente, saudável de 
acordo com as leis e regulamentos do país de impor
tação. 

Informações relativas ao contrato entre o expor
tador e. o encarregado do depósito. 

NOTAS 

1/ Nome completo e endereço, número do telefone,.te
lex ou fãc-símile e nome, endereço, número do telefo
ne, telex ou fac-símile da pessoa a ser contatada 

21 Nome completo e endereço, número do telefone, te
lex ou fac-símile 

3/ No caso de uma notificação geral para diversas expe
dições, as datas planejadas de cada expedição ou, 
se não forem conhecidas, a freqüência esperada das 
expedições será exigida - -
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4/ Infç>nnaç_ões a serem fornecidas sobre exigências rela
tivas ao seguro e sobre como s_e_rão_ cumpridas pelo 
exportador, transportador e encarregado do depósito 

51 A natureza e a concentração dos componentes mais 
perigosos, em termos de toxicidade e_ ou__t:ro_s perigos 
apresentados pelos resíduos tanto no seu manuseio 
como no método de depósito propooSto 

6/ No caso de uma notificação geral para diversas expe
dições, tanto a quantidade total estima_da como as 
quantidades estimadas para cada expedição indivi
dual serão exigidas 

7/ Na medida em que isto for necessário para avaliar 
o risco e determinar até que ponto a- operação de 
depósito proposta é efetivame"ilte" adequada. 

ANEXOVB 

Informações a serem fornecidas no 
Documento de Movimento 

1. Exportador dos resíduos 11 
2 .. Gerador( os) dos resíduos e local de geração 11 
3. Encarregado do depósito e local efetivo do mesmo 
4. Transportador(es) dos resíduos li ou seu(s) agente(s) 

· 5. Objcto da notificação geral ou unitáría- -
6. A data de início do movimento transfronteiriço e 

data( s) e assinatura de cada pessoa encarregada dos 
resíduos por ocasião do recebimento dos mesmos 

7. ~eio de transporte (rodovia, ferrovia, vias aquáticas 
mternas, mar. ar), inclusive países de exportação, 
trânsito e ímportação, bem como ponto de entrada 
e saída que tenham sido indicados 

8. Descrição geral dos resíduos (estado físico, nome de 
embarque e classe apropriados das Nações Unidas, 
número das Nações Unidas, número Y e número 
H, de acordo com o caso) 

9. Informações sobre exigências especiais- de manuseio, 
inclusive providências de emergência eni caso de aci
dentes 

10. Tipo e núm~ro de pacotes 
11. Quantidade em peso/volume 
12. Declaração do gerador ou exportador de que as 

informações são corretas. -
13. Declaração do gerador ou exportador de que não 

há objeção alguma por parte das autoridades compe
tentes de todos os Estados interessados que sejam 
Partes 

14. Certifieado do encarregado do depósito quanto ao 
recebimento na instalação de depósito designada e 
indicação do método de depósito e data: aproximada 
do mesmo 

NOTAS 

As informações exigidas para o documento de movimento 
serão, quando possível, integradas num único documento com 
as informações exigidas pelas normas de transporte. Quando 
isto não for possível. as informações devem complementar, 
e não duplicar, aquelas exigidas de acordo com as normas 
de transporte. O documento de movimento--deverá conter 
instruções a respeito de quem deverá fornecer informações 
e preencher qualquer formulário. 

1/ Nome completo e endereço, número de telefone, te
lex ou fac-símile e o nome, endereço, número de telefone, 
telex ou facsímile da pessoa a ser contatada em caso de emer-
gência -------

ANEXOYI 
Arbitragem 

Artigo 1 

. Salvo se o acordo mencionado no Artigo 20 da Convenção 
dispuser de outra maneira, o procedimento de arbitragem 
deverá ser conduzido de acordo com os Artigos 2 a 10 abaixo. 

Artigo 2 

A parte demandante deverá notificar-o Secretariado de 
que as partes concordaram em submeter a controvérsia a arbi
tragem de acordo com o parágrafo 2 ou parágrafo 3 do Artigo 

-20 e indicar, em particular, ·as Artigos da ConvençãO cuja 
interpretação ou aplicação sejam objeto da controvérsia. O 
Secretariado encaminhará as infonUações recebidÇ~.s a todas 
as Partes da Convenção. 

Artigo 3 

O tribunal de arbitragem deverá ser composto por três 
membros. Cada uma das partes envolvidas na controvérsia 
deverá indicar um árbitro e dois árbitros assim indicad_os deve
rão designar de comum acordo um terceiro árbitro, que será 
o presidente do tribunal. Este último não poderá ser um cida
dão de qualquer das partes envolvidas na controvérsia, nem 
residir usualmente no território de unla da_s partes, e tampouco 
ser empregado por uma delas ou ter lidado com o caso em 
qualquer outra instância. 

Artigo 4 

1. Caso -0 presidente do tribunal de arbitragem não te
nha sido designado no prazo de dois meses a contar da data 
de indicação do segundo árbitro, o Secretário-Geral das Na
ções Unidas deverá, a pedido de uma das partes, designá-lo 

-~ dentro de um prazo adicional de dois meses. 
2. Caso uma das partes envolvidas na controvérsia não 

indique um árbitro num prazo de dois meses a partir do recebi
mentO da solicitação, a outra parte poderá Informar o fato 
aiJ- Secretário-Geral das Nações Unidas, o qual designará o 
presidente do tribunal de arbitragem num período adicíonal 
de dois meses .. Após a designação_, o presidente do tribunal 
de arbitragem deverá solicitar à parte que não indicou um 
árbitro para fazê-lo num prazo de dois meses. Decorrido este 
período, ele deverá informar o Secretário-Geral das Nações 
Unidas, que fará a indicação num prazo adicional de dois 
meses. 

Artigo 5 

1. o tribunal de arbitragem deverá profeiir sua decisão 
de acordo com o direito internacionãl_ e de aCOrdo com os 
dispositivos da presente ConvenÇão. 

2. Qualquer tribunal de arbitragem constituído como 
previsto no presente Anexo deverá estabelecer suas próprias 
regras de procedimento. 

Artigo 6 

1. As decisões do tribunal de arbitragem com relação 
tanto ao procedimento quanto à substância, deverão ser toma
das por voto majoritário de seus membros. 

2. O tribunal poderá tornar as medidas apropriadas para 
determinar os fatos. Mediante solicitação de uma das partes. 
poderá recomendar medidas cautelares indispensáveis. ---
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3. As Partes envolvidas na controvérsia oferecerão to
das as facilidades necessárias para o bom andamento do pro
cesso. 

4. A auséncia ou nãO Cumprimento de obrigação por 
uma parte não representará impedimento ao andamento do 
process_o. 

Artigo 7 

O tribunal poderá conhecer alegações contrárias baseadas 
diretamente na matéria da controvérsia, c deliberar a respeito. 

Artigo 8 

A menos que o trihunal de arbitragem dete_rmine de outra 
forma em função_ de circunstâncias particulares .dP caso, as 
despesas do tribunal, inclusive a remuneração _de seus mem
bros deverão ser assumidas pelas partes envolvidas na contro
vérsia e divididas igualmente:. O tribunal manterá um regi:tro 
de todas as suas despesas c encaminhará um balanço fmal 
das mesmas às partes. 

Artigo 9 

Qualquer parte que tenha um interesse de natureza legal 
na matéria da controvérsia, o qual possa ser afetado pela 
decisão do caso, poderá intervir no processo mediante autori
zação do tribunal. 

1. O tribunal deverá proferir sua sentença arbitral num 
prazo de cinco meses a partir da data de sua constituição, 
a menos que julgue necessário dilatar o prazo por um período 
adicional que não deve exceder cinco meses. 

2... A sentença do tribunal de arbitragem deverá ser 
acompanhada por uma deçlaração de motivos. Ela será defini
ti vã. e-Obrigatória para as Partes envOlvidas na controvérsia. 

3. Qualquer controvérsia que possa surgir entre as Par
tes com relação à interpretação ou execução da sentença pode
rá ser encaminhada ao tribunal de arbitragem que emitiu a 
sentença ou, caso não seja possível submetê-la a este, a um 
outro tribunal constituído da mesma maneira que o primeiro. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e e_u, Mauro 

Benevides, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 18, DE 1992 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contra
tar operação de crédito. 

O Senado_ FederaLres_olve: . _ 
Art. 1~ É a República Federativa do Brasil autorizada 

a contratar operação de crédito externo, no valor de 
US$22,000,000.00 (vinte e d()is milhões de dólares norte-ame
ricanas), junto_ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 
-BID. 

ParágrafO único. A operação de crédito externo, defi
nida neste artigo, destina-se ao financíari:lento parcial do Pro
grama de Apoio ao Fundo Nacional do Meio Ambiente da 
Presidência da República - SEMAN. 

Art. 2~ As condições financeiras básicas da operação 
de crédito são as seguintes_:_ 

a) credor: Banco Intcramericano de Desenvolvimento
BID· 

b) valor: US$22,000,000.00 (vinte e dois milhões de dóla
res norte-americanos); 

c) juros: exigidos-semestralmente a taxa de 3% ao ano; 
d) desembolso: data-limite- trêS anos após a assinatura 

do contrato; 
e) amortização: em trint~ parcelas semestrais iguais e 

consecutivas, vencendo a primeira dezoito meses após o térmi
no do período de _desembolso. 

Art. 3~ A autorização concedida por esta resolução de
verá ser exercida num prazo de doze meses, contado da data 
de sua publicação. -- -- --

Art. 4'' Esta resolução entra em vigor na data de __ s_ua 
publicação. 

Senado Federal. 15 de junho de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro 
Benevides, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 19, DE 1992 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contra
tar operação de crédito que menciona. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a República Federativa-do Brasil autorizada, 

nos termos da Resolução n' 96, de 1989, do Senado Federal, 
a contratar operação de crédito externo, no valor de CL$ 
HUNG 55,000,000.00 (cinqüenta e cinco milhões de dólares 
clearing Hungria), junto à Metrimpex Trade, Service and Jn
ves_tment Company Lirnited. 

Parágrafo único. Os. recUrsos, objeto da. operação de 
crédito. destinam~se ao financiamento integral da aquisição 
de peças de reposição, materiais e equipamentos para diversas 
instituições federais de ensino, no âmbito do Ministério da 
Educação. 

Art. 29 As condições básicas da operação de crédito 
são as seguintes: 

a) valor total da operação: CL$ HUNG 55,000,000.00 
(cinqüenta e cinco milhões de dólares cl~aring Hungria); 

b) principal financiado: CL$ HUNG 46.750,000.00 (qua
renta e seis milhões, setecentos e cinqüenta mil dólares dea
ring Hungria) -oitenta e cinco pÕr cento do total; 

-c) sinal: o principal não financiado -quinze por cento 
dO--valor total da operação- será pago em parcelas de valor 
correspondente a quinze por cento do valor de cada tranche 

.. (remessa rece'=!ida). As parcelas do sinal serão pagas imediata
mente (down payment) do seguinte modo: sete e meio por 
cento do valor de cada tranche (embarque), após a emissão 
das faturas pro forma e sete e meio por cento do valor desse 
embarque, contra-entrega à compradora da fatura comercial 
e do conhecimento do embarque; 

d) amortização: o principal financiado- oitenta e cinco 
por cento do valor total da operação - será dividido em 
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lot~s de valor correspondente a oitenta e cinco por cento 
do valor de cada tranche (remessa recebida). Cada lote do 
principal- oitenta e cinco por cento do valor de cada tranche 
- será amortízado em quatorze parcelas semestrais. sendo 
o prazo de carência de dezoito meses, contado a partir da 
data da emissão do_ conhecimento do embarque; 

e) juros: exigidos semestralmente, à taxá de sete e meio 
por cento ao ano, sobre o saldo dc_vcdor do principal de cada 

tranche, vencendo a primeira prestação de juros da tranche 
cada seis meses após a data do respectivo embarque. 

Art. 3~ A autorização concedida pores ta resolução terá 
validade de doze meses, a contar da data de sua publicação. 

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

~ Senado Federal, 15 de junho de 1992.- Senador Mauro 
Benel'ides, Presidente. -

SUMÁRIO 

1992 
I- ATA DA 118' SESSÃO, EM 16 DE JUNHO DE 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 
- N" 227/92 (n" 221/92, na origem), submetendo à 

deliberação do Senado a escolha do Sr. Jo~ãoD!rlos PeSSº-a 
Fragoso, Ministro de Primeira Classe, da C<.!.ucira de Di~ 
plomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junw ao Reino da Bélgica. 

1.2.2 - Comunicação da Liderança do PSDB 
Referente a indicação como membro titular da Comis

são Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a apurar 
fatos contidos nas denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello, 
às atividades do Sr. Paulo César Cavalcante Farias, em 
substituição ao Senador Almír Gabriel, o Senador Mário 
Covas. 

1.2.3 - Leitura de projetos 
-ProjetO de Decreto Legislativn n'·' 64/92, de autoria 

do Senador Maurício Corr~a. que susta a Portaria n~ 128, 
de 18 de maio de 1992, do Ministro da AgflCU1tU.ta e Réfor
ma Agrária. 

- Projeto de Lei do Senado n" 88/92, de autoria do 
Senador Pedro Simon, que dispõe sobre o ensino_ da língua 
espanhola nos Estados limítrofcs com os países formadores 
do Mercosul. 

1.2.4- Requerimentos 
- N''~ 407 c 408/92, de autoria do Senador _Pedro 

Simon, solicitando ao Ministro da Saúde e_ ao _Ministro 
da Economia, Fazenda e Planejanlcnto, irlrOfinaÇõeS qUe 
menciona. 

1.2.5- Apreciação de matéria 
Requerimento n" 406/92, de autoria da Senadora Mar

luce Pinto, lido em sessão anterior. Aprovado. 

1.2.6 - Requerimento 
- N1' 409/92. de autoria do Senador Garibaldi Alves 

Filho, solicitando que_scja considerado como licença autoM 
rizada o período de 16 t! 17 de junho do corrente ano. 
Aprovado. 

1.2.7- Comunicação 
Do Senador Lcvy Dias, que se ausentará do País. 

1.2.8 - Comunicações da Presidência 
- Recebimento da Mensagem n~ 226/92 (no 217/92, 

na origem), pela qual o Senhor Presidente da República, 
soliCita autorização para que a União possa ultimar a con
tratação de operação de crédito externo, no valor equiva-

lente a até duzentos e cinco milhões de dólares norte Mame~ 
ricanos, junto ao Banco Internacional 1...!. _Reconstrução 
e Desenvolvimento - BIRD. destinada ao financiamento 
R_arcial_ do Projeto de Desenvolvimento Agroambiental do 
Estado de Mato Grosso- PRODEAGRO. 

-Recebimento do Ofício n" S/15, de 1992 (n" 350/92, 
na origem), do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
solicitando a elevação temporária dos.limite_s_ de endiVida
mento daquele Estado, para contratar operação de crédiio 
no valor de setenta e cinco milhões de dólares, para os 
fins que especifica: -

-Designação da Çomissão para emitir parecer sobre 
a Proposta de Emenda à Constituição n" 5!9"1, que dá nova 
redação ao § 3" do art. 58 da Constituição FederaL 

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

1.2.9 - Discursos do Expediente 
SENADOR JOÃO CALMQN ~~Subsídios para um 

melhor aproveitamento técnico da Comissão Mista de Pia:" 
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 

SENADOR COUTINHO JORGE- Síntese dos tra
balhos por ocasião do término da RJ0-92. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO- Considera
ções sobre o período pós-Guerra Fria e o subseqüente 
alinhamento das nações do Quadro das Relações Inter~a
cionais. Questão da riqueza e da pobreza na questão am
bientaL Instalação de banco de dacl_os no Senaçlç>_f_ederal, 
contendo os documentos gerados na Conferência EC0-92 
e no Fórum Global, ocorridos na Cidade do Rio de Janeiro. 

SENADOR EDUARDO SUPUCY, como Líder
-Encaminhando à Presidência do Congresso Nacional Ofício 

n'·' 116/92, contendo o resultado do levantamento completo 
das emendas oferecidas à Lei Orçamentária para o eXerM 
cício de 1992 e comprovando irregularidades no prazo regiw 
mental. Co_rnprometimento do atual Ministro da Ação SoM 
cial, Sr. Ricardo Fiúza. então Relator.da Comissão Mista 
de Orçamento do ano passado. 

O SR. PRESIDENTE - Providências adotadas pela 
Mesa, com respeito ao discurso do Senador Eduardo Su
plicy. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Análise so
bre a carga tributária aplicada no Brasil. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Projeto Embra
"pa III, elaborado pelos espe,cialistas Murilo Xavier Flores 

e José de Souza Silva, como estratégia para --a retomada 
do desenvolvimento económico -e ·soCiâ.f. 

SENADOR DIVALDO SURUAGY -Homenagem 
pelo centenário de nascimento do Dr. Francisco Cavalcanti 
Pontes de Miranda, grande jurista brasileiro. 
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SENADOR MARCO MACIEL ...:_Desenvolvimento 
do turismo no Nordeste. Lançamento- oficial do Projeto 
"Costa Dourada" pelo Governador do Estado de Pernam
buco. 

SENADOR CARLOS DE'CARLI - A Companhia 
Energética do Amazonas - CEAM, -cOmo iniciativa cOn
creta em prol do desenvolvimento do Estado do Amazonas. 

SENADOR ODACIR SOARES·- Defesa das insti
tuições financeiras Banco do Brasil e Caixa Económica 
FederaL 

SENADOR NEY MARANHÃO :..:.·rranscríçilo nos 
Anais do documento intitUlado "O capital estrang'eii:o. no 
Brasil". 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA-; Agradeci
mentos aos Srs. Ricardo Fiúza, Adib Jateile e Angelo 'Cal
moo de Sá pela liberação de -recursos:destillados a combater 
e previnir a cólera nu Nordeste. 

1.2.10- Requerimentos 
- N~> 410/92, de autoria do Senador Pedro Simon, 

solicitarido ao Tribunal de Contas da União que~ em suas 
apreciações sobre qs processos de privatização das empre~ 
sas es.tatais encaminhad,as ao Senado .F.ederal, examine a 
eficácia e eficiência da aplicação do Programa Nacional 
de Desestatiza-ção, prOnunciando-se, no mínimo, a cada 
três mese-s, sobre os qu'esitos que menCiona. 

- N' 411/92, de avtoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso, solicitando licença para tratamento d"e salldê. 
a partir do dia 29 de maio, até o dia lQ do corrente mês. 
Aprovado. 

- N' 412/92, de autoria do Senador Hydekel Freitas, 
solicitando que sejam consideradas como de licença autori
zada, as faltas nas sessões ordinárias dos dias 10, H e, 
12 do presente mês. 'A,.pr.ovado. 

1.2.11 - Leitura de projeto 
Projeto de Lei dO Senado n"' 89/92;de autoria do-Seria

dor Márcio Lacerda, que altera os arts . .522 a 528 d3. lei -
n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973 que irlstitili o Código 
de .Processo Civil. ' 

1.3 ~ORDEM DO DIA '' 
Projeto de Decreto Legislativo n' 27192 (n' 30/91, lút' 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão 6Utorgada à Rádio Emissói'ã Aruanã Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-_ . 
dia na cidade de Barra-do Garças, Estado de Mato Grosso·. 
Aprovado, tendo usado da palavra os Sr5. Jutahy Maga
lhães e Cid Sabóia ·de' Carvalho. À Com-issão Dird6ra 
para a redação final. · . · . 

--Redação final do Projeto de Diecréto Legislativo 
n' 27192. Aprovada. À·promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 28/92 (n' 31/91, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o·ato que outorga 
permissão à Rede !tapuã de Rádios Ltda. para explorar 
serviços de radiodifusão sonora na cidade de Júlio de Casti
lhos, Estado do Rio Grande do Sul. Aprovado. À Comissão 
Diretora-para a redaÇão final. 

- Redação firtat do- Projeto de Decreto Legislativo 
n' 28/92. Aprovada. À promulgação. ' ,,, 

Projeto de Decteto Legislativo n' 2~192 (n' 37191, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o· cato que outorga 

conCessão â Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sçmora na cidade de Aracati, 
Estado do Ceará. Aprovado. A Co"missão Diretora para 
a redação final. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 29192. Aprovada. À promulgação. . 

Projeto de Decreto Legislativo n' 30/92 (no 48191, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Sociedade de Cerro Azul Ltda. para 
e;x:plorar serviço de radiodifusão sonora na cida?e O e Cerro, 
Estado do Rio Grande do Sul. Aprovado. A Comissão 
Diretora para a· redação ·final. ' : 
~ Redação final do Projeto de DecfetO Legislativo 

n' 30192. Aprovada. À promulgação. · 
Projeto de Decreto Legislativo n' 31/92 (n' 49191, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Televisão Rio Formoso Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons· e imagens na cidade de 
Jataí. Estado de Goiás. Aprovado. À ComíSsão Díretora 
para a redação finaL 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
no'31192. Aprovada; À promulgação. 

· Projeto de Decreto Legislativo rie'32192 (n' 50191, na 
Câmara dos Deputados), qUe aprOva o ato qúe rênáva 
a concessão à Rádio Clube de Votuporanga Ltda. ·para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na cid'!_de de Votu
poranga, Estado de São Paulo. Aprovado. A Comissão 
Diretora par-a a redação final. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 32/92. Aprovada. À prom~lgação. · . 

Projeto de Decreto Legislativo n'.33/92 (n' 52/91, na 
Câmará doS Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Cidaae de Canibuí Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora ria cidade de-Cambuí, Esta
do de Minas Gerais. Aprovado. A. Cómissãô Diretora Para · 
a redação finaL 

·- --'---Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 33/92. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo no 34192 (n' 55/91, na 
Câmara dos DeputadOs); qúe aproV~ o ato que outorg~ 
permissão à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
de âmbito local na cidade de Souto Soares, Estado. da 
Ballia. Aprovado'. À CorriiSsãd Diretora pata a iedação 
finá!: · · · · · · · · ' 

- Redação _final do Projeto de Decreto LegísJª-tivo 
no 34192. Aprovada .. À promulgação. · 

Projeto de Decreto Legislativo n' 35192 (no 57191, na 
Câm.ara dos Deputados), que aprova_ o ato que outorga 
permissão à Sociedãde Rádio São José Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Erechim, Esta
do do Rio Grande do SUL Aprovado. À ComissãO Dtretora 
para a redação final. 

- Redaç~o fina) do Projeto .de Decreto Legislativo_ 
n' 35/92. Aprovada. A promulgação. . 

Projeto de De..creto Legislativo n"' 36/92 (n9 59/91, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Mutuípe FM Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora na cidade de_ Mutuípe, Estado 
da Bahia. Aprovado. À Comissão Djretora para a redação 
final. 
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- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 36192. Aprovaaa~ A promulgação. · · · · -

Projeto. de Decreto Legislativo n' 37192 (n' 70191, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Stéreo- Pérola de Birigui 
FM Ltda. p-ai"ã eXplorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Birigui, -Estado de 
São Paulo. Aprovado. À Comissão Díretora panfâ-r6dãÇaO 
final. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 37/92. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 38192 (n' 74/91, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio FM do Barro Ltda. para explorar servi-· 
ço de radiodifusão sono-ra na cidade de Barro, Estado do 
Ceará. Aprovado. À ComiSSao -úiretorà para ·a rectãçãO 
final. · · · · · 

- Redaç_ão ~na_l do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 38192. Aprovada. A promulgação. . . 

Projeto de Decreto Legislativo n' 39192 (n' 75/91, na 
Câmara· dos Deputados), que aprova o ato que Outorga 
permissão â Rádlo Ca-dque ·de Capão BOnito Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Capão 
BonitO, Estado de São Paulo. Aprovado. A Comissão Dire- . 
tora para a redação final. 

- Redação fina) do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 39192. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 40192 (n' 88191, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Sepé Tianiju- Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonOra -na cidade de Santo 
Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul. Aprovado. A Co-
missão DiretOra para á redação Jin31. - - -

- Redação fina) dei Projeto ilé Decreto Legisl~tivo 
n' 40192. Aprovada. A promulgação. . . . . , , . 

Projeto de Decreto Legislativo n' 41192 (n' 89/91, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada â Rádio Juazeiro da Bahia Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade 
de Juazeiro, Estado ,da Bahia. Aprovado. À Comissão Dir.e
tora para a redação final. 

- Redação final _do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 41192. Aprovada. A promulgação. - · · 

Projeto de Decreto Legislativo.~.,. 4_2/92. (n9 99/91 1 na 
Câniar·a dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Uirapuru Ltda. para_explo
rar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Pass_o_ Fun
do, Estado do Rio Grande do Sul. Aprovado. À Comíssão 
Diretora para a redação final. 

- Redação fina) do Projeto de Decreto' Legislativo 
n• 42192. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 43192 (n' 102191, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio Ipirá Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora -na cidade de Ip"irá, Estado da Bahia. 
Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. Jutahy Magalhães. 
À Comissão Diretora para 3 redação final. 

- Redação fina) do Projeto de Decreto Legislativo 
no 43/92. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 44192 (n' 121191, 
na Câ:rD.ara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio Princesa do Vale Ltda. para explorar 

serviço de radiodifusão sonora na cidade de Jtaobim, EstaM 
do de Mir.as Gerais. AprovadO. À ·comissão_Diretora para 
a redação final. : 

'- Redaçáo··firiã)- do Pr.ojefo de Decreto Legislativo 
tl' 44192. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 45/92 (n' 131191, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
pe-tiriisSão â-Rãdio Paranda Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqUênCia modulada na cidaqe 
de Man1ia, EstadO de São Paulo. Aprovado. À COQ1is_sã0 
Diretora para a redação final, 

- Redação final do Projeto_ de Decreto Legislativo 
n• 45/92. Aprovada. A promulgação. . 

Projeto de Decreto Legislativo n' 47192 (n' 73191, na 
Cãmar3 dos Deputados), q~-te aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Vila Real Ltda. para explorar serviço 
de rã.dfodifusão Sonora na cidade d~ ItuiUtaba, Estado de 
Minas Gerais. Aprovado. À Co!llis~ão l;)i~etora para a reda
ção final. 

- Redação·final do Projetu de Decreto Legislativo 
n'47192. Aprov~da. A promulgação. . . _ . ·. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 48192 (n' 92191, na 
Câ:rD.-aí-a dos neput'adOs), Que aproVâ ·o ato que reiwVa 
a ConCessão outOrg-aOa -á_Rádio-Sóciedade de Feira de San
t_ana Ltd(!. para· explorar serviço de radiodifusão sonora · 
em onda média rta cidade_de Feirá de Santana, Estado 
da Bahia. AprOvado. À c;onlíssão Díretora para a rcdação 
final. -+ ---- - -- -- _ 

:....._ Redação ·final do Projeto de Decreto Legi~l~_~ivo 
n' 48/92. Aprovada. A promulgação,. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 49/92(n' 93191; na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a coh.cessão o-utorgada. à Rádio-DifuSó~a. ~e--Rio Bri!hante 
Ltda. para explorar serviço de radiodifUsão sonora em onda 
média na Cidade d~ .~io Bri_Ih3rite~ Est~9o de Mato Grosso 
do Sul. Aprovado. A ComissãO Diretora para a redação 
final. . 

- Redação 'final -do --Projeió" _de Decreto -Legislativo 
n' 49192. Aprovada. A promulgaçãó. 

Projeto de Resolução n;> 29/91, de autoria do Senador 
Jl!tah),i -Magalliaes,_ que eSúlbelêce -dias e hoiários para- 4 
realização de reuq.iões ordipárias das. Comissões Perma
nentes. Votaçao itdi~d3 por f3Ita cte quOruni. --

Projeto de Resolução. o;>" 25/92, que' autoriZa a RepúM 
blica Federativa do Brasil a ultimar a ~qntratação de operaM 
çã~ ~~ ~rédito e~t~-~~. no yalor ses~-~~ta e !tum milhQe.s. 
quinhentos e trinta e dois mil. novecentos e setenta e hum 
dólares norte-americanos,_ destinada a financiar, parcial
mente a importação de helicópteros, -ferramental-e treina
mento de pessoal, para o I• Batalhão de Helicópteros, 
no âmbito do Programa_ de Reaparethamento do Exército. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n• 40192 (n' 2.629/92, na 
Casa de_origem), de_ iniciafíva do_ Tribunal Superior do 
Trabalho, que altera a composição e a organifação interna 
do Tribunal Regional do Trabalho da JS• Região, com 
sede em Campinas- SP, e,dá outras providências. Apre
ciação sobrestada por falta de- quorum para votação do 
Requerimento n\' 396/92. de extinção da urgência. 

Projeto de Lei da Câ.mara, Jl' 46/92 (n' 2.627192, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribun.al Superior doTra-
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balho, que altera a composição e a organização interna 
do Tribunal Regional do Tr~balho da 10" Região, com 
sede em Brasílüi- DF, e dá outras providências. D-iscusS-ão 
sobrestada por falta quorum para votação do Requerimen
to n~ 397/92, de extinção da urgência. 

Projeto de Lei da Câmara n• 107, de 1991 (n•1.877183, 
na Casa de origem), alte_rando dispositivos da Lei no 6.194, 
de 19 de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obriga
tório de Danos Pessoais causados por Veículos Automo
tores de Vias Terrestres- (DPVAT). VotaçãO adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1991 - Comple
mentar, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, que altera 
a Lei Complementar n' 41, de 22 de dezembro de 1981. 
Votação adiada por falta de quorum 

Projeto de Lei do Senado n• 106, de 1991, de autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que acreScéllta 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. Votaçãu- adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n• 174, de 1991, de autoria 
do Senador Maurício Corrêa, que considera contravenção 
penal a exigência de exame relativO a estado de gravidez 
para contratação de emprego. Votação adiada Por falta 
de quorum. 

Projeto de Lei.do _Senado n~ 272,' de 1991, de_ autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que-atitOri:út as pessoas físicàs 
a abaterem em suas declarações de renda os gastqs com 
empregados domésticos e dá outras providências. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n• 273, de 1991, de autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que tiaflsfeêe ·ao domínio do 
Estado de Roraima terias pcrtencente_s à União e dá outras 
providênci3s._Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de_ Resolução n" 94, de 1991, de autoria do 
Senador Maurício Corrêa, que altera, no Regimento Inter
no do Senado Federal, a tramitação de_ requerimento de 
remessa a determinada comissão de matéria despachada 
a outra. Votação adiada por falta de quorum. 

Requerimento n"' 112, de 1992, de autoria do Senador 
Amir Lando, solicitartdo, nos termos regimentais, a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, do Editorial publi
cado no jornal Folha de S. Paulo, ediçãO de 29 de março 
de 1992, intitulado '_'Desafio ao Congresso-Nacional". Vo
tação adiada por falta de quorum. 

Requerimento' no 161, de 1992, de autoria do Senador 
Marco Maciel, sofidta-ndo, nos termos regimentais, a trans
crição, nos AnaiS do Senado Federal, dos discursos pronun
ciados pelo Presidente da República, por ocasião-das ceri
mónias de posse do Ministro-Chefe da .Secretaria de Go
verno e do Ministro· da Justiça. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Requeriinentõ no 171, de 1992, de autoria do Senador 
Valmir Canipe"lo, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial 
"Poli valência do Metrô" publicado no jornal Correio Brazi
liense, edição de 20 de abril de 1992. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Requerimento-n9 203, de 1992, da Senadora Marluce 
Pinto, solicitarido, nos termos regimentais, a retirada do 
Projeto de Lei do.Senado n~ 287, d~ 1991, de sua autoria, 

que "altera a denomínação da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus- SUFRAMA". Votação adiada por 
falta de quorum. -

Requerimento n~ 267, de 1992, do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do 
Regimento Interno. a inclusão_em Ordem_ do Dia. do Pro_
jeto de Lei do Senado n"' 95, de 1991, de sua autoria, 
que dispõe sobre a divulgação dos principais devedores 
junto à Secretaria da Receita Federal, ao Ministério do 
Trabalho e da Previdência So.cial e Caixa Ec.onômica Fede
ral e dá outras providências. Votação adiada por falta de 
quorum. 
· Requerimento n' 268, de 1992, do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do 
Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Pro
jeto de Lei do Senado n~ 132, de 1991, de sua autoria, 
que dispõe sobre o depoimento de autoridade ou cidadão 
perante as Comissões da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federal e do Congresso Nacional. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Requerimento n' 341, de 1992, de autoria do Senador 
Mauricio Corrê a, solicitando, nos termos do art. 172, inciso 
I, do Regimento Intern-o, -a inclusão ein Ordem do Dia; 
do,I:"'rojéto de_ Lei da:Câmara n~ 9, dy 1990, que cria o 
programa Diário_ do .Congresso Nacional para divulgação 
dos trabalhos do Poder Legislativo na televisão, e deter
mina outras providências. Votação adiada por falta de quo~ 
rum. -. _ _ 

Projeto de Resolução n., 7/92, de autoria do Senador 
Iram Saraiva, que_ 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 
estabelece limites e condições para concessão de garantias. 
Retirado nos termos do art. 175, "e", do Regimento ln~ 
terno. 

Ofício n9 sn, de 1992, relativo a pleito do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, para que possa emitir 
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras 
Fin_a_ri,ceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul 
- LFT/RS, vencíveis no segundo se:r;nestre de 1992. -yota~ 
ção adiada por falta de quorum, após parecer de Plenário 

·favorável nos_termo_s do Projetõ de_Resolução no 31/92. 
Projeto de Lei do Senado n~ 173/91, de autoria do 

Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade 
de imprensa, de opinião e de informação, disciplina ares
ponsabilidade dos meios de comunicação·e dá outras provi
dências. Discussão encerrada, em turno suplementar, retor
nandO às comissões competentes, em virtude de recebi
mento de emendas. 

PrOpostas de Emenda à CO-nStituição nn 1!92,-de ai:' to
ria do Senador Epitáciá Cafeteira, que acrescenta alínea 
c ao inCiso III, do art. 150. da Constituição Federal. Discus-
são encerrada ( s~ sessão). · 

1.3.1 ---Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se ho

je, às 19 horas e 10 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 119• SESSÃO, EM 16 DE JUNHO DE 
1992 
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2.1 - ABERTURA 
2.2 - EXPEDIENTE 
2.2.1 --Requerimento 
- N·• 414/92, de urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara n> 521.92 (n' 2.950-A/92, na Casa de origem), que 
prorroga o termo final do prazo previsto no art. 3'-' da 
Lei n' 8.352, de 28 de dezembro de 1991 e dá outras provi
dências. 

2.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Resolução n'' 29/91, de autoria do Senador 

Jutahy Magalhães. que estabelece-dias e horários para reali
zação de reuniões ordináriaS das Comissões Permanentes. 
Aprovado o Subsfitutivo -cOm emenda e subemenda, após 
parecer de Plenário. À Comissão Diretora para redação 
final. 

Rcdação final do Projeto de Resolução n' 29/92. Apro
vada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n'-' 25192, que autoriza a Repú
blica Federativa do Brasil a ultimar contratação de opera
ção de crédito exteTno, no valor de s_essenta e um milhões, 
quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e setenta e um 
dólares norte-americanos, destinada a financtar-;- parcial
mente, a impOrtaÇão de helicópteros, ferramental e treina
mento de pessoal, para o 1" Batalhão de Helicópteros, 
no âmbito do Programa de Reaparclharnento do Exército. 
Aprovado. À Comissão Diretorci parã- redação fínal. 

Redação final do Projeto de Resolução n" 25/92. Apro-
vada. À promulgação. _ 

Projeto de Lei da Câmara n·• 40/92 (n' 2.629/92, na 
Casa de origem), de iniCiativa do Tribunal Superior· do 
Trabalho, que altera a cOmposição e a organização interna 
do Tribunal Regionàl do Trabalho da 15' Região, com 
sede em ca:mpii1as ~ SP, c dâ -áutras -prãvidênclás. Apro
vada a extinção da urgência, nostermos do Requerimento 
n• 396/92 .. 

Projeto de Lei da Câmara n•' 46/92 (n' 2.627/92, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do 
Trabalho, que altera a composição e a organização interna 
do Tribunal Regional do Trabalho da !O• Reilião, .com 
sede em Brasília- DF, e dá outras providências. Aprovada 
a extinção da urgência, nos termos do Requerimento fi\' 

397192. 
Projeto de Lei çla Câmara n'' '107/91 (n' 1.877/83, na 

Casa de origem), alterando dispositivo da Lei n~ _6~194, 
de 19 de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais Causados -por--'Veíc"ldos- AliioffiOicires 
de Vias Terrestres (DPVAT). Aprovado. A sanção. 

Projeto de Resolução no 94/91, de autoria do Senador 
Mauríçio Corrêa, que ahcra, no Regimento Interno do 
Sen11do Federal, a tramitação de requerimento de_ remessa 
a determinada comissão de matéria despachada a outra. 
Aprovado. À Comissão Diretora parã. redaÇão final. 

Requerimento n~ 112/92, de autoria do Senador Amir 
Lando, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Fede
ral, do Editorial publicado no Jornal Folha de S. Paulo, 
edição de 29 de março de 1992, intitulado "Desafio ao 
Congresso Nacional". Aprovado. 

Requerimento" n"161/92, de autoria do Senador Marco 
Maciel, solicitari:do a transcrição nos Anilis do Senado Fe-

deral, dos discursos pronunciados pelo Presidente da Repú
blica, por ocasião das cerimônias de posse do Ministro
Chefe da Secretaria de Governo e do Ministro da Justiça. 
Aprovado. 

Requerimento no 171/92, de autoria do Senador Valmir 
Campelo, solicitando a transcrição nos Anais do Senado 
Federal, do editorial Poli valência do Metrô, pUblicado no 
jornal Correio Braziliense, edição de 20 de abril de 1992. 
Aprovado. 

Requerimento n~ 203/92, de autoria da Senadora Mar
Ince .Pinto, solicitando a retirada do Projeto de Lei do 
senado n~ 287/91' de sua autoria, que "altera a denomi
na-ção da Superintendência da Zona Franca de Manaus 
- Suframa". Aprov~do. _Ao arquivo. 

2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
- Requerimento n~ 414/92, lido no Expediente da 

presente sessão. Aprovado. 

2.3.2 - Disc~rso após a Or_d_em_ dQ Dia 

SENADOR MEIRA FILHO- Colocações sobre de- . 
claração feita pelo Prefeito do Rio de Janeiro, Sr. Marcelo 
Alencar, desejando a transferência da Capital do Brasil 
para aquela cidade. 

2.3.3 --Comunicação da Presidência 
-ConvOCaÇão de sessão extrao_rdipária a realizar-se 

h,oj~. às 20 horas e 10 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

-·--·-2:4- ENCERRAMENTO. 

.3- ATA DA 120' SESSÃO, EM 16 DE JUNHO DE 
1992 

3.1- ABERTURA 

3.2 ~EXPEDIENTE 

3.2.1 - Requerimentos 
-· N' 416, de 1992, de urgência para o Ofício n' S/4, 

de 1992, que autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso 
a emitir e colocar no mercado, através- de ofertaS públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso 
,- LFTEMT, destinadas ao giro de 450,000.000 LFTEMT, 

-Vencíveis no 2~ s_enleSi-re- di 1992, _ -- ------ -- -
- N~ 417, de 1992, de urgência para o Ofício no S/13, 

de 1992, que autoriZa o Go_verno do Estado d~ São Paulo 
a emitir e i:olocãr no mercado, através de ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do: ~~tado de São .P.aiJ.lO 
- LFTSP, destinadas à substituição .de 5.008.492.:2A9 Sê
nus do Tesouro çlaquele Estado- Série Especial- BTSPR 
E, vencíveis no·zo semestre de 1992. 

3.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n~ 215, de 1992. de autoria do Senador 

Pedro Simon, solicitando, nos termos.regimentais, a trans
crição, nos Anais do Senado Federal~ da matéria intitulada 
"Um compromisso com o Rio Grande" publicada no jornal 
Zero Hora, edição de 25 de abril de 1992. Aprovado. 

3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Ofício n~ S/4/92, em regime de urgêndri, nos termos 

do Requerimento n~ 416/92, lido no Expediente da presente 
sessão. Aprovado, nos termos do Pfojeto de Resolução 
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n\' 32/92, após o parecer de plenário. À Comissão Diretora 
para redação finaL 

--Redação final do Projeto de Resolução n\'-32, de 
1992. Aprovada. À promulgação. 

-Ofício n~ S/13/92, em regime de urgência, nos ter
mos do Requerimento n~ 417/92, lido no Expediente da 
presente sessão. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n~ 33/92, após o parecer de plenário. À ComiSsão 
Diretora para redação final. 

- Redação final do Projeto de Resolução n" 33, de 
1992. Aprovada. À promulgação. . 

3.3.2 - Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extrãordinária a realiZar-se 

hoje, às 20 horas e 50 minutos com Ordem do Dia _que 
designa. 

4- ATA DA 121• SESSÃO, EM 16 DE JUNHO DE 
1992 

4.1 -ABERTURA 

4.2- EXPEDIENTE 

4.2.1 - Requerimentos 
- N<? 418, de.1992, de autoria do Senador Maurício 

Corrêa e outros Senhores Senadores, de urgéncia nos ter
mos do art. 336,_ alínea b, do Regimento Interno, para 
o Ofício n' S/5, de 1992 (Ofício n' 88/92, na origerri), "do 
Presidente do Banco Central do Brasil, que submete à 
aprovação do Senado Federal pedido formulado pelo Go
verno do Estado da Bahia, no sentido de que seja autori
zada a emissão e colocação no mercado de 7.366.136.807 
Letras Financeiras do TesOuro do Estado da Bahia- LFT-
BA, vencíveis em 1992. - · 

- N9 419, de 1992, de autoria do Senador Maurício 
Corréa e outros Senhores Senadores, de urgência nos ter
mos _do art. 336,_ alínea b, do Regimento Intern·o, pa:ra 
o Ofício n' Sf8, de 1992, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito externo 
no valor de até cem milhões de dólares, para os fins que 
especifica. 

4.3 - ORDEM DO DIA 
Réquerimcnto no 220, de 1992, de autoria do Senador 

Pedro Simon, solicitari.do, nostermos regimentais, a q·ans
crição nos Anais do Senado Federal, do editoiial publicado 
no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 27 de abril 
de 1992, intitulado'~Uma lei moralizadora". Aprovado. 

4.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Ofício n9 S/5/92, em regime de urgência. nos- termos 

do Requerimento n\' 418/92,lido no Expediente da presente 
sessão. Aprovado, ·nos termos do Projeto de Resolução 
n~ 34/92, após parecer de plenário. À Comissão Diretora 
para a redação final. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 34/92. 
Aprovada. À promulgação. 

Ofício S/8/92, em regime de uqtéri_C'ia, noS teiiDOs -do 
Requerimento no 419/92, lido no Expediente da presente 
sessão. Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução 
n" 35/92, após parecei- de plenário. À Comissão Diretora 
para a redação final. 

- Redação final do Projeto de Resolução n<? 35/92. 
Aprovada. À promulgação. 

4.3.2 - Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje. às 20 horas e 58 minutos, com Orderri do Dia que-' 
designa. -

4.4 -ENCERRAMENTO 

5 - ATA DA 122• SESSÃO, EM 16 DE JUNHO DE 
1992 

5.1 -ABERTURA 

5.2 - EXPEDIENTE 
5.2.1 - Requerimentos 
- N• 420/92, de urgência para o Ofício ri' S/9/92, 

_que autoriza O Goverllo do Estado de· Santa Catarina. a 
emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de Santa Catarina - LFT-SC, destinadas ao 
giro de 80% das 8.269.329.535 LFT-SC, vencíveis no 2• 
semestre de 1992. 

- N• 421192, de urgência para o Ofício n• S/10/92, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), 
a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Muni
cípio de São Paulo, destinadas ao giro de 85% das 
148.175.199 LFTM·SP e 100_%do principal das 853.739.466 
BTM/SP-E, com vencimento no 2\' serilestre de 1992. 

5.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n9 247/92, de autoria do Senador Pedro 

Simon, solicitandO a transcrição, nos Anais do Senado -Fe
deral, do artigo intítulado "Escravos são herança de Pro
jeto Médici", do jornalista Ricardo KOfschO, ·PubliCado 
no JQrnru do Brasil, edição de 19 de abril de 1992. Apro~ 
vado. 

5.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Ofício n9 S/9/92, em regime de ui-géncia, Tios iermos 

do Requerimento n" 420/92, lido no EXpediente da presente 
sessão. Aprovado, nos termos _do Projeto de Resolução 
n9 36/92, após parecer- de pléhário. À Comissão Diretora 
para redação final. 

- Red_ação final do Projeto de Resolução n' 36/92. 
Aprovada. A promulgação. 

-Ofício n~ S/10/92, em regime de urgênCia, nos ter
mos do_ Requerimento n9 421/92, lido no Expediente da 
presente sessão. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 37/92, após parecer de plenário. À ComissãoDire~ 
tora para redação final. 

- Redação final do Projeto de Resolução n<? 37/92. 
Aprovada. À promulgação, 

5.3.2 - Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 21 horas e 2 minutos, _com Ordem do Dia_ que 
designa. 

5.4 -ENCERRAMENTO 

6- ATA DA 123• SESSÁO, EM 16 DE JUNHO DE 
1992 . 

6.1- ABERTURA 

6.2 -EXPEDIENTE 
6.2.1 - Requerimentos 
- N• 422/92, de urgência para o Ofício ri•"S/14/92, 

que autoriza o Governo do Estado de São Paulo- a emitir 
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e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTSP, 
destinadas ao giro de 83% das 182.009.434 LFTP,vencíveis 
no 2' semestre de 1992. 

- N" 423/92, de urgência para o Ofício n"' S/12192, 
que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a ele
var, temporariamente, em caráter excepcional, para viabi
lizar a emissão e colocação no ·mercado, de Letras Finan
ceiras do Tesouro de Minas Gerais- LFTMG, destinadas 
ao giro de 110.439.721 LFTMG e 7.013.715.944 Bônus 
do Tesouro de Minas Gerais- BTMG. 

6.3.- ORDEM DO-DIA-
Requerimento n~ 239/92, de autoria do Senador José 

Eduardo, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, da entrevista do Sr. Luiz Simões Lopes concedida 
ao jornal Folha de S. Paulo, edição do dia 4 de maio de 
1992, sob o títuLo_ "Políticos impedem modernização, diz 
Lopes". Aprovado. 

6.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Ofício n~ S/14/92; em regime de urgência, nos ter

mos do Requerimento n" 422/92, lido no Expediente da 
presente sessão. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n~ 38/92, ãpós parecer cte plcnãrio. À ·comissão Dire-
tora para redação final. - - --

- Red!'ção final do Projeto de Resolução n' 38/92. 
Aprovada. A promulgação. 

-Ofício o? S/12/92, em regime de ufgêõ.cia, nos ter
mos do Requerimento n" 423/92~ lido no Expediente da 
presente sessão. Aprovado, nos tennos do Projdó de Reso
lução n" 39/92, após parecer de plenário. À ConlíSs"ãci-:Dire~ · 
tora para redação final. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 39/92 .. 
Aprovada. À promulgação. 

6.3.2 - Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realízar-se 

hoje, às 21 horas e 5 minutos, com Ordem do bia que 
designa. 

6.4- ENCERRAMENTO 

7- ATA DA 124• SESSÃO, EM 16 DE JUNHO DE 
1992 

7.1 -ABERTURA . 

7.2- EXPEDIENTE 

7.2.1- Requerimento 

- N• 424/92, de urgência para o Ofício n• S/11192, 
que autoriza o Governo do EstadO do Rio de Janeiro a 
emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro 
- LFTRJ, destinadas ao giro de 1.834. 742.885 LFTRJ 
e 3.353.302.315 BTRJ-E, vencíveis no 2• semestre de 1992. 

7.3- ORDEM DO OlA 
Requerimento n~ 299/92, do Senador Mansueto de La

vor, s?licitando, a inclusão em Ordem do Dia do PrJ:?j~tq _ 
de Let do Senado n" 27/91-Complernentar, de sua autoria. 
que regulamenta o § 3~ do art. 192 da Constituição Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máXimos, e 
dá outras providências. Aprovado. 

7.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
_.Ofício n? S/11/92, em regime de urgêncía. nos-ter

-mos do Requerimento n" 424/92, lido no Expediente da 
presente sessão. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n' 40/92, após parecer de plenário. À Comissão Dire

-tora para redação final. 
- Red_ação final do Projeto de Resolução n' 40/92. 

Aprovada. A promulgação. 

7.3.2- Designação da Ordem do D"ia da--Próxilna-seS--
são 

7.4 -ENCERRAMENTO 

8 - MESA DIRETORA 

9- LÍDERES E V!CE-LÍDERES DE PARTIDOS 

10 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA
NENTES 

Ata da 118a Sessão, em 16 de junho de 1992 
za Sessão I .egislativa Ordinária, da 49a Legislatura 
Presid~ncin dos Srs. Mauro Bt'nevides, Carlos De'Carli. 

Dirceu Carneiro e Lucídia Partella 

ÀS 14 ITOR"-<; T' :<O MTNlJTO.<;, llf'ITIIM·.<;T' PRT'
SI'N11''; ()<; SR~. ~/ 1NIII>URI'~: 

AJc"andrc C"'o'llta - Amir I ando - Antonio Mariz -
Carlos l)c-'Cnrli _, Cnrlos Patroc-ínio - Chagas Kodrigues -
Coutinho lorgl"' --n~~rio PC"r(.~ira- Dirc:ru Carnriro- Dival· 
do "iuruat,'V- l;tdo Alvareo.;- l•pit:ldo Cafeteira --Flaviano 
Mt'ln- 1· rancisc'O RniiC"mhl•rg- ( iarihaldi Alve~ .l,.ilho- C ler· 
sem ('amata- (iuilht'rl11l" PalTl'IC'ira- I Iugo Napolt"'fio -llum. 

hc'rto I uc:ena - llvUc.•kc.•l l'rrilas- Iram ~~traiva --João Cal
moo -João Rot"há - -Jona~ Pinheiro- Josaphat Mar"inho
JO'<~ Fduardo- Jost Fogaça- Jos~ l'aulo lli">l- José Richa 
-Júlio ( ·.ampoc;.- Jutnhy Ma~alh::\t.-s.- I avuh .. it•r Maia- I .ou" 
rival Baptista- I ucidio PortL'll:l- Magno Bacelar- Mansue· 
to <.h.• I avor - M:írcio I at'l'rda -- Mârio Cova.c; -- Maurít"io 
Corre-a- Mauro I.Wnc.-vidt.•s- Mc.•ira Filho- Moi'*" Abrão
Nahor Júnior - Ncl"ton ( •ameiro - Nl-"V Maranhno - Odacir 
Soares - Pedro ..,imon - Rachid Sah.Ja.nha Dl"r7i - Ronaldo 
Aragno - Valmir t ·ampclo - Wil"m Martins. 
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O SR. PRESJOENTE (Mauro Benevídes) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Se.nadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos· trabalhos. 
O Sr. P Secretário procederá--à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a.escolha de nome 
indicado para função cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

MENSAGEM N• 227, DE 1992 
(N• 221192, na origem) 

Excelentíssimos SenhOres Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Consti

tuição, e de acordo com o _art. 18, inciso I, e nos arts. 56 
e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 93.325, de 
1 o de outubro de 1986, no art, 39, inciso I, alínea "a", e 
no art. 40, do Anexo I ao Decreto no 99 578, de 10 de outubro 
de 1990, submeto à apreciação de Vo~ssas Excelências a esco
lha, que desejo fazer, do Senhor JOAO CARLOS l'ESSQA 
FRAGOSO, Ministro de Primeira Classe, da Can:ejra. de. Di~ 
plomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino da Bélgica. _ _ 

2. Os méritos do Embaixador JOAO CARLOS l'ES
SOA FRAGOSO, qtre-·me induziram a escolhê~lo para o de
sempenho dessa elevada função, constam da anexa informação 
do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 15 de junho de 1992. - Fernando Collor de 
Mello. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum vitae: 
Embaixador JOÃO CARLOS PESSOA FRAGOS.O. 

Rio de Janeiro/RJ, 6 de julho de 1935 

Filho de Aguinaldo Boulitreau Fr~goso e 
Carolina Pessoa Fragoso. 

Bacharel em Direito, Faculdade de Direito, PUC/RJ 
Curso de Pxeparação à CaiTéfrà de Diplomata, IRBr 
Professor de Inglês no IBEU e da Escola d.e Sqciologia 

e Política, Instituto de Estudos Políticos e Sociais, PUC. 
Subchefe Especial do Gabinete CiVil da Presidência da 

República, 1981184. 

Terceiro Secretário, 22 de janeiro de 1959_ 
Segundo Secretário, merecim.ento, 24 de ou.tubro de 1961 
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de março de 1967 
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de 1973 
Ministro de.Segunda Classe, merecimento, 9 de novem~ 

bro de 1973 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 12 de dezem~ 

bro de 1978 

Chefe, substituto, da Divisão da América Meridional, 
1962 

Auxiliar do Secretário~Geral de Política Exterior, 1968/69 
SUbchefe do Gabinete da Presidência, 1~69/73 . 
Chefe, substituto, do Cerimonial da Presidência~ 1970 

~-Chefe do Cerimonial, 1977181 · 
Agregado, 1981183. 

Bonn, Segundo Secretário, 1962164 
Londres, segundo .Secretário, 1964/66 
Montevidéu, Segundo SecretáriO, 1966/67 
Montevidéu, Primeiro Secretário, 1967/68 
Vaticano, Ministro~Conselheiro, 1974m 
Madri. Embaixador, 1985189 
Bonn, Embaixador, 1989192 

À disposição do Cerimonial, durante a visita do Presi
dente dos Estados Unidos da América ao Brasil, 1960. 

Grupo de Trabalho de organização do programa da visita 
do Presidente do México ao Brasil (m~ml;Jro) _ 

Grupo de Trabalho de Transferência para Brasnia, 1960 
e 1961 (membro) 

Grupo de Trabalho para o encontro dos Presidentes do 
Brasil e da Argentina, Porto Alegre, 1961 (membro) 

Grupo de Trabalho de elaboração da Agenda das Conver~ 
sações entre os Presidentes do Br:asil e da ItáHa, 1961 (mem
bro) 

GriiPO de Trabalho para o estudo das relações Brasil 
-Paraguai, 1961 (membro) ·~ 

À disposição do Cerimonial, durante a visiÚl do Presi~ 
dente do Peru ao Brasil, 1961. 

~ Grupo de Trabalho de Qui(o para o Estudo~ da Agenda 
Provisória_ da Co!1Jerência Inter:amcri_cana, 19~1 (m~m\)ro) 

_ ReuniãO do Cons~lho _da_União lnterparlamentar, Du~ 
~ blin, 1965 (membro) · 

XIX Sessão do ConselhO Internacional do Açúcar, Lon~ 
dres, 1965 (membro) 

· Conferência da ONU sobre o Açúcar, Genebra, 1965 
(membro) 

Reunião dos_ Chefes de Estados Americanos, Punta del 
~~Este. 1967 (membro) 

À disposição do Cerimonial, para as solenidades de posse 
do Presidente da República_. Brasfiia, 1969. 

Comitiva d_o_ Presidente da República no encontro com 
o Presidente da Colômbia,Letfcia, 1971 (membro) 

ComitiVa do Prt!Sidinte da República no encontro coin 
o Presidente do Paraguai, por ocasião da lnaugura·ção da Pon
te sobre o rio Apa, Bela Vista, 1971 (membro) 
_ Comitiva do Presidente da República no encontro com 

o Presidente da _Venezuela, Santa Elena do Uairen, 1973 
(membro) 

Comitiva do Presidente da República em visita oficial 
à Venezuela, 1973 (membro) 

Comitiva do Pi'esidente da República em visita oficial 
ao Uruguai, ao México e à República Federal da Alemanha, 
1978 (membro) 

Grupo de Trabalho para a organização da posse de Sua 
Excelência o Senhor João Baptista de Oliveira Figuefredo, 
Presidente da República, Brasflia, 1979 (chefe) 

Comitiva do Presidente da República em visita oficial 
à Venezuela, 1979 (membro) 

Comitiva do Presidente da República em visita oficial 
ao·Paraguai, Argentina e ao Chile, 1980 (~embro)_ 

- Comitiva· dO Presidente da República em visita oficial 
à Portugal, à .República Federal da Alemanha, à França e 
à Colómbia, 1981 (membro) 
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Comitiva do Presidente da República em visita oficial 
aos Estados Unidos da América e ao Canada, 1982 (membro) 

Comitiva do Presidente da República em visita -oficial 
ao México, 1983 (membro) - - -

Comitiva do Presidente da Repúblicá em visita oficial 
ao Marrocos, à Bolívia e à Espanha, 1984 (membro) 

Ordem do Rio Branco, GrãMCruz, -Brasil 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil 
Ordem do Méffto Naval, Graride OfiCíãf, BiãsH-·
Ordem do Mérito de Brasilia, Gtande OfíciaJ; Bfasil 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Oficial, Brasil · 
Medalha do "Pacificador", Brasil 
Mffdal}J.a "Méríto SantOs Dunlont", Brasil 
Medalha "Mérito Tamandaré", Brasil-
Medalha "Ana Néri", Brasil 
Ordem ''El Sol de!Perú", Grã-Cruz, Peru 
Ordem dO,"MÇrito Civil", Grã-Cru·z, Espanha 
Ordem da "Águia Azteca", Grã-Cruz;-·México 
Ordem "Al Mérito de Chile", Grã-Cruz, Chile-
Ordem "Dei Lib~rtador San Martin'', Grã-Ci'UZ, Afg~n

tina 
Orâem do_ "Infante Dom Henrique''·. Giã~Cill:Z~ PõrtUgal 
Ordem de ''San Carlos", O rã-Cruz, Colômbia 

. Qtdem '~Francisco de Miranda.-.-, Grã-Cruz, Venezuela 
Ordem do "Mérito Melitense", Grã-Cruz, Ofdem SObe

rana de Malta 
Ordem "Isabel a Católica", Grã-Cruz, Espanha 
Orqem do Mérito da Repú~lica Federal c;!a ~lemanh~_L__ 

Grande Oficial 
Ordem Militar de CrístO,_ Gi'anP.e Ofici31, Portllgar 
Ordem Nacional da República Revolucionária de Guiné, 

Grande Oficial , , 
o·rdem.de S. Gregório Magno, Comel\dador, Santa_Sé 
Ordem de '~Bernardo O'Higgins", Oficial, Chile 
Ordem Nacional da Legião de Honra, Oficial, França 
Ordem do ~érito, CaValeiro, Argentiría -" 
Ordein Vitoriana, Cavaleiro, Grã-Bre-tanha 

. . ' . 
O Embaixador JOÃO CARLOS PESSOA FRAGOSO 

se enl:::órl.frá hesta data no éxercício de suas funções de Embai
xador do 'Brasil junto 'à República Federal da Ahi:mãnha.

Secretaria de Estado das Relações EXteriores, 15 de junho 
de 1992. ,_Gilda Maria Ramos Guimarães, Cllefe do Departa-
mento do Serviço ExteriOr. -- -

ÚÍ Co~issão_ d~·Re~aÇõis-EXtáiores e Defesa Nacioncil.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe-
.diente,Iido vai à publicação. · · 

O SR. PRESIDJ!;NTE (Maur<> Benevides)- Sobre a me
. sa, OO:ffi~rii'caÇão que será Ilda pelo S'r. i" Secretário. 

É lida a ~~gui~te 

Brasilia, 16 de junho de 1992 
Senhor Presidente, 
De acordo com o disposto no Regimentç Interno desta 

Casa, venho indicar Como mCmbro thular ,da'Comissclo Parla
mentar Mista de InquéritO, desfinada a apurar fatos contidos 
nas denúncias do Senhor P'edro Collor de Mello, referentes 
às a:tiVidades do seriho-r Paulo Cézar Cavalcante Farias, em 
substituição a()Se-nado-iAimir Gabriel, o-Seriador Márl6 Co
vas. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• meus 
protestos de estima _e_ consideração. -Senador Chagas Rodri
gues, Vice-Líder no exercício da Liderança_. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Será feita 
a su_bstituição solicitada pelo nobre Líder Chagas Rodrigues. 

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. V Secre-
fárió. -

São lidos os seguintes 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 64, DE 1992 

Susta a Portaria n' 128, de 18 de_ maio de 1992, 
do M~nis!f'~ da Agricultura e Reforma Agrári~. 

O Congresso Nacional decreta: 
O Congresso Nacional, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 49. inçi_so V, da COnstituição Fede_r_al,_,decreta: 
Art. lÇ> Fica sustada, em todoS os seus efeitos; a Portaria 

n• 128, de 18 de maio de 1992. 
Art. 2Ç> Este decreto legislativo entra em vigor na data 

---de sua publicação. · 

Justificação 
A Constituição Federal, de 1988, em seu art. 49, inc. 

V. atribui ao CongressO-Nacional-a c-ompetênci3 exclusiva 
de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbi
tem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legis
lativa. 

A presente proposição tem por fim sustar a Portaria n9 
128, de 18 de maio de 1992, que, como todos decretos regula
mentar~s e os reginentos, bem Como as resoluções, .delibe
rações e portarias de conteúdo geral, constituem-se espécies 
do género ato normativo, assim considerado por Nely Lopes 
Meirelles como todos aqueles que contêm um comando geral 
do Executivo, visando à correta apliCação da léi, explicitando 
a norma legal a ser observada pela Administração ·e- pelos 
administrados. Como ato inferior à lei não pode um ato norma
tivo, portanto, contrariá-a ou ir além dos limíies que ela per
mite. 

No caso em tela, a Portaria em apreço tem como funda-
· menta de validade mediata e imediata, respectivamente, a 
Lei n' 1.283, de 18 de dezembro de 1950, que. "Díspõe sobre 
a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem ani
mal", e o Decreto n' 30.694, de 29 de março de 1952, que 
"Aprova o novo Regulamento da inspeção industrial e sani
tária de produtos de origem animal". 

· A Portaria n• 128/92 determina às Diretorias Federais 
de Agricultura e Reforma Agrária as seguintes medidas, con
cedendo um prazo de 90 (noventa) dias para o pleno curnpri
me~_~o 9;t _ sistemátic~ d_a inspeçãO industrial e sanitária do 
seiof lácteo: 

"I- formação de equipes permanentes de_ inspe
ção de leite junto às Chefias do Serviço de inspeção 
e representações regioiJ.aís. 

II- imediata retirada física dos Veterinários e 
Agentes de Inspeção lotados exclusivamente junto a 
um determinado estabelecimento_de leite sob SIF. 

III- fis~lização, pelas _equipes permane!Jtes de 
inspeçáo, do fiel cumprimento da legislação em todos 
os estabelecimentos lácteos, inclusive avaliando.o efeti
vo controle de qualidade das empresas e o_produto 
final dos estabelecimentos sob SIF". 

O que se pretende, com a adoção de tãis medidas-, é 
simplesmente acabar com a fiscalização prévia obrigatória do 
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leite e seus derivados, sob o ponto de vista industrial e sanitá
rio, mediante inspi!ção federal permanente nos estabeleci
mentos que recebem e beneficiam leite e o destinem, no todo 
ou em parte, ao consumo público; conforme estatuern, respec
tivamente, os arts. 19 , 2~', alínea c e 39 , alínea c, da Lei nP 

1.283/50, e o parágrafo único do art. 11 do D0ccreto n' 
30.691152. 

Contraria-se, assini~-o Prindpio jUiidicÕ básico do respei
to à hierarquia das normas, ao ferir-se, mediante a edição 
de simples portaria miriiSterial, disposições normativas c.le lei 
ordinária e decreto,- pois -a retirada física "Iniedíãtã"- dos Vete
rinários e Agentes de inspeção de leite lotados exclusivamente 
junto a um determinado estabelecimento de leite sob Serviço 
de inspeção Federal vai de encontro aos disposi~ivos retromen
cionados que tornam obrigatória a fisCalização préviâ e perma-
nente naqueles estabelecimentos. _ _ 

E não se_-diga que a formação de equipes permanentes 
de ínspeção de leite junto às Chefias de Serviço de Inspeção 
e representações regionais, confornie prescreve o art._l"', inc. 
i, da malsinada Portaria, visa a sUprir a imposição legal da 
fiscalização permanente. pois as atividades que requerem o 
acompanhamento ou os trabalhos permanentes do servidor 
responsável pela inspeção federal acontecem no estabeleci
mento e não na_ sede da Chefia oU: represeritãçãõ -regional, 
exiginâo dele, servidor; a -sua permanência física constante 
no estabelecimento, a fim de bem executar, conforme deter
mina a lei (arts. 12 e 696 e 699 do Decreto n' 30.4695/92), 
as suas tarefas de inspeção que necessitam sua presença cons
tante nas plataformas de recepção do leite, diante doS latões 
ou dos carros-tanques, na sala de pasteurização e envase; 
na frente das máquinas em funcionamento, contendo amoStras 
de cada tanque enchido com leite pasteurizado; analisando 
e autorizando_ o seu envase somente nos casos de resu]tados 
físicO-(J.Uíiriit:OSconforme os padrões, evitando-se enfioi, que 
lotes fora dos padrões sejam expedidos_ para o consumo. 

A fiscaliZaÇãO e itlspeção se faz ainda mediante Q acompa
nhamento da higiene Operacional do estabelecimento e na 
sua avaliação através dos exames micrqbiológicos, feitos no 
laboratório que fica na própria Instalação industrial. 

Em· suma, não se faz inspeçãO peimanente fiCandO-se 
na sede da Chefia oU ·nã "representação regiOnal, como quer 
o Ministro da Agricultura e Reforma Agrária. Evidentemente, 
quem necessita de inspeção é o produto, -é o estabelecimento, 
e não o escritóriO da Chefia Ou da representação' regional. 

O trabalho permanente de inspeção dentro do estabele
cimento tem, sobretudo, um caráter preventivo, ao examinar 
e inspecionar o produto na fonte de produção de forma siste
mática em todo o volume beneficiado, evitando que grandes 
partidas defeituosas, com deficiências ou fraudadas_ sejam ex
pedidas ou espalnadas na rede varejista. 

Para um produto de extrema perecebilidade, de grande 
exigência quanto à higiene operacional requerida e, por isso 
mesmo, de grande potencial de risco à saúde do consumidor, 
a fiscalização feita apenas na análise de amostra do produto, 
colhida no varejo, além de extremamente demorada e dispen
diosa, se feita com a habitualidade e freqüência que a situação 
exigiria, seria, também, insuficiente e temerosa, devido ao
trabalho e tempo consumido nos deli~ados exames microbio
lógicos dos alimentos. Uma amostra com o resultado fora 
do padrão pode indicar que todo o lote ou a produção -de 
um dia esteja comprometida e tenha sido expedida com defi
ciência de qualidade. Nesses casos, mesmo que não tenha 
ainda sido consumida, torna~se-ia impossível reconhecê-la, 

dada a extensa rede varejista e a falta de meios suficientes 
para tanto, num País como o nosso carente de recursos finan
ceiros e de dimensão_ territorial continental. 

A inspeção exclusiva a nível de consumo, além de impo
tente para alcançar o objetivo repressivO, não-visaria, óu visa
tia aleatoriamente, ao estabelecimento produtor, dando-se 
maior ânfase à fase final ou de comercialização e não à de 
insdustrialização, transformando o efeito e causa, subvertendo 
a lógica da técnica. -

___ A_!gumenta-se,_ àindã,_ que a retirada dos técnicos perma
nentes d(!_Serviço de Inspeçáo Federal de dentro das indústrias 
de leite acabaria com o sUborno ou outros tipos de facilidade 

. que prejudicam o ~rabalho de inspeção. No nosso entender, 
tal medida ofereceria àqueles que agem ilicitamente enormes 
pOsSibilidades de operar livremente. Por outro lado, o SIF 
é um órgão com, 74 anos de atuação que, se nos últimos 
tempos, ou em qualquer período de sua existência, foi -palco 
de atas de corrupção por alguns de seus funcionárioS, tais 
indícios devem ser apurados e punidos na forma de lei, nãos 
e justifiCãndo o fim dessa atividade imprescindível a que os 
produtos do gênero aqui tratado sejam levados ao con_s_umo 
d~ntro das suas condições sanitárias e composiçõeS normais 
ou conforme os se:us padrões de qualidade. 

Os trabalhos de inspeção devem, portanto, ser pautados 
na moralidade e caracterizados pela eficiência no poder de 
vigilância, só concebidos por intermédio de um quadro de 
pessoal bem treinado e condizentemente remunerado e um 
sistema de controle permanente dos estabelecimentos, sistema 
_que_ tem sido alvo de freqüentes contestações por grupos fla
grantemente interessados em tomar o SIF._<;~.indama,is vulne
rável do que se encontra atualmente, na bt!_sca de delegação 
de poderes para exercerem, isoladamente, a garantia sobre 
os seus produtos, reduzindo a atividade pública responsável 
pela inspeção tão-somente a uma fisc&liz~ção a nível de co
mércio. 

Como visto, ãlérn de ter c-omo conseqüência â eXpoSição 
e graves riscos à saúde do CQnsumidor, da coletividade em 
última análise, as medidas propostas pelo MiniStro da Agri
cultura: e Reforma Agrária em sua Portaria n"' 128/92 confron
~ando-se Com-a legíslação pertinente em vigor, COf!,forme de
monstrado ao fazermos a citação dos dispo_sitivos_ e fins da 
Lei n' 1.283/50 e do Decreto n' 30.694/52, ambos inequivo
taménte situados em plano hierárquicO-fióirnativO Superior 
ao da sobredita Portaria. 

Por outro lado, as Portarias não passam-de atos ã.dmin_is
trativos internos utilizáveis exclusivamente para a expedição 
de determinações gerais ou especiais dos chefes de órgãos 
gerais ou especiais a seus subordinados, OU ainda para designa
rem servidorespara filhÇões e cargos secundários e iniciarem.:se 
sindicâncias ou processos ãdministfativos. 

No caso em_ tela, indubi~velmente não -foi esta -a: desti
nação dada pela Portaria. n9- 128/9_2,- caracteriZado-se asSim 
a inexistência de um dos pressupostos requeridos para a valida
de do ato administrativo em geral, do qual a portaria é espécie, 
qual seja a competência de autoridade para a expedição do 
ato que, por se tratar de explicitação de lei para a sua correta 
execução, é faculdade inerente e privativa dos Chefes de Exe
cutivo, indelegável, pois, a seus subordinados. 

. Na defesa do Estado de Direito, do interesse público. 
do direito do consumidor e, sobretudo, do direito~ inalienável 
do indivíduo a integridade física, entendemos que a Portaria 
n"' 128/92 deve. ser sustada e mantida a inspeção industrial 
e sanitária pi""évia- e efetivamente permanente do setor lácteo, 
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conforme determinou o Poder Legislativo quando da edição 
da exaustivamente mencionada Lei n~ 1.283/SQ; e o Presidente 
da República quando a regulamentou, nos seus estritos ter~ 
mos, mediante a edição do citado Decreto n' 35.691/52. . 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992.- Senador Mau
rício Corrêa. 

DISCURSO DE APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

SUSTANDO A PORTARIA DO -
MINISTRO DA AGRICULTURA 

QUE PREJUDICA A !NSPEÇÁO DO SIF 

Senado Federal, de junho de 1992 
Senador Maurício Corrêa 

Estou apresentando, nesta Sessão, um Projeto de Decreto 
Legislativo visando à sustentação da Portaria nt? 128, de 18 
de maio de 1992, do Ministro da Agricultura e Reforma Agrá
ria, que pretende extinguir o Serviço de Irispeção Federal 
prévio permanente nos estabelecimentos que tecebem e bene
ficiam leite e o destina, no todo ou em parte, ao consumo 
público. . _. .. __ 

Essa portaria que me refiro conflita fronta.Imente com 
a Lei n" 1.283, de 18 de dezembro de 1950, que '~D~spõe 
sobre a inspeção industrial e sanitáriados_produ~s de origem 
animal", e com o Decreto n' 30.691, de 29 de março de 1952, 
que "Aprova o novo Regulamento da Inspeção Indu_strj.al 
e Sanitária de Produtos de Origem Animal". 

A legislação s~pracitada reg~la a inspeção higiênico·s·a
nitária e tecnológica do leite de consumo pasteurizado, tratado 
nas usinas de beneficiamento; considerando qbJ;igatóri:,t. a iD.S
peção prévia e permanente do Ministério da A-gricultura e 
Reforma Agrária junto aos estabeleci~en~o-s industriais---do 
se to r lácteo. 

Dentre outros dispositivos que torriãrií CT3iã ·e evídente 
essa intenção do legislador, consideramos oportunq citar os 
seguintes: 

"Lei n' 1.283/50 
"Art. lO? -É esiã.belecida a obrigatoriedade da 

prévia fiscalização, so~ o ponto de vista industrial e 
sanitário, de todos os produtos de origem animal, co
mestíveis e nãO comestíveis~ sejam ou não adiciomi.âos 
de produtos vegetais, preparados, transformados, ma
nipulados, recebidos, acondicionados, depositados e 
em trânsito." 

A seguir, especifica 
Art. 29 --São sujeitos à fiscalização prévia Desta 

lei: 
........... ~- ...... -~"'"'-'-~·--- .... --.-~--~-·-·····-~-~,;;;c--:---
c) O leite e seus derivados:'' 
Conforme airicta disPõe o art. 39. aiínea c, cta mes

ma Lei, a fiscalização deverá ser feita nas Usinas de 
beneficiaine"i1to do leite, nas fábricas de laticínios, nos 
postos de recebimento, refrigeraçãO e- deS:natagem do 
leite ou de recebimento, refrigeração- e -·manipulação 
dos seus derivados e nos respectivos entrepostos. 

Por fim, o Regulamento de Inspeção Industrial eSanitária 
de Produtos de Origem Animal -Decreto n° 30.69f/52, alte
rado pelo Decreto n' 1.255/52, ao disciplinar a forma, condi
ções de execução e abrangência desta insp6ção, dada a gama 
de estabelecimentos envolvidos, preceitUa: 

"Art. 11. A Inspeção Federal será instalada em 
caráter permanente ou periódico. 

Parágrafo único. Terão Inspeção Federal perma
nente: 

....... '' .................. ~·--········ .. ········"'·'"-~----·· 
-3 .. Os estabelednlentos que recebem e benefi

ciam leite e o destine no todo ou em parte, ao consumo 
público;" 

Não obstante a evidente necessidade da inspeçáo perma
nente nos estabelecimentos industriais do setor lácteo determi
nada pela legislação pertinente, o Ministro da Agricultura 
e Reforma Agrária, em sua Portaria n9 128/92, determina 
a "imediata" retirada física dos Veterinários e Agentes de 
Inspeção lotados exclusivamente junto aos estabelecimentos 
industriais do setor lácteo, para, em substituição, formar equi
pes de inspeção junto às Chefias do Serviço de lnspeção e 
representações regionais, equipes estas adjetivadas de "per
manentes", num jogo de palavras onde se procura aparente~ 
mente demonstrar conformidade com a lei. Contudo, claro 
e·evidente se afirma a violação do seu espírito, em que pese 
a identidade estritamente semântica.- --

-É inconcebível que uma providência como esta tenha 
partido justamente do Ministério incumbido de zelar pela boa 
qualidade dos produtos de origem animal destinados ao consu
mo público, tendo como competência a vigilância e defesa 
sanitária animal. 

Não é tarefa difícil supor as inúmeras dificuldades do 
Serviço de Inspeção Federal no cumprimento de seu trabalho, 
caso seja levada a efeito, em todas as suas conseqüências, 
_amalsinada Portaria. 

A execução da carga de trabalho determinada pela lei 
ao servidor responsável pela Inspeção Federal exige a sua 
permanência no estabelecimento e não na sede da Chefia 
ou representação regional. 
. __ . A,,inspeção se faz, com efeito, na plataforma de recepção 
dõ leite, diante dos latões ou dos carros~tanque. Se faz na 
_sala de pasteurização e envase; na frente das máqUinas em 
funcionamento, collhendo amostras d~ C3:<;f.a_ tanqu~ e_nçhido 

-cOm leite pasteurizado, analis3ndo seu con~eúdo no laPora
tó!io que fica na própria instalação industria! e autorizando 
o seu envase somente no caso de resultados físico-químicos 
estarem dentro dos padrões, evitando que lotes fora dos pa-
clr9e_~ sej~m_expedidos para o consumo. -

Em suma inspeção não se faz permanecendo-se na sede 
da Chefia ou n~ representação regional. Quem necessita-inspe
ção é o ali_rp.ento a ser consumido~ é o estabelecimento ,que 
Q,produz, e não o escritório da Che.(ia ou da representação 

_Ie_g_ional. 
Como conseqüência deste ato insensato as usin~s de bene

ficüithertto de leite destinado ao consumo _público __ passarão 
a <Yperar à vontade, coriiodarrlente, sem·a preSença do Veteri
nário e dos Agentes de Inspeção, tomando uma infinidade 
de providências que só se realizam com a sua pre-sença perrna~ 
nentemente efetiva no estabelecimento sob inspeção. 

O trabalho permanente de inspeção dentro do estabele
cimento tem, assim, um caráter preventivo, ao examinar e 
inspecionar o produto na fonte de produção de forma sistemá
tica em todo o volume benefiCiado, evitando que grandes 
partidas defeituosas, com deficiências ou fraudadas, sejam 
expedidas ou espalhadas na rede varejista. 

Para um produto de extrema perecibilidade, de grande 
exigência quanto à higiene operacional requerida e, por isso 
mesmo, de grande potencial de risco_~ saúde do consum~dor, 
a fiSCaliZação feita apenas na análise de amostra do produto, 
colhida no varejo, além de extremamente de~orada e dispen-
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diosa. seria. támbém, insuficiente e tem'efoSa. Uina- amostra 
com o resultado fora do padrão pode indicar que todo o lote 
ou a produção de um dia esteja comprometida e tenha sido 
expedida com deficiência de qualidade. Nesses casos, mesmo 
que não tenha ainda sido consumida, torna-se-ia impossível 
reconhecê-la, dada a extensa rede varejista e a falta de meios 
suficientes para tanto, num- País como o nosso carente de 
recursos financeiros e de- dimensão territorial continental. 

A inspeção exclusiva a nível de consumo, além de impo
tente para alcançar o objetivó repressivo, não visaria, ou visa
ria 1.leatoriamente, ao estabelecimento prOdutor, dando-se 
maior ênfase à fase final ou de comercialização e não à de 
industrialização, transformando o efeito- em- causa, --subver
tendo a lógica da técnica. 

Argumenta-se, ainda, que a retirada dos técnicos perma
nentes do Serviço de Inspeção Federal de dentro das índústrias 
de leite acabaria com o _suborno ou outros tipos de facilidades 
que prejudicam o trabalho de inspeção~ No nosso entender, 
tal medida ofereceria sim, àqueles que agem ilicitamente, 
enormes possibilidades de operar livremente. Por outro lado, 
o SIF é um órgão com 71 anos d_e atuação que, se no_s últimos 
tempos, ou em qualquer período de sua existência, foi palco 
de atos de corrupção por alguns de seus funcionários, tais 
ilícitos devem ser apurados c punidos na forma da lei, não 
se justificando o fim de uma atividade imprescindível a que 
os produtos lácteos sejam levados ao comércio dentro dos 
padrões de qualidade adequados. 

OS trabalhos de inspeção devem, portanto, ser pautados 
na moralidade e caracterizaçlos pela eficiêncíi liõ- poder de 
vigilância, só concebidOS pó r interrtiédio de _ _um quadro de 
pessoal bem treinado e condizentemente rcmunerãdo f!. uril 
sistema de controle permanente nos estabelecimentos, sistema 
que tem sido alvo de freqüentes contestações por grupos fla
grantemente interessados _em tornar o SIF í!Índa mais vulne
rável do que se encontra atualmcnte. na busca de delegações 
de poderes para exercerem, isoladamente, a "garantia" sobre 
os seus produtos, reduzindo a ativídade pública responsável 
pela inspeção tãó-sO!'nente a uma: fiscali2;ação a nível 4e co
mércio_. 

Como visto, além de ter como conseqüência a exposição 
a graveS riscos a saúde de toda a coletívidaçle, .desatendendO 
a um dos requisitos essenciais de validade de todo ato admini~s
trativo, que é o objetívo de interesse público a atingir, as 
medidas propostas pelo Ministro da Agricultura e Reforma 
Agrária em sua Portaria n9 128/92 confrOntam-se com a legisla
ção pertinente em vigor, situada em plano hierárciuico~-nor
mativo superior ao da sobredita_Portarja. 

Contrariã-s.e, assim, o princípítrjUrídico básicci do reSpei
to à hierarquia das normas, ao ferir-se, me-diánte a: edição 
de simples portaria ministerial, disposições normativas de lei 
ordinária e deCreto, pois a retirada física-"'iffiediata~· dos Vete
rinários e Agentes de IriSpeção de leite lotados exclusivamente 
junto a um determinado es_t.a_belecimeritO de leite so_b Serviçq _ 
de Inspeção Federal vai de encontro aos dispositivOs-reti:"omen
cionados que tornam obrigatória a fiscalização prévüú! perma
nente naqueles estabelecimentos. 

Na defesa do Estado de Direito, do interesse público, 
do direito inalienável do indivíduo à integridade física, enten
demos que a Portaria n"-128/92 deve ser sustada e mantida 
a inspeção industrial e sanitária piévia e·efctiv·amente perma
nente do setor lácteo, conforme determinou o Poder Legisla
tivo, quando da edição da exaustivamente- mencionada Lei 
n' 1.283/50,~ e o Presidente da República, quando a regula-

mentou, nos seus estritos termos, mediante a edição do citado 
Decreto no 30.691/52. 

Por estas_razões, peço o imprescindível apoio dos ilustres 
colegas congressistas à aprovação desta importante matéria. 

Muito obrigado! 

LEGISLAÇÃO CITADA 
- CONSTITUIÇÃO 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
1988 ~ 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Na
cional: 

V- suStar os a'tos normativos do Poder Executivo qUe 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 
legislativa; 

GABINETE DO MINISTRO 
PORTARIA N' 128, DE 18 DE MAIO DE 1992 

O Ministro de Estado da Agricultura e Reforma Agrária, 
usando da competência que lhe foi atribuída pelo art. 79 , 

item II, do Decreto no 77.336, de 25 de março de 1976, com 
a nova redação dada pelo Decreto nç. 83.844, de 14 de agosto 
de 1979, considerando a necessidade_de disciplinar a inspeção 
permanente dos estabelecimentos que recebem e beneficiam 
leite e o destinam, no todo ou em parte, ao consumo público, 
de que trata o art. ll,_item 3, do Regulamento de lnspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, apro
vado pelo Decreto n' 30.691, de 29 de março de 1952, alterado 
pelo Decreto n9-1.255, de 25 de junho de 1962, resolve: 

-Art. lç. Determinar às Diretorias Federais de Agricul
tura e Reforma Agrária que adotem as seguíilles medidas: 

I- formação de equipes permanentes de inspeção de 
leite junto às chefias do Serviço de Inspeção e representações 
regionais; 

II- imediata retiradã física dos VeterináriOs e Agentes 
:de Inspeção lotãdos exclusivamente junto a "um determinado 
··estabelecimento de lei sob SIF; 

III- fiscalização, Pelas equipeS permane-ntes de inspe
ção, do fiel cumprimento da legislação em todos os estabele
cimentos lácteos, ·inclusive avaliando o efetivo controle de 
qualidade das empresas e o produto final dos estabelecimentos 
sob SIF. 

Art. -2~ Conceder um prazo de 90 dias para o pleno 
cumprimendo da sistemática da inspeção industrial e sanitária 
do setor lácteo. 

Art. 3ç. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Antônio Cabrera 

LEI N' 1,283, DE.18 DE DEZEMBRO DE 1950 

Dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos 
produtos de origem animal. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

_nO a- següinfe lei: 
Art. 1? É estabelecida a obrigatorieáade-'da préviã fisca

lização, ~ob o ponto de _vista iridustrial e sanitário, de todos 
os produtos de origem animal. comestíveis e não-comestíveis, 
sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados, 
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transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, de
positados e em trânsito. 

Art. 2~ São sujeitos à fiscalização prevista nesta ier:" 
c) o leite e seus derivados; 

Art. 3~ A fiscalização, de que trata esta lei, far-se-á: 

c) nas usinas de beneficiamento -do leite, nas fábrícas 
de laticínios, nos postos de recebimento, refrigeração e diSml
tagem do leite ou de recebimento, fefrigeraçãO e manipulação 
dos seus derivados e nos respectivos entrepostos: 

DECRETO N' 3Q.691, DE 29 DE MARÇO DE 1952 

Aprova o novo Regulamento da Inspeção Industrial 
e Sanitária de Produtos de Origem Animal. -

Art. 11. A Inspcção Federal será instalada em caráter 
permanente ou periódico. 

Parágrafo único. Terão inspeçãó-federãi perllúncntê: 
1 -os estabelecimentos de carnes e derivados que aba

tem e industrializam as diferentes espécies de açougue e _de 
caça; 

2- os estabelecimentos onde são_ preparados_ produtos 
gordurosos; 

3---:- os estabelecimentos que recebem e benefielarrt leite 
e o destinem no todo ou em parti.!, ao consumo público; 

4- os estabdecimentos que recebem armazenagem e 
diStribuem o pescado; 

5 .....:.-os-estabelecimentos que recebem e distribuem ovos; 
6-os estabelecimentos que recehem carnes em natureza 

de estabelecimentos situados em outros Estados. 
Art. 12. A insp-CÇãó--induStrial e sanitáiía de produtos 

de origem animal, a cargo da Dipoa, abrange: 
1 -a higiene geral dos estabelcimentos registrados ou 

relacionados; 
2- a captação. canalização, depósito, tratamento edis

tribuição da água de abastecimento bem como a captação, 
distribuição e escoamento das águas residuais; 

3- o funcionamento dos estabelecimentos; 
4-o exame "'ante e post mortem" dos animais de açou

gue; 
5- as fases de reCebimento, elabOração, ma-nipulação, 

preparo, acondicionamento, conservação, transporte--e dcpó
si_to, de todos os produtos e subprodutos de origem animal 
e suas matériasMprimas, ãdicíonadãs ou não de vegetais; 

6- a embalagem e rotulagem de produtos e subprodu
tos; 

7- a classificação de produtos c subprodutos de acôrdo 
com os tipos e padrões previstos nêste Regulamento ou fórmu
las aprovadas; 

8-os exames tecnológicos, micro-biológicos, biológicos 
e químicos das matérias primas e produtos, quando for o 
caso; 

9-os produtos e subprodutos exístentcs noS iiiercitdos 
de consumo, para efeito de verificação do cumprimento de 
medidas estabelecidas no presente Regulamento; 

10 --as matérias primas nas fontes produtoras e interme
diárias bem como em trânsito nos portos marítimos e fluviais 
e nos postos de fronteira; 

11-os meios de transporte de animais vivos e produtos 
derivados e suas matérias primas, destinados à alimentação 
humana. 

CAPÍTULO VII 

Inspeção de Leite e seus derivadoS--

.' ,. ·Art: -606. -A inspeÇãO.de leítre e seus derivados abrange; 
1-o estado sanitário do rebanho, o local da ordenha, 

·-o··ortlfmhã.dor, o materíal empregado, o acondicionamento, 
a conservação e o transporte do leite; 

···"-2. .:..:::115 IhàtériaS pfirflãse-seii óeneficianientO a-te a: ex per
dição, nos postos de leite e derivados e nos estabelecimentos 
industriais. 

Parágrafo único. Nos postos de leite e derivados e nos 
-estabelecimentos industriais o leite será obrigat_oriamente ana-

-lisado; -
1- na recepção, para cerificirr se há anormalidade e pro-

ceder a seleção que couber; -
2- no conjUnto, antes daS operãçõeS de benficíamento, 

para verificação dos caracteres organolépticos, realização das 
provas de lacto-filtração, dernsidade, teor de gordura, acidez, 
exames bacteriológico e oUtros quase fizeram necessários; 

3-durante as diferentes fases do beneficiamento para 
verificação das operações de filtração, padronização e pasteu-
rização; -· - - -
- 4 ~após o bt:rieficiamerito total ou párdal,- pará vefifí

cação da eficiência das operações; 
5- Depois do condicionamento; para veriflcãr-·i:ibser

vância aos padrões dos tipos a que pertencerem, ao engarra
fado ou acondicionado _em carrosMtanque. 

Art. 699. Em cumprimento aà disposto do item 7 do 
parágrafo z~ do artigo 697, serão feitas as mesmas provas 
determinadas no artigo anterior, acrescidas das de peroxidade 
e fosfatase. 
• • • • •" •• • ,-, ,., • • • • •• -• •• • • ••~••u•• ••••••••-••·-~-•,.••-••••••~•M••••."••••• 

(À ComiSsão de Consiituição, Justiça e_ Ciáadi:u:zia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 88, DE 1992 

Dispõe sobre o ensino da língua espanhola nos esta
dos limítrofes com os países forinadores do Mercosul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Os Estados brasileiros que fazem fronteira com 

os países integranteS do Mercado Comum do Cone Sul -
MERCOSUL. incluirão, nos currículos de seus estabeleci
mentos escolares, o ensino da língua espanhola, a partir da 
s~ série do 1"' grau. 

Art. 2" Os órgãos normativos dos Sistemas de Ensino 
dos Estados abrangidos por desta lei emitirãO normas ne:resM 
sárias à sua implementação. no prazo máximo de 180 dias, 
contados de sua publicação. 

Art. 3" A implementação do ensino da língua espanhola 
nos estabelecimentos escolares abrangidos por esta lei, deverá 
ocorrer no prazo--máximo de 2 (dois) anos. 

Art. 4a Esta lei entra em vigo"r" mi data de sua publi
cação:-

Art. 5o Revogam-s_e as disposições em contrário. 

Justificação 

O Mercado Comum do Cone Sul- MERCOSUL é uma 
realidade que se firma, a cada dia, através da implementação 
de diversas iniciativas nos campos político, ec_onômico, comer
cial e outros. 
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Até o presente, nã? se cogitou de medidas concretas, 
no campo cultural, que Sirvam de embasamento para solidifi
cação das iniciativas tomadas nos demais setores. As facili
dades de comunicação propiciadas pelo conhecimento de co
mum das duas línguas -português e espanhol -por parte 
das populações formadoras do Merc:osul são evidentes. O ensi
no do português, nos países de fala espanhola da região, tor
nou-se obrigatório a partir de encontro mantido pelos minis
tros de Educação, durante encontro recente havido em Buenos 
Aires. Resta-nos, agora, dar a contrapartida. 

A Lei n• 5.692, de 11-8-71, da Reforma do Ensino, dispõe, 
em seu art. 49, que "os currículos do ensino do 19 e 29 graus 
terão um núcleo comum, obrigatório erii- âri:lbito nacional e 
uma parte diversificada para atender, conforme- as nece-ssi
dades e possibilidades concretas, as particularidades locais, 
aos planos dos estabelecimentos e às d_ifere_nças iild,ividuais 
dos alunos". Determina, ainda, o inciso I do§ 19 do ar_t. 
4~, que "o Conselho Federal de Educação fixará, para cada 
grau, as matérias relativas ao núcleo comum, definindo-lhes 
os objetivos e a_amplitude". 

Considerando a premência de tempo determinada pelo 
cronograma de implementação do Mercosul. cuja integração 
total está prevista para 19 de janeiro de 1995, parece-nos-de 
todo aconselhável que não se aguarde a promulgação da nova 
lei que fixa as diretrizes e bases de Educação Nacional, ainda 
em apreciação pela Câmara dos Deputados, e se promova, 
desde já, a impleinentação desta medida, ainda na vigência 
da .lei atual. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992. - SenadorPedro 
Simon. ' 

(Á Co~isslio de Educação Decisão Tern;inlltiva.) 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides)- .Os projetes 
serão publicados_ e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos ·que serão lidos pelo Sr. 
1~' Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMÉNTO N• 407, DE 1992 

ExcelentíSsirilo SenhOr Presidente do Senado Federal, .Se~a
dor Mauro Benevides, 

Com fundamento no disposto no § 2• do art. 50 da Consti
tuição ~ederal e na conformidade do art. 216 do Regimento 
interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência sejam 
solicitadas, ao Exm"' Sr. Ministro de Estado da Saúde, Dr. 
Adib DomingosJatene, as seguintes informações relacionadas 
com a construção de hospitais e centros- de saúde. a partir 
de 15 de março de 1990. 

1. ~-quantas obras se encontravam em andamento e 
quantas ·paralisadas: em .1'5-de março d~ 1990? - - -

1.2 .....-quantas. des~as obras COI;Jlinuam paralisadas? 
Qua-ntas, em andament~? E quantas, CQnciuídas? 

1.3- Qual o total a'plicado na cOntinuação/conclusão 
dessas obras e quais os MunicípiOs/Estados por elas benefi
ciados? 

2.1- Que obras novas foram iniciadas, desde então?_ 
Destas, quantas foram concluídas? Quantas se encontram em 
andamento? E quantas, paralisadas? 

2.2- Que autoridade determinou a contratação de cada 
uma? 

2.3- Que- Municípios/Estados foram beneficiã:dos por 
elas? 

2.4- Qual o custo total e quanto já foi aplicado em 
cada? 

2.5- Quais as empresas contratadas para sua exeCução? 
2.6 --.Quais .dessas obras têri:::t ·características arqoitetô

nicas acima das necessidades ou inadequadas às finalidades? 
3-Que localidades já dispunham de instalações e equi

pamentos hospitalares suficientes aO atendimento da popu
lação e foram contempladas com novas obras? Que destinação 
será dada a tais obras? 

Justificação 

Entrevistado pelos jornalistas Rui Nogueira e Márcia 
Marques do jornal Folha de S. PaUlo, o Exm9 Sr. Ministro 
da Saúde, Dr. Adib Domingos Jatene, expôs as dificuldades 
que está enfrentando na administração de sua Pasta, em fun
ção do déficit orçamentário de Cr$ 400 bilhões no balancete 
de maío do Ministério. · -

Além do problema de falta de pagamento, por piute dos 
empresários, de Cr$ 12 trilhões relativos ao Finsocial, que 
constitui a receita básica· do Ministério, o Ministro herdou 
várias obras inacabadas de hospitais, em grande parte, com 
características faraónicas, outros simplesmente desnecessários 
em face da infra~estrutura hospitalar existente no local. 

Com o objetivo de apurar em maior profundidade a situa
ção existente nesta área e, assim, obtednforriiáÇões que-possi
bilitem ao Legislativo tomar uma posição sobre a matéria, 
formulamos o ·presente Requerimento de Informações para 
o qual -solicitamos o apoio ·de nossos pares. -

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992.- Seriador Pedro 
Simon. 

(Á ComissãoDiretora.) 

REQUERIMENTO N• 408, DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Fede·ral, Sena
dor Mauro Benevides, 

Com fundamento no disposto no § 2• do art. 50 da Consti· 
tuição Federal e na conformidade do art. 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência seja 
solicitada, ao Exm"' Sr. Ministro de Estado da Economia, 
Fazenda e Planejamento, Dr. ,Marcíl.io Marques Moreira, a 
prestação das seguintes informáções: 

1 - d~sde quando o País está importando pneus usados? 
2- Qual a quantidade importada e a que preço? 
3-Com que finalidade são importados? 
4-Além de pneus, que outros produtos congêneres usa

dos_ estão sendo importados? Em que quantidades? A que 
preços? Com que finãlidade? 

5-Como e por quem é feita a comercialização desses 
produtos, internamente, e a que preços? - · -

6-De que países estão importados tais produtos? 

JuStificação 

Com estranheza e apreensão, tivemos notícia a esse res
peito dada. em entrevista ao Jornal Nacional, pela Secretária 
Nacional de Economia. D~ Dorothéa Fonseca Furquim Wer
neck. 

A abertura da economia brasileira ao mercado interna
cional, apresentada, pelo Governo, como instrumento de mo
dernização, nos levava a crer que iríamos adquirir--prOdutos 
e equipamentos avançados que nos levassem a superar o está
gio de subdesenvolvimento, quando comparados ao chamado 
primeiro~mundo. Surpresos. vemos que estamos importando 
a escória, os rejeitas, a sobra desse primeiro mundo. 

' '.-.' 
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Talvez estejamos enganados em nosso raciocínio e oxalá 
assim o seja. E, para que nos tranquilizemos e possamos ·transR 
rnitir à sociedade as explicações necessárias, é que apresen
tamos as questões contidas neste Requerime-nto de Informa
ções. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992. -Senador Pedro 
Simon. 

(A Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~Os requeri
mentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos 
termos do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em sessão 
anterior foi lido o Requerimento n' 406, de 1992, da Senadora 
Marluce Pinto, solicitando, nos termos do art. 43, inciso II, 
do Regimento Interno, sejam considerados como licença auto
rizada, os dias 17 de fevereiro, 4 a 6, 9, 12 e 16 de março, 
6 e 7 de abril e 8, 11 e 12 de maio do corrente ano. 

O_ requerirtento deixou de ser votado, naquela oportu
nidade, por falta dequorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Sfs. Senadores que o aprovam queiram peimaneCet

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solici

tada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a Me· 
sa, requerimento que será lido pelo Sr. lo Secretário. -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•409, /92 
Requeiro, nos termos-regimentais, seja corlsiderado como 

de licença autorizada o período de 16 e 17 de junho corrente, 
durante o qual estarei ausente da Casa participando de ato 
político-administrativo em Natal (RN) que marcará a insta
lação do Tribunal Regional do Trabalho naquela capital. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 1992- Senador Gari
baldi Alves Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Ãprovaclo 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1" Secre-
tário. ' 

É lida a seguinte 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- O expedien· 
te lido vai à publicação. ~ ~ . ~ · -

Senhor Presidente do Senado Federal 
Em cumprimento ao que determina a alínea a do art~ 

39 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência que 
estarei ausente do País, no día n(dezessete) de junho corren
te, em virtude de viagem que farei ao Paraguai. 

Sendo o que se apresenta, reitero a Vossa Excelência 
protestos da mais elevada consideração e destacado respeito. 

Senado Federal, 16 de junh0 de 1992. - Senador Levy 
Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência recebeu a Mensagem n• 226, de 1992 (n' 217/92, na 
origem), de 12 de junho do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso V, 
da Constituição, solicita autorizãção para que".álJniãO possa: 
ultimar a contratação de operação de crédito externO, rio valor 

equivalente a até duzentos e cinco milhões de dólares norte-a~ 
mericanos7 j1.,mto ao Banco Internacional de Reconstrução 
e Desenvolvimento- BIRD, destinada ao financiamento par
cial do Projeto de Desenvolvimento·Agroambientaldo _Estado 
de Mato Grosso- PRODEAGRO. ~ ~ . '- ~ .... ~ 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência recebeu, do Governo do E_stado do Rio de Janeiro, 
a Ofício n' S-15, de 1992 (n' 350/92 na origem), ·solicitando, 
nos termos da Resolução n' 58, de 1990, do Senado Fecteral, 
a elevação tempor~a dos limite~ ~e endividamento daquele 
Estado, para contratar operação"de crédito no valor de setenta 
e. cinco rqilbões de dólares, para os fins que especificá. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVi.d~s) - Na sessão 
d~ __ ;r? 9-_e_ ~~i9 últiJIIO, foi lida a_ Proposta de Emenda à Consti
tuição n' 5, de 1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto 
e outros Senhores Senadores, que dá nova redação ao § 3" 
do art. 58 da Constituição Federal. 
~ -A Presidência, em obediência ao disposto- no art. ~56 

do Regimento Interno e de acordo com as indicações das 
Lideranças, designa a seguinte Comiss~o para emitir Parecer 
sobre a matéria: 

PMDB 
Cid Sab6ia de Carvalho 
Wilson Martins 
Amir Lando 
OiiOfré -QUiriàn 
João Calmon 

PFL 

Francisco Rollemberg 
Cãtlos Patrocínio 
Henrique Almeida 

PSDB 

Beni V eras 
José Richa 

PTB 

LevyDias 

PDT 

~ 'Nélson \Vede!iit1 

PRN 

Ney Maranhão 

I,'DS 

Esperidião Amin 

PDC 

Amazonino Mendes 

PT 

Eduardo Supllcy 

O SR. PRESIDENTE (Matir9)1enevídes)- A Presi
dência convoca SessãO ·conjUnta' a reaHZãi~se hOje, àS--àeze.:. 
no"ve-horas, no Plen4rlo da Câmara dOs' Deputados, destinada 
à leitura da Mensage~ Presidencial n9 47, de 1992~CN. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães. 
(Pausa.) 

S. EX'" não se encontra no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão 

(Pausa.) 
" S. EX' não se encontra no plenário. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon. 
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O SR. JOÃO CALMON (PMDB ....:: E!'( Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem- revisão ·da orador.)- Sr. Presidente~ 
Srs. Senadores, o ingen-te esforço· pela melhõria das condiÇõeS 
do ensino público no- Brasil vem se realiiaridO em diversas 
frentes. 

Numa dessas, em que atuo, vem ocorrem:io uma batalha 
no sentido de garantir os recursos necessários para o financia
rnent_o da educ~ção_ no Brasil. Entretanto, pouco adiante ex
pandir os recursos a- serem aplicados no desenvolvimento e 
manutenção do ensino, se esses forem desperdiçadOs- ou apli
cados_de_forma tal que não respeitem as necessidades e os 
anseios da nossa população. 

Conseqüentemente, a melhoria das ·condições do ensino 
no Brasil depende não apenas do vOlume de recursos dispaM
níveis para esse fim, mas também do destino que lhes será 
dado. 

A questão sobre a alocação das verbas orçamentárias 
é da maior impõitânC-ia-:-parã qualquer governO e transc~p.de 
a esfera da educação. Cabe lembrar que a História-está~rbpleta 
de revoluções sangrentas que surgiram e~ conseqüência da 
inaptidão de certos governantes em lic!ar_c.9_~ o dinhe!ro p_úbli
co. Por outro lado, é de conhecimento geral que uma política 
fiscal sensata é condição neC:essárlã. para õ ·áeSenvolvimento 
social e económico de uma Nação. . 

Eu diria que o Orçamento é muito mais do que simplesM 
mente a programação de gastos do Governo. O Orçamento 
é, na verda~e, a _radiografia de uma Nação. É nele, também, 
onde se eVIdenciam os fundamentos do sistema político e a 
verdadeira dimensão do sistema democrático. 

Cabe perguntar: o que retrata o Orçamento brasileiro 
nos últimos anos? Não há a menor dúvida que nele se refletem 
de maneira clara as tentativas do Governo em- rever ·o -papel 
do setor público na economia. Nele também se apresenta 
a necessidade de um ajuste fiscal responsável, que não preju
dique a geração dos serviços necessários ã sobreVlVêrida e 
à manutenção da dignidade de milhares de brasileiros. Além 
disso é durante a elaboração do Orçamento que s-e evidencia 
a existência de diversas anomalias no esqueleto do sistema 
político brasileiro. -

Nas democracias ocidentais, o destino a ser dado à receita 
orçamentária resulta de um processo de que participain ati v a
mente o Executivo e o Legislativo. Durante a interaçãn desses 
Poderes um consenso sobre a política económica e social é 
alcançado. No entanto, no caso brasileiro, é importante que 
nós, membros do Congresso Nacional, façamos um exercício 
de autocrítica. Até muito recentemente o Congresso villha 
lidando com a matéria orçamentária de forma deplorável. 
Na verdade, a inaptidão ao lidar com questões relativas aos 
recursos públicos faz parte da tradição histórica do Legislativo 
brasileiro, resultando num triste folclore que contribui grande
mente para denegrir a imagem -desta Casa e de seus membros 
junto à população. ~ ~~ -

Como reverter essa- tradição histórica? CoritO--tOfnar a 
participação do Congresso Nacional mais efetiva? -· · 

São pelo menos duas -as áreas erri que-- IDelhõáiiilentos 
deverão ocorrer ou estão ocorrendo. 

A primeira área envolve os procedimentos que discipli
nam a apreciação do Orçamento pelo Congresso, de formâ 
tal que esse exame se faça de forma ordenada e que esteja 
co.ntido dentro dos prazo-s fixados. É nessa área em que temos 
feito alguns progressos -significativos, graças à direção segura 
e eficiente ao atual Presidente da Comissão MiSta de Orça
mento, Deputado Messias Góis. O Deputado, numa cruzada 

heróica, a despeito de grande oposição, vem batalhando com 
sucesso no sentido de disciplinar a atuação da Comissão, de 
forma tal que o exame da matéria Orçamentária sejá feito 
de maneira eficiente. 

A segunda área envolve a capacitação do Congresso NaM 
clOnai para decidir sobre o destino a ser dado aos recursos 
orçamentários. A apreciação e a deliberação sobre a matéria 
orçamentária são tarefas extremamente complexas. O Orça
mento envolve dezenas de programas e atividades completa
mente distintos e altamente especializados. Deliberar sobre 
esse universo requer tempo e um grande volume de inforM 
mações. _ 

Considere-se a complexidade do exame di estimativa da 
receita e das despesas orçamentárias. Cada um desses itens 
é estimado com base em uma metodologia específica, que 
envolve hipóteses sobre o comportamento de um grande nú
mero de parâmetros económicos e_fmanceiros,-Como analisar 
a correçáo dessas estimativas? 

É evidente que se o Poder Executivo é capaz de examinar 
todas essas questões detalhadamente, o Congresso Nacional 
deve tomar parte no processo orçamentário em igUaldade de 
condições com o Governo. Na verdade, é importante enfatizar 
que, do ponto de vista da s-ociedade, é desejável que haja 
um debate em alto nível entre Congresso e Executivo sobre 
a matéria orçamentária, viSte)- que por meio desse processo 
a sociedade_ poderá manifestar as suas preferências sobre o 
destino que será dado aos recursos fiscais_. 

No entanto, a participação do Congresso Nacional no 
processo orçamentário t~_Ill:__si!!_<?~pouco satisfató_ria. Pará que 
haja uma participação efetiva, é necessário que o CongreSso 
Nacional se equipe de forma adequada. Isso implica não ape
nas na obtenção do volume de informações necessárias paia 
uma decisão sobre o Orçamento, mas também na existência 
de instituições que auxiliem os CongressiStas no processa
mento e na interpretação do significado das mesmas. 

Nesse particular, a experiência de outros países merece 
ser examinada. Embora cada país possua caracterfsticas polítiM 
cas próprias, em se tratando de matéria orçamentária, todos 
tém que lidar com as complexidades que envolvem a decisão 
sobre a alocação de r~cursos. 

O Sr. Coutinho Jorge- PermiteMme V. Ex~ um aparte? 

O SR~ JOÃO CALMON - Com muito prazer nobre 
Senador Coutinho Jorge. _ _ _ ' _ 

O Sr. Coutinho Jorge -Meu -caro Semicfor-João Calmon 
V. Ex~ hoje faz um pronunciamento importantíssimo. quand~ 
abor?a um assunto que é:relevante para o Congresso Nacional; 
relativamente à ComiSsão de Plano de_ Orçamentos_ que, no 
nosso entender, é a Comissão-mitis ímpoftahte do COngresso 
Nacional. 

O SR. JOÃO CALMON -Sem dúvida! 

_ O Sr. Coutinho Jorge - Esta é a comissão ciue discu.tt< 
em_ Pase nos planos de_ orç~mentos, as prioridades e, como 
V. Ex~ colocou muito bem, a alocação de recursos em favór 
da sociedade e das regiões que compõem o Brasil. V. Er 
tocou num ponto fundamental ao dizer que, apesar dos esfor
Ç?S qu: o Congresso tem feitõ "'"-rio sentido de aprimorar a 
d1scussao do processo orçamentário, ainda temos várias difi
culdades, vários equívocos- e que, entre outras providências 
seria fundamental o aprimoramento e aperfeiçoamento da 
metodologia de trabalho técnico da comissão. Nese sentido, 
V. Ex~ lembrou que o atual Presidente da comissão, Deputado 
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Messias Góís, tomou urriã. provídência inipoitãrftíSsiÍn.a-: S. · 
EX' criou uma comissão composta por Senadores e Defmtãdos, 
e pediu-lhes que, couvindo as Lideranças e· as Assessorias 
do Congresso Nacional, propusseram uma modificação no 
instrumento mais importante que rege ó fuilciónainentó da 
comissão, a Resolução n9 l-CN. Essa coniíssão foi implantada, 
produziu um trabalho, e, recentemente, submeto-o à co·nside
ração do Vice-Presidente, Deputado Messias Góis, que fá 
o encaminhou às Lideranças dos vários Partidos. Nessas pro
postas - tive o priVilégio de ser o relator da comissão -
muitas mudanças substanciais estão inseridas. Entre elas, por 
exemplo, sobre o funcionamento e a metodologia 9-e trabalho 
da comissão, que, neste ano, gerou um tumulto muito grande 
com a apresentação de quase oitenta relatórios pardais~ V. 
Ex~ observou a dificuldade criada1 que gerou conseqüências 
negativas no relatório-geral- a quantidade absurda de emen
das apresentadas1 entre outros problemas, proporcionou sé
riOS bbstáculos ao funcionamento da comissão. Igualmente, 
o número elevado de membros da comissã-ota:mbém dificulta 
uma discussão mais detalhada. Tudo isso foi considerado na 
Resolução. Eu diria que a própria comiSsão, po-r súã'-MéSa 
Diretora, está adotando providências no sentido de aperfei
çoar o processo e evitar os equívocos_ocorridos no_ ano passa
do1 muitas vezes não deliberados, inconscientes, que chega
ram~ inclusive, a produzir acusações ao Relator-Geral, àqUela 
época, que se Yiu, ao final attopelado com uma quantidade 
imensa de emendas e de ajustes, que causaram dúvidas que 
devem ser esclarecidas. Neste sentido o pronunciamento de 
V. Ext é oportuno. Informo que, se o Deputado Messsias 
GóiS encaminhar esse estudo à Mesa Diretora, ainda este 
ano, mudaremos a estrutura global da comissão, aperfeiçoan
do-a, para que ela possa examinar com lucidez, critério e 
equilíbrio o Orçamento que deveremos analisãi e api:'Ovaf 
para 1993. Reitero a oportunidade do pronunciamento de 
V. E~ e creio que oti:tras··ooD.sideraçóes seriam iilipOrtã.ntes. 
Mas concentrei-me apenas neste ponto, fazendo justiça à nova 
Mesa que compõe a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização _desta Casa._ O discurso de _V. Ex• é 
um alerta: esta Casa tem de mudar para aprimorar~se e aperfei
çoar-se. Essa é a forma de atuação, em relação à comissão, 
mais impOrtante do Congresso Nacional que, em -última análi
se, discute o destino da Nação. 

O SR- JOÃO CALMON- Nobre Senador Couiinho Jor
ge, agradeço a sua valiosa contribuição, que vou iticorporar 
ao meu pronucianiento, focalizando a CoriiiSsã:o de Orçãrrien
to, que é, sem dúvida nenhuma, conforme V. Ex~ destacou, 
a mais importante do Congresso Nacional. O seu novo Presi
dente, o Deputado Messias Góis, já tomou váriias-piõVidêndas 
corajosas, inclusive eliminando uma praxe abominável, que 
era o quorum ser computado na base das assínaturas apostas 
no livro de presença nas últimas quatro ou cinco reuniões. 
Muitas vezes V. E~~. q~e _sempre ~tuou com um brilho singul_ar 
nessa Comissão, constatou que, de acordo com o livro, tínha
mos um estranhíssimo Q.uorum, com a- presença de apenas 
quatro ou cinco parlamentares ... 

Acredito que com o dinamismo, com a Vigilância, com a 
criatividade do Presidente Messias Góes, com a colaboração 
preciosa de V. Ex~, que fez um- trabalho realmente da mais 
alta importância, -vamos eliminar algumas falhas que existem 
na ComiSsão Mista de Orçame-ntos, procura:rido também recu
perar a sua imagem perante a opinião p'ública. Mais uma 
vez, muito ·obrigado por seu aparte. 

- -~-~NOs -EStados Unidcis,·e de certa forma no JapãO, a- ca~pact-
-tação do legislativo foi Conseguida com a criação de um iilstitu-
to, de caráter não partidário, que aSsessora o Congresso na 
formulação do orçamento. Nos EUA esse instituto fiCo~u cO
:hhecido como "Congressional Budget Qffice" e no Japão co
mo "Budget Ressearch Office ".' Essés institutos pei"rilitiram 
que o· Congresso adquirisse uma certa independência no exa
me-da matéria orçamentáriã. 

Embora o processo orçamentário nesses países esteja lon
ge de ser perfeito, ele caracteriza o esforço de uma sociedade 
em deliberar democraticamente e com responsabilidade sobre 
o destino a ser dado aos recursos públicos. 

Na verdade, a experiência das democracias maiS maduras. 
em lidar com_ o processo o~çamentário, d~ve inspirar uma 
profunda revisão na forma como esse sistema vem se reali
zando em nossO País. Essa: revisão-deV-eria incluir a ti"a-óSfõr
Ina_ção do Orçamento,-de uma lei simplesmente autorizativa, 
num instrumento mais efetivo de programaç3o dos gast~s_ gQ
vernamentais. Além disso, dada a íntima vinculação entre 
política fiscal e política monetária deveria haver uma partici
pação mais efetiva do Congresso Nacional na apreciação sobre 
a política macroeconómica como um todo. Por último, torna
se imperativo que os CongresSistas diietamente envolvidos 
na apreciação da matéria orçamentária ·tenham as condições 
de desempenhar a sua missão de forma eficaz. Isso implica 
que a eles devem ser concedidos_ os recursos técnicos neces
Sários assim cofio urita consíderável extensão no seu prazo 
de atuação na Comissão de Orçamentos. 

.Acredito que _a_ experiência dos países já mencionados 
pode inspirar 6 aperfeiçoanieritó" do processo orçamentário 
brasileiro, tarefa essa em ,que estão engajados os membros 
da Comissão Mista de Orçamentos sob a liderança de seu 
Presidente, o Deputado Messias Góis. 

O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Gerson Camata- Ilustre Senador João Calmon, 
venho acompanhando, talvez há mais de dois ou três anos, 
a luta de V. Ex~ não apenas na ComiSsão de Orçamentos, 
da qual eu fazia parte, mas também aqui, no plenário, na 
busca de instrumentos ~e reformas reg~mentais qute_ possam 
conduzir à melhoria da atuação da Comissão Mista de Orça
mentos. E V._ Ex~ sempre tem frisado um ponto essenCial. 
Era é tão irripórtan-te·, tão forte, que o f>õder, as Prerrog~a"tivas 
que o- Congresso Nacional adquíriti"coiri ·a -nóVã Córistituição 
Fed~ral, só vão ser exercitadas efetivamente quando ele legis
lar sobre o Orçamento e fiscalizar a sua execução. É o princípio 
da ação efetiva do Congresso Nacional, de participação do 
governo do País. Preocupado com esse ponto de vista que 
V. Ex• expende, acompanho V. Ext ao longo dos anos, durante 
quase toda a sua vida parlamentar - V. Ex~ ~em agindo 
de uma forma efetiva na CorriiS:são;pró:P6ndo -nltidãOÇ3S eStru
_tur~is no seu regimento, falandq__ em plenário; dlsc~,~j}nc;iO a 
melhor maneira de aperfeiçoar o funcionamento da cOmissão. 
Há dois anos, iiVe a Opoituriidade, em Urila das tentativas 
de reforma do Regimento, de apresentar uma emenda e por 
duas ou três vezes toquei nesse assunto no plenário. Acredito 
que um dos problemas que a Comissão enfrenta e que provoca 
talvez todos os demais é a maneira geral como são tratados 
os as~_untos !J.ãO gerais -~a Comissão âe Orçaillent<YS.--A Jõim~ 
de arrecadação, como arrecadar, de onde vem, são assuntos 
que interessam ao País intefro. Há também no OrÇamento 
as despesas fixas, com pessoal, com custeio, que abrangem 
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e atingem todo _o País_ e que, portanto, são de competência 
do Congresso Nacional como um todo. como representação 
política e eleitoral do Brasil inteiro. Emretanto, há pequena 
parte do Orçamento que provoca todos_os problemas enfren
tados pela comissão: a aplicação dos recursos que sobram 
desse miolo central, quase intocável, porque na despesa com 
pessoal praticamente a comissão não poc::Je mexer-em custeio 
há pouca possibilidade de intervenção -, a não ser fiscalizar 
a sua execução. Ocorre que na diStribuição desses_recursos, 
que são os investimentos do Governo :Federal, aparecem 70 
mil emendas, aparece o Parlamentar "recordista" com cinco 
mil emendas, ocorrendo a frustração dos Parlamentates, por
que até as emendas aprovadas são__contingéheiadas e não exe
cutadas. Aparecem os possíveis escândalos, o Parlamentar 
de Minas· que colocou uma emenda em Santa Catarina é iliii
guém entendeu o por quê. Então, acredito, se fizéssemos 
a comissão discutir em dois níveis essa_ parte do Orçamento 
de investimentos da União poderíamos melhor_ar e aperfeiçoar 
o seu desempenho, ao mesmo tempo, evitando esses proble
mas que se repetem todos os anos. A comissão deveria disçutif, -
primeiro, recursos e iriVe"Stiiilêhtos, quarido vai caber, percen-
São Paulo, ao Estado do Rio de Janeiro, etc; essa seria 

a discussão no plenário da comissão. Aprcivado um pré-rela
tório, iria ao Plenário do_CongressO, -que discutiria se os per
centuais fixados seriam justos, se na área da habitação caberia 
mais a Alagoas o_u ao ~ará ou por que mais a Alagoas e 
menos ao Pará; se no plano rodoviário caberia mais ao Estado 
do Amazonas e um pouquinho menos ao__Estado de São Paulo 
e, entre mais um e menos um, ao Estado do Espírito Santo. 
Estabelecidos esses critérios, as Bancadas sabendo quanto 
caberia a cada EstadQno Orçamento da União, aí, sim, reunir
se-iam as Bancadas de Minas Gerais, Amazonas~ Alagoas 
etc. e os Parla_mentares decidiriam_ a~ prioridades estaduais, 
apresentariam emendas- discutindo nas suas Bancadas como 
aplicar os recursos destinados aos seus Estados. Da maneira 
como está, Senador, há.uma coisa absurda. Podemos discutir 
porque é um assunto nacional, qual a melhor maneira de 
arrecadar, ou de fiscalizar a aplicação de recursos; mas eu 
que sou um Parlamentar do Espírito Santo, como V. Ex\ 
embora não tão brilhante, voto a favor de uma ponte para 
o Acre, que nunca visitei, não sei dã prioridade para aquele 
Estado. E o Senador Nabor Júnior, que talvez nunca tenha 
ido ao Espírito_ Santo, vota _a,_jªy_Qf da construç&o de uma 
rede de esgotos, sem saber se aquele, efetivamente, é um 
assunto prioritário para o Estado. Acredito, ilustre Senador 
João Calmon, se fizermos com que esses 15% sejam estadua
lizados, a Comissão de" Orçamentos se verá livre rapidamente 
desses problemas que enfrenta. E os Senadores e Deputados 
de Minas votariam sobre assuntos que eles conhecem; os De
putados _e Senadores do Espírito Santo priorizariam obras 
que elas sabem necessárias; e o ilustre Senador Amazonino 
Mendes, representante d_o Amazonas, imediatamente vota
riam a favor das emendas do seuEstado1 que ele, como ex-Go
vernador, conhece como a palma da sua mão, embora, seja 
um Estado continental, e este País é um continente. A melhor 
maneira para obter um Orçamento jusfO, sério e honesto é 
fazê-lo transparente. E quanto mais à vista dos representantes 
de_ cada Estado, mais transparente e mais sério ele ficará. 
É uma sugestão que apresento às suas preocupações, que 
vêm de há muito tempo, e são muitas, porque V. Ex~ apre
sentou tantas emendas e volta para combater_ os mesmos defei
tos que denunciava há quatro ou cinco anos. É oportuno 
que se discuta, é -Oportuno que pela voz abalizada, forte e 
séria de V. Ex~ esse assunto volte a ser çli_scutido no plenário. 

Perdoe-me a extensão do aparte, mas eu não poderia perder 
a oportunidade _de trazer esta contribuição às preocupações 
que V. Ex• exara neste momento. Muito obrigado. 

O SR. JOÃO CALMON - Agradeço a V. Ex•, nobre 
Senador Gerson Camata, a sua valiosa contribuição que enri
quece meu pronunciamento. E não estou lançando mão ape
nas de uma lugar comum. V. Ex~ acaba de dar uma contri
buição de imensa importância a esse esforço preliminar a ser 
realizado pelos representantes de cada Bancada, que se afigura 
aos· meus olhQs de excepcional importânciã. 

Como, entretanto, tornar uma realidade a sua va.liosa 
sugestão? Neste momento em que se realiza esta sessão no 
plenário do Senado, está ~ambém reunida a Coiriíssão Mista 
de Orçamentos. Não bá até agora um dispositiVO realmente 
eficaz que separe o tempo destinado à atividade no plenário 
e à atividade nas comissões_. O resultado ~ cata.strófico. O 
orçamento do País é cada vez mais uma simples peça de ficção. 
_Q_Poder Executivo não tem nenhuma obrigaçãO de cumprir 
_o que determina o Orçamento da República elaborado por 
.Senad9res e Deputados. 

Se não realizarmos um-eSforço realmente eficiente -pata 
a eliminação dessas graves falhas no Orçamento, que têm 
se refletido em comentários altamente desairosos. para nós, 
na imprensa, no rádio e na televisão, creio que a nossa Casa 
fica"iá cada vez mais enxOvalhada, alvo de críticas muitas delas 
justas, mas boa parte inteiramente injustas: 

Agradeço a V. Ex' a preciosa colaboração que acaba 
de dar a este modesto pronunciamento. 

Já me referi aó -trabalho extraordinário que o a:tual Presi
dente da Comissão Mista de Orçaiiie"ntos, Deputado Messias 
Góis, está realizando, uma tentativa, que há de ser coroada 
de êxito, para a recuperação do prestígio da Coroissâo_Mista 
de Orçamentos. 

Agora mesmo, nesta semana, S. Ex' está tentando, com 
um esforço que atemorizaria o qUalquer dos seus companheiros, 
realizar sessões a partir desta segunda-feira, incluindo o dia
S(!nto Corpus Christi e entrando ainda pelo fim de semana. 

Com as providências que estamos sugerindo neste pro
nunciamento e o dinamismo; a coragem cívica do Presidente 
da Comissão Mista. de Orçamentos a colaboração dos demais 
membros, inclusive dos responsáveis pelo Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e do Projeto do OrçamentO Pluria
nual, poderemos, dentro de pouco tempo, recuperar o pres
tígio que a Comissão Mista de Orçamentos já teve no passado 
remoto, depois comprometido por uma série de anomalias, 
que contribuíram para denegrir a imagerri -dos que integram 
essa comissão de extraordinária impoftãncia para- O Congresso 
Nacional. 

Sr .. Pr~siden!e, Srs-. Senãdores, a crise que afeta a nossa 
Nação não é apenas económica· ou política, mas é, antes de 
mais nada, institucional. A transição para uma sociedade de
mocrática ainda não se completou. O momento é chegado 
para que o Congresso Nacional quebre a tradição histórica 
de se omitir do processo de decisão sobre a distribuição dos 
recursos públicos, de acordo __ com os anseios e as carências 
da sociedade. . . _ 

É chegada a hora, também, de mudar a imagem que 
a.ssoda, __ a participação do Congresso na matéria _orÇamentária 
como sinónimo -de irresponsabilidade fiscal. Tais mudanças 
requerem transformações significativas no proceSso orçanieri
tário brasileiro. 
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É com o intuito de oferecer subsfdios para o exame-dessas 
imperativas e urgentes modificações que incorporamos a este 
pronunciamento, para ser publicado no Diário do Congresso 
Nacional o estudo feito pelo doutor em Economia Paulo du 
Pin Calmon, formado peJa Universidade do Texas e que" -tem 
dedicado a sua vida acadêmica ao estudo âos processos de 
alocação de recursos fiscais. -

Já encarn:inhei o texto dessa preciosa colaboração, que 
deverá ser divulgada também através do Diário do Congresso 
Nacional, depois reunida numa plaqueta, para que todos os_ __ 
membros da Comissão Mista de Orçamentos possam ser bene
ficiados pela experiência do Congresso da maior potência des-
te Planeta. _ _ --

Desejo ainda salientar a importância dada nos Estados 
Unidos à democratização do processo orçamentário. No Brasil 
airida não atingimos a participação da sOciedade IiO-eXãllii 
da proposta orçamentária. Nos Estados Unidos, essa partici
pação faz-se atuante mediante distribuição, pelo Congresso, 
de cópias do projeto orçamentário a sindicatos, ássociações 
de diversificadas finalidades_, entidades representativas dos se
tores empresariaiS e instituições de ensino. Em retotnO, o 
Congresso recebe as reivindicações e opiniões da sociedade-, 
permitindo-lhe priorizar o atendimento às necessidades e dis
tribuir Os recursos necessários à exec:uçao das políticas pú-
blicas.__ __ _ ___ _ 

No Legislativo norte-americano, o Congressiói1al Budget 
Office faz a análise global da proposta, em seus conteúdos 
orçamentários, fiscal e tributário-. Além disso, avalia e acom
panha os programas relacionados à indústria, ao_ comércio, 
à agricultura, à energia, ao meio ambiente,_ (lQS _transportes, 
à ciêncía e tecnologia, à assistência sodal, à -edUcação, ao 
desenvolvimento_ comunitário, à habitação, à nutrição, à previ
dência social, à saúde, aos objetivos militares e _àS_ 1-elações 
interfl:acionais. Seus.estudos são amplaffienú~ diVUiga-ciõs-a fiffi 
de estimular o debate sobre a política governamental. 

Dentro da Câmara dos Deputados e do Senãdo dos Esta
dos Unidos, a proposta orçamentária é distribuída a todas 
as Comissões e não só às Comissões de Orçamento, enquanto 
no Brasil o exame se concentra na Comissão Mista de Orça
mentos. Aquelas comissões especializadas possuem melhores 
condições para avaBar se os programas goverrtamentais corres~ 
pondero aos serviços públicos que a ·sociedade deseja que 
o Estado preste e em que volume. 

Por sua vez, as Comissões convocam suâ presença ·não 
os Ministro"s de Estado mas sim os diretores das repartições 
e gestores de programas, para exigir informações do que pre
tendem fazer, em termos concretos e a que custo. Pode ocorrer 
qu~ o Legislativo suprima incl~sive toda a verba de órgãos 
CUJOS gerentes não convenceram os legisladore~sobre sua utili
dade, causando praticamente a suspensão de sua atividade. 

Esse Escritório de Orçamento do Congresso apresenta 
às Comissões de Orçamento da Câmàra e do Senado uma· 
primeira análise da proposta do Executivo. - -

Aliás, curi_?samente, a part~cipação n3 Cc;>-gJ.j~sãq~d~_ CfiÇa
mento da Câmara está limitada a 6 anos em cada 10 anos 
consecutivos, enquanto que no Órgão equivalente do Seriado 
não há limite de tempo. 

Paralelamente, eiS -Comissões Especia!lzadas ãpresentam 
às Comissões de Orçaffiento uma estimativa preliminar da 
despesa nas respectivas áreas de competência. 

Após intensas negociações, as Co_missões de Orçamento 
enviam para discussão e votação do Plenário da Câmara e 
do Senado um projeto de resolução que pr?põe limites glob~is 

das despesas em cada função, estima a receita a ser arrecadada, 
determina o_ déficit óu superávit e prevê o endividamento 
público. 

Aprovada a resolução, as Comissões do Congresso reto
marri as audiências com a sociedade e os administradores gO
Vernamentais, a fim de corrigir discrepâncias entre os gastos 
pretendidos e os limites fixados, assim como para unificar 
objetivos de política fiscal entre a Câmara e o Senado. 

Aprovada a prop-osta orçamentária pelo Congresso, é 
Sl!-bmet!da à sanç_ão do_ Presidente da_República. 

Pode ocorrer que o Presidente discorde do vulto do défi
cit. Nesse caso, o Executivo e o Escritório de _Orçamento 
do Congresso enviam suas estimativas do déficit às Comissões 
de Orçamento, as quais, então. elaboram uma resolução con
junta para ajustar o orçamento. Se não for alcançado um 

-ãCõl"-dõ DeSsaS Comissões, a Contadoria Geral dã República, 
lá chamada de "General Accouting OffLce" (no Brasil ironeca
mente extíntã. no regirile ãutOritário).- faz cortes lineares em 
pi"aticitmente todos os programas de forma a compatibilizá-los 
com o déficit fixado. 

Nosso Legislativo ainda não possui estrutura suficíente 
para inStrumentalizar· o exame aprofundado da pr.oposta orça
mentária,- piovisionando as Comissões Especializadas e a Co
missão Mista de Orçamentos com informações necessárias 
às decisões. Sequer convoca chefes de repartições e respon
sávels--por-prbgtamas ou projetas para avaliar seUS-objetivos. 
Nem provoca a participação das entidades representativas da 
sociedade civil, para sua integração democrática no processo 
orçamentário. São aperfeiçoamentos acOnselháveis e -Viáveis. 

Além disso, o Congresso Nacional ficou cerceãdo na revi~ 
Sãó ~da proposta orçamentária mediante a inserÇão de uma 

·tei de diretrizes .orçamentárias na Constituição em vigor. 
- Esse instrumento legislativo nâo _tem panllelo em paíse_s 

democi"áticos. Embora a responsabilidade por sua adoção cai
ba à Assembléia Constituinte, a--alUdia-a Lei de Direti"izes 
OiÇameiitárias foi altamente conveniente para perpetuar- o 
predomínio do Executivo no processo orçamentário. A indis
ponibilidade de informações suficientes e a necessidade de 
sucessivas etapas para compatibilizar a receita com a distri
buiçãO de seu produto entre órgãos, funções e- PrOgramas, 
tórnam demasiado rígidas quaisquer diretrizes fixadas anteci
padamente. A conseqüénciã antidemocrática materializa-se 
no provável conflito entre a maioria das emendas legítimas 
do Parlamento e as diretrizes prefixadas. 

De forma que seria razoável que, na próxima revisão 
da Constituição, fosse suprimida de seu texto a obrigatorie
dade da Lei de Diretrizes Orçamentários, a qual, de resto, 
o Congresso poderia votar experimentalmente dentro de sua 
competéncia constitucional de legislar sobre orçamento. 

Acrescento de outras fontes norte-americanas duas outras 
caracteríticas do seu processo orçamentário. A primeira é 
que as despesas constantes são determinações de gastos e 
não meras autorizaÇões que o Exe-cUtivO pode não realizar. 

- A-segunda caracterítica mas, posteriormente, concede aber
tura dos créditos, na conformidade da avaliação dos progra
mas. 

- Feitas e-Ssa~fSifsCiritaS comparaçõ.es, quero -para encer
rar - resumir as s-ugestões contidas no documento referido. 

1~) ampliar o prazo para apreciação da proposta orçamen~ 
tária no Congresso. 

2~) exigir especificitçãO das hipóteses sobre o comporta
mento futuro das atividades econômicas, na estiri:lativa da 
receita e na fixação -da despesa; 
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3•) descentralizar para as diversas CoiniSsões- do Con
gresso o -debate sobre a distribuição dos recursos orçamen~ 
tários; -

4~) integrar a avaliação das políticas públicas na discussão 
sobre o orçamento; 

s~) apreciar conjuntamente a política fiscal e a política 
monetária; - ----- ---- ---

6") aperfeiçoar a disciplina do exame do orçamento, em 
harmonia com a descentralização e a democratização; 

7') se mantida, alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
especialmente incluindo nela a estimativa da receit_a.e a fixação 
da despesa a nível de função; 

s~) modificar procedimentos para apreciação do projeto 
de lei orçamentária, principalmente apreciando e votando-o 
de forma fragmentada por função, retornando a peça à Comis
são de Orçamentos na hipótese de rejeição de alguma função 
pelo Plenário, proibindo emendas em plenário e encaminhan
do as emendas às diversas comissões. 

9") criar um instítuto apartidário para assegurar o Con
gresso na deliberação sobre orçamento. sem~Lh...a_n_te ao ''Escri
tório de Orçamento do Congresso, nos Estados Unidos, e 
o "Escritório de Pesquisa Orçamentária", no Japão; 

w~ implantar um processo de educação orçamentária para 
participação da sociedade. 

Encerro este pronunciamento~ Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, na co~vicção de que a performa~~:ce 
da Comissão Mista de Orçamentos melhorará significa
tivamente, graças à utilização da experiência do Con
gresso da maior potência do mundo- Os EStados Uni
dos da América. (Muito bem! Palmas!.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
JOÃO CALMON EM SEU D!SCVRSO: 

UMA CONTRIBUIÇÃO AO DEBATE SOBRE 
O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO BRASILEiRO 

Paulo do Pio Calmom L.B.J. School of Public Affairs The 
University of Texas at Autin _ _ __ _ 

A revista Veja comparou no último debate sobre a Lei 
Orçãthentária a um "trio é:létrko qu·e ·entrou nO Cotignisso 
Nacional apitando alegremente." E a revista continuou" ... 
Esse trem estacionou numa confusão mOnumental no plená
rio, e os deputados tiveram de adiar a votação para o sábado. 
Eles receberam o_ projeto de orçamento do governo federal 
para 1991, embaralharam os números segundo seu gosto e 
interesse, produziram uma trapalhada numérica enorme e aca
baram afundando nela. Os deputados incharam o_ projeto do 
Executivo com 13.356 emendas. Como não podem criar gastos 
sem indicar de onde o dinheiro vjrá, partiram para a ficção: 
a comissão orçamentária do Congresso simplesmente decidiu 
que o Executivo errou em sua expectativa de receita." (revista 
Veja de 19-12-90, página 66) 

Nosso propósito é trazer uma contribuição ao debate so
bre adequação do processo orçamentário brasileiro, principal~ 
mente no que tange a participação do Congresso Nacional. 
Com esse intuito divediremos esse trabalho em três partes. 
Primeiramente tentaremos demonstrar a relevância da partici
pação do Congresso no processo ·de alocação dos recursos 
públicos. Posteriormente, iremos descrever a experiência de_ 
outro país ao lidar com as dificuldades do processo orçamen
tário. Daremos ênfase ao caso dos E. U .A, um país de cultura 
política distinta, rrlas onde o relacionamento entre Legislativo 
e Executivo é marcado por uma cooperação limitada, o que 
de certa forma também ocorre no Brasil. Concluiremos com 

algumas recomendações para a alteração do processo orça
mentário brasileiro. 
I. Três Mitos sobre a Democratização do Processo Orçamen
tário Brasileiro 

A existência de eleições diretas em todos os níveis de 
governo e a nova ordem constituCioriai são condições necessá
rias, mas não suficieptes~ pará. a nOnitalização' da vida demo
crática do país. -Há ainda uma série de instituições comple
rrientares que devem ser ~rigidas e desenvolvidas com intuito 
de permitir que ã. sOdédade participe de forma efefiva nas 
dedSões que irão afetar o. seu destirió.· o Processo Orçamen
tário é uma dessaS instituições. 

Assim como o eleitor revela suas preferências na escolha 
dos representantes políticos, o processo orçamentário é o me
canismo pelo qual a sociedade manifesta .suas preferências 
no que tange a origem e o destino dos recursos fiscais. Mais 
ainda, o processo orçamentário é o ·maís-üriportante iiistru
niento de controle do Poder ExeCutiVo, y_iStO que é ao longo 
dele que os congressistas podem avaliar de forma- detalhada 
os resultados da política econômicã. e- social ·que eStá sendo 
implementanda. 

Sendo_ assim, a democratização do processo orçamentário 
tem implicações não apenas na esfera política;·mas também 
nO própriO desenvolvimento económico da nação visto o con
trole sobre a elaboração e implementação das políticas públi
cas pode repercutir numa maior e_q~.:~jd~de ~eficiência na aloca
ção dos recursos governamentais. Entretanto~ há ainda uma 
certa resistência à d~lJIOCratização do prOcesso orçainentário. 
Muito dessa resistência é-pufáriléii.te-fdeológica, baseada em 
três mitos sobre a participação do Congresso NaciOnal nesse 
processo: o Mito da Irracionalidade, o Mito da Irrelevância 
e o Mito da Complexidade. -

1.1. O Mito da Irracionalidade 

O Mito da Irracionalidade pode ser expresso da seguinte 
forma: 

"O orçamento fisCal é O -mai.S-1iriportante instru.:. 
mento de planejainento racional das atividades gover
namentais. Se a alocação dos recursos públicos for de
terminada politicamente, guiada pelas preferências dos 
membros do Congresso Nacional, grandes distorções 
na política fiscal ocorrerão,- comprometendo o desen
volvimento da economia brasileira." 

_Tal argumento baseia-se na premissa de que existem cer
tos processos alternativos que são capazes de gerar uma aloca
ção dos r~ursos públicos muito_ mais benéficos para a soCie
dade do que aquela resultante da participação do Congresso 
Nacional. Entretanto, os defensores do Mito da Irraciona
lidade não explicitam que processos s_eriam esses. 

Uma possível alternativa seria- adotar no setor público 
o ·mesmo processo de alocação de recursos utlizado pelo setor 
privado, em que prevalece a ação- reguladora das forças de 
mercado guiada pelas informações embutidas na matriz de 
preços relativos da economia. No entanto, visto que os serviços 
governamentais não são apropriados através de transações 
de mercado, em termos práticos, não seria fa-ctíVel utlizar 
o sistema de preços como guia para a alocação dos recursos 
públicos. 

Além da não apropriabilidade, a alocação de recursos 
públicos possui mais duas caracteríticas importantes. A primei
ra deriva-se do fato de que o governo possue grande poder 
de coerção na imposição dos seus serviços à população. Nesse 
sentido, o governo atua como-um monopólio que obriga, atra-
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vés da cobi-ança de tributos, o pagamento pelo fornecimento 
dos seus serviços, independente da qualidade ou mesmo da 
disposição da sociedade em obtê-los. 

A segunda caracterítica advém do impacto diferencíado 
que a alocação de recursos públicos tem sobre os _diversos 
setores da economia. Em outras pafãvras, haverão sempre 
alguns segmentos da sociedade que serão mais favorecidos 
pela ação governamental. Em vista dessa falta de isonomia, 
a decisão sobre a alocação de recursos públicos se torna extre
mamente Complexa, requerendo a combinação de análise cien
tífica e julgamento político. 

É.devido as limitações do sistema de mercado e as caracte
ríticas inerentes a atividade goveramental que o processo orça
mentário é utilizado como método para alocação dos recursos 
públicos. O resultado final desse processo é um acordo multi
nalateral sobre a programação das atividades_ do governo, 
acordo este que envolve os diversos rriiriistéi"iOS púbficos, a 
Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério da Econo
mia e o Congresso N acfon-ã.l. - - --

Pode-se afirmar então: qt.ie os arautoS do Míto-âã. Ii-iacio-
nalidade não argumentam a favor da ação das forças do merca
do, nem muito menos advogam a adoção de um processo 
apolítico de alocação de recursos públicos. Por trás do Mito 
da Irracionalidade está a tentativa pura e simples de manter 
o processo orçamentário sob o controle exclusivo de um pe
queno grupo de burocratas, baseado na velha premissa de 
que esses possuem uma certa "sabedoria tecnocrátiCa'' e que 
são capazes de alocar os recursos orçamentários de acordo 
com as necessidades mais preementes da sociedade_ brasileira. 
Em outras palavras, o "Mito da Irracionalidade" do Congresso 
Nacional, nada mais é do que o velho "Mito da Racionba
lidade, mito este que justificou a política económica e social 
implementada durante os anos de ditadura e que resultou 
não apenas em profundas distorções na sociedade brasileira, 
mas também na maior crise económica da históría do nosso 
país. 

1.2. O Mito da Irrelevância 

O Mito da Irrelevância poderia ser expres~o da seguinte 
forma: 

"Num país em que persiste uma grande instabi
lidade na economia não é possível fazer a programação 
fmanceira das atividades do governo.- O O~çamento 
Federal não passa de uma farsa, uma declaração de 
intenções que não ser-ão cumpt-idas. Senso· assim, a 
participação do Congresso no processo orçamentário 
deve ser puramente simbólica, já qUe o orçamento é 
irrelevante do ponto de vista prático." -

O Mito da Irrelevância baseia-se no princípio de que 
a imprevisibilidade da economia brasileira torna desnecessária 
a democratização do processo orçamentáriO.- Há pelo menos 
três razões que tomam esse princípio inválido. Primei~o, como 
resposta a instabilidade económica, foram desenvolvtdos cer
tos mecanismos orçamentários capazes de compensar as alte
rações imprevistas nas principais variáveis económico-fiscais. 
Dentre eles destacam-se a instauração de um, a re&erva de çon
tingência e a distribuição de créditos orçamentários suplemen
tares ao longo do ano. 

Segundo, como já foi dito anteriormente, caso o C?n
gresso Nacional restrinja a sua participação no procesSo orça
mentário, o que ele estará fazendo é entregando o controle 
político. da alocação de recursos púb_licos a alguns. membros 
do Poder ExecutiVo~ Na verdade, f01 exatamente tsso o que 
ocorreu durante o regime militar, quando o Congresso se 

limitava a uma participação simbólica não apenas durante 
a elaboração da Lei de Meios, mas também durante_ a execução 
do orçamento. 

Terceiro, a função do Congresso Nacionai_n9 processo 
orçamentário não __ é _~penas gerar o perfil dã alOcação dÕs 
recursos fiscais, mas também controlar o processo de formação 
e implementação das políticas públicas. Se por um lado a 
instabilidade da economia dificulta, mas-Tiâõ impõS:Sib-ilità, 
a previsão do valor nominal do fluxo de rexursos orçamen
tários, por outro lado incentiva Uma p-rofunda reavaliação 
da política económica e social. Nesse sentido, o processo orça
mentário é a ocasião ideal para que essa reavaliação ocorra, 
assim como para a formação de aCOfdos entre diveisos segmen
tos da sociedade no que se refere a elaboração de um programa 
de estabilização económica que seja consisteriie e iiriptemen
tado de for~a ~ooper~tiv~. 
1.3. O Mito da Complexidade 

Os defensores do Mito da Complexidade argumen
tam da seguinte forma: "A confecção do qrçamento 
é extremamente complexa. São centenas de decisões 
que precisam ser feitas num curto espaço de tempo. 
Embora a participação do Congresso Nacional fosse 
desejável, ela não é factível. O Congresso Nacional 
não tem a capacidade de participar do processo orça
mentário.'' 

Não resta a menor dúvida de que as decisões sobre aloca
ção dos recursos públicos são extremamente complexas. Um 
simples exemplo pode ilustrar esse fato. Suponha uma situação 
hipotética, e:n que dentre os diversos programas contidos no 
orçamento do Ministério da Saúde está a dotação de 
Cr$77.000.000,00 para um determinado programa que visa 
"reduzir a possibilidade de sobrevivência dos triatomídeo_s 
nas regiões chagásicas" e Cr$76.000.000,00 para u_m outro 
programa que visa "proporciomir aos diferentes setoi"es do 
órgão recursos computacionais". O congressista que se_depara 
com esses programas deve questionar qual é a melhor forma 
de avaliar a adequação dessas dotações~as como avaliar 
se -os· reCursos dedicados a erradicação da Doença de Chagas 
seriam suficientes sem ser um especialista em saúde pública? 
Como_ saber_ se e_s_se programa· atingirá os objetivos a que 
se propõem? O que dizer sobre o programa de aquisiÇão de 
computadores? Haveriam outras alternativas para moderni
zação administrativa? Será que o Ministério ·aa Saúde não 
estaria gastando demais em recursos computacionais e esque
cendo o combate a Doença de Chagas? Ou será que o inverso 
estariil_ocorrendo? 

As questões acima demonstram a complexidade da deci
sãO sóbre.a alo_cação de recursos entre dois programas especí
ficos._No entanto, a decisão sobre o orçamento é ainda muito 
:mais complexa, visto qUe envOlve a determinação, em apenas 
poucas semanas, da dotação de recursos para centenas de 
programas completamente distintos. -

se o Congresso tem que enfrentar as complexidades do 
orçamento 1 da mesma forma o Po_der Executivo~ no momento 
em que formula a proposta orçamentária, também se depara 
com as mesmas difiCuldades. Ora, se o Poder Executivo é 
càpaz de formular e avaliar o orçamento, por que o Congresso 
Nacional não seria capaz de fazer o mesmo? Potencialmente 
não há nada que impeça o Congresso Nacional de tomar parte 
no prore_sso_orçamentário em igualdade de condições com 
o. Poder Executivo. Na verdade, é importante enfatizar que 
do ponto de vista da sociedade, o debate e a disputa entre 
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o Executivo e o Legislativo é altamente desejável, visto que 
através dela a sociedade pode manifestar as suas preferências 
sobre o destino que será dado aos recursos fisCaiS. -
1.4. A Raiz dos Problemas: Assimetrift na Distribuição das 

Informações e Inadequação Institucional 

Se os três mitos sobre ª de_mocratização do processo orça~ 
mentário são baseados ero argu~entos de validade questio
nável, isso não quer dizer que o envolvimento do Legislativo 
não seja problemático. Para que o CongresSõ Nacional possa 
participar de forma efetiva no processo de alocação de recursos 
fiscais. ele precisa estar equipado de forma adequada. Isso 
não ocorre no Brasil porque há uma assimetria na distribuição 
das informações que o Executivo e o Congresso Nacional 
obtém no momento em que decidem sobre o destino dos 
recursos públicos. Essa assimetria não ocorre apenas no volu
me das informações disponíveis, mas na existência de institui
ções com a capacidade de auxiliar os congressistas no processa
mento e na interpretação do significado das mesmas. 

II. A Experiência dos EUA 
Até quando a experiência dos EUA_ é r_elevante para 

o caso brasileiro? Antes de responder essa pergunta, é impor
tante ressaltar que qualquer comparação entre diferentes pro
cessos orçamentáriõs-requer Inuità cautela, já que esses pro
cessos refletem as bases do relacionamento entre o Poder 
Executivo e o Congresso, que é fruto da evolução sodal e 
política de cada país. No entanto, a despeito da especificidade 
his-tõrica, a experiência dos EUA é relevante no sentido de 
que ela ilustra como um determinado Legislativo vem buscan
do, através de diversas reformas orçamerttãrias, aperfeiçoar 
a sua participação no processo de alocação dos re_cursos gover-
namentais. -

2-1. O Período Anterior a 1974 

A programação sistemática da aloca-ção dos recursos fede
rais nos EUA inicia-se somente apartir de 1921, com a instau
ração do Budget aod Accounting Act que entre outras medidas 
criou o Office_of_MaJutgement and Budget (OMB) com a função 
específiCa -de assessorar o presidente na formulaç·ão-::do orça
mento federal. 

Em 1946 surge outra legislação importante, o Employ
ment Act que cria o "Couitcil of Econornic"Advisers" (CEA) 
para assistir o presidente na formulação da política fiscal e 
na preparação de um relatório anual a ser submetido ao Con
gresso, analisando o desempenho da atividade económica e 
formulando previsões sobre o seu comportarriento futuro. 

Com ó OMB analisando e avaliando a despesa orçamen
tária, o Departamento-do Tesouro atüando na área tributária 
e o CEA formulando a política fiscal, o Executivo estava 
perfeitamente equipado para traduzir suas predileções políti
cas numa proposta orçamentária. 

O mesmo não podia ser dito sobre o Legislativo, vistO 
que ao longo desse período o Congresso não havia desen
volvido instituiçôes capazes de- assessorá-lo no exame da pro
posta do Executivo. A fnCãpacidade do Cémgíésso tornou-se 
ainda mais evidenciada no início da década de 70, quando 
o presidente Nixon, que se alinhava com os Republicanos 
mais conservadores, propunha um aumentO nas despesas mili
tares as custas de um corte drástico noS_ prõgramas sociais 
implementados pelos governos Kennedy e Lyndon Johnson. 
O Congresso, dominado pelos Democrata-s, apesar de rejeitar 
as prioridades do presidente, não possuía os recursos analíticos 

que o capacitasse a formular uma proposta orçamentária alter
nativa. 

Tal confrontamento catalisou o estabelecimento do Joins 
Study Committee on Budget Control composto por 32 congres
sistas Republicanos e Democratas. A comissão buscava solu~ 
cionar os seguintes problemas: 

a) Falta de informações e de tempo hábil para o exame 
da proposta do Executivo; ~ 

b) inexistência de mecanismos que permitissem o COn
gresso formular e acompanhar a política fiscal; 

c) Necessidade de se disciplinar a ação das comissões
no. que tange ao exame e deliberação _sobre a matéria orça
mentária. 
2.2. A Reforma Orçamentária de 1974: O CBO e as Comis

sões de Orçamento 
O resultado do trabalho de revisão do processo orçamen

tário foi expresso no Budget Reform Act de 1974 (Public Law 
93-344) que criou as Comissões de Orçamento da Câmara 
e do Senado e o Congressional Budget Office (CBO). 

Às Comissões de Orçamento cabe a responsabilidade de 
formular os objetivos da política fiscal e consolidar as pro~ 
postas das demais comissões -do Congresso. A Comissáó-de 
Orçamento da Câmara iníciou suas atividades com .23 mem
bros, enquanto no Senado dela participavam 15 congressistas. 
A participação dos membros da Comissão de Orçamento da 
Câmara está limitada a um período de 6 anos a cada 10 anos 
consecutivos. No Senado não_ há limite de tempo específico. 

Embora cada uma das Co~issõe~ de Orçamento posSuísse 
a sua própria assessoria, julgóu-se-eSsencial a criação do CBO. 
um· inStituto de caráter ·n·ão ·partidário cuja função é assistir 
o Congresso na análise da proposta orçamentária e suas emen
das. Sendo assim, o CóiigressO não- apeilas superou Os- obstá.:. 
culos resultantes da assimetria na distribuição de informaÇões, 
mas também capacitou-se a avalíar de forma independente 
o impacto orçamentário das propostas de mudança na política 
econdmica e Social. 

A reforma orçamentária de 1974 rec:ebeu o apoio simul
tâneo de conservadores e progressistas. OS conservadores 
criam que ela proveria os instrumentos necessários pa·ra a 
geração de uma política fisCãrreSponsável, enquanto os pro
gressistas acreditavam que a reforma daria ao Congresso a 
oportunidade de desafiar as prioridades orçamentárias de um 
presidente ultraconservador. Os dois grupos compartilhavam 
a certeza de que o nov_o_processo resultaria num incremento 
·significativo na eficiência -alocativa dos recursos públicos. 

Já em 1975, as Comissões de Orçamento e o CBO estavam 
em plena atividade. A maioria do staff das Comissões de 
Orçamento foi recrutada dentro do próprio Congresso, entre 
os assessores que possuíam urna certa formação na área orça
mentária ou tinham afinidade política -com- os membros das 
comissões-: · - · 

Quanto ao staff do CBO seguiu~se urna estratégia-comple
tamente distinta. As Comissões de Orçamento selecionam 
como diretora do instituto-a D~ Alice Rivlin, urna economista 
que combinava sólida formação acadêmica a um amplo conhe
cimento prático da área orçamentária. É importante dizer 
que o diretor do CBO não tem estabilidade no cargo, já que 
a ele é concedido um mandato de 4 anos_ que pode ou não 
se-r renovado. O CBO assemelha~se- assim aus demais órgãos 
do Executivo, Cujos dirigentes exercem- seu mandato por um 
período de tempo específiCo. Também não possuem estabili
dade no emprego os259 membros do staff do CBO, ao contrá-
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rio dos assessores que trabalham diretamente com as Comis
sões, Esse.staff foi dividido em seis diferentes divisões: 

-Divisão de Análise Orçamentária: exãiniria o orçi1:. 
menta de forma global, consolidando as previsões dos diversos 
ítens de receita e despesa. Essa divisão também é responsável 
pela implementação e desenvolvimento de um sistema de in
formática adeqUado às necessidade_s do processo orçame_n-
tário. c 

-Divisão de Análise Fiscal; responsável pelo acompa
nhamento e previsão das principais variáveis e-coiiômico-fis
cais. Os estudos dessa divisão estão centrados no· rela_ciona
mento entre o orçamento fiscal e na evolução da inflação, 
do emprego e dos principais agregados monetáriOs. 

-Divisão de Análise Tributária: responsável pela esti
mativa da receita e pela análise da estrutura tributária, não 
apenas no que tange ao seu impacto orçamentáriO, maS tam> 
bém no que se refere(!. sua influência na alocação e distribuição 
de recursos na economia. 

-Divisão de Comércio e Recursos Naiurais: avalia e 
acompanha os programas ~_"elacionados a indústria, coniérci6, 
agricultura, energia, meioarnbiente, transportes e ciência e 
tecnologia. 

-Divisão de Recursos Humanos e Desenvolvjm~nJo CO
munitário: avalia e acompanha os programas relacionados as 
áreas de assistência social, educação, desenvolvimento comu
nitário, habitação, nutrição, previdência social e saúde. 

-Divisão de Segurança Nacional e Assuntos Interna
cionais: avalia os programas militares e aqueles relacionados 
as relações internacionais. -

Além dessas seis divisões, o CBO possui uinã. assessOria 
jurídica e uma assessoria de relações intergovernarnentais. 
Essa última é responsável pela análise do impacto orçamen
tário das alterações na estrutura administrativa do Poder Exe
cutivo, assim como pelo acompanhamento da evolução das 
relações financeiras entre ó- Governo F~deral ~ os ~ta,çl.os 
e municípios. 

Os estudos realizad,os pelo CBO são divulgados ampla
mente, o que estimula o _debate sobre a política governa
mental. Somente no período entre 1987-1989 o CBO publicou 
70 trabalhos que abrangem diversos assuntos, além das análi
ses_ sobre a proposta orçamentária do Poder Ex~çutiyo __ e_ as 
avaliações sobre as alterações na política fiscal. Alguns dos 
trabalhos publicados_ examinam: perspectivas na área de ciên~ 
cia e tecnologia, problemas relacionados com o sistema de 
previdência social, deSempenho do sistema educacional no 
que tange a perfonnance dos alunos, avaliação dos programas 
de crédito rural, exame dos problemas que enfrenta o sistema 
hospitalar, etc. 

No entanto, o CBO nãC) é apenas um centro de eStudos 
de políticas públicas, mas é também um participante ativo 
no processo orçamentário como demonstraremo_s a seguir. -

2.3. Uma Visão Sucinta do Processo Orçamentário __ 
O Budget Act de 1974 foi posteriormente modificado pelo 

Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act (Public 
Law 99-177) aprovado em dezembro de 1985. Também conhe
cido_ como Gramm-Rudman-Hollings Act, a nova legislação 
altera o processo orçamentário de forma tal a incluir uma 
série de medidas que visam reduzir o déficit público. 

De forma resumida, o processo orçamentário norte-ame
ricano segue o seguinte _calendário: Janeiro -Envio da Pro-
posta do Executivo ao Congresso. - -

A proposta orçamentária enviada ao Congresso prima 
pela clareza. Além de explicitar as hipóteses em que se ba-

seiani as estimativas de receita e despesa, ela inclui uma análise 
detalhada dos objetivos da política fiscal e várias séries histó
ricas· que visam facilitar o estudo_ da evolução da despesa. 
Uma vez submetida ao Congresso, a proposta-do" ExecuTiVO 
é enviada às Comissões de Orçamento e às demais comissões 
do Congresso (Educação, Forças Armadas, etc.) que iniciam 
assim 9 seu exame ouvindo o depoimento de técnicos do Go~ 
vemo Federal e do CBO, assim como membros de vários 
grupos da sociedad~ civil (associa~es, sindicatos, etc.). 
Fevereix:o-:-- A'Análise do CBO e as_Estimativã.s Preliminares.. 
_ . _O _ÇB.Q ·api~sen!a às çO~i~sõe~ de- Ül;"ç_~rn~J:!tÇ urna pri
meira análise da proposta do Executivo. Paralelamente, as 
diversas comissões submetem às Comissões de. Orçamento 
uma estimativa preliminar da despesa orçamentária rias suas 
respectivas áreas de_ competência. 

Abril- A Resolução Orçamentária. 

-Após iiJ.tensas negociaÇõeS; as- COiiiissõeS- de Orçamento 
enviam para discussão e votação no plenário a Resolução 
Orç-ãriieritáiia, que própõein limites- pa-ra--despesa agregada 
ao nível de função (saúde, defesa nacional, ed_u._cação, energia, 
agricultura, etc.),.estima o inontãflte de receita a ser arreca
dado, determina o total do déficit púbJico e prevê a evólução 
da dívida pública. A Resolução Orçamentária -é o mais impor
tante instrumento de controle do processo orçamentáriO; visto_ 
que ela determina os objetivos da pólítica fiscal e os _limites 
para alocação de recursos rias diversas áreas. Uma vez apro
vada em plenário, a Resolução é encaminhada às demais co
miSsões do Congresso que, dando prosseguimento as aUdiên
cias iniciadas em Janeiro, decidirão sobre a alocação dos recur
sos orçamentários entre os diversos programas. 
--- --Junho- O Ptocesso de Reconciliação. 

O CBO asSeSSófa ãs CõffiisSõeide Or_çameritá _da Câmara_ 
e <:l9 Senado a acompanhar as discussões das demais comissões 
detectando a existêncía de discrepàneiâ.s Com oS â.IVos fixados 
ria Resolução Orçamentária. Tais discrepâncias são corrigidas 
através do Processo de Reconciliação, que permite também 
a unificação dos objetivos de política fiscal entre a_ Câmara 
e o Senado. 

Julho - O Debate no Plenário. __ _ -· 
Até o- final de Julho o Congresso deve concl,uir a delibe

ração s-obre a proposta orçamentária. Durante o período de 
deliberações o Congresso não pode ter um recesso por mais 
de 2 dias seguidos. A proposta aprovada pelo Congresso é 
submetida à apreciação do Presidente. 

Novembro -O Seqüestro dos Recursos OrçamentátíOs 
Caso o Presidente e o Congresso não alcancem um acordo 

sobre a alocação de recursos de forma tal que haja uma redu
ção no déficit governamental a níveis previamente especifi
-~QQ$_~ um processo de seqüestro_ de _verbas é acionado. O_ 
processo se inicia com o envio às Comissões de_ Orçamento 
da Câmara· e do Senado de uma estimativa do déficit fiscal 
feita pelo CBO e Pelo ExecutívO:-·com base riessa- esútnaiiVà 
as Comissões de Orçamento elaboram uma resolução conjunta 
que visa ajustar o o.rça:Inento. Caso um acordo não seja alcan
çado até a segunda semana de novembro, o GAO (General 
Accounting Office) se certifica que Cortes lineares eiT). pratica~ 
mente todos os programas sejam feítos de forma tal que os 
objetivos quanto ao déficit públicO sejam· atingídos. 

Apesar da descrição acima apresentar apenas os ·gr.aJtdes 
trãçOs do piõcesso orçamentário nos EUA, ela evidencia como 
o Congresso vem superando os problemas de assimetria na 
distribuição de informações e iilaâequação institUdonâ.L Cha-
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mawse a atenção para o importante papei das Comissões de 
Orçamento, que coordenam a ação das diversas comissões 
através de instrumentos como a Resolução OrÇamentária e 
o Processo de Reconciliação. Cabe destacar também o papel 
do CBO que proporcionou ao Congre~o assumir uma postura 
independente no que tange ao exame da matéria orçamen
tária. 

III. Conclusões e Sugestões 
Embora o processo orçamentário resultante-das reft;>rmas 

de 1974 e 1985. ainda precise ser apúf~içoa,cio, pode-se_ dizer 
que ele transformou o Congresso dos EU A de mero espec
tadúr em cc-formulador da política ofçiffieritária. ConSide
rando essa experiéncia e as idiossincrãsiãs do ambiente político 
nadorral, algumas recomendações podem ser feitas, visando 
o aperfeiçoamento do processo orçamentário brasileiro: 

a) Extensão do Prazo para ApreciaÇão da Proposta Orça
mentária no Congresso: conside.çando a complexidade do pro
cesso-de alocação de recursos públicos, o prazo para aprecia
ção do orçamento no Congresso deveria ser eXtendido de 
forma tal que houvesse_ tempo sufiCientepara traduzii: as prefe
rências- da sodedade numa proposta factível de ser imple
mentada. 

b) Especificação das Hipóteses Feitas sobre o Cc:>mpor
tamento Futuro da Economia ao Estim-ar a Receita e Fixar 
a Despesa Orçamentária: -eSsa SoilCitação evitàriá que O Execu
tivo elaborasse uma proposta baseada em hipóteses irr~alistas 
sobre a trajetória futura daS principaís va-ríáVeTs-econômico
fiscais. · -

c) Descentralização do pebate sobre a_ Alocação dos Re
cursos Orçamentários entre as Díversas COmissões do Con-: 
gresso: a descentralização da discussão sobre o orçamento 
permitiria qüc o debate sobre a alocação dos recursos públicos 
acontecesse de forma ord_enada e csp~c_i_~Iizada j1:1nto às diver
sas comissões que enc-aminhariam as suas~ emendas à Comissão 
Mista de Orçamento. Essa consolidaria as emendas numa pro
posta única. 

d) Integração da Discussão sobre o Orçam~ to e Avalia
ção das Políticas Públicas: é ao longo do proCesso orçamen
tário que o Congresso deveria deliberar sobre as questões 
relativas à eficiência e à eqüidade da alocação dos recursos 
governamentais. Para tanto, faz-se necessária a participação 
direta daquelas comissões parlamentares que examinam as 
políticas públicas ouvindo Ministros de Estádo, entidade.s da 
sociedade civil etc. Em outras palavras. no que tange ao pro
cesso orçamentáriq, a atuação do Congresso deyeria ir muito 
além de emendar a proposta do Executivo. Cabe aos Congres
sistas revisar de forma crítica cada um dos programas orçamen
tários. examinando os sucessos e as falhas dos mesmos _em 
alcançar os objetivos colimad_os. __ _ ___ _ _ -_ -

e) Apreciação Conjunta da Política FísCal e da Política 
Monetária-: política fisCal e m<:metária estão intimamente liga
das. principalmente no que se refere a !}dministraçáo da dívida 
pública. O Congresso deveria considerar cuidadosamente o 
impacto monetário da política fiscal a ser adotada. Eaz-se 
necessário então, illcluir no processo de apreciação da matéria 
orçamentária a participação direta do Ba!lco Central e _de 
espe.cialista na área financeira. 

f) Criação de Mecani.smÇ>S que Possam DisCiplinar o Exa
me do Orçamento: é inaceitável que haja milhares de emendas 
à proposta do Executivo para serem examinadas em sessão 
plenária nas vésperas do início do novo ano fiscal. O processo _ 
orçamentário requer uma ·estrita disciplina. Se por um lado 
sugere-se a descentralização no exame da proposta do Execu-

tfvo. por outro não se pode ignorar a necessidade de disciplinar 
esse exame. Nesse específico, é exemplar o papel desempe
nhado pela Comissão de Orçamento nos EUA, que através 
de mecanismos como a Resolução Orçamentária e o Processo 
de Reconciliação permite· que o exame da matéria orçamen
tária ocorra de forma descentralizada, mas ordenada, 

g) Alterações no Uso da Lei de Diretrizes Orçamen
tárias: a Lei de Diretrizes Orçamentárias p-ode tornar-s-e no 
mais importante instrumento de polítiCa fiscal caso seja usada 
como mecanismo regulador para a formulação da proposta 
do_ Executivo. assim coino para o exãrne da ~esm-a jUnto 
às diversas comissões do COngresso. Para tanto, basta que 
a Lei inclua entre os seus dispositivos a estimativa da receita 
e a fixação da despesa agregada a nível de função. Sendo 
assim, a Leí determinaria-com grande antec_edência os macro 
objetivos da política fiscal. Caberia ao Executivo e as várias 
comissõ_es do Congresso o papel de distribuir esses totais entre 
os diversos programas e atividades. 

h) Alterações nos Procedimentos para Apreciação da Lei 
Orçamentária no Plenário: o Congresso Nacional possui um 
triste folclore no que se refere a votação do orçamento no 
Plenário que d~nigre a imagem do Congresso e reforça o 
Mito da Irracionalidade. O episódio do ano passado é apenas 
mais um numa longa lista que remonta os tempos do Império. 
Essa situação pode ser revertida através de várias alterações 
nos procedimentos para apreciação da proposta Orçamen
tária. Uma possibilidade, caso haja a descentralização do orça
mento e se consolidem as despesas das várias funções através 
da Lei de Diretrizes Orçamentária-S, -envolveria a apreciação 
da Lei de Meios de forma fragmentada. votando o orçamento 
de cada uma das funções separadamente e proibindo a suges
tão de emendas no plenário. As emendas à proposta do Execu
tivo deveriam ser encaminhadas às diversas comissões que 
apreciariam a sua relevância antes da votação plenária. Em 
caso de rejeição no plenário, o orçamento de uma determinada 
função retornaria à Comissão de Orçamento que o alteraria 
segundo as recomendações feitas ao longo das discussões. 
Um calendário bem definido regularia a votaçãO", proibindo 
O Congresso entrar em recess9 ~nquanto toda a Lei Orçamen
tária não tivesse sido aprov~da. 

i) Criação de Um IO.stÜuto de_ Caráter Não Partidário 
que possa -Assessorar o- Congresso- na Deliberação sobre o 
Orçamento: o CBO hós13UA e o Budget Research Office 
no Japão são exemplos de institutos não partidáriOS; CriadoS· 
pelo Legislativo com a função p_recípua de dar indepe:Odência 
ao Congresso no exame e pro~essamento das complexidades 
ria matéria orçamentária. Sem uma assessoria especializada 
o Congresso Nacional não apenas priva-s~ da capacidac]e analí
tica necessária para o exame dO orçamento, mas também corre 
o riScó de manter-se à mercê de um_ pequeno·grupo de buro
cratas do Executivo que controlam o fluxo das il,lformações 
orçamentárias. 

j) Impl(tr•tação de um Processo de Educação Orçamen
tária: numa .:.uciedade democrática é necessário ouvir associa
ções de classe, sindicatos e diversos setores da população no 
momento de decidir sobre a origem e o destino dos recursos 
fi~ç:ais do governo federal. A participação da sociedade tam
bém deveria ser requerida por ocasião do debate sobre o 
orçamento a nível local. Para que isso aconteça, faz-se neces~ 
s~rio um processo de educação orçamentária, que ao mesmo 
tempo vise treinar técnicos e políticos assim como despertar·
o interesse da população para a importância da sua partici
pação. O Congresso Nacional e as instituições a ele ligadas: 
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poderiam encabeçar esse processo, não só através do seu pró
prio exemplo, mas também organizando seminários, cursos 
especializados, produzindo e distribuindo material apropriado 
etc. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Após o pro
nunciamento do eminente Senador João Calmon _s_obre a atua
ção da Comissão de Orçamentos_n_a __ Leide_Mei_os_da União, 
no atual exercício e nos futuroS, a Presidência concede a pala
vra ao nobre Senador Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB - PA. Pronuncia 
o-seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. sen-adores, aqui 
estamos para trazer a esta Casa unia-teritativa de síntese de 
tudo que ocorreu no maior encontro mundial, realizado no 
Rio de Janeiro, durante o período de 3 a 14 de junho. 

Foi o maior encontrO já reãlizado na face da Terra. Há 
20 anos, em 1972, realizava~se em Estocolmo a primeira reu;. 
nião -que abordava o meio ambiente como tema relevante. 
Na verdade, ela respresentou o despertar da consciência mun~ 
dial para a natureza, para a nossa Terra, para o mundo que 
habitamos. 

Do .encontro em Estocolmo participaram somente dois 
Chefes de Estado. O resultado desse encontro foi o chamado 
Relatório, emitido pela Ministra -da Noruega, Gro Harlem 
Brundtland, "Nossa Terra Comum", que mostrou os proble
mas cruciais da depredação do meio ambiente na Terra, oca
sionado, por um lado, pelo modelo económico equivocado 
implantado no nosso Planeta pelos chamados países industria
lizados, e, também, pelos-países em desenvolvimento_ou países 
pobres. Após esse relatório, as Nações Unidas, preocupadas 
com a realidade mundial, em termos de degradação do meio 
ambiente e, sobretudo, em função de seqüelas globais, como 
o -cha~ado "efeito estufa", decidiu convocar uma reunião
mundial 20 anos depois da de Estocolmo para discutir, desta 
vez, o meio ambiente e _o desenvolvimento como duas facetas 
de uma mesma moeda. 

O Governo -do então Presidente Sarney postul_ou, em 
favor do Brasil, a sede para aquele evento. E, de fato, foi 
aprovada pelo Conselho_ das Nações Unidas. As próprias Na
ções Unidas resolvem convocar as mesmas personagens que 
há 20 anos coordenaram_o 19 encontro Mundial do Meio Am
biente, em EStócÕhno.- Para iss_õ; convÕc3ria-rn o Sr,-Maurice 
StrOng, o canadense que presidiu e coordenou aquele encontro 
de 1972. 

Iniciou-se, a partir de 1989, um trabalho preparatório 
para o que deveria ser o maior eilcontro da história da humaqi
dade. E, de fato, a partir de 1990, passaram a se realizar 
reuniões preparatórias, em número de quatro. A primeira 
em Nairobi, as duas posteriores, em Genebra, no ano de 
1991, e a última em Nova Iorque, no mês de março deste 
ano. Nessas reuniões· preparatórias, Chamdas PREPCM'S, to
dos os países ligados às NaçOes Unidas iniciariam um debate 
amplo, discutindo os temas mais re.levantes, que julgavam 
oportuno ser inseridos no co_nteúclo daquela reu'nião, Dç. _tal 
forma -que foram discutidos assuntos ligados às flores~as, ao 
clima, à atmosfera de um modo geral, aos rios, aos mares, 
à transferência de tecnologia e ao problema da biodiversidade. 
E, sobretudo, em função dos países pobres envolvidos no 
chamado G-77, iriidaram discussõ.es relativas à pobreza que 
grassava nesses paíSes, monstrando que não se pode dissociar 
a pobreza do problema da preservação e da conservação do 
meio ambiente. 

Essas quatro reuniões prepararam, já em Nova Iótque 
-a última, portanto-, o esbo_ço daquilo que seria discutido 
e aprovado na grande reunião da RI0-92. 

O _primeiro documento importante seria o que Maurice 
StfoDg chamava "'A Carta da Terra", princípioS que iriam 
nortear o comportamento do homem, das comunidades, das 
sociedades da Terra, a partir da Conferência, tenta-ndo compa
tibilizar a problemática do meio ambiente e a luta em favor 
do desenvolvimento. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex~ um apar
te, Senador? 

O SR. COUTINHO JORGE- Co~ todo o prazer, nobre· 
Senador Mansueto de _Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Quero, antes de tudo, 
Senado i- Coutinho Jorge, Parabcinizaf V. Ex~ pelO -trabalho 
que realizou na fase preparatória da Ecó-92 e durante os 
seus trabalhos, como um dos integrantes da Comissão Parla
mentar de acompanhamento a esse grande evento mundial, 
patrocinado pela Onu. Em segundo lugar, já erihando no 
mérito dos temas tratados_ na Eco-92, é preciso co-nstantaí 
alguns pontos, e creio que esta é a linha do pronunciamento 
de V. E~. Em primeiro lugar, é grave a situação ecológica 
mundial. Ninguém duvidou, ninguém pós questionamento a 
essa -constatação.-Em segunQ.o lugar, é também fundamental 
levar à consciência de todos os homen:;; que se cada um não 
contribuir para a cessação das medidas agressivas ao meio 
ambiente, daqui a pouco não haverá mais ponto de retorno, 
marcharemos irréversivelrnente para a morte do nosso planeta 
Terra. Esse é um outro ponto que ficou bem claro na EC0-92. 
Em terceiro lugar, é preciso destacar que o centro de todQ 
o movimento ecológico deve ser o homem. Na pirâmide da 
biodiversidade, o homem se coloca no topo, corno o mais 
importantê ser vivo a ser não apenas preservado, mas mantido 
com dignidade. Daí a questão da fome e_ da pobreza ser colo
cada com tanta ênfase em todos os debates da EC0-92, seJa: __ 
na sua pa.rte oficial, no âmbito do Rioci:ntfõ~ -seja ila sua
parte - não digo paralela, mas complementar - do debate 
global. Em quarto l_ugar, é preciso que se destaque aqui, e 
isso é importante neste momento, que o País anfitrião da 
EC0-92, o Brasil, demonstrou capacidade de organização e, 
inclusive, como um dos detentores de grandes riquezas natu
rais a serem preservadas no mundo vegetal, no mundo mineral 
e no muOdo animal -este PaíS- que- teve~- capáddiide de
realizar com tanto sucesso essa conferência mundial ímpar 
na história dos encontros mundiais do gênero --, que tem 
tarrlbém capacidade de, em colaboração corri outrOs poVos, 
mas com respeito pleno à sua soberania, preservar os seus 
extraordinários recursos naturais, animais e vegetais. Então, 
na realidade, o discurso de V. Ex•, trazendo ao Senado da 
República uma espécie de relatório_ das_ suas observa_ções e_ 
do seu trabalho como integrante da Comissão Parlamentar 
que acompanhou os trabalhos da EC0-92, leva-nos à coilvic
ção de um trabalho objetivo e competente da Delegação Parla
mentar brasileira. Parabenizo V. Ex~ por esse trabalho e apro
veito par~. com muit9 praze~. _agradecer as informações que 
traz, como que uma prestação de contas, pela sua atuaÇão 
como um dos integrantes da nossa delegação nos trabalhos 
da EC0-92. 

O SR. COUTINHO JORGE --Senador Mansueto de 
Lavor, as colocações de V. E~\ na verdade, refletem que 
acompanhou pari passo todas as discussões ocorridas na maior 
reunião já realizada no nosso mundo. Com exceção, na v~rd_~-
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de, da postura do Presidente dos Estados Unidos da América 
do Norte, George Bush - posição, aliás, que já se esperava 
-,praticamente todos os Chefes de Estado ali presentes enfa~ 
tizaram mais ou menos as colocações de V._ Ex~, mostrando 
que o homem deve ser o centro das preocupações da luta 
em favor da preservação ambiental e do desenvolvimento do 
nosso Planeta. 

A pobreza, cm verdade, foí enfatizada, discutida e, reco
nhc;. ~ida pelos países ricos. Também é importante frisar, Sena
dor 'v.lansueto de Lavor, _que os ~onceitC?S de vilões, que a 
núdia internacional e que certos Chefes_ de Estados anterior
mente atribuíam ao Brasil e à Amazónia, comb responsáveis 
por grande parte da poluiçãc do mundo, foram totalmente 
modificados. O Brasil saiu re.>gatado, a Amazónia, ___ de certa 
forma, intocada e países corno os Estados Unidos saíram, 
na verdade, como os grandes vilões desse encontro, como 
mostrarei rapidamente. 

Quero lembrar, já que V. Ex• se referiu, que este Senado 
teve a preocupação de implantar urna comissão temporária 
para acompanhar toda a preparação desse grande e!Jcontro 
da EC0~92. Essa Comissão participou não 8'6-das discussões 
aqui no Brasil, mas também vivenciou a experiência das duas 
últimas reuniões preparatórias em Genebra e Nova Iorque, 
portanto, creditando ao Senado um acompanhamento pari 
passu, detalhado, daquilo que seria discutido e aprovado no 
grande encontro do Rio. 

Eu dizia que o doci.uneiüo pi'iln.eirã,--aprovado em Nova 
Iorque e que foi submetido à RI0-92, que seria a "Declaração 
da Terra", passou a se chamar "Declaração do Rio", com 
vinte e sete grandes princípios que,-a partir de então, regerão 
o comportamento. da humanidade em relação ao meio ambien
te e ao desenvolvimento. 

Para implementar os princípiOs, fOr concel?id()_ u_m docu
mento muito amplo~ de centcinasde páginas~ cham?do Agenda 
21, como referênciã ·ao· Próximo milénio que se avizinha. 

Nesse documento, foram· detalhados os temas -todos 
eles- discutidos nessas grandes reuniões preparatórias, desde 
a atmosfera, o efeitO estufa, para ex:emplifiatr, até a proble
mática.do crescimento populacional no Mundo. Os problemas 
relacionados à pobreza, relacionados às florestas foram defini
dos cm temas específicos, c-om a metodologia das Nações_ 
Unidas, em que se discutiam os objetivos, as metas, os progra-
mas, e as políticas a serem buscadas. -

Em Nova Iorque, no mês de março, esse_ documento 
ficou incompleto. Caberia _à reunião do Rio-92 superar os 
!'roblemas surgidos, porque as reuniões preparatórias mostra
ram chraP" 1te que havia dois grupos em conflito, os chama
dv~ G-7, dos países ricos, e G-77, dos países pobres, todos 
lutando por interesse..:. -~~ ,....,ônuco::. Ir --.is e regionais, alguns 
países ricos defendendo o medeio econc.... ;,o mundial que 
fOi, ein-grande parte:-o Cã.Usador da degradaçav ..::i"hiental, 
e não como eles acusavam, que os_ países pobres, miserâvei:::, 
do Terceiro Mundo seriam os responsáveis j:>o(eSSa- sftuação. 

O Sr. Marco Maciel- Meu caro e ilustre Senador Couti
nho Jorge, ex-Deputado e excelente Senador~ gostaria, se 
V. Er me permitir~ de interrompê-lo brevemente para apar
teá-lo sobre o tema que fere nesta tarde. 

O SR. COUTINHO JORGE- Com todo prazer, nobre 
Senador Marco Ma_ciel. 

O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Coutinho Jorge, 
o tema que V. Ex• traz à consideração dO Plenário desta 

_Casa, hoje, é de muita atualidade. inclusive, de minha parte, 
já estava estranhando que ele não tivesse sido objeto de maio
res considerações aqui no CongresSo NacionaL_ A questão 
ambiental, de modo especial, a EC0-92, a questão da defesa 
do meio ambiente, de um modo geral, são, do meu ver, extre
mamente importantes para o mundo e, d~ mo_do muito particu
far, para o nosso País, que acaba de realizar, ~orno: é de 
notório conhecimentO, esta reunião mundial sobre ecologia 
e desenvolvimento, que obteve êxito de transcendental signifi
cação. Lamentavelmente, talvez esse êxito não estej_a sendo 
aiiOtã.do e reconhecido pela comunidade brasileira, Irias não 
podemos deixar de reconhecer que estamos colhen_,do frutos 
muito importantes da EC0-92. Faço questão. de me bater 
neSse tema porque V. Ex~~ em mais de uma oportunidade, 
feriu essa questão e foi um dos responsáveis para que o Con
gress_o constituísse ~ Comissão Especial EC0-92, de tal sorte 
que a instituição parlamentar pudesse acompanhar mais de 
perto o desenvolvimento daquela importante cOnferência: Se 
eu pudesse traduzir, em poucas palavras, os ·motivos que me 
levam a _chamar a atenção pelo êxito da EC0-92na perspectiva 
s me· levam a apontar de forma muito clara as razões desse 
êxito. Em primeiro lugar, porque conseguimos realizar uma 
conferência internacional, talvez a maior que a ONU já reali
zou, sem nenhum problema, com todos os serviços funcio
nando adequada e corretarnente. Diziam antes que certamente 
no Brasil~ no Rio de Janeiro de modo especial, não teríamos 
condições de fazer urna reunião desse porte e a fizemos, não 
deixando nada a dever ao país mais Ç-esenvolvido do globo. 
Diria ilté que em organização foi superior a muitas -outras 
confe!êncías intetnaciónais realizadas em_ou~ros países do cb_--ª-:
mado Primeiro Mundo. Como &fasileiros podemos estar satis
feitos, alegres com o êxito dessa conferência, porquanto não 
houve sequer um senão, um til que pudesse empanar o seu 
é.xitó. Isso_ mostra que o Brasil é um País que pode sediar 
conferências internacionais desse porte, conforme demonstrou 
naquele evento. Acho que isso ajudou, e muito, a melhorar 
a imagem do Brasil no exterior, porque ao lado da conferênCia 
formal da Organização das Nações_ Unidas- ONU, houve, 
como todos sabemos, a realização do Fórum Global, .que reu
niu as chamadas Organizações Não-Governamentais- ONG, 
que se caracterizou também pela elevada participação- de gran.: 
de número de representantes. Em segundo lugar, nobre Sena
dor Coutinho Jorge, gostaria de destacar como o Brasil ficou 
bem situado no desenvolvimento das discussões sobre ecologia 
e meio ambiente. Anteriormente~_ éramos _l!m País acusado 
de ser poluidor, de contribuir, inclusive, para aumentai o -
buraco r:.a camada de ozónio; paíS cJ.tie se caracterizava por 
destruir, indiscriminadamente, florestas e que tais. De uma 
hora para outra, viu-se que isso não era ver9-ade~ que o BraSil, 
dentro das suas limitações, estava adotando providências mui~ 
to ágeis e consistentes para conter a poluição e promover 
um desenvolvimento integral. Então, houve a reversão da 
~m ... ;-:-.., do País. Em terc_eiro lugar, não podemos deixar de 
reconhecer que as posições brasileiras soaram muito bem no 
fórum da ONU; ficamos com a· boa tese, a melhor tese, inclu
sive em equilíbriq entre posições extremadas. Ao final, a posi
ção da Delegação brasileira, à frente o Presidente Fernando 
Collor de Mello- que, a meu ver, não apenas a ineu ver, 
mas diria no julgamento da imprensa nacional e .estrangeira, 
se houve impecavelmente -, ficou límpida, clara, precisa, 
encontrando, assim, um reconhecimento internacional muito 
grande. Se críticaS houve, elas nãO-dC::vem -atiniír o- Brasil, 
talvez, um outro país, de modo especial os Estados Unidos~ 
que se recusaram a assinar a convenção sobre bioCOVeisídade. 
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Em quarto lugar, gostaria de dizer que abrimos espaço para 
que o Rio de Janeiro, de modo geral o nosso País, seja a 
sede de uma instituição que a ONU pretende criar sobre biodi
versidade e controle de climas, o que permitírá ao País liderar, 
praticamente, e sediar- não sei se aqui estou sendo hiperbó· 
lico --toda urna política de defesa do meio ambiente, ou 
de harmonia do meio ambiente com o desenvolvimento que, 
a meu ver, são expressões que não se excluem - o verdadeiro 
desenvolvimento é aquele que vê o crescimento do homem 
em toda a sua. extensão, integralidade e inteireza. Logo, não_ 
se pode descurarda questão do melo ambientie.._Aliás,-estive 
lendo o discurso do Presidente da França, François Mitter
rand, na EC0-92~--e S. EX~ fe"z questãO de iniciar suas palavras 
salientando que o homem era a natureza e, conseqüentemen
te~ não se podia pensar na sorte do homem separado do cuida
do com a natureza. Essa é a quarta observação que faço. 
O Brasil se credencia para ser a sede-_ de um grande órgão 
internacional que discutirá a questão do meio ambiente_ no 
mundo. Por último, não menos importante, gõSt3ria- de dizer 
a V. Ex~ que essa posição brasileira, certamente, agora, come
ça a ganhar espaço, ficando muito expressa, estratificada, se 
assim posso dizer, na questão da biodiyersidade: ._A_Con_'i_e_nçãQ 
sobre Biodiversídade já alcançou número avultado de subscri
tores, e acredito que as outras convenções que foram discu
tidas v~o também obter grande aprovação da comunidade 
inteinacional de nações. Ao contrário do que muita gente 
desejava ou pensava, a EC0:.92 foi um grande sucesso. E_u_ 
já ficària satisfeito, nobre Senador Coutinho Jorge, com o 
debate que se deu em torno do_ terna. Mas fomos muito mãíS 
longe; o debate foi importante, a tomada de uma consciência 
internacional ficou clara, mas, muito mais do que isto, insisto, 
conseguimos extrair uma série de documentos internacionais 
da maior importância, que certamente vão influir muito no 
futuro desenvolvimento, quem sabe, até, alterando a 'relação 
Norte-sul, que hoje marca o conjunto das relações entre os 
países pobres ricos. A Conferência não seJimitou __ a__uma_toma-_ 
da de posição ou de consciência, foi rnuíto ma1S-àlém: concluiu 
de forma profícua e profunda para uma melhor identifica-ção 
da questão ambiental e de mecanismos que possam fazer com 
que o mundo cresça de forma mais cOrreta, cõriCiliando, como 
dissemos há pouco, desenvolvimento com ecologia. Por isso,
nobre Senador Coutinho Jorge, congratulo-me _com V. EX~ 
pelas procedentes palavras que produz na t3rde de hoje.-Felici
to-o por ter trazido este _tema também ao Congresso, onde 
ele foi poüco comentado, e participo do ponto de vista de 
V. Ex~ de que a EC0~92 foi um pleno sucesso. Cabe agora; 
sobretudo a nós no __ Congresso Nacional, prosseguir nessa ca
minhada. Uma grande vereda já está aberta_, e __ quem sabe 
poderemos prosperar nesse caminho. Se assim fiz_ermoS. tere~
mos um êxítO excepCional. 

Preparatória, em Nova Iorque. por intermédio do Embaixador 
norte-americano. Foi a Delegação brasileira que conseguiu 
um documento prelimínar que, discutido por todoS os delega
dos do mundo, passou finalmente a ser adotado. 

Por ísso, por meio de V. Ex\ nobre Senador Marco Ma-_ 
ciel, por questão de justiça, qudõ saudar o Goyerno brasileiro 
pela sua per formance, bem como os delegados brasileiros, 
que se_ saíram brilhant~meQte, e ~ todos os organizadores 
do grande encontro. 

Posso falar com tranqüilidade, porque acompanhei as 
reuniões preparatórias, vivi a experiêilCiã em Denebra e em 
Nova Iorque e sou membro da Oposição. Sou de opinião 
que, quando cabe, um elogiO dev_e se_r feito. Foi um grande 
encontro, o maior da História do mundo, ao qual estiveram 
presentes mais de 100 Chefes de_ Estados e onde mais de 
170 países foram representados pelo maior número de delega
ções já visto em encontros similares. 

Como eu disse desde o início, nãó forapenas u-m encontro 
que se realizou entre os dias 3 a 14 de junho,_e. sim, o produto 
de discussões havidas, ao longo de dois anos em todo o mundo, 
entre governos e organizações não-governamentaiS. Estas tive-

- ram participação importante não só do Fórum Global que 
se realizou_ paralelamente, mas também na gestão junto aos 
governos de seus países. Delegações, como a americana, a 
canadense e várias outras européias, tinham o poder de ques
tionar, de influenciar, de dobrar posições intransigentes: de 
outros países. Portanto, elas também tiveram essa conotação 

__ participãtivã dos váriOs segrn.-en:tOS-da sociedade mundial,_ que 
vivenciaram a sua preparação e participaram da sua co·ncre-
tizã.ção. -

Entendo que o que resultou dessa Reunião, quer a "De-
-claração do Rio" como prímeiro grande docuineilto, quer 

a Agenda 21 como instrumento operacional de planejamento, 
são a grande contribuição do evento. As convenções assinadas 
enfrentaram dois problemas graves. Um deles- o da emissão 
de gases tóxicos. Ficou provado cientificamente que países 
ricos, como os Estados Unidos, geram mais de um quarto 
do total das emissões. Provou-se, também, que o Brasil emite 
um total de 2._4, e a nossa Amazônia, meu caro Senador Almir 
Gabriel, considerada a vilã, com as suas queimadas, emite 
um total de 1.4, de acordo com dados recentes de satélites. 

ESsa reunião serViu, assirri·;-parn desmistificar essa ques~ 
tão e mostrar, entre outras coisas, algo que já se sabia, ou 
seja~ que os grandes poluidores do mundo são os países ricos, 
os países desenvolvidos e _industrializados; e que os países 
pobres, se poluem, é ~m função da miséria, que é a píor 
poluição. Os pobres da Africa_e_do Brasil, por exemplo, muitas 

-vezes degradam a natureza para sobreviver e por ignorância, 
pois não têm consciência do __ que estão fazendo._ 

O Sr. AlbanO FrariCo- Nobre Senador Coutinho Jorge, 
O SR- COUTINHO JORGE- Senador MaiCQ~ Mlli;iel, permite-me V. Ex• um aparte? 

aproveitando a sua -presença entre nós, gostaria de fazer jUstiça 
ao trabalho do Governo brasileiro. Em termo~ <kM~ªniz~<;ã<&_ O SR- COUTINHO JORGE -"-Tom todo prazei, Senaâor 
areuniãodaRio~92foielogiadaportodosospaísesdomundo. -Albano Franco, concedo o aparte a V. Ex~, que foi um dos 
A participaÇão da delegação brasileira do Ministério das Rela· conferencistas importantes de"sse grande encontro mundial. 
ções Exteriores foi a melhor possível. O Brasil, em muitos O Sr. Albano Franco -Nobre Senador Coutinho Jorge, 
momentos, através da experiênda de seus Embaixadores, que eu não poderia, neste momento, deixar de me associar às 
vieram de todas as partes do nwndo, fez o papel de moderador, palavras de V. Ex~; e mais do que me associar, de fazer justiça 
demonstrando ser um país que, além de sede e de ser também a V. E~ pelo trabalho que vem desempenhando há muito 
um dos membros da Conferência, também consegue resqlver ___ tempo à frente da Comissão do Senado Federal que acom-
problemas graves. Vou dar um exemplo: a Agenda 21 não panha as atiVidades da EC0-92, estudando e analisando miou-
enquadrava, até então, entre seus capítulos, a questão dos ciosamente tudo que se relaciona com meio ambiente, polui-
recursos financeiros, apesar--das tentativas,- lia IV Reunião ção e desenvolvimento auto-sustentável em-nOs~o País. Eu 
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não poderia deixar de fazer justiça ·ao nobre colega e compa
nheiro, que teve a oportunidade de acompanhar todos os 
momentos da EC0-92, sempre analisando e defendendo os 
interesses do Brasil. Conforme V. Ex• acaba de afirmar, a 
pior poluição, principalmente para as regiõeS _subdesenvol
vidas, é a poluição da miséria. Temos que encontrar uma 
forma de promover o desenvolvimento econômico, ajustan
,do-o ao c_ontrole do meio ambiental. Aproveito a oportu
nidade para agradecer a V. Ex• por ter assistido à palestra 
que proferimos em nome da CNI naquela ConferênCia, em 
que dissemos que, hoje, é preciso que o- empresário tenha 
responsabilidade social, crie a gerência ambiental e que essa 
gerência ambiental sirva ao homem. A maior prioridade que 
damos _à EC0-92 é a de garantir ao homem consideração 
e respeito, pensando principalmente no seu desenvolvimento, 
de acordo COpl as exigências de conservação do meio ambiente 
e demais preocupações ecológicas. Aproveito as palavras de 
V. Ex~ para dizer que, hoje, o Brasil e o mundo têm duas 
fases: antes e depois da EC0-92. O Brasil, que antes era 
considerado um vilão em termos de conservação do meio 
ambiente, assiste hoje a uma mudança na visão do mundo 
em relação ao seu comportamento. Endossando as palavras 
de V. Ex~, querO, ainda, fazer justiça ao trabalho das Organi
zações Não-Governamentais; o que se viu foi a integração 
de esforços para bem representar o Brasil. E V. Ex~ teve 
oportunidade de representar à altura, com dignidade e com 
competência, a nossa Casa na EC0-92. Meus parabéns e mUi
tas felicidades, porque V. EX' honrou, mais uma vez, o Senado 
Federal. 

O SR. COUTINHO JORGE- Senador Albano Franco, 
V. Ex• e o Deputado Ulysses Guimarães foram os únicos 
parlamentares brasileiros que tiveram o privilegiO de falã.r 
em nome do Brasil- V. Ex•, em nome do setor empresarial 
- naquele grande encontro. 

Suas palavras aqui dirigidas a n6s sintetizam de certa 
fonna aquilo que, como empresário, como Parlamentar, V. 
Ex• levou àquele plenário, com mais de 180 países presentes. 
Não tenho, dúvidas, Senador, de que o Brasil ainda não perce
beu, por parte da sua população, aquilo que se discutiu e 
que se aprovou. Eu diria, de forma bem objetiva, que a Agen
da 21, no meu entender, foi o giande documento do encontro, 
ao lado da Convenção de Clima, que apesar de não contar 
nas suas metas com a imposição ·cto Governo dos Estados 
Unidos- tenho, inclusive, o documento aqui- se for rigoro
samente cumprida por todos os países do mundo, a Convenção 
de Biodiversidade, cujo tema, em alguns aspectos, impediu 
a assinatura provisória dos Estados Unidos, o mundo deverá 
mudar. 

Entendo que essa posição americana foi mais em função 
da campanha de Bush, para a Presidência ·dos EUA, e de 
interesses de grupos empresariais. Cedo ou tarde, inexora
velmente, eles deverão assinar os acordos - é a tendência 
universal. Se o mundo, a partir de agora, tomar consciência 
desses documentos, procurar implementá-los segundo o que 
está acordado- e eu diria, como V. Ex• falou, que o mundo 
começa a mudar -, a história humana começará a mudar. 
Mas precisamos, na verdade, implementar efetivãmente essas 
idéias. É por isso que nós, do Brasil e do Congresso Nacional, 
devemos assumir, a partir da EC0-92, um compromisso muito 
mais sério. - --

Apenas acompanhamos e discutimos. Grande parte do 
Congresso_- Nacional não pôde participar e discutir as teses 
básicas-, mas temos a obrigação inexorável- já que 180 países 

aprovaram, e as aprovações da ONU, fora as convenções, 
são feitas por consenso- de nos debruçar sobre os resultados, 
sobre os documentos para· tentar, como membros do Con
gresso Nacional, sua implementação; devemos acompanhar 
os Governos Federal, estaduais e municipais na implantação 
dos programas, políticas e projetes inseridos nesses documen
tos importantes. Só dessa forma poderemos mudar progressi
vamente a história do mundo. 

Não tenho dúvida, e concordo, no meu entender, a 
Eco-92 foi o início de uma mudança mundial de concepção 
e entendimento do que somos na Terra, o que estamos fazendo 
e o que podemos fazer por ela e por nós, a partir de agora. 
Os discursos dos Chefes de Estados, com exceção, no meu 
entender, do Sr. Bush, por interesses eminentemente eleito-
rais, forani -tOdos nessa direção. --

0 Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE - Concedo a palavra ao 
nobre Senador. 

O Sr. Nelson Wedekin- Senador Coutinho .íorge, quero 
ser bastante breve porque vejo que o tempo de V. Ex• está 
esgotado. Mas não poderia deixar de fazer duas observações. 
Em primeiro lugar, com relação à sínteSe que V. Ex~ está 
fazendo neste momento, que nos põe a par, além do que 
pudemos acompanhar pela imprensa, pela excepcional ou ex
celente, no-mínimo excelente cobertura que a imprensa nacio
nal e internacional, mais a internacional do que a brasileira, 
fez a respeito désta g~ande conferência, ã Ecq-92. Quer dizer, 
V. Ex• aborda aqui aqueles temas que foram centrais, as deci
sões principais, aquilo que é realmente mais importante dentro 
das grandes discussões, dos grandes debates, das grandes refle
xões que a humanidade fez, para honra nossa, no· nosso País. 
Mas eu também queria cumprimentai V. EX~ não só pela 
dissertação que faz, correta, lúcida, profunda, de bastante 
conteúdo, como também pela sua própria partiCipação e da 
Comissão do Senado, relacionada com a Eco-92. Desde o 
primeiro momento, V. Ex• levantou, aqui, a bandeira e a 
necessidade de que a nossa Casa tivesse uma participação, 
pelo menos, importante na Eco-92-. E, ao longo destes últimos 
meses, V. Ex~ trabalhou com a inteligência, a capacidade e 
o empen!lo de sempre; nós, do Senado, devemos ao Senador 
Coutinho Jorge -e aos demais membros da Comissão, tam
bém, por que não dizer - essa participação que, de algum 
~podo, foi nossa. Nem todos puderam participar, como gosta
riam. Mas V. Ex~, tenho certeza, representou-nos à altura 
desse momento privilegiado da vida da humanidade, desse 
momento privilegiado da vida do nosso País, porque a Rio-92 
foi, por todas as razões que V. Ex~ expôs, pelas razões também 
expostas no aparte do Senador Marco Maciel, um momento 
de afirmação da nacionalidade. Apesar dos problemas que 
estamos; atravessanclo, apesar da descrença, do desalento do 
nosso povo, tivemos na Rio-92 um momento de afinnaçã6. 
do nosso povo, de afirmação da nacionalidade. Um be10-riio
mento que todos nós desejamos e esperamos, como V. Ex• 
também, seja um começo para novos saltos de qualidade, 
na linha da discussão e da implementação de medidas que 
levem ao desenvolvimento _sustentável, ao desenvolvimento 
com a preservação ambiental. Meus cumprimentos a V. Ex~, 
Senador Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE-Senador Nelson Wedekin, 
reconheço que;dentro das possibilidades, a comissão tempo
rária procurou acompanhar de fato a preparação da Rio-92. 
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Mas, como V. Ex.~ reconheceu, mesmo assim, ainda fgi um? 
atuação, talvez não aquela que o Congresso Nacional deveria 
ter. Mas, nesse sentido, nobre Senador, tenho a c_erteza, o 
Senado esteve _um pouco mais à frente; procurou-se fazer 
o melhor possível. Já foi aprovada a ComissãO-Mista -dife
rente, agora- do Congresso Nacional, que deverá ser respon
sável pelo acompanhamento e implementação de todas as 
propostas que se constituíram no resultado dessa grande confe
rência, da Rio-92. Como V. Ex~ concordou comigo, representa 
apenas um patamar inicial das mudanças do processo progres
sivo que virá em faVor do Brasil e _em favo_r do mundo. Não 
temos dúvida nenhuma. 

Sei que o meu tempo está esgotado, e que o tema mere
ceria considerações mais aprofundadas. 

Para concluir, qUero dizer aos Srs. Senadores que o que 
nos importa são os documentos aprovados, as propostas defini
das: a "Declaração do Rió" como a grande proposta de princí
pios-; a Agenda 21 como o grande instrumental de implemen
tação desses prindpios; as duas Convenções da Biodiversidade 
e da Mudança Climática, Qúe deverão vh ao Congresso Nacio
nal para a sua ratificação. Informo, Senador_ Marco Maciel, 
que até o último dia a Convenção de Biodiversidade e ª_Coo:
venção de Clima, apesar da posição dos Estados Unidos, cada 
uma delas continha 151 assinaturas, bastando apenas 30 à 
Biodiversidade e 50 à Convenção âe Clima para serem ratifíCa.:.
das, considerando que as Nações Unidas têm um ano para 
a sua homologação, quando, possivelmente, os Estados Uni
dos irão aprovar essas duas Convenções que, pratiCamente, 
foram assinadas pela maioria absoluta dos países ali represen
tados, refletindo que elas representam algo fundamental na 
mudança do mundo. 

Está prevista mais uma convenção, postulada pelos países 
africanoS, que diz respeito à Desertificação. Então_ já foUlfUS-=-
tada uma nova grande convenção. 

Além desses documentos, foi aprovada uma "Declaração 
das Florestas", que substituiu uma provável convenção de 
florestas e que tCntou, realmente, abarcar os conflitantes inte~ 
resses dos p~aíses. O que os brasileiros pensavam, os compa
nheiros da Africa não aceitavam, os companheiros da Europa 
criticavam, e a luta e a metodologia das Nações Unidas de 
que -somente se aprovassem os documentos de_ _konseoso ---:
e nós Parlamentares sabemos como é difícil o consenso aqui, 
quanto mais entre 180 países com interesses divergentes. Mui~ 
to difícil, mas a "Declaração das Florestas" foi editada. 

Portanto, "Declaração do Rio", "Declaração das Flores~ 
tas", Agenda 21, Convenção da Biodiversidade, Convenção 
das Mudanças Climáticas são instrumentos importantes que 
Virão· a este Congresso para serem debatidos, e as duas conven
ções ratificadas, para começar uma nova etapa no Brasil e 
no mundo. 

E há um dado importante, nobre Senador Marco Maciel: 
as váiias subcomissões criadas na Rio-92 ---as quais nein 
me referi porque o tempo não daria -=.- relativamente_ao 
aspecto institucional, criaram uma comissão· de alto nível que 
vai gerir, a partir de 1993, o desenvolvimento_ sustentado, 
no mundo, e onde o Brasil se coloca como_ a_ provável sede 
dessa comissão, por direito, por ter sido o grande anfitrião 
desse grande encontro mundial. 

O _Sr._ Marco Maciel - V. Ex~ _me permite um aparte, 
Senador Coutinho Jorge? 

O SR. COUTINHO JORGE - Ouço o aparte do nobre 
Senador Marco Maciel. 

_ O _Sr. Março M"aciel- Vou ser breve, Sr. })J;"esidente, 
pois sei que o tempó urge. Nobre Senador Coutinho Jorge, 
.subscrevendo integralment~ o que diz V. ~ sobre a questão 
ambiental, e de modo especial sobre a ECQ.:92·, · qüef6 dizer 
a V. Ex~ que o Presidente Collor, no discurso que fez durante 
a sessãO inaugural, proferiU uma fi"as.e que- Cofl.Síderei muito 
feliz. Sua Excelência disse: "quando nós voltarmos para as 
nossas casas, o Mundo será diferente". Ao encerrar-se a 
EC0-92, de forma -semelhante, a mesma Cois;1-disse o Secretá
rio-Geral da Conferência, o Sr: Maurice StrOng, que o Mundo 
hª-_via de fato rpudado.o Oxalá qi.ie isso tudo se confirme; oxalá 
que realmente possamos, a partir da EC0-92, iniciar uma 
nova fase da nossa vida no Planeta. Agora, de uma coisa 
estou certo: sem querer desconhecer o-otimisri::ú)- qu_e_ marca 

-- eSSãs declarações, é de que realmente progredimos muito mais 
do que poderíamos imaginar durante a EC0-92-, o Brasire 
o Mundo. Nós progredimos muito. E tenho, agora, mais moti
vos para acreditar que, de tudo isso,-_surgirá um novo tipo 
de civilização, que reavaliará, inclusive, esse conceito de de
senvolvimento para vê-lo, como disse, como realização in·te~ 
gral de todo homem, ou __ s_eja, vendo nesse quadro como a 
variável importante a questão ambiental. Era o que eu tlrihã 

-_a dizei, et6gfand_o m~iS Li!n-a: ve(ã)ilicla:t_~~~a<?:~-e~a-~gu~
V. Ex~ traz à Casa nesta tarde, e também o fato de ter produ~
zido considerações que as julgo muito ímportaDteS para- qUe-
o Congresso Nacional se insira melhor nessa momentosa ques-:-
tão, que é o meio ambiente. --

O SR- COUTINHO JORGE - Senador Marco Maciel, 
nesse sentido, poderia dizer ·que o Sr. Maurice Strong e a 
Primeira-Ministra da Noruega, Gro Brti.ndtl.an9.,. gr:34des res
ponsáveis pelo Primeiro Encolitró"Mtindiaf, irri Estocolmo, 
em 1972, estrelas, portanto, de primeira grandeza nesta confe~ 
rência, declararam o mesmo, que a reunião da Rio-92 e seus 
resultados podem não ser aqueles ideais que todos esperá
vamos, mas foram osr~sultacjos possíveis, política e inequivo
camente, o maior avanço que a humanidade já deu em termos 
de uma conclusão planetária; o maior encontro ocorrido no 
mundo, não há dúvida nenhuma. Isso foi a sensação· não só_ 
d_esses _grandes nomes, mas, praticamente, de todos os Chefes 
_ci_e_E_!!ta,Qos que ali fizeram ós seus ptonuriciarnentos. · 

Vou concluir, porque voltarei a esse tema que merece 
detalhes mais aprofundados. 

- Ao lado desta grande reunião da Rio~92, -rio-Rioceritrá; 
tivemos o Fórum Global, com as ONG -_OrganizaçõeS Não
Governamentais- que, como disse há pouco, também tive
ram um papel importante nas decisões que os países tomaram 
na Rio-92. ·· 

Paralelamente, em algumas reuniões importantes, como 
a da União Interparlamentar, .que o Presidente a nível de 
Brasil, Deputado Ulysses Guimarães, realizou na Universi-

- _dade Federal do Rio de Janeiro, quando parlamentares do 
mundo todo, que ali acompanhavam as suas delegações, esti
veram presentes trazendo suas preocupações, seus enfoques 
a r~speito dessa reunião, ficou decidido e ratificado que em 
novembro deste ano realizaremos aqui no Brasil o_ grande 
Encontro Mundial Interparlamentar de Meio Ambiente e De
senvolvimento, quando iremos avaliar e discutir os resultados 
a nível do país, de regiõe_s e do mundo, que foram aprovados 
no grande encontro da Rio~92. --

Portanto, teremos, até novembro, um trabalho árduo nes
ta Casa, de dissecar, analisar, discutir e ratificar as convenções 
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e nos preparar para o grande Encontro Mundial Interparla
mentar que será realizado em Brast1ia. Muita coisa vai depen
der de nós e dos parlamentos para a implementação, não 
somente no Brasil como em todos_os demais países, das deci
sões históricas tomadas na grande reunião da Rio-92. 

Vamos lutar, sim, pela sua viabilização, pela sua imple
mentação a nível de Brasil, porque, como disse há pouco, 
se pelo menos cumprirmos os compro·missos assinados, evi
dentemente que o Brasil e o mundo serão diferenciados a 
partir desses resultados que mudarão o Planeta Terra. 

O Sr. Aureo Mello -Permite-me V. Ex~ ~-m aparte, 
nobre Senador COUtiriho Jorge? 

O SR. COUTINHO JORGE -Pois não. 

O Sr. Aureo Mello - Será um rapído aparte, Sr. Presi
dente. Gostaria ajieri.as de enfocar e destacar, Seilador Couti
nho Jorge - e não- poderia deixar de fazê-lo -, que nos 
jornais dos Estados Unidos foi publicada a pergunta: ''Quem 
saiu lucrando nesse grande encontro? O Brasil". O Brãsil, 
com os quatro bilhões e pedaços que lhe serão atribuídos 
mediante empréstimos feitos pelO Ja"pão~ Alemiinha e outros
países. Ao mesmo tempo, isso é um acontecimentO dest3cável, 
porquanto foi, inegavelmente, uma conquista também do Pi-e
sidente Collor a realização desse grande encontro no Rio de 
Janeiro. Gostaria, ainda, de destacar o papel important"íSsimo 
que teve o Governador Gilberto Mestrinho, por sua posição 
continuada em defesa dos interesses da Amazônia, para que 
mudasse totalmente a direção, o leme daquela verdadeira 
campanha que se_ movia num sentido quase destrutivo da re
gião Amazónica. Esses são pontos -que merecem sei subli
nhados e que desejo façam parte do brilhante discurso de 
V. Ex•, oportuno e em boa hora proferido. 

O SR. COUTINHO JORGE - Agradeço sensibilizado 
suas palavras, Senador Aureo Mello, e lembro sempre uma 
cc;>isa: a "vilã", que era a Amazônia, mudou. O vilão passou 
a ser um país riCO; -que é o nüi.:iOr poluidor da Tetra- e qtre 
tem -que rever suas posições~ o- seu-ftfOdelo económico, as 
suas propostas políticas; não temos dúvida! 

Voltaremos ao assunto. Muito obrigado! 

Du~ante o discurso _do Sr. Coutinho J_orge, o Sr~ 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é oâipada- pelo Sr. Dirceu Carneiro, J1 
Secretário 

Durante o diSciirsó do Sr. Coutinho Jorge, o Sr. 
Dirceu Carneiro, lP-SecretáriO; diiiã a Ciiâeirii-âã7JreSi-
dência, que é Ocupada pelo Sr. Lucídio Portel/a, Su
plente de Secretário. 

O SR. PRESIDNETE (LuCidio Portella) -=Concedo a 
palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeiia. (PauSã.J 

S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB - SC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. _Senadores, desejo trazer à reflexão da Casa o graride 
significado da Eco-92. O Senador Coutinho Jorge trouxe-nos 
um importante depoimento, ele que foi a presença permanente 
do Senado naquela conferênCia muridial. Evidentemente que 
também lá estiveram o Presidente do Senado Federal e do 
Congresso Nacional, Senador Mauro BenevicJ~s, e diversos 
Senadores, participando desse importante acontecimento. 

Mas o Senador Coutinho Jorge foi a presença, de todos os 
dias, do Senado naquela conferência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aspectos da maior impor
tância que já foram aquí abordados aconteceram· do ponto 
de vista da consciência internacional sobre ás nossos proble
mas de vida no Globo terrestre. 

Verificamos que um único país rico, com apenas 5% da 
população mundial, necessita de 45% das matérias-primaS 
mundiais mais significatívas para desenvolver o seu estilo de 
vida de sociedade de consumo. É fácil verificai que dois pafses 
desse tamanho representariam 10% da população mundial, 
demandando 90% das matérias-primas, portanto, modelo in
viável. 

Verificamos, ·também; que uma cdança que nasce no Pri- · 
meiro Mundo, num país rico, demanda 20 vezes mais consumo 
de meio ambiente do que uma criança pobre, que nasce no 
Terceiro Mundo. 

Logo, é muito interessante formular reflexões sobre tais 
circunstâncias. Verificarilos também o relógio digita1, proposto 
P()! um instituto canadense, que registra os 5 bilhões de seres 
humanos, a cada dia acrescentando mais 280 mil nascimentos, 
e os 8 bilhões de hectares de terras agricultáveis diminuindo 
numa dezena de. milhar, por dia, pela desertificação e pela 
forma predatória das culturas que desenvolvem os diversos 
países que não têm consciência e nível tecnológico para não 
depredar a terra utilizada para a produção de alimentos. _ 

Ouvimos questões muito interesSantes em relação ao nos
so Globo, à nossa vivência, aoS nossás -eStilos de _ _vida. M3s 
eu não queria trazer à reflexão do Senado, particularmente, 
esse assunto do meio ambiente que o Senador Jorge Coutinho 
acabou de tratar. Eu queria enfocar uma outra faceta, não 
ainda com a profundidade adequada do estudo sobre a ques
tão, mas certamente oportuno de ser levantado agora, dada 
a oportunidade. 

Logo após os conflitos mundiais ocorridos anteriormente, 
a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, logo após o término 
dessas conflagrações de envolvimento extraordinário de re
giões do Planeta, os países vitoriosos reuniam-se em algum 
lugar para definir as novas regras das relaçõeS internacionais 
e estabeleciam acordos que iriam definir as diretrizes do enca
minhamento imediato das novas definições e das novas regras_ 
nas relações internacionais. 

Não estamos agora num pós-guerra de quarta guerra mun
dial, nem de qualquer outra natureza, mas estamos no pós
guerra fria, em que o muro de Berlim, símbolo maior desse 
estado de tensão, uma vez demolido, e a fragmentação da 
União Soviética, acompanhada de certo estertor produzido 
pelo conflito do Golfo Pérsico, nos faz visualizar um novo 
desenho na correlação de forças internacionais. Nele verifica
mos que os Estados Unidos, um dos supostamente vitoriosos 
na guerra do Golfo, foram o comandante militar, mas não 
o comandante _económico nem financeiro. A guerra do Golfo 
foi sustentada financeiramente com os dólares do Japão, Ale
manha, Europa, de um modo geral, e com os dólares dos 
próprios árabes. 

Essa tentativa de ~xercício de hegemonia da grande pq
tênda· americãna, mima demonstração béli~a __ e tecno~õgi~a. 
n<? Golfo, parece-~e, não fo~ convincente. E~s qu~ 1qgq_.~m 
seguida realiza-se, no Rio de Janeiro, a Eco-92~ para discutir 
o meio ambiente, Conferêricfa da ONU; sem dúvida a maior 
em termos quantitativos, principalmente de presença de Che
fes de Estados e de_ Governos. O que motivou esse encontro 
foi o meio ambiente. Mas o que se estabeleceu nessa Confe-
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rência, primeiro, foi a retírãda do véu ideológico dos grandes 
conflitos internacionais, que mascarava as discussões Norte
Sul, de ricos e pobres, mostrando claramente as verdadeiras 
razões do conflito Norte-Sul,_entre ricos e_ pobres. Discutimos 
a questão da riqueza c da pobreza em face do problema am
biental. E aí um primeiro ãspeCto, qtie ·aflora depois do véu 
ideológico que cobria todas as discussões e encontros interna
cionais, quando deveriam tratar de uma realidade e acabavam 
tratando de um discurso político-ideológico. 

Por outro lado, o que se verificou nesse novo contexto 
foi exatamente a posição- e"uiOpéía, ·qu-e -eri u·m- Verdadeiro 
sanduíche no confronto Leste-Oeste, quando Cen-ferias de rriís
seis estavam instalados na Europa e, seguramente, qualquer 
conflito de natureza nuclear teria o território --europeu CoinO: 
um dos seus exercícios e um dos seus campos bélicos. Agora, 
depois da retirada desse fantasma da guerra nuclear, conclui 
tomando uma posição de independência em relação aos Esta
dos Unidos, que acabaram se tornando, nessa Conferência, 
uma voz isolada. E o Bloco Europeu, bastante independente, 
e com aproximação muito maior do G-71, ou do Terceiro 
Mundo, do que em outras épocas, acaba disputando a lide
rança mundial desse novo campo, dessa nova quadra, desse 
novo momento pós-guerra fria. 

Creio -que-essa visão-, ·que--nãO fõi publicada nem discutida, 
pelo menos nãn percebi esse debate ou essa discussão, estava 
presente todos os dias que pude acompanhar a Conferência. 
E podemos colocar como mais uma variável em nossa análise 
geopolítica internacional ·esse- novo momen.fo---da correlação 
de forças entre os _ _diversos países qüe, pós-guerra fria, buscam 
o seu verdadeiro lugar no c.ontexto internaciorial. 

Parece-me que a posição americana, pelo menos, do pon
tO de vista político da liderança internacional, perde signifiCa
tivos pontos, tem um atrito direto com os seu~_ aliados da 
Europ~ e, particularmente, da Comunidade_ européia, qUe. 
por sua vez, aproxima-se do Grupo dos 77 e estabelece enten
dimentos mais estreitos com o Terceiro Mundo. 

O Terceiro Mundo pôde aproveitar certos espaços no 
vão do conflito da guerra fria entre ó Leste e o _Oeste e tirar 
algum resultado favorável nesse contexto. E penso que, agora, 
nessa nova circunstância em que ascoísas estão se distribuindo, 
também as economias do Terceiro Mundo, aquelas que são 
superpotências- em biodiversidades, em recursos naturais e 
com possibilidades imensas de desenvolvimento podem usu
'fruir desse novo contexto sobre o qual, ainda, eVidentemente, 
é cedo para estabelecer algo mais definitiVO, iriifS-qiie, segura:-
mente, é importante de ser considerado no universo_ das diver
sas variáveis que definem o futuro próximo do nosso Planeta. 

Eu diria que essa Conferência foi mais do_qüe_Uma discus
são sobre o meio ambiente e 0- futuro da Terra. Ela não 
s6 definiu uma diretriz de natureza desenvolvimentista ou 
ecológica, ou de qualquer outra natureza, mas também exer
cita um novo equilíbrio de forças, e nesse episódio a Europa 
fica mais próxima do Terceiro Mundo do que a América do 
Norte. 

De modo que, Sr. Presidente, eram as considerações que 
queria trazer à reflexão do Senado sobre o acontecimento 
maior, talvez, da História dá Humanidade, em número de 
Chefes de Estados e de Governos, que demons_trando uma 
consciência e um conjunto de _ _outros interesses _re_ú_nem-se 
num País para discutir questões do maior interesse da Huma
nidade. 

Por outro lado, também, Sr. Presidente, queremos insta
lar, aqui no Senado Federal, um banco de dados que contenha 

todos os documento~ gerados nesse grande encontro. Temos 
aqui um resumo dos documentos e o mais discutido desse 
encontro, a Agenda 21, ou "Declaração do Rio", que desejo 
fazer integrar à ·memória eletrónica do nosso Prodasen nos 
próximos dias. Queremos tarilbém trazer tudo aquilo que foi 
discUtido, documentos gerados não só pela Conferência da 
ONU, oficiahnente definida cõmó-·Eoo-92, mas também por 
aquela outra parte da consciência ecológica do Planeta que 
se reuniu no Aterro do Flamengo, o debate produzido pelas 
Organizações Não-Governamentais, um verdadeiro combus
tível, uma verdadeira energia para a avaliação dessas questões. 
Elas cumpriram um papel importantíssimo, reco.rihecido por 
todos, de participação e de avanço nessa luta de todos os 

-]lUmã-nos pbr uma condiÇão de-vid-a lnelhor. 
Portanto, também os documentos gerados por essas Orga

nizações, reuniâas em território biasileiro, deverão fazer parte 
do acervo do Senado Federal, para serem colocados à dispo
sição de toda a sociedade brasileira, não só para comemorar 
o maior encontro "internacional já registrado na História, mas 
para que toda a cidadania brasileira usufrua de informações 
que são fundamentais para a construção do nosso futuro. 

__ Era o que tinha a dizer S_r. -~~~!iidente. (h1uito obrigado.)_ 

O SR- PRESIDENTE-(úicíâio Portella)- Concedo a 
palavra ao Senador Divaldo Suruagy. (Pausa,) 

S. Ex~ não se encontra· em plenário. 
Conce_do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, que fala

rá como Líder. 

O SR, EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadofes, venho encaminhar ao Exm~' 
Sr. Senador Mauro Benevides, Presidente do S:Cnado Federal 
e do Congresso"Nacional, o seguirite Ofício n" 116/92. datado 
de hoje, 16 de junho de 1992: · 

Senhor_ Pr_esidente, 
Vimos transmítir a V. Ex~ o resultado do levanta

mento completo sobre o número de emendas detec
tadas na versão final dq text9 da Lei do_ Orçamento 
da União para o e·xercfcio financeiro de 1992, que não 
haviam sido aprovadas até a votação da redação final 
na última reunião da Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e. Fiscalização, concluída às 5h15 mio 
da manhã do dia 19-12-91, bem como na última sessão 

- dO-eõDgii!SSá-Na:ciODar-r-earrza:da no--fíiiar dã tãfde -oa
quele mesmo dia. 

Conforme o decidido na última reunião da Comis
são, registrada em ata, poderia o Sr. Relator-Ge-ral, 
antes de apresentar a proposta de redação final, até 
às 16 horas daquele dia, efetuar no texto apenas dois 
tipos de modificações: - -

a) H"cOrrigifárós "tipicamente riiaterüi.íS e Compro-
váveis, fazendo com que se possa comprovar qualquer 
dúvida imediat~mente;" 

b) "remanejar verba indicada por um mesmo De
putado_, a pedido, por escrito, do próprio." 

O levantamento anexO indica que foram introdu
zidas 75$t~_mendas não aprovadas anteriormente, con
forme registra a relação do Anexo I deste ofício. 

- - É óbvio que, por mais efidehte- que- fosse o Rela
tor~ GeraL inclusive considerando o_ u_so da inform.ática~
este não teria tido condições físicas de examinar e inse
rir um montante de 759__ emendas na redação final 
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no exíguo período entre as 5h15 min da manhã e as 
16 horas do dia 19-12-91. 

Além disso, nas 759 emendas inseridas não foram 
observados os requisitos para alterações de texto aprow 
vados pela Comissão Mista. 

Há evidências, Sr. Presidente, de que essaS emen
das foram introduzidas após o dia 19-12-91, no período 
que precedeu a entrega da redação final da lei, em 
7-2-92. 

Divei'sos Parlamentares cujas emendas não ha· 
viam sido aprovadas até a última reunião da Comissão 
Mista ou do Congresso Nacional de 19-li-91, em que 
pese tais emendas terem sido apresentadas em tempo 
hábil e legal, tiveram as mesmas inseridas na Redação 
Final publicada, sem que qualquer gestão tenha sido 
feita para isto. Portanto, agiram de boa-fé. 

Cabe ressaltar que, graças à possibilidade de se 
consultar o Sistema Orçamentário OR-92 do PRODA
SEN, por iniciativa dessa Presidência, foi possível de
te_ctar-se o fato com precisão. 

Diante da gravidade _do ocorrido, que eQ.volve não 
apenas as 60 emendas anteriormente verificadas ao ní
vel do Minístério da Ação Social, mas um total de 
759, abrangendo todos os Ministérios, vimos requerer 
à Presidência sejam tomadas as medidas cahíveis para 
a correção das irregularidades, além das providências 
já anunciadas por V. Ex.', no sentido de evitar que, 
no futuro, estas ocorrências se repitam, não mais admi
tindo a prorrogação dos prazos das etapas de tramitação 
da Lei Orçamentária. 

Na oportunidade, reiteramos a V. Ex~ os protestos 
de;: apreço e consideração, com seus respectivos con-
teúdos: ;-o 

Anexo I-Quadro I (Total Geral, em no de Emen
das por Partido) 

Quadro II (Os 19 Il!~ior:es em n9 de emendas) 
Quadro III (Os !O-maiores em valor das emendas 

acrescentadas) 
Anexo II - Quadro demonstrativo por partido 

político dos Parlamentares que tíVeram cinco emendas 
ou mais. Para esses Parlamentares Segue reLatório com 
~identificação das emendas. No caso de Parlamentares 
não, citados, segu~ o n~ das emendas inclusaS -e excluSas. 

, Anexo III- Análise das emendas do relator que 
foram inclusas _e as respectivas identificações. 

. Assinam o ofíciO, aléln de mírii, os _Senadores Pedro 
S1mon, Nelso~ Wedekin, Jutahy Magalhã_es,Maurício Corrêa, 
José Paulo B1sol, os Deputados Jaques Wagner José Dirceu 
e b Líder do PT, Eduardo Jorge. ' . . 

. Gostaria airida de dizer ·que segue anexa á reliição de-
documentos que acompanham este ofícío. -

No Quadro II con,stam diVersas inforn:laÇões complt~Inen
tares, sendo qu~ irei apenas-sumarizar o que consta no total 
geral, Quadro I, em m.ímero-de emendas por Partido. 

O Relator-Geral incluiu 170 emendas, não tendo excluído 
uma sequer das que havia antes introduzido; o Bloco, o PFL 
e o PRN introduziram 234 emendas e excluíram 16, com um 
saldo de 218; o PMDB incluiu 124 e··exCTuiu i8, com um 
saldo de 206;. o PDT incluiu 115, excluiu 7, coin o saldo de 
108; o PDC incluiu 39, excluiu 11, com -o saldo de 28· o 
PSDB incluiu 27,-com o saldo_ de 27. O PSBinclt.iüJ.14, excl~iu 
I, com saldo de 13. 

Os demais Partidos citados tiveram a inseição respectiVa
mente; PDS 12, PTB 12, PTR 3, PST 3, PRS 3, PL 3 e 
PT 1. 

Quero ressaltar que verifiquei, no caso do Partido dos 
-Trabalhadores, tipícamente foi um exeinplo de inserção onde 
não houve qualquer solicitação de Parlamentar do Partido 
para que isso pudesse ocorrer. 

O Sr. Odacir Soares...:... Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Daqui a instante, Sena
dor Odac_ir Soares. Á:penas para ressaltar que. há poucos dias,_ 
o Ministro Ricardo Fiúza, não pela priineira vez, resolveu 
referir-se a um Senador da República de forma extremamente 
ofensiva e inaceitáVer. Quero dizer, inClUsive aos- Líderes_ do 
PFL e PRN, àqueles que nesta Casa representam o Governo 
do Senhor Presidente da República, que conside.ro inadmis
sível que um Ministro que faça parte da equipe do Senhor 
Presidente Fernando Collor de Mello ofenda um membro 
representante do povo no Congresso NaCional, q-ue veio a 
esta Casa com 4 milhões e 230 mil vOtos, eleito pelo Estado 
de São Paulo; e que o Ministro Ricardo Fiúza precisa sim, 
dar explicações sobre o que se passou nesse procedimento, 
e de forma correta, sem ofender a quem esteja examinando 
com cuidado esse assunto, a qu_em levou ao seu gabinete as 
primeiras informações a respeito desse fato: As explicações 
que deu foram insatisfatórias, e, em sendo assim, S. Ex~ partiu 
para a agressão. 

Ressalto que o Ministro Ricardo Fiúza pode estar angus
tiado, preocupado e, obviamente, revoltado porque foi publi
cado, em relação ao seu procedimento, um panfleto apócrifo,. 
o qual condeno. Quando apresento os fatos, falo,_ cilho __ no 
olho. 

Quando aqui me referi ao compOrtamento do -Ministro 
-RicardO Fiúza fui, em seguida, ao seu gabiflete relatai- tudo 
o que aqui havia dito. Repito, condeno esse panfleto apócrifo 
que. com razão, S. Exa está solicitando à Polfcia Federal que 
verifique a sua autoria. Não é de minha responsabilidade. 
Inclusive. disse ao Ministro Ricardo Fiúza,·quanto à. questão 
relativa à emenda de sua autoria sobre a BR-101, correspon
dente à duplicação do trecho Biguaçu-Palhoça, que, mesmo 
feíta dentro do período de inserção legal de emeitdaS, o fato 

-de esta ter sido apresentada depois de o DER ter realizado 
uma licitação, por um método que o Tribunal de Contas da 
União já não aceita m_ais, na avali_ação que_ fiz, ela é- Caracte
rizada por sobrefaturamento. Eu mesmo lhe disse, como. essa 
questão é muito distante, ou seja, de alguém aqui apreSeritar 
uma emenda até a forma de licitação~ não caberia represen
tação no momento, restando-me ainda aguardar informações 
a respeito. 

-- Eu m·esmo lhe dísse que não estou incluindo o D-eputado 
Federal _e atual Ministro Ricardo Fiúza por ter sido o autor 
dessa emenda nem cogitando fazer uma _representação ao Mi
nistério Público por essa razão. Mas, sobre as outras questões, 
as explicações que ele enviou ao Presidente Mauro Benevides 
não são satisfatórias. 

EstOU observando que não foram apenas sesseitta emen
das no âmbito do Ministério da Ação Social, e sim setecentas 
e cinqüenta e nove, introduzidas após a aprovação da redação 
final do Orçamento da União, prática que, segundo ouvi de 
-alguns Parlamentares no Congresso ·Nacional, ocorreu tam
bém nos anos de 1989 e 1990, ou seja, desde que o Congresso 
Nacional passou a ter o poder, pela Constituição de- 1988, 
de inserir emendas, de modificar o Orçamento da União. 
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Pela primeira vez, graças às providênCias des_ta __ M-esã", 
graças às providências do Presidente Mauro Benevides, que 
possibilitou a cada Senador examinar o programa OR-92, pelo 
terminal de computador no seu gabinete, pude cuidadosa
mente, ao longo dos últimos dois meses, com o auxflio dos 
meus assessores, fazer essa comparação, que agora submeto 
ao Presidente Mauro Benevides, para que S. Ex~ solicite que 
os Srs. Congressistas, com o máximO de isenção, verifiquem 
detalhadamente, inclusive, até para que tenham o maior cuida
do na forma de divulgar esses dados. 

Estou entregando, em mãos, ao Presidente Mauro Bene
vides apenas a relação por Partido, porque a relação nominal, 
agora não é importante. - - ---

E pre~iso que o Congresso Nacional pense em como Corri~ 
gir essa falha, se efetivamente for comprovada a detecção 
do que observei, para que não mais se repitam esse-s aconteCi~ 
mentes. 

Aliás, por determinação dos membros da Comissão Mista 
de Orçamentos, neste ano, conforme mencionou há pouco 
o Senador Coutinho Jorge, que estudou a respeito- do assunto 
em um grupo de trabalho ... 

O Sr. Odacir Soares- Permite·me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- O~tço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Odacir Soares- Começarià o meU- aparte referin-
do-me à indignação de V. Ex~ quando se díz melindrado ou 
desConsiderado pelo Ministro da Ação Social, Ricardo Fiúza. 
Tenho acompanhado, em diversas Comissões Técriicas do Se
nado Federal, particularmente agora em uma CPI do Con
gresso Nacional, o comportamento dos representantes do Par
tido dos Trabalhadores e tenho observado que esses represen
tantes estão se acostumando a acu·sal e a· -pedir des_culpas 
depois. Ocorreram Vái"16S liiCideineS neSSã Conilssào l'ãrla
mentar de Inquérito; os representantes- do PT; n6tadamente 
V. EX' e o Deputado José Dirceu, antecipain-:se à pródução 
de provas na CPI, dão entrevistas, Ü1formações- à imprensa 
e, no dia seguinte, quando as partes acusadas dirigem-se a 
V. Ex' e ao Deputado José DirceU~ V. Ex~ geralmente pedem 
desculpas, ficando o dito pelo não dito. A meu ver. V. Ex~ 
tem razão quando fica indignado com o Ministro Ricardo 
Fiúza. Porém, o atual Ministro da Ação Sociãl também tem 
o direito e a obrigação moral"de ficar indignado com as acusa
ções, por parte de V. Ex~, qUase sempre. ou sempre, neste 
caso· particular, improcedentes. Até este momento, o nobre 
Senador não trouxe, do ponto de vista formal, do ponto de 
vista material, do ponto de vista da procedência das acusações 
um elemento que não possa ser por nós negado perempto
riamente. V. Ex~ tem feito denúncias, todas elas baseadas 
em fatos anteriores à aprovação do Orçamento, _aprova-do 
pelo Congresso Nacional em dezembro do ano_ passado -
inclusive com a presença de V. Ex~ -; publicado no Diário 
do Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da Repú
blica. V. Ex~. inicialmente, denunciou a inclusão de algumas 
emendas, de 60 emendas. Posteriormente, veiifiC(m~se que 
essa, assim como outras denúncias não tinham procedência. 
Insatisfeito~ V. Ex~ agora vem denunciando a inclusão de mais 
600 emendas. Afirmamos aqui que essa aCusaÇão--que V. EX~ 
está fazendo também não tem procedência e, amanhã, sem 
dúvida~ V. Ex• vai aparecer com nova denúncia indicando, 
talvez, seis mil emendas~ sete mil emend~, porque está muito 
fácil aqui no-congresso Naeioil.ai;J:f:fii1cip3lmente nessa época 
de eleição, nobre Senador Eduardo Suplicy, sair denunciando 
pessoas, porque existe a presunção- de que o eleitor gosta 

--9is150 e que termina vot_andO-ness_e ou naquele CandiCiato q-ue-
se toma, aqui no CongresSo Nacional, um denuriciaD.te à prova 
de prova, à prova de provar. Quero dizer a V. E~ que maldo
samente se tem dito que o Deputado Ricardo Fiúza procurou 
privilegiar o Ministério da Ação Social porque seria, depois, 
titular daquela pasta. Ora, àquela hora, àquela época, em 
dezembro do ano passado, jamais passaria pela cabeça do 

- Deputado Ricardo Fiúz3. que -ele viria a ser o Ministro da 
Ação Social. V. Ex~ está dizendo agora que está passando 
idente do Congresso Nacional, que se encontra presidindo 
esta sessão, essas denúncias. V. EX' deveria ter feito isso há 
mais tempo, porque, assim, o Presidente do Congresso Nacio
Da~ já as teria passado a Comissão Mista do Congresso Nacio
nal. a quem cabe~ efetivamente, apreciar, apurar e concluir 
pela sua procedênCia ou não. Quero lamentar, inclusive, esse 
açódamento acusatório que está ocorrendo no-Cõrrgresso Na-

- clonai- refiro-me espedficamente ao PT, porque -tenho -assis
tido a esse açodamento de V. Ex• e do Deputado José Dirceu 
nas comissões parlamentares de inquérito. Preferiria, nobre 
Senador, sem pretender com isso limitar a ação parlamentar 
de V. Ex•, que pudéssemos dar um tratamento digno às ques-_ 
tões que, sendo da nossa competência, afetam os outros Pode
res da República. Porcj_ue, do mesnió- rilodó -que V. EX" se 
sente afetado e denegrido por uma entrevista do Ministro 
_Ricardo Fiúza,S, EX', que tem a ntesmadig!lÍdade_ que V. 
Ex~, a mesma formação moral e ética, as mesmas preocupações 
com o futuro do País, tem também todo o direito de se sentir 
ofendido com as acusações que são feitas aqui, particular
mente por V. EX' e pelo Deputado José Dirceu. Todo mundo 
sabe, neste País, que circulou por aí um panfleto anónimo 
ou apócrifo, e que V. EX" agora vem declarar não ser de 
iniciativa do PT. Também, não tenho elementos para dizer 
que esse panfleto foi confeccionado pelo PT ou por seus mili· 
tantes, o fato é que O dõculnento repercute e -reflete ãs aCuSa
çõeS qUe V. _Ex~ e o Deputado José Dirceu·_vêni fazendo no 
Corigiesso Nic~onal cõntra o Mii1iSti-O RicardO Filíza. Domes
mo modo que V. EX' se sente indignado, eu queria, também, 
daqui repelir essas acusações que V. Ex• vem fazendo até 
este momento, até esta sessão, sem uma prova material que 
ateste serem procedentes tais acusações, pois V. Ex' ainda 
está trabalhando com dados e elementos anteriores à apro
vação da Redação Final sobre o Orçamento, no dia 19 de 
dezembro, pelo Congresso Nacional. DO inesmo modo que 
_V. Ex~ repudia aquilo que chama de agressão por parte do 
Deputado Ricardo Fiúza, quero repelir as acusações que V. 
Ex• vem fazendo contra o Ministro, porque, de certá forma, 
também não refletem o comportamento correto de qualquer 
Parlamentar que não tem o direito, nobre Senador, de dene
grir, irijtiriar ou-Caluniar qualquer cidadão deste Pa"ís, muito 
menos um Ministro de Estado. Este o aparte que queria ofere
cer ao discurso de V. EX" 

O SR- EDUARDO SUPLICY- Primeiro, Senador Oda
c?r Soares, sobr~ _as 60 emendas que foram cuidadosamente 
levantadas: para isso, houve um trabalho de três semartas, 
realizado junto ao pessoal do meu Gabinete, pela Sr' Deníse 
Rottemberg e pelo Sr. Rodolfo Lago, jornalista de O Globo-

O Sr. Odacir Soares- Temos um órgão técnico no Se"na
do, a Comissão de Meios e Orçamentos, cjue é coinpetenie 
para aferir isso. O Gabinete de V. Ex• com to-da a capacidade 
que possui, nóbre Senador, não tem competência para reper
cutir a palavra do Congresso Nacional, independente de todos 
-os-méritos que tenha. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY- Essas pessoas, cuidadosa
mente, foram ao meu Gabinete e verificaram no terminal 
- e até hoje não foi demonstrada, não foi explicada aip.da 
pelo Ministro Ricardo Fiúza, nem Pela Comissão Mista de 
Orçamentos, a questão das 60 emendas inseridas a mais na 
área do Ministério- da Ação Social. 

Então, eu havia sugerido que fosse feito, pela Comissão 
Mista ou por quem a Mesa designasse, um levantamento com
pleto em todas as áreas, em todos os ministérios. Como até 
hoje isso não ocorreu, o meu _Gabinete resolveu fazê-lo; pedi 
que o fizesse cuidadosamente, não açodadamente, Senador 
Odacir Soares, por isso demorou dois meses. 

O Sr. Odacir -soares- V. Ex~ está denunciarido açodada
mente! 

O SR- EDUARDO SUPLICY- V. Ex• mencionou açoda
damente e eu digo- que foi cuidadosamente feito, por isso 
demorou dois meses. E apenas com os meus fUncionáriOs, 
aqueles que trabalham no meu gabinete que, cuidadOsamente, 
verificaram. Pedi que fosse reverificado e agora aqui estou 
trazendo um levantamento completo, sujeito à apreciação do 
Cohgresso Naci:onal. _ _ ~ _ __ 

O que enCaminho em mãos são documentos, S~nador 
Odacir Soares; relativos àquilo que foi aprovado pela Comis
são MiSta de Orçamentos, no dia 19, às 5h15min, quando 
também fOi aprovado- está nas notas taquigráfiCas-=--, pefas_ 
palavras _do Sr. Relator, o então_ Deputado Ricardo Fiúza, 
que poderia fazer duas -modificaÇões, ·corre-çã"IT de erros que 
de fato constatasse, e modifii:aÇões;.:_desde que registradas 
por escrito até às 16h daquele dia, de iníciafiVá de um parla
mentar, quando este decidisSe alterar a destinação dos recursos 
aprovados, como por exemplo, ao inVés de Cr$100 inilhões 
para o Município A, alocar Cr$50 milhões para o Município 
B e os outros Cr$50 milhões para o M unicfpio C. Desde que 
registrasse por escrito, poderia o Relator apresentar, na reu
nião do final da tarde do dia 19, tais modificaçõeS. 

Mas, 759 emendas novas inseridas, Senador Odacir Sõa
i-es, por mats- hábil que fosse o Deputado Ricardo fi_ú~_?,_ que 
é um dos mais competentes políticos deSte País, 1?-á.~ ter~a 
S. Ex~- V. Er há de convir- a capacidade física e intelec
tual, mesmo com o uso da informática~ de apreciar e inserir 
759 emendas naquelas poucas horas, após dias de pouco dor
mir, .Pois -hivia términadO- ó trábalho às 5h15rriín daquele 19 
de dezembro. 

É uma questão matemãtiCa, V. Ex~ talvez não queira 
ver, levar em conta aquilo que se sabe que ocorr~u e!lJ.. anos 
anteriores, também, mas é a primeira vez que se detecta isso 
e é fádl solucionar, -nobre Senador Odacii- Soares ... 

O Sr. Odãcir Soares - V. Ex• nada detectou, até eSte 
momento, formal e materiàlmente, e não pode provar a inclu
são de qualquer emenda, a partir do dia 19 de dezembro, 
da aprovação, pelo Congresso Nacional, do Orça:mento da 
União-. -

O Sr. EDUARDO SUPLICY- Se V. Ex• tiver apaciência 
de ver a documentação entregue e de comparar o que acon
teceu ... 

O Sr. Odacir Soares .:.... Piefiro que -=-::a,-:-Comissão Mista 
de Orçamentos faça isso. V. EX~ não pode sah acusando anteéi~ 
padamente. É isso que estou- condenando: 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Estou pedindo que V. 
Ex~ converse com os funcionários do Prodasen que trabalham 

naquele período, de 19 de dezembro a 7 de fevere4:o, quando 
foi entregue a redação final e perceberá como é fácil constatar. 

O Sr. Ney Maranhão- V. Ex• me permite- um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex• com muita 
atenção. 

O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador Eduardo Suplicy, 
V. -Ex~ sabe o respeito gue tenho por sua pessoa e não me 
canso de dizer que V. Ex• é um dos bons colaboradores do 
Governo do Presidente Fernando Collor quando d_enuncia 
algumas coisas erradas e V. Ex~ sabe qu~ o p ...... <=identc,_ até 
hoje, teni mandado apurar. Mas V. Ex~ há de convir, nobre 
senador Eduardo Suplicy, complementando o qtJ.e o Senador 
Odacir Soares "acaba de falar, que há notícias. às vezes, irres
ponsáveis, plantadas na imprensa. V. Ex~ assis!iu, ~ta sema
na, na CPI, à denúncia irresponsável de_~~- peputado da 
Oposição, do PC do B, Aldo Rebelo, onde declarou, peremp
toriamente, que o Líder do Bloco havia estado na casa do 
Sr. Paulo César Farias. S. Ex~ disse-o com convicç~o. O .que 
foi que acoriteceu, Senador? A imprensa, no outro dia, -divul
gou em manchete: "O Líder do Bloco, Deputado Luís Eduar
do, estava ~a-~sa Qo Sr. PauJo César Fariasn. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Não deu em manchete, 
Senador, porque já estava sendo cofrigido. -

O Sr. Ney Maranhão- Senador, deu, e a primeira notí
cia, V. Ex~ sabe, é a que fica. A sorte.fo"i que protestamos; 
o Deputado, que estava· no Congresso, foi lá ~ denunciou, 
protestou, mostrando a irresponsabilidade daquele Parlamen
tar. E, no outro dia, S. Ex~ comprovou e pediu desculpas, 
porq.ue não- era véi"dade. Então, Senador Suplicy, ponho-me 
no lugar do Ministro Ricardo Fiúza, nestê instante. S. Ex~ 
é utria pessoa, como V. Ex~ acaba de cifar, competente; é 
um homem que tem cinco mandatos de Deputado Federal; 
um homem que tem um trânsito dentro de seu Partido, uma 
pessoa que tem diálogo com o Partido de V. Ex~ como os 
Partidos do Governo. E hoje, graças a V. Er ... -_eu -me 
congratulei c;: me solidarizei com 'v. Ex~ quando denundõu 
certas coisas que estavam acontecendq n~ Comissão __ d_e Orç3~ 
Inentos, quando o Presidente da Comissão ~ época respoOdeu 
a V. Ex~-de_ uma maneira parlamentar, repito, me solidarizei 
com V. Ex~, não_que o nobre Senador tivésse medo das amea
ças do Deputado, mas por uffi dever de coerênciã. Nós, do 
Parlamento, temos que estar com a verdade e eu C$tav_ac:om 
V. Ex~ Agora, V. Ex~ há de _convir, nobr~_$en~çlor S~plicy, 
que o Ministro Ricardo Fiúza ieni levado cipoada - como 
se diz no Nordeste- por todo lado. QuantQ _a esse problema 
da Comissão de Orçamentos, que S. Ex~ ássumiu numa situa
ção anormal, a verdade é- esta: temos qUe ·reconhecer que 
a respOnsabilidade, a culpa, é nossa. do Cong~esso, -porque 
essas coisas_ erradas vêm acontecendo há muito tempo, e mes
mo que as coisas não fossem consertadas definitivamente, 
V. Ex~ não poderia culpar o Ministro Ricardo Fiúza, se culpa 
existe, esta é de todos nós. Eu tenho certeza_ absoluta de 
qUe não há nada provado. De agora em diante, con;t esse 
alerta a todos nós, vamos moralizar· essa Comissão de Orça
mentos, tenho certeza absoluta! Mas, neste instante, _me soli
darizo com o Ministro Ricardo Fiifza, porque S. Ex• está sendo 
injustamente atacado e isso tudo_ revolta um homem como 
o Deputado e Ministro Ricardo Fiúza. _Portanto, peço a V. 
Ex• que faça justiça ·ao Ministéo RiCardo Fiúia. Este- assunto 
que V. Ex~ tem debatido já é do passado. Devemos passar 
uma esponja e começar novamente, ao lado_da moralidade 
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dessa Comissão de OrçarrlelltoS que;-tenh-0-Ce-dEZa-,-terá- a 
colaboração de V_ EX' 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Permite-me V. Ex'' um 
·aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - ·ouvirei"o seü.aparte,-
logo em seguida. _ _ _ 

Prezado Senador Ney Maranhão, -~m primeiro lugar, fui 
logo conversar com o Deputado Aldo Rebelo, quando percebi 
a reação, que me pareceu sincera, do Deputado Luís Eduardo 
Magalhães, de que S. Ex~ não havia estado n~ casa _do Sr. 
Paulo César Farias. E fui ao Deputado Aldo Rebelo, dizen- ·· 
do-lhe: Por que não faz o Segiiíiite: tr-ãga -o-s~ffês--jõrflalistas 
e os leve ao Deputado Luís Eduardo Magalhães, porque pode 
ter ocorrido erro de pessoa. Acatando minha sugestão, na 
noite daquele mesmo dia, o próprio Deputado Luís Eduardo 
Magalhães, no plenário do Congresso, deu-me as mãos e disse: 
o Deputado... , ________ . 

o Sr. Ney Maranbão- _Porém, o -mal já P,avíasjgo feit_o, 
nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - --- i\.ldo Rebelo acabou 
de me pedir desculpas. É um caso diferente ... 

O Sr. Ney Maranhão - O mal foi feito ir_reSponsavel~ 
mente ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Neste caso tenho a con
vicçãu'; pois observei e o estudei. Há dois mes~s que estu~o 
iSso. Tenho a convicção do que ocorreu. V. Ex~ tem razao 
num aspecto: o Deputado Ricardo Fiúza não é o único respon
sável. Todos nós_ o somos; também o sou. Temos que ter 
a responsabilidade ... 

O Sr. Ney Maranhão - Gosto de ouvir eSSas palavrás 
de V. Ex• - - --· 

O SR. EDUARDO SUPLICY- ... de corrigir. Mas não. 
é coisa do passado. Houve erro na lei. O Regimento Interno 
prevê quando há erro. Quando isso pcorr~. é preciso corrigi-lo. 
Se há 759 emendas inseridas que não haviam sído aprovadas, 
é o ·mesmo, sena-dor Ney Maranhão, de se estar aprovando 
uma lei aqui que-chegará ao Presidente para que ele a sancione 
ooni outro númerO, outra palavra. E há formas de corrigir 
isso. QUem sabe possa o próprio COngresso Nacional fazer 
uma outra lei complementar sobre o _Orçamento, reconhe
cendo o erro, que tem que ser estu~ado detalhadamente. 

Não estou dizendo que as 759 emendas aprovadas o foram 
de má-fé, e que ç.ão tenham sido inseridas emendas de grande 
prioridade sócioeconômica. Recc~nheço no Deputado Ricardo 
Fiú.Za ·umá pessoa que trabalhou extraordinariamente com 
muita -energia, coriverSOu com todos e até comigo. Então, 
há certas partes que reconheço, mas este erro, que é_de todos 
nós, precisamos corrigir. 

O Sr. Ney Maranhão- Fico satisfeito por V. Ex• reconhe
cer isso! 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Mas gostaria que o Depu
tado Ricardo Fiúza, em vez de ofender este "Senador, estivesse 
procurando corrigir o erro. 

O Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O Sr. Valmir_C_ampelo- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

- O SR. EDUARDO SUPLICY - Os Senadores Rachid 
Saldanha Derzi, Hugo Napoleão e Valmir Campelo foram 
os três primeiros a pedir apartes. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Desejo comu
nicár ao Pleriàrio que o ilustre Seil-3.dor Eduardo Suplicy dispu
nha de cinco minutos para sua exposição e já está falando 
há 39 minutos. - -

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Nobre Senador Eduardo 
Suplicy, V. EX" tem razão quando diz que todos nós somos 
culpados. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Reconheço isso. 

O Sr. Rachid Saldaoba Derzi ..C: v; Ex• tem absoluta 
razão. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- E precisamos corrigir. 

--O Sr. Rachid Saldanha Derzi -- -V. Ex• um pouco mais 
do que nós, porque ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Estudei a matéria .. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - V. Ex•, com aquelas 
acusações violentas, não verídicas e ilão provadas até hoje 
Contra o Deputado João Alves, trouxe aquela ba_lbúrdia toda 
à Comissão de .Orçamentos, onde nunca havíamos visto nada 
igual, pois era uma comissão mansa e pacífica. Aquilo foi 
uma confusão, de tal maneira que se encontrou para Relator
Geral, à última hora, o nobre Deputado Ricardo Fiúza, um 
homem da mais alta dignidade, íntegrídade, honestidade e 
capacidade, para quem todos nós batemos palmas, inclusive 
V. Ex~, quando da escolha do seu nome. Atrasamos a aprecia
ção do Orçaniento e- de t6das as emendas, que eram muitO 
mais de cem. Veja V. Ex\ seria inteiramente impossível unia 
equipe da comisSãO apreciar todas elas e, ao lado dessa_ quantiM 
dade enorme de emendas que tinham que ser apreciadas, 
mais de 20 mil destaques foram apresentados, e o Presidente 
da Comissão deixou que fossem apreciados no fim da votação 
do Orçamento. Então, foi apresentada uma sugestão ao Deptl
tado Ricardo Fiúza. CoitiO S. Ex• não tinha pOSsibilidade de 
apreciar todos aqueles destaques, e nós não tínhamos condi
ções de votá-los no plenário daquela Comissão, a su.gestfio 
foi apresentada e demos ao Deputado Ricardo Fiüza autori- -
zação para que estudasse os destaques, todos, da melhor forma 
possível, com a habilidade, inteligência e capacidade que ele 
tem, que desse_ a melhor solução para a Comissão de Orça
mentos e para os Srs. Parlamentares. Todos nós demos essa 
autorização, inclusive V. Ex~ e os membros do PT que-estaVam 
presentes à comissão, e autorizamos que ele apreciasse essas 
desejo ou insistência dos Srs. Parlamentares. É na_tural, é 

possível que, dentro desse estudo todo, tenham ido emendas 
não aprovadas ali, mas demos autorização para que ele estu
dasse e desse a melhor solução para aquelas emendas. Isso 
é que foi feito. Agora, acuSar o Ministro Ricardo Fiúza, não 
acho justo, porque realmente ele é um homem da mais alta 
dignidade e honestidade. V. Ex~ reconhece e S. Ex~ procurou 
iltender també-m o PT da nlelhor foima possível E, naquela 
ocasião, V. Ex•s ficaram satisfeítoS com a-atuaçãO dele, difícil, 
sobre-humana, varando madrugadas adentro e V. Ex~ foi con
vidado também, pelo Deputado Fiúza e pelos membros da 
Comissão, para acompanhar, no Prod3.sen, no final da aprecia
ção do Orçamento, dessas emendas e destaques, apresen
tados. Por várias vezes foi requerida insistentemente a sua 
presença no Prodasen. Naturalmente, V. Ex•. por' ser muito 



4866 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1992 

ocupado, não teve- oportunidade de lá estar .. É possível que 
haja emendas que não correspondam àquela votação que tive
mos, mas à solução que encontrou o Relator para que o Orça
mento pudesse ser apresentado. Mas ainda há tempo, é só 
remetermos para a Comissão Mista de OrÇélmentos, como 
bem sugere V. Ex~, que é a comissão técnica,- para que se 
pronuncie conclusivamente sobre isso. E vamos nos ·esforçar 
para corrigir os erros do passado e outros que estão por vir. 
Temos que estar lá, ?judando 9 __ Presigente e os membros 
da Cõmissão, para que possarn.os·dar à Nação -um_Orçamento 
mais real, mais conclusivo, que atenda ao desejo e ã '!_Spiração 
dos Srs. Parlamentares, que são o desenvolvimento -e o pro
gresso deste País. Muito obrigado a V. Ex~. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Prezado Senador Salda
nha Derzi. 

O Sr. Elcio Alvares- Senador Suplicy, V. Ex• me conce
de um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Um momentinho, por 
favor. _ _ _ . _ _ _ ._ 

Senador Rachid Saldanha Derzi, em primeiro lugar, não 
gostaria de_ repetir aqui o que disse a respeito do p_eputad_o 
João Alves, e que está sub judice e é objeto de inqu~ri~o 
policial. Mas tudo o que abordei até hoje não foi s~não ç_ç,m
provado. O que disse sobre a maneira corno o ~elator-Geral 
colocava as emendas para os seus municípios foram dados 
comprovados. As áreas onde o Deputado João alves deteve 
mais de um terço de votos, na Bahia, tiveram de ;oo a_ 300 
vezes mais recursos per capita do que outros MunicípioS no 
Brasil, isso nunr total de 20, 30 Municípios.- E há mais outros 
detalhes nos quais não gostaria de entrar agqra. , _ 

PortantO, o que disSe a respeito disso_ foi detectado, com-
provado com documentos. . - .. 

Segundo ponto: reconheço que o Deputado Ricardo Fiú
za procurou conve~ar com todos, com o próprio Partido dos 
Trabalhadores, mas aquilo_ qu_e se delegou a ele está no m~u 
ofício. E apesar de o atriill Presidente da Comissão Mista 
de Orçamentos, Deputado Messías Góis, - que nos dá a 
honra de estar presente ~que participou das reuniões, e 
com quem inclusive dialoguei, ter-me dito_ que nas reuniões 
de entendimento entre as Lideranças foi. acorda.do que isso 
poderia ser feifó, a ele, respeitosamente reSpondi:_ o -que foi 
acordado foi aquilo que está nas Notas Taquigrá~~cas. Pod.eria 
o Deputado Relator modifi~i de ~co~do ~Oll?-__ ~queles dois 
itens: corrigir efros e péinlitir modificaçQeS. E -isso _é muito 
diferente do que fÓi realizado. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Houve a liberalidade. 

O SR. EDUARDO SUPLICY _: Mas~ a liberalidade tem 
que ser examinada. 

Senador Coutinho Jorge, V. Ex~ tem a palavra, com muita 
honra. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - llustie Sena
dor, estamos com 43 min. Infelizmente, que seja a última 
intervenção, porque seremos_ obrigadOs a enCeriar q tempo 
destinado ao Expediente. 

O Sr. Enéas Faria- Sr. Presiderite, peço a palavra pela 
ordem. 

O Sr. Hugo Napoleão-- -Solicitei desde há muito teffipo 
o meu aparte. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Lembro-me de que os 
Senadores Coutinho Jorge e Hugo Napoleão estavam na or
dem. 

O Sr. Coutinho Jorge- Senador Suplicy, p~rti~ípa~_~s 
da Comissão de Orçamentos, como V. Ex', _e procuramos 
fazer com que aquela que é a mais importante Comissão do 
Congresso Nacional, pudesse fun:~onar_~e tal <_?rdem que ? 
OrÇamento fosse uma peça cristalina pa~a a sociedade bra_sl
leira. No entanto, inúmeros fatos ocorreram durante o funclO

. namento da comissão, tais como: a quantidade absurda de 
emendas ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Quase 74 mil. 

O Sr. Coutinho Jorge - Além disso, a existência de 
75 relatores parciais - fui relator" dã Amazóriia -, sendo 
que só o relator da Ação Social recebeu vinte mil ~ tantas 
emendas, a metodologia de trabalho da Çomissão, não por 
culpa da Mesa ou do Presidente Ronaldo Aragão, era bastante 
difícil, tumultuada, complicada, houve mudança do Relator 
João Alves pelo posterior, Ministro Ricardo Fiúza, uma quan
tidade imensa de destaques, já referida pelo ilustre Senador 
-e foi autorizada exatamente uma avaliação do relator. O 
resultado s6 poderia recair, evidentemente, em alguns equívo· 
cos, o que lhe confere razão, nobre Senador, de procurar 
a verdade. Por exemplo, quanto à questão dos aeroportos 
para a Amazónia foram propostos 30_peqUenõs aer-oportos, 
tendo o relator parcial aprovado somente _três._ Junt~_ep.te 
com os companheiros da Transamazônica! inclusive ~do-_PT, 
indagamos dos critérios utilizãdoS pelo relator, que, na verda
de, simplesmente optou por três escolhas. Diante dessa restri
ção, decidimos, então, aprovar os três de_ màibr_ptioridade. 
Dessa feita, solicitàmOs "e>::atalnen_te q'ue ·e:s projetes fossem 
mõdificados _-que S. EX' haVia escolhido aleatoriamente-, 
para que pudéssemos proceder à refe_rida escolha. E-é possível 
que entre os setecentos estejam esses três ou outros similares: 
Concordo com a preocupação de V. Ex~. pois t~Il?bS qú.e escla
recer os possíveis erros- administrã.tívOs, com esse e outros 
que conheço, porque fui rela!~r_:e~:r~!al~-~-J;.x~.nã;o:est~_cQ~i
cando o MinistrO, irias ap-eitas buscando a ve:rdê!d~_· _ 'ª~t~ çq:rr~
to, portanto. Depols do Orçam~nio publicado_,. a U~ião _é 
obrigada a publicar o QDD - Quadro do Detalhamento da 
Despesa. E posso afirmar à V. Ex• que ô QDD publicado 
pelo Governo veio" -errado. Já procurei corrigi!:' issó, corilo 
relator parcial, encaminhando à área de planejamentO solici
tação de correções, por exemplo, no que diz respeito ao abas
tecimento de água no Estado do Pará, dos recursosdestinados 
aos municípios, alocadOs- indevidamente no QDD. Trata-se 
de um equívoco, não sei se: ~e computador,_ gera~o na áre~ 
da União _e não no Congresso_ Nacional. TUdo iSso ihiplica 
que busquemos esclare_cirne:ntçs pat:a aprimorar a_ co.mjssão, 
cujo funcionamento é funda_mental para o Brasil. Inclusive 
o seu atual Presidente, Deputado Messias Qóis, definiu uma 
comissão interna, presidida pelo Senador Chagas Rodrigues, 
de que tive o privilégio de ser Relator, em que ouvimos todos 
os Partidos e Assessorias do Congresso Nacional e elaboramos 
uma proposta de modificação dã -estrutUra da cOmissão, do 
número mínimo de emendas - as emendas regionais, partidá
rias-, erifim, do seu próprio funcionamento por intermédio 
de subcomissões, para eVitar e·ssa quantidade absurda de rela
tores parciais._ Com isso, acredito, ocorrerão mudanças. Te
mos a obrigação de reconhecer a nossa ·culpa, como_ falou 
V. Ex\ e de tentar aprimorar o processo. Tanto que o Líder 
do Partido de V. Ex~, Deputado Eduardo Jorge, hoje, na 
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reunião no Senado Fede.ral,_diss.e.que a Câmara pediu urgência 
ao Presidente do_Co_ngresso Nacional para colocar em discusM 
são e votação essa proposta de alteração, que visa a modificar 
as regras do jogo, a fim de aprimorar o processo e permitir 
que o resultado do_ Orçamento seja Claro;:crísfalino e_repre
sente a verdade. Este ano, vamos mudar o Orçamento, t_anto 
que a LDO e o Plano Plurianual já são peças totalmente 
diferentes das do ano passado. Com certeza, o_ noyo Orça
mento~ tendo à frente o RelatorMGerã.La_qui presente, Senador 
Mansueto de Lavo_r. que já está trabalhando com essa metodo
logia. será mais aprimorado, mais conseqüente, _portanto, para 
que não tenhamos preocupações como as de V. Ex~ ParabeM 
nizO-o. porque, na posição de V. Ex(·, também estaria questio
nando. Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLlCY - Agradeço as palavras 
de V. Ex~_Senador Cou_tinho Jorge, com as quais estou inteira-

O SR. EDUARDO SUPLICY -Senador Hugo Napoleão, 
teria sido impossível inserir 759 emendas, e por critérios que 
não são aqueles que foram aprovados- nas Notas Taquigrá
ficas está escrito --pela Comissão Mista de Planos, Orça
mentoS Públicos e Fiscalização, conforme citei. 

~-o que diz respeito à minha assessoria, a chefe _clQ _meu 
_gabinete, Edwirges Cardoso, foi por duas vezes ao prodasen, 
após o dia 19, e não conseguiu obter as informações solicitadas. 

O Sr. Hugo Napoleão- Refiro-me antes. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Falo do período em que 
estavam inserindo as emendas hipotetiCamente, pelo que aqui 
peço sejam verificadas. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLIC'I:' ~-Ouço __ y, Ex• cmn prazer. 

mente de acordo. O Sr. Nelson Wedekin- Posso dizer a V. Exa. Seiia:dor 
Sr. Presidente, tenho_ ainda pedidos de apartes dos Sena- Eduardo Suplicy, que mantenho com o ex-Deputado e atual 

dores Hugo Napoleão. Nelson Wedekin, Mansueto de Lavor e Meira Filho. Ministro da Ação Social, Ricardo Fiúza -embora nunca 
-o tenha procurado ou pedido qualquer benefício ou favor 

0 SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- A Presidência _- boas _re_Iações de amizade. Temos enormes diferenças de 
solicita que as intervenções-sejam breves, porque já ultrapas- concepção, de visão política- ele ê um político conservador 
samos em quase cinqüenta minUtos o tempo n!gimeütal. - e eu assim não me considero - mas creio que V. Ex• tem 

O' SR. EDUARDO SUPLICY ~com prazer, ouço 0 Sena- - razão quanto ao primeiro ponto. Se o nobre Senador levanta 
H N 1 qualquer dúvida a respeito do Orçamento deste ano, votado 

dor ugo apo eão. _ _ __ - - d b M' · R' d p· · d ----no ano -passa- _o,_ ca e _ao_ mtstro tear o tuza respon e r 
. O $r. Hugo Napoleão- Nobre Senador Eduard_o_Suplicy, objetivamente às eventuais -crítitãs que V. Ex• faz, 8.ós even-

conheço o_MjniStró Ricardo Fiúza desde o dia .lo de fevers:JrQ tuaiS erros que V. Exf levante e não, evidentemente, ofendê-lo 
d~ ~975, quando_cheguei ao Congresso Nacional,_ eleit2~ pela ou agredi-lo ç:omo _o __ fez. ,_Çojri ~QdQ_ o re_speito que tenho 
primeira Vez, Deputado Federal. Estou me referindo,.portan- pelo atual Ministro da Ação Social, quero oferecer a V. Ex~. 
to, a um homem que cOnheço,e de quem fui colega em _quatro nesse particular, a minha solidariedade. Em relação a esse 
legislaturas: q 1\-finls~ro e Deputado Ricardo Fiúz8. pode ter panfleto anónimo que aí está, acredito não sei' da sUa piática, 
mu'itos q\!feitos,. ma~,.seguramente, tem como qualidades des- do seu jeito de fazer política, espalhar, div~.llgar panfletos 
tacadqs a franqueza e a veracidade, que, às vezes, lhe têm _anónimos. Além disso, gostaria de dizer que V. Ex~ e a sua 
sido _até prejudiciais: Qtiãndo V. Ex• esteve no_ gabinete do equipe se houveram com todo cuidado, com toda a diligência 
Ministro para tratar de outros assuntos, S, Ex~ o re~beu quando fizeram esse levantamento de setecentas e cinqüenta 
de forma aberta, cavalheiresca e lhana, assim como, tenho e nove emendas a mais, iriduídas depois do momento opor-
cer:tez.a, V. Ex~ também agiu, ,V. Ex• portanto, sabe que S. tuna, portanto, depois do prazo. Daí por que assinei esse 
px; ~ um. homem franc;o. O. Ministro RiCardo Fiúza alega, ofício. Não há sentido. Disse-o bem o Senador Coutinho Jor-
dentr~ algumas_situações. duas em que acredito plenamente. ge: nada diss_o é ui:Iia acusação; é üm pedido de proVidências. 
A primeira é de que as emendas aprovadas na sessão do Está-se pedindo aqui que se levante o que houve. Pode_ ser 
Congi"éssõ Nadorial do dia l9 de dezembro de 1991 são e.xata- que a Mesa do Senado Federal, ou quem de direito que vá 
nierite -aquelaS qué c6ffipU.seram -a lei sandon_ada pelo Senhor fazer esse trabalho, chegue à conclusãO que não houve irregu-
P'residente da, República, Outra _é __ a _impressão que fica de laridade nenhuma. Melhor fosse assim. Mas. diante da evidêú-
que V. Ex~ trabalhou com o resultado da Comissão Mista _da, diante dos indícios. diante das indicações, fez V. Ex~ 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. antes _d_a inco.I;"- muito bem em requerer as medidas e as providências que 
poração das emendas aprovadas pela referida comiss.ão, ou são cabíveis. Não se trata de acusar a priori, não se trata 
seja·, ito pei'íOdo que mediou entre a.aprovação pela Comissão de fazer nenhuma crítica sem maior conteúdo; trata-se de_ 
MiSt~: ~ ~ ~Pfovaçâo pelo Plenário do 'Congresso Nacional. solicitar providências que esdareçam, que corrijam e que 

0 SR. EDUARDO SUPLICY _ Das· cinco e qUinZe-da dêem um encaminhamento mais_ correto, melhor. mais trans-
manhã até às sete da noite. ou quatro da tarde. · parente à questão, sempre bastante polêmica, do Orçamento. 

Por-isso, cumprimento V. Ex~ por esse _seu procedimento, 
pelo pedido de informações que faz à Mesa, por esse pedido 
de providências, ao qual me alio e me associo com a minha 
assinatura, porque acho absolutamente correta sua atitude. 

. . ' 

O Sr. Hugo Napoleão·- Como V. Ex• mesmo acabou 
de dizer exaustivamente, o que louvo profundamente. Mas 
S. ~ r~pete que foi nesse período e não depois do dia 19 
de dezembro, quando nada foi alterado. Acrescenta- e fina
lizo -:- que V. Ex~ foi convidado, por diversas vezes, para 
ir ao prodasen, bem como os diversos Líderes partidários 
no Senado e na Câmara dos Dep"l;ltados, mas que lá não CQ$-pa
recer:;tm. :Qáquela ocasião, nem.com suas_ assessorias-7- vindo 
V. Ex• a tratar do_ assunto sQmente seis meses depois. Essas 
as cOlocações do Ministro Ricardo Fiú.za, que coriheço como 
homem de franqueza. 

O Sr. Meira--Filho - V. Ex··me permite um aparte, 
Senador Suplicy? - - - -

O SR. EDUARDO SUPLICY~-I'ois não, Senador Meira 
Filho, concedo o_aparte a V. EXi' 

O Sr. Meira Filho -Senador Eduardo Suplicy, tenho 
aprendido a admirar muito V. Exa V~ Ex~ tem nos despertado 
aqui para a discussão dos grandes problemas nacionais, V. 
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Ex~ é um digno representante de São Paulo. Mas também 
admiro muito o nosso caro colega Ricardo Fiúza. Outro dia, 
neste plenário, um Senador disse com muita propriedade: 
"precisamos nos corrigir". Hoje, V. Ex~ vem e diz que todos 
nós somos culpados. Creio que estamos progredindo bastante. 
Quero terminar dizendo o seguinte: seremos cada vez menos 
culpados, se trabalharmos mais e sempre buscando esclareciM 
mentos que nos levem à verdade, para: não fazermos acusações 
infundadas. Era o que tii::tha a dizer. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Estou de acordo com 
as palavras de V. EX" e as agradeço. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EDUARDO SOPLICY- Com muito prazer. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Prezado Senador Eduardo 
Suplicy, poderia estar ouvindo o pronunciamento de V. EX" 
de hoje a tarde, sorrindo. Poderia considerar que o Deputado 
Ricardo Fiúza, hoje Ministro da Ação Social, é meu histórico 
adversário político erii Pernambuco. Nunca-estivemos rio mes
mo palanque e na mesma trincheira em matéria de disputa 
eleitoral. Entretanto, oti:Çá com- graúde preocupação o pro
nunciamento de V. Ex• Por quê? O que foi -Ricardo FiúZa 
o ano passado serei eu este ano. Então, vem o velho ditado 
latino; Hodie mihi, eras tibi. "Hoje por mim; amanhã por 
ti". Daí a minha grande preocupação e a minha intervenção. 
Tenho um segundo ponto a abordar, eminente Senador Eduar
do Suplicy. Sei da seriedade do exercício do mandato de V. 
Ex~; sei das intenções de V. Ex~ com essa denúncia e com 
essapesquisa de informações, mas gostaria de dizer a V. Ex~, 
à Casa e a todos que estãO preoc-upados como nós, Oes'ta 
situação, que a palavra.;;chave V. Ex• já a pronunciou~ Se 
há Culpado nessa estória; São· tõdos os_ membros da Com,issão 
de Orçatlteiüo do ano passado: eu, V. Ex~, os Senadores 
Coutinho Jorge, Sald~:mhã Derzi, João Calmon, Meira Filho 
e tantos outros. Houve um acontecimento que eu jamais pode
ria desejar que se repetisse. Não foi algo deliberadamente 
irregular. mas uma força- maior levaaa pelas circunstâncias: 
urna madrugada, em que havia 1200 destaques a serem vota
dos, tarefa humanamente-i:tnpossível, tanto para a Comissão 
como para o Relator Geral. São essas as circunstâiicias que 
precisam ser atinadas e consideradas. Daí por que não rne 
acho no_ direito de_julgaro então Relator-Geral do OrÇamé:rito; 
absolutamente_. Creio qtie:essa:s divergênciaS que V. Ex~ apori
ta devam ser avaliadas através de uma comissão específica 
de fiscalização interna, p-ara o devido esclarecimento. Ê um 
direito que V. Ex~ e todos nós temos. Mas entre isso e imputar 
ao Relator-Geral uma inserção irregular de emendas após 
a Redação Final, vai um salto imenso, Senador. Baseado rios 
dados que_ tenho avaliado e nos pronunciamentos que V. Ex~ 
tem feito, creio que se está confundindo redação pi-cblinlfnar 
com redação final. Até hoje não pude alcanÇar algo referente 
a mérito ou referente- a: ã.créscimo ·de valores após a redação 
final. E a Redação Finar é aquela que está no Congresso 
Nacional e que foi sanci9~~da pelo Preisdente da República. 
Entre a Redação Final publicada pelo Congresso Nacional 
e o texto sancionado pelo Presidente da República não existe, 
segundo a minha pesquisa, segundo aquilo que_ pude auferir 
até hoje, nenhuma inserção nova. No entanto, entre a redação 
preliminar aprovada no dia 17 e a Redação_ Final, aí sim, 
havia urna delegação concedida ao Relator-Geral -por tOdos 
nós, por V. Ex~ por todos os Partidos, para haver ajustes, 
para haver acréscimos de acordo com critérios que foram 
estabelecidos pela própria Comissão. -Por isso, eu gostaria 

muito que a ComisSão esClarecesse esses fatos. Estou real
mente muito preocupado em relação às responsabilidades do 
Relator dessa Comissão, aliás, das responsabilidades de qual
quer membro da Comissão, que não são menores que as res
ponsabilidades de qualquer outro- congressista. Afinal de con
tas, o mandato popular é este cheio de espinhos, dificuldades, 
incompreensões e julgamentos. 

Mas o julgamento só podemos fazer realmente no reta 
finaL Esperamos, então, que esses fatos sejam esclarecidos, 
sei que eles, que aquela delegação não- poderá ser fãfu3is 
repetida e, por sinal, pelas notas taquigráficas, o então Relator 
flão a queria, rejeitou-a, mas-houve insistência da Comissão 
e não houve outra saída. Daí por que cn;:io _que_. naquelas 
circunstâncias, seria severo fazer-se· um julga:ii:lénto alitici
pado, sem se ter uma análise firiai~ -cãbal põr parte do órgão 
técnico especializado, que é a próprfa Comissão de Orçaw 
mentos com seus técnicos e assessores, e, é claro, com a verifi
cação de todas as Lideranças PartidáriaS. Não uma análise 
hermética desses fatos que V. Ex~ aponta, mas uma verificação 
acompanhada por todas as lideranças partidárias. Se Deus 
me ajudar eu não receberei, não peço, não aceitarei, como 
o Relator Ricaido Fiúza não quis aceitai, esSa delegação que 
ensejou supostas irregularidades que V. Ex~ aponta. Muito 
obrigado. Minha admiração pelo seu trabalho e espero que 
continue com essa vigilância, que é benéfica para= o País e 
para a democracia. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço as suas pala
vras, nobre Senador Mansueto de Lavor, mas apenas gostaria 
de ressaltar que concordo que a responsabilidade seja de todOs 
nós e não apenas do Deputado Relator. Em segundo lugar, 
creio que, ·no mínimo, esse trabalho- e aqUi qUero agradecer, 
porque trabalharam por um mês, intensamente, o Flôres, o 
.Sarnir Curi, a Edwiges Cardoso e a Sheila Ferreira dos Santos 
em meq gabinete, extraordinariamente, para fazer issO_com 
tanto cuidado ,..... vai evitar que ocorra, no ano Que vem, 
graças, inclusive, à atenção de V. Ex', o mesmo. 

O Sr. E leio Alvares.- Pel1)1ite-me V. -EX" u~ ap~rte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Elcio Alvares- Senador Su_()Iicy, vou:falar com 
muita brevidade, se V. Ex~ me permite. Tenho a impressão 
de que, depois do aparte do Senador Mansueto de Lavor. 
a questão estaria -totalmente encerrada. O ãparú~ do Senador 
Mansueto de Lavor é um desses que devem ser inscritos nos 
Anais desta Casa, não só pela pronfundidade da sua análise, 
mas, sobretudo, pelo gesto político. Tradicional adversário 
do DePutado Ricardo Fiúza, o Senador Mansueto de Lavor 
de~ uma lição, agora, de como devem proceder os políticos 
de· bem, os hQmens que_ cultivam a dignidade acima de tudo, 
no exerxício do mandato popular. Não precisaría·moS-falar 
mais nada, o atual Relator da CorD.isSão de Oiçi:tmentos tem 
todas as qualidades morais, tem o revestimento da dignidade 
para exercer essa huniilde tarefa, agora, inclusive, adiando 
seu sentimento de espírito, invocando, inclusive, a proteção 
de Deus. Porque é muito difícil ao homem público, às vezes, 
ocupar uma posiÇão e, depois, perante a opinião pública, 
ficar carimbado de uma maneira que não constrói o seu curríw 
culo e nem a sua biografia. Acho que o Senador Eduardo 
Suplicy, que nos merece todo acatamento, é um homem cor
dial, é um companheiro da melhor qualidade, é um povocio
nista que tem a 'Sinceridade sempre presente em suas palavras, 
talvez tenha colocado essa questão de uma maneira que não 
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foi feliz. Este assunto, que merece uma análise profunda, 
tem que ficar circunscrito ao foro próprio, o da Comissão. 
E digo agora aqui,-_publicamente, que dizer que o Ministro 
Ricardo Fiúza não está saindo arranhado do processo é tapar 

O Sr. Amazonino Mendes --Permite V. Ex~_um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muito prazer, nobre 
Senador. 

o sol com a peneira, porque nós temos visto, reiteradam~nte, O Sr. Amazonino Mendes- Aguardarei aqui paciente-
insinuações de um coinportamento que não-é ·compãtível com mente, sobretudo porque a questão é grave, _é séria. Mas 
,a respons-abilidade e dignidade daquele que recebe um man- devo confessar, primeiro, que nutro particularmente uma 
dato popular. E é em nome disso, por saber que o Ministro grande admiração por V. Ex~, único membro de t.i.iri Partido 
Ricardo Fiúza. até então Deputado com largo trânsíto -nesta nesta Casa - e eu já disse - V. Ex~ parecer ter o dom 
Casa, sempre pautoU a sua vida com dignidade,_ que_ deve da ubiqüidade. Isto apenas· recomenda a enorme capacidade 
ficar neste debate todo uma afirmação incontestável: não há de trabalho que V. Ex~ porta, aliada ã condição da vigilância 
dúvida sobre o caráter e a dignidade do Ministro Ricardo permanente pelas coisas da Nação e do País, o que engrandece 
Fiúza no desempenho da relataria no Orçamento passado. o mandato de V. EJr.'. Mas, convenhamos, ilustre Senador, 
Isso tem que ficar presente. O que vai ser feito par!l _ _!lleihorar _nQs todos, Membros çlesta Casa, quero crer-em esmagadora 
a sistemática ou a metodologia da Comissão de Orçamentos .tnaiória, todos, diria quase sem exceção-, ·nos sentínios- frustra~ 
é um segundo capítulo, e talvez aí o Senador Suplicy tenha dos, porque, a rigor, sabemos que transformamos o Congresso 
razão. Mas, no momento em que ele submeteu à Presidência numa grande lavanderia; não discutinios mais as teses básicas 
da Casa, ao SenadOr Mauro Benevides, sempre cioso dores- do País, aí estão as matérias, as propostas para serem votadas. 
guardo daquilo que é dever inerente do nosso mandato, ficou Aliás, estamos sendo até invectivados pela imprensa nesse 
patente que a Mesa está tornando todas as providências cabí- sentido. De fato, não se discute mais nada; a Nação está 
veis, porque temos o curso da denúncia formulada pelo Sena- parada. Com isso, não quero dizer, obviamente, que os casos 
dor Eduardo Suplicy; e o que é mais importante, vamos deixar que atentam contra a probidade e a lisura da coisa pública 
isso bem claro, essas emendas que estão sendo questionadas, devam ser esquecidos, ao reverso. Mas, quero crer que tudo 
sem exceção, constam da redação final votada no _dia 19 de obedece a uma determinada metodologia, uma forma. E tam~ 
dezembro de 1991. Então, não há que se falar em dolo, fraude, __ l:?él;Il_ ~ v~rdad_~ __ que estamos laborando num campo muito 
má~ fé, ou benefício -pe-ssoar dO Rel3tor Geral ao"tliÇamentO_-- perigoso. A imagem que a Nação tem é a de que o País 
Faço este aparte apenas para dar moldura exemplar ao aparte ensandeceu, chafurdou~se, e nós ficamos como co~partícipes, 
admirável do Senador Mansueto da Lavor, que colocou nas cc-responsáveis dessa situação críticã, gravíssima, de descon-
suas palavras, acima de tudo, a dignidade que d_evem ter todos fiança absoluta. Muito bem, não quero mais tecer comentários 
os homens de bem. Ao Senador Eduardo Suplicy peço que a propósito deste entendimento filosófico - diria. Vamos 
prossiga, para aperfeiçoar o processo legislativo, mas não po· ao caso em si. Andeí matutando, ilustre Senador, imagino 
demos permitir de maneira nenhuma que, às vezes, colocações a Comissão Mista de Orçamentos, no dia 17, aprovando ... 
que não são felizez e oportunas, maculem a dignidade de 
colegas nossos, principalmente de um que hoj·e está investido OSR. EDUARDO SUPLICY- Até 0 dia 19, às 5 horas 

e 15 minutos da manhã. da condição de Ministro de Estado. E num momento em 
que às vezes a versão vale mais do que o fato, é preciso O Sr. Amazonino Mendes - Uma redação. Sengundo 
que fique registrado nesta Casa, ao término desta sessão: V. E~ isso se deu_até às 5 hor;1s e 15 mínutos da manhã. 
não há nenhuma dúvida sobre a retidão e o caráter .do Ministro 0 SR. EDUARDO SUPLICY _ Do dia 19. 
Ricardo Fiúza, porque o próprio Senador Eduardo Suplicy 
proclamou esse detalhe. Todos nós aqui presentes, aqueles O Sr. Amazonino Mendes- Na oportunidade, teria havi~ 
que o conhecemos na intimidade, sabemos muito bem que do uma delegação decorrente, obviamente, da falta de tempo 
0 Ministro sempre pautou a sua vida por uma norma retilínea em torno da discussão de toda a matéria apresentada, ter~se~ia 
de comportamento. Faço este registro e penso que 0 Senador delegado à relatoria para que a mesma decidisse até a apresen-
Eduardo Suplicy deve dar prosseguimento no foro próprio, tação da proposta para ser votada no Congresso. 
na Comissão de Orçamentos à sua denúncia, para ev~tar que O SR. EDUARDO SUPLICY- Até as 4 horas da tarde. 
futuramente o Senador Mansueto de Lavor venha também 
a ser· apontado, aqui, como um homem que rião cumpriu O Sr. Amazonino Mendes ---•• -. exatamente, cerca de 
0 seu dever, e tenhamos a tranqüilidade de _saber que, num 1.200 destaques. Aí me parece que reside o busílis da questão. 
orçamento complexo como esse, muitas vezes aContecem- er- E nas minhas indagações fico imaginando o seguinte: o relator 
ros, mas nunca por dolo, fraude ou má~ fé. saiu daquela reunião às 5h15min da manhã e_ V. E~• diz: 

O SR: EDUARITO SUPLfCY::..: Senador Elcio Alvares, 
gostaria que o Deputado e Ministro da Ação Social, Ricardo 
Fiúza, que tem a franqueza como qualidade, tivesse a fran~ 
queza de dizer exatamente o que aconteceu._ 

Mas gostaria de ressaltar um aspecto de grande impor
tância. Se_naquela reunião final, tt:rminada às 5hl5min da 
manhã, tivessem -sido colocados para ele examinar os desta
ques ·de todos, e ainda que tivesse tído a oportunidade de 
examiná-los todos, como· foi possível, regimentalmente que 
ele pudesse criar 170 novas emendas dele próprias, do Relator, 
que é o que consta deste meu Iev2.11tamento? Não existem 
destaques para o própriO Relator! 

não teria tempo físico para um discernimento correto, eqUâ
nime, digno, para fazer inserir na prOposta que teria ido para 
votação do Congresso Nacional, as emendas, de acordo com 
o consenso, com o que estipularia o bom senso. até concordo 
com V. Ex~ e vou mais, vou além, concordo Com V. E~ 
quando diz que essa forma de proceder não é recomendável 
e quando V. Ex" nos atribui a culpa generalizada, até concordo 
com V. Ex~ e louvo 9 espírito público e a dignidade quando 
assim se pronuncia. Pois bem, essa proposta teria chegado, 
à Mesa, para votação do Congresso Nacional, evidentemente 
com aquela delegação alterada sobre 1.200 destaques. Ao 
que me consta, essa proposta não foi distribuída entre os 
congressistas, todo mundo sabe da angústia de tempo; logo 
essa proposta que foi votada, que se encontrava à mesa do 
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Presidente, ela foi votada praticamente em branco, com rela
' çãp aos Congressistas. Fico a indagar como, então~ verifiCar 
~a existência de ilegalidade, de indignidade ou coisa_ que o 
, valha .. Agora, qu-ando V. Ex• diz que não havia tempo físico 
para o discernimento palatável, aceitável por parte do Con
gresso, V. Ex~ está fazendo, neste instante,_ uma crítica_ ;to 

. Congresso, não ~o Relator. Gostaria tainbém de fazer coro 
· às ·palavras do Senador Elcio Álvares quando realça a primo
' rosa.intervenção do Senador Mansueto de Lavor e, sobretudo, 
• à expressão latina que usara: hodie mihi eras tibi, ou seja, 
·hoje é para mim, ·arriãnhã, é para ti: Até lembra um pouco 
um episódio da Revolução Francesa ein que o maior de todos 
os acusadores, Rebespierre, terminou guilhotinado. Não é 
dmiração pela sua vigilância; pelo seu t'niba"Iho digno em prol 
da coisa pública, -mas é forçoso reconhecer que, nesse episó
dio, mercê do raciocínio proce--ssual que expenlli, que o Depu
tado Ricardo Fiúza, ao reversO, longe de merecer as nossas 
críticas, esse cidadão deve merecer, por 'parte do Co·flgi"esso 
Nacional, toda a ·consideração pelo fato de ter aceito essa 
missão espinhosa._ c dolorosa e, ao fíhal, ficar exposto, desde 
qu~ V.· Ex~ diz que,.em 1989, 1990 as cc5isas se repetiam. 
Que_r dizer, ele se expôs, e o fez tanto que hoje está sendo 
objeto de todas essas críticas. Entendo, para finalizar; que 
é fundamental que a comissão técnica, a comissão responsável, 
examine isso para que todos nós, de um~.ve~ por todas-, deixe
moS isso de lado .e. aguardemos o pronunciamento correto, 
séri9, do qual nenhum de nós poderá duvidar. Tão somente 
iss.o~ I\4,uito·9brigado. a y. Ex~. 

. . . O.SR. EDUARDO Sl.JJ'UCY- Acei\o, Senador Amazo
ni~o. Mendes .... 

O ·sR. PRESID,EN'I;'Ji; .(Mauro Bénev.ides) -A Presi
dência petle ao nôbre Senador Eduarçia:S.uplicy, poique ós 
5inin, que o Regimento'Ihe garantiu já for.ain transformadOs 
em' ?2 •. qtie não conce'da fiais apartes -e-; ·colegas que_ 'talvez 
se sintam disci"iiriiriados, certamente entenderão que não ini
ciamos, aiilda, a Ordem do Dia, e leremos_ ainda sessão eX
traordinária do Senadq e sessão do_Cçogr~sso Nacional. 
'· P6itânto, 6 apelo é pàra que os Srs:Sénadores nãO apar

teem mais o nobre Líder Eduardo Suplicy e que S. Ex~ conclua, 
n~~ 2~in que ll.1C? g~:r:apto, a exposição ,d~ .. ta~de de ~oj.e. 

· 'O Sr. MarcO MBciet"- Sr. PfcSfdenie, peço a V.· Ex• 
que me· conceda a palavra, apenas para um apelo. . ' . 
. . ' . •. 

O Sr. Lourival Baptista - O m~_u apârte era: o ú_ltimo, 
Sr . .Pre&idente, ou o penúltimo. 

. ' 
· O Sr. Marco Maciel...,.. Gostada, tan\bém, nobre SenadOr 

~ou,ri_val Baptista, de fazer uma breve intervenção para situar·, 
no caso, a posição do Ministro Ricardo Fiúza, se o orador 
me permitir ... 

O Sr. Lourival l!aptista - Quem:fp\o!' foi o orador, 
que concedena o apàrte aos Senadores Elc10 Alvares, Amazo
nino·Mendes_e a mim .. Se V. Ex~ me permitir, o meu será 
c_urtíssimo. Quero dizer ao eminente Senador Eduardo Suplicy 
que o estou ouvindo com muita atenção. Ele não foge à linha 
de sua atuação nesta _Casa, a que pertenço,·pela vontade sobe
rana do povo sergipanÇ>", há 21 anos. Tenho ouvido aqui muitos 
discursos, tenho_ouvido muitas queixas, tê:nho ouvido muitas 
denúncias. Volta-se, V. EX\ nesta oportunidade, eminente 
Senador Eduardo Suplicy, contra o MinjstfO da Ação Social, 

Ricardo Fiúza, levantando dúvidas, após decorridos seis meses 
da votação do Orçalll;entó da União para o corrente exercício, 
acusando o Relator~Geral que foi, como sabemos, ci atual 
Ministro Ricardo Fiúza. Eu creio _que faz uma injustiça. Duas 
razões aconselham o equilíbrio no exame dessas questões. 
Em primeiro lugar, a Comissão Mista de Orçamentos, da 
qual também fazem parte representantes do seu partido, não 
é constituída por irresponsáveis. Em segundo lugar. é público 
e notório, eminente Senador, qUe a Redação Final do projeto 
de orçamento _foL votada - e eu estava lá, naquela época 
_eu fazia parte da Comissão de Orçamentos - em sessão do 
Congresso Nacional e, entre ela e a lei orçamentária em vigor 
não existem divergências, emine_nte Senador. Por tuçlo isso, 
quero aqui discordar de V. Ex~ e manifestar a minha solidarie
dade ao Ministro Ricardo Fiú:ia e dizer que também o aplaudo, 
como o aplaudiram os eminentes Senadpre,s Élcio Alvares, 

. Amazonino Mendes e Mansueto de Lavor que é da oposição 
mas foi justo e imparcial, pela maneira como aqui se conduziu 
e com dignidade deu o seu aparte, apesar de adversário político 
de Ricardo Fiúza, pará dizer a esta Casa o seu p~nsamento 
e o·-que achava justo, merecido e oportuno. Concluo, Sr. 
Senador Ed_uardo Suplicy, dizendo a V. Ex• _ entenQer que 
qualquer _dúvida_ a acusações desse tipo, apresentada por V. 
Ex' ou qualquer outro Parlamentar, deve ser encaminbada 
à apreciação da Comissão Mista de Orçamentos para que 
esta, como órgão técnico é espécializado do Congresso, se 
pronuncie conclusivamente. Afirmo que isso que está Oc'õl'
rendo desmerece o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado 
Federal e, por que não· dizer, a nossa classe política . 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Permite-me, discordar, 
Sen~ÓQr L-Puriv~l Fo.ntes, Irias agora o 'aparte... ' 

O Sr. LouriVal Baptista - Fontes era o meu querido 
· amigo, Chefe da Casa CiVil de Ge~úlio Vargas. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Nobre e prezado Senador 
LouriVal Baptista, Permit"ã-me -discordar de V. Ex~ num aspec
to, pOrque os dadOS estão documentados e V. Ex~ terá oportu
nidade de vê·-los. 

Ó Sr. Ma·r~ Made~-;- ~~~it~-t,n.e V .. Ex~ um ap~rte'? 
O SR. EDUARDO SUPLICY -Concedo o aparte a V. 

O Sr. Marco Maciel- Nobre Sena.dor Eduardo Suplicy, 
·querO iniciar â. minha intervenção fazendo coro à manife":stação 
fei.ta pe~O nqt;tre Sena~or Mansueto de Lavor, atual Relator 
do. OrçaMento Gerâl da União, proposta para o próximo exer
cido financeirO e Vice-Líder do PMDB, no Senado Federal. 
Confo!me salientaram, com propriedade, os nobre Líderes 
Elcio Alvares e Amazonino Mendes, a intervenção do SeDado r 
Mânsueto d_e Lavor é u_ma peça, a meu ver, irretocáv'~I. Efa 
posiciOna bem a-questão e mostra, conseqüentemente, quanto 
devemos ser cautelosos e cuidadosos no levantamento dessas 
questóes.que, por envolverem õ Corigresso NàciO~al, nlefece~ 
riam ser tratadas com maior cuidado. Sabe V. Ex~ que esta 
é uma questão que, de alguma forma, está expondo a institui
ção congressual, sobretudo porque as questões aqui levantadas 
o foram sem um adequado conhecimento do problema. Se 
dúvidas existem por parte de V. Ex', nobre Senador Eduardo 
Suplicy, estas deveriam ser feitas precedidas de consulta ~os 
órgãos técnicos que o CongressO NaciOnal dispõe, nomeada
mente daqueles setores incumbidos do levantamento da ques-
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possa vir a envolver a própria instítuiçâo. -com:o-fciCsan:e-ntáOo 
por inúmeros oradores_ que me precederam, acredito que o 
trabalho feito pela Comissão de Orçamentos de alguma forma 
resultou numa participação de todos, de modo especial aQueles 
que integram ou integravam a Co~issão à éj)oCa,--iriCll_rilbida 
de dar parecer à proposta orçamentária que está em vigor 
este ano. Aliás, a própria Comissão de Orçamentos é por 
sua natureza uma comissão que tem um número elevado de 
membros, que compreende- não ~sto~ exag~rand()- quase 
20 a25% do total dos Membros do Congresso Nacional. Quero 
dizer, consoante salientara, com propriedade, oradores que 
eram, aparteantes que interromperam o discurso de V. EX\ 
que esta questão precisa ser cuidadosamente analisada. Mes
mo porque estamos, a·partit da Constituição de 1988, iniciandO 
no Congresso Nacional um<!_ noVa sisterriática com relação 
à discussão e vOtáç'ãQ dos_ projetas de lei de orçamento. O 
Co"ngtessõ ainda está fãiei:tâo uni 'ápre-ndiZãdo com reü1Ção 
a essa questão. É recente a nossa experiência nesse terreno. 
Porque praticame-nte ficamos, de 1%4 até 1988, tendo apenas 
uma atuação periférica com relação ã apreciação dos orça
mentos federais que para aqui eram enviados~ Somente com 
a nova constituição é-ifU:é ·o Cbn~ess_o retomo ii- a SUá caPaci
dade de influir na elaboração orçamentária. Somente com 
a constituição de 1988. É _evideilte isso. Estárllos ·razenao 

tão orçamentária. Daí quero dizer a V. Ex• que lamento estar
mos hoje aqui discutindo uma questão que mereceria U:tn exa
me mais cuidadoso antes de se tomar num fato que, temo, 
Senado Federal e do Congresso Nacional. Pediria a compreen
são de V. Ex~ e a dos Companheiros, qUe podem até se sentir 
discriminados, mas, ou fazemos a Ordem do Dia, ou terei 
que convocar sessão extraordinária para apreciação da pauta 
de hoje na próxima quinta-feira, com a conseqüente perma
nência dos Sts-. Senadores em Brasília, já que a ComissãO 
Parlamentar de Inquérito deverá funcionar nesse dia, bem 
como a Comissão de Orçamentos. Podereinos, também, fazer 
funcionar o plenário do Senado-Federal. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -respeitando o horário, 
apenas gostaria 'de dizer ao Líder Marco Maciel que o exame 
desses documentos obviamente trará a conclusão. 

Como Líder do PFL e do Governo, sincerãmente, Sena
dor Marco Maciel, achei falta em uma palavra de V. Ex~ 
Sempre tive respeito pelo Deputado Federal e hoje_ Ministro 
Ricardo Fiúza. Seria importante que o Líder do Presidente 
Fernando Cóllor de Mello dissesse aqui que não é pióprio 
de um Ministro de Estado estar ofendendo a um Senador 
da República. 

aqui um aprendizdo- ou um reaprendizado- da questão O Sr. Pedro Simon- Senador Suplicy, como não pude 
orçamentáiia. Daí por que me-recer ser, -pio íssó mesmo~ trat3- -apartear V. Ex•, irei ã tÍ'Ibunã- Pãra- dar-fhe -um. aparte de 
da ~om muito cuidado. Por fiin, mas não finalmente, gostaria solidariedade. Acho que V. Ex• está levantando um assunto 
de lembrar, repetindo o que já foi dito com muita pripriedade da maior importâJ1cia e do·m-aior signific;:ado._ Creio que h_óuve 
por iriúril-üóS colegãs~--que-o -RelitOi-à.i-maféffi;--o-nõ-bre- -~rn.-equlVoc<j-dã-Mesa do COngi-eSsO -e_rii IDaDdãi i_·i~prise"!t~ 
Deputado Ricardo Fiúza, mereceu, durarite o desenvolvimen- tação de V. Ex• para a Procuradoria-Geral da República. 
to_ __ do .seu trabalho, económicos de toda a Casa e de fora Não é lá que deve ser discutido esse assunto. Acho que a 
deht. E não seria também_cotretó aizêr qUê S.' Ex•. de ·alguma Procuradoria fez muito bem em devolver a representação a 
forma, buscou priVilegiai- O ni.ínl.Stétló do qual agora é titular, esta Casa. V. Er apresenta dúvidas acerca de uma série ·e·nor-
porque S. Ex~ somente foi con'-:Qc~çic;>·,ao,Ministério da Ação .-. m~-~ie"_emendas_qu~ teriam s~do equivo_cadas.-:Não faço JuíZo 
Social muito posteriOrmente à conCLusãO dos t.r'aballioS d3-Co- · de valÇ)res, mas creio que o Congresso deve achar a maneira 
missão de Orçamentos. Portanto, essa niio seria uma éiítiCa -4e resofver essa questão. Mas irei à tribuna para fazer a análise 
fundamentada nos fatos. Por fim, querO -dizer que conheço d<?_problema. 
o Deputado Ricardo Fitíza de longas datas. Meu· colega de 
representação aqui no.Congresso Nacional,_temos participado 
conjuntainente da vida Ptlblica de Pernambuco, temos uma 
amizade que já vem de longas datas, conheço-o dos bancos 
escolares, -sei da forma como se comp-orta, sei' de sua coÍlduta, 
sej do .CJ.lidado.com que S. Ex• costuma trabalhar as matérias 
que são submetidas à sua apreciação. Gostaria de aproveitar 
a ocasiã~. também, para, m~is uma vez, quase_ que repetindo 
aquilO que foi objeto de tantos e tantos apartes, dizer da 
conduta 'do Deputado Ricardo Fiúza, da forma coino-S. Ex~ 
puscoo elaborar a proposta orçamentária, ouvindo diferentes 
Bancadas, os diferenteS- Partidos e os diferentes :Parlamen
tares~ qu~r Depufad?s,' quer .Sena4ores,' buscando, assim, fa
zer·a melhor peça. Por isso mesmo, mais uma vez, quero 
d~er, cJ~e' o Ministro Ricafdo Fiúza, hoje, fOra da Casa, POsto 
que alçado à condição de MinfstrO de EStaão, inerece -àiiosSo 
respéito e ~ nossa c.onSid~~ação. . · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar 
a campainha) -Senador Eduardo Suplicy, a Mesa já apelou 
para V. Er Foram cento e três minutos que V. Ex~ utilizou, 
hoje, quando_cinco lhe foram deferidos pelo Regimento Inter
no da Casa. 

Pela. importância do assunto, a Mesa já permitiu que 
pratiCamente todos os Senadores o aparteassem. Estamos, 
porém, em cima do horário _da Ordem do Dia, tendo ainda 
programadas para a realização de s_essão extraordinária do 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço a manifestação 
··de .V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência, neste caso, nobre Senador Eduard9 Suplicy, sente-se 
rio dever de garantir a palavra ao nobre Senador Rairtiurido 
Lira, já que, por decisão da Mesa, o Senador Pedro Simon 
ocupou a tribuna. 

E para que o nobre Uder, que já reclamava da Mesa 
não se considere discriminado pelo fato de o Senador Pedr~ 
Simon ser do PMDB, e coincidenteinente o Presidente tam
bém, ainda concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo 
Lira. 

Antes, esclareço ao Senador Pedro Simon (iue a docu
mentação foi rem~tida à Procuradoria da República por solici
tação do Procurador-Geral Aristides Junqueira. 

O foro que· elegi para a deCisão foi a Comissão Mista 
de Planos Plurianuais e a ele confiarei ci-esclai·ecimento-dessa 
questão. A Presidência elegeu esse .foro e vai solicitar à Secre
taria-Geral da Mesa que faça chegar ao Sr. Deputado Messias 
Góis a documentação referida, tão logo o Senador Eduardo 
Suplicy deixe a tribuna. Aliás, no plenário, está presente o 
presidente da·Comissáo Mista, Deputado Messias Góis, talVez 
numa manifestação premoriitória. · · 
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Talvez estas duas mil páginas que aqui estão evidenciam, 
sobretudo, a grande preocupação do Senador Eduardo Supli-

' cy, que conta nesta sua jornada com o apoio decidido e entu
siástico -do Senador Pedro Sirndil, qUe-~desde õ primeiro-mo
mento assinou conjuntamente o rec)uedmento, mOstrando o 
seu propósito de colaborar-com ·o Líder do PT nessa tarefa 
de tornar claros esses fatos inquínados irregUlares e apontados, · 
portanto, para--apreciação preliminar da Conjiss~g -~stã de _ 
Planos e Orçamentos Plui"ianuais. · -

Portanto, a Presidência se desculpa com o nobre Senador 
Raimundo Lira porque intercePtou o seu àparte e, para que 
n~o se diga que quis Tavorecer um brilhante companheiro 
de bancada, que é o Senador Pedro Simon, defere a V. Ex~ 
a palavra e, conseqUente-mente, o ãpafte aó DObre Senador. 

O Sr. Raimundo Lira- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Senador Eduardo Suplicy: ·o ·alerta de V. Ex~ é importante. 
V. Ex~, juntamente Com os pteSidentes das comissões e alguns 
líderes, discutiU questões semelhantes no gabinete do-Presi~ 
dente Mauro B_enevide_s. Questões que envolvem diretamente 
o trabalho, a eficiência e a racionalização do Senado e do 
Congresso Nacional. A ConstituiçãO Federal de 88 ~rouXe 
para o Congresso Nacional competências das mais importarites 
e um acervo de muitas responsabilidades, mas nós ainda -não 
fom_os capazes de criar um gerenciamento para que estas atri~ 
buiÇõis .cons_titucionaiS tivessem efiCiência com desenvolvi
mento correto, trabalho e planejamento que a sociedade-exi
ge. Questões_-desse tipo, como a discordância que V. Ex~ 
alertou a respeito do Orçamento, são resultados das inefici_ên
ciãs, da_ falta de. infra-estrutura com que Contamos_ no Con
gresso Nacioiiãl. Presidentes de_comiS;SÕe$_,_Iiderespartidários 
não dispõem do necessário acervo humano, técnico e material _ 
que seja compatível com as atribuições constitucionais que 
recebemos em 1988. Considero o alerta de V. Ex~ muito impor
tante, mas quero dizer, de forma muito clara, que conheço 
o Minüi'tio Ricardo Fiúza há mais de 30 anos e nunca encontrei, 
em sua trajetória, em sua vida profissiOnal e -pOlítica Um fato 
concreto que desabonasse a sua conduta~ Quero, mais- uma 
vez-, dizer que o que possa, porventura, ter acontecido é o 
resultado dessa inefiCiência; -dessa falta de estrutura que tem 
sido uma preocupação- permanente do Presidente Mauro Be· 
nevidcs._ Reuniões.sistemáticas com os-p-residentes das comis
sões têm sido feitas nO sentido de que o Senado proporcione 
as condições materiais, técnicas e humanas para que possamos 
desenvolver com_eficiência, coni-cO_rreçáO, todas as atribuições 
de que somos obrigados a prestar contas à sociedade brasileira. 
Quero encerrar meu breve aparte a V. Ex• agradecendo a 
palavra que me foi concedida pelo Presidente Mauro Berre
vides e dizer que ri.ão pOdemos respon-sabilizar o Relator, 
Deputado Ricardo Fiúza, que assumiú "á -Iunção de última 
hora, com os trabalhos já em andame-nto, para que fosse 
fechado e aprovado o Orçamento num tempo extremamente 
curto, sem contar com a infra-estruturã·-que tanto necessi
tamos. Eram essas ·as considerações que tinha a fazer e mais 
uma vez agradeço a a~el)ção de _V. __ Ex_\_d_o Presidente e de 
todos os meus caríssimos companheiros. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Estejam certos, Senador 
Raiinundo Lira e_ Sr r Presidente, que o .objetivo de revelar 
e trazer à Casa esses dados é no sentido 4e fortalecer a institui~ 
çãc;> democrática e o Congresso Nacional, que Vive, hoje, dias 
da maior importância conduzidos_ dignamente pelo Presidente 
Mauro Benevides. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A OVE SE REFERE O ·sR EDUAR
DO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO) 

ANEXO I - QUÂDROS GiiRAIS - --

TOTAL GERAL - QUADRO I 
(em no de Emendas por Partido) 

Partido Incl. Excl. Saldo 

1. Relator Geral 170 - 170 
2 Bloco 234 16 218 
3. PMDB 124 18 206 
4. PDT 115 7 108 
5. PDC 39 11 28 
6. PSDB 27 X Z7 
7. PSB 14 1 13 
8. PDS 12 X 12 
9. PlB 12 X 12 
10. PTR 3 X 
11. PST 3 X 3 

'12 PRS 3 X 3 
13.PL 3 X 3 
14.PT 1 X 1 
... 

TOTAL 759 53 706 

OBS.: O processo de identificação de exclusão foi" realizado 
para todos os parlamentares do PMDB e -n-o CãStHioS demais 
partidos para parlamentares·com 3 ou ma"~s_ erilefldaS 1n_c_Iusas. 
Na checagem das íilCiusões foi comparada a redação final 
do sistema OR/92 com mais de 65.000 emendas que estavam 
rejeitadas na listagem do dia 18-12-91. 

Durante o discurso do Sr. Edu,qrdo Suplicy, o Sr. 
Lucfdio Portel/a, Suplente de Secretdrio, deixa a cadeira 
da presidência, qUe é ocupada pelo Sr. Mauro Rene
vides, Presidente. 

Durante o discurso dÓ Sr. Eduardo Suptt'(;x1 o Sr. 
.Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Cârhfdro, 1~ 
Seáetdrio. --- - - -

D~;ante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Dirceu Carneiro, ]o Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Carlos De'Carli, 29 Vice· 
Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Carlos De'Carli, 2i> Vice·Presidúue, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro B"eni!vides, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi
dência agraaece as-refeiêricias elogioSas de pfaticaritente todos 

. os Senadores à conduta da Mesa nesse episódio, não apenas 
o própriO autor da denúncia, nobre Senador Eduardo Suplicy, 
mas praticamente todos os aparteantes enalte~eram a ~tuação 
da Mesa no esclarecimento dessa matéria. Acredito que dos 
18 aparteantes, praticamente 16 fizeram expressa- referência 
à conduta da Mesa nesse fato. ~ 

E, em razão dos debates aqui travados, permitb~me escla
recer à Casa que foram estas as providências adotadas pela 
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Mesa no que pertine ã matéria foCalizada agora p-eJO nObre 
Senador Eduardo Suplicy: 

1. a denúncia inicial (ofício n' 81192) sobre supostas 
irregularidades_ na lei orçamentária deste ano, subscrita pelos 
eminentes Senador Eduardo Sui:>Iicy e Dcii)utido- Eduardo 
Jorge, foi recebida em 29-4-92, e lida na sessão dO Senado 
realizada às 10:30 horas do dia 30-4-92; ~ 

2. aS de maio, o Senador Eduardo Suplicyencaminh-ou, 
complementando o expediente anterior, novo ofício sobre a 
matéria, o de n9' 83, com nova documentação; 

3. na mesma data, o inteiro teor dos documentos foi 
enviado ao Ministro Ricardo Fiúza, Relatôr-Geràf di Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a 
fim de que se manifestasse; 

4. a 7 do mesmo mês, o Senhor Ministro remeteu à 
Presidência os esclarecimentos que achOu por bem exp-Or SObre" 
o assunto; 

5. no mesmo dia, toda a maféria foí despaChã.da à Co
missão Mista de Planos, Oiçamentos PúblicOs e Fiscalização; 

6. a 12 de maio último, a Presidêncía recebeu do ·se-na
dor Eduarcfo SUplfcy o Oficio n' 81, atravéS do qual s.~ Er 
tece comentários sobre os esclarecimentos preStados pelo en
tão Relator-Geral da lei orçameiltária, _também despachado 
àquele colegiado; 

7. a 10 de junho; a: Presidência reitúOu pedídO á-CO-ni1s
são Mista de Plano, Orçamentos Públicos e Fiscalização solici
tando urgência -na apreéiaçãO- da- inãtéfía~._- _- -_- _· -- ~-~ ~ --- -~ 

Até agora a Comissão MiSta de Planos, OrçãmeD.tos Pú
blicos e Fiscalização não ernítiu pfOnunclarneõtO a· re-speito 
do assunto para possibífitar à Presidência, se neceSSário, a 
adoção das providêricias _cabíveiS. - - - -

:?or último, esclareço que toda a matéria aqui referen
ciada foi encaminhada, através dp Ofício~ SM n" 281192 ao 
Exm~> Sr: Procuradoi-;Gú.al da Rep~blica, Dr. AriStides Íun
queírá-Alvarenga. 

Agora, o pronun_ciamento do Senador Eduardo Suplicy 
e mais particularmente o ofício subscrito, dentre outros, pelo 
Senador Pedro Simon, o expediente que engloba aproxima
damente duas mil folhas foi entregue pelo Secretário-Geral 
da Mesa ao Deputado Messias Góis, que, pór solicitação do 
Presid~~te, permaneceu, durante estas três horas, no plenário 
do Senado Federal, a fim de acompanhar os debates e receber 
o expediente que, afinal, entreg~e à Mesa, Passou às mãos 
de S. -Ex~ E desta mesma tribuna, r~itero aquilo que, através 
de ofício, já solicitei ao nobre Deputado Messias Góis, no 
sentido de que S. Ex~ apresse, no âmbito da Comissão de 
Orçamento, Planos PlurianuaiS e FiscaliiaÇã-o, á. ã'Preciciç-ão 
deste rumoroso processo;·a. fim de que se processe _o esclareci
mento que esta Casa e o Congresso Naciona.f ril_ereCein. - --

0 SR. PRESIOENTE (Mauro~ Bênevides) -=-concedo 
a palavra~<? nobre Se~ador Jutahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, sr-~ e Srs._Senadores, 
em 21 de maio do ano findo, tive a oportunidade de proferir, 
nesta Casa, pronunciainento sobre competitividade industrial, 
no qual analisei os diversos fatores que explicam a ineficiência 
brasileira perante o mercado internacional. 

Naquela ocasião, levantei a seguinte questão: "sei"á ver
dade que, no Brasil, existe, corno se costuma afirmar_, alta 
incidência de tributos, sendo ela rçsponsável pelos altos preços 
de nossos produtos e, em conseqüência, por nossa pequena 
capacidade de competição internacional''? 

- AnteS ae tratar dã queStãO, torn-a~se rieC"esSáriO 3gora, 
como antes, conceituar o que se entende por carga tributária, 
que é, segundo os especialistas, "a expressão corrente que 
se usa para indicar o percentual da renda de um cidadão 
que se destina direta ou indiretamente ao pagamento de tribu-
tos". -

A expressão carga tributária---- melhor seria, porém, 
_a expressão incidência tributária - é bimbém _ _u~ada para 
indicar a fraçáo de renda total da economia que se destina 

--·aõ-EstadO, s-ob-a forma de impoStOS.- -- - -- - - --

Traçados esses prelirnfnã.reS, Sr. P-reSidente~-SCS. Sena,do· 
res, passemos à resposta da questão levantada. 

_ De acordo com estimativa realizada pelo IPEA- Insti
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada, a carga tributária brasi
leira foi de 23,66% em 1990, conforme afirmei em meu prO· 
nunciame?to anterior. Esse percentual expressa que, somados 
todos os Impostos, taxas e contribuições pagos, sob todas 
as formas, por todos os contribuintes brasileiros, o resultado 
representa 23,66% do PIB -Produto Interno Bruto~ 

o- percentual~--sr. Presidente, Srs. Senadores, embora 
tenha sido superior ao relativo ao ano de 1989, que foi de 
2?,34% e também maior do que o referente ao ano de 1988, 
sttuado na faixa de 19,97%, é, contudo, inferior ao do ano 
~de 1970, quando alcançou 26.29% do PIB. Nesses cálculos, 
evidentemente, estão incluídos todos os tributo.s.que integram 
a_chamada carga tributária, aqueles da União, que compreen-

- -aem- OS -tri_Dütos _do Orçamento F~sC?-1 e -~a Seguridade S9cial 
(IR, IPI, IOF, contnbuiÇões dos empregadores e empregados 
para a seguridade social, Finsocial, PISJPASEP e demais tribu
tos), aqueles dos Estados (!CM, IPVA e outros) e aqueles 
dos Municípíos. - -- - - - - - -

Em comparação com a incidência -que ocOrre em países 
mais desenvolvidos, o índice brasileiro de 23~66%_ pode ser 
considerado baixo, porqmmto a média daqueles países se situa 
em torno de 40% do PIB. 

Nos países da OrganüaçãO de Cooperação e Desenvol
vimento Económico,pórexemplo, a média é de 37,2% (1985). 
Individualmente, os percentuais das receitas fiscais brutas em 
relação ao PIB dos países que integram a lnstitufção são os 
seguintes: Suécia - 50,5, .Dibámarca.--:::..::.--49;2, NórUegá :._ 
47,8, Bélgica-46,9, França -45,6, Holanda-45,0, Luxem
burgo- 42;8, Áustria- 42,5, Irlanda- 39,1, Reino Unido 
- 38,1, Alemanha- 37,8. Finlândia, 37,3, Grécia --35,1, 
Itália- 34,7, Nova Zelândia- 34,3, Canadá -~33,1, Suíça 
-32,1, Portugal- 31,1. Austrália -il0,3. Estados Unidos 
-29,2, Espanha- 28,8, Japão -28,0 e Turquia -16.1. 

Ao fazer desfilar todos esses valores, não pretendo, abso
lutamente, provar que nosso sistema tributário não apresente 
desvios que devam s_er corrigidos, conforme mais à frente 
emprenderei demonstrar. Mas, não posso também deixar de 
registrar que muito do que é publicado na imprensa sobre 
a suposta existência de pesadíssíma incidência tributária, no 
Brasil, não passa de equívoco ou de argumentos forjados por 
alguns empresários ávidos por aumentar os próprios lucros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadoresl 
Hoj~, a questão da carga tributária está sendo intensa· 

mente discutida no País. A meu vei, porém, a maioria dos_ 
empresários que continuam insistindo na existência-de elevada 
inc!âência tributária no Brasil centra fogo agora contra o Go· 
verno, porque quer converter os tributos no bode expiatório 
dos altos preços que vém praticando. Esses empresários, na 
verdade, teimam em não admitir sua in.eficiência- no- novo 
contexto que se vai implantando no País, de economia de 
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mercado_ e de preços livres. Na verdade, o discurso liberal 
desses empresários é medularmente falso: nos tempos do inter
vencionismá do Estado na economia, lucraram como isenção 
de tributos e. com subsídios de toda ordem, mas apregoavam 
a liberalização da economia naQueles aspectos que lhes aumen
tariam os lucros. Agora, em tempos de economia de mercado, 
.querem eximir-se da responsabilidade de pagar impostos, sob 
a alegação de que essa é a forma 4e reP.ução t;l9s preços de 
seus produtos. Além disso, pretendem continuar isentos da 
realização, Seni -o concurso _do Governo, de- tqdo e_qualquer 
investimento e risco ínáentes aos proCessos-necessários à mo
dernização de suas empresas, para torná-las habilitadas à com-: 
petição... - - --

A meu ver, ainda, as publicações a respeito da suposta 
elevada incidência tributári-a que, ultimamente, vêm iriundan
do o País são a muníção que em.presâdoS e- "lobistas", em 
nome do mais exacerbado liberalismo, eStão usando para me
tralhar a Constituição braSileira, no titomeirtO-ein --que já Se 
começa a discutir sua revisão. Em síntese, o que ptetendem 
é reduzir ao máxlmõ as obrigações tiibutárias estípuladas para 
as pessoas físicas que integram a dite económica brasielira, 
bem como para as pessoas jurídicas que lhes pertencem. 

Há pouco, um órgão da imprensa publicou longa reporta
gem sob o título "Impostos representam até um terço do 
preço_do produto", como uma série de cifras_ e tabelas refe
rentes aos impoStos pagos pela indústria e pelo comércio e 
aqueles incidentes sobre os salários. A matéria- demonstra, 
por exemplo, que, em relação aos produtos especificados (al
guns eletrodomésticos, fraldas descartáveis e cadernos e_scola
res), os impostos representam de 25,0% a 33,0% de seus 
preços, e que a contribuiÇão dos trabalhadores relativa ao 
INSS e ao Imposto de Renda na Fonte, considerados salários 
com valor que variam entre Cr$150 mil e Cf$1,5 milhão, po
dem representar de 7,3% a 13,3% do valor percebido. 

Ao longo da reportagem, alinhavaram-se argumentos 
contra os impostos e contra o própriO Estado, afirrilando-se 
que "o País tem um_ dos maiores níveis de_ taxação entr~- _as 
principais econoníüis--rilundiais". Acumularam-se, no texto, 
cálculos diversos para demonstrar que, "s.em a presença do 
gqverno", os produtos citados_ teriam preços bastante redu
zidos. 

O grande equívoco de determinadas inform3.çóes é igno
rar o verdadeiro significado dos impostos. 

Impostos podem ser entendidos como taxas que são obri
gatoriamente pagas ao Estado para serem revertidas à coletivi
dade, sob a forma de benefícios de interesse geral, entre outro 
a educação, a saúde, as vias de transportys, os- transportes 
públicos, o saneamento básico, a segurança, a justiça. Dessa 
forma, os próprios empresários são também beneficiárioS, di
reta ou indiretamente, das realizações do Estado, tornadas 
possíveis graçãs aos tributos arrecadados. Em geral, esse ponto 
não é mencionado nos discursos daqueles que apregoam a 
necessidade da ausência do Estado da vida das pessoas-,· nem 
é considerado nos cálculos relativos aos lucros empresariais. 

Pode-se, ademais, entender que os impostos não são so
mente obrigatórioS mas também necessários, se se tem pre
sente que eles integram a relação contratual entre os cidadãos 
e o Estado, que lhes protege os bens e a própria vida, corres
pondendo, por assim dizer, ao preço que os indivíduos pagam 
pelos serviços prestados pelo· Estado à coletividade. Dessa 
forma, os impostos podem ser entendidos como uma espécie 
de dívida social, da qual os cidadãos são devedores pelo fato_ 

_de pertencerem a un;ta determinada comunidade política. 

Essas breves noções, pretendi expô-las, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, por entender que poderão nos orientar rumo 
a um melhor entendimento do tema que pretendo, a partir 
de agora, explorar, qual seja, o da política tributária. 

Introduzindo-me no tema, desejo de plano ressaltar que 
toda política tributária não pode ser elaborada senão em um 
quadro emoldurado pela ·ordem jurídica. Leis são necessárias 
para impedir a espoliação arbitrárfa. -

Além disso, é necessário que os Poderes LegiSlativo, Exe
cutivo e Judiciário, qu~ndo se _trate <;te legislação tributária, 
sejam os primeiros a Inanifestar o respeitO que a ela se deve, 
cuidandos semp_re de seu ap_erfeíçoamento segundo os ditames 
da justiça. 

Não se pode também olvidar que as leis devem estar 
integradas em conjunto ordenado, de maneira a ser sentida 
pelos cidadãos como um valor respeitáVel, sendo, por via 
de conseqüência, algo que se tome respeitado. 

Explíco-me melhor, Srs.-Senadores: uma lei é eficaz quan
do respeitada, o que, sem dúvida, ocorre quando ela é sentida 
como sendo um mandamento a que se deve obediência, corres
pondendo, portanto, -ao s-entimento de justiça do grupo huma
no a que se destina. A lei deve, então, ser desejada e aceita 
como uma busca e uma aproximação da justiça. Sem -isso, 
mesmo que aprovada segundo os cânone-s do mais rigOroso 
processo legislativo, não deixará de ser sentida como ato de 
tirania. · · - · · · 

Dessa maneira, faço realçar um ponto que tem sido fre
qüentemente desprezado pelos legisiadores e administradores 
brasileiros, qual seja, o de formularem as leis, os decretos 
as instruç6es, enfim todos os atos normativos, com todos o~ 
seus preceitos e sanções, sem a preocupação de saberem como 
a lei será cumprida e aceita- pelos cidadãos~ _ _ 

Ponto não_ menos grave também é a lei mal formUlada 
ou que leva a situações de injustiça, algo que vem se tornando 
comum e col)Íqueiro no Brasil, com a freqüente aprovação 
de leis fiscais em apressadas, tumultuadas e caóticas sessões 
de fim de períodos legislativos. E grave, igualmente, é o peso 
exagerado_ que vem sendo imposto a determinados segmentos 
sociais, como o dos_ trabalhadores da classe média, sujeitos 

_ sempre ao sacrifício dos aumentos da tributação, toda vez 
que se pretende aumentar a arrecadação, sem que os segmen
toS _economicamente maiS bem aquinhoados sejam exj:K)stos 

~_ao mesmo _ônus. . . 
Evidentemente que tais condutas no processo de elabo

ração legislativa, pautada~_ na desordem ou na injustiça, por 
ferirem princípios éticos, acabam por criar em torno da lei 
um clima de descrédito, despojando-a do indispensável apoio 
e conseno social. Em conseqüência, surgem, por todos os 
qUadrantes da Nação, procedimentos generalizados de fraudes 
e de evasão. 

De tudo isso, resulta evidente que não se pode prescindir, 
na formulação da política tributária, de vigorosa: base ética. 
Não há, Senhores Senadores, justa política: tributária sem o 
respeito a certos valores que a sustentem. 

Embora muitos-considerem essa questão algo de natureza 
pessoal e subjetiva, não podem, a meu ver, os formuladores 
da política tributária, sob pena de conduzirem ao descrédito, 
esquecer valores- como a justiça distributiva, bem como o 
respeito à pessoa e aos -direitos de defesa. 

A ConstituiçãO brasileira, de maneira geral, e o Tífulo 
VI, em seu Capítulo I, dedicado ao Sistema Tributário Nacio
nal, em partkular, consagram esses-valores. Dessa maneira, 
não me parece que -nos-sa LeiMaior deva ser profundamente 
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alterada no que diz respeito ao sistema tfibutário, como vêm o ImPosto sobre Grandes Fortunas, embora ele esteja previsto 
apregoando insistentemente suspeitos- delerisóres -ao- Iíbe"fã~-- --na-ãfíi1ea VII do art. 153 _da __ Cons_tituição Federal, A_falta 
lismo económico. Basta que, na formulação da política fiscal, de regulamentação desse imposto, existente na quase totali-
os valores expressos nos mandamentos constitucionais sejam dade dos pafses dem_Qcráticos, por tudo que poderia sua insti-
integralmente respeitados. tuição representar no processo de desconcentração de__renda, 

Na verdade, nossa Constituíção_-ri:ãO C.stãm.ãrfOfmUI8.da. é o maior argumento de que não Poderemos nos lançar na 
Mal elaborada tem sido a política tributária brasileira, que tarefa de alterar profundamente a COn-StituiçãO;- sem o riscO 
não tem sido consentânea com os princípios fundamentais de termos que voltar a revê~la logo em seguida. 
expressos na Lei Magna. Sr. Presidente, Srs~ S_enadores! 
· Na Constituição brasileira estão assentados princípios tri- Todo o arcabouço constitucionaL brasileiro foi ergUido, 
butários que resultaram, aqui e em todo o mundo, de longas visando à instituição de um Estado Democrático, que sedes-
conquistas na luta contra o arbítrio, no exercício- do poder tina a assegurar o exercício dos direitos sociais -e fnâivíduais, 
de tributar. a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 

De todos ess_es princípios, o mais universal é o da legali- a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma socie-
dade, que determina que todo tributo deve ter causa no texto dade fraterna, pluralista e sem preconceitos~ fundada na bar-
constitucional. Segundo esse princípio, as pessoas somente mania social, segundo proclama o Preâmbulo de nossa Consti-
são compelidas a pagar tributos, se _a lei assim o determinar. tuição. 

O princípio da- ánterioriaa-de impõe que_ a lei esteja em Por força desse propósito, a política tributáiía brasileira 
vigor antes do exercício financeiro ri6 qual o tributo será exi- dev_erá ter por fundamento e objetivo à própria democracia. 
gido. O conceito de democracia, no Brasil, tem sido muito 

A capacidade contributiva, conforme previsto-no a·rt. ]45, mal compreendido, infelizmente. Muitos a limitam ao mei'O 
§ 1", é outro princípio constante de nossa Constituição. De processo eleitoral de escolha dos governantes e de seus repreM 
inspiração fundamentalmente democrática, decorre do piin- sentantes no Parlamento. Há aqueles que só enxergam nela 
cípio de igualdade, pois é jüsto que aqueles que detêm maiores a separação e 0 equilíbrio entre os Poderes Legislativo, Execu-
riqueza:s paguem mais "ínipOstóS do que os mais-pobres, princi- tivo e Judiciário. Outros a consideram simples regime onde 
palmente em países como o Brasil, onde a concentração da é licita a existênCia de todo _0 tipo de pressão~ a pressão ·de 
renda é muito elevada. · · d d · d certos segmentos soctais, e etermma os grupos económicos, 

A incorporação desses princípios universais de trubutação de alguns partidos políticos, de grupos que dominam os meios 
ao corpo constitucional, sem dúvida, representa grande avan- de comunicação social, de uma maioria sobre a minoria, ou 
ço, devendo ser, por isso, preservados e consagrados como até mesmo de uma m;noria sobre a maioria. 
diretbres do Sistema Tributário Nacional. Evidentemente, todas essas visões igiiOr3, o Que é maís \Dessa forma, as ini.ímerãs jji"Opcis-f3S ãe reformatríDUtái'.iá 
existentes devem ser criteriosamente analisadas, sobretudo fundamental na democracia, precisamente que ela é uma-étiCa, 
em. relaça-0 aos pressupostos q· e embasaram a elabo aç-o que se constitui, em substância; de re.<;peito ao Ser humano, u r a 
da Constituição de 1988. - - --- ------ mesmo quando ele pertence a partidos políticos de oposição. 

Dessa forma, emerge no âmago da democracia a questão 
Assim, é preciSo-cuidado com algumas reivindicações de do bem comum, que deve pautar simultaneamente todas as 

simplificações feitas por alguns segmentos sociais, cUjO âiscui-~ 
so preconiza a simplificação da burocracia e da moralídade ações dos legisladores e justificar todo O seu poder. 
no trato da coisa pública, embora suas atitudes sejam caracte- -Em assun serl~o, a preocUpação do- bern--Comuni :gassa 
rísticas de quem não cumpre suas obrigações fisca:is. a -ser- õ -p-onto medular de foda a política tributária. 

Evidentemente, hã sempre, ao menos do ponto de vista Neste contorno, ganham, então, nova dimensão os direi~ 
teórico, o que possa ser aperfeiçoado em qualquer sistema to"S dos indivíduos, que se impõem acima da onipotência dos 
tributário, mesmo que tenha sido recentemente implantado. legisladores e dos administradores, e acima da criação arbi-

Simplificações são necessárias, principãfrneOte a da ligiS- trária de quaisquer normas. Chega-se, assim, ao campo da 
lação fiscal, muito extensa no BrasiLSOm(últe-o-regUiamento ética do legislador. 
do Imposto_ de Renda, por exemplo, possui aproximadamente De maneira muito esquemática, POder-se-iani enunler3.i-, 
oitocentos artigos. Apenas para disciplinar o Imposto de Ren- Segundo os cânones da ética do legislador • alguns direitos 
da são emitidas cerca de cem normas anuais. fundamentais dos indivíduos, a saber: o direito à vida, à liber-

n t h' · t c1 • l'f' - t ~a~e i_~di~!<!u_a_l_,_~P!:9P~i_e4a9~_. çq_g~i9c:;r~d_a_~qa_{ul)ção sodal. __ evem ser Mam_em proJe.a_as s1mp.ucaçoes sensa.as pa- bem como 
0 

direito â defesa.- - - - · 
ra reduzir o número de taxas e impostos ora- existentes no 
Brasil, calculados em mais-de cinco dezenas. - - Sr. Presidente,Srs. Senadores! 

Essas exigências de simplificaçãdâeveriam, porénr, atin- Das premissas expostas, resulta que, nos termos da ética 
gir" todo o Sistema Tributário Nacional,- a ponto de- deSfígu- fiscal, dois conjuntos de regras emergem dos direitos funda-
rá-lo? Parece-me que essa indagação seria resporidida com mentais antes enumerados. 
duas outras: Não seria· extemporânea a proposta:· de revisão Primeiramente, há a exigêm:ta de -que os-direitos de defesa 
total do Sistema Tributário Nacional, sem que o texto consiitu- dos contribuintes não sejam, em hipótese alguma, limitados. 
cional tributário tenha sido ainda c-ompletamente regulamen- Esse princfpío pode ser assim formulado: "'Todo imposto, 
tado? Havendo um grande espaço vazio 00-~rexto~c<:rnstitu- mesmo cobrado por força de uma lei, que é exigido sem _que 
cional, não estaria invíabilizada sua avaliação e sua conse- o contribuinte tenha a possibilidade de submeter a exigência 
qüente revisão? a~ ~~~t!gl_~_9e u~~ _i~stânc_ia judiciárJ<! _ o_l?ie_t~v_a _§_ i!!lQª!'~iã.l:-. 

se sttua fora Oe uma ordem jurfdica inaceitável" (Claeys 
Esse simples exemplo de vácuo, imperdoável nas dispaM Bouuaerte). 

sições con~titucionais tributárias vigentes,leva-nos a respostas Há, além dessa primeira, outra exigência: a política tribuM 
das perguntas formuladas: não instituímos ainda no Brasil tária deve promover a justiça distributiva, mediãnte a i~ual 
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dade de encargos. Deve, ademais, impedir que todo e qual
quer imposto seja, declarada ou veladamente, espoliativo. 

1 Segundo esse princípio, deve-se adaptar a cobrança-dos impos
tos à capacidade contributiva dos cidadãos. 

Esse princípio conduz-nos, Senhor Presidente e Senhores 
Senadores, ao cerne do tema que empreendi analisar, qual 
seja, a que~tão dos tributos diretos e indiretos e a capacidade 
.contributiva de cada pc!ssoa ou empresa. 

Expressa o §~ 2' do art. 145 da Constituição Federal que 
"sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e 
serão graduados segundo a capacidade económica do contri
buinte, facultado à administração tributária. especialmente 
para conferir efetividade a esses objetivos, identifiCar, respei
tados os direitoS individuais e nos termos da lei, o património, 
os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte". 

Basicamente, esse dispositiVo coilstituCióh3.l faz emergir 
a discussão sobre qual' seria a· carga tributária justa, relaCio
nando-a com a capacidade efetiva de cada contribuinte para 
suportar os tributos. 

No Brasil, no entanto, essa discussão, costuma passar ao 
largo da preocupação de numerosos legisladores, submetidos 
anualmente, quando da elaboração e aprovação da Lei Orça
mentária, O ritUal que Çumprem de maneira mais oU menos 
rotineira, sem maiof atç:qção à verdadeír~ capacidade contri
butiva: dos brasileiros. essa discussão passa ao largo também 
da quase totalidade dos cidadãos. . _ 

Coirió se silbe, no Orçamento são fixadas as despesas 
e esti.mul~das as receitas. Aquelas correspondem às necessi
dades _a serem supridas pélo setor público rio exercício fiscal 
subseqüenté. Estâs _estimam o montante ç:le recursOs nece_s
sários a dar cobertura às despesas previstas." 

·.Pela Lei Orça:ment~t-ia, o Poder LegiSlativo estíma, en
tãQ, o' volume dos tribu.to~ que serão artedn:iados e autoriza 
o Poder Executivo a ga~t;í-los nos fins especificados. Em essên
ci:3.1 o Poder Legislatiyo distribui anualm.eót~ a carga trib~t;iria 
entre os grupos sociaiS-, fix-ando a arrecadação que será obtida 
com os impostos. ' · 
· Ess.e é um aspecto'-dOs mais importan.ic!S na polífiCa tribu-
tária, embora sobre ele tecaia a habitual desatenção dos parla
menteres, normalmente ·mais preocupadOs, no Brasil, em defi
nú: óride serão_ realizadOs os gastos e os _s~us benefiCiários, 
do que, propriamente, em identificar quem. Irá pagar os ímpOs
tos e_ qual a efetiVa- C3p3.cidade dos contribuintes, diferente
mente do que costuma acontecerem países politicamente mais 
desenvolvidos, onde há maior representâtividade e partici-
paçãO democ.::ática. · -- ' ' 

Essa distorção Só tem feito prejud)Ca_r _a reali~aç~o da 
justiça.fiscal, que deve estar sempre assentada na equilibrada 
distfibuiÇão"dos encargos fiscais, isto·é-,~·na identificãç~o dos 
grupos· que irãó cOD.thõUir com a maióf oU menor parcela 
dos impostos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: sem c,l~vida, os conceitos 
de justa carga tributária ou de capacidade efetiva são muito 
difíceis de sereni formados, porque compreendem outros inu
meráveis conceitos, muitOs deles de difícil objetiVação. No 
entanto, tem sido univ~rsalmente aceito que os impostos dire

. tos costumam ser mais_ju$tOs do que os i~postos indiretos. 
Grosso modo, são diretos os impostos Que incidem sobre 

a riqueza dos_ contribuintes, isto é, ·sobre seus capitais ou 
suas rendas. Dependem da importância das riquezas possuí
das, das rendas auferidas ou dos salários percebidos, Em prin
cípio, cOnstituem exemplos de impostos diretos, entre outros, 
o im~osto de renda, o imposto territorial urbano ou rural, 

o imposto sobre grandes fortunas e o imposto sobre veículos 
automotores. -

Já os impostos indiretos, aqueles que decorrem da produ
ção e comercialização, incidem geralmente sobre vendas, pro
dutos industrializados e importação. 

No Brasil, ocorre-nos de imediato, como exemplo de 
indiretos, em princípio, o IPI - Imposto sobre Produtos In
dustrializados, e o ICMS- Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias e Serviços. Fica patente, à guisa d"e ilustração, que 
o IPI é um impoSto indireto, pois sua incidencia se dá; em · 
uma única alíquota, sobre cada espécie de bem, quer seja 
~le adquirido por pessoa que ga·nhe salário mínimo; quer Seja 
por alguém que possua uma renda milhares de vezes maior. 

O caso-ilUstrado do IPI demonstra muito bem por que 
ele é um imposto menos justo: cobrado indistintamente, em 
igual intensidade, de ricos e pobres, não considera a capaci
dade contributiva de cada pessoa. 

MaS não é só por isso que ele é mais IDjusto. Como 
os demais impostoS índiretos, ele é proporcionalmente muito 
mais pesado para os mais pobres do que para oS mais ricos 
uma vez que, quanto mais pobre é aquele que paga o imposto, 
maior será, proporcionalmente, o peso Qo tr_ibuto sobre sua 
renda. 

Mais evidente se torna a injustiça nos impostos indiretos, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, se se considera que eles não 
incidem somente sobre os bens supérfluos, mas também sobre 
os bens essenciais, como alimentos, vestuário, medicamentos, 
energia -elétrica, combustíveis e muitos outros prodUtos de 
primeira neCessidade. Assim, aquelas pessoas que têm salários 
mais baixos e que o consomem integralmente na aquisição 
de bens ~ssenciais pagam impostos sobre o total de seus salá
rj_os, diferentemente- daquelas pessoas que ganham mais do 
que necessitam Para viver. Os ricos, dessa forma, somente 

.pagam o imposto sobre a parcela da renda que consomem. 
Não pagam impostos indiretos sobre a parcela que não gastam, 
isto é, sobre a poupança. 

p_q__exposto conclui-se, então, que, para os consumidores, 
principalmente para aqueles de renda mais baixa, os impostos 
indiretos são bastante injustos. 

_José Rocha, autor de "Os Impostos e a concentração 
d~ r~nda: as raízes da crise - caq$35, conseqüências e cami
nhos". publicado em março de 1991, disserta, de fonna .bas
tante _diqátic~, sobre a injustiça dos impostos indiretos, che
gando até mesmo a quantificar a sua dimen~o, embora com 
números já corrOídos pela elevada inflação existente nO País, 
O-- que, contudo, não invalida os percentuais apresentados, 
uma vez que eles se mantêm constantes. 

Eis o exemplo que utiliza: 
"Suponhamos que uma família-padrão brasileira seja 

constituída por um casal e dois fi.lh__os, e que, para viver com 
relativa dignidade, tenha que consumir tudo o que ganha, 
e que essa renda seja de Cr$80.000,00 mensais. 

"Para comprar alimentos, roupas, gastos com transpor
tes, remédios, energia elétrica etc.., vamos estimar que essa 
família pague, em impostos indiretos, embutidos nesses bens 
e serviços que consome, em especial com o IPI e o ICMS, 
20% da total de sua renda, ou seja, Cr$16.000,00. 

"Admitindo que as demais f3mílias brasileiras que ga
nham acima desse valor mantivessem, também, esse mesmo 
padrão de vida, embora a renda dessas famílias fosse superior, 
todas elas gastariam Cr$80.000,00 mensais pará viver, e paga
riam, portanto, os mesmos Cr$16.000,00 mensais de tributos 
indiretos. Teríamos, então, a seguinte situação: 
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Renda mensal 

Cr$ 80.000,00 
Cr$ 160.000,00 
Cr$ 320.000,00 
Cr$ 640.000,00 

Tributos 
indiretos 

Cr$ 16.000,00. 
Cr$ 16.000,00 

· Cr$ 16.000,00 
Cr$ 16.000,00 

Percentual 
sobre a renda 

20% 
•• 

0

~10% 

5% 
5% 

•'Dessa forma, como se constata, quanto ma:ioifor a i'enda 
da família, menor será a carga tributária relativa que ela supor
ta. Ou seja, quanto menos ganhar uma família, mais imPosto 
indireto ela paga, proporcionalmente ao que ganha, para vi
ver." 

Sr. Presidente, Srs. senadores! 
No quadro das injustiças sociais em que se trarisfOrmou 

o Brasil, não é estranho que predominem os ítnpostos SoCial
mente mais injustos, iSto- é; os--ini"p-õ-stOS- iildíie1óS-:---- - ~ ----- -

Esses impostOs, que sãá mais fáceiS de- reColher, sã_o res
ponsáveis, no Brasil, por cerca de 80% da arrecadação fed_eral, 
estadual e municipal, percentual que torna evidente o caráter 
injusto de nossa política tributária. - -

Em países desenvolvidos como a Suíça, os~E~tados Uni· 
dos, a Suécia, a Nova Zelândia, a Bélgica, a Holanda, a Dina
marca, a Inglaterra e_ a Noruega, ao contrário, os imPOstos 
diretos superam os indiretos, chegando a contribuir com até 
68.a 53% da receita pública. 

Na Alemanha, o sistema tributário prevê inipostos iri.dire
tos com base em alfquota de 14%. A taxa de alguns produtos 
básicos e de alguns serviços não supera, porém, 7%. 

Nos Estados Unidos, os tributos indiretos cobrados pelo 
Governo Federal sobre a indústria e o varejo têm cotas máxi
mas de 12%. Os eStados norte-americanos podem cobrar, 
a exemplo do Brasil, impostos sobre operações de venda. 
Mas lá, as alíquotas variam de 6 a 8% na maioria dm; estados. 

Na Argentina, os impostoS-iridiretos são altos, chegando 
as alíquotas a até 18%. Não incidem elas, porém, sobre ali
mentos destinados à industrializaçã-o-e sobre os_medicamentos. 

No México, os- impostoS "ii:ldiretos incidentes sobre os 
produtos e serviços atingem alíquota média de 15%. 

O Brasll, se é verdadeiro o propósito de sua moderni
zação, tem que trilhar caminho semelhante àquele dos países 
mais desenvolvidos, a começar pela implantação de política 
tributária ma~s justa. Destarte, tem que implantar, de forma 
maciça, os impoStos diretos, como o do Imposto de Renda 
verdadeiramente progressivo,_ o imposto sobre grandes fortu
nas, o Imposto predial rural e o imposto de transmissão causa 
mortis, estes também progressivos. 

A propósito do Imposto de Renda, não me canso de 
mostrar sua injüStiç-á--qúanâo incide sobre certos níveis sala
riaiS. De fato, Senhores Senadores, o Imposto de Renda, 
no Brasil, é progressivo nas primeiras-Classes de renda, tornan
do-se, nas classes de renda mais elevada, regressivo, com 
indiscutível privilégio para os mais ricos. -- - -

Como afirma Orlando Soares, em seu "Comentários- à 
Constituição da RepUblica Federativa do Brasil", publicado 
no ano findo, "a alta classe média incide em 55%_de imposto, 
mas a classe rica também incide nos mesmos 55%, que é 
a incidência máxima, o qUe sigriífica a SU.btrffilXfãÇãõ-da-s Classes 
de renda alta, em detrimento das classes médias, as quais 
suportam de fato o erário público". 

" Folha de S. Paulo publicou, em 2 de julho do ano 
passado, ilustrativa reportagem com o título HClasse média 
gasta 10 dias por mês com tributosn, em que móstra a sobre-

carga fiscal que atinge a classe média. Eis alguns trechos da 
reportagem: 

"A classe média brasileira traballia dua~ horas e meia 
por dia - da jornada de oito horas -- apenas para o paga

--mento dos impostos federais, estaduais e municipais. Isso_equi-
- Vale- a dez dias de trabalho por mês, ou 31,89% sobre a renda 

bruta familiar. 
-----<c Os dados são de um estudo feito pela advogada especia

lista em tributação, EliSabeth Regina LeWandowski Libertuci, 
do escritório S_troeter, Trench e Veirano. Seu_s cálculos se 
baseiam em uma famOia com renda bruta de Cr$1 milhão 
em maio e três dependentes (esposa e dois filhos, ambos em 
idade escolar). Foram considerados o IR, IPI, ICMS, ISS, 
IPTU e a contribuição previdenciária ao INSS. 

"O trabalhador gasta 31,89% de sua renda em impostos, 
assim distribuídos: 19,96% com o IR, 2,03% com o INSS, 
8,90% com os indiretos (IPI, ICMS e ISS) e 1,0% com IPTU. 
Ele trabalha, precisamente, 154 minutos diários para pagar 
os iriipOstos. A distribuiÇão é a seguinte: 96 Com IR, 10 com 
a contribuição ao JNss; 43 com o"s" indiretos e 5 minutos coin 
IPTU". 

Mas não é só a classe média a injustiçada. Tanibém o 
-é ·a--Classe pobre, pois a injustiça ~perdura quando, segundo 
as expressões de Orlando Soares, "toda a tributação industrial, 
comercial e imobiliária é repassada para os preços, e -quem 
paga, assim, é o consumidor e, portanto, a esmagadora maio
ria da população, de parcos rendiinentos, já que mais de 50% 
dos brasileiros ganham menos de trêS Salários mínimos". Dian
te desse quadro~_ conclui o professo'r: "dõ Ponto de vistã tribu
tário, o Brasil tOmou-se o paraíso dbs ricos". 

Pe fato, no _BrasilJ tem-se ado~a_do com freqü~ncia o 
-caminho mais fácil e mais iníquo, seinpre que se quer aumentar 
a arrecadação, impondo-se insuportável tributação sob.re os 

___ qUe cumprem suas obrigações fiscais, aquelas pessoas que 
constituem as categorias inais facilmente identificáveis, como 
a classe assalarfada e os consumidor~s- finais. 

Como se sabe, essa política não tem logrado êxito, pois 
não tem conseguido elevar a arrecadação aos níveis desejados, 
uma vez que maD.té~ reduzida a -~a~ tribUtária. Aié.m dis~o, 
segundo declaração constante do dop~mento "DiretrizeS para 
a reforma tnbutátia: II Congresso Nacional Sindical", outubro 
de 1991, de responsabilidade do Sindicato Nacional deis Audi
tores Fiscais e Té_sOm:o Nacional,- f'a ausência de Vei"ificaçâo 
-~eg~_ar e criteriqs_~ _dos Il~g~cio.s.4~.s-~o~_t~_bu~~es. ~: :3:_Í_!:Ppuni
dade daqueles que descumprem sistematiamente suas obriga
çõ_es_ ª~is caus~Ip. u.01 grande ~esal~_~to _c_ív~~~ _ c_o~ _conse
qüêitCiás danos_as. para as relações sociais e para a relação 
entre o Estado e o _cidadão ~principalmente se considerarmos 
o pagamento de impostos como o víricU.lo mais forte e Yisfvel 
dessa última". 

Sr .. Presidente, ·srs. Senadores: será possível a alteração 
desse estado de coisas? Responder a essa questão, levantando 
aJ.guinas reflexõeS sobre o tema, é a·empresa a que, agora, 
me proponho. 

-Prlm.eirameilte, insisto em que-temos que procuraram-
-pliar a base tributária. O alargamento do universo de _contri-
buintes e a eliminação de redenções fiscais devem nortear 
o esforço de ampliação da receita. Sem a ampliação da base 
tributária, cqntinuaremos penaliza"ndo, com impostos injustos, 
as classes .Jl!édia e pobre. 

Com a ampliação da base trib~tária, será possível evitar 
o tecniciSmo simplório das constantes majorações de alíquotas 
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e redução dos prazos de recolhimento _de impostos, medidas 
a que estão habituados os legisladores e o Governo brasileiro, 
sempre que necessitam aumentar a arreCadação. 

Temos, ainda, que remover ·a- regressiVidade do atual 
sistema tributário, bem como conferir~lhe estabilidade, preju
dicada _ultimamente pelas contínuas alterações da legislação 
fiscal. 

Simultaneamente, temos também que dotar de seriedade 
e de eficiência: a adminiStra-çã-õ ffscál -orasneira, e torná-la 
plenamente habilitada ao desempenho de todas as suas atribui
ções. 

Não podemos, em conseqüência, deixar de fortalecer a 
Secretaria da Receita Federal, órgão I~$ponsável pela execu
ção da política tributáriã-do Estado, equipando-a com recursos 
humanos e financeiros em quantidade suficiente, e com os 
recursos tecnológiCos -riecesSários, de maneira a resultar-lhe 
aumentada a produtiVidade fiscal. - --- ---

Defendo igualmente uma ampla simplificação-e -nioâerni
zação do sistema de cobrança de impostos, a fim de baratear 
a arrecadação e dirriiritiíf a· iMensa sonegação bOje existente. 

De pleno acordo com os Auditores Fiscais, desejo corro
borar também essa declaração constante de suas Dii'etrizes, 
relativa ao aperfeiçoamento do sistema tributáriO brasileiro: 
"o combate ã sonegação-, à fraude, à desiguald~de fiscal não 
são simples palavras de ordem, mas políticas de administração 
tributária imprescindíveis à implantação de qualquer sistema 
fiscal eficiente". 

A propósito, retorno a meu pronunciamento sobre com
petitividade industrial e incidência tributária, no qual tratei 
da questão de evasão--de tributos nes~estermos: "Ninguém 
no Brasil ignora que a inCidêncía tributáriasobre as empresas 
é-diriiíiiuída, em razão de brechas na legislação que permitem 
a evasão de grande parte dos tributos. Há, ademais, a evasão 
que se dá por fraUdes, como- o subfaturamento, ·a falta de 
emissão de notas e a conseqüente omissão-da receita. Segundo 
se estima, a sonegação dos principaiS imp-oStOs-, como o IPI, 
o ICMS e o Imposto de Renda, gira em- torno de quarenta 
a sessenta por cento para o conjunto das empresas, e em 
noventa por cento· para algumas delas". Faz-se necessário, 
então, o aprimoramento da legislação- fiscal e dos mecanismos 
de flscalização;bem como o estabelecimento-;de punições mais 
rigorosas para os sonegadores. 

0-uãiito"-aO--GOvemo propriamente dito, a política tribu
tária deve estabelecer sérios prinCípios relativos ao uso que 
ele faz dos impostos arrecadados. Assim, ao irivés de reduzir 
receitas, deve o_Governo realizar menores gastos, sobretudo 
no que se refere às atividades que não são típicas do Estado. 
Na verdade, o Governo deve cortar gastos mais do que reduzir 
exageradamente os impostos-, porquanto essa última provi
dência, se executada, poderia levá~Io a ter que adotar outras 
fórmulas para conseguir recursos, como o imposto inflacio
nário, ·ou seja, a emissão de moeda, o que seria pior para 
to_d_o_s. 

Em síntese, proponho uma política tributária que seja 
capaz de equiparar ·o Brasil, na área, a países que ostentam 
níveis adequados de crédito fiscal, a qual poderia ser resumida 
iel'J.<téncia de "um corpo de leis pmtetora!>docrtdito~tritmtá· 
rio, a um conJunto de punições ágil e exemplar e à autonomia 
da Receita Federal", conforme proposta do documento "Dire~ 
trizes para a Reforma Tributária: II Congresso Nacional Sindi
cal dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacio-nal", há pouco 
iá referenciado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: com toda essa longa dis
sertação, não pretendi trazer a e_ssa Casa senão alguns pontos 
soOre política tributária. - -

Ousei até mesmo apresentar algumas sug~stões para a 
formulação de uma nova política tributária para o País. 

No entanto, só há um ponto em que acredito, por sabê-lo 
capaz de, uma vez enraizado na cultura de uma Nação, trans
formar todas as relações nela existentes. 

Refiro-me à Justiça, Srs. Senadores. 
Sem ela, tornam-se vãs todas as tentativas de instituição, 

nnBrasil, do Estado Democrático e de tudo o que nele existe, 
s_eja na ordem económica, na ordem financeira ou na ordem 
social. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

~ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a·palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEI>EKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
nesta conjuntura em que o apelo ao escandaloso se _toma 
mais sedutor para a mídia do que o conhecimento e o debate 
dos grandes problemas nacionais, nunca é. dema~s trazer para 
~ta Casa a discussão sobre as estratégias mais corivenierites 
para que o Brasil retome o caminho do desenvolviniento eco
nómico e social, gerando aqui dentro capitais e recursos -tecno
lógicos para a complexa e importante empreitada. 

Eridál contexto, aSsume papel importante o Projeto Em
brapa II, do projeto de pesquisa ao desenvolvimento socioeco~ 
nômíco do mercado, elaborado pelos especialistas Murilo Xa
_'!i~r Flores e_José de Souza Silva, o primeiro atual preSidente 
daEmbrapa, o segundo Chefe da Secretél:ria_ de Administração 
Estratégica daquela instituição, ambos homehs dedicados ao 
estudo e- pesquisa dos nossos problemas agrícolas. 

Na irltrodução ao documento, os autores advertem que 
o "Projeto Embrapa II", do projeto de pesquisa ao desenvol
vimento sócio-económico no cOntexto do mercado, coritiriua 
o esforço iniciado com o documento "Projeto Embrapa: a 
pesquisa agropecuária rumo ·ao século XXi" , 

-"0 primeiro, de natureza pOlítiCo-institucional- avisam 
os dois autores- sinalizou os caininhos· da pesquisa· a:gfope
cuária rumo ao Terceiro Milénio. Ao sintetizar o niomento 
iristitudonal atual da Embr3.pa, crd-oCUinento torn6u~Se Uma 
referência pára o- debate sobre a revisão e atualização de 
nossa missão, óbJetivos, diretrizes e priO'i"idades institUciOnais; 
num processo apoiado pelos conceitos e métodos do planeja
mento estratégico. O documento concentrou-se, principal
mente, na abordagem institucional agregada - conjun,to de 
políticas e diretrizes institucionais (de caráter preliminãi") -
para subsidiar o processo de dfscussão sobre a necessidade 
de um novo paradigma iristituciomil para a pesquisa ~agiope
cuária. O Projeto Embrapa II concentra-se na abordagem 
conceituai de forma a contribuir para a consolidação_ desse 
paradigma." 

Sr. Presidente, Srs. Seiladores,_ os-autores -do 1IDPOrtante 
trabalho advertem, ainda, na sua introdução, que "o para
digma institucional que guiou a Embrapa, desde sua criação, 
tornou possível à pesquisa agropecuária perseguir a excelência 
dentro das realidades das décadas de 70 e 80. Agora·, precisa
mos desenhar um novo paradigma para buscarmos novamente 
a excelência institucional dentro do contexto das tendências 
da década de 90 e dos desafios que estão delineados para 
a pesquisa agropecuária no século XXI". 
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Sustenta-se o estudo na premissa de que ciência e tecno- Murilo Xavier Flores e José de Souza Silva -detalham 
logia, em geral, e a pesquisa agropecuária, em pattiCUlar, as duas referidas dimensões. A dimensão de crescimento eco-
"sempre estiveram associadas a estratégias resultantes da com- nômico: a) está sibordinada às leis econômícas que illfluencíarn 
binação de forças sociais, políticas e económicas. Por represen- o comportamento do mercado; b) é pressionada a aumentar 
tarem sínteses dessas forças, o mercado_. e o processo de desen- a produtividade da base material do crescimento económico; 
volvimento sócio-ecônomico fOram- eScOlhidos çomo referên- c) éinfh,1enciada pela difinição dos preços relativos de ínsumos 
cia para as reflexões.institucioilaís qUe desejamos fazer... e produtos; d) está sujeita ãs im.J,-erfeiÇões/externalidades do 

Eis-Os objetiVOS do estudo enumerados pelos seus autores, mercado; e e) pressiona os principais atares do circuito tecno-
em opúscUlo que acaba de ser publicado ~ a) _qualificar as lógico para intensificilrerri: a produção de inovações tecnoló-
dimensões de crescimento económico e; de melhoria_ da quali- gicas, com ênfase naquelas que reduzem custos e riscos de 
dade de vida no processo de desenvolvimento.,sócio-econô- produção e maximizam produtividade e rentabilidade. 
mico; b) identificar o ineii:adó OOino 6 espa-ço-s-õcici,~-CU.ltural A_dimensáo de melhoria de qu~lidade de vida: a) está 
e económico mais relevante para a compreensão da matri:t: associada às nec_essidades da população em geraf Por alimen-
das :ições de desenvolvimento e das relações entre os atores tação, saúde, educação, moradia, transporte e saneamento 
d~sse processo; c) articular a lógica que deve dar consistência básico; b) é caracterizada pelas necessidades sociais que não 
ao desenvolvimento sócio-económiCo -no- OOhleXtõ' d_O- merca- se __ refl_etem 'QO ~isterna de preço; c)_ responde pelos níveis 
do; e d) avançar no sentido de conceder, reformular ou atua- de emprego e salário; d) busca reduzir desigualdades regionaís 
lizar alguns conceitos e estratégiCas, para promover a cónstru:.. e de distribuição de renda; é) definé os fatores ambientais 
ção da nova base para orientação da pesquisa agropecuária como fatores do próprio desenvolvimento; t) oferece uma 
e da assistência técnica e exterisão rUral dO País. matri~ institucional para viabilizar o crescimento económico; 

Murilo Xavier Flores e José de SoUza Silva observam e g) estabele~e mecanismos legais que organizem o processo 
que instituições internacióilais de pesquisa agropecuária estãO de desenvolvimento e administrem as relações entre o me r~ 
empreendendo esforço sénelhante. cado e as forças que o influenciam. 

A convicção-de ambos os estudiosos, Sr. Presidente,_Srs. ··· -- Nuina· avaiiaÇão de natureza 3cãdém-iCa,_Os.,dolS-··aütores-
Senadores, é a de que é preciso ufazer um grande esforço fazem uma indagação_instigante, que eles mesmos se encane-
para preencher o vazio conceituai criado pelas novas realida- gam de responder. 
des do mundo e do País, resultante de uma crise em cadeia .. Mas, se essas dimensões são interdependentes, qual o 
de paradigmas: económicos, políticos, culturais, ideológicos, espaço comum onde ambas se encontram? Nem todos os gru-
cient.íficos, tecnológicos e institucionais". pos e insfituições compreendem o mercado como o espaço 

Os dOis especialistas fazem votos para que "ésfas coritd- sócio-cultural para a realização de relações económicas. Mas, 
buições sirvam para estímülar e mobilizar a inteligênCia e é nesse espaço que essas dimensões do desenvolvimento_ -
criatividade dos recursos humanos do_ Sistema CQópeTãtivo de crescimento económico e de melhoria da qualidade de 
de Pesquisa Agropecuária (SCPA) e do Sistema Brasileiro vida -se cruzam, se somam, se confirma e se negam. Nesse 
de Assistência TécniCa e Extensão Rural (SIBRATER), coor- sentido, a interpretação do que ocorre no mercado pode subsi-
denados pela Embrapa, na tarefa de atualizar 0 seu modelo diar diferentes tipos de mudanças. inclusive mudanças institu-
conceitual e, assim, construir possibilidades para o futuro insti- clonais, como as empreendidas pela Embrapa." 
tucional desejado e apoiado pela sociedade brasileira''. O Projeto Embrapa II põe em relevo o papel de singular 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não existe ul:na -definição importância que adquiriu, no mundo competitivo de hoje a 
consensual para 0 desenvolvimento, embora já se· -tenham aplicação de conquistas científicas e tecnológicas na melhoria 
gasto toneladas e toneladas d.e tinta e papel para explicá-lo dos padrões de produtiVidade agrícola. E também se refere 
em suas conceituações multidisciplinares. A cada época, são à importância que assumem projetes destinados a dar maior 
adotadosconceitosparao_desenvolvimento de maneira a aten- assistência aos pequenos pi"odutores, visando a lhes garantir 
der interesses, demandas e desafios contemporâneos, como acesso a insumos, tecnologias e _serviços hoje disponíveis. 
os próprios autores fazem questão de sustentar. O estudo dos dois especialistas brasileiros observa que 

Não obstante tais divergênciãs, cOncorda-se geralmente "todas as indústrias de bens e serviços, o setor de produção 
que o desenvolvimento envolve duas dimensões independen- de alimentos e matérias-prim-as, as indústrias de processa-
tes - a dimensão de crescimento económico, assedada à menta, exportação_e __ dis_tribuição de produtos processuados 
eqüide do processo produtivo e uma dimensão de melhoria ou in natura, dependentes dos segmentos agropecuário, flores-
de qualidade de vida, associada à equiade _do processo de tal e agroindustrial, fazem parte do conjunto de relações, 
distribuição dos frutos do crescimentoe·conômícó. Tais dimen- ocorrendo no espaço do mercado chamado "negócio agrícola" 
sões são_expressões de dois processos--= processo produtivo agribusiness. -
e processo distributivo - dentro do processo_ mais geral de Interessante observar, como-registra o estudo, que "gran-
desenvolvimento económico. de parte da indústria farmacêutiCa~ de calçados e outros deriva-

Registram os dois especialistas, ainda, que ~·no processo dos do coo.ro • .de alimentos, de rottpas e outros derivados 
de desenvolvimento, as duas dimensões resultam da combi- de fibras naturais, de cosméticos e perfumaria, e de corantes 
nação de Íorças económicas e políticas. Na primeira dimensão, naty.rais, bem como outras indústrias que usem quaisquer 
prevalescem as forças económicas, que tentam o1Tmiza·r o-uso· ubioprodutos", participam do "negócio agrícola", juntamente 
dos recursos disponíveis no processõ prOdUtivo. Na segUnda, com produtores rurais, indústrias de fertilizantes e defensivos 
prevalecem as forças políticas, que tentam aperfeiçOar o pro- químicos e Indústrias- de sementes. Também as instittiíções 
cesso que define ganhadores e perdedores no_ processo distri- públicas e privadas, voltadas para a agricultura, existem ape
buitivo, num quadro de valores que-refletem a ''étíca social" nas porque existe o ''negócio agrícola". Portanto, a estatística 
contemporânea". sobre empregos associados à agricultura deveria computar 



4880 Quarta'feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1992 

também os empregos existentes nas instituiÇõeS ·e-nvolvidas 
com o setor". 

Adverte-se que a divisão dos setores em primário, s_ecun
dário e terciário, para medir a participação deles no Produto 
Interno Bruto (PIB) "comprime a agricultura apenas no setor 
primário, reduzindo, assim, sua participação total, que é bem 
mais ampla". Segundo dãdos da Associação Brasileira das 
Indústrias de Alimentos_ (ABIA), a participação do "negócio 
agrícola" na formação do nosso PIB é be.Ql maior (35,5 por 
cento em 1988 e 37,5 poi" centõ em 1990) do que mostram 
as estatístícas oficiais sobre a participação da agricultura, quan
do esta é conceituada de forma reducionista, como, por exem
plo, na visão do IBGE (8,8 por cento em 1988 e 9,1 por 
cento em 1990). 

Segundo os dados da ABIA, registrados no Projeto Em· 
brapa II, mais de 70 por cento da agregação de valor aos 
produtos primários ocorre nos sf:tores "fora -da porteira" -
indústria de insumos, processamento e distiibuição. O con
ceito de "negócio:agrícola" traduz melhor a participação do 
setor agrícola do que o de_agricultura,_que é comprimido 
na definição de "setor primário", como demonStra uma com-
paração entre os dados da ABIA e do IBGE. · · 

Basta compa-ra-rmos, na tabela abaixo, os dados da ABIA 
com os do_ IBGE, a respeito da participaçãO- perceritual do 
"negócio agrícola" e da agricultura_. respectivam~ptç, fiO PIB 
nacional: 

Indicadores PIB emss PIB em 1990 
(%) (%) 

Dados da Abia: 
"Negócio Agrfcola 35,5 37,5 
Indústria de Insumos 8,0 8,0 
Produção Agropecuária 29,0 28,0 
Processamento/Distribuição 63,0 64,0 

DadosdoiBGE 

Agricultura 8,8 9,1 
Indústria 37,9 34,2 
Serviços - 53,3 56,7 

COmo revela a éomparaçãO entre os dadOS da Abia e 
do IBGE, a visão distorcida que se tem a respeito do real 
papel da agricultura e seus derivados na riqueza nacional tem 
contribuído para reduzir a sua importância, o que concorre 
para a indução de políticas íncapazes de abranger todo o amplo 
universo envolvido com os negócios agtíCõlas - ou, para 
empregar a palavra da moda, o agribusiness. 

A sociedade brasileira precisa compreender que todo o 
conforto da vida nas cidades só é possível, incluindo o- próprio 
emprego urbano, porque existe a agricultura. 

Os dois especialistas acentuam que "instituições e atofes 
económicos envolvidos no ''negócio agrícola'' precisam unir-se 
no esforço de esclarecimento da sociedade para a valorização 
do setor rural e de organização do seto_r, tanto para tomá-lo 
mais competitivo economicamente quanto J)ar'a fazê-lo _politi
camente mais ativo. Sem iSso, perde o seior por não desen
volver o seu potencial em toda sua plenitude, e perde a socie
dade por ficar privada de contribuições mais substantivas da 
agricultura." 

Sr. Presidente, Srs Senadores, Murilo Flores e José de 
Souza, Com a acuidade de verdadeiros cientistas, advertem 
que, se a produção do complexo agrossivopasto-ril contribui 

para o combate à inflação. "poucos perceberam que a inipor- . 
tânciã do setor para o momento atual supera em muito a 
questão da produção. Além de sua participação direta na 
economia (em si muito relevante para a maioria dos Estados 
e Municípios), a agricultura é o setor que-poss-ui a mais extensa 
cadeia de ligações com outros setores, tanto à sua montante 
- produtores e fornecedores de seus insumos, m-áquinas e 
equipamentos- quanto à sua jusarite- processadores, distri
buidores e consumidores de seus produtos, processos e servi
dores. Mais imJ?or:tante, esta malha de relações lhe confere 
alta capacida~~ de transmitir rapidamente seu d~~mpenho 
a inúmeros oUtro~_ setores, ~m ténnos de empregos e de ren
da". 

O que sustentam os dois técnicos, no alentado estudo, 
_é_g_ue dificilmente a crise _e~nômica. que tanto aflige a !ll._assa 
urbana no Brasil será resolv.id.a serit _a_.Qireta participação ·da 
agricultura e seus "elos" em outros setores_. Sustentam que, 
"conceituada no âmbito do "negócio- agrícola", a agricUltura
torna-se uma dos maiores oportunidades económicas e Uma: 
das grandes forças motrizes da economia do País". 

E revelam, ainda, que "o setor pode ser encarado como_ 
fator decisiVo -para. a) ampliação da receita goveriiamental; 
b) geração de divisas; c) criação direta e-indireta de empregOS 
prOdutivos; d) redução da pobreza no campo e na cidade; 
e e) aumente" de oferta, diversificação e qu~lidade dos alimen
tos e fibras; e f) a ocupação de espaços rurais estraté_gicos_ 
(os cerrados e a Amazônia~ por exemplo) em bãSes conserva
cionistas". 

Não obstante a evidente importância do "negócio- agríCo
la" dentro de economia brasileira, segundo os dados demons
trativos da Associação Brasileira da Indústria de Alimentação, 
os dois especialistas notam que "ainda desperdiçamos, anual
men~e, c~rca·de 29 por cento do café, airoz e soja; 25.por 
cento do milho, 30 por cento do feijão;- 40 por cento das 
frutas; 40 por cento da madeira explorada na Amazônia brasi
leira; e um volume de hortaliças correspondente ao volume 
total produzido-pela Argentina. Chile, Peru e Uruguai. COnSi
derando todo o setor produtivo de nossas economia, o custo 
do desperdícios Corresponde, hoje, a 10 por cento do Produto 
Interno Bruto do País." 

Vejam, bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·a valiosa 
riqueza que desperdiçamos anualmente, segundo dados idó
neos daqueles especialistas. Ambos surgerem que "as ínstituí
çóes de Ciência e Tecnologia agropecuária devem produzir 
informações para Corrigir a distorção causada pela neglig_ênda: 
aos segmentos ,.fora da porteira". Para isso, aconselham o 
estabelecimento de estratégias para abordar todos_os segmen
tos do''negócio agrícola" dentro da vi~Q de "cadeia produ
tiva", passa pela produção propriamente dita, atinge o pro
cesso de transformação, processamento, armazenagem e vai 
até à comercialização e o consumo. 

OS: estudiosos sustentam que as grandes tendênciaS mun
diais para o Século XXI, sinalizadas na década de 90, acOnse
lham a formulação de pelo menos quatro conjuntos de políticas 
de Ciência e Tecl)ologia _para a agricultura. O primeiro Cha
mam de um conjunto de poHtlcas emergeoclais, "para lidar 
com demandas e desafios de curto prazo, associados à crise 
económica que hoje afeta tanto o setor produtivo ·quanto as 
instituiÇões -a ele vinvuladas. A crise exige a Modernização 
dos meios e processos de produção. No caso da agricultura, 
deve-se buscar sua modernização, através da introdução do 
conceito de competitividade" no lugar do de "produtividade". 
No caso das instituições de Ciência e Tecnologia agropecuárla, 
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deve-se buscar sua modernização com a visãQ_ do_ mercado . 
e o _conceito _de "'negócio agrícola~· como referên_cia pãra sua
atualização. Isso implicará na introdução, por exemplo, da 
administração estratégica, da cultura da qualidade total, da 
prática interdisciplinar e interinstituciomil e âe -mecanismos
para permitir maior transparência administrativa, permeabi
lidade política e participação de empregados e usuários." 

O segundo tonjunto, anotado pelos dois técnicos, seria 
de "políticas de ajustamento" para lidar com a "redivisão 
do trabalho" entre os setores públicos e privado, impOStas 
pelas pressões associadas ao -mercado, para reduzir o raio 
de participação -do Estado na esfera da produção e amplificar 
o raio de ação da inicia_tiva privada. Na agricultura nota-se 
que a expansão da_ atividade agroindustriaJ repreSenta uma 
tendência considerada irreveislVel. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o estudo atribui grande 
importância "ao imenso potencial de- mercado representado 
pela 'biorrevoluçã·o• - revolução científiCo-tecilológica cen
trada em torno· da biologia molecular e celular. Observa que 
a tendência inteniacional mostra um setor público mais preo
cupado com a pesquisa básica e estratégica (de custo alta, 
maturação de longo prazo e retorno difícil de ser dimensio
nado). Sublinha que "o setor privado tende a intensifiCar·a
sua apropriação ·dos resultados produzidos no setor público, 
atuando mais em pesquisa aplicada e adaptativa, e fazendo 
pesquisa ele próprio ou -contratando pesquisas· com 'o setor 
público". 

RegiStram ainda os dois peritos um terceirõ Çqnjuiito 
que é Hum conjunto de políticas transnacionais, utn~ ~Jllpo
siç_ão do fenômeno recente de formação de bloc_o_s ecoiJ.ô
micos". Exemplo ilustrativo dessa tendênci~ é o Bra,STI ''s~ndo 
pressionad_o nessa_çlh:e_ç~_Q_pelo Mercado_ Conium _d_Q_SuL
o Mercosul, _formado, presentemente, por Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai. Os estudio.sos açlv~x:t~Jll _que -inú~eras 
reuniões têm sido realizadas para definir políticas trarisna
cionais, H que· certamente exercerão forte pressão sobre a ~pa
cidade competitiva da agricultura e da agroindústria .brasi-
leiras"_. _ _ _ _ - - - -

Murilo Xavier Flores e José de SPJI~ÜUlY.ú(~iW1'l>ata_ 
a pressão política internacíODal que tem sido .exeo;i@ sgbre _ 
os ~'países amazónicos", a fim de que e&tabeleçam políticas 
comuns que preservem o meio ambiente na- regj~o~_ parA_ ·o 
futuro

1 
reconhecendo que ''isso_ trará_ implicaçõ_~s para as polí

ticas de 'Ciência e Te_Çnql9gia e para a produção e o mercado 
de produtos agrossilvopostoris_ da regiãO". -

Finalmente, o quarto conjunto de políticas de Ciência 
e Tecnologia para a agricultura seria ··um conjunto-de políticas_ 
prospectivas'', para lidar com impactos futuros, advindes, por 
exemplo, do desenvolvimento e da adoção de produtos, pro
cessos e serviços associados_ ao novo paradigma técnico-cien
tífico_ofere_cido pela "biorrevolução". A aplicação da genética 
mole_cular e celular pode vencer barreiras biológicas, ambien
tais, espaciais e ternpõi'aís. A -aicOtOm'ia ••agriCUltura trOpiCal--
agricultura temperada" pode tornar-se vulnerável no fu_tur.o, 
~ela diluição de suas diferenças atuais~ É plausível até_a compe
tição entre produtos rurais industriais pela produção de ali
mentos e fibras, que poderão ser produzidos nas indústrias_ 
por meios biotecnológicos, em vez de produzidos no campo". 

Notam, ainda, os dois especialistas que o ''deslocamento 
horizontal" da produção, de uma região tropical para uma 
de clima temperado, e o "deslocamen.to_ ver_tiCal'~_na produção 
do campo para a linha de montagem in_dust_rial, podem causar 

de_semprego em escala global e fragmentação Qu destruição 
do mercado_ çje certos_ produtos tropicais. Pode até mesmo 
ocorrer o colapso de algumas economias do Terceiro Mundo, 
hoj~ baseadas na exportação de uns poucos produtos ou maté
rias primas". 

Os estudiosos não ficam nos limites da te_oria, Dão um 
exemplo ilUstrativo. A Comunidad.e Eco_nômica _Européia es
tabeleceu duas políticas associadas às preocupações anterio
res, no caso da soja. Uma delas induz à concentração em 
engenh_aria genética para o desenvolvimento de variedades 
de soja adaptadas às condições dos países europeus, que hoje 
importam farelo de soja do Brasil e da Argentina para a 
alimentação animal._ A outra vertente. _visa a produzir, através 
de processos biotecnológicos na indústria, um substituto _de 
alto valor protéico para o nosso farelo de soja. O objetivo 
- dizem ---:- é acabar com a dependência da CEE por farelo 
de soja do Brasil _e da Argentina. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, só essas considerações 
que envolvem problemas de grande_ relevância para o Brasil, 
em particular, justificam uma tomada de posição do Governo_ 

·e-da socieQ~d_e, ~m f:Jvor de adequ~<;i~mq!:lilização 4e recursos
para fortalecer os programas de pesquisa científico-tecnológica 
que a Embrapa poderá desenvolver com maior amplitude e 
de forma muito mais intensa do que al:Uã.lmente. ____ -

Não podemos perder esse bonde_da histó_ría, sob pena 
de _condenarmos irremediavelmente nosso povo ao atraso e 
à miséria. Na parte conclusiva do estudo denso e profundo, 
os dois cieritistas bi"asile"iros analiSam as gtãp.des mu_taç_ões 
que o _mundo sofreu com o fracasso do modelo de _çunho 
totalitáfio no leste da EurOpa. E prevêem· que H a franética 
prm;ura por novos ~onceitos, enfoques, modelos e paradigmas 
nos anos 90 fará desta década a década da busca". 
_ -----~~QJ>f~j~~o Embrapa II- concluem os dois estudíosos 

- é urna contiibiiiÇão para:- este riloriieiitO- de busca, Busca 
das instituições públicas por novos conceitoS; enfoques e para
digmas. Busca por novas· estratégicas-que permitam desenhar 
modelos de instituições públicas Sustentáveis. Sem essa busca, 
_ es_t_!t_!emos condenados a uma espécie de "nanismo intelectual"_ 
capaz de abortãr -um_futuro· inStítü.Cíõnâl __ m"ais competitiVO-
para·-melhor servir à sociedade." __ . . _ . . . __ . 

----sr. Presidente, e Srs. Senadores, o Brasil terá de em
pfeéiídéf um-·gr3riáe·--e:Sfõrç0 -para 1nff0duzir modernos pro-
cessas-científicos é tecnológicos ao nosso 4 ·negócio_ agrícola"~ 
o--que -sõ- será POsSível mediante--a-fiú)biHZiiÇãO- de iéCUcios~ 
íridispensáveis pata ampliar os programas de pesquisas da 
Embrapa. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado 
pela atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador DiValdo Suruagy: 

O SR. DIV ALDO SURUAGY (PMDB- AL. PronunCl~a 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sr~ e Si"s, Senadores, 
o grande escritor Miguel Cervantes legou-nos um expressivo 

--adágio, capaz de atravessar_ séculos, refletindo a importãncia 
da.atividade_intelectual: "E! camino es siempre mejor que 
la posada". É _sobre um fecundo, criativo e analítico pensador 
qu_e lhes quero hoje falar, porque falando de seu longo cami-

- nho intelectual não estamos falando só de sua pessoa, mas 
estamos refletindo também sobre _o que há de mais rico e-
representativo de nossa cultura. 

Em 23 de abril de 1892 nascia ·em Maceió, no seio de 
uma famnia de senhores de engenho, FrancisCo C_avalcantí 
Pontes de Miranda. 
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Aos dezesseis anos, ao concluir o ginásio em Maceió, 
dentro da tradição familiar que envolvia o pai e o avó, demons
trava fortes pendores pelas ciências exatas, particularmente 
pela matemática. Contudo foi para a Ciéilcü{ do Dir~ito que 
o jovem resolveu dirigir seu estudo e toda a sua vida, certa
mente seguindo os sábios conselhos de sua tia Chiquinha, 
que pragmaticamente apontou-lhe o caminho das leis. 

Em 1911, ainda com dezenove anos, colava grau na Facul
dade de Direito do Recife, e já no ano segUinte- publicava -
seu primeiro livro "À Margem do Direito" - que de pronto 
lhe deu nomeada. Daí em diante, até sua morte em 1979, 
publicou cerca de duzentas obras sobre Direito-; Sociologia, 
Filosofia e Literatura. Trata-se, evidentemente, de uma curio
sidade eclética, de um saber erudito, sempre atento não só 
às leis, mas aos a~pectOS epistemol~gicos do Direito e de 
suas inter-relações com as outras ciênciaS humanas e sociais. 

É, sobretudo, no Direito que -re-vela -seu espírito de pes
quisa, sua lógica argumentativa. Pontes de Miranda é, sem 
dúvida, o maior· jurista brasileiro e uma das glórias eXcelsas 
da ciência jurídica mundial. Nele se reflete a influência do 
Direito alemão. CoDheCeltdO conlo ninguém OS tratadistas 
alemães, foi capaz de aliar os fundamentos germânicos com 
sua criatividade e originalidade, vigorosamente humana. 

Em 1922, alio do centeriário- de nossa iri.dependência, 
Pontes de Miranda publicou uma de suas mais importantes 
obras ~ O Sistema de Ciência Positiva- que o tornou nacio
nalmente conhecido pelos cultores do Direito. Trata-se de 
verdadeiro monumento da cultura jurídico-filosófica. Nesta 
obra, ele constrói a Ciência do Direito. No capítulo que trata 
da morfologia social, ele desenvolve a sua teoria dos círculos 
sociais, sob o prisma de uma concepção predooinantemente 
dentro do positivismo sociológico, mas Sempre com caracte~ 
rísticas próprias. Essa obra teve grande repercussão, inclusive, 
entre juristas alemães. No lançamento de sua segunda edição, 
ampliada para quatro volumes, o mestre usou como fontes 
de consultas 1.618 obras. No seu lançamento, durante ban
quete que lhe foi oferecido, Clóvis Bevilacqua o considerou 
como um verdadeiro mestre do Direito. Seguem-se Introdução 
à Sociologia Geral (1926). Consistem nwna concepção relacio
nal da realidade social e do Direito~ ria qUal"Se deduziria, 
de acordo com Lourival Vilanova, a tese do determinismo 
e da unidade das ciéncias, que se consubstancia no positivismo 
científico, cuja expressão exata estará no seu livro de filosofia, 
"O Problema do Conhecimento", lançado em 1937. Segundo 
Nélson de Miranda, essa trilogia serve de base para compreen
dermos o pensamento paradigmático de Pontes de Miranda, 
enriquecido com tantas obras, mas já Sedimentado naquela. 

Pontes de Miranda, além de dedicar sua vida ao Direito, -
desempenhou importantes cargos na magistratura e na vida 
pública brasileira. Foi desembargador do Tribunal de Apela
ção do antigo Distrito Federal. Foi Embaixador do Brasil 
na Colômbia, de 1930 a 1940. "Exercel!z_ eln 1941, missão diplo
mática nos Estados únidos da AmériCa, conl.o Dele-gado do 
Brasil à Conferência Internacional do Trabalho; em Nova 
Iorque. Durante a Segunda Guerra Mundial, recusou o pOSto 
de Embaixador do Brasil na Alemanha, porquanto não se 
identificava com o regime hitlerista em pleno apogeu. Em 
1979, teve a honra de entrar para o Academia Brasileira de 
Letras, para sentar-se como titular da cadeira ·que tem como 
patrono Castro Alves. Em dezembro desse mesmo ano, ao 
apagarem-se as luzes da década, morreu o homem Pontes 
de Miranda, encontrando assim a sua .. posada", mas o-catp.i
nheiro continua e continuará seu meritório e exemPlar irajeto. 

Alcides de Mendonça Lima, em belíssima p-ágina parã 
o Correio do Povo, em 29 de dezembro de 1979, dizia: "Em 
mais de sessenta anos - a contar do início üe sua projeção 
-o Direito, -ein -sua acepção, viveu em tomo de Pontes de 
Miranda no Brasil. Aqui ele criava, impOrtava e--ex-portava 
lições, iâéias, penSamentos e teorias. O mundo jurídíCo estran
geiro chegava até nós por via de seus trabalhos; e seus traba
lhos, para honra nossa, chegavam ao exterior, extasiando to
dos que os conheciam, inclusive os maioreS centros. Nenhum 
brasileiro, neste setor, realizou este prodígio de granjear tão 
justa fama em terras estranhas, na variedade de ciência e 
arte". 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guip:teS dlsCUrso.) -_Si-. PreSidente, s~s e _Srs. Senadores, 
te_w.os a satisfaçãO- de ocupar mais uma vez esta tribuna para 
abordar tema da maior importância para a retomada do desen
vo_Ivin;tento ecoJ;J.ómiCQ__p.acional1 me9-iante q__aproveitamento 
dos recUrsos e -das vocações regionais. 

Refiro-me especifiCamente ao Projeto de Desenvolvi
mento Turístico denomimido Costa Dourada, inseridO nO Pro
grama de Desenvolvimento Turístico âo Nordeste, lançado 
oficialmente pelo Governo de Pernambuco, em solenidade 
presidida pelo governador Joaquim Francisco, ocorrida no 
último dia 5 de junho, do qual tive a oportunidade de parti
cipar. 

O Projeto Costa Dourada constitui uma Conce-pção de 
aproveitamento· turístico moderna e consistente, integrando 
o litoral dos Estãdos âi! Pernanibuco e Alãg:oaS, nu"ffi:i e-xten
são de 120km, entre o Cabo de Santo Agostinho, em Pernam
buco, e e Barra de Santo Antonio, em Alagoas. 

Sua configuração envolve a utilização das mais atualiz3.das 
técnicas de planejamento do setor, do que resultou o conceito 
de "corredor turístico", bem como os chamados "CeritróS 
Integrados de Turismo". 

Serão três ceritrõs TuríStiCos llitegrados: oS- de . Guada
lupe (1' módulo) e Praia do Porto, em Pernambuco e o de 
Barra de Camaràjibe, em Alagoas. -
--- Como- pritneirâ. e"tapa-Clo plano diretor resultante do con
Vênio firm-ado entre a Secretaria de Indústria e Comércio 
do Estado de Pernambuco, à frente o .OPeroSo e comPetente 
Secretário Celso Starembiag, e a·Embratur, cc:iinandada esta 
pelo dinâmicO Presidente que é o Dr. Ronaldo Monte Rosas? 
resultaram os estudos desenvolvidos para o Centro Turístico 
de Guadalupe, através do levantamento das condições geo
ambientais da área e a fOrmulação do projeto de uso -do solo 
para uma adequada utilização turística. · -

A ampliação do Centro Turísticu de Guádalupe ofer~ce~á 
uma alternativa nova ao turismo, pois propiciará um dos mais 
vivos e belos espetáculos naturais~ envolvendo praias, coquei
.i:"aiS; Canais de riOs; manguezais, em Um sistéma harmónico, 
equilibrado e sintonizado com o conce_~t~ de ecoturismo, tão_ 
em voga no momento-. Este Ceritro, estamos convencidos, 
ampliar~se-á progressivamente no futuro. 

A concepção técnica aplicada ao empreendimento ofere~ 
ce as riecessárias-condições para sua implantação. 

Sr. Presidente, os números do setor turístico no mJ.!ndo 
revelam uma receita estimada de US$3,8 trilhões, argo em 
torno de 5% do PIB mundial, só ultrapassado pelo PIB dos 
Estados Unidos e do Japão, o que ·atesta ser este segmento 
eéónôm.ico altamente fentávei. · 
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Ademais, a arrecadação de impostos para o_ setor projeta. 
para este ano de 1992, uma cifra -ae US$MJO _bilhõ_es, com 
uma geração de mais de 130 milhões de empregos. 

As estatísticas revelanique em 1990 cercl.-de1<\,5 milhões 
de pessoas se desloca_ram po ~undo em busca de _d~st_inos 
tropicais, percorrendo rotas de mais de 5000 km. Isso mostra 
a existência de . um nicho de mercado_ internacional do que 
o Brasil precisa se apropriar. 

Os nlÍm.eros no nosio turismo revelam, no entanto, uma 
certa disfunção no desempenho do Brasil frente aos parâme
tros positivos constatados em nível grobal. 

Para ilustrar iSso, basta verifiCar que, de 1980 a 1990, 
o número de brasileiros que viajaram ao exterior praticamente 
triplicou, enquanto que o afluxo de turistas para o Brasil 
decresceu em cerca de 30%. 

Isso só vem reforçar a necessidade imperiosa de proce
dermos, de imediato, a um redirecionamento estratégico de 
mercado, através da oferta de produtos que venham a se 
ajustar à faixa de consumo hoje apropriada por outros países. 

Nesse particular, o Projeto Costa Dourado~ pela sua simi
litude com outros produtos do Cone Sul e do CadPe, se__apre
senta como opção clara de empreendimento para retomada 
desses espaços de mercado, praticamente ligados a· urna faixa 
de _consumo de primeiro mundo. --

Para a sua exeqüibilidade, é, todavia, necessária, mais 
do que isso, é imprescindível que se dê prosseguimento ao 
Plano Global de Implementação do Empreendimento que pre
vê, no período de 1992 a 1995, a construção das oQras de 
írifra-estrutura: sistema básico de _abas_technento __ de __ águ_a_ e 
.esgotamento sanitário, eletrificação, teleco~tii:l~caç·õ~s. 
PIERS, posto de rec_ebimento, pista de pouso e um·a_ sêrie 
de outras ações. ne~s.s:irias. ã,__i.mplantação de um_ turismo co.m.
petitiVo. --- - - ----- -

Essas obras exigirão investimentos da·ordeitfae US$' 50 
milhões, com recursos advindes do BID --US$ 32, 5 milhões 
-,do Governo Federal, através da Caixa.Econômi~_Fs:-Qerªl, 
e da Finep - US$ 10, 5 milhões - e da contrapartida do 
Governo EstaduaL 

Observando esses números, relembramos o esforço que 
desenvolvemos para o setor turístico no período em que de
sempenhamos a responsabilidade de governar o estado, 1979 
a 1982, quando concretizamos os investimento_s. diúitós ria 
oons.trução de hotéis, na Capital e no interior do Estado, 
que possibilitaram a duplicação da rede. hoteleira existente, 
realização de praticamente 70% das obras dQ Centro de_Co_n_
venções, construções da parte nova da pista do Aeroporto 
Internacional dos Guararapes, que passou a operar para pou
sas e decolagens de aviões de grande porte, e participa hoje 
com o 3"' maior volume de tráfego aéreo do Brasil, além da 
implantação de diversas obras de infra-estrutura de telecomu
nicações, estradas. abastecimento dágua e energia elétrica, 
distribuídas ao longo do Estado. 

Nesse sentido, pela importância fundamental dessas obras 
para a concretiza'çâo dos investimentos privados, Se cóilside
rando os benefícios económicos e _sociais_ que advirão deste 
importante empreendimento em termos de geração de empre
go, renda e tributos, fazemos aqui um apelo ao Excele_ntíssimo 
Senhor Presidente da República, Fernando Collor de Mello, 
que diante das dificuldades que o País vem atravessando, 
tem se mostrado sensível e solidário a todas as causas relativas 
à retomada do desenvolvimento nacional e partiCularmente 
do Nordeste, e ao Exm\' Sr. Ministro da Economia Marcílio · 

Marques Moreira, que tem conduzido coro tanto equilíbrio 
e bom senso o_s assuntos da sua Pasta, no sentido de que 
sejam efetivamente viabilizados os- recurSoS dimensionados 
para previsionamertto atraves do Gov"erno Federal e que o 
mesmo Governo se constitua instrumento fundamental de 
ap6~o à viabilização dos rec-uiSos dO BID. 

Além disso, submetemos a S. Ex~ nosso pleito no sefltido 
de que, considerarido os aspectos económiCOS, ecOlógicos e 
.sociais ligados_ ao_ epJpreendimento, que prevê iilvestrmeritOS 
globais, públicos de mais de US$200 milhões e. privados, 
de cerca de US$Lbilhão, seja viabilizada a retomada do Pro
grama de Conversão da Dívida, excepcional e especificamen
te, para os Centros IntegradOs de Turismo âa região' Nordeste 
e incluídos no Programa Prodetur. 

Por fim, ratific-amos nosSa confiança_ ,de que os pléitos 
que aqui formulamos encontrarão o necessário respaldo para 
convetterem-se em contretizaÇão desse importante ernprendi
mento, instrumento de promoção do desenvolvimento regio
nal. Contamos, pois corrf a· relevante contribuiçfio do Presi
dente da Embratur, Ronaldo Monte Rosas, e .do Presidente 
da Caixa Econ_ôhí_iÇa Federal, Dr_. Álvaro Mendonçt;~., c~Q_IÍto 
dirigentes respóns~veis pela operaCiOnalização das de_cisões 
do Governa Federal. 

-Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a p~lav"i·a ·ao nob"re Senador Carlo.s D_e;Ççu;li. 

' O SR. CARLOS DE'CARLI (PTB - AM. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - S,r. Presidente, e Srs. Senadores, "a 
Amazónia selvagem sempre teve o dom de_ impressionar a 
civilização distante. Desde os primeiros tempos da Colónia, 

Mi.nlais importantes expedições e·solenes visitas pastorais ru
mavam de preferência às suas plagas desconhecidas." 

-Assim escreveu_Euclides da Cunha .nas Impressão Gerais 
do seu À Margem da História. 

Sr. Presidente e Senhores Senadores, em parte·essa ·afir
niativ·a é verdade ainda boje: a Amazónia continua a jmpres~ 
sionar as civilizações distantes. 

NO entanto, -ontem comO bofe, riU:nca esSa ímpres-são -se 
traduziu em efedvo _interesse parã. o desenvolvimento dessa 
região. Florestas, riõs, íildios. biodiversidade,_as riquezas mi
nerais, tudo comove na Amazónia, especialmente às. _civiliza
ções distantes. 

.. No en~anto_; equ~as ve~~-~~-~dmir_ação se tr,a_Quz_i!J_em 
ações concretas,_ ypltadas. para o_ des.enyo_lvimento .da tegião. 
Poucas vezes, o. homem que lá vive. mereceu a ate.nção. ~(etiva 
dos povos distantes, inclusive dos. que habitam dent.r:Q _dos_ 
confins do próprio País. 

Neste mome.nto, Sr. Presidente, quero aliar-me a uma 
iniciativa concreta em prol do des_envolvimento do Estado 
do Am.azanas._ Re.fi;ro-me à concessionária estadual de energia, 
a Companhia Energética do Amazonas (CEAM). 

Essa companhia, no início do atual governo estadual, 
do ponto de vista de suas finanças, encontrava-se no caos. 
O Governo do Estado, não sem ingentes esforços, consegUiu 
corrigir tal situação. Hoje, a Companhia Energética do Ama
zonas, restaurada e merecedora da confiança da popu!ação 
de Manaus e de todo o interior amazõn-enS:e, esta em ·condições 
d~ a~sumir a responsabilidad_e d~ distril?uição _e_ comerciali:
zação de energia em todo o Estado e, de modo particular, 
no Município de Manaus. 
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Atualmente, Sr. Presidente, somente a Companhia Ener
gética do Amazonas não é concessionária da distribuição e 
comercialização da energia elétrica do Estado. 

Essa concessão está atribuída à Eletronorte, contrariando 
princípio de setor, pois às empresas filiadas à Eletrobrás cum
pre gerar e transmitir energia, cabendo à empresa estadual 
a distribuição e a comerciãlização. 

Para corrigir essa anomalia, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, uno-me à reivindicação do Estado no- sentido de _que 
seja transferido à Companhia Energética do Amazonas todo 
ó acervo patrimonial e de recursos human.~_s ~igados ao sistema 
de di.::.tribuição e conie!-claliZação de energia existente em Ma
naus, bem como todos os consumidores finais. 

Tenho certeza da admiração e da ação real do Ministério 
de Minas e Energia ri"eSse sentido. - ~ 

Era o que tinha a dizer! 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) --Sr. Presidente. Sr•~ e Srs. Senadores, 
mais uma vez ocapamos·~sta tribuna para lamentar uma sórdi
da campanha urdida por setores da imprensa e alimentada 
por políticos interessados no caos,· contra duas instituiÇões 
sérias e respeitadas em todo o Brasil e especialmente no meio 
financeiro nacionãl: o Banco do Brasil e a Caixa Económica 
Federai. 

Em 2 de maio passado, o jorna~ O E~tado de S. Paulo 
publicou matéria com o seguinte título: ''PC compra aviões 
e prospera na crise". Após relatar os. feitos lucrativos do em~ 
presário Paulo César Faflas, assim continua o articulista: "Se
gundo o Deputado José Dirceu (PT~--SP), o sucesso empre
sarial da esquadrilha de PC tem sido impulsionado por uma 
generosa ajuda oficial: nos últimos meses, miniStérios, como 
o da Saúde, e estatais, como o Banco do Brasil e a Caixa 
Econórilica Federal, passaram a utilizar preferendalmente os 
jatinhos de PC".~ 

Mais recentemente, no dia 11 último, o periódico Jornal 
da Tarde, do mesmo grupo jornalístico, estampou em sua 
primeira página "BB e CEF, no esquemà PC". A notícia 
dava conta de que 60%- do lucro auferido pela empresa de 
táxi aéreo Bi"asil Jet, de propriedade do Sr. Pa~l<:) __ Ç_é~ar I:_a_Ij_~~t 
teriam sua origem nos-afretamentos de aeroiiav~s feito~-PelO 
Banco do Brasil e pela Caixa Econó-mica. Federal, com conhe
cimento de seus respectivos presidentes, Lafaiete Coütinho 
e Álvaro Mendonça. · 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nada temos contra 
a liberdade de imprensa; ao contrário, estamos plenamente 
convencidos de que esse é um fator de suma importância 
num regime de liberdade e estabilidade_democráticas. Entre
tanto, é indispensável que haja responsabilidade por parte 
dos jornalistas. justamente para que a credibilidade da impren
sa seja preservada. Assim~ é necessário qu~.a-veFacidade das 
notícias seja averiguada, ouvindo-se a parte que é denunciada 
ou dando-se a ela o direito de apresentar a sua versão- dos 
fatos. 

De acordo com correspondência _enviada aos_ diretores_ 
desses dois jornais pe~os _-presidentes do B:3_nco d<? Brasil e 
da Caixa Económica, tais riotícias- sã-o totalmente falsas, de 
vez que tais instituiçõf::s-fiiianceiras náo mantêm qualquer afre
tamento de aeronaves pertencentes a empresas de propriedade 
do Sr. Paulo César Farias. O Sr. Lafaiete Coutinho, em carta 
ao Diretor Resporisávef do Joroal da Tarde, faz referência 

à correspondênCia já enviada à eritpresa, em razão da notícia 
publicada pelo Jornal O Estado de S. Paulo, em que refuta 
as suspeitas publicadas pelo jornal. Assim se expressou o Sr. 
Lafaiete Coutinho: "Não me cabe julgar as práticas jorna
lísticas de uma empresa conceituada como é a "S.A. Estado 
de São Paulo", mas não posso, igualmente, deixar- de me 
reportar a v. s~ para manifestar minha indignação diante de 
ver o Banco do Brasil e a minha pessoa, enquanto seu Presi
dente, arrolados numa denúncia infame, sem nenhum funda
n;tento, como a da matéria ''BB e CEF, no esquema PC". 

Em carta ao Deputado José Dirceu, declarou o presidente 
do Banco do Brasil: "Por acreditar que o senhor parlamentar, 
embora de boa fé, tenha sido motivado por falsas afirmações, 
cumpre-nos eSClarecer~lhe que, desde minha posse na presi
dência do Banco do Brasil, em maio de 1991, até a presente 
data, não consta dos nossos registres qualquer contrato de 
afr~tamento de aeronaves com as empresas mencionada~ por 
Vossa Excelência. Quando necessitamos desse tipo de trans~ 
porte, estritamente no interesse do serviço, contratamos; para 
eventuais viagens, a empresa Líder Tá~i Aéreo". ___ -~ _ 

Refutando a mesma matéria, o Sr. Álvaro Mendonça 
também enviou correspondência ao jornal, na qual afirma: 
"0 Jornal da Tarde deliberadamente incorre em erro ao afir
mar que a CaiXa teria contribuído p3ia o ruCrode uma emPI-esa 
que jamais foi contratada pela instituição. E, o mais grave, 
veiculou a notícia sem antes ouvir-nos a respeito ou confirmar 
a veracidade da informaçã-o-: Se o repórter tivesse pelo menos 
o cuidado ético e o respeito Universal do jornalismo sério 
de apurar as acusações que publica, teria nos ouvido e consta
tado que não efetuamos, no referidO período, nenhuma_ liqui
dação financeira de obrigaçãO com comparihias de táxi aéreo". 

Episódios como esses, Sr. Presidente, Sr'~> e Srs. Senado
res, só servem para conturbar ainda mais o ambiente vivido 
hoje em nosso País. E quando jornalistas e parlameÍltares 
se põem a divulgar fatos não comprovados, estão indireta
mente dando força à impunidade e à disseminação __ do desâ
nimo e da descrença, pois, na medida em que as- denúncias 
não correspondem à realidade, ficam todos sem saber a verda
deira extensão da culpa. 

Não queremos, de modo algum, compactuar com os es
cândalos que se divulgam a todo momento, mas, por outro 
lado, estamos convencidos de que é imperativa a necessidade 
de mais responsabilidade ao se apontarem desvios em pessoas 
e instituições, de vez que, se é crime a malversação do dinheiro 
público, é igualmente crimínosa a acusaçãõ·se·m.--provas: · 

Muito obrigado! 

DOCUMENTOS A QUESE REFERE O SR. 
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO: 

Brasi1ia, 12 de junho de 1992 
Excelentíssimo Senhor Parlamentar 
Encaminho a Vossa Excelência, para seu conhecimento, 

cópia de carta enviada ao Jornal da Tarde, referente à matéria 
intitulada "BB e CEF, no esquema PC", veiculada no dia 
11-6-92. 

Aproveito o sensejo para apresentar a Vossa Excelênci_a 
,meus protestos d~ esti;ma e apreço. - Alvaro Mendonça Jú
nior, Presidente. 
nm' Sr.· 
Fernando Mitre 
Diretor 
J o mal da Tarde 
São Paulo - SP 
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Prezado Diretor 
Perplexo diante das inverdades que foram publicadas pelo 

Jornal da Tarde, na matéria '"BB e CEF, no esquema- PC", 
edição de 11 de junho, reporto_-me a V. S• para manifestar 
minha indignação diante da farsa montada pela reportagem, 
que criou uma notícia que, em nenhurri momento, se baseia 
em fatos._ Desde minha posse, no período de 16 de maio 
de 91 a 10 de junho desse ano, a CEF não utilizou os serviços 
da Brasil Jet, ou de qualquer outra- empresa de táxi aéreo, 

A presidência da--CPI, segundo um parlalnentar que a 
integra, tem segurança de que a empresa Brasil Jet vem obten
do boa parte de seus lucros porque tem um esquema privile
giado de fretes de jatos com o Banco do Brasil e a Caixa 
Eco11ômica Federal, do qual teriam ciência os seus presiden

-teS,- Lafaiete Coutinho e Álvaro Mendonça. Segundo mem
bros do comando da CPI, os indícios são tão fortes que dificil
~ente os direitos das duas instituições ficarãO nOs cargos até 
o fim da CP!. 

como é facilmente comprovável por nossa contabilidade. Segundo a fonte:!_ os (atas já sãp do conhecim_ento do_ 
O Jornal da Tarde deliberadamente incorre em erio ao ___ _p_~~jçl~-~~f? _Fe_mai].g9_~ÇpJ19i\_qt,i.e_e_St~a_ prOnto a- tõliiiir-ás 

afirmar que a caixa terla conhióufdO-para O- iUCIO- de-uffia medi~ necessárias assim que o envolvimentp_ for confirm_a4o. 
empresa que jamais foi contratada pela instituiçãO~ E, o-= mais ---Aíildã. de- ilCordo com a fonte para evitar delongas ou interfe
grave, veiculou a notícia sem antes ouvir-nos a r~speito Ou !:êf.!~~1 Laf~i~teÇ~utinho_eÁlvaro]\1~nd_op.çanãovãos~quer 
confinnar a veracidade da informação. Se a re-pórter tivesse receber cópias da intimação da presidência da CPI. Os doeu-
pelo menos o cuidado ético- e o respeito universal do joma- mentos serão enviados diretamente aos responsáveis p_ela área 
lismo sério de apurar as acusações que publica, teria nos ouvi- de co-ntabilidade de cada uma das instituições por serem fun-
do e constatado que não efetuamos, no referido período, ne- cionários de carreira, sem vínculos com os presidentes do 
nhuma liquidação financeira de obrigação com companhias BB e da CEF. Além dos pagamentos por conta de fretes 
de táxi aéreo. de jatinhos de PC, o comanâo da CPI concluiu que -terá que 

Diante desse açodamento inconseqüente e o_ '•denuncis- investigar toda a relação do BB e da CEF com PC Farias: 
mo" irresponsável revelado pelo Jornal da Tarde, resta-me "Recebemos informações de que 90% do dinheiro público 
lamentar o seu descompromisso com a verdade dos fatos e para os negócios de PC vinham da Caixa e do Banco do 
a infoÍ'rnação idónea. Entretanto, em respeito aos seus leitores Brasil'', afirmou o presidente da CPI Beriito Gama. 
e por considerar que a referida matéria atinge minha honra Já o Senador Amir Lando (PMDB - AM), relator da 
pessoal e agride a imagem de uma irnp()_rtante ins~tuição públi~ CPI, embora confirme que a-córitabilidade do BB e da CEF 
ca, como é a Caixa EcohómiátFedeial, SoHCífo-Ihe-a.-pUbiíci- - serão acionadas para fornecer as relações de frentes de jati~ 
ção, na íntegra desta carta, com o mesnH> destaque. nhos, diz que nãd há qualquer prova de que a Brasil Jet 

Cordialmente,Álvaro Mendonça Jõnior,Presidente da tenha as duas instituições como clientes preferenciais. No de-
Caixa Económica Fedeial. -~~~ poimento de PC o relator perguntou a ele se suas empresas 
De: DEORF prestavam serviços- a órgãos públicos e o acusado negou. PC 
Para: DIRFI ficou de enviar à CP! por solicitação de Amir Lando, a lista 

Senhor Diretor dos seus clientes até-amanhã: "Vamos esperar a resposta do 
Em atenção à solicitação de V. s~, informamos que, no PC_ e-confrOntá-la com as respOstas do BB e CEF, que, obriga-

período compreendido entre os dias 16-5-91 a 10-1).:.92, mio toriamente, têm que ter contabilidade pública para tirar con-
foi efetuado, no âmbito da Matriz, _qualquer liquidação finan- clusões, porque por enquanto não temos provas". 
oeira de obrigação com Companhias de Táxi Aéreo. 

Ao Gapre, em atendímento à solicitação do Senhor Presi
dente, em 11 de junho de 1992, -PaulO Cb&ves, Adjuntó 
do Diretor Financeiro -o José Trind~de Neto, chefe do 
DEORF SubstitulocEventual. · · · · 

Jornal da Tarde 11-6-92 

Nesta página: CPI vai_ investigar indíêiós de··qué· empresa 
de táxi aéreo di CP Fariãs teria oolno piíriCl(>ais clientes o 
Banco do Brasil e a Caixa Económica Federal. Ex.::secretário 
particular de Collor. Cláudio Vieira, desmente Pedro Collor 
em depoimento na CP!. 

BB E CEF, NO ESQUEMA PC 

É o que a CP! está tentando apurar Vóos 
Fretados seriam a· fonte dos Lucros do Empresário. 

V anda Célia 

O Deputado Benito Gama (PFL- BA), preside-nte da 
CPI que investiga as üenúndas de corrupção de P~dro Collor 
contra o empresário Paulo César Farias, vãf requisitãr -hoje, 
nos departamentos de contabilidade do Banco d_o ~rasil e_ 
da Caixa Económica Federal, o total gasto pelãs duas institui
ções com vóos fretados desde o início do_ governo Collor. 
O objetivo de Benito é ter documentos para comprovar indí
cios de que 60% do lucro da empresa Brasil jet, de propriedade 
de PC Farias, saíram do BB e da CEF. 

BBRESPONDE 

O porta-voz do Presidente do Banco do Brasil, João José 
Ferreira Fame, disse que não procedem as afirmações de que 
a Brasil Jet tenha instituição como cliente preferencial. Segun
do ele, Coutinho faz viagens pela Líder TáXi" Aéreo desde 
16 de maio de 1991. Essas afirmações não procedem. 

BANCO DO BRASIL 
PRESIDÉNCIA 

Exm' Sr. 
Senador Odacir Soares 
Senado Federal 
Brasília (DF) 

Senhor Senador, 

Brasília (DF), 12-6-92 

. Çomo administrador público que se pauta na absoluta 
transparência de seus atos e etn defesa da minha honra pessoal, 
encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos: car
tas enviadas ao Excelentíssimo Deputado José Dirceu e ao 

_ S~. Ruy Mesquita, diretor r~!;ponsável do Jornal da Tarde, 
"além de nota oficial do Banco do Brasil, publicada no mesmo 
jornal, na edição de hoje, esclarecendo a verdade dos fatos 
e refutando as calúnias de que eu e o Banco do Brasil fomos 
vítimas nas matérias ''PC corripra aViões e prospera na crise". 
de 2-5w92~ e CPI vê conexão entre PC, BancO do Br3.slf e 
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a Caixa", de 11-6,92, dos jornais O Estado de S. Paulo e 
Jornal da Tarde, respectivamente. 

mento de aeronaves com as ~mpresas niendóilãdas por Vossa 
Excelência. -

Atenciosamente- Lafaiete Coutinho Torres, Presidente. Quando necessitamos desse- tipo de_ transporte, estrita-
Exm"'Sr. 
Deputado José Dirceu 
Câmara dos Deputados 
Nesta 

Sr. Deputado, 
Supreendeu-me matéria publicada no jornal O Estado 

de S. Paulo, na edição de 2-5-92, atribuindo a Vo~sa Excelência 
denúncia de que o Banco do Brasil estaria se utilizando, prefe
rencialmente, táxis-aéreos das empresas Brasil Jet e Mundial 
Táxi-Aéreo, de propriedade do empresário Paulo_ César Fa
rias. Por acreditar que o seDhor parlamentar, embora de boa 
fé, tenha sido motivado por falsas afirmações, cumpre-me 
esclarecê-lo de que, desde minha posse na presidência do 
Banco do_ Brasil, em maio de 1991, até a presente data, 
não consta dos nossos registrOs qualquer contrato de afrenta- _ 

.. .meilte no interesse do serviço, ~ontratamos, _para eventUais 
viagens, a empresa Líder TáXí -AéreO: Assim, inWtri:iamos 
que, de julho de 1991 a maio de 1992, foram tealizadas dez 
viagens em aeronaves daquela empresa, para os destinos e 
eventos relacionados em. anexo, onde a minha presença, en
quanto presidente do Banco do Brasil, foi necessária e impres
cindível, não comportando, pela urgência, a utilização de avião 
de carreira. 

Finalmente, esclareço que o Banco do Brasil mantém, 
ainda, para transporte de numerário e deslocamentos even
tuais de seus diretores, também exclusivamente no interesse 
do serviço, um avião Xingu, com capacidade para seis pessoas. 

_ A.disposição de V. EX' para quaisquer outros escla.re-
cimentos. -

Atenciosamente, Lafaiete Coutinho Torres, Presidente . 

. ~ BAMCO DO SRAS!L S.A. 
S'.)-~do~ 
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AGRJCUll1JRA. I 

ReUNIÃO PRODl!TORES E UDEJV\NÇIIS ltU
RAJS. 

REUNIÃO SUPERINITNDENTES E GE:UONTES. 
JUNT !\MENTE COM O MINlSTJ;O DA 
AGRICULl1JAA. 
REUNIÃO PRODl!TORES E UDEJV\NÇAS RU- ' 
RAJS. 

RIO DE JANEIRO: 
ASSINATlJRA DE ATOS COM O GOVERNO DO 
ESTADO. JUNTA."lENTE COM O PRESlD:.NTE 
DA REPÚBLICJI 
RECIFE: 
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ROTEIRO 

BSBIASSUNÇÁOIBSB 

BSB·lUO/BSB 

EVENTOS 

AUDI~NCII\ EXMO. SR. PRESIOENil:: [)A 
REPÚBUCI\. 
ENCONTII.O ADMINISTRADORES DO BD DA 
AM(IUCA DO :-UL 
AUDI~NC\A EXMO. SR- MlNISTitO DI\ 
FAZENDA. 
AUDI~CIA EXMO. SR. MlNISTitO DA 
INDÚSTRIA E COMf.ROO. 
AUDltr.iCIA EXMO. SR. PRESIDENTI: DO 
BANCO CENTRAL. . . 
FESTIVTOI\OE OOS SO ANOS DA AGtNCA E"' 
ASSUNÇÃO. 

l . 
I 
i 

REUNIÃO ANUAL DIRIGENTES DE BI\."COS.! 
JU!'.'TAME."rE COM O PRESIDENTE 00 B,,_'õCO I 
CENTRAL E O Mlr-;ISTRO DA ECONOMIA 

1 

J7.01.'n i BSB!B.HORJZO!-."TL'BSB 
I 

,\CQMP/\NHAR O MI"ISTil.O DA ECO"OMI-'1. NO' 
LNCOr-rrRO COM EMPIU'oSÂRJOS DA 
INDÚSTRIA I 

I 
I 

ENCo!'-TRO COM AGROPEet:ARJSfA.' E 
CArEICIJL TORf.S 
VISITA JORNr\L T:STADO DE M!:">AS". 
AUDIÜICIA PRES!Dl!-.'TE 00 B.l\."'0.) DE 
DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA!•; 

I I 

~ 07.1l3.9Z 
1
1 BSB.l'l..ORJA."ÓPOUStusn 1 REUNIÃO COM AL 'TOIUDADES. uorr .ANr.\S 

.___- .1 __________ ..... _ _tUIRI\IS E COOIC,!'[~R~A!-'11-".V!.•(:,\S~.'---"~-'-'-----...1 

:<7.03.9! BSBIARACAJU!BEÚM/SI' SERGlPE: 
VISITA lNSTllUTO LOURJVAL FOI-ITES. 
lNAUGURAÇÁO INSTALAÇ'OES HOSPITAl. DE 
CIRURGIA. 
REUNIÁO DA DIRETORIA. 
ASSINAnJRA CONVtNIO MI!'EM-OURO O:lN A 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSl'IUAS E FEDnRAÇÁO 
DO COMÉRCIO DO ESTAOO. 
REUNIÃO COM GERENTES E ÓRGÃOS 
REGIONAIS. 
INAUGURAÇÃO 00 CEt'OR-ARACAJU. 
ASSllliAnJRA DE CONvENIOS COM O 
GOVER!-.10 DO EST AOO. 

28.03.92! BELÉ-''•1: 
I ASSISAnJRA DE CONVEt-.10 BANCO DO 
1 

BRASIL E PRErErruRA M\J!-.1CIPI\L DE f<El!M. 

I I ASSISAnJRA CONvt!-110 MIPEM-Ol"RO COM A 
FEDERAÇÃO DAS INDl:STRJAS E FED~RAÇÁO 

I I 
00 COMt.RCIO 00 ESTADO.. . . c_ = 

I' ASS!-"ATI!RA CO:--i\'ENIO fUNDEC C0!\-1 O GO-

l____~~L---------------~~~--Vt-·R_~_O_D_O ___ EST_ADO ___ · _________________ ~ 
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' ' 15.().1S~ I 
i 

8.\B/RlO.'SP/BSI! RIO l>E JA...,EIRO: I 
ASSEMBÚIA O[IU\L DO BA."'CO I.AT!NO: 

I 
! 

AMERICANO DE [.XPQRTAClONES ( Bl..AllE.'t I I 
SÁOPAULO: 1 
CERIMÓNIA DE l.ANÇAMENTO DO JAJ'ÁO 
DCS". 

129.().1.9~ SP/BSB 'RIOISP 

' 

REUNIÁO oo CONSELHO MONI:TAruo I 
NACIONAL. 
I'ARTIClPAÇÁO NA COMITIVA DO PRESIDI:"'llõ, 

!. DA REPÚBLICA [.M VISITA OAQI\L AO RIO DE 
1
. I I JI\NCIRO. • i 

' 

IIm' Sr. 
Dr. Ruy Mesquita 
M.D. Diretor Responsável 
Jornal da Tarde 
São Paulo (SP) 

Prezado Senhor, 

i 

Causou-me revolta a matéria "CPI vê conexão entre PC, 
Banco do Brasil e a Caixa", publicada na edição de 11 de 
junho, desse jornal. Sem base em nenhuma documentação, 
provas ou até mesmo indícios verossfrneiS e, o que é ainda 
mais grave, alheio aos argumentos do Banco do Brasil, o 
Jornal da Tarde abriga em suas páginas uma história de ficção, 
envolvendo uma instituição centenária riuiri epíSódio da maior 
gravidade, com objetivo único de denegrir a minha imagem 
e atacar a minha honra como homem pública .. 

O fato provoca maior iildignação por essa-publicação 
já ter sido infOrmada de que, desde minha posse na Presidência 
do Banco, em maio de 1991, até a presente data, não consta 
de nossos registras qualquer contrato de afretamento de aero~ 
naves com a empresa Brasil Jet, de propriedade do senhor 
Paulo César Farias. · · · · ··- · - -

Como já afirmei ahterióriiieD.te~ não me cabe jull@r a:S 
práticas jomãlísticas de uma empresa conceitu_açl_? como é 
~ ~ A. Estado de S. Paulo, mas não posso, igualmente, deixar 
de 111(.. le: -~tar a v. s~ para manifestar minha indignação 
diante de ver o Banco do Brac;il e a minha pessoa, enquanto 
seu Presidente, arrolado~ 1 ..... ;:::- ilenúru ...... i'1fame, sem nenhum 
fundamento, como a da matéria "BB e t.....:"r:'_ no esquema 
PC". O Jornal da Tarde protege 6 denunciante no an..:...-:.:!Tiato, 
não permitindo sequer aos seus leitores avaliação isenta sobre 
a procedência e confiabilidade das informações que lhe foram 
prestadas. 

Não é eSsa a empresa queaptendi_a_ reSpeitar. EStr3.nho 
que uma organização séria possa abrigar em ·sua~ páginas calú~ · 
nias dessa natureza, -produzidas pela irrespOnsabilidade dos 
repórteres. Espero que, em· nome da minha honra, a verdade 
dos fatos seja restabecida, como COD.Vém a um jornal compro
metido com o jornalismo conseqüente, que i:Oforma correta 
e idoneamente aos seus leitores. 

Atenciosamente, Lafldete Coutinho Torres, Pfesidente. 

NOTA OFICIAL 

A propósito de notícia publicada no Jornal da Tarde, 
de _11~6~92, sob o título "BB e .CEF, no esquema PC"; e 
subtítulo "É o que a CP! está tentando apurar. Vôos fretados 
'ieriam a fonte dos lucros do empresário", é imperiOSO que 
a Verdade dos fatos seja reposta nos seus devidos tennos. 

Ess:i' notícia surgiu no dia 2.-5-92, no jornal O Estado 
de S. Paulo, em artigo assinado pelo jornalista Gabriel Noguei
ra e citando como fonte da informação-o Deputado José Dir
ceu (PT-SP). 

Partindo da premissa de que a imprensa deve se valer 
em primeii"o lugar da verdade, o autor do artigo deveria, 
antes de publicar a matéria; ter-se valido de informações junto 
ao Banco do Brasil. Um jornal sério começa pela escolha 
de suas fontes. No caso, além do teor inteiramente falso das 
afirmações, observou-se a deliber'!da intençãç. de macular o 
nome da Instituição Banco ·do Brasil e de seus dirigentes. 

Por isso mesrílC>", ·em atenção ao- CóilgreSsá Nacioilal, o 
Banco endereçou em 22-5-92 carta: ãO DepUtado José DirCeu, 
esclarecendo-o de que desde maio de 1991 (quando assumi 
a· Presidência do Banco), não consta nos registres do-Banco 
qualquer contrato de afrentamento-de aeronaves com as em
pi"esas mencionadas pelo Deputado. Esclarecia ainda que no 
período maio/91 a maiof92,-foram realizadas 10 (dez) viagens, 
estritamente no interesse do serviço, somente através da em
presa Líder Taxi Aéreo. 

Apesar desses amplos esclarecimentos, não cuidou o Se
nhor Deputado de restabelecer a verdade - como deveria 
acontecer a pessoas· que tetêberam um mandato parlamentar 
;.::~ defender as instituições do País- --, permitindo que a 
notícía falsa tivesse curso e fosse levada agora, como infor
mação privilegiada, à Comissão Parl~entar de Ip.quéritO que 
investiga as atividades do empresário Paulo Cesãr Farias. 

A notícia publicada em 11-6-92 no Jornal da Tarde, por
tanto, carece de qualquer fundamento, sendo que a principal 
fon~e dessa inverdade detinha informações privilegiadas, for
necldas pelo Banco do Brasil com a maior transparência. 

Diante desses dados, ao Banco do Brasil só resta registrar 
o ocorrido, pelo compromisso pelo com a verdade. . 

Brasília (DF), 11 de junho de 1992.- Lafalete Coutinho 
Torres, Presidente. 
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O SR. 'PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senad~r Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Proiumeia o 
seguinte discurso.) ..:........ Sr. Presidente, Srfl e Srs. Senadores, 
uma das minhas Preocupações nesta casa tem sido a de procu
rar situar o papel da iniciãtiva privada na exploração da ativi-
dade económica, em face da Nova ConStituiçãõ.- ~ --

Na carta anterior, dizia-se, em seu art. 170, às empresas 
privadas competia, "preferencialmente, com o estímulo e 
apoio do Estado, organizar a explorar as atividades econó
micas'' E que, "Apenas em cafáter suplementai"-da iniciativa 
privada", o Estado Organizaria e-·explora.-ria- "diretarnente a 
atividade económica". 

Apesar disso, avolumou-se, na chahlada ~ república
esse períodoque foi de 1964 às eleições gerais de 1985 -
a participação direta do estado na economia, com um sem 
número de empresas estatias, com tratamento preferencial, 
competindo, privilegiadamente com o setor privado, assumin
do déficits espantosos e denegrindo, assim, toda a_estrutura 
oficiaL 

A Nova Constituiç-ão, prortnilgada em -5de outubro de· 
1988, estabeleceu que a ordeiri. económica é fundada "'n3. valo
rização-do trabalho humana·e na livre iniciativa:"; e mandou_ 
observar, entre outros princípios o da propfiedade privada~ 
da livre concorrência, da busca do pleno emprego, do trata
mento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacio
nal de pequeno porte. (art. 170) 

DeterminoU, ainda, em seu art. 173 que- "_a exploração 
direta da atívade_ económica pelo Estado só !;erá permitida 
quando necessária aos-iniperiltivos da segurança nacional ou 
a rel_eyante interesse coletivo·~~ 

.Com relação ao- cã.pital es"trangiii'o~ ·a--Coristituiçãõ o ex
cluiu de vários setores: o da pesquisa e lavra de recursos 
minerais, do aproveitamento de potenciais de ~nergia hidráu
lica, da presquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural 
e outros hidrocarbçnetos fluidos, da refinação de petróleo, 
da importação e exportação de petróleo e gás natural. do 
transporte marítimo de petróleo bruto, da pésquisa, lavra e 
enriqUecimento, do retrocessamento; da in4ustrialização e do
comércio de minérios e mineraiS nucleares e ·seus__ derivados, 
da n~ye;gação de cabotagem e a interior. 

_ E. finalmente, determinou que o poder público dê prefe
rência; na aquisiçãifde bens e serviços, às- empresas de capital 
nadonal. 

Mas, como apontaram muitos analistas, e a ressalva dos 
imperatiVOs da segurança nacional e de relevante interesse 
coletivo bem pode justificar-; aihda, a intervenç~o, tantas_ v.ezes 
desaconselhada, do Estado. 

~seja, hoje, pedir a atenção do Senado para docunwnto 
elab9rado, a meu pedido, pela subsecretaria técnica desta 
Cas~.--T~ro, Como título, o capital estrangeiro no_ Brasil e 
visa dar ''transparência e morfoSe compreensrve1 ao iri.trincado 
mundo dos investimentos, em especial ílqueles financiados 
pelo capital estrangeiro"._ 

O documento se inicia OOni a'sítiteSe dós cOnCeitos:bãsicOS 
sobre os investimentos estrangeiros, e se estende na aborda
gem jurídica sobre os bens, máquinas e equipamentos entrados 
no Brasil, sobre seu enfoque económíco, sobre a expansão 
do_ capital estrangeiro no mundo, a política de formação de 
joint veotures, o movimento de capitais e as propostas altera
doras da legislação; 

- Lembra o texto que a matéria -sobre os investimentos 
de capital estrangeiro, o incentivo aOs reinvestini.entoS e a 
regulação da remessa de lucros-- é, atualme!Jte, regida por 
legislação que já data de 27 anos, elaborada "quando tanto 
a realidade do País, nos primórdios de seu desenvolvimento 
económico e industria], corno a do comércio 1riternãcional, 
_ainda não voltada para um _conceito de integração e comple
mentação de produção e consumo, eram bem diferentes da
quela existente no momento atual". 

Impõe-se, então, a reformulação desses diplomas legaiS 
que, criados para estimular a realização de maior lucro e 
obrigar o reinvestimento, não tem atingido esses objetivos_ 
mas, ao contrário, .. tem funcionado como obstáculos ao in-

-- gresso do capital estrangeiro no País". 
- __ --: Çom vlStils a essa modificaçãC?_~ -propôS o -exrele-ntfSSírlio 

Senhor Presidente da República a Emenda à Constituição, 
de n"' 56/91, com um conjunto de medidas do maior alcance 
na concessão e pennissão dos serviços públicos de telecomu
nicações, telefonia, telegrafia, transnifssã6~; de pesquisa e lavra 
de minérios, de restrição à empresa naciónal, de incentivo 

·-ao capital estrangeiro, do monopólio de exploração do petró
_leo, de gás natural, de hidroC'!rbonetos, minério D.udear, etc. 

No encaminhamento dessas propostas, enfatizou o Exce~ 
lentíssimo Senhor Presidente os passos importantes_ de_ seu 
Governo que foram a exposição da economia brasileira à con
corrênia externa, o incentivo ao desenvolvimento científico 
e tecnológico. 

Mas insistiU ele nna clara neceSsida-de de dar outfOs pas
sos, para que possamos remover alguns obstáculos estruturais, 
que impedem a plena retomada do processo de moderniza
ção". 

-A esse esforço; juntei a propOsta de projeto de lei, que 
to~qu o n"' 75/1991, buscando regulamentar, com base no 
interesse nacional, os investimentos de _capital estrangeiro, 
nàSinicros, peqUenaS e médias erilpresas: - - - --

Lembrei, na justifiCatiVa, que-o-Brasil vem perdendo-es
paço para outros· países em desenvolvimento, receptores de 
inversões do capital internacional, notadamente para os países 
asiáticos como Taiwan, Coréia do Suf. Hong Kong e Cin-ga
-pura: Que o balanço das inversões estrangeiras, em nosso 
País, de 1973 para cá, demonstra, claramente, essa nossa posi
ção negativa. 

Por esses dados, verifica-se que,a partir de 1983, saíram 
mais recursos do país do que entraram, exceto em 1987, quan
do o saldo positivo atingiu o valor ínsignificáhté de US$ 32,5 
milhões. 

Mostrava eu, então: "'enquanto isso, TciíWà'tf'terii -pl'ffi 
per- capita de US$ 4.505. manténi taxa de crescimento acírria 
de 11% ao ano, exportou US$ 53 bílhoes em-1987. eseu 
extraordinário crescimento é atribuído à internacionalização 
de sua e_conomia. A Rússia e a grande economia dos países 
socialistas já abriram sua economia ao capital internadorial. 
A-República Popular da China, por exemplo, permite a trans
ferência de lucros para o exterior. Desde que seja feita através 
do Banco da China, conforme estipula o artigo 22dos regula

rri.erifóS- prOvisõriqs-de coiitrole de câmbio da República Popu
lar da China e até 50% dos salários ganhos por estrangeiros 
na China poder~ó s_er remetidos para o exterior (art. 25 do 
mesm_o regulamento). A lei sobre in_vestimeritoS conjuntos 
com a utilizaçãO. de recursos chineses eo externos, de 1~ de 
julho de 1979, no seu art. 7°, permite o lucro proporcional 
ao capital estrangeiro investido e permite a isenção do imposto 
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de renda durante os primeiros três anos, desde que o investi~ 
menta seja equipãdo com tecnologia atualizada a nível mun
dial e a devolução desse imposto para os reinvestimentos. 
Acresce que o Brasil possui a maior colónia japOnesa do mun
do~ a maior colónia porguesa, a segunda maior colônia italiariá 
e grandes colónias chinesas, coreana e espanhola, podendo, 
portanto, tirar proveito deste fato, para conseguir incremefita:r-· 
jointveotures, as quais nos beneficíariain com os investimentos 
estrangeiros e, principalmente, pelo know how e a tecnologia 
agregada a esses investimentos. Essas asso_ciações- poderão 
ser obtidas pelos conhecimentos n_o exterior de nossOs inte
gr:1.ntes". 

Meu esforço é, então, pela integração imediata de_ nossa 
economia ao mercado mundial, sem que se privilegiem as 
grandes empresas multionacionais que poderiam concorrer 
com as empresas locais. 

E tem como objetivo o estímulo ás invençõesg,str_a_ng~írªs; 
liberando a remessa de lucros feitas nas micro; pequenas e 
médias e-mpresas. _ 

A forma jurídica mais apropriada a essa jointventure, 
dizíamos, é a sociedade em cota de participação,-que poderia 
estabelecer as condições da sociedade, a forma de repartição 
de lucros, etc, sem que o sócio brasileiro perca o controle 
da empresa, o que acon~eceria se fosse uma soCiedade de 
responsabilidade limitada, enquanto que as sociedades_anôni
mas não se adequam à pequena empresa, por ser forma onero
sa de administração, pelas exigênCias-legais quc_lhe são ine-
rentes. -

Encontra agOra, no documento preparado pela Subsecre
taria de Análise Técnica desta -casa. uma confirmação das 
minhas teses e propósitos. 

Conclui o teXto coln o entendimento de que, aos olhos 
do investidor estrangeiro, o Brasil está muito inelhor do que 
há um ano. Mas isso não é suficiente para que o capital externo 
reflua para investimento em nossO setor pro"dUtiVo. 

E que, mais do que o capital ágil que vem entrando 
nas bolsas, e mais que os dólares obtidos no mercado interna
cional de empréstimos, o País necessita, basicamente, de inves
timentos diretos na produção, com comprometimentos doca· 
pital no longo prazo, geração de empregos e impacto imediato 
em nossa cadeia produtiva, na montagem de unidades indus
triais, cOmerCiais e de serviços. 

Demonstra o documento que o desempenho desse últirr.o 
tipo de capital externo no Brasil está muito fiaCo. A confir•.tar 
isso, "observa~se.o fato_ de que o saldo _de entradas e sc:tídas 
de recursos investidos na produção nos dois últimos anos é 
próxima a zerO. Em 1991, a entrada de capital estrangeiro 
no setor produtivo nacional ficou um pouco_ abaixo de USS 
1 bilhão, ante US$ 6,5 bilhões_ no México e US$ 3 bilhões 
no Chile, países com população muito menor que a do Brasil". 

Três condições são apontadas como vitais para o reinício 
dos investimentos externos nO Brasil: a estabilidade das condi
ções macroeconômicas, mudanças legais e fiscais para atrriir 

·os investimentos e o retorno da confiança internacional do 
País. · 

Essa confiança já\'em sendo recuperada pela ação deter· 
minada de nossos dirigentes e com O reinício do diálogo com 
os credores externos, com o Clube de París e_com ó FMI. 

Quanto às mudanças na legislação-, viu-se, já, a iniciativa 
governamental e, também, as propostas do Poder Legislativo, 
em que se incluem projetas como o de n9 75/91, de minha 
autoria e outros, que propuseram a redução dos ônus e barrei
ras de natureza fiscal, que impediam, de maneira indiscrirni-

nada,o livre fluxo de lucros, assim como pagamentos, admi~ 
Hdos universalmente, royalties por direitos intangíveis, e pOi" 
serviços de natur~za técnica e ~emelhantes. . -

Termino por solicitar, Sr. Presídente, a inscrição, nOs 
Anais, desse texto, com tão precisa análise e com tantos subsí
dios q_ue nos permitirão continuar a luta contra as amarrras 
de nosso subdesenvolvimento, possibilitando se estabeleçam, 
em nossa economia, as boas práticas que trouxeram o cresci
mento econômico dos outros países. 

DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR. NEY 
MARANHÃO EM SEU DISCURSO: . 

O CAPITAL ESTRANGEIRO 
NO BRASIL 

APRESENTAÇÃO 
-O Brasil enfre"nta a cap-a_êid~de de ter de crescei· à q~~aJ~ 

quer custo, para eliinína"t s·U"as' enormes-deSigualdades sociais, 
integrar ao inercado o~ quase dois terços da pOpulação hoje 
marginalizados e aproximar-se do Primeiro Mundo. E lsso 
depende da sua capacidade de atrair capitãis para financiiu
grandes projetas, e do acesso à ciência e tecitologia. 

O desenvolvimento científico e tecnológi~ acompanha 
a retomada do investimento. Não se moderniza uma economia 
p"arada. A_atuali:lação científica e tecnológica vem por decor
rência. O Brasil é o 26\' país do mundo em produção científica: 
Trata-se de um dado preocupante. Afinal, é indiscútível que, 
no futtJ_ro, a fiqueza de um país se ~edirã, não pelo tamanho 
do seu PIB ou PNB, mas pelo seu esto-que de conhecimento 
cieç__t..(fico ~ J~riológic.o. _ _ __ 

Par?_ faze.r_ fac~ às necessidades de. erradicar a miséria 
social e de desenvolver seu património teCnológico, o País 
precisa atrair recursos que sustentem, ou melhor, viabilizem 
estes objetivos. · -

A falta de opção de investimentos nos países mais desen
volvidos e o fato de que estes países apresentam taxas de 
juros bem inferiores ãs praticadas no Brasil, ocasionaram nos 
últimos meses, uma migração de investfinentos, algo que há 
muito não se verificava no mercado interno de capitais: 

O c~pital externo ao __ testar o l~ste europeu, não logrou 
os resultados esperados. Assim, a América Latina e, em parti
cular o Brasil~ Como objeto de nosso estudo, tornou-se uma 
grande opção de investimentos. Para se ter uma idéia da di
mensão do que acabamos de afirmar, hoje já são 52 os _fundos 
de investimentm estrangeiros, registrados no Banco Central 
e na Comissão de ValOres Mobiliários, para investii:tlc!Iito"S 
diretos nas bolsas brasileiras~ Durante anos este número per
maneceu na casa dos 35. O patfirilõnio destes fundos já passa 
de US$ I ,5 bilhão. - . . 

A questão da abertura do País aos capitai~ estrangeiros 
enseja debates e primorosas discussões~ por oride transitam 
pensamentos das mais diversas correntes ideológicas. 

Tudo isto definem parâmetros, que orientam nosso esfor
ço, no_ sentido _de prover ao parlamentar a sintetização de 
um estudo que dê transparência e moi"fose Com:preériSível ao 
intrincado mundo dos investimentos, em especial aqueles fi~ 
nanciados pelo capital estrangeiro. 

CAPÍTULO! 
Síntese dos conceitos básicos 

Os investimentos---estrangeiros podem ser classificados em 
diretos e indiretos. Coino inveStimentos diretos definim-os 
aqueles que ao ingressarem na máquina produtiva nacional, 
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contribuem para aumentar e melhorar a produtividade, enri
quecendo o País na forma de mais empregos e instalações 
e que traduz benefícios ao longo prazo. O investimento indiR 
reto é_ aquele que __ entra com finalidades especulativas nas 
bolsas de valores, configurandoMse em açóes e que pode ser 
repatriado. dependendo da vontade do aplicador. Traduz be-
nefícios a curtíssimo prazO. ----- - -----=--

A depuração de um para o outro faz-se mediante a qualifi
cação de algo denominado ingresso líquido de capitais. Che
ga-se a este valor quando deduzimos de todas ãs entradas 
de capitais verificadas ao longo de um período, as amorti
zações ou repatriações. excluindo as operações de conversão 
da dívida externa. Contribuem para a aferição deste valor 
não só as aplicações em subsidiárias ou enii,-reSas- ú07aJs 
como os créditos de médio e longo prazos de organismos 
multilaterais (FMI, BIRD, BID e outros), de agências gover
namentais e de compradores e fornecedores. 

O Departamento de Fiscalização e Registro de Capital 
Estrangeiro (FIRCE) é, dentro da estrutura do Banco Central, 
o responsável em estimar o ingressó efefivb- de diviSás rio 
País. 

A entrada de um investidor estrangeiro no mercado brasi~ 
leiro verifica-se qUãõ.do uma série de condições legais impostas 
são satisfeitas. Para se ter uma idéia, este deverá antes de 
mais-nada obter registro instituCicirial na Comissão de Valores 
Mobiliários, que poderá ser iridividual ou coletivo. Este últi
mo, també-m chamado omnibus account, permite o agrupa~ 
mento de diversos investidores em um único registro. Nessas 
contas estão as descobertas mais surpreendentes de parte do 
perfil do investidor estrangeiro: entidades classificadas em 
seus países de origem corno "sem fins luct~tivos",titís comO 
os fup.dos de pensão de várias multinadonãiS (General Eletric, 
Coca-Cola, Shell), os de organismos internaciona"ís -(Nações 
.Unidas e Banco Mundial) e por fim, os trusts (entidades de 
administração de parte do património, desvinculada da admi~ 
nistração principal e que gerencia ativo~iindiretamente ligados 
à ativídade mais importante de universidades norte-ameri
canas}. 

Em ambos _os casos, ou seja, nas contas individuais ou 
cole_tivas, deve-existir um administrador local, que se respon
sabilize perante a Comissão e o Fisco pelo investidor. 0- trata
mento fiscal é o mesmo nos dois casos: o ganho de _capitais 
é isento _de impostos, mas os dividendos repatriados pagam 
15% em Imposto de Renda. 

Agora veremos alguns instrumentos de captação de crédi
to no _mercado internacional: bónus, commercial papers e re
Iending. 

Bônus e commercial papers são papéis emitidos por em~ 
presas. A empresa carente de capital emite tais~-títUlos no 
mercado internacional. O comprador ganha os juros que a 
empresa oferece em troca. Em geral, o pagamento é feito 
dois ou três anos depois. A diferença entre eles está em quem 
oscomprae não cm quem os vende. Quem-comprá o commer
cial papel é quase sempre a matriz estrangeira. Na verdade, 
traia-se apenas de uma transferência de recursos. Isso acon~ 
tece, porque, devido à determinação do Banco Central, os 
juros- que esses papéis oferecem são extrêmamerlte-baixoS. 
Informações divulgadas pela imprensa, dão conta de que- estt.:s 
títulos, em função dos custos menores, substituíram, em parte, 
linhas de curto prazo. 

Quanto aos bónus, pagam juros de mercado e podem 
ser comprados por qualquer investidor que julgar atraente 
a remuneração oferecida. A colocação destes títulos no exte~ 

rior se tornou u:n:a al.ternativa extremamente, vantajosa para 
as empresas nacwnats buscarem recursos. E a opção mais 
barata p~ra a capitação de recursos no momento, já que as 
taxas de JUros internacionais estão nos níveis mais"baixos dãs 
últimas décadas: um empréstimo de dois anos no mercado 
_a~~~icano_custa algo em torno de 5%ao ãno, e11:quanto aqui 
-o-__ me~o empréstimo rião-Saí por-me-nos dO que a variaÇão 
do Índ1cc Geral de Preços (IGP) mais 35% ao ano. _ 

As operações de relending podem ser definidas como 
r_ee_mpréstimos de recursos já ~ngressaqos_ anteriorf!1ente

1 
gue, . 

a exemplo das operações de conversão de dívida em investi~ 
mentes, não constituem ingresso de dinheiro novo no País 
(hot money). 

CAPÍTULO II 
A questão do capital estrangeiro no Brasil 

A) Abordagem jurídica 
Ao adentrarmos na matéria conferindo-lhe uma aborda

gem jurídica, que lhe é dispensada, mister se faz conceituá-la 
ã-luzâ55" ordenamento. Conforme preceitua o artigo 19 da 
Lein'4.131, de Jde setembro de 1962, são "os bens, máquinas 
e equipamentos, entrados no Brasil sem dispêndio inicial de 
-divisas, destinados à produção de bens ou serviços, assim 
como os recursos financeiros ou monetários, introduzidos no 
País para aplicaÇão enl afividades _económicas, desde que, 
em ambas as hipóteses, pertençam a pessoas físicas ou jurídicas 
residentes, domiciliadas ou com sede no exterior". 

A definição encerra como elemento constitutivo, o capital 
real e o capitar monetário. Entretanto, ã1guns aSpectoS hã 
de ser observados para que o capital venha a ser tido na 
conta de estrangeiro: a) se destine ao exercício de atividade 
económica; b) entre no País sem dispêndio de divisas;· e, c) 
pertença a pessoas naturais residentes _e domiciliados no exte
-rior, ou á'pessoas juridicas com sede no estrangeiro . 

O artigo 39, a, da Lei anteriormente citada, prevê a forma 
de ingresso no País do capital estrangeiro, disciplinando sua 
aplicaÇão e dividindo~o em capital de investimento direto e 
capital de empréstimo, quer em moeda, quer em bens. 

- Na fórma de inVestimento direito~ pOde-ser-aplicado em 
qualquer atividade econômica, exceto que a Constituição re
serva para os brasileiros e para as empresas brasileiras de 
capital nacional, tais como: a pesquisa e a lavra de recursos 
minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráu
lica (art. 176, § 1~). a propriedade e a exploração de embar
cações nacionais, a navegação de cabotagem e a interior (art. 
178, §§ 1' e 3•), a propriedade de empresa jornalística e de 
radiodifusão sonora e de sons e imagenS (art. 222). 

A participação- do capital estrangeiro em inS:tifiJ.iÇões do 
sistema financeiro nacional_,_ designadamente nas bancárias, 
de seguro, de previdência e de capitalização, está prevista 
no art. 192, III, da Constituição vigente. As condições· para 
essa participação, tendo-se em vista os interesses -nacionaís 
e os acordos internacionais, serão estabelecidas por Lei Com
plementar que fixar normas sobre o sistema firiáncéitC>" naeiõ~ 
nal. A lei disciplinará, com base no interesse nacionaf, os 
investimento_s de capital estrangeiro, incentivará os rdnvesti
mentos e regulará a rem~ssa de lucros (art. 172, CF). 

O Banco Central do Brasil exercerá o controle sobre 
todo capital estrangeiro que entrar no País sob a forma de 
investimentos. 

Não. obstante, 'uma nova forma de ingresso de capital 
estrange1ro poderá ser concebível: a transferência de tecno
logia --através de contratos de licença de uso de patentes 

- --- -- ------------
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ou de marcas, contratos de fornecimento de tecnologia indus
trial (bens de consumo e insumos), contratos de cooperação 
técnico-industrial (bens de capital} e contratos de serviços 
técnicos. Na lei, porém, a transferência de tecnologia é classifi-
cada de investimento direito. - -

Os direüOs de propriedade industrial ora se destinam 
à formação de capital social em bens, ora à exploração me
diante concessão. Se não há pagamento imediato de contra
prestação ao titular cjue resida ou tenha sede no exterior, 
o ingresso assume a forma de investimento direto. 

Na doutriana naciOnal, uma das primeiras definições de 
investimento direto, é atribuída a Carneiro: "denomina-se 
invetimento direito a empresa residente no país recipiente 
mas domiciliada no exterior''. 

Mais recentemente Xavier, desprezando a definição de 
capital estrangeiro que se encontra na lei, _propôs outra: "é 
a aquisição do direito a um rendimento, por não r6idente 
no País, em contrapartida da cessão onerosa de recursos prove
nientes do exterior, registrada no Banco Central do Brasil". 

Além da forma de ingresso do capital e do registro, exis
tem outros elementos para que se tenha o capital na conta 
de estrangeiro. O primeiro é a destinação dos bens, máquinas 
e equipamentos à produção de bens ou serViços, ou dos recur
sos financeiros ou monetários aO emprego-én atividade econô
mica. Quanto ao investimento_ direto, o Segundo requisito 
consiste na inexistência de "dispêndio inicial de divisas", gasto 
que ocorreria, em outras circunstânciaS, para o pagamento 
dos bens no exterior. A terceira condição- comum a:o investi
mento direito e ao financiãthento - concerne à propriedade 
dos fundos, que deve ser de pessoa física residente e domici
liada no exterior, o_u de pessoa jurídica com sede no estran-
geiro. --

A legislação brasileira, no que diz respeito ao capital 
estrangeiro, garante tratamento jurídico igualitário ao conce
dido ao capital nacional, nas mesmas condições, proibindo 
quaisquer discriminações que não estejam previstas em seu 
texto (art. 2' da Lei n' 4.131/62)- "No entanto, algumas exce
ções têm-se verificado à luz da Lei n<? 4. 728165 (Lei do Mercado 
de Capitais) e do Decreto-Lei n' 1.986/82. Enquanto aquela 
estabelece que em períodos de desequilíbrio do balanço de 
pagamentos o Banco Central, ao adotar medidas de contenção 
de crédito, pode limitar o recurso ao sistema financeiro do 
País. O Decreto-Lei n' 1.9R6/82 diferencia o tratamento dado 
aos investidores nacionais no mercado de capítais,-coni normas 
específicas para as sociedades de investimentos de cujo capital 
social participem pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 
domiciliadas no ex.teror". 

No entendimento de Baumann, "urria das características 
marcantes das relações da economia brasileira com o resto 
do mundo nas duas últimas décadas foi a crescente importância 
do inflUxo de capitais de empréstimos, até certo ponto substi
tuindo os investiinentoS diretos". Em que -pese a tendência 
universal ao emprego de outras modalidades de ip_versão, co
mo joint-ventures, transferência de tecnologia com partici
pação societária e franquia, assim- COmO a-Jrttensificação do 
empréstimo, o mencionado autor pondera que "não se deve 
perder a perspectiva de que a legislação brasileira também 
tem contribuído para estimular relativamente mais as opera
ções de empréstimo do que os capitais de risco: o pagamento 
de juros é taxado no ato da remessa, enquanto os lucros 
são taxados pelo imposto sobre a renda e ,no ato da remessa". 

Na base desta discrição está a forma de ingresso do çapital 
estrangeiro. Não obstante implicar tratamento diferenciado, 

a desigualdade se estabelece entre capitais estrangeiros, e não 
entre estes e o capital nacional. 

Cumpre admitir que a regra da igualdade de tratamento 
para o capital estrangeiro possui escasso ou nenhum valor, 
porquanto não é função da lei, mas da Constituição fixar 
o conteúdo de preceitos legais que venham a ser editados. 

O art. 171 da COriS:tituição Federal, reafip1a o conceito 
de empresa ou 
sociedade brasileira do art. 69 da Lei n<? 2.627_, de 26 de setem
bro de 1940, não revogado pela nova lei das sociedades por 
açóes. A sociedade, _constituída em conformidade com a lei 
brasileira, ma tendo sua sede e administração no País, conside
ra-se de capital nacional, quando o ContrOle efetivo da mesma 
esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou 
indireta de pessoas físicas domiciliadas e residelltes no País, 
ou de entidades de_direitO público interno. Pela mesma norma 
constitucional, entende-se por controle efetivo da sociedade 
"a titularidade da maioria de seu capital votante e o exercício, 
de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas ativida
des". 

Uma vez convertida em investimento eStrãngeiro, a em
presa brasileira de capital nacional perde sua definiÇãO. O 
controle efetívo muda exatamente ao inverso do que preceitua 
o inciso II do art. 171. Entretanto, não se descaracteriza por 
completo, visto que se organizou conforme a legislação do 
País e sua sede e administração permanecerem no território 
nacional. 

Outro aspecto que merece relevância, diz respeito à pef
da, nos últimos anos, da atração exercida pelo Brasil sobre 
o capital estrangeiro, que faz com que a remessa de lucros 
e dividendos supere seu ingresso sob a forma de investiinento~. 
Segundo Baumann, ocorre- não apenas uma substituição de 
fluxos de recursos com preponderância dos capitais de _emprés
timos, como um aumento reiãtivo das remessas de lucros e 
dividendos, de tal forma que o fluxo líquido de recursos passa 
a ser negativo. 

A conclusão- a que se chega a respeito da Lei brasileira 
sobre a aplicação do capital estrangeiro e as remessaS para 
o exterior com seu retorno e dos lucros, é que encerra poucas 
restrições, e como acrescenta Almeida, "os mecanismos tribu
tários atuam mais no -seritido de estimular o reinvestinie'nto 
dos lucros que delímitar propriame-nte o montante de remes
sas, destacando-se a importância da tributação progressiva 
como reguladora das mesmas. 

B) Abordagem Econômica 
Para se entender com maior amplitude o significitdo que 

se coloca na discussão que evoca a participação do capital 
estrangeiro na retomada desenvolvimentista do País, é preciso 
que se faça uma retrospectiva da situação económica, a partir 
da década de 80, pois é exatamente neste momento que se 
inicia o agravamento dos problemas setoriais. - · 

No período do Governo Figueiredo ocorreu o reCrudes
cimento da crise mundial, e a economia empobreceu muito. 
Os problemas se acentuaram devido à deterioração das nossas 
relações de troca, principalmente no que se refere ao petróleo, 
seguido do aumento das taxas de .juros internacionais e do 
fechamento do sistema internacional para financiamento das 
nossas dificuldades no balanço de pagamento. 

Olhando o quadro geral da economia nacional, podería
mos perceber que um fator importante foi o setor exportador, 
que deu sustentação decisiva ao_ processo económico. 

O problema da dívida externa contribuiu maciçamente 
no quadro de deterioração nacional. FíCãmos, em 1989, com 
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as negociações praticamente-indefinidas; não houve nenhum 
acordo na área externa. Por diversas vezes· voltamos a suspen
der os pagamentos:. Entramos em processo de moratória bran
ca, em que o Brasil suspendeu até os pagamentos de juros 
-e em determinado momento a situação se agravou, come
çando a haver maciças transferências de dividendos, lucros, 
royalties, etc. O Gove-rno foi obrigado a suspender t3mbéin 
as remessas nessa área, fazendo uma centralização no Banco 
Central, e com isso o- setor externo apresentou quadro de 
atrasados comerciais. --- - - --------- -- -

Na área interna, tivemos comportamento razoável da 
agricultura, mas em comparação -com as superssafras de 
1986-1987 e 1987-1988, o crescimento da produção de grãos 
nos anos seguintes não foi tão espetacular. Houve grande 
demora na definição dos preços agrícolas e no montante do 
financiamento -da safra 1989-1990. De 1990para 1991 houve 
redução da área plantada, da ordem de5% __ ocasionando queda 
da produção agrícola. 

N.a área do comércio, a partir de 1989, ·verificamos retr·a
ção nas vendas do comércio varejista, evoluindo para uma 
acentuada recessão nos dois últimos anos, segundo dados da 
Associação dos Diretores Lojistas do Estado de São Paulo. 

Na área da indústria, o compOrtamento- nâ& foi muitO 
diferente, quando pudemos observar ·queda na produção e 
aumento na taxa de desemprego. 

Some-s a tudo isso as dificuldades que o Governo teve 
para administrar suas pióPdaS finanças, agraviando tremenda
mente o quadro da dívida pública. Na medida em que esta 
vai crescendo, junto com o déficit do Governo Federal, inver
te-se o processo: antes era o déficit que fãZiã--ã -dívida, hoje 
é a dívida que faz o déficit. O esforço realizado _de só gastar 
aquilo que arrecada, fazendo grande contenção de gastos, 
é praticamente anulado pelo aumento substancial dos encargos 
da dívida, principalmente da dívida interna. 

Inexiste dúvida de que a solução das difiCUldades conjun· 
turais do País e a retomada do seu crescimento económico 
e social não ocorrerão de forma auto-sustentada enquanto 
existir os ·graves problemas que minam os setores público 
e privado. Tanto maior o "graU de indisponibilidade de !ecursos 
governamentais para fazer face_ às despesas básicas de infra-es
trutura e dos reclamos com a áre_a_social, tanto mais baixa 
a eficiência ritédia da economia e menos ·críafíV-a a.s--ãtiVidades 
das pessoas físicas e jurídicas. 

E o capital estrangeiro é, segundo diversas fqnt~. indis· 
pensável - ao lado da tecnologia mãis avançada - para 
atingirmos o desenvolvimento_ económico e:s_ócialque todos 
almejamos, facilitando, assim a complementação da poupança 
interhã, en-ando-se novas empresas alargando-se o- mercado 
de trabalho, elevando-se a capacidade tributária e moderni
zando-se o nosso parque industrial. 

Verifica-se a necessidade de se d.efính a ·reeStruturaçãO
na ordem instituCional ãCerCa do- ingresso deSte Ca-prfal~ -pdnCl
palmente na priorização do dever mater, isto é, a de que 
ele atenda aos princípios da democratização da riqueza, evitan
do-se a socialização da miséiiã. - - - - -

Hoje, o mundo inteiro planifica suas econorilias par-a Um 
sistema aberto com livre acesso para o capital estrangeiro. 
A política para o investimento estrangeiro, em diVerSos Países, 
é concebida tendo em vista encorajar maior partfcípaÇâo des
ses recursos. 

Sem dúvida alguma, convém lembrar, verifica-se, em res
sonância mundial, o reconhecimento explícito de que as pou· 
panças externas podem trazer valiosas contribuições para o 

desenvolvimento económico destes países. Em particular. en
tende-se que esse capital suplementa a poupança nacional, 
viabiliza aumentos no nível de atividade económica e nO nível 
de emprego, além de permitir acesso a novas tecnologias e 
dos mercados internacionais. -

CAPÍTULO III 

_A Expansão do Capital Estrangeiro no Mundo 

Estamos assistindo, nos últimos anos, a mudança de com
portamento, inclusive de países cõmunistãs e sciciaJist"as. 

O Governo da extinta União Soviética convidou, em ju~ 
nho de 1986, um grupo de empresários vinculados à Câmara 
de Comércio Internacional, para-conhecer o Plano Qllinqüe
nal que, por coincidência, seria aprovado exatarnente no dia 
seguinte à reunião. Por esta ocasião, os ministros da área 
económica reconheceram que as sociedades mistas ou conjun· 
tas (expressão que utilizaram para denominar joint ventures) 
constituem o melhor instrumento para atrair investimentos 
estrangeiros. 

A atual República da Rússia, por exemplo, posSui um 
conjunto de regras que visam disciplinar os princípios de crfã
ção -e as atividades das empresas conjuntas com a participação 
de organizações russas e de empresas de países estrangeiros, 
constituindo estímulo a essas associações. Em resumo definem 
que: 

a) a participação russa será, no mínimo, de 51%; 
b) o prãzo de duração fica a critério dos sócios; 
c) Caberá aos sócios decidir sobre o objeto _e as 

finalidades da atívidade empresari"al, sua sede nacional, 
a partiCipação- sócietâtllcâe -cada um~- a oornp-óSIÇão 
dos órgãos de gestão e as questões que reclamam unani
midade em sua decisão; 

d) os equipamentos, materiais e outrOs bens impor· 
tados que vão integrar o capital são isentos de direitos 
aduaneiros; 

e) mediante autorização do outro sócio, os partici
pantes podem transferir, em parte ou totalmente, sua 
cota de capital para terceiros,-com a· aprovação, a piori, 
do Governo; 

O as empresas _ _são isentas de impostos sobre os 
lucros durante os dois prirrieiros anos de sua atividade, 
mas_ o Ministériq das Finan,ças pode examinar casos 
de redução do imposto a ser pago após o decurso daque
le prazo. 

- Recentemente, o Governo- Russo aceitou, entre outras, 
duas sugestões: a) o sócio estrangeiro pode ter o controle 
da empresa; e, b) o sócio estrangeirO pode ser eleito Presidente 
da sociedade. 

Em 1990, Dlretores da Banca Commúdale Italiana ieu· 
Diiani-se, em Moscou, com altos funcionários de outros quatro 
bancos europelis -(Credit Lyonnais d-a França, Bayerische Ve
reisbank, da Alemanha; Creditanstalt Bankerin, da Áustria 
e K3nsallis Osake Panki, da Finlândia) para fundar o "Interna
ciói131 Moscow Bank", primeira joint venture bancária do 
Leste Europeu e 60% controlado pela Europa Ocidental. 

Tã.fubém a China comunista está interessada em atrair 
itiVéS1idores, visitando vários países desenvolvidos e em desen
volvimento e organizando encontros. 

As empresas mistas muitas vezes constituídas para a reali~ 
zaÇão de projetas industriãis, são regulamentadas pela Lei 
de 1'de julho de 1979 e decreto de aplicação de 20 de setembro 
de 1983 modificado em 15 de janeiro de 1986. 
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Essas associações -são aprovadas pelo Governo th_inês e 
.têm. a forma de_socicdade cuja responsabilidade dos acionistas 
. é-limitada ao montante de sua participação. 

Madame Zhang Yuejiao, alta funcionária do Governo, 
conta que já foram criadas 1618 joint ventures e 94 empresas 
com capital inteiramente estrangeiro. A prova do interesse 
pela conquista de recursos externos reside não apenas na pro
mulgação, até agora, de quase 60 leis e regulamentos que 
visam estimulá-los, mas, ainda, na assinatura de acordos para 
·encorajar e proteger reciprocamente investiriltYiftos--diretus 
'com a Suécia, ·a- Romênia, a Alemanha, a França, a Bélgica, 
os Países-Baixos, a Noruega, a Tailândia, a· Finlândia, a Dina
marca, e Itália, além de acordos de seguro e garantia de investi
mentos com os Esta.dos Unidos e o Canadá. 

A China já parlicipa com GATT (General Agreement 
on Tarifs and Trade) e como full member da lnternational 
Chamber of Commerce, já foi acolhida pelo FMI e Banco 
Mundial, aderindo à Convenção de Paris para a proteção 
dos dirCitos -da propriedade industrial. 

Sabemos que Felipe Gonzales foi um vencedor _em suces
sivas eleições na Espanha, onde seu Partido Socialista consegiu 
reduzir a inflação, acelerar o desenvolvimento económico e 
alargar o·mercado de_ trabalho. Trata-se -de socialismo onde 
predominam os prindpios da economia de mercado e inexiste 
medo da acolhida_ de capitais estrangeiros, especialmente após 
a particip-ação do país na Comunidade Económica Européia 
(CEE). 

Daí terem entrado na Espanha, apenas em 1986, US$ 
5,093 bilhões, em 1987, US$ 9,073 bilhões, em 1988, US$ 
9,684 bilhões, em 1989, US$ 12,711 bilhões de investimentos 
líquido~ nos setoresos.mais ç:live:rsos: Bolsa de Valores, partici
pação direta em empresas_, joint ventures, compra de imóveis 
e em outras áreas, pois as limitações circunscrevem-se apenas 
a aspectos estratégicos, que reclamam tratamento diverso. 

A larga utilização dasjoint-ventures nos países socialistas 
e comunistas deixa à mostra que essa associaÇãO de interesses 
tende a alargar-se cada vez mais, conforme, coni prOpriedade, 
está fartamente registrado nos seguintes números: 1.200 fun
cionando na Iugoslávia, 200 na Polónia, 100 na Rússia e na 
Tchescolováquia, 160 na Romênia. 

O Governo do Egito, pela Lei n' 43, de 1974, procura 
também facilitar a reunião de capitais árabes e estrangeiros, 
sendo, em 1977, pela Lei no;> 32, reforçado esse empenho. 

O Governo- de Israel, ao editar a Lei no;> 5.746, CIP 1986~ 
conseguiu encorajar a entrada de capital de risco no país, 
gerando facilidades p~ra a sua conquista. · 

O Presidente Carlos Menem deu um noyo passo em seus 
programas de simplificação económica ao elinliila,i o requisitO 
da aprovação governamental prévia para os iriVestim_entos de 
capitais estrangeiros. . -

Os social-democratas, que estão no governo sueco, trans
formaram o país num generoso estado de bem-estar _e, tam
bém, em nação mais sobrecarregada de impostos do mllll;do. 
Chegaram a uma encruzilhada e estão dando uma clara goma
da em direção ao mercado livre. J~stamente quando celebrou 
o centenário de sua fundação, em 1990, a Democracia Social 
sueca não apenas admitiu que o público não aceitasse impostos 
mais elevados, como propuseram a diminuição da alíquota 
de 72 para 55%. 

A diminuição dos fundos disponíveis para o setor público 
fez com que as pessoas se vissem forçadas a pensar em novas 
possibilidades: a Suécia tem aberto suas· portas ao capital es
trangeiro, com realce para as joint-ventures. 

__ A_ Costa Rjça - democracia antiga e estável - com 
populaçao de mais de 2,5 milhões de habitantes, tem o mais 
alto padrão de vida dos países da América Central e Caribe . 
É o único país do Hemisfério Ocidental que não possui Forças 
Armadas, desde 1949. 

Ao lado da estabilidade social, política e económica, a 
Costa Rica oferece ainda: 

a) acesso livre de impostos aos Estados Unidos para mais 
de 4.000 produtos; . 

b) bons incentivos e isenção de impostos; 
c) nenhuma discriminação ao capital estrangeiro. 
Lá existe o CINDE-Programa Costarriquenho de Pro

moção de Investimentos - organização priVada, sem. finali
dades lucrativas, dirigida por e·mpresários naciOnais e líderes 
políticos e que conta com fundos outorgados pela Agência 
Internacional para o Desenvolvimento. O objetiVo do progra
ma é incrementar o investimento estrangeíro;a·fim de aumen
tar os níveis de emprego, gerar divisas e estim'ular o cresci
mento das exportaç?es. Tem escritóric,.:; _em São- JOsé (Costa 
Rica), na Europa, Asia e nas principais cidades dos Estados 
Unidos. -

Portugal, onde o Presidente Mário Soares, Cçm.-- apoiô 
do Partido_ Socialista, certamente será re~leíto;abriu suas por-
tas ao capital estrangeiro. · 

A Tailândia acelera seu crescimento_ aprove]iándo as 
oportunidades_ regionais e estimulando o acesso ao capital 
~s_trangeiro. -

No Marrocos, o Rei Hassan II, em comunicado divulgado 
em vários países,_ eSClarece._ que __ esgc;>tado o prazo de 30 dias, 
sem resposta do órgão oficial que recebeu a proposta de inves
timento estrangeiro, considera-se aproVadO o'pedido: - ' · 

É, inequivocamente, o desejo de atrair recursos eiieiDós 
e demonstrar interesse e seriédade no tratamento do ·a&)unto. 

Na Hungria, aproveitando-se dos vêntos liberais-qtiê Sd
pram sobre a economia e a política na Europa do Leste, 
a General Eletric - uma das maiores empresas dos Esta9os 
Unidos- anunciou a sua intenção de comprar 51% das açOes 
da Tungsram, um importante conglomerado fabricante de 
lâmpadas e materiais elétricos. Pelos termos do acordo, e-m 
troca de US$150 milhões e a promessa de transferir tecnologia 
para a fábrica húngara, a GE terá o ·colltrole absolutd do 

-empreendimento e, como sócio, o Banco de Crédito Húngaro, 
cujo maior acionista é o Governo. 

Laos_ - um dos países mais pobres do mundo - com 
PrOduto interno bruto de 140 dólares, por habftante,- éstá 
sofrendo profundas transformações. Foi promulgada, el'n ju
lho de 1988, uma lei de investimentos que abre largamente 
a- economia às participações estrangeiras. A empresa privada
está no centro 9o que chamam de "novo sistema- de gestão 
económica'' e as noções de lucro, rentabilidade, produtividade 
estão reabilitadas. · 

A referida lei de investimentos, em seu preâmbulo, expõe
seus objetivos: "Abrir largamente a cooperação económica, 
científiCa e tecnológiCa com os Países estrangeiros". À forma 
preferida é a joint-venture, Business Contracts ou empresa 
de capital 100% estrangeiro_. _ _ _ · 

O investimento estrangeiro tem liberdade de- acesso quase 
total na economia australiana, contribuindo, com sua ·cres
cente participação, para o financiamento do déficit em c-onta 
corrente do país, manutenção do ritmo de expansão do investi
mento agregado, e o estabelecimento de uma e·conomia: com
petitiva, sem as pressões inflacionárias naturais de um sistem:a 
económico fechado. 
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CAPÍTULO IV 
O Franchising Internacional 

A comunidade Européia qife engloba cerca de 320 mi
lhões de pessoas' distribuídas pelos 12 pafses-membros (Bél
gica, França, Alemanha, Irlanda, Dinamarca, Itália, Espanha, 
Holanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido e Grécia), há 
vários anos adotou entusiasticamente o franchising como um 
método de marketing. Os membros mais novos-da Comuni~ 
dade, como Espanha, Portugal e Grécia, dão sinais de uma 
aceleração do crescimento do francbising de que essa tendên-
cia continuará. - ----- --- -- -- - - -

Mas o que é mesmo franchising? 
O franchising, como relaçãO entre dois particúlares, sur

giu por volta de i860,.nos Estados Unidos, quando a Singer 
Sewing Machine Company resolveu ampliar sua participação 
no mercado, atingindo, a nível de varejo, um território maior, 
com poucos· investimentos 1 .e começou a outorgar uma série 
de franquias a pequenos comerciantes_ independentes, que 
passaram a comercializar seus produtos em lojas denominadas 
"Singer", cuja implantação e operação era feíta por eles, co~ 
merciarites, independentes, por sua conta e risco, mas de acor~
do com alguns padrões 1 àquela· altura em tanto vagos, estabele
cidos pela própria Singer. 

Franchising é, do ponto de vista empresarial, um método 
para a distribuição de produtos e/ou serviços, consistente numa 
parceria entre um empresário, em princípio nlats- experiente 
(o franqueador) e um ou mais empresários geralmente menos_ 
experientes (os franqueados), na qual o primeiro transfere 
aos últimos, no todo ou parcialmente, a ''competência" por 
ele desenvolvida no que se refere à atuação no respectivo 
mercado. 

Dependendo do ramo de athdd_ade_em qu_e atua_m os_fran~ _ 
queadores, na operação das respectivas franquias, o franchi
slog pode ser: 

a) de indústria, como ·por exemplo: as fábricas de Cola
Cola· 

b) de Serviços, como por exemplo: as lanchonetes Me 
Donalds; 

c) de Comércio, como por exemplo: as perfumarias o 
Boticário e as Lojru; Benetton. 

Atmosfera legal dentro da Comunidade Européia, é favo~ 
rável ao sistema e, exceto pelas considerações antitruste, não 
há nenhuma lei tratando especificamente do tema. Também 
no Brasil, inexiste legislação específica regulamentando o fran
shising do "formato de negócio", ou a relação entre franquea~ 
dores e franqueados que atuam nesse_sistema. Aliás, os únicos 
locais onde existe legislação do gênero são os Estados Unidos 
e a Provínciã de Alberta, no Canadá. 

A experiência norte-ameriama, e mais recentemente a 
da CEE, tem demonstrado a utilidade deste sistema de associa~ 
ção, seja como fOrma de descentralização do Capital, s"eja 
como estímulo e apoio à pequena empresa, numa forma que 
já foi denominada por Alvin Toffler de "a organização do 
futuro". Em suas palavras: "Estas organizações da Terceira 
Onda têm hierarquias menos marcadas. São menos pesadas 
no alto. Consistem em pequenos componentes ligados uns 
aos outros em configurações temporárias". 

No que se refere às leis antitrustes, a Comunidade Econô~ 
mica Européia tem leis que afetam todos os Estados Membros. 
Elas decorrem da filosofia básica que norteia a criação da 
Comunidade, no sentido de que deve existir- um só mercado 
abrangendo toda a Comunidade e que o comércio entre os 

Estados Membros não deve ser restringido adversamente por 
reservas de mercado ou outras barreiras ao comércio·. -A Co
munidade adotou agora uma única Lei Européia; CujO Objetivo 
é conseguir, até o final deste ano, a eliminação de todas as 
barreiras entre os Estados Membros. 

A lei antitruste básica da Comunidde é encontrada no 
artigo 85 do Tratado de Roma que afirma: 

"§ 19 Ficam proibidos como incompatíveis Com 
o mercado comum: todos os acordos entre empreen
dimentos ou práticas que possam afetar o comércio 
entre os Estados Membros e que tenham cOmo Objetivo 
ou efeito-ií:npeâir, restringir ou distorcer a concorr~ncia 
dentro do mercado comum, e em particular aqueles 
que: 

a) direta ou indiretamente fixeni os preços-de com-
praou --
venda ou quaisquer outras condições comerciais; 

b) limitem ou controlem prOduÇão, mercados, de
senvolvimento técnico, ou investiMento; 

c) dividam mercados ou fontes de abastecimento; 
d) apliquem condições diferentes para:transações 

equivalentes com outros parCeiros come-rciais; dessa 
forma colocando-os em posiçãO conCo-ITente- desvan-
tajosa; - - - - - - - -

e) concluam coiltrã.t6s com a condiç3o de aceitação 
pela oUtra parte de obrigações suplementares que, por 
sua natureza ou de. acordo com o uso comercial, não 
tenham qualquer relação com o objeto de tais con
tratos. 

§ 29 Quaisqlfet ·acordos ou decisões proibidos 
por este artigo serão automaticamente Considerados 

_nulos. 
§ 3• As disposições do parágrafo 1• poderão, 

contudo, ser consideradas inaplicáveis no caso de: 
-qualquer acordo ou categoria de acordos entre 

empreendimentos; 
-qualquer decisão ou categoria de decisões por 

associações de em_pr~?endimentos; 
-qualquer prática ajust~da ou categoria de práti

cas ãjustadas) que contribuam para melhorar a produ
ção ou díst_r_ibu_ição de be..ns ou para promover o pro
gresso técnico ou eco-nómico, enquanto permitam aos 
consumidores uma partiCipaÇão fUsfa no beneficio re~ 
sultante, e que não: 

a) imponham sobre o empreendimento em questão 
restriçôes_ que não sejani iridispensáveis para atingir 
esses objetivos; 

b) permitam a taís erripre"eildimentos ~- possiÇi
lidade de eliminar a concorrência com relação a uina 
parte substancial dos produtos em questão." 

~Como vemos o esquema é bem simples. O art. 85: (1) 
profbe práticas anticompetitivas; (2) declara-as nulas e, (3) 
autoriza a ComisSão Europeia a isentásr cada acordo indivi
dual ou categorias de acordos (estas últimas por aquilo que 
é chamado de regulamentações de isenção em bloco). 

No dia 30 de novembro de 1988, a Comissão adotou 
uma regulamentação de isenção em bloco para contratos de 
franquia. 

Embora suas raízes possam ser localizadas em período 
anterior, o boom contemporâneo do franchising foi um fenô
_Dleno da década de 60. A_ década seguinte foi um perfodo 
de enorme _expansão do mesmo, dentro dos Estados Unidos, 
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como um importante sistema de distribuição de serviços e 
mercadorias. Foi ao longo desses anos que os gigantes do 
franchising pela primeira vez começaram a encarar os merca
dos no exterior como locais de primeira classe, e importantes 
mercados começaram a ser uma arena disputada com muita 
concorrência dentro dos Estados Unidos._ Vários mercados 
norte-americanos estavam, basicamente, em ponto de satura
ção. Algumas cadeias poderiam crescer apenas atráves da 
expansão internacional; outras precisavam olhar para o exte
riorpata -investirem seus c·órtSíderáveis lucros. 

O zlcance do -franchisiD.g internacional desenvolveu-se 
para um nível notável de globalização. Marcos conhecidos 
aparecem agora em todo lugar, do Japão à TUrquia, doÇanadá 
à Hungria. Pode~se comer produtos mexicanos em Tóquio, 
Mc.Nuggetes em Praga; hospedar~se num Sheraton ou Holi~ 
day Inn praticamente em qualquer lugar. Talvez o mais sur
preendente seja a relativa facilidade com a qual o franchising 
tem ocupado esses grandes mercados fechados no Leste Euro
peu e agora até_ mesmo nos países integrantes da ex-União 
SoviétiCa e China. 

A Jointventure _é_ a_ opção de franchising que está sendo 
usada cada vez mais no franchising inte.rnacional. Emi;Jqra 
a estrutura possa ter conseqüências adversas,_ relacionadas 
com as leis de invcstirheiltO direto em determinados países, 
a jointventure provou ser um veículo de sucesso para os fran
queadores que buscam encontrar um parceiro forte e levantar 
os fundos necessários para a expansão no exteriOr. 

No capítulo seguinte_ desenvolvemos, mais detalhadamen
te, a política de fOrmaçãO dessas associações no Brasil. 

CAPÍTULO V 
A Política de Formação de Jointventures 

Nas últimas décadas houve ampliação, no cenário iritefna
cional, do fenómeno de associação de empresas ou jointven
tures. Esses empreendimentoS, no- entanto, devem se:r mapea~ 
dos e compreenCidos. O próprio conceito de jointventure é 
ainda debatido, dado o caráter dinâmico e as características 
mutáveis do empreendimento, o que dificulta uma definição 
abrangente e universal. 

A idéia de jointventure, porém, é antiga. tendo incial
mente conotação de aventura conjunta combinada a um direi~ 
to de navegação; ~'A -companhia das Índias Ocidentais, bem 
ligada à nossa história, é um bom exemplo. Desde .então, 
houve evolução pei'manerite das formas e objetivos das joint~ 
ventures, utilizadas por empresas que, possuindo vantagens 
comparativas específicas e difercncíadas. eni áreas de merca
do. tecnologia ou financças, unem-se para maXimizar tais' van
tagens. 

D"íversos-Sãá os. coDCCitos utilizados para designar joi.Õt~ 
venture. Para Maurice Byé _c Destanne de Berní~-em sua obra 
"Relations Économiques Internationals" jointventure é _uma 
associação de capital de diversas firmas para Criação-de filiais 
comuns, seja entre multinacionais ou entre estas- -e o capital 
do país hospedeiro. _Os.autoreS_salientam que este tipo de 
associação tornou-se mais freqüentemcnte usado a partir dos 
anos 60, envolvendo sobretudo empresas multtitaCionais sedia-
das_ na Europa e no Japão. 

Já F. R. Alonso, em se"u trabalho iOsfítU.rado Agrupa· 
mentos Complementares de Empresas, acentua na definição 
dele o _caráter temporal do empreendimento._ Para ele_, jointM 
venture indica uma sodédade por açóes, constituída por sócios 
residentes no país receptor do investimento. que tem por obje
tivo a realização ou execução de contrato de_interesse comum. _ 

Algumas associações de empresas são provisórias, a exemplo 
de alguns consórcios criados em fun_ção de um projeto, en
quanto outras são formadas para durar longos períodos, cons
títuindo-se em empresas estáveis. 

Na procura de uma conceituação sintética e que procu
rasse ser receptáculo de quase todas as definições, canse-

- guirnos concluir que jointventure é uma empresa de proprie
dade conjunta ou uma forma de cooperação entre empresas, 
em que cada qual conserva sua independência e realiza propó
sitos .. através de uma empresa comum, caril participação do 
capital social. São características intrísecas dP"'c::::. forma de 
colaboração entre emp~es~s: 

a) participação dos parceiros nos riscos e benefícios 
oriundos do empre~ndtmento COrhtitn; - -~ '-._ 

b) .exploraçãO dãs YantagenS comparativas diferen-
ciad~s de cada UJ!l çlos parceiroS; ~ _ _ _ _ - _ _ 

c) participação no controle financeiro de_· todas as 
operações realizadas; 

d) forma jurídica_ flexível, passível de adaptação 
às diferentes legislações nacionãis e aós diferentes inte-
resses_empresarfãis. -

No que diz re'speitó à situação dós empreendimentos de 
jointventure no Brasil, estu4os realizados pelo Conselho de 
Desenvolvimento Industrial (CDI), identificaran;t a presença 
de quase 1.500 empreendimentos associados no Pâis, envol
vendo a união do capüal nacional com ú estrangeiro. 

Observando-se a origem do capital írlieiõ-aCíOiuir;·cansta
ta-se que as empresas o-riginárias da Europa Odderital, consi
deradas em conjunto; são maiorià, ·perfàzêrido 56% do total 
das jointventures aqui in~t.aiada~ •. seg~~d~~ por empre_sas ame
ricanas e canadenses, que representam 18% do total. A valian
do-se a natureza dQ s_ócio nâdonal dÓ emPreen'dhTI~nto, verifi
ca-se que o setor privado é dominante, sendo responsável 
por 70% do total das jointventureS exiStenti~fiió l'a-ís.--Ein 
relação aos setoreS ééonólnicos--prioiítáríos salientãm-se co
_mérc~o e $~rviço§, onde_ s~ lOcaliZam J_~-% dO número dejoint
ventures _e, no· setor. industrial, o ratpo mecâOíCo e elétrico, 

. com 25% do .total. . · 
Se essa cooperação entre empresas teor prolife_rado no 

cenário nacional, indicandÇl ":antaqgen~ -par~ ~s eritpresas, 
_quais são,_ de (ato, os,motivo.s e os proces~os que levam empre
sa..s de diferentes nacionalidades, a se a,ssociare~. e _em cjue 
medida essas associações_ são. út_eis_ ou .podem ser dirigidas 
para atender os interesses nacionais? 

Gláuda Mãria Vasconcellos~ pós-graduada em e:conomia 
-intefnad0n8.1 pela Úniveisidade-de Paris I, Panthéon- Sor
bonne, Coordenadora de Informação e Difusão -do_ Cebrae 
e Hécliton Sautini Henriques, economista, pós-graduado pela' 
University Of Manchester, atualmente Diretor de _Operações 
do Cebrae, realizaram uma pesquisa em _33._empresás brasí
le"iras. o- qUe represe-nta pouco nia"iS de 2% _ do_ universo- de 
jointventures identificados. Consdierou~se jointventure, para 
efeito desta pesquisa, tod_a_forma de associação estável entre 
uma eillpres"ã. nacional e uma estrangeira, em que Càda uma 
delas detém entre 5 _ _a 95_% do capital da empresa re.suitante 
da associação. 

Do total de empresas pesquisadas, 91% pertericeni- ao 
setor industrial, com destaque para os ramos de metalurgia, 
mecânica, eletroeletrônica e transformação de produtos mine
rais não~metálicos. As três empresas restantes são do setor 
de _serviços. Quanto à lóe3.lização geográfica, de~ empresas 
localizam-se em São Paulo, oito em Minas: Gerais, seis na 
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Bahia, quatro no Rio Grande do Sul, duas do Paraná, duas 
no Amazonas e uma no Rio de Janeiro. 

Entre as empresas, tluas encontravam~se em fase de te_ste 
e iníciO de--opetaçâo; 17 delas encontravam~se na etapa de 
plena operação e 13 haviam ultrapassado essa fase e encontra
vam-se na fase de diversificação e ampliação. Uma das empre
sas pesquisadas estava em fase de retração, encerrando ativi
dades. 

As empresas de capital nacional majoritáriO- são maioria 
na amostra, representando 91% do total. Se avaliada a porcen
tabem de participação da empresa estrangeira no capital da 
empresa pesquisada, esta apresenta maior freqüência na faixa 
de 21% a 49%, onde localizam-se 22 empresas. Quanto à 
origem do capital da empresa estrangeira verifiCa-se unia pre
sença majoritária -de empresas européias --52-%_ do tatal ~.-
seguidas por empresas dos Estados Unidos e Canadá- 27% 
-eJapão-21%. 

Apresentamos abaixo uma síntese dos principais resul
tados encontrados na pesquisa realizada por Gláucia Vascon
cellas e Hécliton Henriques: 

a) no processo de realização de jointventure, na 
maioria dos casos- a_ iniç-iativa de procurar o negócio 
foi do s6,cio brasileiro, ressaltando, também, que .em 
33% das empresas pesquisadas já existiã.iri relações co-
merciais entre os s6ció-S; - - · -

b) o parceirO· eS:tiail,geiro proCura na 3.SSOdaÇ3o 
em geral, mercado e lucratividade, enquanto o parceiro 
na-cional procura:, como fatores principaiS, --tecnologia 
e melhoria da competitividade no mercado local; 

c) o· capital nacional é, em gerai, majoritáfíà, riós 
·caos das jointventures pesqUiSadas; ' 

d) na maio'r'parte dos casos houve algum tipo de 
transferência dé tecnoJogia do. sócio estrangeiro para 
a empresa nacibnal; 

e) a transferência tecriológica fài o ti eStá- sendo 
efetuada da seguinte fonD.a: _ _ · 

- tecnologia de processo: 72% ofígii:fátia do _sócio 
estrangeiro, 14% do sócio local e 10% de ambos; 

-tecnologia de produto: 62% origíriãria do sdcio 
estrangeiro, 17% do -
sócio ·nado·nal e 17% mista~ 

-uso· de marca: 52% 'origillátí3" do Sócio eStran-
geiro e 41% do sócio local; ~ . · . ~ 

O a pesquisa "identifíca a impoitância- do cOmpo
nente tecnológico dajointventure, quando constata que 
72% das empresãS possuem depãrtaniéritos âe -p-esquisa 
e/ou mantêm convênios Com-·cenfrõS_ de_ tecnolOgia e 
universidade; 

g) embora 75%_ das empresas pesquisadas impor
taram máquinas-e eqüfpamentos, somente 25% dessas 
realizaram importações substanciais acima de 51% do 
total adquirido; 

b) a maioria das empresas gozou _de algum tipo 
'de incentivO local, seja via linha de financiamento de 
banco de fomento, incentivos fiscais region-ãis óu seto
riaís ou outtó tipó de benefíciO, tendo sido importante 
para a viabilidade do empreendimento; 

i) a média de concorrentes por empresa pesquisada 
é bastante baixa, indicando grau elevado -de concen
tração. Dez empresas pesquisadas contribuem com 
mais de 50% do mercado; 

J) no que se refere ao comércio extemo, ressalta-se 
o fato _de que 60% das empresas exportam até 50% 

do total diretamente para o parceiro estrangeiro ou 
empresas do grupo no exterior; 

I) as .áreas identificadas pelas empresas cnmo·o 
maior potencial para invesfirrfefttO ãss6Ciado foram: in
formática, química fina, petroquímica, bioteénologia, 
mecânica de precisão, bens finais e componentes ele
troeletrónicos, automação comercial, têxtil e industria
lização-de matérias-primas para exportação; 

m) as empresas pesquisadas tem. em geral, expec
tativa positiva em face da evolução do cenário político
económico brasileiro, principalmente pela possibilida
de de ampliação do mercado, decorrente_da expectativa 
ligada ao crescimento económico brasileiro; 

n) todas ãs empresas-pesqUísadas alegaram difiCul
dades nas e_tapas de prospe_cção e de negociação para 

_ tornar :viáveJ.o empreendimento em parceria. 

Dada a importância cresce-nte da jointventure no cenário 
internacional e a constatação de_ que ela pode ser utilizada 
como um importante mecanismo de desenvolvimento iildus
trial, torna-se indispensável a definição de uma política econó
mica para este segmento que vise. Segundo orientação de 
fontes especializadas:._ _ 

a) integrar as diversas entiâades envolvidas na área 
tais comó CD!, INPI, Bacen. BNDES, Financiadora 
de Est11dos e Projet6s(FINEP) e Ministério das Rela
ções Exteriofes, além de buscar uma articulação perma
nente destas com entidades diversas de apoio empre
sarial; 

b) defiriif -e regulame"ntar ã sítuação do empreen
dimento de jointventure no País; 

c) incentivar sua formação, de maneira coerente 
com interesses nacionais, atravéS-de adoção de meca
nismos de fortalecimento de sócio-local, de estímulo 
à absorção e ao desenvolvimento tecnológico das em-

- presas; e, 
d) promover e direcionar os investimentos para 

sertores/ramos económicos e_ regiões-Chave para o de
senvolvimento nacional. 

CAPÍTULO VI 
O Estoque de Fuga de Capital 

_ Qualquer ten-tativa de estimar a fuga de_ capital de um 
país defrontar-se-à com duas dificuldades de difíCil superação: 
a primeira -d_Jz respeito à definição precisa do que seja fuga 
de capital; e a segunda refere-se à inexistência de estatísticas 
diretas sobre a evasão de divisa. - -

Uma definição de fuga de capital deve distiil"guír d3 me
lhor maneira possível entre saída normal e fug3: de_ capital. 
Situações polares não são difíceis de identiffCar. No caso de 
um país em desenvolvimento com-o o Brasil, Saídas -nornülis 
de capital decorrem essencialmente da expansão da atividade 
económica. Incluem-se, nestes casos, os financiarrientoS de 
residentes à exportação, -os ati vos mantidos por empresas e 
bancos n6 exterior para fins -operacionais, ós i:itvestimentos 
diretos no exterior realizados para ampliação da capacidade 
produtiva e da prestação-de serviços ou para conquista de 
novos mercados. 

No extremo oposto, o termo fuga de capital aplica-se 
aos casos em que expectativas, por parte de residentes, de 
perdas substanciais sobre ativos domésticos- aumentam sua 
taxa de risco, provocando um movimento significativo -de ati-
vos domésticos para ativos externos. _--
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Existem vários f3.t0reS que- podem reduzir o valor dos 
ativos domésticos denominados em moeda local. A instabi
lidade social e política e a iminência de eventuais confiscos 
e desapropriações são alguns deles. No entanto_, perdas sobre 
ativos_ domésticos podem ocorrer em. função de mudanças 
económicas, tais como desvalorização real da moeda nacional, 
aceleração da inflação Da aUsência de mecanism.Qs adequados 
de indexação, aumento da carga tributária, inadimplência par~ 
ciàl ou total sobre ativos emitidos pelo governo, redução artifi
cial do rendimento de ativos domésticos; vis-a-vis de ativos 
externos e outras alterações. ---- ----- _ -

O principal aspecto neg~tivo da fugá. de capital_ reside, 
assim~ ·no' fato de que ocorre uma redução na capacidade 
de autoridade cambi'al no sentido de alocar -divisas para a 
absorção de bens e serviços externos, oU iiqôidação de obriga
ções com não-residentes. Caso não oco11."atil entradas compen
satórias de capital sob a forma de invest_imentos estrangeiros 
ou empréstimos externoS, a fuga de capital reduz a disponi
bilidade de 'recursos sob controle da autoridade cambial para 
o investimento económico. - - -

As' rD.edidas dispOníveis para mensura~ este feriôriu!rio 
satisfazem-se, na maiori<i,-da,s vezes, em as~cjcir a certas coritas 
a característica de fuga de capital. Medidas baseadas nas cOntas 
do balimço de pagamentos procuram classificar as rubricas 
das transações externas de acordo com a1gumas particula
ridades que estariam rélacionadas à fuga d~_:capital. Por exem
plo, todas as medidas çonsideram a conta "Efros e Omissõês" 
como representando fuga de capital. 

A fUga de capitál rio Brasil somente começou a oçorr~r 
em baSes sis'terilMicaS a pàitír de 1982. No iníciO da década 
de ?d, Período de eieV~do crescimento 'ecoriómico e crédito 
externo abundante, }10I,J.Y€f retorno de c3.pital ao país. Nà se.: 
gunda metade da década alternaram-se anos de entrfl~a e 
e de fuga de divisas. Desde 1982, no entanto, constatou-se 
uma tendência clai:-a de ruga de capitais~ Iria1s ou menos acen
tuadf\, que se estendeu ;:lté 1988. O_ auge_ da, evasão de divisas 
oconeu ent(e 1982 e 1984, quando atingiu cerca de ÚS$3,7 
bilhões em média por ano. Esta mudança sie trajetória coin
cidiu éorit um período de brusca redução no fluxo de _reÇllrsos 
eXte.1116s para o pa~s~ ~~·e forte instabilidad~ na situação das 
cont.3$ e.xte;rnas, de ac~leração sem precedentes de taxa de 
inflação e de redução drástica de taxa média de cre_scimento 
do produto real. · · · 

Com base nos_ resultados obtidos, é possível especular 
sobre.o·estoque de fuga de capital no final de 1988. Admitin
do~se que os recursos. enviados para o exterior não tenham 
sido utilizados para adquirir bens e serviços, chega-se a uma 
estimativa do estoque de fuga de capital de aproximadamente 

. US$19,5 bilhões. Na hipótese de que os recursos tenham sido 
capitalizados_ ao longo do tempo, este montante eleva-se para 
US$27 ,5 bilhões. 

A título de ilustração, o economistà,Arno Meyer, do 
Centro de Anális-e MacroeConômica do Instituto de Economia 
do Setor Público (IESP), acredita, com base em dados publi
cados pelo FMI, que a fuga de capitais do País registrou, 
no 1' semestre de 1991, algo em torno de US$17,39 bilhões. 

Embora inferiore~ aos verificados em -outros países latino
americanos, estes ·valores estão longe de serem desprezíveis, 
pois'representam, respectivamente, 17 e 24% da dívida exter
na bruta do país. A reversão ·do fenômeno de fuga de capital 
poderia claramente representar significativO alívio cambial pa-
ra o País. - .-

É d~ vuJto ressaltar que existe no cenário nacional, pensa
dores e estudiosos que defendem a livre movimentação de 
capitais, tal como acontece no Uruguai. Preconizam estes que 
a _vantagem oferecida neste sistema é de que a liberdade de 
capifais, nas suas migraçõeS, Submete a política económica 
a uma auditoria instantênea dos agentes de niercado; qualquer 
medida que implique quebra de confiança gera uma saída 
de capitais. q inverso ocorr~ quando o governo recon_guista 
confiança interna e internacionalmente. 

O Presidente uruguaio -observoU, recentemente, que, ao 
entrar para o Mercosul, o Brasil precisará adaptar-se às regras 
dos três outros parceiros, uma das quais é a livre movimen-

- taÇã~ de capitais "internacionais: ·' · · · --- · · · 

CAPITULO VII 
As Mudanças Dinamizadoras e Críticas Alusivas 

A Comissão ·de Valores Mobiliários (CVM) já a partir 
do final de 1991 iniciou a promoção" de mecanismos qtie pro
movessem a abertura do mercado de capitais para o ingresso 

_de moedas e_strangeiras. Inicialment~, autorizou_ -a aplicação 
-direta d~ investidores institucionais, segundo o Ane~o IV da 
Resolução 1832. Coinó cOnseqüência· imediata "tivemás o in
gresso de US$850 milhões _de capital externo nas bolsas nacio-
nais. - - - · 

No início de 1992, a CVM ampliou o leque de investidores 
estrangeiros, permitindo a atuação de companhias de partici
pações e trusts. 

A9 mesmo tempo, o Banco Central reduziu o período 
obrigât6Jio para o capital estrangeiro permanecer no País an
tes de ser repatriado, passando de 12 para 6 anos e 1 também, 
permitir a venda de ações de empresas brasileiras depois de 
2 ·anos de aquisição: 

Em marÇo Ultimo; 6 Gove·mo·âutotiZou as empresas emi~ 
nentes de commercial-paper a apresentarem a documehtação 
nas delegacias regionais do Banco Central, e não ape:nas na 
sede, em Brasília~ como ·ocorria até então. - - - -

Também foram simplificados os procedimentos neces
sáriOs para se -obter autorização e registro de operações de 
arrendamento· mercantil (leasing) externo. Ao mesmo tempo, 
a entrada dos recursos externos foi facilitada, quando se· esten
deu o prazo de recepção dos empréstimos captados com· emis
são de títulos. O Governo aquieSce com a isenção-de Imposto 
de Renda sobre os juros pagos· pelos papéis emitidos com 
prazos míniino-s -de 30 meSes, e não máiS de 24 meses.· 

Como conseqüência imedia:tá tiV~mOs uma forte expanSão 
do fluxo de entrada de divisas. Até õ -dia 30 de _março, a 
diferença- entre ingresso e saída havia chegado a US$2,658 
bilhões, cerca de US$850 milhões a mais que em fevereiro. 
No mercado financeiro, as reservas cai:nbiais são estimadas 
entre US$13,5 bilhões e US$15 bilhões. Tudo isso, segundo 
certos especialistas, pode parecer bom, mas o jorro_ da moeda 
estrangeira atrapalha o ·combate à inflação. - · 

A política arttiinflacionárii tem dependido, até· agora, 
principalmente do controle do dinheiro em circulação. Mas 
o resultado das contas cambiais é um- desafio para" cUidar 
desta questão. O superávit cambial tem ultrapassado US$2,2 
bilhões por mês a partir de dezembro. No primeiro bimestre 
o Banco Central teve de eniitir CR$6,9 bilhões para comprar 
in_oeda estrangeira. Emitido o dinhiei"o;a autoridade é fofçada 
a retirá-lo da circulação. Para isso, vende títulos federais? 
oferecendo aos tomadores taxas de juios muíto -altas. Essa 
política, conforme especialistas, dá resultado imediato, mas 
tende a produzir problemas em prazo mais longo. 
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Em dezembro, os títulos federais em poder do mercado 
equivaliam a CR$11 ,4 bilhões. Em janeiro, o total havia sub!
do para CR$20,5 trilhões e, em fevereiro, para CR$27,8 tn
lhões. Além de crescer, a dívida em poder do público ainda 
aumenta a carga de juros _sobre os compromissos financei_ros 
da União., , _ _ ___ ._ _ _ _ _ _ _ _ 

Os juros altos acabam es_timulando o ingresso de -~ais 
dólares. Exportadores antecipam seus contrato.s de çâmbio 
para converter dólares em cruzeiros. Com issO Obtém dinheiro 
mais barato e podem ganhar com a diferenÇa de custo. AO 
mesmo tempo, cresce a procura de financiamentos-nO mercado 
externo. 

Além disso, o País terá de pagar cerca de US$2 bilhões 
aos credores oficiais, depois de concluir negociações com os 
govemós representados no Clube de Paris. E haver~ tªmbém 
pagamento-s a·credores privados. Concluem o~_crítiC95 da atual 
política que, feitas as Contas, as reservas rtãô p'ã~·cerão tão 
altas. Mas a curto· prazo, são uma fonte de problemas. 

CAPÍTULO VIII 
. Mo.vimento de CapitaiS 

O Movim~nt~ de Capi~is, em 1990, apresentou saída_ 
líquida <;Ie U~$ .4.-9~0 mill)(ies, comparativamente a de 
US$4.179 milhões observada no ano precedente. 

O fluxo líquido de investirileritos diretos mostrou r~sul- _ 
ta.do positivo de 
US$68 milhões, inferior em US$57 milhões ao de 1989. Os 
novos ingresos de investím.entos estrangeiros totalizaram 
US$1.305 milhões (US$1.409 milhões, em 1989), ressaltan
do-~e, ~aplicações diretas em moeda que, em 1990, atingiram 
US$688. milhões,. o maior valor registrado desde 1982. Os 
investirilentos ertf mercadorias somaram U~$64 mUhões., _en
qu~nt9 .a. cony~r:sãc;> ,d~ empréstimos, firlanciameritós -e outros 
enc;argqs t;emis&ívei$ ap ~-xterior alcaifçou US$283 milhões, 
valor pastante inferior ao de 1989 (US$946 milhões), como 
decorrência da interrup-ção do processo de leilões de cOnversão 
de dívida. O retorno de investimentos situou-se e_m :QS$298 
milhões, comparativam~nte a US$7~1 milhões verificados em 
1989, Apen~s no primeiro trimestre de 1990, foram registrados 
US$Z45 milllões de retomos.(82,2% do total), verificando-se 
sensí~el redução no fluxo destas operações a partir de março. 

. As. saídas de capital, para investinie'ntos brasileiros no 
exter'or '· somaram pS$6?0 mil,hÕ~s, e Ç>S retornos, US$1 mi
lhão. Nq ~n9 _precedente ~~sas saíPas situaram-se em US$3 
milhões. Atrav~s. da Resol~ção. n' 1.773, de 28-1-90,.foi revo
gada a Resolução n' 1.531, de 30-11-88, que iseritavif do esque
ma de compensação cambial, com venda de ouro ao Banco 
Central, a~ remessas destinadas à constituição-.de capitais brasi
leit;os ~:Ql_países partiç:ipãntes do sistema de. Convênios de 
CréditqsJ~ecíprocos (CCR.). ~ 

. Os investimentos e teiõvestimentos- estrangeiros regis-.:
trados no Banco Central atingiram,~em 1990, US$1 bilhão; 
compreendendo US$d, 73 bilhões de investimentos e US$0,27 
bilhõe., de reinvestimeptqs. Relativall!e.nte à posição de 198?i 
o_bserypp.-;se au111ento. de 7% no total de _investimentos. J::: 
importante ressaltar que estas variações incorporam o efeito 
da desvalorização do dólar sobre aplicações registradas em 
outras moedas. 

A indústria de transformação- áetém a .maior parte dos 
reÇtir~qs,aPlicados (69,3%) destacan<~ó-se a indústria química 
(13,4%.), material de transporte (10,0%); material eletrõnico, 
elétticQ e de comunicação (8,5%) e metalurgia (8,2% ). No 
setor serviços estão alocados 24,9% dos investimentos e reio-

vestimentos, salientando-se as aplicações na área âe consul
taria, representações, participações e administração e bens 
(13,2%), comércio em geral, importação e exportação (4,2%) · 
e bancos comerciais (3,2%). ' - -

Os investimentoS ~strangeiros no País, em 19~1, atingiram 
US$1 ,40 bilhão, dos quais US$770 milhões foram nas bolsas 
de valores brasileiros. Deste total, US$570 milhões permane
ceram investidos no País e US$200 milhões foram remetidos. 
Os commercial-papers contribuíram coma entrada de US$1,78 
bilhão. Os bónus propoCionaram US$1;50 bilhão. · 

Estes e outros tipos de operações resultaram em uma 
entrada deUS$ 4,40 bilhões na rubrica empréstúilo. Os finan
ciamentos em geral (principalmente de importações) respon
deram por outros US$4,15 bilhões; e US$1,45 bilhão veio 
dos investimentos diretos. 

CAPÍTULO IX 
As Propostas Alteradoras da Legislação 

A Constituição Federal dispõe, no seu art. 172, que a 
lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investi
mentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos 
e regulará a remessa de lucros. 

Atualmente a matéria é- regida pelo disposto na Lei n"' 
4.131, de 1962, modificada pela Lei n' 4.390, de !964, e pelo 
Decreto-Lei n~ 2-.073; de 1983, bem como por disposições 
da Lei n' 3.470, de 1958, da Lei n' 4.506, de 1964, e do 
Decreto-Lei n' 1.730, de 1979. . 

Trata-se de legislação extremamente restritiva, que já 
da~am_ de 27 anos, elaborada quando tanto a realidade do 
País, nos primórdios de seu desenvolvimento económico e 
industrial, como a do comércio interriaclõrial, ainda não volta
do para um conceito de integra)á<? e ,col,llplementação de pro
duÇãO e cOnsumo; éram bem diferentes daquela existente no 
momento atual. 

Ademais, a legislação estabelece um limite baixo (média 
trienal de 12% sobre o capital investido no mesmo período) 
para a remessa de lucros, submetendo o exCedente a um impos
to suplementar de rendas de caráter confiscatório; também 
submete a um limite bastante_ baixo .a posSibilidade de paga
mentos pela cessão -de patentes e processos de produção e 
por assistência técnica, científica, adminiSt.i-ãtiV-a e Seffiélhãn-
tes, vedando que seja- o excess_o considerado como despesa 
paraefeitosfiscaiS.---- -- -------- -- --

No _sistema vigente, a remessa de lucros- fica limitada, 
objetivando estimular o reinvestimento, atravê:s de medidaS 
inibidoras, enquanto que a prática mundial tenta obter os 
mesmos resultados, em diante a oferta de incentivos de natU
reza positiva. 

O BraSil encontra-se hoje em uni estágio de desenvol
vimento que, po-r si Só~ é SUficie-nte- para -atrair <f inves-tidor 
eStrangêlro, e pata estimulá-lo a aqUi reinvestir lucros obtidos . 

Chegou o momento de __ abolir mecanismos que, criados 
pata compelir a realização de maior lucro, e obrigar ao investi~ 
mento, não tem obtido uma coisa nem'Oútra, mas ao contrário 
tem funcionado co.mo obstáculos ao ingresso do capital estran
geiro no País. 

Nesse sentido, encontra-se evidenciada a crescente preo~ 
cupação, por parte das autoridades governamentais, em ade
quar a legislação brasileira à atual realidade económica mt,m
dial, apresentando novas propostas que permitam a economia 
do País, participar melhor dos processos de investimentos. 

Essas propostas que visam alterar a legislação em vigor, 
são atribuídas à iniciativa do Executivo e Legislativo: 
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A) De Iniciativa Governamental: 
De iniciativa governamental destaca-se a Proposta de 

Emenda à ConstitUição n~" 56, de 1991, que busca a moderni
zação e a reforma do Estado brasileiro. As alterações pro
postas para a ConstituíçB.o ( desregulameritação), forma o con
junto de medidas a serem implementadas nas seguintes áreas 
temáticas: concessão e permissão dos serviços públicos públi
cos .de telecomunicação; telefonia; telegrafia; transmissão de 
dados; a pesquisa e a lavra de minério; as-no-rmas de celebração 
de convênio entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios; a restrição à empresa nacional; o incentivo 
ao capital estrangeiro; o monopólio na exploração do petróleo, 
gás natural~ hidrocarboneto, minério nuclear, etc.._ 

Coín a- perspectiva de aprovação dessas medidas, o Go
verno pretende remover alguns obstáculo~ estruturais, que 
impedem o desenvolvirilento do trabalho de retomada do pro
cesso de modernização. 

Assim, bem enfâtisà. o EXcelentíssifuO senhor Presidente 
da Re-pública, Fernando Collor de Mello, no encaminhamento 
de exposição de motivOs: 

"A exposição da economia brasileira à cOncni'
rência exteriia,- O 'incentivo ao desenvolvimento cientí
fiCo e tecnólógitó ·e o fortalecimento do mercado de 
capitais, o programa de desregulãiiie-nta.Ção em curso 
e o aperfeiçoam-ento dos instrumentos de gestão mone
tária e fiscal foram passos importa·n-tes. Estamos, po
rém, diante da clara necessidade de dar outros passos 
para que possamos remover alguns obstáculos estrutu
rais, "que impedem a plena retom"ada do processo de 
modernização. O modeJo de relações económicas que 
prevaleceu nas· últimas décadas está esgotado: sinal dra
·mático é o-fato de que a renda per capita naciOtial 
é, hoje, inferlot·à alcançada em 1980." 

B) De Iniciativa Parlamentar: 
De iniciatiVa:-~pà:damentar, tramitam ilo âmbito do Con

gresso Nacional, as seguintes proposições: Projeto de Lei do 
Senado n9 75, de 1991, de autoria do Excelentíssimo Senhor 
Semtdor Ney Maranhão, que regulamenta, com base no inte
resse nacional, os investimentos de capital estrangeiro·, nas 
micro, pequenas e ritédi3s empresas e dá nutras providências. 

Na opinião do ilustre Parlamentar, o Brasil vem perdendo 
terreno para outros países em desenvolvimento,- receptores 
de inversões do capital internacional, notadamente para os 
países asiáticos como Taiwan, Coréia do Sul, Hon-Kong e 
CingapUra. 

Ademais, o balanço das inversões estrangeiras de 1973 
para cá, demonstra essa nossa posição negativa. 

Por ele verificamos que, a partir d6 1983, saíram mais 
recursos do País do que entraram, exceto em 1987, quando 
o_saldo positivo atingiU ·o -insignificante Vãlor de US$32,5 mi
lhões. 

Advoga, ainda, a idéia de se c,_onseguir incrementar joint
ventures, as quais ·nos beneficiariam com os investimentos 
estrangeiros e, principalmente, pelo know-how e a tecnologia 
agregada a esses investimentos, uma vez que o Brasil é possui-
dor de várias colôtiias de imfg~antes estrangeiros. . 

O objetivo precípuo dessa mçdida reveste-se do caráter 
de urgência em integrar a nOsSa economia ão mercado- illun
dial, sem atribuir privilégios as gtarides erilpresas muftina~ 
clonais, que poderiam concorrer com empresas locais. 

Estimular as inversões estrangeiras, liberando a remessa 
Çe lucros feitas nas micro, pequena e média empresas, é ·que
se pretende com a apresentação desse projeto. 

Por último, como justíficativa maior, além_ çle possilitar 
a normalização do fluxo de capitais estrangeiros para o País, 
e o disciplinã.mentO e o ince-ntivo para a localização dos negó
cips nas micro, pequenas e médias empresas, cuja contribuição 
no emprego ultrapassa a ordem de 80% de toda a força de 
trabalho; 

Projeto de Lei n' 4.647-C, de 1990, de autoria do Excelen
tíssimo Senhor Deputado Fernando Bezerra Coelho, que dis
ciplina, com base no interesse nacionàl, os investimentos de 
capital estrangeiro, incentiva os reinVeStimentos e ·regUla a 
remessa de lucros. 

Adequar o estatuto do capital estrangeiro ·à atual realida
de, consiste na meta prioritária do ilustre Autor da matéria, 
quando propõe, especialmente, à reformulação das seguintes 
normas: o disposto no art. 43 da Lei n' 4.131, de 3 de setembro 
de 1962, com a redação que lhe foi dada pela Lei n' 4.390, 
bem como revogados o parágrafo único do art. 52, e -as-letras 
d e e do parágrafo único do art. 71 da Lei n' 4.506, de 30 
de novembro de 1964, além das demais disposições em con-
trário. · · 

Ao advogar a redução dos ónuS_-e ba:rreirãs de n8.tureza 
fiscal, que indiscriminadamente impedem o llvre Fluxo de 
lucros, assim como pagamentos, admitidos universalmente, 
royalties por direitos intangíveis, e por serviços de natureza 
técnicas ·e semelhantes. O Autor da proposição, preserva e 
reforÇa os dispositivos legais que asseguram o severo controle 
dos investimentos estrangeiros pela autqridade monetária, 
realçan-do o papel do Banco Central c;lo Brasil. 

A abolição de limites para a remessa tle lucros;ao contrá
rio,do que possa parecer, não sighifi'ca eliminar·aJgo que tenha 
impedido ou venha impedindo a pe_rCia de capitais 'Piela País. 

Muito pelo contrário. Historicainehte, pmicas éirípi'es-aS 
têm excedido o limite de 12% anuaiS para feméSsas, 'e O volurile 
de reinvestimentos de lucros no pais nunca mais foi signifi-
cativo. -

Evidentemente, ou·o mecanismo de proteção é dispen
sáVel, ou o lucro do investidor estrangeiro vem sendo realizado 
fora do País, como prejuízo evide_nte para a econo~i3_ria_do
nal. 

Em qualquer dos caso-s, a ~liminação d,as rest~iç?c::s_ s~
mente poderá resultar positiva, no entendimento do nobre 
Parlamentar. 
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BRASIL 

CAPÍTULO X 
QUADRO SINÓTICO 

CAPITAL ESTRANGEIRO NO 
(APLICAÇÃO E REMESSA DE VALORES PARA O EXTERIOR) 
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jtll.. 2211!5/116, ... t.. 21. 
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Conclusão 

Aos olhos do investidor estrangeiro, o Brasil está muito 
melhor hoje do que há um ano. Isso, porém, não é suficiente 
para que o capital externo reflua para investimentos no setor 
pn?dutivo nacional. Mais do que o capital ágil que vem entran-· 
do nas bolsas e dos dólare.s obtidos no mercado internacional 
de empréstimos, necessitamos. basicamente de investimentos 
diretos na produção, com comprometimento. do capital Tio 
longo prazo, geração de empregos e impacto imediato na 
cadeia produtiva do País, na montagem de unidades indus
triais, comerciais-e·-de sie:tviços·. 

O desempenho deste último tipo de capital externo no · 
Brasil ainda está muito fraco. A confirmar isto, observa-se 
o fato de que o saldo de entradas e saídas de recursos iqyestidos 
na produção noS dois últiri10s anos é próximo a zero. Em 
1991, a entrada de capital estrangeiro rio se to r produtivo nacio
nal ficou uiri pótlcC)abãiXO de US$1 bilhãO; ante US$6,5 bi
lhões no México e US$3. bilhões no Chile, países com .uma 
população muito menor que a do Brasil. _ 

Três condições são apontadas como vitais para o reinício 
do investimento externo no País: a estabilidade das condições 
macroeconómicas, mudanças legais e fiscais· para atrair oS 
investimentos e o retorno· da confiança intemacicioal do País, 
fato que já vem sen:ao· concretizado como reinício de diálogo 
com os credores privados, o Clube de ·Paris e o FMI. 

O País ainda não logrou resultados brilhantes no combate 
à inflação, mas se, ·como acreditamos, os fuâices de preços 

apresentarem baixas consistentes nos próximos meses, este 
será também um elemento-chave para fortalecer a confiança 
na economia do País. - · - -

Como tem ocorrido com oUtros países latino-·americanos, 
predominam as aplicações de curto prazo. De um total de 
US$18,7 bilhões captados desde o início do atual governo 
até O fim de fevereiro~ nada menos de US$10 bilhões .s.ão 
relãtivOs a aplicações nas bolsas de valores, eç>locação de bónus 
ou commercial papers no mercado internacional, empréstimos 
intercompainies ou recursos que, presumivelmente, brasileiros 

. . tenq.a~ depositado no exterior e que retomam, às vezes com 
finalidades puramente especulativas. 

O Brasil apresenta para este ano um vulto notável de 
.compromissos a saldar, de c.onforrnidade com o que tem acer
tado com os ,credores. É óbvio que seria preferível que uma 
maior parcela dos recursos externos viesse sob a forma de 
investimentos diretos. Estes vêm aumentando, mas, ainda as
sim, insuficiente para·proporcio"nat a segurança desejada. 

É possível que ainda existam razões para Incertezas nc 
cqntexto económico nacional, mas não devemos esquecer as 
dimensões. de nosso mercado, que, apesar da recessão, conti
nua mais· amplo do que os de outros países em desenvol
vimento. 

Vencida a atual fase de ajUstamento, serão mais fOrtes 
as razões, não só para que o ca:pltãl·exterrió -venha, mas para 
que aqU.Tfique: 
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At!EXO 

TABELA l 
(US$ BILHÕES) 

ae======~~=~======~=~=~~======~==========================~===========u 

INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS NA AMÉRICA LATINA 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
América Latina 16,1 2,4 8,5 2,7 6,4 4,6 4,8 

Argentina 4,2 o o 2,1 o o o 
Brasil 6,5 o o o 5,2 0,1 o 
Chile 0,8 l,l o o 0,2 o 0,3 
Colômbia 0,4 l,l 0,2 0,1 1,0 1,6 1,8 
Equador 0,2 o 0,2 0,4 o o o 
México 3,8 o 7,7 o o 1,3 0,5 
Peru o o o o o o o 
Venezu!"1a o o o o o o 1,4 
outros 0,2 0,2 0,4 0,1 o 1,1 0,8 

Fonte: International Capital Markets - Development and Prospects, in 
World Economic and Financial surveys, FMI, Maio 1991 Tabela A27 apên
dice estatistico, pp. 166-177. 

TABELA 2 

MOVIMENTO. DE CAPITAIS 

•e~==~==e=====a===~==========~==========~=========~==~===~============ 

ANO INGRESSOS SAÍDAS SAwDOS 
1980 19.368 9.689 9.679 
1981 31.550 18.777 12.773 
1982 34.675 26.824 7.851 

'.1983 17.363 13.885 3.478 
·1984 19.454 13.340 6.114 
1985 17.697 17.580 117 
1986 16.606 15.435 1.171 

'1987 15.945 17.308 (1.363) 
1988 27.544 24.623 2.921 
1989 35.515 39.694 (4.179) 
1990 (P) 6.801 11.579 (4.778) 
1991 (E) 11.000 11.500 (SOO) 
1992 (Po) 2.500 

OBS.: (p). preliminar; (E) estimativa; (Po) projeção 
* US$ milhões 
FONTE: Projeta Consultaria Financeira e dados do Banco Central 
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TABELA 3 
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TodOs os valores acima corres~ a ·autor-izações ou registres concedidOs pelo F1rce até de;en'br-o de 

91. Os errQréstiroos em moeda eStlio -distribufdos no tenpo confOrme I.Jirel data prevista de 1ngres.so afet1vo. 
podem ocorrer- atr2!1SOS e conS~~-~=~ rernahejâmentoS para 0-5- me:SeS seguintes.' 

Os financiamentos Butor-h:ados~ ~Órrespoi-ldefn'ãs linhlls de crádito oe maior' ~rte (inclusive com -or-ganis
mos 1nter-nac1ona1s) cujos deserrt»laos ocor~' 4u.r~TJt.e. ~ár~~s_ ~~-s! para il!ll~ ~~is a autoriZacS,~,~~ Firce é 
~ia. os fi'nánc.tamentos regiStrados s!o.q::ierações geralmente de menor-valor. parã os .~~is: o registro 
cb F1r-ee é feito a •poster-1ori•:: ·" 

Conversi5es formais em investimeh'!=o autor-i %adas em 1991: US$ '233.2 mi1h&ís.

- Re1elid1ngs autor-1zados em 1991\ ·uss 307 m1lt-6es. 

A c:olunz~ oe. renovações 'inclui ~~ri'oem 
... US$ 15Jni1hóes rêfarentes a "CDS" l)llra cap1tBltzac;:io de agências de bil!llncos brasi1efras no ex1er1or. 
- US$ 24,5 m111'&s tran:sformaçao- em •comnercia1 paQer• da Credites de Zld:1ant~rrentos de exoortac;:!.o. 

I ' .! ' 
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~ USS 55 de ~s la~edos em subst1tuiç!o a dfv1da$ J' existentes. 
- USS 51.9 de •comme~eiel paoe~N em SUbst1tu1ç~o • dfvidas já existentes. 

·················································~········---······························~········ 
'TABELA 4 

... ,.. ... ·,•:·u .:..~·, : .... ·~·:u•••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••,.••••••••,.._.••••• 

:~;v~ '~'r.IHE.H'.I'OS E~TR,ANGElROS NO BRASIL 
_ , , ( •"! ~~S$ bilhões) 

iDV~~tini~rii;O:i ~!Hl:C~§~O:i B~tQrnQ§ B~iD;i~~t~m~QtQ~ 
1971 0.17 0.21 0,04 
1972 0.34 0.39 0.06 
1973 0.98 1.02 0.04 
1974 0.94 1.00 0.06 
1975 1.00 1.08 o.o8 
1976 1.14 1.19 0.05 
1977 0.96 1.01 0,06 
1978 1.20 1.32 0.12 0.98 
1979 1.69 2.04 0.35 0.72 
1980 1.49 1.63 0.15 0.41 
1981 1.7!1 1.91 0.11 0.74 
1982 1.37 1.51 o.a 1.56 
1983 0.86 1.02 0.16 0.69 
1984 , 1.12 1,.24 0.11 0.47 
1985 o.8o 1.07 0.26 0.54 
1986 -0.12 0.64 0.76 0.45 
1987 0.67 1.00 0.33 0.62 
1988 2.45 2. 73 0.28 o. 71 
1989 0.68 1.41 0.73 0.53 
1990 0.73 1,03 o .,30 0.27 
1991 1.406.0 1.508.5 

.3.U.J. .rnw2 
Fonte: 'Banco Central e Centro de Ih(orma;ões da Gazeta Mercantil 
BaBaaaa.aaaaa••••• .. a•aaa ... •a•s&•s•-=••s•aaaaa•a!BSS="'=•:r;o;:r;o;.,..., .... ,_, ... :z.=•aaaoiiB!!Ia 

TABELA 5 
••••••••••••••s••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
O QUE OS ESTRANGEIROS COMPRAM 

(Em \ da carteira) 

Brazllian ~ ~ 
-Petrobrás 12,42 
'l'elebrás" 11,65 
Embraco 10,23 

, ·~ W,, Martins_ 8,85 
Vale 6,90 
Itaasa 6, 71 
Sam! tr1 6,12 
Sadia ~.01 
Belgo 2,95 
Sta.Marina 2,g2 

.. bll. ill , .li...§. 

ru:lll ill 
Telebrâ.s 
Vale 
Petrobrás 
Brahma 
O. America 
Telesp 
Cim. Itall 
Brasmotor 
Bradesco 
Be1go , 

· · ~ .QQ. Com.II Brazilian 
'l'e.lesp 18, 08~ - -s. Cruz 
'l'elebrás 17,88 Petrobrâs 
Vale 9,63 w. Martins 
Petrobrâs 7,63 Suzano 
Bradesco 4,02 Aracruz 
Sadia Cone. 4,07 Vale 
Vario 3,18 Telebrás 

, - 52,29 
, 7,10 

5-,25 
7,84 
2,56 
2,06 
2,24 
2,12 
2,79 
2,18 

n..i 
Fund!3l 

7,6 
6,5 
6,4 
6,3 
6,1 
5,7 

w. Martins 3,12 .sta. Marina 
4,8 
4,6 
4,2 
3'.3 

céva1 · 3,08 Brahma 
M. Leve 2,96 Paranapanema 
b.ll ill 
Notas: (1) Posição em 30/9/91 

(2) Valor em Cr$ bilhões 
l1l POsicão ~ 28/6/91 

~ Balaneos ~ Lipper Analytical Seryicts 

EMru:. ill 
Telebrás 
vale 
Petrobrás 
Brahma 
Sta.Marina 
Bradesco 
Brasmotor 
Mesbla 
Suzano 
'l'el'esp 

32,09 
11,67 

9,49 
5,88 
4,14 
2, 75 
2,72 
2,40 
2,51 
2,51 

.§L__§ 

Eauity ~ 2i Brazil(3) 
Petrobrás 8,4 
'l'elebrás 4, 8 
Sta. Marina 4,6 
sadi"a Cone. 4, 3 
Brahma 4,0 
Duralex 3,9 
w. Martins 3,8 
B .. Brasil 3,6 
Bradesco 3.3 
s. Cruz 3.0 
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TABELA 6 

INVESTIMENTOS DIRETOS - APROVADOS 
(Ànexo ill 

Investidor 
estrangeiro 
1. Salomon Brothers 
2. Salomon Brothers 
3. Bear Stearms 
4. James Capel 
S. James Capel Inc. 

. 6. Stephen Rosa & Partners 
7.·Pacific Overseas lnst. BK 
8, The South america Fund 
9. The Fleming Emerging Markets Invest~Trust 

10. Genesis Assel Managers Limited 
11. Genesis Emerging Markets Funds 
12. Genesis Condor Fund Limited 
13. Quasar Partners c. v. 
14. Arnhold & c. Bleichroeder, Inc. 
15, Lazard Freres & Co. 
16. Morgan Stanley & co. Inc. 
17. ICW Americas Development Association 
18. The Baring Puma Fund 
19. Schroder Cap·ital Management Int. 
20, Barning Securities Inc. (cta. coletiva) 
21. Latin American Soe. Limited 
22. The Libra 2000 International Fund Li~it~d 
23. Brown Brothers Harriman & co. 
24. S.T.Worldwide Growth Fund 
25. G.T.International Gr~wth Fund 
26. G.T.Latin Amedca Growth Fund 
27. G.T.Latin America Fund 
28. Banco Chase Manhattan N.A. 
29. Deltec Securities Corp. 
30. Banque Indosuez 
31. Banque Indosuez 
32. The Northers Trust Co. 
33. Citicorp Scrimgeour Vickers Inc. 
34. Marley Investiment Limited 
35. The Latin American Fund 
36. DA Campbell Company, Inc. 

Admiri i-strado r 
nacional 
Bradesco 
Bradesco 
Pactual 
HKB 
HKB 
Citibank 
Fator 
Garantia 
Garantia 
Garantia 
Garantia 
Garantia 
Pactuai 
sodril 
Icatu 
Citibank 
Pactual 
Garantia 

Tipo de 
investidor 

a 
d 
a 
a 
d 
d 
a 
c 
c 
d 
c 
c 
c 
a 
a 
d 
c 

:Bozano- Simonsen
Citibank 
Garantia 
Citibank 

c 
d 
d 
d 
c 
d 
c 
c 
c 
c 
d 
a 
a 

sodril 
Garantia 
Garantia 
Garantia 
Garantia 
Chase S.A. 
Celtec S.A. 
Ita\J 
Ita\J 
Banco G. do Comércio 
Citibank 

d 
d 
d 

Garantia 
Citibank 
BFB Corretora 

37. Banque Nationale de Paris ~ ~ Icatu 

c 
c 
d 
a 

38. Baring International Invest.Man.Ltda. 
39. Pictet & Cia. 
40. The Latin. America Equity Fund. Inc. 
41. Consultatio Bursatil S.A. 
42. Bears Stearns 
43. J.P.Morgan Securities Limited 
44. J.P.Morgan Securities Limited 
45. Torrey Foundation 
46. Nomura Securities Int. Inc. 
17. Latin America Inv. 
48. Brazil Inv.co.sicav (BIC) 
49. Vescorparners Limited 

Garantia 
Tendência CTVM 
Brades~co 

Garantia 
Pactual 
J.P.Morgan DTVM 
J.P.Morgan DTVM 
Bozano 
Citybank 
Garantia 
Garantia 
Garantia 

d 
a 
c 
a 
d 
a 
d 
b 
a 
c 
d 
d 
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50. Socimer Inte~national Bank Ltd. 
51. Socimer Internatiolfal Bank Ltd. 
~ Arnhold 1 ~ Bleíchreder 
NOTA: a) Instituição Financeira 

b) Trusts e Fundos Nútuos 
~ ~ Coletiva 

FONTE: CVM 

TABELA 7 

Norchem 
Planibanc CVSA 
Sódril ~ ~ 

~====E======~===~===::EECe~=c~e•==ac:c~=•==c~:e==cccz~c=m=Ecc=ccccccca 

TÍTULOS QUE TRAZEM DÓLAR 
Captação mensal, em US$ milhões 

jan/91 
fev 
mar 
abr 
ma i 
jun 
jul 
ago 
set 
out 
no v 
dez 

jan/92 

Commercial papers 
. 7l' o 

63,6 
199,6 
183,0 
229,7 
176,8 
149,1 
155,8 

57,3 
130,0 
177 ,O 
190,1 

137,8 

* Inclui papéis com taxa fixa e ·variável. 
Fonte: ~-Central 

TABELA 8 

Bónus* 

55,0 

250,0 
305,0 
492,3 

6,0 
398,7 

226,0 

·····•·············································································· 
INVESTIMENTOS BRASILEIROS NO EXTERIOR 
POSiÇÃO POR PAIS/ANO DE REMESSA 
~1QQQ~ 1a2~La1 

"" .. ..,.... 
'"'· Hola"" 711.121,:1 

AP6D1a :..ue~ 1111,0 o 

""'" .• !!171.0 

..... ge,.'t•I'IA .,.,, .. ,,., 1!10,0 :t.OOl ,0 

. "'•"" ~- 10-000.0 o o .. ,..._. u.z••.o 7110,0 .. ,.,.. .... 13.000,0 o 
•• lliJIOa !.02-'.D o 11:1,., 

......... .,.. 3.022.0 o ... ,,.,,. ;:u.uo,s 

"'-~ :11&0. r; o 

"'-" .tt~ . .OCi, I ::JD.07&,G 12•. ::J 

cr.; la U:.70!1,:1 o 271,0 

c • ...g.p.,j,... u.:ll!ilt,o 

CCIIOIH:>I• :r ••••.• 

o 

• 
.a.uo.~ 

" 11!1.1 

o 

3.1i111•.• 

- uss ..... 
o 71.1i121.:t 

o III ,C 

o 1715,0 

110,0 2!10,0 I.,.~ .• 1.0!111,1 ti.GCO,O 12 .• !12,6 

o 10.000.00 

o 311.0U,O 

o I::J.OCIO.O 

'"··· I:U,~ 1.2!!1LI 

o .:1,167.1 

12,0 o 21.11'!13.1 

o 30,1 

III .110, • •o. •72,' ZII,772.D 16&.11152,:1 3&'a .• ll'!l, I 11•1 .. ue..1 

l.l'lti,O :.on,a 12'!1,0 ••2,1 !S,O 1115.030,1 

o • 1!.2511 ,o 

• •••.o '·, ••. o 
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··-IE.U.A. 

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

..... _ , .... 
Hot~ 

lU.! la -· 
'--"•'"" 

....... 

...... " ... ' 

lii.I",A. 

-·· ...... .... 

11.-.::t,G 

,.,,_,. 
1102,'1' 

u.au.a 

-·· 
• . .. 

a.n?,o 

U:•.o 
10.1315,(1 

-.o 
ro.a••·• 

'·' 
1.!15111 •• 

17.020,0 

s.ooo.o 

'2.072,.1 

107,3 

z.:ns. • 

8.000 I 

:l.aw;,., 

1:115.0 

I ••• Ri,C 

., .. ~ 
.. , .au,o 

11,0 

110,0 

10,0 

I ,SOO, O 

31.11'7,1 

.!UJ.I..ll 
np l"i!'! 3 

• 
• 

1:111,0 

... 

:13,0 

• o 

,N,7 

o 
::t.l .... 

• 
• 

• 
78,a 

o 

o 

o 

... 
o 

o 
o 

'·' 
o 

1.000,0 

o ... 
o 

,.,,. 
o • 

• 
223,. 

• 

107,2 

o 
o 

o 
0,0 

o 

o 

o .... 
o 

o 

00.0 

o 

o 

1117.2 

• 

o 

..,_. 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

:t•ll. 1 

o 

o 
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o 
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o 
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o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

••••• 5 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

1.000,0 

• 
• 

10,0 

.... 
o 

o 

• 
• 
• 
o 

• 
• 
• 
• 
o 

o 

o 
o 

o 

o 

•.ooo.o 
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o 

o 
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o • O, O 
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• 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR: LOURJV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -:- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 
14 de maio do ano passado, usei da palavra nesse Plenário 
para tecer algumas considerações sobre a_ ameaça de urna 
terrível epidemia que ameaçava o nosso País, e principalmente 
as populações mal servidas por obras de saneamento básico, 
dentro de uma realidade ainda hoje preocupante, quando 
sabemos que ainda temos 12% dos brasileiros sem o benefício 

da água tratada, mais de 50% não dispõe de serviços de esgo
tos, 30% não_ são atendidos por serviços d_e _toleta de lixo 
e os dejetos de 63% da população são drenados Eara mares, 
rios e lagos, contrib~ndo para o surgimento e a Propagação 
de epidemias. 

Falava ~obre o perigo do cólera que, no século XVI, 
em_ap~nas cm_co anos, matara 1/4 da,_popula~q do_ IJ1Undo 
até e~tão conhecido, e que no ano passado, após ingressai-
no Porto de Chimpot, no Perim, espalhara-se pelo território 
daquele p~s vi~imaQQo __ um _gr~nde número de pessoas, e no 
Brasil já penetrara em Tabatinga, contaminando algui:nas pes
soas e membros da tribo dos TiCunas. 

A Organização Mundial de Saúde e a Organização Pau-A
mericana de Saúde alertara naquele ano que seria impossível 
evitar que o cólera entrasse no País, onde atingiria cerca de 
3 milh_ões_ de pessoas. 

Mas, felizmente, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, o Go
verno e a sociedade brasileira, associados a um esforço extraor
dinário dos meios de comunicação, tomaram medidas preven
tiv~s. para conter esse flagelo que nos ameaçava, e do conjunto. 
de medidas tomadas temos que ressaltar as campanhas de 
esclarecimento e conscientização da população quanto aos 
cuidados básicos para evitar o contágio da doença e as medidas 

~·de emergência a serem tomadas para sua cura. 
- Finalmente o cólera entrou no País, alastrou-se no Nor

deste, ameaça outras regiões, mas o terror que rios alarmava 
d.IliJiú.:.se com .-as medidas de controle e providências que o 
<;Joverno está tomando para reduzir o seu impacto. 

As epidemais se nutrem, principalmente, da miséria das 
populações. 

Li em A rarde, da Bahia, edição de 13 do corrente, 
uma notícia que me tranqüilizou, porque representa um pàsso 
~mporlante para reduzir os índices de carência de saneamento 

-~DO Nordeste.- - - · T-
,.. NO dia 12 do Corrente, os MiD.i~ÚOs Adib JaÚ~qe_ da Saúde, 

Angelo Calmon de Sá, da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, e Ricardo FiúZa da Ação Social, assinaram com 
os _Governadores Antonio Carlos Magalhães, da Bahia; João 
Alves Filho, de Sergipe, e ;Hélio Garcia, de Minas, convênios 

-·na Valor global de Cr$65 bilhões para o combate ao cólera. 
Desse volume considerável de recursos, Cr$26,5 bilhões 

_de~ti,né!.nt·se à BaQ.ia,_para atender 53 municípj(?s que apresen
tam maior risco; Cr$18,8 bilhões a 74 m~,~njclpios q~_ Sergipe, 
e Minas Gerais reCeberá Cr$20,8 bilhões que serão investidos 
em 42 municípios-, 

Estes recursos serão aplicados prioritariamente na recu
peração das estações de tratamento de água, na proteção de 
fontes de abastec:i,m.ento, na melhoria das instalações sanitá
rias, principalmente dos hospitais. 

Durante a solenidade de assinatura dos convênios, o Mi
riiStro da Ação Social, Ricardo Fiúza, revelou que, ao surgirem 
os primeiros casos de cólera no Brasil, descobriu-se que os 
hospitais que tratavam dos doentes tinham esgoto a céu aberto 
e drenado para os mananciais. Revelou ainda que mais de 

__ 60% das internações, hoje, em nosso País, são causadas por 
doenças transmitidas pela água. 
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O Ministro Adib Jatene, ressaltando o prograrÍ:ta de con
trole da doença desenvolvido pelo Governo Federal, informou 
que, enquanto a Organização Mundial de Saúde previa que 
tivéssemos m:ais de 1 milhão de casos de cólera em 1991, 
não chegamos nem a 5.0QO_casos, e destes apenas 1,5% morre
ram e 98,5% s_e curaram. Em um ano, morreram 170 pessoas 
da doença, que corresponde ao número de mortes diáriaS 
por diarréia no Nordeste, responsável por grande parte da 
nossa mortalidade infantil. 

Informou ainda o Ministro Adib Jatene, profundo conhe
cedor dos problemas de saúde do País, que, enquãnto o Cana
dá, há 30 anos, tinha 18 mortes de parto Por 100- mil, aqui 
entre nós, atualmente, 120 mulheres morrem de parto por 
100 mil. 

Segundo o Ministro da Sãi.íde, é preciso melhorar e corri
gir os nossos indicadores sociais relacionados como Setor Saú
de e o Minfstéiiõ, hoje, está voltado para um imenso esforço 
destinado a melhorar o seu desempenho; neste sentido já 
forain vacinadas_ contra o sarampo mais de 47 milhõ.es de 
crianças, em apenas um mês, acabando com os números assus
tadores das_ vítimas dessa doença. 

Pela avaliaçãodo Ministro Adib Jatene 1 o Nordeste pre
cisa de US$9 bilhões em 10 anOs para resolver aS Suas deficiên
cias de saneamento básico, de acordo com estudos realizados 
pelo Ministério da _Ação Social e a Secretaria Nacional de 
Saneamento.------

Na ocasião ci Ministro da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, Ângelo Calri:ton de Sá, informou que os estados 
que integram a -área de influência da Sudene vão receber 
nos próximos dois meses- Cr$175-bilhões do Gov€:inó Fedúal, 
para atendimento âs comunidades, em articulação com os 
Governos Estaduais, basit:ámehte~-obras de saneamento bási
CO- uma prioridade que é da maior inipóttâilciâ-para ó Brasil 
e para o Nordeste. 

Em Salvador, ainda nessa ocasião, o Governador Antonio 
Carlos Magalhães inaugurou o Serviço E~~_9:ual de Oncologia, 
próximo ao Hospital Geral do Estado, onde foram investidos 
Cr$12 bilhões em construções e equipamentos, que hoje per
mite-; segundo o Goveinador "o diagnóStico precoce do cân
cer. Em um dia se faz diagnóstico e o tratamento, e o paciente 
volta para casa". 

Também participaram desse evento o Ministro-Adib Jate
ne, o MirüS:fro-Rica-rdo Fiúza, o MinistrO Ângelo Calmon 
de Sá, Os-Governadores João Alves Filho, de Sergipe, e Hélio 
Garcia, de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, Srs. Se:õidores, para mim, como médico, 
que sempre tive uma grande preocupação com os no_~sos indi
cadores sociaiS~- p"riri.Cí:pãlmente -com aqueles da área de saúde, 
a maior parte dos quais de possível correçâo mediante a melho
ria das condições de higiene sanitária,- saneamento bási~o. 
assistência médica e educação do povo, foi ümã- nOtída ãniina
dora a assinatura desses convênios que vão beneficiar Sergipe, 
Bahia e Minas Gifaís, Uffi -grande contingente populacional, 
melhorando sua condição de saúde e beni-estãr. 

Dessa tribuna do Senado da República, envio os meus 
cumprimentos ao Ministro da Saúde, Adib-Jatene, ao Ministro 
da Ação Social" RiCardo--Fíúza, Ciue ·me- t:ranSrii1fiu o convité 
para essa solenidade a qual não pude comparecer; e ao Minis
tro da Secretaria de Desenvolvimento Regiórl3.f, Angelo Cal
moo de Sá, por esta iniciativa ·e realizaçãO, há muito recla
mada, indispensável para suprir um estado crónico de carência 
de seneamento existente nessas regiões oii:fóe-nefíciãdas, cujos 

__ Governa~ores poderão atender um total de 169 munidpios 
e seus habitantes. 

Em Sergipe, tenho oa certeza de que o Governador João 
Alves Filho saneará todo o Estado, contendo enfermidades 
lá existentes e evitando que o· cólera se alastre em seus muni
cípios. 

Finalizando, Sr. Presidente, solicito a transcrição dos se
guintes artigos com o meu pronunciamento: 

'-'Governo libera Cr$65 bilhões para a cólera", publicado 
no Jornal do Brasil, e "Ministro diz que Nordeste só acaba 
doenças_ com saneamento'\ publicado em A Tarde, ambos 
em 13-6-92. ·· · · · ~· · 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURI
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Jornal do Brasil 
sábado, 13-6-92 

GOVERNO LIBERA CR$65 BILH0ES 
PARA A CÓLERA 

Salvador - Bahia, Sergipe e Minas Gerais--receberam 
ontem do governo federal Cr$~5,174 bilhões para o·combate 
a cólera em 169 municípiOS. -As ações preventivas adotadas 
pelo governo, segundo o ministro Adib Jatene, evitaram que 
o índice de mortalidade das pessoas contaminadas no ano 
passado fosse superior a 1,5% e que a cólera se alastrasse. 

"A Organização Mundial da Saúde estimava que, em 
-:um ano, o Brasil registraria Um milhão de casos-, mas- os dados 
do ministério regist.raram apenas cinco mil". disse ele. O con
vênio para o repasse destes recursos faz parte do Plano Emer
gencial de Saneamento para o Controle da Cólera, desen
volvido nos nove estados da área da Sudene. 

Além do ministro Jatene e do governado~ Anton_io _Carlos 
Magalhães·, estiveram em Salvador para assinar o convênio, 
os governadores Hélio Garcia, de Minas, João Alves, de Sergi
pe, e os ministros da Ação Social, Ricardo Fiúza e ·da Secre
taria de Desenvolvimento Regional, Angelo Calmon de Sá. 
Durante a solenidade, Jatene reafirmou a necessidãde de oS 
administradores públicos concentrarem suas açõe.s nas áreas 
sociais. 

De acordo com o convênio, a Bahia recebeu Cr$2_6,5 
bilhões, e aplicará os recursos em 53 mi.micljlíos, qUe ápresen
tam maior risco -de contamionação. Em Sergipe, 74 municípios 
serão beneficiados com recursos da ordem de Cr$17 ,8 bilhões 
e Minas receberá Cr$20,8 bilhões para atender 42 municípios. 
Os estados i,rão atuar basicamente na reCJ.!peração d~s estações 
de tf"ãtanietito, na piOteção das -fol:ttes de abastecimento de 
água, na melhoría das instalações_s_anitárias e na reformulação 
da estrutura sanitária dos hospitaiS. - -- - -

A Tarde 
Salvador, Bahia - Sábado - 13-6-92 

MINISTRO DIZ QUE O NORDESTE SÓ 
ACABA DOENÇAS COM SANEAMENTO 

O ministro da Saúde, Adib Janete, revelou, ontem, em 
Salvador, que o Nordeste precisa de US$9 bilhões, em 10 
anos, para resolver os problemas de saneamento básico. Os 
números, segundo o ministro, foram Ievalltados em um estudo 

--rei.w pelo Ministério da Ação Social e Secretaria Nacional 
de Saneamento. "É um investiml';!_nto brutal, as prioridades 
precisam ser redírecionadas", afirmou. 

O investimento em saneamento básico evitaria a propa:. 
gação de doenças como o cólera. "0 cólera é uma diarréia 
fácil de tratar, os doentes se curam, desde que eles cheguem 
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ao atendimento"~ explicou Jatene, falando sobre o tratamento Jatene elogiou o programa de controle do cólera desen-
da doença. Segundo ele, apenas 1,5% dos doentes de cólera volvido pelo governo federal, citando dados estatísticos: "A 
morreram no Brasil, em 1991, e 98,5% se curaram. "Havia Organização Mundial de Saúde esperava que em 1991 o Brasil 
uma grande omissão relacionada co~ _as condições de sanea- tiv~sse mais de um milhão de casos de cólerae não chegamos 
mente, com as quais estávamos convivendo ao longO do tempo a cinco mil". O ministro da saúde disse que morreram cerca 
e não estávamos mais preocupados'', critiCou o ministro. de 170 pessoas, em um ano, da doença e o número de mortes 

Jatene acredita que o grande dom do cóJera foi despertar por dia no Nordeste, _causadas por diarréia, chega quase a 
a _consciência e a necessidade do saneamento. "Não devem isto. 
ser as grandes obras que aparecem e chamam a atenção, aqueR "São 40 mil mortes por diarréia, um número extraordina-
Ias que vão dar O aval administrativo~ Nós devemos nos habi- riamente alto, responsável por grande parte da mortalidade 
tuar a buscar os indicadores sociais'', defendeu o ministro infanfil", assinalou Jatene. 0- governador da Bahia afirmou 
da Saúde, citando os percentuais de mortalidade infantil, morR que o cólera é um sinal de pobreza do Brasil e, sobretudo, 
talidade materna, educação, qualidade de habitação e redes_ do Nordeste.- "0 terreno é prop(cio porque não-existem condi R 
de água e esgotos como exemplos de prioridades. çóes sanitáiiaS", acrescentou, classifiCando os recursos fede-

" São 120 mortes _de mulheres por 100 mil partos. Há rais de "ajuda substancial que não resolve o problema". 
30 anos o Canadá tinha 18 por 100", citou o ministro. Para INAUGURADO SERVIÇO DE ONCOLOGIA 
ele, na educação, é preciso ver o· número de salas de aula, 
índice de repetência e evasão; e na habitã.ção, medir o número O governador Antonio Carlos Magalhães inaugurou, on-
de ligações de água éncanada e tratada. _ _ _ te_!]:}, o_ Serviço _::Sstadua! de Oncologia, ao lado do Hospital 

.. 0 desenvolvimento só faz sentido se for para benefíciar Geral do Estado. O serviço substitui o Centro Integrado do 
a vida das pessoas, caso contrário seremos condenados à deca- C~ncer (Cican), que foi trarisforrriado em-·um depart3lnento 
dênciasocial",alertouAdibJate_ne,_referindo-seàinsegurança e está equipado para diagnosticar e tratar todos os tipos de 
nas grandes cidades. Ele garantiu que o presídente_ da R_epúR_ tumores. A Secretaria da Saúde do Estado investiu Cr$12 
blica está interessado na busca dos índices sociais e õa."fulidança bilhões na construção e compra de equipamentos. 
da vida das populações de baixa renda. O serviço tem nove leitos, três centros Cirúrgicos, ambuJ:;t-

AdibJatenedestacouqueasaçõesdoMinistériodaSaúde tório e laboratório, sendo um centro de referência para o 
são todas no sentido de buscar esses indicadores. "Foram Norte/Nordeste. "Estamos inaugurando um serviço, de diag
vacinados 47 milhões de crianças,- em-um mês, acabando com nóstíco precoCe do cânCer. Em um dia se faz o diagnóstico 
os números assustadores do sarampo; Na região Norte eStamos e o tratamento, .e o paciente volta para casa", falou o gover
trabalhando, com os governadores, para mudar a estatística nado r, que teve como convidados _os- ministros da Saúde, Adib 
dos 540 mil casos de malária por ano", exemplificou. Jatene; Ação Social, Ricardo Fiúza; e Desenvolvimento Re-

CONVêNIOS UBERAM CR$65 BILHÓES gional, Angelo Sá. 

Os governadores da _Bahia, Anto_nio Carlos _MagalhãeS~ de --~~~sb~r~fs~i~~~i::~:r:i~~a~gg;:;i~~.~}o~6v_~~~s~~~ 
Sergipe, João Alves, e Minas Gerais, Hélio Garcia, assinaram serviço vai promover cursos, estágio e residência médica, dis-
ontem, em Salvador, convênios com o míriistfó- da Saúde, pondo de um auditório com tradução simultânea, biblioteca 
Adib Jatene, Ação Social, Ricardo Fiúza, e úesen~volvimento especializada e sala de leitura. Todos os_casos de câncerocorri-
Regiorial, Antonio Sá, para ·o ·progta:ma ertietg: endal de coin- dos na Bahia serão registrados pelo serviço. 
bate ao Cólera. A Bahia vai receber Cr$26,5 bilhões, Sergipe, COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES.' 
Cr$17,8 bilhões e Minas, Cr$20,8 bilhões, um total de Cr$65,1 Albano Franco_ Almir Gabriel---Amazonino Mendes 
bilhões. - --- ~--~- ~-- ---~Aure-o-Merro-=--c-ia sabóí~ de-carva:rho=--EduafdO~SUPliCy-

O ministro Angelo ·sa disse ciue a: j)rogri:iin3çã0 fõ} felia- -Enéas Faria_ Henrique Almeida-- lrapuãn COsta Júnior 
priorizando as necessidades das comunidades, em articulação --Jarbas Passarinho_ João França -Júnia Marise _ Levy 
com os governos estaduais. Os recursos serão aplicados em Dia_s _Marco Maciel- Nelson Wedekin _Onofre -Quinari 
obras de saneamento básico, redes de água e esgotos, para __ Raimundo Lira _ Ronan Tito. 
prevenir doenças como cólera. No total, os estados que inte-
gram a área de influência da Sudene vão receber, nos próximos 
dois meses, Cr$175 bilhões do governo federal. _ _ __ _ 

"Os convénios Toram discutidOs antes com oS governos 
e, a preocupação é com ações de saneamento", falou Ricardo 
Fiúza. "As ações são detalhadas, envolvem secretarias esta
duais, prefeituras e miniStérios", Corópfetou Adib Jatene~·-se
gundo Angelo Sá, não há possihilidade de os recursOs serem 
desvíados ou das obras ficarem inacabadas. "Os rccurs.os esta
rão imediatamente disponíveis, após a publicação dos convê
nios", disse Fíúza. 

Fiúza considerou lamentáVeis as estatísticaS sObre sãrlea:~ 
mento básico e caótica a situação em todo o País. ''Quando 
surgiram os primeiros casos de cólera no Brasil, descobrimos 
que os hospitais que tratavam os doentes tinham saneamento 
a céu aberto, derramando nos mananciais", contou o míriíStro · 
da Ação Social. Ele revelou que 60% a 65% das internações 
no Brasil, hoje, são causadas por doenças transmitidas pela 
água. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~' Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTON•410, DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Senador Mauro Benevides, 
-Com fundamelltó- nO disposto nos artigo~ 70 e 71 ~ Seus 

parágtãfOs e inciSos, da Coilstituiçãõ F_ederal, requeiro ã VosSa 
Excelência que, ouvido o Plenário~ seja solitiado ao Tribunal 
de _Contas da Up.i~o que, em suas apreciação sobre os pro
cessos de privatização das empresas estatais encaminhadas 
ao Senado Federal, examine a "eficácia e eficiência" da aplica
ção do Programa Naçional de Desestatização~ pronutician
do-se, no mínimo, a cada três meses, sobre os seguintes quesi
tos, entre outros que reputar convenientes: 
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1-o valor patriomonial real, o valor mínimo estabe
lecedo para a privatização e o valor recebido e a forma de 
pagamento para cada empresa privatizada; 

2- as moedas utilizadas na privatização de cada uma; 
3-o fiel cumprimento dos termos do contrato de alie

nação; 
4- a situação de cada empresa privatizada perante o 

TCU, antes e depois de sua venda; 
5-recomendações feitas pelo TCU às empresas, antes 

de sua privatização, que tenham sido atendidas e as provi
dências adotadas, e as não adotadas, com indicação dos moti
vos da não adoção; 

6-contratos irregulares feitoS pelas empresas, antes da 
privatização, que tenham sido objeto de recomendação do 
TCU e as medidas adotadas para correção; 

7 -valores de mercado das ações das empresas privati
zadas, antes e depois da privatização; 

8 -total das depesas administrativas e promocionais do 
Governo e entidade públicas em relação a cada uma das em
presas privatizadas; e 

9-Relatórios das Inspetorias Gerais e Regionais refe
rentes ao Plano-de fiscalização do Programa Nacional de De
sestatização, de 18 de maio de 1991, do Tribunal de Contas 
da União. 

Justificação 

O Programa Nacional de Desestatização, implantado nes
te Governo, tem recebido iD.úmeras críticas, algumas delas 
apontando distorções inClusive em sua execução financeira. 
Sem entrar em considerações de oUtra ordem, pOde-se dizer 
que os preços de alienação e as moedas utilizadas têm dado 
motivo a muitas discussões, aqui mesmo nesta Casa. -

É dever precípuo do CongresSo Nacional, exercer, através 
do Tribunal de Contas da União, "a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimoriiai da -UniãO 
e das entidades da administração direta e indireta, quanto 
à legalidade, legitimidade economicidade, aplicação das sub
venções e renúncia de receitas". 

Em 18 de maio do ano passado, o TCU, acOlhendo voto 
do MinistrO Luciano Brandão, estabeleceu um plano de fiscali-

zação sobre o Programa Nacional de Desestatização, a ser 
efetivado através das Inspetorias Gerais_ e Regionais, com 
os seguintes oQjetivos~ a)levantar a documentação referente 
à contrataÇão dos serviços de consultaria e de auditoria do 
processo, inclusive prop<?stas das_ empresas vencedoras e res
pectivos contratos; b) Recido de Depósito de Ações- RDA, 
edital de venda, relatórios preliminares e firiais dos serviços 
de avaliação económico-fi.nanCeífã., montagem e exeCi.ii;ao do 
processo de desestatização, propostas de preços e fixação de 
preço mínimo; c) documentação referente à operação de ven
da, liquidação financeira, contratos decorrentes, relação dos 
compradOres com indicação da nacionalidade~ tipo de ação, 
pre'ço e quantidade adquirida, relatório e parecer de auditoria 
independente e outros julgados indispensáveis; e d) verificação 
da proposta de privatização em seus aspecfos legais. 

Tal fiscalização, a nosso ver, deverá ser exercida in actu, 
já que, no caso específico das privatizações, qualquer medida 
corretiva a posterori poderá resultar difícil, quiçá inócua. As
sim é que apresento a deliberação de Vossa Execelência pre
sente proposição. 

Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. -Senador Pedro 
_Simom. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento lido vai à publicação .. 

O requerimento seÍ"á votado oportunamente. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 411, DE 1992 

Nos termos do Regimento Interno desta Casa, reqUeiro
licença para tratamento de saúde a partir-do dia 29 de maio, 
conforme relatório médico em anexo, até o dia 19 do corrente 
mês. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992. -Senador Fernan-
do Henrique Cardoso. · · 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)_-_0 requeri
mento está devidamente instruído com atestado médico, preR 
visto no art. 43 do Regimento Interno. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o·· aprovam queiram permanecer 

sentados;. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solici

tada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' Secretário. -

É lido e aprovado o seguinte 

Sr. Presidente, 

REQUERIMENTO 
N• 412, DE 1992 

Requeiro, nOs terriiõS dó artigo 43, II, do Regimento 
Interno d_o Senado Federal, sejam consideradas como de licep
ça autorizada, as faltas nas sessões ordináfiã.S dos dias 1..0, 
11 e 12 d,o_presente mês, em virtude de estar participando 
da Conferência Mundial do Meio :Ambiente e do Des.envol
vimento._ 

Sala das Sessões, 15 de junho de 1992. -Senador Hydekel 
Freitas 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 89, DE 1992 

Altera os arts. 522 a 528 da Lei n• 5.869, de 11 
de janeiro de 1973- que "institui o Código de PrOcesso 
Civil". -

O Congiesso Nacional decreta: 
Art. 1• Os arts. 522 a 528 do Código de Processo Civil, 

passam a vigorar COip. a seguinte redaçâO: 

"Art. 522: Das_decisóes proferídis rio-piricesso, 
ressalvado o disposto nos artigos _50_4 e 313, caberá 
agravo de instrumento no prazo de 5 (cinco) dias. 

Parágrafo único. Este ag-ravo frídepende de pre
paro. 

Art. 523. O ãgravo de in's-trumento será dirigido 
ao Tribunal competente e conterá: 

I- exposição do fato e- dO- direito; 
II- razões do pedido de nova decisão; 

III- anexadas as peças do processo devida-
mente relacionadas e trasladadas; Parágrafo único. 

Serão obrigatoriamente trasladadãs -e al:i"exadas à de
cisão agravada, a certidão da respectív3 intimação e 
a procuração outorgada ao- advogado do agravante sal
vo se outra instruir a petição de agravo. 

Art. 524. Deferida a tramitação do agravo, será 
intimado o agravado para em 5 (Cinco) dias- Oferecer 
contra-razões, juirtãndo as peças dos autos trasladâdos 
e anexando novos documentos. 

Art. 525. Se o agravado juntar novos documen
tos, abrir-se-á vista ao agr~Vante por 5 (cinco) dias 
para dizer sobre eles. 

-Att. 526. Formado o instrumento, os ã.utos se
rãu conclusos ao juiz para reformar ou manter a decisão 
em 5 (cinco) dias. _ 

Art. 527. Rece_bido o agravo de instrumento no 
tribunal e distribuído imediatamente, não sendo caso 
de indeferimento liminar, o relator poderá: 

I- requisitar rila]s 1riformações ao juiz da causa, 
que terá !O (dez) dias para prestá-las; 

II -mandar ouvir o Ministério Público, se enten
der necessário, com prazo de 10 (dez) dias. 

Art. · 528. ri e posse dos autos, no prazo de 20 
(vinte) dias, o relator decidirá ou pedirá data para jul
gar o agravo." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se _as disposições erii contrário. 

Justificação 

O agravo de instrumento tem sido na prática' forense 
um recurSõ muitas vezes protelatório, ·com praZos demasida
mente longos. 

Propomos a redução considerável desses prazos, obri
gando as partes a juntarem as peças trasladadas já na fase 
das razões e das contra-razões. 

A formação do_ instrumento seria bastante abreviada e 
a eliminação do preparo evitaria publicações e delongas. 

Mantidos o prazo recurso e o de apresentação das contra
razões., o agravante falará novamente nos autos em s- (cinco) 
dias, se o agravado juntar novos documentos. 

Dirigir ao gravo ao Tribunal competente elimina dúvidas 
quanto ao destinatário final do recurso. 

Concluído o instrumento, o juiz-térá 5 (cfncO) dias para 
reforma ou manutenção da decisão, remetendo-o ao Tribunal. 

Com a nova redação do artigo 527, o relator poderá pedir 
ao juiz da causa novos dados e ouvir o Ministério Público, 
se entender conveniente. 

Já o artigo 528 concede 20 (vinte) dias ao relator para 
despachar ou pedir dia para julgai õ feito. -

O projeto contém providências imprescindíveis à acele-
ração do julgamento dos agravos de instrumento. , _ 

Em face do exposto, contamos com o apoio· de- nossos 
ilustres pares para a tramitação e aprovação do projeto. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992.- Senador MareJo 
Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CÓDIGO DÉ PROCESSO CIVIL 

.............. ---------·······cs•:r.r-rui:a·I"ii ............................. · 
Do agravo de instrumento1..z.3 

Art. 522. Ressalvado o di~posto nos art~. 504 e 513, 
das decisões proferidas no processo caberá agravo de instru
mento.211 4 

§ 1"' Na petição, 7--s o agravante póderá requerer que 
o agravo fique retido9 a 18 nos autos, a fim de que deles conheça 
o tribunal, prelimiitarmente? -por Ocasião do julgamento da 
apelação;19 a. 24 reputar-se-á renunciado o agravo se a parte 
não pedirs expressamente,25 nas razões ou nas contra-razões 
da apelação, 26-~"7 sua apreciação 27 pelo tribunal.28 11 30 
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§ 2~ Requerendo o agravante a imediata31 subida do 
recu:so, será este processado na conformidade dos artigos 
segumtes: 

I -a exposição do fato e do direito; 
II- as razões do pedido de reforma da decisão;7•7a 

III- a indicação das peças8·9 do processo que devam 
ser trasladadas. 

Pa,rágrafo único. Serão obrigatoriamente trasladadas10 

a decisão agravada, a certidão da respectiva intíiílação e a 
procuração outorgada ao advogado do agravante. 12 salvo se 
outra instruir a petição de agravoP·14 

Art. 524. Deferida a formação do agravo, será intima
do o agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar as 
peças dos autos, que serão trasladadas, e juntar documentos 
novos. 1·2 -

Art. 525. Será de 15 (quinze) dias o prazo para a extra
ção, a conferência e o concerto do traslado, prorrogável por 
mais 10 (dez) dias, mediante solicitação do escrivão. 1

·
2 

Parágrafo único. Se o agravado aprese'rytar documento 
novo, será aberta vista ao agravante para dizer sobre ele no 
prazo de 5 (cinco) dias. 3 

Art. 526. Concluída a formação do instrumento,1 o 
agravado será intimado para responder.2•3 

Art. 527. O agravante preparará1 o recurso no prazo 
de 10 (dez) dias, contados da publicação da conta,2 subindo 
os autos conclusos ao juiz para reformar ou manter a decisão 
agravada. 3 

§ 19 O agrãVante efetuará o preparo, que inclui as custas 
do juízo e do tribunal, inclusive do porte de retorno, sob 
pena de deserção. 4 

§ 2• !ndepende de preparo o agravo retido (art. '522, 
§ 1')-' . 

§ 3• O juiz poderá ordenar a extração e a juntada aos 
autos de peças não indicadas pelas partes.4 

__ 

§ 49 Mantida a decisão,? o escrivão remeterá o recurso 
ao tribunal' dentro de 10 (dez) dias. 

§ 59 -Se o juiz a reformar ,9·10 o escrivão trasladará para 
os autos principais o inteiro teor da- decisão. - -

§ 6<? Não se conformando o agravado com a no.va deci
são, poderá requerer, 11

"
12

"
13 dentro de 5 (cinco) dias,14 a remes

sa do instrumento ao tribunal, consignando em cartório a 
importância do preparo feito pela parte co'ntrária, 15 para ser 
levantado por esta, se o tribunal negar provimento ao recurso. 

Art. 528. O jÚiz não poderá negar seguimento ao agra
vo, ainda que interposto fora do prazo legal. 1 

Art. 529. Se o agravo de instrum_ento não for conhe
cido, porque interposto fora do prazo legal, o tribunal imporá 
ao agravante a condenação, em benefício do agravado, no 
pagamento do décuplo do valor das custas respectivas. 1 a s 

Deve ser recebida apenas no efeito devolutivo a apelação 
da sentença que rejeita ln limine embargos à execução (RTJ 
105/430; STF-RTJ 107/317 e RT 581153 242; RTFR 120114, 
RT 525/153,5791151,595/187, 2' col., em., embargos de reten
ção, RITIESP 66/231, JTA 64/325, 66/102, 76/65, 871279, 
89/311, em que a ementa não é fiel ao julgado pela maioria. 
90/443,95/144,99/322,102/27, 104/15). Contra (jurisprudência 
mais antiga, dando ambos os efeitos à apelação): TFR-Pleno, 
RTFR 681271; RT 492/140,4951136, JTA 38/301, Bol. AASP 
1.0691119. 

Art. 520: 25. A sentença que julga émbargos à arrema
tação ou à adjudicação comporta apelação em ambos os efeitos 
(TFR-2• Seção, MS 143-354-PB, rel. Min. Miguel Ferrante, 

j. 25-10-88, 3 votos vencidos, DJU 7-3-89, p. 2. 782, 2~ col., 
em.; RT 513/145, JTA 501115, BoJ. AASP 1.012/83). 

Art. 520: 26. -s,e os embargos à execuÇãO foram r~cebidos 
apenas em mínima parte, não há razão para que se dê efeito 
suspensivo à apelação do executado (Bol. AASP 1.120/104). 

• Art. 521: 1. "Inovação processual .. , por Nelson Borges 
(RT 567127). 

Art._521: 2._ s/_ inadmissibilidade de reconsideração em 
sentença de mérito, v. art._ 463, nota 5, e art. 508, nota 9; 

- v. tb. art. 800 caput (medida cautelar urgente, após sentença 
de mérito). 

. . _Art. 521: _3._ I?te~p?sto r~curso de ofício,_ na ~e_!ltel}.ça, 
Ja- nao pode o JUIZ movar no processo, sendo nula a homOlo
gação de transação, feita posteriormente por ele (RJTJESP 
941253). 

Art. 521: 3a. "Não é lícito ao juiz determinar a intimação 
da esposa do executado, sem determinação do órgão de segun
do grau, após esgotada sua atividade processual na causa" 
(STJ,4~ Turma, Resp. 3_175-CE, rel. Min. Sálvio de Figuei
redo, J; 14-8-90, deram provimento, V.u., DJU 17-9~90, p. 
9515, 1 col., em.). 

Art. 521: 4. v. arts. 587 a 589, 

Art. 521: 5. v. art. 590. Havendo autos suplementáres 
(art. 159), dispensa-se a carta de sentença (v. art. 589). 

• Cap. III: 1. s/ agravo em geral: "Considerações práticas 
~bre o agr.avo", por E. D. Moniz de Aragão (RF 246/63); 

A nov~ ftslOnomia da apelação e do agravo de instrumento··, 
por Alc1des de Mendonça Lima (RF 246/183); "Do a•ravo 
de instrumento", por~ Ennio de Barros (RT 46811 { RF 
251/428); José Celso de Mello Filho (RT 474/238 e~RF 25V437 
a. II); ·:o recurso da li~ínar proferida em ações p_ossessórias": 
por Anstóteles Atbemense (RT 477/297, RBDP 4139): "lnde
fenmento hminar de ação declaratória-Tflcideritai reconven

-ção, ·oposição, embargos do devedor e pedido de' assistência 
-Recurso cabível", por Alcides de Mendonça Lima e outros 
(RP 2/237-debates); 4 'A recorribilidade das decisões-ihterlocu
tórias no novo CPC", por Tomás Pará Filho (RP 5/!5); "Ho
mologação de cálculo em inventárío (art. 1.013, § 2', do CPC) 

__ - ~ent.ença ou decisão interlocutória? RecUrso CabíVel", por 
Jose V1dal (RT 5441283): "Ação rescisórias contra~ acórdão 
em agiavo de instrumento", por Alcides de Mendonça Lima 
(RP_ 41j15); ''A eficácia da sentença de niéritO na .Pendência 
de agravo de instrumento", por José Eduardo Carreira Alvim 
(RF 303/348). ~ 

CAP. 1II: 2. v. jurisprudência s/ agravo de instrumenio 
por Jairo Haber (RP 52/254). ~· -~ ·~ ' 

CAP. III: 3. s/ agravo de instrumentro, fora do Capítulo, 
v., e~pe_ctalmente: arts. 497 (efeito devolutivo), 503, nota 1 
(renuncm, pela não interposição de apelação contra a senten
ça), 516 (preclusão, se não interposto). 554 (não cabimento 
de sustentaçãooral), 557 (conversão em diligência), 558 (efeito 
suspen~tvo, em casos especiaiS) e 559 (fulgarriento ãntes da 
ape~a~ao no mesm~ processo); s/agravo de instrumento contra 
dectsao denegatóna de recurso extraordinário ou especial 
v. LR 28, RlSTJ 313 a 316, RISTI 253 a 254. ' 

Art. 522: L v. art. 162 § 2' 
"~ agravo ~e instru~ento é o recurso adequado con~ra 

as de~tsões ~ue JUlgam a tmpugnação ao valor da causa, que 
aprectal11 a mcompetência relativa e que Hminarmente indefe
r~m- a reconvenção" (Vl ENTA-concl. ss·, aprovada por una
mmtdade). 
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Art. 522~ 2 ___ D caput e os paránrafos est3o de acordo 
~m a redação dada pela Lei n? 5.925, de 1~'-10-73, que só 
nao alterou o § zo;.. 

No caput, constava: "de todas as decisões proferidas" 
e não "das decisões proferiçlas ". ' 

Art. 522: 3. "O efeito devolutivo do agravo de instru
mento, .interposto contra o despacho saneador, faz com que 
a sentença, proferida na causa, fique com sua eficácia cOndicio
nada ao desprovimento do agravo, no que concerne às ques
tões nele ventiladas" (STF-RTI 911320 HTA 5,5/165, na 2• 
col. da pl. 1661 . 

O agravo, normalmente, não tem efeito suspensivo é, 
por isso, não impede o andamento do processo, comprolação, 
inclusive, de sentença (HTA 89/333). Se for provido, ficará 
sem efeito tudo quanto tiver ocorrido posteriormente à sua 
interposíção e que seja íricómpatível com o acolhimento do 
agravo (art. 588 III e paragráfo tínico, quanto ã execução 
provisória). . _ __. _ _ 

Neste sentido: RT 593/122, 1' col. em. HTA 105/27; 
TFR-4 Turma AC 125,835-RJ. rel. Min. Ariilando Rollem
bcrb, j. 1.6.88, julgaram prejUdicados os_ recursos. v. u. DIU 
21.3.89, p. 4020, 1~ col., em Contra, de certo modo: HTA 
107/359 (caso especial em que o agravante deixou transitar 
em julgado a sentença proferida posteriormente ao agravo), 
Bol. AASP 1.333/160, 1.629/63, mimos explícito. 

V. tb., art. 306, nota 8. 
Art. 522:- 4. O código definiu por exclusão os casos 

de agravo de instrumento (neste sentido: HTA (97/306): se 
o ato do jtiiz:-no-processo, não é despacho (art. 504, especial
mente nota 2, diversos cásos), nem sentença (art. 513), só 
pode ser decisão interlocutória (art. 162 § 2.), agravável de 
instrumento. 

POuco -impbrtam, depois disso, conceítos -doutrinários, 
porque "legem babemos": se determinado ato judicial não 
é despacho, nem foi expresSainente conceituado pelo CPC 
como sentença, nem põe termo ao processo (ao proceso e 
não a uma pretensão deritiO do-processo), será agravável de 
instrumento. 

Assim, comporta agravo de instrument~ ~--deCisão que 
repele "in limine" a reconvençáo (v. art. 318, nota 1) ou 
a declaratória inclidental (v. art. 325, nota 4), a que exclui 
ou inclui herdeiro, no inVentário (v. art. 1.000, nota 4), a 
que anuia·o processo (art. 249, nota 1) etc., porque nenhuma 
delas põe termo ao processo dentro do qual é proferida. 

oe outro lado, é também agravável a decisão que indefere 
pedido de assistência (v. art. 51, nota 1); que de ofício reco
nhece a incompetência (v-.- art. 113, nota 4); que defere ou 
indefere prova (v. art. 130, nota: 6 em que o assunto é trataâo 
mais detidamente: s/perfcia, v. art. 331, nota 121, que a restrin
geou amplia; que concede prazo em dobro (v. art. 19_1~ nota 
14); que rejeita ar_güição'de nulidade da citação (v. art. 214, 
nota 9); que repele ou acolhe exceção de inco·mpetência (v. 
art. 309, nota 2; que decide sobre o valor da causa _(v. art. 
261, nota 8),; que-admite ou denega a interveil.ção de terceiro 
na casusa (RT 499/87); que denega a apelação (v. art. 518, 
nota 9); que denega ou concede medida liminar, tanto em 
ação possessória (v. art. 928; ni:>tã 6), COmo em prOcesso caute
lar (v. art. 798 nota 9), que fixa em definitiVo a reni.tiileração 
do perito ou do as_sistente técnico (v. art~ 33; nota 6); etc. 

São estes os casos mais comuns. ACrescente-se que a 
não interposição do agravo, quando cabível, torna a questão 
preclusa (art. 516), salvo na hipótese do art. 267, § 3• (v. 
art. 267, nota 55). 

Pode ser Pedid3. reconsideração da decisã-o, siMUltanea
mente com a interposição, em caráter alterriativo sucessivo 

-do agravo de instrumento (v. art. 508, nota 9), mas 6 pedid~ 
de reconsideração, -isolado, não interrompe nem suspende 
o prazo de recurso ( ibidem). 
. ~rt.--522: 5. O agravo de instrumento, em ·segunda 
mstãncta, prescinde de revisão (art. 551), não.admite susten
tação oral (art. 554), pode ser indeferido de plano pelo relator 
(art. 557) e tem precedência, no julgamento, sobre a apelação 
da mesma causa (art. 559). 

O agravo em efeito apenas de-volutivo (v. nota -3). Casos 
em que, por exceção, pode ter efeito suspensivo: art. 558. 

Agravos para o STF: arts. 544 (R!STF 313 a 316) e 539 
a 540. · - · 

Outros casos de agravo: v. -í~díce. 
Art. 522: 6. As execuções fiscais de valor inferfor a 

50 OTN etii ·ge-ral não comportam agravo de instrumento e 
nunca admitem apelação (v: LEF 34). Esta é, também, a 
alçada de todas as causas, na Justi_ça Federal__( v. Lei_ n~6.825, 
de 22-9-80, art. 4•, n• JUSTIÇA FEDERAL, int.). 

Quanto à admissibilidade do agravo, de instrumento ou 
retido, nas causas de alçada, v. LEF 34 e Dotas, -especialmente 
notas 14 a 17. 

Art. 522: 7. "Não se conhece de agravo instrumento 
a cuja· petição falta assinatura" TFR-P Turma, Ag. 59.937 
RS. re!. Min. Dias Trindade, j. 21-2-89, v.u., DJU 3.4-89 
p. 4.463, 2~ colun.~ em), Neste sentido: ~R~2• Turma. Ag. 
54.478-MG. rel. Mm. Bueno de Souzll, j. 13-9-88, não conhe
ceram v.u., DJU 24-10-88, p. 27.470, 1• col, em v. tb. art. 
514, nota 5 (s/apelação). 

Art. 522: 8. "O agravo retido pode ser interposto ver
balmente ~m audiência_ e --~nstará do próprio termo ~aquele 
ato processucal (STJ-3• Turma Resp. 2.319-RJ, rel. Min. 
(STJ-3• Turma. Resp. 3.319-RJ. Cláudio Santos J. 8-5-deram 
provimento, DJU 4-6-90, p. 5059 1• col. em). 

_ Em relação a decisões proferidas na audiência, é admis
sível a apresentação de agravo, nO próprio termo, mediante 
exposição ainda que a justificam (art. 523 do CPC), (V. EN
TA-20), proposição apiovã:da-por 14 votos a quatro. 
- _A ~ese é muito controvertida_ ... Por aplicação do art. 244~ 
nada impede que o agravo retido seja mãnifestad"o_ oralmente 
em audiência e considerando n_o termo respe-ctivo (RT 
593/194, RJTESP 45/164, HTA 104/210, Amagis 2/245 RP 
2/344, em 20), com as razões do pedido de nova decisão (RT 
593/194; v. nota 12), Mas. porque na lei está escrito "petiÇãO, 
in jurisprudência era maciça em-sentido ContráriO; RT 499/144, 
RITIESPE 35/102, 411171, 45/161, 47/185, 50137, 52/173, 
62/169, 45/162, 65/135, RF/2541330, 3• Col, em. !TA 44/124, 
48/209, 92/254, Bo!. ASSP 1-0231138, RP 3/325, em 16.6/302, 
em 24; v. tb. nota 2 Ao art. 523. 

Art. 522: 9 s/agravo retido: v. Atl"!os Gusmão Cam_eiro 
(RT 475/315- s/interposição verbal do agravo retido): "Res
trição ao uso do agravto retido"- por Aristóteles atheniense 
(RT 483/241, RDPB 7/27/; Athos Gusmão Carneiro (RT 
§(?/15, n. II): o agravo retido no reexame necessário, art. 
475 do CPC); Manifestação orai do agravo de instrumento, 
art. 522, § 1"' do CPc;-por Paulo David Torres B-arcellos 
(RT 500/38); "Agravo retido", por Virgilio Machado Alvim 
(RF 257177, RBDP 11/119): "O juízo de retratação no agravo 
retido", por António Vital Ramos de Vasconcelos (RP 6/75); 
"O terceiro prejudicado e o agravo retido nos autos" por 
Nelson Nery Jr. (RBDP 25/77, Just. 115/180); RBDP 28/188; 
Luís António de Andrade RBDP 28/188, n.ll, s/reexame do 
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agravo retido pelo juiz de 19 grau); "0 julgamento do agr~vo 
retido e os embargos infringents por Clit6 Forfiadari Jr. (RF 
269/432): "Agravo retido posterior à apelação", por José Car
los Barbosa Moreira (RP 31/267, RBDP 36/131, Ajusris 
26/161); "Do julgamento do agravo retido no primeiro grau 
de jurisdição, por Marcos Salvador de Toledo Piza (RT 
546/29); "o agravo rel!do na doram oral por Luís Gastão 
Alencar Franco de Carvalho (RT 554/11. RBDP 34/53); "O 
agravo retido na formal oral", por Francisco Fernandes de 
Araújo (RT 60:\/280). 

Art. 552:10. Embargos infringentes em agravo retido, 
v. art. 530, nota 9, § 2. 

S/ agravo retido: de deci:;ão que julga impugnação ao valor 
da causa, v. art. 261, nOta 8; em exceção de inCompetêricia 
v. art. 309~ nota 3; em ação rescisória, v. art. 491, nota 1~ 
em matéria falimentar, v. LEF 207, nota 3; agravo· retido 
para o S1F; RIS1F 313, nota 5. 

Art. 522: 11. SA parte, e unicamente a ela, cabe eleger 
a forma pela qual pretende seja processado seu agravo, de 
instrum•nto ou retido (TFR-5• Turma, Ag. 57.432-PR, rei. 
Min. Geraldo Sobral, j. 22-2-89, deram provimento, v. u. 
DJU 15-5-89, p. 7936, 2• cal. em R T 478/152). 

Dir-se-ia, portanto, que sempre que cabe agravo de ins
trumento pode o recorrente pedir que ele fique retido. Mas 
não é bem assim: 

- no processo de execução-, nem sempre cabe ápelação 
e, neste caso, o agravo retido não teria como chegar à superior 
instância; 

-quanto ao te_rceiro não admitido no feito, v. nota 16; 
- com relação ao agravo retido posterior à apelação, 

mas relativo a incidência dela v. nota 27. 
Nos incidentes processados em apartado C3.be-·agravo reti

do? v. art. 309, nota 3. 
Art. 522: 12. Não se conhece de agrayo _:retido _se, no 

prazo de sua interposição não forem manifestadas, ainda que 
sucintamente, as razões do pedido de reforma da decisão. 
Neste sentido: V ENTA, em nota 8; RT 593/194 RJTESP 
118/261, HT A 1 00/35_. 

Esta opinião parece não estar de acordo com o .disposto 
no §- 2ço' que somente quanto ao agravo de instrumento é 
que exige, especificamente, o cumprimento do art. 523-II, 
excluindo, portanto_, dessa exigência Ha contrario senso", o 
agravo retido. Se assim for, ao deduzir suas alegações ou 
apresentar memorial, em primeiro "grau de jurisdição, poderá 
o agravante desenvolver as razões do pedido de_ reforma da 
decisão de que manifestou_ agravo retido, para que o juiz 
as aprecie (v. nota 18): ou então, deverá expo-las na petição 
de apelação ou em contra-razões de apelação, para que se 
não considere renunciado esse agravo (art. 522, § 19). 

Art. 522: 13. O juiz não pode indeferir agravo retido 
(RT 489/107, RIT/ESP 41/283). 

Art. 522:14. No agravo retido, não há traslado de peças 
nem contraminuta (RF 2511325, RP 11197, em. 12). Contra, 
em termos, entendendo que a rigor deveria ser feito assim 
mas "tudo isso vem sendo, dispensado: ITA /!/97. 

Art. 522: 15. O agravo retido deve ficar nos próprios 
autos, e não em apenso" (VI Enta-concl. 59, aprovada por 
unanimidade). 

Art. 522: 16. Terceiro ainda não admitido_ no feito não 
pode manifestar agravo retido "(RT 490/112, 1• cal., em., RJ
TESP 41/132). 

Contra, em termos: RT 499/87. 

_ Art. 522: 17. É ina-dmissível o 'agravo- retido manifes
tado ~m autos de agrado de instnimetno _(RT 510/207) ou 
apenas nas contra-razões de apelação RITESP 98/236). 

Art. 522: 18. "Interposto o agravo retido, ao juiz é 
facultado reexaminar sua decisão" (VI ENT A-cone!. 60, apro
valla por unanimidade; neste sentido: !TA 94/283). HTA 
94/283. Também por ocasião da sentença (v. art. 458, nota 
9). Se fizer esse reexame ê mantiver ã decisão anterior, o 
agravante deve "pedir expressamente nas razões ou nas COil
tra-razões da apelação ·sua apreciação pelo Tribunal (CPC 
522, § 19 , "in rme"), para que este conheça do agravo (neste 
sentido, em termos: (TFR-6•Turma;:AC 85.685-RS, rei. Min. 
TOrreão Braz, J. 19.10-83, conheceram do agravo retido, v.u .. 
DJU 1-12-83, p. 18962, 2• cal., em). 

. Art. 522: 19. e também do reexame necessário (v. art. 
475, nota 8). 

Art. 522: 20. Se não Jo interposto apelação contra a 
primeira sentença que se proferir não será possível conhecer 
do agravo retido ao ensejo_ da apelação contra a s_egunda 
sentença (R1FR 101/10), Exemplo: no processo de conbeci
mento, foi manifestado agravo retido, porém não apelação; 
se esta fór int~rposta na frase de liquidação- da sentença, não 
será possível conhecer daquele agravo retido. 

Igualmente, o agravo retido dev!! ser reiterado,_ sob pena 
de não conhecimento, na apelação do procesSo cautelar, onde 
foi interposto, e não na apelação do processo cautelar, onde 
foi interp<>sto, e não na do processo principal (RI 642/123, 
RJTESP 119/251). . . 

Art. 522: 21. Não se conhece de agravo retido_ -s.e a 
questão podia ser suscitada na petição ou nas contra-razões 
de apelação e até 'D.esmo, conhecida de ofício_ (TER-4, Turma 
AC121.783.SC, rei. Min. Pádua Ribeiro, j. 18-3-87, não co
nheceram do agravo retido, DJU 9-4-87, p.6.311, 1• cal., em.). 

V. tb. nota 25. _ .•. _ . 
Art. 522: 22. Se a apelação não for conhecida, também 

não o será o agravo retido RTFR 150/27). Este acó:rdão consi
dera o agravo retido como um recurso dependente tal como 
acontece ao recurso adesivQ. _ . . ; . _ _.__ _ 

Art. 522: 23. Não cabe o reexame de agravo retido 
por ocasião do julgamento de agravo de instrumento (RT 
610/85). 

Art. 522: 24. Pode o agravante, validamente~ condi
cionar a apreciação do agravo retido ao provimento da apela
ção do adversário. só as condições extraprocessuais são incom
patfveis com os atas de parte" (RP 32/225, acórdão relatado 
pelo Des. Barbosa Moreira). 

Art. 522: 25. Embora renunciado o agravo o tribunal 
conhecerá da matéria nele suscitada, desde que seja daquelas 
que deve de ofício apreciar (RITJESP 841165), como, p. ex., 
a alegação de vício de citação (RP 5/351, em 30). 

V. (b. nota 21. 
Art. 522: 2Sa. A referência ao agravo retido, feita na 

petição de apelação, como simples narrativa dos percalços 
da demanda, não implica empedido expresso de apreciação 
do agravo retido (STF-RT- 628/"'; à p. 239, 2~ coluna, "in 
rme". 

Art. 522: 26. Se o agravante não contra arrãZ.óu á apela
ção, não se conhece do agravo retido por elê manifestado 
(RP 6/302, em 23). 

Conhece-se de agravo retido mencionado, "en passant", 
nas razões de apelação RITJESP 94/203, maioria). -

- Art. 523. -O 3.grãvo de instfumenlo será interposto no 
prazo de cinco ( 5). 
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Art. 522: 27. É veRcedora a jurisprudência de que o 
agravo retido não pode ser interposto após a apelação, por 
não abrir ensejo a sua reiteração, nas razões ou nas contra
razões desta (RT 4941146, R!TJESP 1121253,_ HT A 33/368, 
1051365, Bol. AASP 1.4521248, RP 11197, ein 11, 61302, em 
23. 61305, em 25). 

Esta jurisprudência vulnera em cheio o princípio da eco
nomia processual, pois força a parte a agravar de instrumento 
com todas as complicações e demora da extração de translad~ 
e do preparo e processamento deste recurso, quando tudo 
aconselharia que a questão fosse resolvida, através_de agraavo 
reti_do, como preliminar do recurso -de apelação. Na prática, 
mmtas vezes acontece que o vencedor, porque tem pressa 
em que a apelação seja julgada, deixa de interpor agravo 
de mstrumento, por mais justa que seja sua pretensão; e com 
isso a questão. fica preclusa (art. 516). 

Art. 522: 'Í7a. "~ nula a .decisão se o Tribunal dei'xar
de conhecer o agravo retido, como preliminar, no julgamento 
da apelação, Recurso conhecido e provido" (STJ- 3• Turma, 
RESp.o 941-GO. rei. Min. Gueiros Leite, DJU 18-12-89). 

Art. 522:-28. A redação do § to:- está de acordo com 
a Lei 5.925, de 1-10-73, que lhe acrescentou a parte final: 
"reputar-se-á rei:J.unciiido, etc. 

Art. 52229. O agravo retido não está sujeito a preparo 
(art. 527 § 2'. 

Art. 522:- 30. Se o agravá-não fícOU retidO, o tribunal 
deve julgá-lo como agravo de instrumento (Bol. ASSSP 
831/135). Não atende à economia proces-sUal determinar seu 
entranhamento no processo, como foi ordenado por· decisão 
em BT A 36/357, e menos ainda não conhecer dele, como 
em outro acórdão (RT 4681162 e RF 2511214). . 

Admitindo o agravo retido, interposto após apelação.que 
está sendo processada: RITJESP 931203, citando Barbosa Mo
reira, artigo em RBDP 361131. 

Art. 552: 30a. "É nula a decisão sé o Tribunal deixar 
de conhecer do agravo retido como preliminar, jo julgamento 
de apelação como preliminar~ no julgamento da pareciação 
Turma, REsp"941-GO, rei. Min. Gueiros Letie, j. 7-11=89, 
deram provimento ao recurso, vu. DJU 18-12-89, p. 18.474, 
2• col. em.) 

Art. 522:31. Não tão imediata, pois depende de forina
ção de translado, contraminuta de agravo, preparo do recurso 
e decisão reformando ou mantendo a ante.rior: -

Art. 523: 1. si prazo para agravar de decisão que re
jeita alegação de incompetência absoluta. V. art. 113, nota 
6. 

Art. 523: 2. . Súmula 425: "O agravo despachado no 
prazo legal não fica prejudicado pela demora da juntada, 
por culpa do cartório; nem o agravo entregue em cartório 
no prazo legal, embora despachado tardiamente". V.- art. 514, 
nota 15. 

Art. _523: _ 3~ Nãoseconhecedeagravodeinstrumento 
interposto no termo de audiência. e não por petição (RT 
4811167,4951199, 4991195. RJTJESP 341141, RP 31324, em 
13). 

V. todavia, s/ agravo r~tido, nota 8 ao art. 522.-
Art. 523: 4. Redação de acordo com a Lei n' 5.925, 

de 19-10-73, que só alterou o§. 
Art. 523: 5. si petição de agravo não assinada pelo 

advogado, V. art. 522, nota 7. 
Não se conhece de agravo de instrumento que Ii~atende 

aos requisitos do art. 523 (RT 481182 4921107), especialmente 

o do n' 11 (TRF-4' Turnia, Ag. 590925-PB, rel.-Min. limar 
Gaivão. J. 27-2-89, não conheceram, v.u., DJU. 25-4-89, p. 
6064, 1• col., em.; RTJ 811126, Bol. AASP 1.4071295). 

Quanto aos requisitos da apelação, V. art. 514, notas 
4 e 5. 
- ~-~t. 523: 6. Nad3. impede que o agravante-junte rio-

-vos documentos_ com sua petição de recurso, uma vez que 
o mesmo pode fazer o agravado, na contraminuta (art. 525 
parágrafo único, cf: ," ári. 125-I). 

Art. 523: 7. s/ a'gfavo retido, V. are 522, nota 12. 
Art. 523: 7a. Há um acórdão não conhecendo do agra

vo porque o recorrente se reportou ao que havia argüido 
em sua contestação, ao invés de dar as razões pelas quais 
se insurgia contra a decisão (RJTJESP 1111358). 

Art. 523: 8. "O momento de indicarem-se as peças do 
processo que devem ser transladadas é: o do_ oferecimento 
da petição de agravo" ( desp. do Min. Pedro Acioli no Ag. 
2.561'-SP, DJU 23-3-90, p. 2098, 1• col.). . 

Tem sido admitida a indicação de peças fora do prazo 
par:net:urso (RT 5871214), mas antes de ser aherta vista ao 
agravado para que também indique as suas. 

Art. 523: _ 9:. Por economia processual o agravo-de ins
trumento_ interposto em feito já findo pode ser processado 
nos próprios autos, desde que o juiz o admita (TFR-2• Tunna. 
Ag. 45.714-SP, rei. Min. Gueiros Leite, DJU 4-10-84, apud 
Em. da Jur. do TRF 60130. 

Art. 523: 10. Súmula 235 do TFR: "A falta de peças 
de traslado obrigatório serâ suprida com a conversão do agravo 
de instrumento em diligência" (v. jurisprudência s/ esta Súniu
la em RTFR 1551339 a 351), V. art. 557, nota 3. 

Aplicando a Súmula 235: STJ-1• Turma, Ag. 2.059,SP 
AgRg,rel. p. o ac. Min. José de Jesus Filho, J. 14-3-90, 
deram provimento, maioria, DJU .1'-10-90, p. 10432. 2• col., 
em. 

Quem organiza o traslado é o cartório, e a ele é que 
se dirige a determinação de transcrição obrigatória de determi
nadas peças, para a formação do agravo (STF-RT 5501236, 
6181212; RT 5211166,5441201,5931158. JTA76175, RJTAMG 
90/290), Se elas não constam do processo, o -relator- deverá 
ordenar sua juntada (v. art. 557, nota 3, e art. 526; ncita 
1). Contra, entendendo que, se b recorrente não- iD.dicou a 
peça obrigatória, não cabe ao tribunal determinar a sua juiJ.ta
da: JTA 901189, maioria. V. Th. nota 9. 
, V. Súmula 288, em RJSTF 315, nota 2. Observe-se que 

esta SUmula somente se aplica ao STF, e não aos-outros tribu
nais (RTJ 99/1.384, 10111.317; STF-RT 5501236, 6181212; STF-
RP 261245). . . 

Muito expressivo é' este -aêôrdão, a· respehO: '·Não ·_se 
aplica a SUmula 288 aos agravos de instrumeritO-fuieqJOStOs 
de decisão de juiz para o competente Tribunal de segundo 
grau. Recurso extraordinário COÍlhecido- e provido~ para, cas
sado o acórcl:" J que não -conheceu do agravo de instrumento 
por falta d ... peça necessária ao traslado, determinar seja o 
julgamento do mencionado recurso ·convertido em diligéncia, 
a fim de, no juízo de origem, completar-se o traslado" (STF-1• 
Turma, RE 105.484-1'-MS, rel. Min. Néri da Silveira, J. 
21°-6-85, deram provimento, v.u., DJU 20-2-87, p. 2182, 1' 
col., em.). 

Art. 523:- 11. À falta de certidão da intimação da-ded
_são recorrida, presume-se ~empestivo o recurso_,_ se o agravado 
nada reclamou (RT 573153, JTA 331281, 971258, RP 61302, 
em. 22). 
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Há decisões eni sentido contrário: RTFR 104126, 146/36, 
148/47, RF 273/203, ITA 95/136, RP 16/249 (com comentário 
de Marcos Afonso Borges, contra o acórdão), RCJ 3113 
(idem). 

Art. 523: 12. "A juntada de traslado da procuração 
do agravante é ato de ofício da escrivania, não podendo preju
dicar o recorrente a omissão do cartório." (RT 490/102). 

Art. 523. 13. A redação do parágrafo único está de 
acordo com a Lei n' 5.925, de 19-10-73. Primitivamente, o 
texto consignava: "a decisão recorrida", ao invés de "a decisão 
agravada". -

Art. 523: 14. De acordo com o item VIII do Prov: 
29184, de 20-2-84, da Presidência do TJSP, "os agravos de 
instrumento devem subir à segunda instância com Cópia repro
gráfica da petição inicial do processo principal" (V. texto 
desse Provimento no Boi. AASP 1.316/supl.). 

Art. 524: 1. A redação está de acordo com a Lei n' 
5.925, de 1•-10-73. O texto primitivo era o seguinte: "Deferida 
a formação do agravo, será intimado o recorrido para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, indicar aS peças dos autos, que serão 
também trasladadas, juntar documentos novos e contrami
nutar". 

• Art. 524: 2. "Dajuntadade"documentosnovosno 
agravo de instrumento", por Francisco Oliveira Fil~o (RF 
2691456. Ajuris. 19/37). ~ ~ ~~ ~~ __ -

Art. 525: 1. Redação de acordo com a Lei n• 5.925, 
de 1•-10-73, que só alterou o parágrafo único. 

Art. 525: ~2. si pagamento das despesas do traslado, 
na Justiça Federal, V. RCIF. art. 11, § 1• 

Art. 252: 3. Na redação primitiva, figuravam as pala
vras "recorrido" e "recorrente", em vez de Hagravado" e 
"agravante". 

Art. 526: 1. As partes incumbe a fiscalização da forma
ção do instrumento, quanto às peças que indicaram, com a 
ressalva de que, com relação às peças obrigatórias, deve o 
cartório transcrevê-las (STF-RT 5501236), ainda que não te-
nham sido pedidas. ~~-

Se não tiverem sido transcritas, caberá a conversão do_ 
julgamento em diligência (V. arts. 523, nota 10, e 557, nota 
3). Não é o caso de tal conversão quando se tratar de agravo 
de decisáo denegatória de recurso extraordinário (V. RISTF 
315, nota 2 -Súmula 288 e observações). 

Art. 526: 2. A redação está de acordo com a Lei n• 
5.925, de 1'1~10-73. O texto -primitivo consignava: Hrecorrido", 
em vez de "agravado'?. __ 

Art. 526: 3. O prazo é de cinco dias (art. 185). A 
redação primitiva do art. 524 consignava esse mesmo prazo: 
mas foi alterada pela Lei n' 5.925, de 1•-10-73, suprimindo-se 
dita menção. 

Art. 527: 1. si dispensa de preparo. V. art. 511. 
Art. 527: 2. Na Justiça Federal, os autos não sáo re

metidos au contador (RCIF 15, § !•). Neste caso, apresentada 
a contraminuta do agravado, deve o agravante ser intimado 
a fazer o preparo do recurso, no prazo de 10 dias (RT 487179). 

Art. 527: 5. Redação de acordo com a Lei n' 5.925, 
de 1~'-10-73, que acrescentou o§ 29, renumerando os subse
qüentes. ---- -

Art. 527: 4. ConforrneacórdãosemRT5041172.ITA 
46184, RAMPR 461245, esta é a única hipótese em que o 
juiz pode denegar seguimento ao agravo, decretando a deser
ção do recurso. Se, depois disso, o agravante, pagando o 
preparo, ainda requ~rer a remessa do instrumento ao tribunal, 

O Jlll~ deverá aten-aer o pedídõ (argumfmto do art. 528). O 
tribunal é que decidirá se ocorreu ou não a deserção. 

Aliás, o tribunal poderá decretar a deserção até mesmo 
de ofício (V. art. 519, nota 23). 

Art. 527: 5. O § z, foi inclriícfó pela Lei n' 5.925, de 
1~"-10-73, ficando renumerados oS seguintes. 

Art. 527: 6. ef., art. 557, caput, parte final. 
Art. 527: 7. Mantidaoureformadaadecisão, não po

de o juiz novamente apreciar a matéria (RITJESP, 1011288): 
Art. 527: 8. De acordo com recomendação da Presi

dência do TJSP, o juiz, ao determinar a remessa do recurso 
à instância superior, deverá especificar o Tribunal ad quem 
(RT 4801414). 

• Art. 527: 9. "A reforma da decisão agravada no 
juízo de retratação", por Clito Fomaciari Jr. (RT 5391242). 

~ Art. 527: 10. Se a reforma da decisão for parcial, a 
remessa também deverá ser feita--mas; ~para que não transite 
em julgado contra ele a parte em que ocorreu a reforma, 
o agravado deve valer-se da providência consignada no § 6~". 

Neste sentido: uA reforma parcial da decisão agravada 
implica na remessa dos autos ao Tribunal. Se assim deixou 
de set feito, nada impede que a parte interponha novo agravo· 
de instrumento--da nova decisão em vez de simples petição, 
considerando-se as disposições do art. 244, do CPC" (TFR-2• 
Turma. Ag. 58.9'14-SP, rei. Min. CostaLi:ina, I. 22:11•-88, 
v.u., apud Boi., AASP 1.576, p. 56;1• col., ementa 12). 

Art. 527: 11. Basta o~ simples requerimento: não há 
necessidade de recurso: não se dispensam, porénl, as razões 
do pedido de nova decisão, se estas ainda não cOnstam do 
instrumento. (JTA 1101124). 

Por outro lado, em face do disPosto no art. 244, não 
há razão para que se deixe de conhecer do agravo interposto, 
se -o recorrido dele se utiliza, ao Invés de apresentar simples 
petição de remessa do instrumento ao_ Tribunal (neste sentido 
RT 6101137, em., e RITJESP 401241). 

Art. 527: 12. Se não for feito o requerimento, a deci
são preclui (TFR-5•Turrna. Ag. 45.263:RJ. rei. Min. Sebastião 
Reis. J. 119-2-85, não conheceram, v.u., DJU 21~"-3-85, p. 
3513, 1• col., em.). 

~ Art. 527: 13. A providência prevista no art. 527, § 
6' equivale à interposição de agravo lle ilistrumento (RP 91345, 
em. 29) e, por isso, o agravado somente poderá requerer 
a subida do agravo se a nova decisão proferida for também 
agravável (RITJESP 801248). Se for apelável, poderá valer-se 
da apelação, no prazo de 15 dias (ITA 861146), embora não 
constitua erro grosseiro o pedido de remessa do instrumento 
de agravo ao Tribunal (RT 597/90; contra: RF 3031172). Se 
irrecorrível, nenhum recurso lhe caberá (RITJESP 112/375). 

Art. 527: 14. Sob pena de preclusão (TFR-6• Turma, 
Ag. 52.119-sP, rei. Min. Carlos Velloso, J. 27-4-87, não co
nheceram do agravo, J. u., DJU, 28-5-87, p. 10406, ~1, col., 
ou.). 

Art. 527: 15. Há um acórdão entendendo que, sob 
pena de de_serção e independentemente de outras formali
dades, nesses mesmos cinco dias deve ser consignada a impor
táncia a que se refere este artigo (ITA 1001234). Na verdade, 
a lei marca o prazo de cinco dias para o requerimento de 
remessa dõ instrumento ao tribunai, não para o preparo; neste 
caso, não seria aplicável o art. 185, contando-se o prazo de 
cinco dias da data da petição do agravado? 

Art. 528: ~ 1. Em caso algum pode o juiz a quo negar 
seguimento ao agravo de inStrumento~ se o fizer, será cabível 
mandado de segurança contra seu ato (TFR-1~ Seção. MS 
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109.830-RJ, rei. Min. José" Dantas. J. 28-S-86, v,u., DJU 
26-6-86. p. 11429, 1' co!., eni.: TFR-2• Seção. MS 108.764-PE, 
rei Min. Geraldo Sobral. J. 7-4-87, concederam a segurança, 
v.u., DJU 28"-5-87. p. 10224; 1' co!., em.: RTFR 131/369. 
RT 503/236. 633/111. RJTJESP 96/371, JT A 1121110) ou mes
mo correição parcial (RT 471/205, 596/164, 620/66, RJTJESP 
96/393, 110/405, 118/111. JT A 98/2.84. Boi. AASP 1.4017258). 
.ar o;edendo mandado de segurança para que o agravo retido 
fiqu, nos autos: RJTJESP 103/359 .. 

l~ontra, em termos: "A deserção, por falta de preparo, 
constitui exceção à regra do art. 258 _(nota nosSa:· refere-s_e _ 
ao arL-_528, e não ao _art. 25R) do CPC, ensejando ao juiZ 
negar seguimento a9 agravo. :C ecisão com este Conteúdo deVe 
ser atacada por meio de outro agravo de instrumento. Man
dado de segurança não conhecido." (RTFR 164/407). 

V. art. 527, nota 4. 
Art. 529: 1. Redação de acordo com a Lei n'5.925, 

de 1.,-10-73. O texto ànteriór referia-se ao Hreccirienten e ao 
"recorrido". 

Art. 529: 2. -f. e. ~as custas do agravo, acrescidas, po
rém, de correção monetária e sem juros de mora (RT.589/134). 
Se o recorrente eStava- iserito de pagar custas, o cálculo se 
faz como s~ não existi~e tal iSenç~o (ibideffi). · 

Art. 529 .. 3. O representante da MP não está sujeito 
a esta penalidade (RT 595/243, 2• col., em.). 

Art. 529 .. , 4~ --Na hipótese de agrayo retido, não cabe 
a aplicação da penalidade do art. 529 (RT 481/167). 

(A COmissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania 
- decisão terminativa.) · 

O SR, PRESIDENTE (Mauro B'eneVides).- Ó projeto 
lido será publicado e remetido à comissão coinpetente. 

Esgotado o período destinado ao Expediente. 
Passa-se à -

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 27, DE 1992 . 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, inciso VIII, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 64, § z~. da ConstituiÇão.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 27, de 1992 (n' 30/91, na Cãmara dos 
f'\er· J.dos), que aprova o ato·qucn·enova a concessão. 
outorgada à Rádio Emissora Aruanã Ltda., para explo
rar serviço de ,.,....::. ~~•fnsáo sor -.. a em onda média na 
cidade de Barra do Garças, .Cstaov , .. Mato _Gtoss_O, 
tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Kc 
lator Senador Áureo Mello. ·. 

A discussão da matéria fOi eriCeri"3da na ·sessão ordinária 
de 11 do corrente. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único: _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador J utahy Magalh_ães 

para encaminhar a votação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃÉS (PSDB ...:_ BÀ. Pára enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por econo
mia proce_ssual, pedirei a V. Ex~ que considere meu voto con-
trário, do item 1 ao 22. · · 

EÚ teria_uma pergunta-a fazer aos relatores.- Essa discus
são_ que tivemos há poucos instantes mostra que nem sempre 
se deve colocar e~~ ~~-qn_os. P!!~soais qualquer problema que 
surge em relaçãO à atiVidade de_um Relator. 

Ness~s casos, por exemplo, os Relatores tiveram que 
apresentar o ·seu parecer em Plenário, normalmente, pegos 
de surpresa, apenas por um formalismo regimental, pois al
guém precisa proferir o Parecer. Por esse motivo, solicita-se 
a quem estiver presente para proferi-lo, sem que o exame 
da matéria possa· ser executado pelo Relator. E sua culpa? 
Não._ Ele assume responsabilidade, quando apresenta o seu 
parecer._ 

_Mas perguntaria a qualquer Relator a respeito desses 
só~o_s dessas empresas às quais foram concedidas as conce·s.;. 
sões. se têm outra empresa de radiodifusão, se são donos de 
erilpfesas de rádio e televisão ... 
.. _Todgs .1<\muw C<l!:li.fi,9d_o jltle diz: 

"0 abaixo-assinado, representante _l~gal da mé4ia 
emissora Aruanã· Limitada declara que a sociedade e 
seus -cotistas não infringem o disposto no § 5? do art. 
220 da Constituição Federal." -

_ ~ .N~o _é monopólio ser dono de duas ou três empresas, 
dePendendo de quantas existam no seu Estado. Então essa 
informação não pode ser dada. _ 

____ Da mesma forma, há poucos instantes estava se discutindo 
muito, mas acredito que _o ma~~- irp:portante daquele episódio 
da __ Comís~ão de Orçameõto ·é simples.· :É apenaS saber se, 
d~pois de ter sido assinada a declaração final sem ter sido 
votada, foram apresentadas, se foram feitas algumas modifi:.. 
caçõe.s da proposta de orçamento. 

NãO existe nenhuma acusação ao Relator, está se buscan
do uma informação, mas aqui se transformou a discu$$ãO em 
toiriO dã personalidade pública do Ministro Ricardó Fíúza. 
A questão não era essa, pelo menos naquele documento que 
3ssiiiCi hoje e tive· o cuidado de ler _o documento, sabendo 
o que é que estava assinado não vi" nenhuma acu_saÇão fonnal 
a quem quer que seja. O que sé busca é Saber a realidade, 
é saber se houve ou não o erro ·ocasiona~o _por discussões 
que-vem há muito tempo._V. EX' aí desta M~sa já deç_larou 
qu-e este ano não perniitiiã que estes ·erros se-rê Pitam., v. 
Ex~ já decJarou que sejam prorrogados prazos que detenniriein
a. votação de_ UJ?.l_prOjt?to-·da importância do Orçamento da 
República: sem ter conhecimento do que se está_ fazendo. 

Então, se foi· feito com· boa· 01i rifá intenÇão, Seja qtial 
for a razão, _ _o que estamos querendo·aqui demonstrar é que, 
se erro houve temos que conigi-lo. Não importa- se oS erros 

__ foram por boa ou- por má intenção. Se erro houve, vamos 
consertá-lo. -

E_ntão, _ _y. -~X!_ já ~ete~ip.o~_ provi_dênçias para evitar 
; .. ~. nias Vejo que b()je, por exe~pfó, membros da Comissão 
d~ Orçamento estavam_me dizendo que, com relação ao plano 
plurianual, cujos prazos já foram encerrados, há a idéia pelo 
menos manifestaram a intenção de vir do Executivo uma pro-
posta para mudar o plano plurianual após decorridos_ todo 
os prazos necessárioS. Isso não está correto. Isso não ·deve 
ser permitido. Isso tem que ser repudiado pelo Congresso. 

Quando (_aÇQ _aqui es~~ crí~ica _ _à _ql,l_estã;o desse~ pareceres 
dá Comissão de Educação, que são proferidos aqui no plená
rio, não estou querendo atacar nenhum Relator pessoalmente, 
al?ena~ m3:nife~t~:.; _a: !llinha discordân~ia . da maneira ~mo _ 
votamo.s. Ppr_tsso_ é que peço para nao ter que-repettr em 
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cada caso que considere meu voto contráriO do item 1 ao 
iteril 22. · 

O sa. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência fica inteirada da manifes-tação do nobre Seriador Jutahy 
Magalhães, no que tange ao seu voto nessas matérias relacio
nadas à r3diodifusão. 

O Sr. Cid Sabóia de ·carvalh-o - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -. Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, para 
encaminhar em nome do PMDB. -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para ehcanrinhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
temos hoje um pauta em número muito grande de itens absolu
tamente semelhantes, e todos eles, quando ocorrem numa 
reunião de plenário,.demonstram cabalmente que está nova
zio o procedimento interno desta Casa relativamente a maté
rias de tal natureza. 

Quero fixar o ponto_ de vista de que, na verdade, todas 
essas matérias são da maior importância. C3.da um desses 
itens tem uma importância enorme, primeiro, porque se trata 
de telecomuicação_; segudo, porque essa telecomunicação se 
consubstancia no setor de comunicação de massa, completa 
um esquema de mídia e, muito embora cientificamente nunca 
devamos diZer que há órgãos fonnadores de opinião pública, 
a verdade é que todo o trabalho dessas emissoras de rádio 
e televisão se destina à famflia, aos diversos estarnentos, aos 
diversos grupos sociais e é nesse -caldeirão social onde .se dá 
o fenômeno da_ opinião pública, da formação_da opinião pú
blica. 

Já li alguns trabalhos, notadamente franceses, em que 
sociólogos negam que seja possível formar a opirtiãl:tpública, 
mas acreditam que há um depósito onde muitos valores são 
jogados para a química-, que resultará nessa formação, nessa 
fus_ão, _ _que redundará naquilo que chamamos fenômeno de 
opinião pública. 

Gostaria de ver o Senado apreciando minudentemente 
cada uma dessas matérias com critérios próprios-e adequados, 
que já foram sugeiidos pelo Senador Jutahy Magalhães em 
matéria devidm:nent_e aprovada na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Ao que se sabe, essas matérias vãO che
gando ao Plenário espremidas pelos prazos regimentais, Sem 
que seja ouvida a Comissão de Educação, que, pelo acúmulo 
de matéria e pela dificuldade da mecânica das comissões nesta 
Casa, termina Dão Obtebdo quorum para a realização de seu 
trabalho. Portanto, ess_as_ matérias chegam aqui sem informa
ção, sept um procedimento regular, sem cuidado, e é evidente 
que, num Plenário como este, não há tempo suficiente para 
que examinemos, com profundidade, a conveniência de conce
der-se ou não uma autorização·, uma permissão, Urna -OUtorga 
para exploração de um canal de rádio e televisão. 

Por isso, Sr. Presidente, exprimo· aqui o -meu cuidado 
e chamo a a~enção da Casa para a necessidade urgene de 
termos regras para o nosso procedimento interno e jamais 
permitínios que matéria dessa ordem chegue aqui a plenário, 
para que um exame superficial resulte numa satisfação regi
mental. 

Os relatores são chamadOs ao sacrifíciO. Cada relator 
vai ao sacrifício e não -teria nenhum deles que pudesse respon
der às pergl!ntas de_ colegas que quisessem se iriteirai da 
conveniêncía ou não, autorização ou concessão no setor de 
comunicação nacional. 

_ Por isso, a ml!J_ha posição-é de absol1:1to cuidado. O PMDB 
não quer criar obstáculos a essas matérias, mas a sua Liderança 
faz essa advertência à Casa, para que o fato, desde logo, 
encontre a ~evida solução. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encer
rado o encaminhamento. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com os votos tradiciOnalmente contrários dos 

Senadores Almir Gabriel, Jutahy Magalhães, Chagas Rodri
gues,. dentre outros. 

A matéria vai à Cornissao Diretofã pata ·redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me
sa, redação final que será lida pelo Sr. J9 SeCretário. 

É lída a seguinte 

PARECER N• 176, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redaç8.o final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 27, de 1992 (n• 30, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Coritissão Diretora apresenta a Ted~çã0 final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 27, de 1992 (n• 30, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Rádio Emissora Af1l:a:nã Ltda., para explo
rar seD'iço de radiodifusão sqnora em onda méç..ia na cidade _ 
de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso. 

,SaJa de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Pre~idente - Lucldio Portella, Relator 
Alexandre Costa, Relat~I- - Racbid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO l'ARECER N• 176, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislação n• 
27, de 1992 (n• 30, de 1991, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, , 
Presidente do Senado Fe_deral, nos termos do art, 48, item 
2&, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992 

Aprová o ato que reÓova ·a conceSsão outorgada 
à Rádio Emissora Aruanã Ltda., para explorar serviço 
de radiodirusão sonora em onda média na cidade de 
Barra do Garças, Estado do Mato Grosso. 

Art. 19 É aprovado o ato_ que renova por dez anos, 
a partir de 20 de março de 1988, a concessão outorgada à 
Rádio Emissotta Aruanã Ltda., para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigotna-data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Em discus· 
são a redação final .. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso -da palavra, encer~ 
rado a discussão. 

Em votáçãci 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perrnancer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai ào pronlulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides). ~ Item 2; 

PROJETO DE DE.CRETO LEGISLATIVO 
N' 28, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. -
375. inciso VIII. do 

Regiinento Interno, combinado com o art. 6~, § 
2~>, da Constituição.) -

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 28, de 1992 (n' 31/91, na .Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rede Itapuã de Rádios Ltda., para explorar s_erviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Júlio de Castilhos, 
Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Re-
lator: Senador Áureo Mello. _ .- -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com os votos tradicionalmente contrários dos 

Senadores Almir Gabriel, Jutahy Magalhães, .Chagas Rodri-
gues, dentre outros. _ _ 

-A matéria vai à ComisSão Diretora para redaçãO finaL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,.,.Sobre a me
sa, redação final que será lida pelo Sr. 1~ Secretário. - --

É lida a seguinte 

PARECER N• 177, DE 1992 
(Da Coniissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 28, de 1992, (n~ 31, de 1991, na Câmara dos_ Depu
tados). 

A Comissão Dirétói'a a·presenta a redaçãÕ final do Projeto 
de DecretO Legislativo n' 28, de 1992 (n' 31, de.199!, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per
ntissão à Rede Itapuã ue Rádios Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Júlio de .Castilhos, ]';"§lado 
do Rio Grande do Sul. 

Sala de Reuniões da .Comissão, 16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Poi-tella, Relator 
-Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi. · 

ANEXO AO PARECER N9 177, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n1> 28, de 1992, (n~" 31, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacion-al aprovou, e eu, ...... , 
Presidente do Senado Federal, nos termos dO- art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DE.CRETOLEGTSLATIVO W , DE 1992 

Aprova o ato que outorga permissão à Rede Itapuã 
de Rádios Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Art. 1~" É-aprovadO o ato a que s-e -refere a Portada -
n' 84, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das 

Comunicações, que outorga permissão ã Rede Itapuã de Rá
dios Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, por dez anos, na cidade de.Júlio de 
Castilhos, Estado do Rio Grande do Sul. 

- Art. 29 Este Decú:to Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicaç-ão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus-
sãO" a- rédação final. -

Não havendo quem queira fazer uso_ da p8lavra, está 
encerrada a discussão. 

Em vOtaÇão. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram -pefirianecei' 

sentados. (Pausa.) · 
. Aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --: Item 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGlS[A TIVO 
N' 29, DE 1992 

(Incluído em Ordem do_ Dia nos termos. do art. 
315, incisuVIII, do 

Regimento -Interno, combinado Com o art. 64, § 
29 da Constituição.) - -

Votação, em tu;mo único, do ProjetO de _Decreto 
Legislativo n• 29, de 1992 (n' 37/91, rta Câmara dos 
.Qeputados), que aprova o ato_ que outorga c_onc~ssão 
à- Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Aracati, 
Estado do Ceará, tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Re
lator: Senador Áureo Mello. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queíram permancer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado, com os votos contrários dos Senadores Almir 

Gabriel, Jutahy Magalhães, Çhag_as Rodrigues e 9utros. 
A matéria vai à Comissão -Dfretora para a--re-dação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidês) -Sobre a me-
sa, redação final que será lida pelo Sr. 1~ Secretário. .o • 

É lida a seguinte 

PARECER N• 178, DE 1992 
(Da COmissãO Diretora) 

Red&.ção final dO Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 29, de 1992, (n~ 37, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a red3.ção final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 22, de 1992 (n• 37, de ·1991, na 
Câmata dos Deputados), que aprova o ato que outorga conces;. 
são ã Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda .• para explorar servi
ço de radiofusão sonora na cidade de Aracati, Estado do 
.Ceará. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. ~
Mauro Benevides, Presidente - Lucidio Portella, Relator - -
Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi. 
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ANEXO AO PARECER N• 178, DE 1992 Câmara dos Deputados), que aprova o-ato que outorga per-
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo missão à Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda., para explorar 

n~" 29, de 1992 (n? 37, de l99l, na Câmara dos Depu- serviço de radiodifusão sonora na cidade de Cerro Largo, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

lados). Sala de Reuniões da Comissão,16 de junho de 1992. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, -MauroBenevides, Presidente-ÁiexandreCosta- Lucídio 

Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item Portella, Relator- Rachid Saldanha Derzi. 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte ANEXO AO PARECER N• 179, DE 1992 

DECRETO LEÇl!SLATIVO N' • DE 1992 Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Jagua- n• 30, de 1992 (n• 48, de 1991, na Câmara dos Depu-

ribana de Aracati Ltda., para explorar serviço de radio- tados). 
difusão sonora na cidade de Aracati, Estado do Ceará. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
Art. 1'-' É aprovado o ato a que se refere o Decreto eu, , Presidente_ do Senado Federal, nos termos 

n'-' 98.862, de 23 de janeiro de 1990, que outorga concessão, ---dó art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
por dez anos, à Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda., para gUinte 
explorar serviço de radiodifusão sonora em· onda média na DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992 
cidade de Aracati, Estado do Ceará. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sacie-
de sua publicação. dade cerro AZul Ltda., para explorSr serviço de radio

difusão sonora na cidade de Cerro Largo, Estado do 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus- Rio Grande do Sul. 

são·a redação finill. (Pausa.) Art. 19 É aprovado o ato a que se refere a Portaria 
(Pau~~) havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. n~ 170, de 20 de setembro de 1989, do Ministro de Estado 

Em votação. das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Sociedade 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram -permanecer Cerro_ Azul Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 

sentados. (Pausa.) sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
Aprovada. em freqüência modulada na cidade de Cerro Largo. Estado 

do Rio Grande do Sul. O projeto vai à promulgação. 
Art. 2'-' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4: de sua publicação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus-
N' 30, DE 1992 são a redaçâo final. 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 
375, incisO- VIII, do Regimento Interno, combinado - a discussão.-
com o art. 64, § 2•, da Constituição.) Em votação. 

Votação~ em turno único, do Projeto de o-eáCto O Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
Legislativo n' 30, de 1992 (n• 48191, na Câmara dos sentados. (Pausa.) 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ·· - APfOVada. 
à Rádio Sociedade de Cerro Azul Ltda., para explorar O projeto vai à promulgação. 
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Cerro 
Largo, Estado do Rio Grande doSu1, tendo O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5: 

PARECERfavoráver, proferido~em Plenário, Re· PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
lator: Senador Nabor Júnior. N• 31, DE 1992 

Em votação. (Irichiído em Ordem do Dia nos termos do art. 
Os Srs. Senadores que o apfovarn queiram permancer 375, inciso VIII, do Regimento Interno, combinado 

sentados. (Pausa.) com o art. 64, § 2•, da Constituição.) 
Aprovado, com os votos contrários dos Senadores Almir Votação, em turno único"~ do Projeto de Decreto 

Gabriel, Jutahy Magalhães, Chagas Rodrigues_ e_ ou~ros: Legislativo n<? 31, de 1992 (n<? 49/91, na Câmara dos 
A matéria vai à Comissão Diretora para a -redação final. Deputados), que aprova 0 ato que outorga concessão 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me- à Televisão Rio Formoso Ltda., para explorar serviço 

sa, redação fmal que será lida pelo Sr. 1" SecretáriO. de radiodifusão de sons e finagens na Cidade de Jataí, 
É lida a seguinte Estado de Goiás,-tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Re-
PARECER N• 179, DE 1992 latores: Senador Jonas Pinheiro. 

(Da Comissão Dirctora) 
Em votação. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
n' 30, de 1992 (n' 48, de 1991, na Câmara dos Depu- sentados. (Pausa.) 
tados). Aprovado, com os votos contrários dos Senadores Almir 

A Comissão Díreto-ra apresenta a redação final do Projeto Gabriel, J utahy Magalhães, Chagas Rodrigues e outros. 
de Decreto Le.eislativo n" 30, de 1992 (n'-' 49, de 1991, na A matéria Vai à Comissão Diretora para redação final. 
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O SR. PRESIOENTE"(Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, redação final que será lida pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 180, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo 
o<:> 31, de 1992 (n~ 49, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diret6ra apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 31, de 1992 (n•49, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à Televisão Rio Formoso Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imageris (televisão) na Cidade de 
Jataí, Estado de Goiás. - -

Sala de Reuniões da Comiss_ão, 16 de junho de 1992. 
-Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator 
- Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 180, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 31, de 1992 (n<:> 49, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o congresso Nacional aprovou, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, nos _termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se_guirit"e 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992 

Aprova o ato qne outorga concessão à Televisão 
Rio Formoso Ltda., para explorar serviço de rad~odi
fnsão de sons e imagens (televisão) na cidade de Jataí, 
Estado de Goiãs. 

Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere o Decreto 
no:> 98.326, de 24 de outubro de 1989, que outorga conce!"são 
à Televisão Rio Formoso Ltda., para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Jataí, 
Estado de Goiás. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigc_;>rna data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer us_o ~a palavra, encerro 
a discussão. 

Emvotação. . _____ ·----
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. O_ projeto vai a promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 32, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64, 
§ 29, da Constituição.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 32, de 1992 (n' 50/91, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
à Rádio Clube de Votuporanga Ltda., para explorar 

serviço de radiodifusão sonora na Cidade _de Votupo
ranga, Estado de São Paulo, tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Re
lator: Senador Nabor_Júnior. 

Em votação. 
Os Srs. Senadoroes que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria Vai à Comissão DirelOra, para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa, redação final que s_erá Ilda pelo Sr. lo:> Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 181, DE 1992 
(Da _Çomissão Diretor~) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 32, de 1992 (o1> 50, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 32, de 1992 (n~ 50, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Rádio Clube de Votuporanga Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Votupo
ranga, Estado de São Paulo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
-Mauro Benevides, Presidente - Lucidio Porte Da- Alexan
dre Costa, Relator --Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 181, DE 1992 

Redação final do Projet~ de Decreto Legislativo 
n9 32, de 1992 (n9 50, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N' DE 1992 

_Aprova o ato que renova a concessão outor
g&da à Rádio Clube de Voiuporanga L TDA., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Votupo
ranga, Estado de São Paulo. 

Art. 1"' É aprovado o ato a que- se refere o Decreto 
n~ 98.871, de 24 de janeiro de 1990, que renova por dez anos 
a cçmces~ão outorgada à Rádio Clube dé_ygtuporanga LT
DA .. , para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão Sonora- eni _onda média na çidªde de __ Votupo
ranga, Estado de São Paulo. 

Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus
'são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecersen~ 

tados. (Pausa.) 
Aprovada, com os votos contrários dos nobre Senadores 

Jutahy Magalhães, Almir Gabriel, Chagas Rodrigues e outros. 
O Projeto vai à promulgação. ---
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O SR. PRESIDENTE' (Mauro Benevides) -Item 7: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W 33, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia -rios termos do art. 375, inciso 
VIII, do Regimento Interno, combinado com o_ art. 64, 
§ 2• da Constituição.) 

Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 33, de 1992 (n' 52/91, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Cidade de Cambuí Ltda.-, para explorar serviço 
de radiodifusão·sonora na Cidade de Cambuí, Estado 
de Minas Gerais, tendO 

PARECER, pro[erido em Plenário, Relator: Se
nador Nab_or JúniOr. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai ã Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa, redação final que será-lida pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida a seguinte. 

PARECER N• 82, DE 1992 
(Da Comissã.á Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 33, de 1992 (n~ 52, de 1991, na Câmara dos Depu· 
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n'1 33, de 1992 (n~ 52, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Cidade de Cambuí L TDA., para eXplorar 
serviço de radiodifusão sonora na ddade de Cambuí, Estado 
de Minas Gerais. -

Sala de Reuniões da Comissão, em 16 de juriho-de 1992. 
- Mauro BenevidesAiexandre Costa - Presidente Lucidio 
Portella, Relator - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 182, DE 1992. 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n" 33, de 1992 n' 52, de 1991, na Câmara dos Deputados). 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 

Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 4$, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• DE 1992 

Aprova o ato qne ontorga permissão à Rádio Cidade 
de Cambtií Ltda., para explol-ar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. 

Art. 1 o É aprovado o ato a que se refere a Portaria 
n., 81, de 9 de março· _de 1990, do Ministro de Estado· das 
Comunicações, que oUtorga permissão à Rádio Cic}ade de 
Cambuí ltda, para explorar, pelo prazo de d_ez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Cambuí, Estado de Minas 
Gerais. · · 

Art. 2'~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso ·da palavra, encerro 
a discussão. ----- -

Em votação. 
_ Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada, com os votos contrários dos nobres Senadores 

Jutahy Magalhães, Almir Gabriel, Chagas Rodrigues e outros. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 8: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 34, DE 1992 

(Inclllído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, inciso VIII, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 64, § 2•, da Constituição.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 34, de 1992 (n' 55/91, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbi
to local na Cidade de Souto Soares, Estado da Bahia, 

_tendo 
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Se

nador Meira Filho. 

Em votação. __ _ _ __ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à COmisSãó-Diretora, par-a a-redação final. 

... o·sR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ..::sobre a me
sa, redação final que será lida pelo Sr. 1• Secrefálio. 

-É-lida a seiuinte 

PARECER N• 183, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 34, de 1992 (n' 55, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Coinissão Diretora apresentá a redação final do Piójeto 
de Decreto Legislativo n' 34, de 1992 (n' 55, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito 
local, na cidade de Souto Soares, Estado da Bahia. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator 
- Alexandre Costa - Rachid Saldanha ·Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 183, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 34, de 1992 (n' 55, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, . . , Presidente do Senadp Federal, 
nos termos do art. 48, item 28, do- Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1992 .. 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio jornal 
de Souto Soares Ltda, para explorar serviço de illdiodl· 

. . 
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fusão sonora em onda média de âmbito local, na cidade 
de Souto Soares, Estado da Bahia. 

Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere a Portaria 
n• 73, de 8 de março de 1990, do Ministro de Esiªdo das 
Comunicações, que outorga permi-sSáo à Rádio Jornal de Sou
to Soares Uda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média de âmbito loCal, na cidade de Souto Soares, Esta-
do da Bahia. -

Art. 2~ Este Decreto LegislatiVO entra em vigor rla data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro-Berievides)- Em discus-
são a redação final. (Pausa.) -

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 
a discussão._ 

Em votação. _ _ _ 
Os Sts. Senadores que 3 aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada, com os votos contrários dos nobres Senadores 

Jutahy Magalhães, Almir Gabriel, Çhaga~ Rodrigues e outros. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 9: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 35, DE 1992 -- .. 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, inciso VIIl, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 64, § 2•, da Constituição.) · 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 35, de 1992 (n• 57/91, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato_ que outorga perm-issão 
à Sociedade Rádio São José Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusãO sonora na cidade de Erechim, Esta
do do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECER, proferido em--P"tenário, Relator: Se
nador N abor Júnior. 

Em votação. ___ _ 
OS Srs. Senadores que- o aprovam queiram perinanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretõra pafa a redação finaL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevici"es)- Sobre a me-
sa, redação final que será lida pelo Sr. lÇ> SecretáiiO. 

É lida a seguinte . 

PARECER N• 184, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 

Redaçáo final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 35, de 1992 (n• 57, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fínal dO Projeto 
de Decreto Legislativo n• 35, de 1992 (n• 57, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per
missãoâ Sociedade Rádio São José Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Erechirn, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. · 
-Mauro Benevides, Presidente - Lucfdio Portella, Relator 
- Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• !84, DE 1992 

Redação rmal do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 35, de 1992 (n• 57, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 48,_ item 28, do Regimento ~nterno, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1992 

Aprova o ato que outorga permissão à Sociedade 
Rádio São José Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora na cidade de Erechim, Estado do Rio Gran
.de do Sul. 

Art. 19 É aprovado o ato a que se refere a Portaria 
n• 140, de 18 de agosto de 1989, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que outorga permiSsão à Sociedade Rádio São 
José Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem dll:eito 

_ de_exçlusividade,serviço de radiodifusão sonora em fr_eqüên-
cia modulada na cidade de Erechim, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Art. 2Ç> Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Ben:evides)- Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 
a discussão. 

Em Votação. 
Os Srs. Senadores que -a aprovam queiram penn·anecer 

sentados. (Pausa.) 
_ Aprovada, com os votos contrários doS nobres Senador~s 

Jutahy Magalhães, Ahnir Gabriel, Chagas Rodrigues e outros. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides).-ltem 10: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 36, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia n~s terniós do art. 
375, inciso VIII, do Regimento lflterno, combinado 
com o art. 64, § 2•, da Constituição.) . 

Votação;·em turno úrtico;'do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 36, de 1992 (n• 59191, na Câinara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Mutuípe FM Ltd~., para explorar serviço de 
·.radiOdifusão sonora na cidade de Mutuípe, Est~do da 
Bahia, tendo 

PARECER Favorál, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador Meira Filho. 

Em votação. _ 
OS- Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para·a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa, redação final que será lida pelo Sr. I• Secretário. 

É lida a seguinte 
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PARECER N• 185, DE 1992 ____ _ 

(Da C o missá o Diretora) 

Redaçáo final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 36, de 1992 (n~ 59, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão DI!êtCirã-apresenta a redação firíaTd6 Projeto 
de Decreto Legislativo n• 36, de 1992 (n' 59 de I991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Mutufpe FM Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na-cidade de Mutuípe, Estado da Ba
hla. 

Sala de Reuniões_ da Comissão, 16 de juTiho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Luddio -Portella, Relator 
- Alexa_odre Costa - Rachld Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 185, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 36, de 1992 (n• 59, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço ·saber que o Congresso ·NaCio~nai-~aproVOu,--e 
eu, ; ·Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, pro-
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1992 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mu
tuipe FM Lida., para explorar serviço de radlodüusão 
sonora oa cidade de Mutuípe, Estado da Bahia. 

Art. 1~' É aprovado o ato a que se refere a Portaria 
n• 53, -de 2 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
Comunfcações, que outorga permissão à Rádio Mutuípé FM 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos sem direito de 
exclusividade, serviçO de radiodifusão sonora ·e-m freqüência 
modulada na cidade de Mutuípe, Estado da Bahia. 

Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicaçãcr; --- --- -- · · - · -

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) -Em discus-
são a redação final. (Pausa.) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. - · -
OsoSrs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada, com os votos contrários doss Senadores Jutahy 

Magalhães·, Almir Gabriel, Chagas Rodrigues e outros. 
O projeto vai ã promulgação. -- · · · 

O SR. !'RESIDENTE (Mau!o Benevides-)- Item 11: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 37, DE 1992 

(Incluído em Qrdem do Dia nos termos do art. 
375, inciso VIII, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 64, § 2' da Constituição.) 

Votação,- em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 37, de 1992 (Ii' 70/91, na-Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova permissão 
outorgada à Rádio Stéreo Pérola de Biriglli FM Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüêricia mOdulada na "cidade de Birigui, Estado de São 
Paulo, tendo 

PARECER, favorável, proferido em Plenário, 
Relator: Senador Meira Filho. 

Em VOtação. __ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para-a redação final. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa, redação final que será lida pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 186, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 37, de 1992 (n~ 70, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apreSenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 37, de 1992 (n' 70, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a per
missão outorgada à Rádio Stéreo Pérola de Birigui FM Ltda., 
para explorar serviço de radiodifuSão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Birigui, Estado de São Paulo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
-Mauro Benevides, Presidente- Lucídio Portella, Relator 
- Alexandre CoSta .,... . Rachld Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 186, DE 1992 

Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 37, de 1992 (n• 70, de 1991, na Câmara dos.Depu
tados). 

Faço saber que o CongrêSSo-Nacional aprovou, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, nos 
termbS do art. 48, iteni 28, do Rêgiri:lênto Interno, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992 

Aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádlo Stéreo Pérola de Birigui FM Lida., para expio
-rar serViço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Birigui, Estado de São Paulo. 

Art. 1• É aprovado o ato a que Se refere a Portaria 
n~ 5, de 2 de j_aneiro 9e 1990, que renova por dez anos a 
permissão, outorgada à Rádio Stéreo Pérola de Birigui FM 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Bingm, Estado de São Paulo. 

Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus
são a reâaç-ão final. (Pausa.)-
-- Nãó havendo quem peça a palavra, encerro a discussão~ 

Em votação. _ 
Os SnL Senadores que a aprovam queinúri permanecer 

sentados. (Pausa.) .. 
Aprovada, com_o_s votos contrários dos SenaQores já refe

renciados. 
O projeto vai ã promulgação. 

-0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 12: 

PROJETO DE DECRETO LEG!SLATIVO 
N' 38, DE I992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, 'incisO Vffi, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 64, § 2•, da Constituição.) 
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Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n'-' 38, de 1992 (n"74/91, na C~plara dos 
Deputados), que aprova o ato -qUe OUtorga -permissão 
à Rádio FM do Barro Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na cidade de Barro, Estado do 
Ceará", terido 

PARECER favorávd, proferido em Plenário, Re
lator: Senador Jonas Pinheiro. 

Em votação. 
Os Srs. Seriadores que o aprova-m queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Corniss[b-Diretora, para a l'ed3ção final. 

O SR. PRESIDENTE-(Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa, redação final que será lida pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lída a seguinte 

PARECER N• 187, DE 1992 

(Da ComisSão Diretora) 

Redação final do Projeto de DeCreto Legislativo 
n• 38, de 1992 (n• 74, de 1991, na Câmara dris Depu-
tados). -

A Co.niiss_ão Diretorã. apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 38, de 1992 (n' 74 de 1991, na 
Câmata dos Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à __ Rádio_ FM do Barro Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Barro, Estado do Ceai-á. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
-Mauro Benevides, Presidente - Luc.ídio Portella, Relator 
- Alexandre Costa_--:- Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 187, DE 199-2 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 38, de 1992 (n9 74, de 1991, na Câriuii-a -dos Depu
tados). 

FaçO saber que o Congresso Nacfo:ó:al aprOvou, e 
eu, ,-Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Internq, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVON• . , DE 1992 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM 
do Barro Ltda. para explorar sei-viço de radiodifusão 
sonora na cidade de Barro, Estado do Ceará. 

Art. 1"' É aprovado o ato a que -sé refere a Portaria 
n9 23~ de 19 de fevereiro de 1990, do MinistrO de Estado 
das Coinunicações, cjue outorga permissão à- Rádio FM do 
Barro Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos sem direito 
de exclusividade, serviÇo de radiodifusão sOnora em freqüên
cia modulada na cidade de_ Barro, Estado_do Ceará. 

Art~ 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor ml dc~.t_a 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus-
são a re-dação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. - --
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada, com os yotos contrários dos Senadores Jutahy 

Magalhães, Almir Gabriel, Chagas Rodrigues e outros. 
' O projeto vai à promulgação. - -, '· . -

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) -Item 13: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
· · _-' N' 39, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375~ inciso VIII, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 64, § 29 , da Constituição,) _ -

·votaÇão, em-"tui:nó úriiCo, do-Projeto de Decreto 
Legislativo n• 39, de 1992 (n' 75191, na Câmara dos 
Deputados), que ·apf<Wa õ ato que Outorga pe-rmissão 
à Rádio Cacique 'de capáo Bortito Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão- SOitora mi ciCd .. ,e de Capão 
Bonito, Estado de São Paulo, tendo 

PARECER, "favorável, proferido em Plenário, 
Relator: Se-nador Meira Filho. 

Em votação. _ - ·-- _-· , 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comís_são Diretoia. para.a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me-
sa; redaçáo fiõal que-será lida pelo Sr. 19 Secretário: 

É lida a seguinte 

PARECER N•188, DE 1992 

(Da Comissão Diretota) 

Redação tinal do Projeto de Deçre_tQ Legisl~tiv.o 
n! 39, de-1992 (n"' 75, de 1991, na,Câmara dos_ Depu
tados). 

A Comissão Diretora apiesenta a redação fin-al do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 39, de 1992 (n' 75, de 1991, na 
Cámara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidade d_e _Capão Bonito, 
Estado de São_ Paulo. · · 

Sala de Reuní6es da _Comissão, 16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente ~ Lucídio Portella, Relator 
- Alexandre Costa - · Rachi,d, S~ldanba Derzl. 

ANEXO AO ,PARECER N' JaS, DE 1992 

Redação final do Projeto de 'Decreto Legislativo 
n~ 39, de 1992 (n~ 75, de 1991, na Câmara dos Depu~ 
tados)-

Faço saber que o CongresSO -Naciojtal aprovou, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 48, item 28, do Re_giménto Iiltt;rno, promulgO 
o seguinte ' 

DECRETO LEGJ:SLA'Í!VO N~. "l:lEJ99z 
AprOva o ato que outorga à Rátlio Cacique de Ca

pão Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
·- sonora na cid&de de Capão Bonito, Estado de SBo Paulo. 

Art. 1" É- aprovado_ o oitO _a que se refere a Portada 
n~ 111, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que outorga permissão à _Rádio Cacique de 
Capão _B_onito Ltda. para- explorar, .pelo prazo de dez anos 
sein direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora 
em freqüêilcia modulada, n~ cidade de Capão Bonito, Estado 
de São Paulo. 

Art. 2" Este decre_to legislativO entra em vigor na data 
de sua publicaÇão. · 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus-
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada, com os votos contrários dos SenadoresJutahy 

Magalhães, Almir Gabriel e Chagas Rodrigues. 
O projeto vai à promulgação. · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Item 14: 

PROlETQ DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 40, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, inciso VIII, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 64, § 29 , da Constítti:ição-.J -

Votação~_em turno único, do Pr.ojeto de Decreto 
Legislativo n' 40, de 1992 (n' 88/91, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Sepé Tiaraju Ltda. para explopr 
serviço de radiodifusão sonora na cidade ~e Santo An~ 
gelo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECER, favorável proferido em Plenário, Re-
lator: Senador Júlio Campos. - --

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) . . . . . 
Aprovado com os votos contrários aos Senadores já refe-

ridos. __ _ _ _ 
A matéria vai à COmissão Diretor_a, para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevíde~) .-Sobre a me
sa, redação final que será lida pelo Sr. _1 9 Secretário_. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 189, DE 1992 . 

(Da CtmiiSsâo Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 40, ·de 1992 (n' 88, de 1991, na Câmara dos Depu-
tados). . 

A Comissão Diretora apresenta a redação fin3.l do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 40, de 1992 {n' 88 de 1991, na 
Câmara dos_ Deputados), que aprova o ato que renova a per
missão outorgada à Rádio Sepé Tiaraju Ltda. para ·e:;plorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Sanfn Angelo, 
Estado do Rio Grande do Sul. . . . . -

Sã!a de Reuniões d.a Comissão, 16 de junho de 1992. 
-Mauro Benevides, Presidente- Lucídio Portella, Relator 
- Alexandre Costa - Racbid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 189, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 40, de 1992 (n• 88, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Con-gresso Nacional aprovou, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N> , DE 1992 

Aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Sepé Tiaraju Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na cidade de Santo Ângelo, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art. 19 É aprovado o ato a que se refere a Portaria 
n' T6:i;· de i5 dê setembro -de 1989, -do Ministro de Estado 
das Comunicações, que renova por dez anOs a peril:lis-Sãõ oU
torgada à Rádio Sepé Tiar3jU Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em_ freqüência ril.odulada na cidade 
de Santo Ángelo, Estado do .Rio Q.ran.d.e cjo ~ol. , . 

-~Art, 2~ Este de_çretoJegislativo entra em ~igor na data 
de ·sua -publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus-
são a redação. (Pausa.) __ 

NãohavendQ quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queirarri permanecer 

sentados. (Pausa.) __ 
· Aprovada, com os votos contrários dos Senadores já refe

renciados. 
O projeto vai à promulgação. 

-o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .-Item 15: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAT!VO 
N>41, DET992. ·-

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, inciso VIII, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 64, § 2• da Constituição.) · · 

Votação, em tUrno úD.icO, do Projeto· de DeCreto 
Legislativo n' 41, de 1992_ (n' 89/91, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova à permissão 
6utorgada à Rádio Juazeiro da Bahia Ltda. para expio· 
rar serViço de radiodifusão sonora na cidade de Juazei
ro, Estado da Bahia, tendo 

PARECER, favorável. proferido em Plenário. 
Relator: Senador Jonas Pinheiro. 

Eril votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pertrtãriecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria va~ à Corilissão Diretor~ _para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me· 
sa, redação final que será lida pelo _Sr. 19 Se_cretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 190, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 41, de 1992 (n• 89, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 41, de 1992 (n' 89, de 199-1, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a per
m:is:rãó-OtitOrgãda à Rádio Juazeiro da Bahia Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora na cidade de .J~azeiro, Esta
do da Bahia. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevldes, Presidente - Lucídio Portella, Relator 
- Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi. 
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ANEXO AO PARECERN' 190, DE !992 

Redação fioal do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 41, de 1992 (o! 89, de 1991, na Câmara dos Depu
tados), 

FaÇo sab~r que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 48, iteril 28, do Regimento Interno, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992 

Aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio JUazeiro dQ Bah:ia Ltda. para exPlorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade dç JuazeirO, Estado 
da Bahia, 

Ait. t9 É aprovado o ato a que se refere a Poitaria 
n' 6, de 2 de janeiro ele 1990, do Ministro de Estado das 
ComunicaçõeS-, qtfe renova -por dez imoS a permisSão- outor
gada à Rádio Juazeiro da Bahia Ltda. para _explorar serviço 
de radi_odifusão sonora e111 :freqüência modulada, na cidade 
d~ J uazejrp_, Es~ado da B~hi_a. 

Art. 29 Este decreto,legislativo entra em vig_o:r_,na data 
de sua publicação. 

O SR. ~RESIDENTE (Mauro Benevides) -Em diScus-
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. · 
Os Srs. Senadores qtie a aprOvam queirarh penrian;ecer 

sentados. (Pausa.) c c c c c 

Aprovada, com o~ vo~os contrários dos Senadores já refe
ridos. 

O pr:ojeto vãí à -promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevfdes) - Item 16: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. N• 42, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos ternios d(t-art. 
375, inciso vtn, do Regimento Inierno, com_büiado 
com o art. 64, § 29, da ConstituiçãÕ~J · · 

Votação, em turno úniCo, do Proj~to de Decreto 
Legislativo n' 42, de 1992 (n' 90/91, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Uirapuru Ltda., para explorar servi
.ÇO de radiodifusão sonora na Cida:de de Passo Fundo, 
Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Re-
lator: Senador Jonas Pinheiro. · ' ' 

I I r C 

Rádio Uirapuru? No Estado do Rio Grande do Sul?.Há 
uma ~ongênere no Estado do Ceará. 

A referênci~ é __ apena,s_para homenagear o Senador Cid 
Sabóia çle Carvalho, que fpi um dos dirigentes dessa Emissora 
e responsável por programas de extraordinária audiência na 
Cidade de Fortaleza, com repercussão no interio-r, obviamen
te. 

Em votação. 
Os Srs. SenadOres qlie O aprovam queiram pérmaneCer -

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . .. 
A matéria vai à Co-miSsão Diretora pãrã- a·redaÇ:aà fimil. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa. redaçáo final que será lida pelo Sr. 1~ SeCretário. 

É lida a s~guinte 
PARECER N• 191, DE 1992 

(Da Comissão DíretOra)-

Redação f"mal do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 42, de 1992 (n• 90, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretorá"apresenta a redãçãC)firial do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 42; de 1992 (n' 90, de 199!," na 
Câmara dos D_eputad_o_s)_t que ·aprova o- ato que reDoVa a cOn':' 
cessão outorgada à RádiO Uirapuru Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora na cidade de Passo Fundo, Estado 
do Rio Grande do Sul. . 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
-Mauro Benevides Presidente - Lúcídio Portella - Relator 
- Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AOPÃRECER N''i9J; DE 1992. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~> 42, de 1992 (n,. 90, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

___ .. Faço saber que o COngresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos âo art. 48, item 
28, do R~gimento lntern9, promulgo o __ se:g-uinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992 

Aprova o ato que renova a_ concessão outorgada 
à Rá€1-io Uirapuru Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonOra na- cidade de Passo Fundo, Estado do 
Rio Grande do Sul, c 

Art. I' É aprovado o ato a que se refere o Deéteto 
n• 99.050, de 7 de março de 1990, que renova por dez anos 
a concessão outorgada à Rádio Uirapuru Ltda., para explonir, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides)- Em discus-
são a redação final. (Pausa.) · . 

Não havendo- quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queirám ·peiin.anecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovad!3-, com o~ votos contrários dos Senado~es j_á refe

ridos. 
O projeto Yai ã promulgação; · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- item.l7; . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 43, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos dO- 3rt. 
375, inciso VIII, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 64, § 2', da Constituição.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
. _Legislativo n' 43, de 1992 (n• 102191, !l~Cãmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio !pirá Ltda., para explorar serviço de radiodi~ 
fusão sonora na Cidade de !pirá, Estado da Bahia, 
tendO -- · 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Re-
lator: SenadorJonas Pinheiro. --
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O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra, 
para encaminhar a yota_ção. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra, para encaminhar a votação1 a9 n9brc S~nador Juta-
hy ~>Jagalhães. · 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para enca· 
minhar a votaç~o. Se!Il rev_isão _do o~a_d~n.)- Sr. Presidente, 
eu estava esperando exatamente a_ .apreciação da concess-ão 
d~sta Rádio, para fazer um ligeiro Córil'êritáiió-·e dar tempo 
p~ra V. Ex~ respirar e ter tranqüilidade' para continuar ·a· ses-· 
são.. · · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Ainda bem 
qúe-V. Ex~ quase entende ·a minha falta de fólego no encami
nhamento. 

O SR. JUTÀHY MAGALHÃES- Estamos votando
a expressão talvez seja forte demais - com um pouco de 
incp:çu~e,qüência a c...oncessão de ,rádios. __ _ 

. · Fizéri:Ibs ·no· .interior da-·Bahiâ uma rede rnui~o s:rande 
de cbhcessões'de rádio', uina rede, hoje, de uma potencialidade 
política que só nós que fazemos política na Bahia podemos 
avaliar. Duas empresas concorreram para essa rádio. Qual 
a razão da_escolha·?·Infelizmente, o relator não poderia: nie 
informar. Mas eu·pdderia imagiriar. · ' · 

OS sóciOs, dessas duas empresas são o Prefeito e ex-Pre
feito de Ipirá; todos dois políticos aliados ao Gover-nador. 
um~ o· àliadO-riüiS "fíel; ó-Outr·o,·o aliado qU:é-ás -veies inuda 
de -lado.'- Foi pad:;t· a prefcrênçia ·àquele aliado considerado 
mais· fiel, embora, também, âs vezes, mude de lado. Essa 
foi a razão da preferéncía. · ·· • · · 

,Veja V. Ex~ como fazemos essas concessões de rádio, 
pelo. menos na Bahia. Não sei sobre o _resto do Brasil. Era_ 
:Ministro-das-Comunicações na época das concessões-o.atual 
Governador. _ · . . . . , . 

Sr, Preside.nte,. em conseqüência do que expus, o poder 
de manipulação da opinião pública no meu Estado é imensu
ráveL Não podemos ter uma noção exata do que estamos 
fazendo aqui. · 
. , ~ase:a~do-me, ~;to ~:r:emplp_ dq ~eu,Est~do, tenhq y9tado 

aqui constantemente. Não estamt;>s levandQ em c;onsideração'. 
o que r,epresenta _a_ conces~ão dessas. rádios para a máriipulaçâo 
da opiríião·-públicá dos diversos EstadOS. No meu Est'ado~ 
sei o que está representando. --- - ---

.' -' '' ''' ' .... ' 
. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue 

o encaminhamento de votação. (Pausa.). _ · . 
Não havendo mais quem _qu,e~ra fazçr· uso da- palaVfa. 

em votação. _ _ _ - · -· , , . , :, , ~ . . . 
ds',SrS·. Senad'o'res· que-o 3provam queiram permanecer 

sentados. (~a usa.) ·. . . , . . , . . . . . . . · · 
Aprovado, com .os :votos,co_ntrários dos Senaclores já refe-

renciados. . . 
· A m.atéria vái a"Côm_íSSâd b.iretqra, p~ia

1 

a fe.dáção final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Sobre a me
sa.,repação.final qll:e será lida pelo Sr. l!> Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 192, [)E 1992 
· ' (Da ·comissão Diretora) ' 

R~da'ção finai do ~~jeto' d~ :De~~et~ Le.gislativo 
n' 43, de 1992 (n~ 102, de 1991, na Câmara dos Depu-
tados). · 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Pro
jeto de Decreto Legislativo n!> 43, de 1992 (n"' 102, de 1991, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio I pirá Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora na Cidade de lpirá, Estado da Bahia:.' 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator 
- Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 192, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
· ·: · · ri• 43, de 1992 (n• 102, de 1991, na Câmara dos Depu-
.. : lados).. · 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal. nps _t~rmos do art.. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1992 . 

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio lpirá 
Ltda., para explorar serviçç. de radiodifusão,son.;)l:a na 

· cidade de Ipirá, Estado da Bahia. 

Art. 1" É aprovado o ato_ a que se refere o D~creto 
n~ 99.,079, de 8 de março de 1990, que outorga concessão 
à Râdio !pirá Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusâo_sonora 
erri onda média na Cidade de I pirá; Estado da Bahia. 

Art. .29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
ct'esua publicação. · 

·O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em iliscus-
são a redação final_. (Pausa.) · · · 

Não havendo quem queira fazer uso da p-alavra, está 
encerrada a disq.tss~o .. 

Em votação. 
Os Srs. Sen3.dQres que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada . 
. '? p~~jeto vai~ promulgação . 
O SR. PRESIDENTE (Mauro.Benevides)-1\emlS: 

. . . . -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO . 
N• 44, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos· termos do art. 375, inciSo 
VII, do Regimento o Interno, combinado com o art. 64, § 29 

·.- da Constituição) 

Votação, em ·turno úniCo, ·ao Projeto ·ae Decreto Legis
lativo n• 44, de 1992 (n• 121/91, na Câmara dos Deputados), 
que' áprova o ato ·-Que outorga cop.cessão à Rádio Princesa 
do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifus~ão sonora · 
na Çidade·de Itaobitn, Estado de Minas.Gerais;tendo 

PARECER faVOrável. proferidO' em Plenário :Relator-: 
Senador Jonas Piilheiro. · - " · · 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) . . 
Aprovado, contra os votos dos Senadores já referidOs. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação firial. 

O SR. PRESmJi:l'ITE (Mauro Benevides)- Sobre a me· 
sa, redação final qUe será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida à s.eguinte 
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PARECER N• 193, DE 1992 
(Da- Comissão Diretora) · -

RedaÇão final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 44, de 1992 (n~" 121, de 1991, na Câmar-a- dos Depu~ 
tados)-

A Comissão Díretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 44, de 1992 (n' 121, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga conces: 
são à Rádio Princesa do Vale Ltda .• para explorar serviço 
de ra'diodifusã-o sõnora na Cidade de Itaobim, Estado de Minas 
Gerais. - · - - "' -· 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 junlio de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator
Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER Wf93, DE 1992 

Redação final (lo Projeto de Decreto Legislativo 
n'44, de 1992 (n~ 121, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou~ e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno,-promuigo o segUinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1992 

Aprova o ato que Outorga concessão à Rádio Prin
cesa do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodi~ 
fusão sonora na cidade de ltaobim, Estado de Minas 
Gerais. 

Art. l'? É aprov~do o ato a que se refere o Decreto 
n' 99.161, de 12 de março de 1990, do Ministro de Estado 

·das Comunicações, que OUtOrga concessão à RádiO P~;ince;sa 
do Vale Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos sem 
dire:íto de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
crida média na Cidade de Itaobim, Estado de Minas Ge!ais. 

Art._ 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua ·publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está 
encerrada a discusSão; 

Em votação. 
Os SrS. Simádore-s que a aprova·m- Queiram pefinanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
o-projeto vai"à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 19: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W45, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos -termos do art. 
375", "iilCiso VIII, do Regiinento Interno, com!:únado 
com o art. 64, § 29~ da Constituição.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto LegisR 
lativo n' 45, de 1992 (n' 131191, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o· ato que outorga permissão à Rádio Paranda 

. ):..tda., para explorar serviço de radiodifusão sonora ·em fre
qüê-nci:i mOdulada na Cidade de Marília, Estado de São Paulo, 
tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Júlio Campos. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado, com os votos contrários dos Senadores já refe
ridos. 

A matéria vai à Comissão Din!tóia-, para a: redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:_Sobre a mesa 
redação final que será lida pelq Sr. _r• Secretário. 

É lido o seguini_e 

(Da CO_ií~Is-Sãà'Diretora) 
PARECER N• 194, OE í992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 45, de 1992 (n~' 131, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora àjjresenta a re-daçâo-fin-:il"do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 45, de 1992 (n' 131, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outórga per
missão à Rádio Raranda Ltda. 1 para exp1or~r_ serviço de radio
difusão sonora em freqüência nlOdulada, na cidade de Man1ia, 
Estado de São Paulo. 

Sala de Reuniõe• da Comissão, 16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator 
- Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 194, D.In992 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 45, de 1992 (n' 131, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso NaciOnal aprovou, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLA l"IVO N' , DE 1992 

Aprova o ato que outorga pennissão à Rádio Paran~ 
da Ltda., para explorar serviço de radiodifusão s.onora 
em -freqüência mOdulada na cidade de Marflia, Estado 
de São Paulo. 

Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere a Portaria 
n~> 114, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
Corhi.micaÇões, que -outOrga permisSão ã Rádio Paranda Ltdã.., 
para explorar, pelo prazo de dez anos sem direito de exclusi
Vidade, serviço de radiodifuSãO Soilõ"ni eiTl freqUeiicül itlodu
lada na cidade de Marília, Estado de São Paulo. 

Art. 2? Este Decretõ-Legislativo entra em vigor" na data 
de sua publicação. 

"OSR. PRESIDENTE (Mauro. Benevii!es) _:_Em discus
s_ão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da .Palavra, está 
encerrada a discussão. 

Em votação . 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada, com os votos dos contrários Senadores já refe

ridos. 
O projeto vai à promu1gação·. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --=Item 20: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 47, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tefniõS do art. 
375, inciso· VIII, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 64, § 2•, da Constituição.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n'~ 47, de 1992 (n' 73/91, na Câmara dns 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Vila Real Ltda., para explorar serviço âe radio
difusão sonora na Ciade de Ituiutaba, Estado de Minas 
Gerais, tendo 

PARECER favorável, pro[erido em Plenário, Re
lator: Senador Júlio Campos. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pern1anecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai"â Comfssão Diretora, para a-redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeQevides) --,. Sol;>re~a me-
sa, redação final que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 195, DE 1992 

(Da Comissão Díretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
no 47, de 1992 (no 73, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 47, de 1992 (n' 73, dç 1991, n,o 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Vila Real Ltda., para explorar serviço de _ 
radiodifusão sonora na cidade de Ituiutaba, Estado de Minas 
Gerais. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator 
- A1exandre Costa - Meira Filho. 

ANEXO AO PARECER N•195, DE 1992-
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 47, de 1992 (n• 73, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Naciorial aprovou, e 
eu, ~ PreSidente do Senado Fed.e_ral, nos ter
mos do art. 48, ite"ID-28, do Regimento Interno, promulgo 
o -seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vila 
Real Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na cidade de Ituiutaba, Es
tado de Minas Gerais. 

Art. l'? É aprOvado o ato a que se refere a Porta
ria n' 97, de 21 de julho de 1989, do Ministro de Estado 
das Comunicações-, cque outorga permis~ão à Rádio Vila 
Rela Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Ituiutaba, 
Estado de Minas Gerais. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus- ~ 
são a redação final. (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, com os votos contrários dos Srs. Senadores 
já referídos. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro ilenevides) - Item 21: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 48, DE 1992 

(Incluído, em Ordem do Dia, nos termos do art. 
375, inciso VIII do Regimento Interno, combinado com 
o art. 64, § 2', da Constituição.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 48, de 1992 (n' 92/91, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato querenova a concessão 
outorgada à Rádio Socic~dade de Feira de Santana Lt~ 
da., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Feira de Santana, Eslado 
da Bahia, tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Re
lator: Senador Meira Filho. 

Em votação. 
Os Srs. SenadoreS -que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa, redação final que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte_ 

PARECER N• 196, DE 1992 

(Da Comissão_ Diretora) 

Redaçáo final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 48, de 1992 (o• 92, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 48, de 1992 (n' !l:l~de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessãcruurorgãda à Rádio Sociedade de Feira de Santana Lt~ 
da., para explorar serviço de radiodifusão sonOra enl onda 
mé_dia, na cidade de Feira de Santana, Estado da :Éahia. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator 
-Alexandre Costa - Meira Filho. 

eu, 

ANEXO AO PARECER N• 196, DE 1992 

Redação fina] do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 48, de 1992 (n~ 92, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que _o Congresso Nacional aprovou, e 
Presidente do Senado Federal, nos termos 
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do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992 

Aprova o ato quereoova a concessão outorgada à 
Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora na cidade de_Feira 
de Santana, Estado da Bahia. 

Art. 1 '! É aprovado o ato a que se refere o Decreto 
n" 98.915, de 1~ de fevereiro de 1990, que renova· po'r- dez 
anos a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Feira de 
Santana Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço "de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Feira de Santana, Estado da Bahia. 

Art. 2'! Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus
são a redação final. (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, com os votos contrários já teTeJ:enciados. 
O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 22: 

PROJETO DE DECRETO LEGISL.f.Tiyp N' 49, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia, _nos 
termos do art. 375, inciso VIII, do 

Regimento Interno, combinado com o 
art. 64, § 2', da Constituição) 

Votação, em turno único, do Prqjeto de Decreto Legis
lativo n' 49, de 1992 (n' 93!91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato_ que renova a concess_ão _outorgada à Rádio 
Difusora de Rio Brilhante Ltda., para explorar sei-Viço de 
radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Rio Bri
lhante, Estado de Mato Grosso do Sul, tendo 

PARECER, favorável proferido em Plenário, Relator: 
Senàdor Júlio Campos:· - - "'" ' '"'"~ 

Em votação. _ . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma·necer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
A matéria vai a Coritissão Diretora, para e· redação final. 

O SR. PRESID.ENTE (Mauro Beneviàés) - SoiJr~~ rr;e, 
sa, redação final que será lida pelo Sr: 1!> SeCretã~-

É lida o·seguinte 

PARECER N•197, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 49, de 1992 (n~ 93, de 1991, oa Câmara dos Depu
tados). · · 

A Comissão Diretora apresenta a red3.ção final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 49, de 199T(n'· 93, de 1991, na 

Câmara dos DePutados), que aprova o ato que re_nova a c.o_n
cessão outorgada à Rádio Difusora de Rio Brilhante Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, 
na cidade de Rio Bt;:ilhante, Estado de Mato Grosso- do SUL 

Sala de Reuniões pà Comissão, 16 de junho de 1992. 
-Mauro Benevides, Presidente - Alexandre CGSta, Lucídio 
PorteUa. Relator- Meira Filho. 

ANEXO AO PARECERN• 197, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
11" 49, de 1992 (n• 93, de 1991, na Câmara dos Depu· 
tados). 

_ Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art._ 48, item 
28 do Regimento Interno, prOmulgo -o seguinte. 

DECRETO LEGISL'\.TIV9 W , DE 1992 

Aprova o ato que reno-va a concessão outor~ 
gada à Rádio Difusora de .Rio Brilhante Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de 
Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul. 

Art. l!> É ·aprovado o ato a que se refere o Decreto 
n• 98.954, de 15 de fevereiro de 1990, que renova por dez 
anos a concessão oUtorgada à Rádio Difusora de Rio Brilhante 
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Rio 
Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul. 
. - .- .Art. 29 Este decr:_:eto le_gislativo entr~ em vigor f_la data 
P~ .s1,1a publicação. 

O SR. PRESIDENTE (M~ur~ Benevides) - Em discús-
são a redaçáo final. (Pausa.) _ 

. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está 
en-Certada a discussão. 

Em votação. 
Os ~rs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) . . 
Aprovada, com os votos contrários já referel_lciados. 
O projeto vai à promulgação. 

O sR.: PRESIDÉNTE (Mauro Benevides) -Sobre a me
sa,, requerim~nto que será lido pelo Sr. 19 Secretário~ · · -

É lido o se_guinte 

REQUERIMENTO N• 413, DE 1992 

- Nos termos do art. 311, alínea a do Regimento Interno, 
requeiro preferêru::ia para o Requerimento n-,. 267, de 1992, 
a fírn de ser apreciado antes da matéria constante do item 
23 da Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992. -Ed;.ard~ S~plicy 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 

o requerimento do Senador Eduardo Suplicy. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

_ O Sr. Eduardo Suplicjr - Sr. Presidente, solicito verifi-
1 cação_ de_ quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,..- Senador 
Eduardo Suplicy,' _q_uais os ·senadores que o apóiam nessa 
manifestação. de verificação de quórum? (Pausa.) 
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É regimental o requerimento de V. Ex• porque conta 
com o apoiamento dos Srs. Senadores Jutahy Magalhães, 
Maurício Córrêa e Chagas Rod~igues. 

Há número, portanto, para o apdiameilto: 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Almir Gabriel 
Aureo Mello 
Chagas Rodrigues 
Meira Filho 
Pedro Simon 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 
Lucídio Portella · 
Ney Maranhão 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SENADOR: 
Josaphat Marinho 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram 
Sim 5 Srs. Sen3dotes, e Não 2. 

Houve 1 abstenção. · 
Total de votos: 8. .. 
Presentes apenas 8 Srs. Senadores. Não há número regi

mental. para deliberação. 

A Pres.idência Yái SusPender a sessão por 10 mínutos, 
aciOnando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores 
a plenário para a verificação de quorum, solicitada pelo nobre 
Senador Eduardo Süplicy com apOio de três eminentes Cole-
gas desta Casa. _ 

Computem-se ãs presenÇas doS nobres Senadores Jutahy 
Magalhães, João Calmon, Hugo Napoleão, Chagas Rodri
gues, José Fogaça e EduardoSuplicy. 

(S,;pen;a às I 8h50min, a sessão é reaberta às 19h02 
min.) 

O SR. PRESIDENTE (!l:faur,a Benevides)- Estüeaberta 
a sessãO: . ' , 

A PreSidência pede' aos Srs. Senadores que tOmeni assen
to em seus respectivos lugares, pois vai ser proCessada a verifi
cação de quorum, solicitada pelo nobre Senador Eduardo 
Suplicy, apoiado po~ c;>ut,ros eminentes Colegas desta Casa. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

O Sr. José Fogaça~ Sr. Presidente, peço a palavra para 
um esclarecimento; • 

.. 0 ~R .. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -· Concedo 
a palavra a V. Ex•. , · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para um esclareci
mento. Sem revisãO 'do orador.) -Sr. Presidente, apenas 
para fazer um esclarecimento em nome da Liderança do 
PMDB. 

O -Senador Humberto Lucena. Líder-da Bancada do 
PMDB, fez um acordo com o PartidO do Governo pela manu
tenção da pauta. Portanto, somos obrigados a votar contraria
mente ao requerimento·.-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Casa fica 
inteirada da manifestação da Bancada dO PMDB. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Maurício COrrêa para encam-inhar 
a votação. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encami
nhar a votação.)- Sr. Presidente, o PDT votá -sim-.--

(Procede-se à votação) 

YOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Almir Gabriel 
Chagas Rodrigues 
Eduardo Suplicy 
João Calmon 
José Richa 

- - Júnia Marise 
Jutahy Magalhães 
Magno Bacelar 
Mário CoVãs 
Maurício_ Corrêa 
Meira Filho 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Pedro Simon 
Wilson Martins 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco 
Hugo Napoleão 
_Ir~ Saraiva 
Jarbas Passarinho_ 
Júlio Campos 
Lourival Baptista 
Lucídio Portella 
Valmir Campello 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O.SEl'YADOR: 
Josaphat Marinho 

o SR. PREsiDENTE (Mauro -Jienevidesr:.... \!o taram 
Sim 14 Srs. Senadores; e Não 9. 

Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 24 

Não há quorum. A matéria fica prejudicada. 
-_Nestas condições, os itens em fase de votação ou por 

dependerem de votação ficam com a deliberação adiada em 
virtude da falta de quorum. 

São os seguines os itens ·cuja ;apredação fica adia· 
da: 

-23-

- PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 29, DE 1991 

(Eín regime de urgência, nos tenrios do art. 336, c, do Regi-
- mento Interno) 

Votação, em turno suplementar, do Projeto de Resolução 
n' 29, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
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que estabelece dias e horários para a realização de reuniões 
ordinárias das· Comissões Permanemes~ tendo _ 

PARECER da Comíssã.CY Diretoxa, oferecendo a Reda
ção do Vencido, sob n"' 25, de 1992, e pareceres favoráveis: 

- da Comissão de Cons-tituição, Justiça e Cidadania, 
sob n' 175, de 1992; e 

- de Plenário, Relator: Senador Francisco Rollemberg. 

-24-

PROJETODE RESOLUÇÃO 
N' 25, DE 1992 

(Em regime de urgênciil;-nos termos do art. 336? c,--do Regi;: 
menta Interno) 

Votação, em turno único, do ProJeto de Resolução n9 

25, de 1992 (apresentado pela Comissão de .Assuntos Econô
micos, como conclusão de seu Parecer n9 161, de 1992), que 
autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar a contra~ 
tação de operação de crédito externa~ no valor de sessenta 
e bum milhões, quinhentos e _trinta e_ dois n;til, noveceptos 
e setenta e hum dólares norte-americanos, d_es_~in~çla a finan
ciar parcialmente, a importação de _hlicóptero, ferramental 
e treinamento de pessoal, para, 1~ Batalhão_ de helicópteros, 
no âmbito do Programa de Reaparelhamento do Exército. 

-25-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 40, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Diâ nos termos do art. 336 c,do Regi
mento Interno) 

Dis-cussão, em tu-rno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 40, de 1992 (n' 2.629/92, na ·casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e-a Organização interna do- Tribunal Re_gional do Trabalho 
da 15" Regíão, com sede em Campinas :...:....:.sp, e dá outras 
providências. ' 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 396, de 
1992, âe extinção da urgência.) · 

-26-

PROJETO.DE LEI DA CÂMARA 
. N• 46, DE 1992 .... 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, _c,do 
Regimento InternoJ 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n<? 46, de 1992 (n~ 2.627/92, na Casa de orige-m), de iniCiativa 
do Tribunal Superior ·do Trabalho, que altera a composíção 
e a organização interna· do Tribunal Regiqnal do Trabalho 
da 10~ Região, com- Sede em Brasília _.:-,DF;--e dá outras 
providências~ _ _ 

(Dependendo de. votação do Requerimento n>.397, de 
1992, de _extinção da __ urgência.) 

-29-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N° 107, DE 1991 . . 

Votação, em turno único, do Projeto_de_ Lei da Câmara 
n' 107, de 1991 (n' 1.877/83, na Casa de origem), alterando 
dispositivos dã Lei n' 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 
que trata do Seguro ObrigatóriO de Danos Pessoais caQ.s~dos 
por Veículos Automotorcs de ViasTerrestres (DPVAT), ten
do 

PARECER favoràvel, sob n' 40, de 1992, da Comissão: 
- de Assuntos Econômicos. 

-30-

PROJETO DE LEl DO SENADO 
N.• 26, PE; 1991 COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n' 26, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Ronaldo 
Aragão, que altera a Lei COmplementar n~' 41, de 22 de dezem
bro de 1981, tendo 

PARECER favorável, sob n• 39, de 1992, da Comissão 
~- de Assunt!}~ E,co~~D_ti~OS:· 

. -31-

PROJE'):'O DE LEI DO SENADO 
N• 106, DE 1991 

(Jncluído em Ordem do Dia nos termos do art_. 172~ I, do 
Regimellto lnteino) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n• 106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto;·que 
acrescenta dispositivo aó art. 89- da Lei n9 8.134, de 27 de 
dezembro de_ 199.0_~ que altera a legislação do Imposto de 

· Re1_1da. e dá outras providências, tendo 
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 

Carlos Patrocínio. 
' · · FayOrável: nos termos de_s1,1J:tstitutivo q"(.!.e ofe-rece. 

32-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 174, DE 199.1 

.Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 174, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, 

- ~que considera contravençãp penal a exigência de exame rela
·-tivo a estado de gravidez, para contratação de emprego, tendo 

· PARECER de Plenário, Relator: Senador Carlos Patro
cínio, favorável. 

-·33.:..; 

PROJETO DE LEl DO SENADO 
N' 272, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei_ do Senado 
n<~72, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que 

J,.-_a_l!t_or~a as_,_pess-ç>á~ físiCAs _a_ a};?~!e"r~m ___ em- suas declarações 
de renda os gastos coin émpi-êgaâoS- dOm-ésticos e dá oUtras 

·providêilcias,·tendo -
PARECER de Plenário, Relator: Senador Eduardo Su

. plicy, favorável. 
-34-. 

· PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 273, DE 1991 

Votação, em turnú'-lirlicO,- dO Projeto de Lei do Senado 
n 9 '273, de 1991, deau~oria da Senadora Marh.lçe Pirifó~ cjtie 
trarlsfere ao domínio do E~tado de Roraima terraS ·perten
centés·à União e_dá outras providências, tendo 

PARECER de Plenário, Relator: Senador José Eduardo, 
favorável ao Projeto e à Emenda n9 1. 

-35-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
W94, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 
Regimento lntemp) 

Votação, ·em turno--único, -do Projeto de Resolução n"'. 
94, de 1991, de ·autoria do Senador Maurício Corrêa~ que 
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altera, no Regimento _Interno do Senado Fede_ral, a tramitação 
de requerimento de remessa a determinada comissão de maté
ria despachada a outra, tendo 

PARECER de Plenário, Reialor: Senador Áureo Mello, 
favorável. 

-36-

REQUERIMENTO 
N> 112, DE 1992 .. 

Votação, em turno úri1Có;- do ReqUerimento n9 112, de 
1992, de autoria do Senador Amir Lando, solicitando, nos 
termos regimentais, a tranScriÇão, nos Anais_do Senado Fede
ral, do Editorial Publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição 
de 29 de março de 1992, intitulado "Desafio ao -congresso 
NaciOnal". 

-37-

REQUERIMENTO 
N' 161, DE 1992 

Votação, em turno úriiCó, -do Requerimento n9 161, de 
1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando nos 
termos regimeiltalS, -a-transcrição, nos Anais do Senado_Fe_de
ral, dos discursos pronunciados pelo Presidente da República, 
por oc3sião das cerimónias de pósse do Minist!ó-Chefe da 
Secretaria de Governo e do Ministro da Justiça. 

-38--· 

REQUERIMENTO 
N' 171, DE 1992 

Votação, em t1:1rno único, do Requeriinellto n9 171, de 
. 1992, de .autoria do Ser.ador V.almir Campelo, solicitando, 
no~ termos regi,mentais,_ a tiànscriçâO, nos Anais do Senado_ 
Federal, do editorial "Poli valência do Metrô", publicado no 
jornal Correio Braziliense, edição de 20 de abril de 1992. -

-39-

REQUERIMENTQ 
N' 203, DE 1992 

. ' - - - -

Votação, em tUrno úníco, çio Requ~rimento n9 203, de 
1992, da Senadora M;arl,uc~ Pinto~ solicitando, nos termos 
regün.ent~i~,. a reti,r~d~ Po Projeto de Lei do "Serüid() n~ 287, 
de 1991, de sua autoria, que "altera a denominação da Supe
ri,ntendênci_a_da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA". 

-40-

REQUERIMENTO 
N' 267, DE 1992 

Votação, em turno úníco, do Requerimento n9 267, de 
1992, do Senadqr Eduar~o Suplicy, solicita-rido, nos termos 
do ~r.t. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em 
·ord~m do Pia do ProjetQ de Lei do Sen~do n'}S, deJ991, 
de sua autoria, que dispõe sobre a divulgação dos principais 
deyedores junto à Secretaria da Receita Federal, ao Ministério 
do Trabalho e da Previdência Social e Caixa Económica Fede
ral e dá outras providências. 

--41-

REQUERIMENTO 
N' 268, DE 1992 

Votação, em turno_únfcb~ do Requerimento n9 268, de 
1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos-termos 
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a·inclusão em 

ü_rdem do Dia do Projeto de Lei do Senado n9 132, de 1991, 
de sua autoria, que dispõe sobre o depoimento de autoridade 
ou cidadão perante as Comissões da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal e do Congresso Nacional. 

-42-

REQUERIMENTO 
N9 341, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 341, de 
1992, de autoria do Senador Maur(cío Corrêa, solicitando~ 
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a 
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de_ Lei_ da Câmara 
Ii" 9, de 1990, que cria o Programa Diário do Cóngiesso Nacio
nal para divulgação do's trabalhos do Poder Legislativo na 
televisão, e determina outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Nos termos 
da alíneae, do art. 175, do Regimento Interno, a Presidência 
retira da pauta a matéria constante do item 27. 

É o seguinte o item retirado: 

-27-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 7, DE 1992 

(Em regime de urgência nos termos do ait. 336~_c; d6 
Regimento Int.erno.) 

Discussão •. em turno único, ·do ProjetO de ReSolUção n" 
7, de 1992, de'autoria do Senador Iram Saraiva, que dispõe 

· sobre limites globais e condições para as operações de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Muni
cípiOS -e suas autarquias, e estaOefece limites e condições para 
concessão de garantias, tendo 

PARECER, sob n' 164, de 1992, da Comissão. 
- ·ae Assuntos Económicos, favorável ao Projeto, nos ter

mQs- de Substitutivo que oferece. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 28: 

OFÍCIO N' S/7, DE 1992 

(Em regi~ e _de urg~nciã, -nos termos- do art. 336, c, 
do 

Regimento Interno.) 

Ofício n' S/7, de 1992, relativo a pleito do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, para que possa emitir 
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande 
do Sul LFT/RS, vencíveis no segundo semestre de 1992. 
(Dependendo do Parecer.) 

Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Pedro Simon para proferir o pareCer sobre 
a matéria. 

Q SR- PEDRO SIMON (PMDB - Il.S. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presídente, Srs. Senadores, o Senhor Gover-

--nador do Estad_o_do Rio Grande do Sul encaminha para apre
ciação do Senado Federal, pedido de autorização apra a eleva
ção do limite do estabelecido pelo item II do art. 39 da Resolu
ção n9 58/90, do Senado Federal, a fim de viabilizar a emissão 
e colocação no mercado, através de ofertas públicas, de Letras 
Financeiras do Estado do Rio Grande do Sul - LFT/RS. 
Os. recursos advindes da emissão. serão destinados ao giro 
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da dívida mobiliária -interna estadual vencfvel_ no 29 semestre 
de 1992. 

A operação pretendida. de conformidade com o pactuado 
no Memorando de Entendimentos, firmãdo pelo Estado_ do 
Rio Grande do Sul com o Ministério da Economia,- E_azertd<J,_ 
e Planejamento, e Com o Banco Central do Brasil, apresenta 
as seguintes característiCãS:-

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parcela de 17%; 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igUal ao das Letras Finãnceiiãs do TesOUro 
Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.838 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
O características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 

J0-8-92 
15-8-92 
1°-11•92 
15-11-92 
15-11-92 
Total 

Quantidade 

9.!J.+J.461 
40.598.601 
2S.140.113 
160<16.074 

3.000.0()().(Kl0 
3.090.878.949 

Tftulo 

531460 
531460 
531460 
5314(,0 
534000 

g) prcvis:\o de colocaça.o e vencime-nto doe; títulos a serem 
emitidos: 

Colocaç!lo Vencimento Tftulo Data'Base 
3-8-92 15-ll-<17 531818 3-1!-92 
17-8-92 15-8-97 531824 17-8-92. 
3-11-92 15-11-97 ~1R3R 3-11-92 ' 
16-11-92 15-11'<17 5111!25 16-il-92 

h) forma de colocação: através de o feitas públicas, nos termos 
da Resolução n'' 565, de 20-9-79, do Bimcó Central; 
i) autorização legislativa: Lei n•' 6.465 e 8.822, de 15-12-72, 
respectivamente, e De_creto Estadual n~ 34.090,- de 6~11-91. 

Dada a dificuldade ,de colocação dos títulos nas institui
ções não-oficiais~ o Banco Central do Brasil no seu PafeceÍ' 
DEDIPICODEU- RJ - 92n9, de 25:5,92, informa ·que 
a quase totalidade dos papéis do Estado do Rio Grande do 
Sul, encontra-se em poder de instituições firianceíras ·oficiais 
do Estado, e que a dívida mobiliária atiitgiu em 30-4-92, o 
montante de Cr$3.929. 767,2 milhões, representada em termos 
quantitativos, por 144.773.546.566_Letras Financeiras do Te
souro do Estado do Rio Grande do Sul. · · -

Informa ainda, que o perfil da dívída define.:se por 
37,89% dos títulos, com vencimento até L993 e 62,11% após 
esse exercício. Autorizada a operação de resgate dos títulos, 
conforme solicitado pe_lo OL"Sn, de 1992, a proporção será 
de 23-,29% com vencihferlio ate 1993~ e~76;71 %, a Vencer 
entre 1994 e 1997, o que fãvorcce a situaçãO de endividamento 
estadual. Vale ressaltar, que a einissão preteiidida não caracte
riza a criação de_ novas responsabilidades para o Estudo, por
quanto trata-se de prorrgação de compromissos existentes e 
para os quais o pleiteante não dispõe dos recursos-neCessários 
para efetivar o resgate. O não pagamentodos títulos vencíveis 
no 29 _semestre de 1992 implicaria fOrte pressão -sObre o já 
combalido mercado de títulos da espécie. -

A apreciação da matéria por esta Casa -estã subordinada 
a vários dispositivos constitucionais e rcgul!lmentare_s, e para 
fazer cumprir o estabelecido pelo item II do artigo 3''da Reso-

lução no 58/90, há necessidade de que seja autori.Zãda a eleva
çã'o- temporária do limite para o dispêndio anual da dívida 
consolidada do Estado, em Cr$257.042,6 milhões, referente 
ao exercício de 1997. , , 

Tendo em vista o mérito do pleito, que caracteriza uma 
prorrogação de compromissos assumidos pelo Estado sem a 
criação de novas responsabilidades, _e a proposição do Go
vúno do Estado do Rio Grande do Sul de reduzir o estoque 
de sua dívida mobiliáriá~ limitando em 83% a rolagem dos 
papéis vencíveis nos exercícios de 1992 e 1993, e de 82% 
em 1994, somos pelos acolhimento do pleito, em caráterexcep
cional, nos termos do seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 31, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Gomde_dº_Sul 
a elevar, temporariamente, em caráter excepcional, o 
limite definido pelo item II do art. 3~ da Resolução n~ 
58/90, do Senado Federal, a fim de viabilizar a emissão 
e colocação no mercado, de Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado do Rio Grande do Sul- LFTIRS, vencíveis 
no 29 semestre de 1992. 

O Senado Federal resolve: 
Arte 1' É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

- autorizado a elevar, temporariamente, em caráter excepcio
nal, o limite estabelecido noi item II do art. 3~> da Resolução 
n~ 58/90, do Senado Federal, a fim de viabilizar a emissão 
e colocação no mercado, através de ofertas públicas, de Letras 
Financeirãs do TeSóüfo do Estado do Rio Grande do Sul 
-LFT/RS. 

Parágrafo único. A émissão das LFT/RS destina-se ao 
giro de 83% dos 3.090.878 .. 949 _títulos vencíveis no 2" semestre 
de 1992. 

Art. 29 As condições financeiras da emissão das.LFT/ 
RS são as seg1:1intes: 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parcela de 17%; 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do TeSouro 
Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.838 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 

1 °-8-~2 
15-8-92 
1°-ll-92 
15-11-92 

. 15-11-92 
. TOtal. 

Quanlidadc 

\1.(~.1.461 
40.598.601 
2501403]3 
16Jl96.074 -

3.ooo:om.<Rl0 
. 3:090.878.949 

Título 

511-k>O 
531460 
531460 
531460 

- 5140()() . 

g) prcvis.1o de coloe<~çao e veneimentos dos lftuln< a serem 
emilidos: 

Colocaç!lo Vencimento ·muto Data-Rase 

3-ll-92 15-1!-97 51ums 3-X-'J2 
17-8-92 15-R-<n 5311!24 17-8-92 
3-11-92 15-11-97 53iS38 3-11-92 
16-11-92 15-11-97 S3182.S 16-11-92 
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos 
da Resolução n• 565, de 20-9-79, do_Banco Central; 
i) autorização legislativa: Lei n~ 6.465 e 8.822, de 15-12-72, 
respectivamente, e Decreto Estadual n' 34.090, de 6-11-91. 

Art. 3o:> Esta resolução entra etp. vigor na data de sua 
publicação. -------

É o parecer, Sr. Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
do nobre Senador Pedro Simon conclui favoravelmente à ma
téria. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 43. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 173, DE 1991 

DisCUssãO-, em turno suplementar, do Projeto de Lei 
do Senado n' 173, de 1991, de autoria do Senador 
Josaphat Marinho, que disp5e sobre a liberdade de 
imprensa, de opinião e de informação, disciplina a res
ponsabilidade dos meios de comunicação e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n• 156, de 1992, da Comissão; 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1" Secre
tário. 

São lidas as seguintes 

EMENDAN'1 

Dê-se ao § 1' do art. 2' a seguinte redação: 

"Art. 2" ··························~~·····~~···--~--·~·······--
§ 1" Transmissão pública de som e imagem':· a 

que se refere este artigo·, é a düusão -por antenas, saté
lites ou quaisquer outros meios que poss·ai:tfser capta
dos por aparelhos receptores, com ou sem codificadores 
ou conexão através de cabos." 

Justificação 

O termo é desnecessário e até pfejUdidal ao texto, pois 
deixa ao desabrigo da lei transmissões captadas por receptores 
alugados, doados, emprestados ou consignados a outrem. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992. -Fernando Henri
que Cardoso. 

EMENDAN>2 

Inclua-se no § 39 do art. 2", após a palavra "radiodifusão'' 
a expressão "sonora e de televisão ••, será a seguinte a redação: 

"Art. 2<:> ··•••·········•·••••••••••••••••••,•H•··~·······••• 
· § 3' É vedada a participação de pessoa jurfdica 

no capital social de empresa jornalística ou-de radiodi
fusão sonora e de televisão, exceto a de partido político 
e de sociedade cujo capital pertença exclusiva e nomi
nalmente a brasileiros." 

Justificação 

A proposta tem por objetivo manter a coerência do pará
grafo com o comando principal, contido no caput do art. 
2' 

Com a redação proposta nesta emenda, com certeza não 
surgirão dúvidas futll!as acerca dos tipos alcançados que tanto 
se referem à modalidade sonora quanto à televisiva. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992. -Fernando Henri
que Cardoso. 

EMENDAN'3 

Substitua-se no inciso IV do art. 59 a palavra "iÕfund3da•• -
por "inverídica". 

. Justificação 

Ao juiz é sobremaneira difícil aceitar provas de que a 
matéria "infundada'•, isto é, não tem consistência. Ora, na 
busca da prova o que se quer é saber da "verdade", respon
dendo seu autor por abusos quando essa não Iastrear a notícia, 
e não quando esta tiver procedência duvidosa. 

Saladas Sessões, 16 dejugho de 1~2.-Fernando Henri~ 
que Cardoso. 

EMENDAN'4 

Suprima-Se do incíso V do art. 5" a expressão "a memória 
de••, passando o inciSo a-tei a seguinte redação: 

"Art. 5"' •...........••.....••••••••••• -.-.-:. ~-•••• -........... . 
V -Caluniar, difamar ou injuriar pessOa morta." 

Justificação 

Constitui crime contra a honra, a ofensa à pessoa morta, 
mas não existe ofensa à memótia!_isto_ é, à lembrança, exercida 
por p6ssoa viva. em relação ao morto. Seria, ademais, um 
contrasenso referir-se à memória da própriã peSsOa fãlecida. 
QUem morre pode inspirar lembranças, mas não lega a memó
ria.ãoutrem. .. A redação atllal contém dubiedade de _sentido, 
merecendo ser alterada. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992. -Fernando Henri
que Cardoso. 

EMENDAN'5 

Inclua-se no § 19 do art. 11, após a expressão "descendente 
eQl l"' grau'', as palavras ou '~colaterais". quando a ofensa 
for dirigida a pessoa morta, passando o parágrafo a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 10. •••••--•••••••••••••••·•~···~·--v•••••••• .. ••••• 

§ 1" A ação privada promovida, dentro de seis 
meSes, contados a partir da divulgação, mediante quei· 
xa do ofendido, do seu representante legal, quando 
incapaz, do cônjuge supérstite, Ou do ascendente ou 
descendente em 1"' grau, ou colaterais, quando a ofensa 
for dirigida a pessoa morta." 

Justificação 

Não é compreensível que ao colater~is s~jam eJÇ__cluíd~s 
do díreito de defender seus mortos. A_lém dtsso! es~e~ nac:> 
têm memória, apenas deixam.lembranças, daí tambéril o rea
juste redacional. 

Sala das Sesoões, 16 de junho de 1992. -Fernando Henri
que Cardoso. 

EMENDAN'Ó 

Substitua~se no § 19 do art. 15 a expressão "de trinta 
dias" por "seis meses" a cOntar da data de divulgação, passan
do o parágrafo a ter a seguinte redação: 

"Art. 15. ······························--·--···-·····--·· -
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§ 19 Os veículos de comunicações descritos no 
art. 1<:> desta Lei são obrigados a guardar a gravação 
de seus programas pelo período mínimo de seis meses, 
a contar da data de divulgação." 

Justificação 

O art. 11, anterior ao que pretende modificai, estabelece 
prescrição, em seis meses, para a ação. Não faz_sentido que 
os veículos de comunicação guardem por apenas 30 dias as 
gravações de, seus programas. A proposta é de conciliação 
do § 1• do art. 15 com o disposto no art. 11, permitindo-se 
contestação. Além disso, é necessário que se fixe - como 
é proposto na emenda - a data inicial. 

. Sala das Sessões, 16 de junho de 1992.-Fernando Henri
que Cardoso. 

EMENDAN•7 

Suprima-se o § 2~" do art. 15, renumerando-se os demais. 
' . -

Justificação 

O parágrafo que se quer excluído do texto con-cede às 
emissoras de televisão- que têm atividade exatamente sobre 
image11:s-gravem apenas o solli da programaçãO-trarismitida. 
É um paradoxo, que merece ser corrigido, não serem obriga
das a guardar imagens. 

. Sala das Sessões, 16 de junho de 1992. -Fernando Henri
que Cardoso. 

EMENDAN'S 

O caput do art. 28, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 28. É concedida anistia a todos os -conde
nados pela prática dos crimes descritos na Lei n9 5.250, 
de 9 de fevereiro de 1967 ." 

Justificação 

O objetivo da presente emenda é restabelecer um dos 
princípios mais imporíanteS e mais debatidOs aurante toda 
a tramitação dos projetas de lei referentes à lei de imprensa: 
conceder anistia a todos os condenados com base na draconina 
Lei n9 5.250- a Lei-de Imprensa em vigor atualmente. Filz-se 
necessária a presente emenda já que-por- Um lapso consta 
no Substitutivo aprovado em Plenário- a-Lei n9 4.737, de 
15-7-65- o Código Eleitoral. Evidentemente o objetivo do 
legislador democrático é anistiar as pessoaçque lãbutam na 
Imprensa e não aquelas que incorreram em 
violações ao Código Eleitoral. -

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992, - Senador José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus
são a matéria. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão. A matéria volta às comissões pãra 

exame das emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesf-Jtem 44: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emen
da à ConstituiçãQil!>-l, de 1992, de autoria do Senador 
EpitáciO--Cafeteii:"a, que acrescenta ·:a,rínea _c aô iil.ciso 
DI do art. 150 da Constituição Federal. (4~ sessão de 
discussão.) 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria será incluída oportuna-

mente em Ordem do Dia, em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
19h10min, com a seguinte · -

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE RESOLUÇÃO . 

N' 29, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos dO a!t.- 330, c, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno suplementar do Projeto de Resolução 
n9 29, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que estabelece dias e horários para a realização de reuniões 
ordinárias das ComissõeS Pei'manentes~- tendo -

PARECER da Comissão Diretora, Oferecendo a Reda:.:
ção do Vencido sob n9 25, de 1992; e pareceres favoráveis 

- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 
n• 175, de 1992; e -- ···· 

-de Plenário . 
Relator: Senador Francisco Rollemberg. 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N' 25,DE 1992 

(Em regime de urgência, noS termos do art. 336, c, do 
Regimento Interna.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 
-2-5, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econõ
micos coino_ conclusão de seu Parecer n" 161, de_ 1992), que 
autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar a·contra
tação de operação de crédito externo, no valor de sessenta 
e um milhões, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e 
setenta e um dólares norte-americanos, destinada a financiar, 
parcialmente, a importação de helicópteros, ferramental e 

- treinamento de pessoal, para o !!>Batalhão de Helicópteros, 
no âmbito do Programa de Reaparelhamento do Exército. 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 40, DE 1992 

(Incluído em Ordem ~o Dia nos termos do art. 336 c, 
do Regimento Interno.) - - ----

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 40, de 1992 (n' 2.629/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 15• Região, com sede em Campinas - SP, e dá outras 
providências. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 396, de 
1992, de extinção da urgência.) -

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N'46, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do _arL336, c, 
do Regimento Interno.) - · 
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DiscusSão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n~ 46, de 1992 (n9 2.627/92, na Casa de origem), de inicíatiVa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera_ a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 109 Região, tórii sede em Brasília -DF, e dá outras 
providências. 

(Dependendo de votação do Requeiiriie-nto~n' 397, de 
1992, de extinção da urgência.) 

-5-
PROJETO DE LE1 DA CÂMARA 

N• 107, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 107, de 1991 (n• 1.877/83, na Casa de origem), alterando 
dispositivos da Lei n• 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 
que trata do ,Seguro Obrigatóiio de Danos Pessoais causados 
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPV A 1:'), ten
do 

PARECER favorável, sob n• 40, de 1992, da Comissão. 
- de Assuntos Econômicos. 

-6-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no:> 

94, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que 
altera, no Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação 
de requerimento de remessa a determinada comissão de maté
ria despachada a outra, tendo 

PARECER de Plenário, favorável. Relator: Senador 
Áureo Mello, 

-7-
Votação, em turno único, do Requerimento n9 112, de 

1992, de autoria do Senador Amir Lando, solicitando, nos 

termos regimentais, ·a transcrição, nos Anais do Senado Fede
ral do Editorial publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição 
de 29 de março de 1992, intitulado "Desafio ao Congresso 
Nacional". 

-8-
Votação, em turno -único, do Requerimento--n9 161, de 

1992, de autoria do Senador Marco _Maçi_~l. solicitando, nos 
termos regimentais, a trail_ScriçãQ, nos AnaiS do ~enado Fede
ral, dos discursos pronunciados pelo Presidente da República, 
por ocadião das cerimónias de posse do Ministro-Chefe da 
Secretaria de Governo e do _Ministro da Justiça. 

-9-. 
Votação, em turno único, do Requerimento n9 171, de 

1992, de autoria do Senador Valmir Campelo, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anáis do Senado 
Federal, do editorial "Polivalência_do Metró", publicado no 
jOrnáf Correio Braziliense, edição de 20 de abril de 1992. 

-lO-

Votação, em turno único, do Requerimento -ni' 203-, de 
1992, da Senadora Marluce Pinto,· solicitanâo, nos termos 
regimentais, a retirada do Projeto--de Lei do Senado n9 287, 
de 1991, de sua autoria, que "altera a denominação da Supe
rintendência da Zona ~r anca de_ Manaus - SUFRAMA". 

O-SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 19 horas·e_7 minutos.) 

Ata da 1193 Sessão. em 16 de junho de 1992 
za Sessão Legisla!iva Ordinária, da 49• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-

Pre.~id~ncia do Sr. Mau.ro Benevides 

À~ IQ HORA~ P 12 M/NliTO~, AC'HAM,~R PRR
SRN11!S ()~ .~R~. S/'NAI.>OR/i.~: 

Albano Franco - Alexandre C"'o!iita - Almir Gabriel -
Aluizio Hc7crra - Ama1.onino Mendes - Amir I ando -
Antonio Mariz - Aurco Mello -~Carlos Dc'Carli - Carlos 
Pai rocfnio - Cha~a,< Rodrigues -~ C'id Sahôia de Carvalho -
Coutinho Jorge - Dario Pereira - Dirceu .carneiro - Di~ 
valdo Suruagy - Fduardo Suplicy - Flcio Alvares - Enéas 
Faria - l~pitácio Cafeteira - Flaviano Melo - Francisro 
Rollcmhcrg - Garillaldi Alvc< Filho - Gerson Camata -
Ouilhcrll'X" Palmeira - llcnrique Almeida - llu~o Napo-
lcno - Humhcrtn l ucena - llydek<·l Frcila< - rram Saraiva 
- lrapuan Co~ta Júnior- Jarhas l1a&'-l:trinho- Joa.o Calmem 
- Joan França - Jono Rocha - Jonas. Pinheiro - Josaphat 
Marinho - Jo<l' Fduardo -José Fogaça - José l'aulo Biso! 

- Jos~ Richa- Júlio Campos- Júnia Mnrisc- Jutahy Ma
galhaes - l avoisicr Maia - I cvy Dias - !ou rival Baptista -
I ucfdio Portelln - Magno Bac-elar - Mansut"to de- Lavor -
Márcio r arerda _- Marco Maciel - M:'iric) ('ovas- Maurfcio 
Corr~a - Mnurn Bcncvidcs - Meira Filho - Moisés Abrao 
- Nalmr .hintor - Nelson Carneiro - Nelson Wodekin -
Ney Maranhno - Odaolr Soares - Onofre C)uinan - Pedro 
Simon - Rachid Saldanha 1Jc17i - Raimundo I .ira - Ro
naldo Ara~no- Ronan Tito- Valmir Campclo- Wilson Martins. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 70 Srs. Senadores. Ha
vendo número i"egimeDt31, declaro aberta a sessão~ 

Sob a protéção de Deus, iniciam:ôs nossos trabalhos. 
Sobre a me5a, requerimento que ·será lido pelo Sr. 19 

Secretário.- --



4942 Quarta-feira ·17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) ·Junho de 1992_ 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 414, DE 1992 

Requeremos urgência, n9s termos do art. 336, alínea "c"-, 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n' 2.950-A, de 1992. (PLC n' 52192.) . 

Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. - Humberto 
Lucena- PMDB; Jonas Pinheiro -PTB; Marco Máciel
PFL; Jutaby Magalhães- PSDB; Ney Maranhão- PRN. 

O SR:PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Esse requeri· 
mento será votado após a Ordem do Dia. na foinia-do art. 
340 do RegiMento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_Passa-se à 

ORDEM DO DIA . 

Item 1 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 29, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termOs do, art. 336, 
c, do Regiinento Interno.)'. 

Votação, em turno suplementar, do Projeto de Reso
lução n' 29, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que estabelece dias e horários para a realização. 
de reuniões ordinárias das ComisSões Permanentes, tendo 

PARECER da ComissãO Diretora, oferecendo_a Re
dação do Vencido, sob n9 25, de 1992; e pareceres favo
ráveis: 

- da Comissão de ConStituição, Justiça e Cidadania, 
sob n' 175, de 1992; e 

- de Plenário. 
Relator: SeDador Francisco Rollemberg. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 415,· DE 1992 

Nos termos do art. 315, combinado com a alínea a do 
279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação 
do Projeto de Resolução n• 29, de ·1991, a fim de que sobre 
ele seja ouvida a Comissáo de Ass~ntos Económicos, -

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992. -Senador Abnil" 
Gabriel. --- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
Estando a matéiiã eril regíme- de UrgêriClá, SOlicito ao 

nobre Senador Almir Gabriel o parecer respectivo. 

O SR- ALMIR GABRIEL (PSDB - PA. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden_te, Srs. Sena
dores, somos favoráveis ao qtie fof colocado, acrescentando 
o seguinte artigo: "As CoriliSS6eS Parlamentares de Inquérito, 
em reunião de horário diverso do estabelecido para o funciona
mento das comissões permanentes" ... Quero dizer que é fun
damental que se acrescente este artigo com viStas a garantir 
o funciortame.nto" regular das comissões ~nnanentes. 

É a seguinte a Subemenda apresentada à Emenda 
n9 1, de Plenário: 

SUBEMENDAÀ 
EMENDA N• I, DE 1992, DE PLENÁRIO 

Ao substitutivo do PRS n' 29/91. 
Acrecente-se onde couber: 

''Art. As Comissões Parlamentares de In~ 
quérito (CPI) se reunirão em horário diverso do estabe
lecido para o funcionamento das Comissões Penna~ 
nentes." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui pela apresentação de subemenda à Emenda n9 1, de 
plenário. 

Em votação o substitutivO;- Sem prejUízo da emenda e 
da subemenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Votação da emenda, ressalvada a subemenda. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, pe·ço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o nobre 
SenadOr Alrnir Gabriel referiuMs_e às comissões--de inquérito. 
Melhor seria que _a proposição se referisse a tOdas as comissões 
que não sejam as comissões técnícas: as comisSões de inqué
rito, as Comissões especiais e aquelas outras comissões tempo
rárias, que não deveriam funcionar ao mesmo tempo em que 
funcionassem as comissões técriicas; e não apenas as comissões 
de inquérito. De modo geral, eu diria que as demais comissões 
criadas funcionarão em horário distinto das comissões técni
cas. Isso lhes daria amplitude e evitaria que Coinissões-especiais 
funcionassem ·ao mesmo tempo que as comissões técnicas. 

Já que vamos excluir as comissões de inquérito de funcio
narem ao meSrD.o -telnpo que ãs comissões técnicas, vamos 
excluir também as coniissões espedalS, ·que podem funcionar 
em outro horário que não aqueles fixados pela resolução. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Sena
dor Nelson Carneiro, na reunião extremamente proveitosa 
que realizamos na manhã de hoje, com a presença de V. 
Ex~ e demais presidentes de comissões, foi aventada essa hipó
tese que agora V. Ex~ suscita, e· a SecretariaMGeral da Mesa 
informou que, em conformidade com o que preceitua o art. 
74, as Comissões Temporárias são as internas, previstas no 
Regimento; as eXternas, as destinadas a representar O Senado 
em congressos e solenidades; e as parlamentares de inquérito. 
No Regimento aDteriOr, estavam previStãS -essaçcomissões 
aludidas por V. Ex~; mas, no atual, apenas esses três itens 
integram o art. 74. 

Portanto, a preocupação de V. Er nesse caso não preva
lecerá porque teremos que nos circunscrever, no caso, às Co
missões Parlamentares de lnquérito. 

Em vontação a emenda, ressalvada a subemenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Votação da subemenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

'entados. (Pausa.) 
Aprovada. -
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão Diretora que -ofereCe a rédãÇão-final 
da matéria que será lida pelo Sr. _1~ Secretário.-

É lida a seguinte: 

PARECER N• 198, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 29, de 
1992. . . .. 

A Comissão Dü:etora: apresenta 3 redação final do Projeto 
de Resolução n9 29, de 1992, que estabelece _dias e horários 
para realização_ de _reuniões ordinária.s das Comis.s_Q~s Perma
nentes. 

Sala de Reuniões .da Comissão, 16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Meira Filho, Relator -
Alexandre Costa - Dirceu Carneiro. 

ANEXO AO PARECER W 198, DE 1992 .. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 29, de 1991. 

Faço _saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 

• do Regimento Interno, promulgo a seg!'inte 

RESOLUÇÃO N' ,DE 1992 

Estabelece dias e _horários para realização de reuniões 
ordinárias das Comissões Permanentes. 

Art. 19 A alínea a do art. 107 do Regimento Interno 
do Senado Federal passa a vígoTar com a --seguinte i::edação: 

"Art. 107. . .. ., . ., ...... ., ........ ., ................ ., • ., ........ .. 
a) se ordinárias. semanalmente, durante a sessão legisla-

tiva ordinária, rios segUintes -dias e horários: --
1) Comis.são-rl.e Assuntos EconómiCos: às terças.:.feiras,

dez horas; 
2) COmissão de Serviços de Infra-Est_rutura~ às _terç1ls

feiras, quatorze horas; 
3) Comissão de Constituição; Justiça e Cidadania: às 

quartas-feiras, Çez horas; 
4) COmissão de Assuntos Sociais:_ às quartas-feiras, _qua

torze horas; 
5) Comissão de Relações Exteriores e De(esa Nacional: 

às quintas-feiTas~ dez horas; 
6) Comissão de Educação: às quintaS-feiras, quatorze ho

ras." 
Art. 29 As Comissões Parla_ment_ares de Inquérito reu

nfr-se-ão em horário diverso do esJ.abelecido para o funtiofía
mento das Comissões Permanentes. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor ria data de sua 
publicação. · · 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE(Ma~ro Benevides)- Em discussão 
a redação final (Pausa.) _ _ __ 

Não havendo quem queira fazer uso dá palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs~ Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à próthulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 25, DE 1992 

(Em regime de urgênciã, nos lerrilOs do ãrt. 336, 
·~~_c", do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto âe Resolução 
n~ 25, de 1992 (apresentado pela CorriisSão de Assuntos 
Económicos como co_nclusão de se,u Parecer n~ 161, 
de 1992), que autoriza a República Federativa do Brasil 
a ultimar a contratação de operação de crédito externo, 
no valor de sessenta e hum milhões, quinhentos e trinta 
e dois mil, novecentos e setenta e hum dólares norte-a
mericanos, deslinada a finanCiar, parcialmente, a im
portação de .helicóptç:ros, ferramental e treinã:nlento 
de pessoal, para o P Batalhão de Helicópteros, no 

_ âmbito do Programa de Reaparelhamento do _Exército. 

Passa-se ,à votaçãn do projeto, em turno único. 
Os Srs_. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 
A matéria irá à Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sqbre a Me-
sa, parecer· da ComiSsão DiretOra, oferecendo a rediição final 
que será lida pelo Sr. 1• Secretário. 

h lida o seguinte: 

PARECER N• 199, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução o• 25, de 1992. 

A Coinissão Diretora apresenta a redação_ final do Projeto 
··cte Resolução n9 25, de 1992, que autoriza a República Federa
tiva do Brasil a ultimar contratação de operação de crédito 
externo, no valor de US$ 61,532,971.00 (sessenta e um mi
lhões, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e setenta 
e um dólares norte-:-americtmos), destinada a financiar, parcial-

- meme, a importação de helicópteros, ferramental e treina
mento de pessoal, para o 1~ Batalhão de Helicópteros, no 

-ãmbito_çio PJQgraJ,Tia d~_Reaparelhamento do_Exército. 
Sala de ReUriiões- da ComisSãÕ, T6 àe jUnho de 1992. 

- Mauro Benevides, Presidente -:- Meira Filho, Relator ~ 
Alexandre Costa ~ O_írceu Carn~iro. · 

ANEXO AO PARECER N' 199, DE 1992. 

Redação final do Projeto de Resolução. n• 25, de 1992. 

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, noS termos do art. 48, item 28, 
do Regimento ~nterno,promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1992 
AUtOriza:- a R.epúblic~ Fede~".atiVa do BraSir a ultimar 

contratação de operação de crédito externo, no valor 
deUS$ 61,532,971.00 (sessenta e um milhões, quinhen
tos e tl-inta e dois mil, novecentos e setenta e mil dólares 
norte-americanos), destinada a importação de helicóp
teros, ferramental e treinamento_ de pessoal para o 19 

Batalhão de Helicópteros, no âmbito do Programa de 
-Reaparelhamento do Exército. 

Art. 1 ~ É a República Federativa do Brasil autorizad~ 
a cOntratar ooeraçãõ de crédito externo, no valor de US$ 
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61,532,971.00 (sessenta e um milhões, quinhentos e trinta 
e dois mil, novecentos e setenta e um dólares norte-ame
ricanos), em adita,mento ao contrato firmado em 24 de junho 
de 1988 entre a União e um consórcio constitUído pelas empre
sas Helicópteros do Brasil S/A - Helibrás, Aeroespatiale 
Societé Nationale Industrielle e Engesa- Engenheiros Espe-
cializados S/ A. - · · · 

ParágrafO único. A operação- de crédito externo desti
na-se a financiar, parcialmente, a importação de hdicópteros, 
peças para manutenção, ferramental e treinamento de pessoal 
para o 1" Batalhão de Helicópteros, no âmbito do Programa 
de Reaparelhamento do Exército. 

Art. 2" As condições financeiraS: básicas da operação 
de crédito são as seguirites: 

a) valor total da elevação: US$ 61,532,971.00 (sessenta 
e um milhõ_es, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e 
setenta e um dólares norte-americanos); 

b) juros:_l0,6% (dez inteiros e seis décimos- por centO) 
ao ano, semestralmente vencidos, pagos juntamente com o 
principal financiado; 

c) "flat fee": US$ 250,000.00 (duzentos e cinqüenta mil 
dólares norte-americanos) a ser paga após a emissão do_Certifi
cado de Autorização, que será expedido pelo Banco_Central 
do Brasil; 

d) "down payment": 15% (quinze por cento) a ser pago 
somente após a emis-sáó "do CertifiCado de Autorização, de 
acordo com o seguinte cronograma: _ - -

-1•parcela:-7,5% (sete e meiO porcento) do valor global 
(US$ 4,614,972.83 -_quatro milhões, seiscentos e quatorze 
mil, novecentos e setent_a e. dois dólares _norte.-americanos 
e oitenta e três centavos), após a emissão das guias de impor
tação pelo CEDEX, se for o caso; 

-2~ parcela: 7,5% (sete e meio póf cento) do valor dos 
lotes n".101 e 102 (US$ 354,960.00- trezentos e cinqüenta 
e quatro mil, novecentos e sessenta dólares norte-americanos); 
em até setenta e cinco dias antes da data prevista para o 
embarque dos referidos lotes; 

-3• parcela: 7,5% (sete e meio por cenfó)" do valor do 
lote n' 103, (US$177,480.00- cento e setenta e sete mil, 
quatrocentos e oitenta dólares norte-americanos), em até- se
tenta e cinco dias após o pagamento da segunda parcela; 

-4• parcela: 7,5% (sete e meio por cento) do valor total 
dos lotes n" 104 a 138 (US$ 4,082,532.82 - quatro milhões, 
oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e dois dólares e oitenta 
e dois centavos_), em até quarenta e cinó) dias após a data 
prevista para o embarque dos lotes n9s 101 e 102; 

e) esquema de amortização: 85% (oitenta e cinco por 
cento) do principal financiado em dezesseis .prestações semes
trais, iguais e consecutivas, venceiido o primeiro pagamentO 
seis meses após o respectiVo embarque. 

Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida no prazo de doze meses, a contar de sua 
publicação. · 

Art. 4'-' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviâes) =.. Eni discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso_da palavra, encerro 
a discussão. - -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queirain peniianecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE .(Mauro Benevides)- Item 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 40, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
336 "c", do Regimento Interno.) 

Discussão, ém turno único, do Projeto de Lei da 
Câmaian• 40, de 1922{n'2.629/92, na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
altera a composição e a organização" iilterna do Tribunal 
Regional do Trab~lho_da 15• Regfão-, ·cnm-séde em 
Campi!J.aS - SP. e dá Outras providências. - -

(Dependendo da votação do Requerimento n' 396, 
de 1992, de extinção da urgência.) -- - - - · 

E~ votação o requerimentO. : 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permãm!cer 

sentados. (Pausa.) · · · 
-Aprovado. 

A matéria volta à tramitação nonnal. 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) -Item 4: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 46, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia no~ termos· do att. 
336, "c", do R,_egimento Interno.) ~ _. ~ 

DiSCt1ssão, em turno- únfco, do Projeto ·de· Lel da 
Câmara n' 46, de 1992 (n' 2.627/92; na C.Sa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
altera a composiçãO e a orgãilização ititerna do Tribunal 
Regional do Trã.b-alho da l<r Região, com sede -em 
Brasília - ...... DF, e .dá outras providências. 

(Dependendo de votação do Requerimento n" 397, 
de 1992, de extinção da urgência.) -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram- per-manecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A-matéria: volta à tramítaÇão_-normal. 

- o· sR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 107, DE 1991 

V~tação, em turno único, do Projeto de Lej __ da 
Câmara n' 107, de 1991 (n' 1.877183, na Casa de ori
gem), alterando dispositivos da Lei ri• 6. f94,' de 19 
tie dezembro de 1974, que trata do SegUro Obr_igaió"iíó 
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores 
de Vias Terrestres (D PV A T), tendo 

PARECER favorável, sob n• 40, de 1992, da Co-
missão. - - · - - -- --- --- "-~- ---~---- --

- de Assuntos Econômicos. 

A discussão da matériã fo{encerrada na-se~~ão Õrdinária 
do dia 11 de junho próximo passado. · · 

Em votação o projeto;- em fumo úniCo:. _______ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane~er 

sentados. (Pausa.) . 
Aprovado. 
O projeto vai ã SailçãO'. - -

É o seguinte o projeto_ aprovado: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 107, DE 1991 
(N• 1.877/83, na Casa de origem) 

Altera dispositivos da Lei n• 6.194, de 19 de dezem· 
bro de 1974; que trata do Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por VeíCulos Atomotores de Vias Ter
restres - DPV AT. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Os arts. 4•, 5•, 7• e 12, da Lei n• 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, passam· a v1gorar com âs seguintes 
alterações: 

"Art. 4"' ····································-··········-······~···~· 
§ 19 Para fins deste artigo, a companheira será equipa-

rados à esposa, nos casos admitido pela Lei Previdenciáriã; 
o companheiro será equiparada ao esposo quando tiver com 
a vítima convivência marital atual por mais de-cínco anos, 
ou, convivendo com ela, do convívio tiver filhos. 

§ 2<:> Deixando a vítima beneficiáriOs iiiCapa:Z:es·, ou sen
do ou resultando ela incapaz, a indenização do seguro _será 
liberada em nome de quem detiver o encargo de sua guarda, 
sustento ou despesas, conforme dispuser alvará judicial. 

Art. 5' ·····~·······••••••n•••••••••···············-·-·------··•·•A•-•-u- _ 
§ 1 <:> A indenizaçãO referida neste artigo será paga com 

base no valor da época da liqüidação do sinistro, em cheque 
nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 
sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de quinze dias da 
entrega dos seguintes documentOs: . 

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão poli
cial competente e a prova de qualidade de beneficiários no 
caso de morte; 

b) ;ci . 
§ 2• ................................................................. . 
§ 39 Não se concluindo na certidão de _óbito o, nexo 

de causa e efeito entre a morte e o acidente, será acres_centada 
a certidão de auto de necropsia, fornecida díretamerlte pelo 
Instituto Médico Legal, independentemente de requisiÇão ou 
autorização da autoridade policial ou da jurisdição do aci
dente. 

§ 49 Havendo dúvida quanto ao nexo de caUsa e e"fêito 
entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médfcas 
suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescen
tado ao boletim de atendimento hospitalar relatóriO de inter
naniento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospi
talar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos 
interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora. 

§ 5• O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente 
também quantificará as lesões físicaS ou psíqU.iC:as peimàneótes' 
para fins de seguro previsto nesta Lei, em laudo comple
mentar, no prazo médio de nove~ta dias do evento, de acordo 
com os percentuais da tabela das Condições Gerais de Seguro 
de Acidente suplementada, nas restrições e omiss6es desta, 
pela tabela de acidentes do trabalho e da Classificação Interna· 
clonai das Doenças. 

Art. 7~ A indenização por pessoa vitimada por veículo 
não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 
realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições 
e prazos dos demais casos por um Consórcio coristitllfdo, Obri
gatoriamente, por todas as Sociedades Seguradoras que Ope
rem no seguro objeto desta Lei. 

§ 1' O Consórcio de que trata este artigo poderá haver 
regressivamente do proprietário do veículo os valores que 
desembolsar, ficando o veículo, desde logo, como -garantia 

da obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação 
fiduciária, reserva de domínio, leasing ou qualquer outro. 

Art. 12. . ............................................. " ....... _._ 
§ i' O Conselho Nacional de Trânsito implantará e fis· 

calizará-ã.S medidas de sua competência, garantidoras do não 
licenciamerito e não círCU1ãÇâO de VeículOs automotoiis de 
vias terrestres, em via pública ou fora -dela, a descoberto do 
seguro previsto nesta Lei. 

_ § 2"' Para efeito do parágrafo anterior, o Conselho Na
cional de Trânsito expedirá normas para o vencimento do 
~g~ro coincidir com o do JPV A, arquivando-se cópia do bilhe
te ou apólice no prontuário respectivo, bem como fazer constar 
no-registro de ocorrências nome, qualificação, endereço resi
dencial e profissional completos do proprietário do veículo, 
além do nome da Seguradora, número e vencimento do bilhete 
ou apólice de seguro." 

Art. 2"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 94, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regimeiltõ Intel-no 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 94, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que altera, no Regimento Interno do Senado Federal, 
a tramitação de requerimento de remessa a determi
nada comisS3o de matéria despachada a outra, tendo 

PARECER de Plenário, Relator: Senador Aureo 
Mello, favorável. 

A discussão-ua matéria foi enceiTada na sessão ordinária 
de 11 do corrente. 

-Em vQtação o projeto, em turno único. 
--Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÂO N• 94, DE 1991 

Altera, no Regimento interno do Senado Federal, 
a tramitação de requerimento de remessa a determinada 
comissão de matéria despac_hada a ou_tra. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1<:> FiC3 revOgada a alínea c dojnciso_ldo art. 255 

do ~egi~ento J~terno do Senado Fede!_al. _ -· _. 
Art. 29 A ~ínea,c ~C? inciso II ~o--~rt. ~55 ~o Regim~!ltO 

-Interno do Senádo Federal passa a ser acrescido do item 12, 
com a seguinte redação: 

"Art. 255. 

II- ...................... ~ ......... ~c••.••••·'··"•••••••••••••• 

C- •••••••••••••••··-u•i. •••••• .- ... ~ ••• ..;. •••••••••••••••••••••• 
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12) remessa a detenninada comissão de matéria 
despachada a outro." 

Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na, data_ de sua 
publicação. - -

Art. 49 Revogam-se as disposições ettn:::o-ntrário. 
O SR. PRESIDEN'l'E (Mauro Benévides)- Item 7: 

REQUERIMENTO N-112, DO 1992 
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 112, 

de. 1992, de autoria do Senador Amir Lando, solici· 
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do Editorial publicado no jornal 
Folha de S. Paulo, edição de 29 de março de 1992, 
intitulado "Desafio 3o Congresso Nacional". 

Em votação o -·requerimento. 
Os Srs. Seriãdores que o aprovam queiraffi pemianeCer 

sentados. (Pausa.) -- -
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja tr3nsCrfção fOi solici
tada: 

DESAFIO AO CONGRESSO NACIONAL 

Antônio Ernúl:io de Morais 

Em artigo publicado no dia 26-3-92, no O Estado de S. 
Paulo, o Ministro Jarbas Passarinho lamenta a fato de se 
falar tanto e se punir tão pouco no campo ·da corrupção. 

Ele tem razão. As CPI? os inquéritos e o próprio noticiário 
têm sido tão intensos quanto incoilseqüentes. Os nomes en
tram e saem dos jornais, sem que o povo fique sabendo o 
que acontece com os corruptos. Alguns são demitidos - e 
só. COm isso, a corrup-Ção, na prática, se "legaliZa''. à de"mi
tido, cheio de dinheiro, vai usá-lo tranqüilamente em nova 
carreira. -

Isso desanima. Enquanto a maioria precisâ trabalhar para 
viver, uma minoria acerta sua vida (e dãs gerações seguintes) 
em agradáveis almoços. É aí que se combinam as comissões, 
o depósito no exterior, enfim, o "pedágio". 

Temos de sair dessa marota onde a imprensa denuncia, 
os_ delegados esbravejam e os juízes demoram para_ julgar. 
O País precisa, urgentemente, de mecanismos eficientes para 
prevenir e punir a corrupção. -

Tais mecanismos já estão no Congresso -Nacional. A ini
ciativa foi do próprio Poder Executivo qUe, em 1991; enviou 
um projeto de lei sobre o assunto que, a esta altura, foi bas
tante aperfeiçoado_ pelas sugestões de vários parlamentares, 
em especial do Senador Pedro Simon. 

Como está, a futura lei é uin verdadeiro torpedo no estô
mago dos corruptos e corruptores. Ela pennitii'á vaScUlhar 
a vida dos que trabalharam no serviço- público e empresas 
da União, Estados e Municípios, rioS três p-oderes, nos dez 
anos passados e nos dez anos futuros. 

Aviso aos navegantes: a lei alcançará também os que, 
não sendo servidores públicos, induziram, concorreram ou 
se beneficiaram de improbidades, de forma direta nu indireta 
-enquadrando-se aqui o· corrupto, o corruptor, os familiares 
e até os amigos dos envolvidos. _ 

O prOjeto está pronto. Será uma lei dura. Não é tudo, 
mas já é _uin grande passo. Com ela, acabarão as desculpas 
de delegados e juízes que hoje reclamam de falta de amparo 
legal. Ela acabará também com a tal "legalizaçiio da corrup-

ção", porque, além da demissão, será exigido o completo 
resssarcimento do. da_no, confiscando:se, de s;úda, não só os 
bens do suspeito e de seu círculo, mas também o acréscimo 
patrimonial resultante de sua improbidade. 

:_ - Mais um aviso- aos navega-ntes: Os sucesSOreS e descen-
.. d~ntes Qos corruptos, curruptores e benefici~rios estarão igual

mente sujeitos às penas da lei. Quanto ãs -iinprobidades, ela 
cobrirá praticamente tudo: r:eceber dinheiro, ~em móvel, imó
vel, comissão, porcentagem, gratificação, presente,.donativo, 
facilitar aquisições, pennutas, aluguéis; utilizar _máquínas, veí
culos, equipamentos, materiais, pessoal, emitir declaração fal
sa, enganosa, incompleta- o que o leitor imaginar está lá. 

O Ministério Público ganhará mais força e entrará logo 
em campo, promovendo o_ seqüestro dos bens, o exame do 
Imposto de Renda, a suspensão do sigilo bancário ,e __ várias 
outras medidas. 

Aprovar essa lei, portanto, é a coisa mais prioritária eril 
um País _em que a corrupção combate as finanças, encarece 
a administração e dilacera a moral. 

Chega de tique-taque e conversa. fiada. Precisamos de 
mais á.Ção e menos falação. O instrumental está pronto. Se 
o Congresso Nacional não aprovar esse projeto com presteza, 
estará lavrando em cartório o seu certificado oficial de descré
dito junto à população. Afinal, os parlamentares querem ou 
não querem ajudar a moralizar o País? Esse e o grande desafio. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 8: 

37 

Votação, em turD.o únk:ó, do Requeririlen:tó n;:.·~61, 
de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição,nosAnais 
do .Senado Feder;al, dos _discursos pronunciados pelo 
Presidente da República, por ocasião das Ceriinónià.S: 
de posse do Ministro-Chefe da Secretaria d~ Gove:rno 
e do MiriistrO da JuStiça. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
Será feita a transcrição Solicitada_. 

É a seguinte a ~~téria-eüj~ trans~r!ção fo_i. sOlitada.: 

DISCURSO DO SENHOR PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA NA CERIMÓNIA DE POSSE DO 

MINISTRO-CHEFE DA SECRETARIA DE GOVERNO 

Brasilia, 2 de abril de 1992. 
Ministro Jorge Borilhausen, 
Estamos reunidos aqui com dois propósitOs: fegístrar a 

criação da Secretaria de Governo e dar a Vossa Excelência, 
Senhor Ministro, as boas-vindas ao primeiro eScalão de minha 
equipe. 

A Secretaria nasce com a chancela legitimadora do Con
gres_so Nacional, que soube compreender os motivos que me 
levaram a propor o estabelecimento deste órgão, como via 
privilegiada de comunicação entre o·Governo e as forças políti
cas do País. 

A posse de Vossa ExCeienda -ocorre em um momemnto 
de amplas mudanças no Governo, que devem ser entendidas 
como mais uma expressão do desejo permanente de buscar 
a melhor sintonia com a vontade nacional, característica nor
teadora de minha ação governamental. 
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Somadas à incorpOráçát'fde brasileiros de grande renome 
em suas áreas de atuaça.o, tais alterações trazem reforço de 
credibilidade e maior capacidade de diálogo com as represen-
tações políticas e sociais. , 

Servem a recriar· o ânimo e a esperan-ça. 
Existe hoje um amplo consenso de que o Governo está 

sabendo mudar para melhor. 
Mas é presciso que fique bem claro o seguinte: as mudan

ças que fizemos destinam-se a permitir a concretização das 
metas originalmente traçadas, dos compromissos que assumi 
com nosso povo, não significando, pois, modificação de ru
mos. 

A inflação está seindo vencida, a reforma do Estado, a 
privatização e os incentiVos à qualidãde e produtividade avan
çam, os CIAC já são uma realidade que' se multiplica. 

Poderíamos citar muitos outros exemplos; todos apont,11m 
para a mesma conclusão: o Governo está ·cumprirido a pro
messa de liderar uma profunda modernização-do Brasil, com 
forte sentido social. 

Uma economia estável, saneada, mais eficiente e cornpe~ 
titiva, livre dos vícios do passado; uma vida política em que· 
o Executivo terá feito fodo o possível para acabar com 
a prevalência dos interesses menores e do fisiologismo; um 
aparelho de Estado mais enxuto e ágil, apto a servir à popula
ção, disposto a quebrar o ciclo da impunidade- este é,Minis
tro Bomhausen, o sentido de nossa luta: oferecer aos brasi
leiros condições de viver com dignidadê, num País digno de 
sua gente. 

A trajetória- de Vossa Excelência na vida pública -em 
Santa Catarina e no âmbito nacional - leva-me a esperar 
uma contribuição do mais alto nível, em tarefas essenciais: 
por um lado, ajudar-me a demonstrar à classe política o acerto 
da mensagem e das propostas do Governo; pOr outro, receber 
em m~u nome os reclamos, críticas e sugestões provenientes 
dessa mesma classe política, e de outros líderes da sociedade 
civil. 

Tal diálogo· deverá guiar-se pelos grandc!s_objetivos nacio
nais, pela realização das legítimas aspirações -da Cofetividade. 

Nesse trabalho crucial de coordenação política, tenho 
certeza de que Vossa Excelência saberá_ que passa a ser a 
tarefa precípua dessa Secretaria de Governo, dar seqüência 
à ação dedicada, inteligente, e sempre modelada pelas melho
res virtudes cívicas demonstradas mais uma vez pelo Ministro 
Jarbas Passarinho- a quem quero agradecer a extraordinária 
colaboração. 

O Ministro Passarinho, com grãnde parcelã de sacrifÚ:io 
pessoal, desempenhou sua missão com competência, equilí
brio e absoluta probidade na condução dos assuntos de sua 
Pasta. 

Ministro Bornhausen, 
Uma vez mais, receba os meus melhores votos de boas

vindas e a manifestação -de minha absoluta confiãnça em 
sua capacidade de corresponder ao grande desafio qu~ tem 
pela frente. 

Deus haverá de nos ajudar! 

DISCURSOJJO SENHOR PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA NA CERlMÓNIA DE POSSE DO 

MINISTRO DA JUSTIÇA. 

Brasília, 2 de abril de 1992. 

Os Homens públicos comprometidos com seu tempo de
vem aceitar a permanente renovação dos desafios. 

A cada instante, a dinâmica dos acontecimentos exige 
soluções que aperfeiçoam os rumoS e reafirmam os compro
missos. 

Ao completar dois anos de Governo, posso dizer, com 
Segurança, que, ·no campo da política, avançamos muito no 
processo de realizações democráticas. 

Hoje, as liberdades de opinar, de participar e de criar 
estão plenamente consolidadas. 
- Os podeies constituídOs funcionam com independência 
e harmonia. 

Mas o trabalho de fortalecimento da democracia nunca 
cessa, pedindo sempre novos avanços. 

Só nos aproxiinarernos da concepção integral da demo
cracia, quando cada brasileiro tiver emprego, salário digno, 
educação, saúde, comida, moradia, meio ambiente saudável, 
requisitos para a cidadania ativa._ ____ __ 

A luta cotidiana de todos riós pela liberdade exige mais 
igualdade e mais justiça: esta é a matriz da ação de meu 
Governo. 

Ministro Célia Borja, 
Estamos às vésperas de decisões fundamentais sobre o 

nosso destino, sobre as nossas instituições. 
Como a própria Constituição prescreve, chega o momen~ 

to de buscarmos, no debate sobre a forma e o sistema de 
Governo, as melhores soluções institucionais para o País. 

É necessário que a cidadania se engaje ativamente no 
exame da questão, compreenda o seu alcance_, especialmente 
no que diz respeito às mudanças que pode trazer aos processos 
eleitorais e partidários. 

Só teremos resultados efetivamente duradouros, se cor
~espopderem à vontade consciente da sociedade. 

E importante sublinhar que não se trata de engendrar 
panacéias ou fórmulas mágiCas de SalVação. 

Em sua essência. esse_ debate se_rá sobre como ampliar 
a participação de cada um de nós, brasileiros, nas decisões 
nacionais, como melhorar a qualidade _de_ representação e co~ 
mo af:ierfeiÇoar o processo decisório,em suma: como realizar, 
em sua plenitu_de, os direitos políticoS-. 

Outro importante aspecto do projeto de reconstrução 
nacional está sendo examinado pelo Congresso: a adoção de 
instrumentos legais que acelerem a modernização da econo
mia; única via para assegurar a todos os çidadãos acess_o demo
crático aos frutos do processo do bem-estar. 

Reestruturar a organização sócia-econômica e redefinir 
o papel do Estado são o cerne das propostas de Emendas 
constitucionais e de outros projetes de lei, como a desregula
mentação dos portos, concessão de serviços públicos, proprie~ 
dade industrial, entre outros, que devem contribuir de forma 
decisiva para a retomada rápida e irreversível do desenvol-
vimento com justiça social. -

Ministro Célio Borja, 
Os desafios institucionais, que vamos encbnúar nos próxi

m_os meses, definem a linha do trabalho que Vossa Excelência 
irá desenvolver. 

Estou seguro de que o Ministério da Justiça - sob a 
condução de um jurista que, além das virtudes do saber e 
da inteligência, _conquistou -ao longo dos anos o respeito e 
a admiração dos brasileiros - contribuirá de forma criativa 
e segura para orientação doutrinária das propostas do Gover
no, nos grandes temas da consolidação da democracia. 

Outras numerosas e complexas tarefas o aguardam no 
Ministério, entre.as quais destacaria corno prioritárias: a con
cretização da _Constituição, por meio dos a tos legislativos 
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reclamados; a revisão do texto constitucional; a permanente 
vigilância quanto à lcgitiniidade dos atos normativos; o crucial 
papel desta Pasta no combate às violações dos direitos huma
nos e ao abuso do poder económico. 

Cumpriria sUblinhar, ainda, a missão fundamental que 
deve desempenhar o Ministério da Justiça como propulsor 
e c-oordenador da modernização e atualização legislativas de 
que o País tanto necessita. . 

Por último, ressaltaria o papel de interlocutor qualifiCado 
que Vossa Excelência deve exercer para assegurar um rela.~io
namento eqwuilibrado, fluido e profícuo entre o Exceu,hvo 
e o Judiciário. 

Com sua presença, Ministro Célia Borja, ~ ação dÕ Go
verno _se reforça em muitos campos. 

Recebemos, hoje, não somente o destacado advogado, 
o professor de direito constitUcional, o juiz-riótável, mas tam
bém o homem de sensibilidade e experiência política, guiado 
sempre por impecáveiS- padrões étic_os. 

Recebemos, hoje, alguém que sabe que a lei é o marco 
necessário da estabilidade e o úriicó-ciliriiiiliO para as tiansfor
mações duradouras nas democracias. 

Meu muito preZado Ministro Jarbas Passarinho. 
É tarefa fácil e natural exaltar em Vossa Excelência o 

grande brasileiro, o exemplo de dedicação àS. Causas públicas, 
de patriotismo e retidão, o parlamentar lúcido, o político que 
honra o Estado do Pará, e que tantas vezes ocupou cargos 
no primeiro escalão do Governo Federal. 

Agradeço-lhe, penhorado, o excepcional serviço que 
prestou ao meu governo e à Pátria. 

A força de sua intelígêD.Cía política, o seu prestígio parla
mentar, a sólida reputação de quem trabalha incansavelmente 
pelo País, orientado Ünicamente pelo _âniri10_ de servir, com 
desapego, honradez e sacríficio, são vitUd-e,~,~~cõ-llhecidas una
nirilemente e que foram' poStas, cOm generoSidã.âe, ao serviço 
das causas nacionaiS. -

Hoje quero-louvar, também, Ministro Passarinho, o ho
inem de sensibilidade, o-sábio conselheiro, que tanto me aju
dou ao longo desses meSes de estreita convivência. 

Espero, como· brasileiro, que Vossa Excelência continue 
a sua- bela trajetória: de homem público, cumprindo o seu 
honroso mandato de Senador da República. 

Deus continuará a ajudar-nos ita missão de erguermos 
um grande País. - -- -

Muito obrigado Ministro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 9: 

-38-

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 171, 
de 1992, de autoria do Senador Valmir Campelo, solici~ 
tando, nos termos regimentaís-,_ã -rra-nsCI:íÇ:âó-~-nOs Anais -
do Senado Federal, do editorial "Polivalência do Me
trô", publicadO no jornal Correio B~aziliens~, __ edição 
de 20de abril de 1992 

Em votação o requerimento. ___ _ 
Os Srs. Senadores Que o ã.provam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a tranScrição soli!ada. 

É a seguinte a matéria cuja transCrição16i'"S01iêi
tada: 

POLIVALêNCIA DO METRÓ 
Um dos traços mais expressivos -de apreço â cultura nos 

países desenvolvidos é a utilização de espaços públicos para 
abrigo das várias manifestações artísticas. Trata-se de uma 
forma não apenas de estimular a criação e_ a criatividade, 
mas, também, de universalizá-las perante- o interesse e o co
nhecimento coletivos, além de ampliar o acesso do grande 
público às realizações que nesse campo forem levadas a efeito. 

Dentro dessa tese a Secretari'-' de Obras, _em estreita arti
culação cOm a Secretaria de Cultiirã,-está desenvolvendo um 
projeto de indiscutível dimensãO cultural e artística no se"iitido 
de bem aproveitar as instalações das 33 estações do Metrô 
de Brasília. Pretende-se implantar em cada uma delas biblio
tecas, exposições, apresentações artísticas com shows e espetá
culos diversos, tendo como público-alvo milhares de pessoas. 
As ações com esse objetivo estão sendo conduzidas por inspi
ração do secretário José Roberto Arruda, considerando, prin
cipalmente, a funcionalidade consolidada pela diversificação 
do uso dos espaços que as estações do metropolitano do DF _ 
tornarão disponíveis. 

A iniciativa vem ao encontro de uma das mais gratifi
cantes realidades brasileiras. A produção artística da capital 
da República e de suas cidadçs-satélites é rica tanto qualitativa 
quanto quantitativamente. As oportunidades para divulgá-las 
comporetam uma ampliação que concilíe a partidpação_popu
lar. E as 33 estações do ·Metr6 equivalem à abertura de um 
mesmo número de salas de espetáculos, com utilização poliva
lente onde grande parte da população será beneficiada em 
termos culturais e educacionais. A freqüência de 27 mil passa
geiros por hora, entrando ou saindo das paradas obrigatórias 
para embarque e desembarque de passageiros; define urna 
platéia cativa que pode e deve ser despert::Ída para as manifes
tações da criatividade dos artistas quer locais quer de outras 
procedências. 

O detalhamento ora em elaboração aeverá surnãriãf uin 
conjunto de práticas que efetivamente interessem o público 
e sejam úteis e prestantes ao desenvolvimento da cultura popu
lar. Há urgência nesse trabalho de seleção_ de_sde que dentro 
de amis 15 dias estarão concluídos os projetas arquitetônicos 
das estações do Metrô, estabelecendo limites nos espaços a 
serem criados em cada uma delas. Urge, pois, definir as formas 
ideais de implantação dos diversos módulos, já de fO!J!la per
manente como nas bibliotecaS, já em -carátef tiaTISítório na 
rotatividade das exposições. 

- Além dos extraordinários serviços a se~em prestados às 
populações dos diversos núcleos urbanos do Ditrito Federal, 
o Metrô cresce em suas dimensões sociais e econôrnicas a:o 

--oferecer aos seus usuários, de um lado, e às categorias artísti
cas, de outro, oportunidades __ ~e aproximação por um dos 
canais mais autênticos de- identificação da cidadania, as artes 
em _§uas múltiplas e amplas modalidades. 

Tal preocupação dos responsáveis pela construção do Me
trô e pelo seu funcionamento amplia de forma inteligente 
e oportuna a funcionalidade da gradne obra pública. Os espa
ços culturais retiram o Utilitarismo imediatista das_ grandes 
instalações que serão levantadas, ao oferecer ao homem que 
passa alternativas que se liguem à sensibilidade e ao gosto 
pelo belo. O passageiro não será um simples transeunte, cami
nhando apressado, em busca de um horário urgente a ser 
cumprido. Ao seguir o trajeto obrigatório em busca de um 
transporte confiável, homens. mulheres, crianças, operários 
ou profissionais liberais terão diante_ de si uma amostragem 
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autêntica da capacidade criativa dos artistas, numa feliz conjuw 
gação reunindo o útil ao agradavél e o funcional ao espiritual. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 10: 

-39-
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 203, 

de 1992, da Senadora Marluce Piiúo, solicitando, nos 
termos regimentais, a retirada do Projeto de Lei do 
Senado n9 287, de 1991, de sua autOria, que "altera 
a denominação da Superintência da Zona Franca de 
Manous- SUFRAMA". 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
O projeto de Lei do Senado n"' 287 será definitivamente 

arquivado. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Esgotadas 
as matérias constantes da Ordem do Dia. - - -

Passa-se à votação do Requerimento de Urgê~cia n"' 
414/92, lido no Expediente, para o Profeta de Lei da Câmara 
n• 52/92. · 

Em votaçãO d requerimento. 
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o-requerimento, a matéria a que se refere figu-

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ___ ordinária Subse-
qüente. _______________ _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Lembro aos 
Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para 
uma sessão extraordinária que deveria ter-se iniciado às 19h. 
de hoje, o que não ocorreu em razão das sessões extraor
dinárias. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência aguarda a articulação das Líderanças no que diz respei
to à formulação de requerimento de urgência b, para várias 
proposições, inclusive que favorecem Estados e Municípios. 

A Presidência assina prazo de 3 niin: para que- as Lide
ranças ultimem a tessitura dessa articulação. 

O SR. MEIRA FILHO- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

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

O SR. MEIRA FILHO (PFL- DF. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, venho acompanhando, desde o começo de_sua adminis
tração, e com muito entusiasmo, o trabalho do prefeito Mar
celo Al~ncar, do Rio de Janeiro. Tenho grande admiração 
por ele, pela sua pertinácia,_ pela sua posição política_sempre 
muito coerente e muito correta. Mas, a serem verdadeiras 
as declarações que vêm estampadas na edição de O Globo_ 
de hoje, o prefeito Marcelo Alencar decepcionou-me. 

Talvez entusiasmado pelo sucesso da conferência Rio-92, 
S. Ex' expôs o pensamento de que a _Capital do Brasil deve 
voltar para o Rio de Janeiro. Está aqui no jórilal mais lido 
do País, O Globo. S. Ex' diz, entre outras coisas, o seguinte: 

"Por causa da vocação e da tradição do Rio, a mudança 
da Capital daria mais estabilidade às instituições. Brasília é 

um lugar isolado do mundo; o povo não ouve nada do que 
se diz lá fora." 

· Com referência ao Rio, diz o seguinte: 
"Aqui, é difícil que ocorra algum isolamento; é a cidade 

dos holofotes que ilumina e é iluminada. Até sob o ponto 
de vista urbano, Brasl1ia está ameaçada, pois foi construída 
para um máximo 300 mil habitantes -o que não é verdade 
-e hoje tem, nos arredores, 2 milhões" -o que também 
não é verdade. 

Questionou ainda os avanços da Capital nos 3-2 an~s de 
existência, acrescentando que os_ governos não se consolida
ram no Distrito Federal; "Lá, o que se vê é o silêncio com 
que a·~ coisas acontecem; Brasília se esconde do Brasil" -
afirmou o ptefeito. -- - --

- Não é possível uma coisa des_sa! Um homem que desper
tou a minha curiosidade e admiração frustrou-me, decepcio· 
nou-me. Faço esse registro, não como um protesto, ·mas estra
nhando a inteligência de um Cidadão que goveniâ ·o RiO- de 
Janeiro. O GIQbo entretanto, matreirament_e! embaixo da ma
téria que publica as declarações do prefeito, estampa um dado 
históricO, cujo tftulo é "Idéia da interiorizaçãO ei_a disCUtida 
desde 1789". Nat.uralmente O Globo publicou esse dado para 
ilustrar o que disse o prefeito. -

Era o que tinha a dizer. 
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) - Concedo 
a palavra a V~ Ex~ -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB '-- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero apre
sentar uma sugestão. CasO a Liderança do GOverno D.ão tenha 
obtido as duas assinaturas que faltavam, V. Ex• encerraria 
a sessão, faria a do Congresso Nacional e convocaria 6utra 
do Senado para após a sessão do Congresso. NingUém ~ai 
pedir verificação de quorum, e os Líderes, aqui, votam. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência acolhe a suge~tão do nobre Senador Jutahy Magalhães, 
que é, sem dúvida alguma, muito ·pragmática, e convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hoje às 20h10min, neste plenário, 
logo após a realização da sessão do Congresso Nacional ante
riormente convocada. É de supor que até lá ultimemos a 
apreciação das _matérias que serão lidas e certamente não 
serão votadas pela exaustão a que chegaram os Deputados. 

_E aí retornaríamos do Congresso para o Senado F.ederal, para 
apreciarmos a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

REQUERIMJONTO N• 215, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 215, 
de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 

. do Senado Fede~al, da matéria intitulada ''Um compro .. 
misso com o Rio Grande" publicada no jornal Zero 
Hora, edição de 25 de abril de 1992. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais 
havendo a tratar;- está encerrada a sessão 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 34 minutos.) 
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Ata da 120a Sessão, em 16 de junho de 1992 
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀÇ 20 llORAÇ T' 40 MlNfTfOS, AC'JlAM8Ti PRR~ 
SPN77'S 08 <;R<;, SfiNADORI'S: 

Albano Franco - Alexandre Costa :_ Almir Gabriel -
Aluizio Bc7crra - Amazonino Mendes - Amir l.ando -
Antonio Mariz - Aureo Meilo - Carlos De'Carli - C-arlos 
Patrocfnio - Chaga• Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho -
Coutinho Jorge - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - D1val~ 
do Suruagy- l'duardo Suplicy- !'leio Álvares- l'néas Faria 
- l~pitácio Cafeteira - Flaviano Melo - Francisco ~ollem
bcrg - Oarihaldi Alves Filho - Oerson Camata - Gullherme 
l'aimeira - Henrique Almeida - llugo Napoleao - llumber~ 
to l.ucena - llytJckcl Freitas - Iram Saraiva - lrapuan Cos
ta Júnior- Jarhas Passarinho- Joao Calmon- Joao França 
-João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho - Jo.•~ 
Fduardo - Josl! Fogaça - Josl! l'aulo llisol - Josl! Rich~ -
Júlio Campos -Júnia Marise- Jutahy Magalhães -l.avotster 
Maia - l.evy Dias - Lourival Baptista - Luctdto l'orteila -
Magno Bat·eiar - Mansuelo de Lavor - Márcio I acerda -
Marco Maciel - MártCl Cova• - Mauricio Correa - Mauro 
Jlencvides - Mctra Filho - Moisés Abrao- Nahor Júnior -
Nelson Carneiro- Nelson Wcdckin - Ncy Maranhão - Oda
cir Soares- Onofre Quinan - Pedro Simon - Rachid Salda
nha Dcrzi - Ratmundo I ira - Ronaldo Aragao - Ronan Ti
to - Valmir <"ampelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 70 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência indaga dos Srs. Senadores se todos assinaram os reque
rimentos de urgência. Há sobre a mesa dois deles com apenas 
53 assinaturas. Gostaria que o nobre Senador Márcio Lacerda 
viesse à mesa firmar o documento, e conseqüentemente~ possi-_ 
bilitar a votação dos projetas que inteiessam aOS Estados 
e Municípios. 

Disse João Mangabeira que o Senado é a Casa da Federa
ção, por isso, no momento em que os Estados apelam para 
o Senado Federal, vamos tentar viabilizar Os seus pleitos rela
cionados à rolagem de dívidas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me~ 
sa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. P Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 416, DE 1992 

Requeremos ·urgência, nos termos_ do art. 336, alínea b, 
do Regimento Interno, para o Of. S/4, de 1992, relativo ao 
pleito do Governo do Estado do Mato Gro~so. · 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992, - seguem-se 
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~EQW:RlMENTO N•417, DE 1992 

Requeremos urgência, nos "termOs do art. 336; alínea b, 
do Regimento Interno, para o Of. S/13, de 1992, relativo 
ao pleito do Governo do Estado de São Paulo. . 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992. - Seguem-se 

.A<P>-~ 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeri
mentos que acabam de ser lidos se_rá votados após a Oi"âeiri 
do Dia, nos ten:Dos regimeritais.-~--

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se_ à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votáção, em turno único, do Requerfut€mtó-n9c215, 
de 1992-, de autoria- dO Senador Pedro SimOn, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado federal, da matéria intitulada "Um cornpro
nússo com o !tio G~ande" publicada no jornal Zero 

· Hora, edição de 25 de abril de 1992. 

Em votação. (Pausa.) . . . 
--- --os- Srs. Senadores que o aprovam queiram perin3necer 
sentados. (Pausa.). .. · 

Aprovado o requerimento, será feítà a lran'Si::iição solici-
tada'. · · · · 

É a~::eg~inte a rilatéria-Çu ja trarisc~ç~? ~ ;õ(i~i~~da: 

UM COMPROMISSO COM O RIO GRANDE 

O ministro Pratini de Moraes, que na quinta~ feira desem
barcou em Porto Alegre para a sua primeira -visita oficial 
após passar a integrar o primeiro escalão do governo, trouxe· 
na bagagem um~ boa notícia para os gaúchos: Assegurou 
o novo titular de Minas, Energia éMatalurgia que o gasoduto 
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entre a Argentina e o Brasil será iniciado ainda este ano. 
A licitação para as obras será aberta "muito em breve" e 
seu custo está estimado em US$300 milhões. Promete ele 
mudar a matriz ene.rgética do Estado a partir de tal projeto. 

É esta a primeira vez, em largo tempo, que uma autori
dade federal compromete~se tão claramente com um empreen
dimento da maior importância para a eOOnoriiia rio-gra:ndense 
e pa,·a o processo de integração do Cone Sul. Até aqui, iapesar 
das S•)lenes manifestações de apoio à utilização do gás natural 
argendno, partidas até mesmo dos presidentes Fernando Co
llor e Carlos Menem, a iniciativa tem enContrado obstáculos 
em áreas hierárqUicas bem inff"riores. É o caso de dirigentes 
e técnicos da Petrobrás, que, em inúirieias óportunidades, 
ignorando as manifestações dus dois mandatários, deram a 
obra por inviável, ora em razão do preço, tido como elevado, 
ora em função das dimensões do mercado de consumo. 

São teSes pelo menos discutíveis, jã ·qúeOUtros estudos, 
efetuados em âmbito estadual, demonstraram inequivocame:O.~ 
te as vantagens do empreendimento e a sua inteira viabilidade, 
inesmo levando em conta aqueles aspectos. Mais recentemen~ 
te entraram em campo os interesses localizados da região 
Sudeste e passou a União a priorizar a inlportação- do gás 
boliviano, que seria eventu3.lmente canalizado também para 
o ~ul. Deixa patente para ó ministro Prafirii de -~oraes que 
concluirá ambos os empreendimentos no prazo de dois_ anos. 
O anúncio é ·auspicioso,-põis com isso a integiação ganha 
sen~do prático para oS gaúchos, após um estágio em que 
mais freqUentou a retórica do que apresentou resultados efe~ 
fi vos. 

Em verdade, desde o período anterior à assinatUra çlo 
'Tratado de Assunção, reiVindica o Rio Grande três inidâtiVas 
fundamentais: a implantação do gasoduio, a instalaÇão~ do 
pólo industrial de Uruguaiana e a construção da ponte São 
Borja-Santo Tomé. O primeiro deles foi ora felizmente ressus
citado, mas os outros dois foram relegados_ a injustífiC3do _ 
esquecimento. Enquanto isso, os delegados uruguaio e argen
tino na comissão binacional que trata da lig3ção Colônia
Buenos Aires adiantam que até julho deverá sair a Convocação 
aos consórciOs interessados em executar a que. será a maior 
travessia do mundo. Há já" um grupo francês que não apenas 
expressou a intenção de erguer a ponte, como tomar a si 
as obras de uma auto-estrada Porto Alegre - Buenos Aires. 

Resta esperar que o niinistro Pratiilf de Moraes, que-aquí 
afirmou seu propósito de defender as aspitaÇões ·gaúchas junto 
ao Planalto, advogue igualmente a causa da ponte de São 
Borja e do !lólo industrial de Uruguaiana, Coirr o que-estará 
prestando um relevante _serviço a seu Estad_o_ natal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Berre,. '••) -Passa-se, 
agora,. à apreciação do Requerimento n'? 416792, ..:~ -:; .. Oência 
lido no Expediente para o Ofício S4/92. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennan·ecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requenmento, passa-se à apreciação da ma-

téria. · 
Nos termos do disposto do-art. 140 do RegiJI!ento Interno, 

designo o nobre Senador Magno Bacelar para proferir pare_cer 
sobre ofício de interesse do Mato Grosso. Letr.,_s Financeiras 
do Tesouro do Estado, num giro de 450 milh'ões, vencíveiS 
no segundo semestre <Je·1992. -

PARECER DE PLENÁRIO 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Para emitir 
parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Go_vernador 
do Estado de Mato GrosSo~- através do OfíciO au·n'? 162, 
de 13-4-92, solicita ao senado Federal autorização para emis
são, no 29 semestre do corrente ano, de Títulos de Dívida 
Pública Estadual, para giro de 88% de 450.000.000 Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso - LFTE 
- MT, de valor nominal de Cr$1,00 {hUM cruzeiro), veilcíveis 
no 2'? semestre de 1992, ctiJC? r~sgate s~rá de aprOximadamente 
Cr$70,0 bilhões. ~ ~ ·· - · ~ · ~ 

A emissão deverá ser Ie31izada nas seguintes condições: 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 

a serem substituídos, deduzida a parcela de 12% a título de 
juros; _ 

b) modalide: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras FinanceiraS do Tesou-

ro Nacional (mesma taxa referéncial); - - · 
d) prazo: até 715 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 

15-1!-'12 
15-11-92 
1"-12-92 
Total 

Titulo 

6407~11 
64082.1 
640945 

Quantidade 

12S.(l(KUXKI 
12S.(Kl0.000 
2()().000.000 
450.000.00 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos.a serem 
emitidos: · -

Co1ocaçllo Veocimento Tftulo Data-Base 

17-1!-92 I 0...S~91 (>411'-1'1 17-1!-'12 
17-8-92 ln-11-'J3 640'141 17-1!-92 
17-8-92 10-2-'14 640>31 17-8-92 
17-8-92 I 0-S-'14 640622 17-8-92 
17-8-92 J0-8-'14. 640714 17-1!-92 
16-11-92 I0-11-'13 640150 16-11-92 
16-11~92 I 0-2-'14 640442 16-11-92 
16-11-92 1°-S-'14 640531 16-11-92 
16-11-92 1°-8-94 641162.1 16-11-92 
16-11-92 1°-11-94 640715 16-11-92 
I 0 -12-92 IS-11-93 640349 1°-12-92 
1°-12-92 15-2-94 640441 1"-12-92 
1°-12-92 1 S-5-94- M0530 ! 0 -12-92 
1°-12-92 I S-8-'14 640622 1°-12-92 
1°-12,92 15,11-94 640714 1°-12-92 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos aa'Resolução n~ 565, de 20·9-79, do Banco Central· 

i) autorização legislativa: Lei ri~ 4.660,- de 7-2=84 e Dec;e
tos n~ 1.658 e 1.660, de 8·11·85, 1.605, de 19·6-89 e 1.397 
de 10.4-92. ~ · ' 

O Parecer Dedip/Codem - RJ - 92/68, do Banco Cen· 
ttal, embora reconhecendo_ que a capacidade de pagamento 
do Estado de Mato Grosso_ mostra-se inSUficiente ·em feiação 
aos dispêndios de sua_ dívida já contratada, jUlga relevante 
considerar que a emiss_ão em questão, não se caracteriza' como 
c:tação· de urna nova_ ~e-~.eo_Iisabilidade Para o Estado, mas. 
s1m, a prorrog~ção de um ·compromisso já exiStente. 
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Do exposto, e reconhecendo a difícii situação das fiila"nças 
públicas do Estado de Mato Grosso~ recomendamos que o 
Senado, em caráter excepcional~ aprove o pleito contido no 
Ofício "S'~ n9 4, de 1992, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 32, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso 
a emitir, no 29 semestre do corre o te ano,. TítUlos da 
Dívida Pública Estadual, para giro de 88% de 
450.000.000 Letras Financeims do Tesouro do Estado 
de Mato Gi'osso - LFTE ....:.. MT, vencíveis no 29 semes
tre de 1992, de valor nominal de Cr$1,00 (hum cruzei
ro), cujo resgate será de aproximadamente Cr$70,0 bi
lhões. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' É o Governo do Estado de M.tltO Gross__o autori

zado a emitir, no 2~' semestre do. corrente. ano, Títulos da 
Dívída Pública Estadual, para giro de 88% de 450.000.000 
Letras Financeiras do Tesouro_ do Estado de Mato Grosso 
- LFfE - MT, vencíveis iióc 29 semestre de 1992, de valor 
nominal de Cr$1,00 (hum cruzeiro), cujo resgate_ será de apro~ 
ximadamente Cr$70,0 bilhões. 

Art. 2~' A emissão deverá ser realizada nas seguintes 
condições: · 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parcela de 12% a título de 
juros; 

b) modalide: nominativa;:-ttanSferívc!l; 
c) rendimento: igual ao das Letras Einanceíi:i:fdo Tesou_~ 

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 715 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; · 
f) característiCas dos títulos a serem substituídos: 

Vencill'K"nlo 

I ~-8-<l2 
15-11-92 
1°-12-92 
Total 

Titulo 

ó-llflll 
(>40f!2~ 

64!N45 

Ouantidadc 

12).1MKI.IKKJ 
125.1XXJ.OOO 
21XJ.OOII.IKKJ 
450.000.00 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

Colocaçllo 

17-S-92 
17-8-92 
17-8-92 
17-8-92 
17-8-92 

16-11-92 
16-11-92 
16-11-92 
16-11-92 
16-11-92 
1°-12-92 
)

0 ·12-92 
! 0 -12-92 
1°·12•92 
1°·12-92 

Vencimento 

1"-8-91 
10•11·9~ 

1°-2-94 
I 0-5-<14 
1°-8-94 
1°-11-9~ 
1°-2-94 
1°-5-94 
!0-8-94 

1°-11-94 
15-11-93 
15-2-94 
15-5·<14 
15-8-94 

15-11-94 

·muJo 

C>llll49 
(>4()441 
6405~3 
6411622 
640714 
(>40350 
640442 
6405~1 
64062.> 
(>40715 
640:149 
640441 
640530 
640622 
640714 

Data-Base 

17-ll-'.12 
17-8-92 
17-8-92 
17-8-92 
17-8-92 

16-11-92 
16-11-92 
16-11-92 
16-11-92 
16-11-92 
! 0-12·92 
1°-12·92 
1"-12-92 
1°-12·92 
! 0 -12·92 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n9 565, de 20-9-79, do Banco Central. 

Art. 3~' Esta Resolução entra em vigoi' na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - O parecer 
é favorável, concluindo pela apresentação do Projeto de Reso
lução n11 32, de 1992, autorizando o Governo de Mato Grosso 
a colocar no mercado as Letras Financeiras do Tesouro daque
le Estado. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os. Srs. Senadores que o aprovam queira permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretoa para redação final. 

PARECER N• 200, DE 1992 
(Da ·Comissão Diretora) 

Red.ação final do Projeto de Resolução D" -32, de 
1992. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n', de 1992, que autoriza o Governo· do Estado 
do Mato Grosso a emitir- e colocar no mercado, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras- dO Tesouro do Estado 
do Mato Grosso _:___ LFTEMT, destinadas ao giro de 
450.000.000 LFTEMT, vencíveis no 2• semestre de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão; 16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevldes, Presidente ~ Meira Filho, Relator -
LucliliO Portella - Irain Saraiva - Rachid Saldanha Derzi .. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Sobre a me
sa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação fin-al 
da matéria que será lida pelo Sr. 1• Secretário. - · · 

É lida a seguinte 

ANEXO AO PARECER N'2Qü,DE 1992 

Redação final do Projeto de Resolução ~' . 3~, d~ _ 
1992. 

J ;....., ., • 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e _eu_, , 
Presidente, nos _t~rmos do art. 48, itero 28, do Re.cil)lento. 
Irlterno, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃQN' DE 1992 
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso 

a emitir, no segundo semestre do corrente ano, Títulos 
da Dívida Pública Estadual, para giro de 88% de 
450.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
de Mato Grosso- LFTEMT, vencíveis no segundo se
mestre de 1992. 

Art. I' É o Governo do Estado do Mato Grosso autori
zado a emitir, no segundo semestre do corrente ano, Títulos 
da Dívida Pública Estadual, para giro de oitenta e oitO por 
cento de 450.000.000 Letras FinanCeiras do Tesouro do Estado
do Mato Grosso;,.,_;. LFTEMT, vencfveis- no segundo semestre 
de 1992, de valor nominal de Cr$ 1,00 (uni árizeiio), cujo 
resgate será de aproximadamente Cr$ 700 bilhões de cruzeiros. 

Art. 211 A emissão deverá ser realizada nas seguintes 
. condições: 
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a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos,. deduzida a parcela de doze por cento 
a título de juros; ~ 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento_~ igual ao das Letras Financeiras do Tesou-

ro Nacional (mesma taxã referencial); 
d) prazo: até 715 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1,00; 
O características dos títulos a serem substituídos:-

Vencimento 

15-8-92 
15-11-92 
1°-12-92 
Total 

T~ulo 

MOT~1 

6401\2.1 
640945 

Quantidade 

12'UKKI.OOO 
125_()()()_()()() 
21XI.IKJ().000 
450.000.000 

g) previsã.o de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

Colocaçao 
17-8-92 
17-8-92 
17-8-92 
17-8-92 
17-8-92 
16-11-92 
16-11-92 
16-11-92 
16-11-92 
16-11-92 
1°-12-92 
I 0-12-92 
1°-12-92 
1°-12-92 
1°-12-92 

Vencimento 
1 "-8-93 

1°-11-'13 
1"-2-94 
1°-5-94 
1"-8-94 

1°-11-93 
1°-2-94 
1°-5-94 
1 °-1!'-94 
1"-11-94 
15-11-93 
15-2-94 
I 5-5-94 
15-8-94 
1~-11-'14 

Tftulo 
640349 
640441 
64051~ 
640622 
640714 
640350 
640442 
6405~1 
6411623 . 
6411715 
640349 
640441 
6411510 
6411622 
6411714 

Data-Base 
17-8-92 
17-8-92 
17-8-92 
17-8-92 
17-8-92 

16-11-92 
16-11-92 
16-11-92 
16-11-92 
16-11-92 
1°-12-92 
1°-12-92 
l 0 -l2-'J2 
]

0 -12-92 
-1()-12-92 

h) forma de colocação: através_ de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Bailco_Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n~' 4.660, de 7 de fevereiro 
de 1984 e DeCretos n'' 1.658 e 1.660, de 8 de novembro de 
1985, 1.605, de 19 de junho de 1989 e 1.3"!17; de 10 de abril 
de 1992. -- -

Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na-data de sua 
publicação. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em i!fscus-
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
EI!l votação. 
Os_ Srs. senadores_ que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n!' 4-417/92, de urgência 
lido no Expediente para o Ofíciô n' 13192: ~ -~ -

Em votação o requerimento. · 
Os Srs. Senadores--que-o aprovam queíram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o -requerimento, passa-se â apreciaçlio da ma

téria. 

Nos termos do disposto no art. 140, alínea a, do Regi
mento Irttemo, designo o nobre Senador Meira Filho para 
proferir parecei sobre a ritatéria relativa à substituição de 
Bónus do Tesouro do Estado de São Paulo, série especial, 
-vencível_qo seWJndo s~mestre de 1992. 

O SR. MEIRA FILHO (PFL -DF. Para emitir pareccif) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente do Banco 
Central do Brasil, -ãfr.lvéS-do Ofícios "S" n9 13, de 1992, 
eifcaminha ao Senado Federal pedido formulado pelo Go
v~mQ do Esta,do de São Paulo, no ~entidQ de que seja conce
dida autorização para eleVação tei:nporária do limite estabe
lecido_ no item II do art. 3"' da Resolução n"' 58/90, desta Casa, 
eriJ. percentual superior ao fixado pelo§ 19 do art. 69.da_mesma 
resolução. 

Pretende o Governo do Estado de São Paulo, a partir 
da autorização solicitada, emitir e colocar no múcaâo, Letras 
Financefiãs do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP 7 

que permitirão a substituição de 5.003.492.249 Bónus do Te
souro do Estado de São- Paulo -:-Série Espedal - BTSP~E; 
com vencimento no 2<? semestre deste exercício. 

A emissão acima mencionada será realizada de acordo 
com as seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos_títulos 
a ser.em substituídos, levando-se em conta que o montante 
financeiro dos títulos veflcidos (BTSP-E) deverá ser equiva-
lente ao dos novos títulos emitidos (LFTP); - -- --

h) modalidade: nominativa-transferivel; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou-

rO Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: 1.825-dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00, na data-base; 
O características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 

16-7-92 
17-8-92 

Quantidade 

2511-P-11>. 122 
2.504.2-1(>.1 27 

Tllulo 
021l.(XXl 
020.0oo 

gJ -previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos; 

Colocaçao Vencimento 

- 1<~ 7-92 I 5-6-96 
17-8-92 1 S-6-96 

Tftulo 
5211!25. 
521R25 

Data-Base 

17:<>·91 
17-6-91 

-h) forma de colocação: através de ofertas públicas nos 
termos da Resolução n" 565, de 20-9-79, do Banco Centrai· 

i) autorização legislativa: Lei n• 5.684 de 28-5-87 Dec;e
tos n'' 29.~26 e 30.26l,de 18-1-89 e 16-8-89, respectiv;.,ente, 
e Resoluçao SF n' 5, de 19-1-89. 

-Os BTSP-E originaram-se de effiissões advindas do cum~ 
primento ·da Lei n' 8.024190 e sua substituição por LFTP re
comporá a Carteira do Fundo da DíVida Pública. 

A solicitação ora examinada fófinstrufda adequadamen
te, de acordo com as exi_gências da Resolução n<? 58/90, já 
menCionada, estando cumpridas as disposições da ConStitui
ç_ão Feder::tl e apresentação das Certidões Negativas quanto 
aos débitos com a Caixa Económica, INSS- e Receitá-Fedei-ai. 

De a~rdo com a Resolução n~_-58/90 deveria o Estado 
de São Paulo obedecer a um disp-êndio anual máximo de 
Cr$1.136.._484,1 milhões. No entanto, após o exame da dívida 
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mobiliária daquele Estado, segundo o Parecer do Banco Cen~ 
trai (Parecer: Dedip/Docem-RJ - 92/82), constatou-se que, 
antes mesmo da emissão pleiteada, a capacidade de paga
mento do Estado de São Paulo encontra-se esgotada para 
os dispêndios da dívida já contratada referente aoS exercícios 
de 1992 a 1997. Assim, a concessão de elevação temporária 
no limite de até 20% (§ 1' do art. 6' da Resolução n7a0 
58/90), dos valores inicialmente atribuídos, não altera a situa
ção apresentada. 

Poderá o Parecer supracitado que a e-missão ora solicitada 
não implicará no-va responsabilidade para o· Estado, por se 
tratar de prorrogação de compromisso_ anterior -e que, não 
disporá o solicitante de condições para re-sgatar os papéis ven
cíveis ainda neste exercício, em face da difícil_conclição finan
ceira que atravessa, e que de restO, 3tinge Vária.S-oiitrã.s unida
des da Federação. 

Considera-se, além disso, que a substituição dos BTSP-E 1 

por LFrP, sob exame, permitirá obter uma melhora no perfil 
da dívida do Estado de São Paulo, a qual se encontra, em 
sua grande parte em poder de instituições oficiaiS,-cOm peque
nas chances de colocação no mercado. 

Diante do acima exposto, ainda que esteja comprometida 
a disposição do item II, do art. 3• da Resolução n' 58/90, 
do Senado Federal, somos de parecer favorável à concessão, 
em caráter excepciOnal, da autorização solicitada pelo Go
verno do Estado de São Paulo, nos tennos do seguinte: 

PROJETO DE -RESOLUÇÃO N' 33, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado de Sã:o Paulo a elevar 
temporariamente o limite estabelecido no item n, do 
art. 3• da Resolução n• 58/90, a fnn de permitir a emissão 
e colocação no mercado de Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado de São Paulo - LFTP, cujos r~ursos 
serão destinados à suhstituição de 5.008.492.249 Bônus 
do Tesouro do Estado de São Paulo - Série Especial 
-- BTSP-E, vencíveis no 2~ semestre de 1992. 

O Senado Federal Resolve: 
Art. 19 É-autorizado o Governo do Estado de São Pau

lo, na forma da Resolução n' 58/90, do Senado Federal, à 
elevar temporariamente o limite estabelecido no item_ II! do 
art. _3~, da referida ResoluçãO, a fim- de permitir a enlissãõ 
e colocação no mercado de Letras Financeiras do TesoUro 
do Estado de São Paulo - LFTP. - - · · · ·· · 

Parágrafo único. Os recursos advindes da emissão das 
LFTP serão destinados à substituição de 5.008.492.249 Bônus 
do Tesouro do Estado de SãO Paulo - Série Especial -
BTSP-E, vencíveis no 2' semestre de 1992. 

Art. 29 A operação autorizada no art. 19 deverá ter as 
seguintes características. 

a) quantidade: a ser definida ná data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, levando--se em conta que o montante 
financeiro dos títulos venddos (BTSP-E_)_deverá ser equiva-
lente ao dos novos títulos emitidos (LFTP); · 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou-

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: 1825 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00, na data-base; 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 
16-7-92 
17-8-92 

Quantidade 
2.504.246.122 
2.504.246.127 

Tltulo 
020.000 
ozo_ooo 

g) previsão de Colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

Colocação 
16-7-92 
17-8-92 

Vencimento 
15-6-96 
15-6-96 

Titulo 
521825 
521825 

Data~Base 
17-6-91 
17-6-91 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n' 5.684, de 28-5-87, Decre
tos n" 29.526 e 30.261, de 18-1-89 e 16-8-89, respectivamente, 
e Resolução SF n' 5, de 19-1-89. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
é favorável, nos termos do Projeto de Resolução n~ 33, de 
1992. 

Completada a instrução da matéria, pasSã-se à discussão 
do Projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A inatéria vai à Comissão Diretora, para a redaçâ_ô_fimll. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa,-Íêdação final da matéria que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 201, DE 1992 

Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolução n• 33, de 
1992, 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 33, de 1992, que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a emitir e colocar no mercado, através 
de çfe.rtas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
de São Paulo - LFTP, destinadas à substituição de 
5,008.492.249 Bônus do Tesouro daquele Estado -Série Es
pecial - BTSP-E, venCíVeis no 29 semestre de 1992. 
· Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
~ Mauro Benevides, Presidente - Meira Filho, Relator -
Luéídio Portella - Iram Saraiva - Rachid Saldanba Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 201, DE 1992 · 

Redação rmal do Projeto de Resolução n~ 33, de 
1992, 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno~, 
promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÃO N' , DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir 
e cõlocar oo mercado, através de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo -
LFTP, destinadas à substituição de 5.008.492,249 Bónus 
do Tesouro daquele Estado, Série Especial - BTSP-E, 
vencíveis no seguodo semestre de 1992. 

Art. 1' É o.Governo do Estado de São Paulo autorizado 
a elevar,_temporariamente, o limite estabelecido no item II 

· do art. 3' da Resolução n' 58, de 1990, do Senado Federal, 
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com vistas a emissão e colocação no mercado_de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP. 

Parágrafo único. üs recursOs advindes da emissão das 
LFTP serão destinados à substituição de 5.008.492.249 Bônus 
do Tesouro do Estado de São Paulo - Série Especial -
BTSP-E, vencíveis no segundo semestre de 1992. 

Art. 29 A operação de crédito deverá ter as seguintes 
características: - · · -·: ---

a) quantidades: a ser definida na data de resgate dos 
títulos. a sere~ subst~tuídos, levando-s~. em _COfl:t_~ __ que o mon
tante fmance1ro dos títulos vencidos (BTSP-E) deverá ser equi
valente ao dos novos títulos emitidos (LFTP); 

b) modalidade: nominativa-transferível;. · 
c) rendimento: igual ao das Letras Fin·anceiras·do Tesou-

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
. d) prazo: 1.825 dias; 
e) valor nominal: Cr% 1,00, na: data-base; 
f) caractíristícas de títulos a serem substituídos: 

Colocação 
16-7-92 
18-8-92 

Vencimento 
15-6-96 

... 15-6-96 

Titulo 
521825 ~~ 
521825 

Data:Base 
17-6-91 
17-6-91 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

Vencimento 
16-7-92 
17-8-92 

Titulo 
. 020000 
020000' 

Quantidade 
2504.246.122 
2504.246.127 

h) forma de colocação; atràvés de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979 
do Banco Centfàl do Brasil; - -· ' 

i) autorização legislativa: Lei n• 5.684, de 28 de maio 
de 1987, Decretos n95 29.526 e 30.261, de 18 de janeiro de 
1989 e 16 de agosto de 1989, respectivamente, e ResoluçãO 
SF n• 5, de 19 de janeiro de 1989. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDJ;;NTE (Mauro Benevides)- Em discus-
são a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação . 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência cOnvoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
20h52min, coril a seguinte · -

-oRDEM DO DIA 
-l-

REQUERIMENTO N• 220, DE 1992 

. Votação, em turno_único, do ~equerimento n"' 220, 
de 1992, de autoria do Senador Pedro Sirilon, solici~ 
tando, nos termos regimentais, a transcrição, rios Anais 
do Senado Federal, do edítorial publicado no Jornal 
O Estado de S. Paulo, edição de 27 de abril de 1992 
intitulado "Uma lei moralizada". ' 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides -Nada 
mais h a vendo a trata_r está encerrada a sessão, 

(Leváfr.ta-se a sessaõ.ili ifFhoras e 51 minu~ 

Ata da 121a Sessão, em 16 de junho de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

.:_ EXTRAORDINÁRIA -
Pre.~idência do Sr. Mauro Benevides 

À~ ?O 110RA'i F .>2 MINUTO~. AC'ITAM8F PR/l
SENTI'~ O~ ~T<~. SI'N/1/JOT<I•S: 

Alhano Franc:o - Alexandre C'osta - Almir C:rahriel -
Alui1io Hl"7l"rra - Ama7nnino Me-ndes - Amir l.ando -
Antonio Mari7 - Aureo Mctlo - Cario~ Dc"Carli - Carlos 
Patrncmio- Cha~a~ Rodrip;uC"s- Cid Sahni"a c.lt• Carvalho
Coutinho Jorp;t> - Dario Pereira - Díi-c:("u Carm.•iro - Di
valdo ~urua!!v - 1-'du.ardo Suplicy - Hcio Alvares - Hnéas 
Faria - l'pil:kio C:th.~tcira - l'laviano Mt~to - FranciscO 
Rollrmt'lt•rg- < Janhaldl 1\lv("s l•'ilho- < i("rson Camata- <lui
ih("rmc PatiTK~ira ....; llc.•nrit.JUC Almdda. - llugo Napoleão -
I Iumherlo I uc-"na - llydl•kt.~t Fre-ilas - Iram Saraiva - Ira
puan Costa Júnior - Jarba~ P~1s~arinho - Jo!\o Calmon -
João França- Joan Rocha- Jonas Pinheiro- Jo'>aphal Ma
rinho- Jose~ 1:c.1uardo- José t,.ngaça- JoW Paulo Bi~nl- Jo
sê Rkha- Júlio< 'ampos- Júnia Marisc- Jutahy Magalh:lcs 

- I.avoisi("r Maia - I Cvy Diaro, - I ourivai.Uaplhta - I uc..·idio 
Portella - Ma~no l-l.:1c.~ctar - Mans.uC'to de I avor - M~írcio 
Lacerda - Mart·o Maciel - Mário Covas- MaurfC'io Corrêa 

...,.. Mauro Bt>ncvidc-s - Meira Filho - Moi~és Ahr:to - Nahor 
Júnior - Nt."lson Carneiro - Nt•tson Wcdekin - Ney Mara
nhaQ- Odacir Soares -.Onofre- Ouman- Pedro Simon- Ra
chid Saldanha l>cr1i - Raimundo I ira - Ronaldo Aragão -
Ronan Tito- Valmir Camprlo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 70 Srs. Senadores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.-

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

19 Secretário. 

São lidos os seguintes: 
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REQUERIMENTO N• 418, DE 1992 

Requeremos urgência, noS termos do art. 336, alínea b, 
do Regimento Interno, para o Of. _S/5, de 1992, relativo ao 
pleito do Governo do Estado da Bahia. 

Sala das Sessões, 16 de )unho de 1992."- Seguem-se 
assinaturas. 

~ 

~6--~ ~ 
orow ~ ( !?o 0--; !,~ti). 
4~ /'i 

cv~~ 

REQUERIMENTO N• 419, DE 1992 

Requeremos urgência, nos termOs do art. 335.,' alínea b, 
do Regimento Interno, para o Ofício n9 S/8, de 1992, relativo 
ao pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992. - Seguem-se 
assinaturas. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) -Os requeri
mentos lidos terão a sua votação processada após a Ordem 
do Dia. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno únicO-, do Requerimerito-11~>220, 
de 1992, de autoriza do Senador Pedro Simon, solici
tando, nos termos regimentais, a tranSCi"içãO, nos Anais 
do Senado Federal, do editorial publicado no jornal 
O Estado de S. Paulo, edição de 27 de abril de 1992, 
intitulado "Uma lei moralizadora". 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram·--perinanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, será feita a transcrição Solici

tada. 

É a seguinte a matéria cuja ti"altscriÇão foi solici
tada: 

UMA LEI MORALIZADORA-

A lamentável sucessão de e.scândalos registfada nos últi
mos anos expôs as vulnerabilidades do aparelho do Estado 
à voraz ousadia de quantos se locupletam à custa de dinheiros 
públicos. Ousadia, a rigor, que não precisa ser tanta, já-que 
os instrumentós de apuração da malversaçãose têm revelado 
relativamente incapazes- e a pUnição aos-ladravazes é coisa 
rara. A interminável fieira de denúncias que a imprensa regis
tra se deve, pois, mais ao cantagruélico apeüte que torna 
escandalosamente descuidados os falsos amigos da coisa públi
ca do que â ação dos controles que deveriam dissuadir a cor
rupção. 

A verdade é que, se tais controles existe-m, são "insufi
cientes ou ineficazes, quando não pecam pelos dois defeitos. 
A aprovação, pelo Senado, do projeto da nova Lei Orgânica 
do Tribunal de Contas da União (TCU) vem remediar defi
ciências que limitava na competência daquela corte na verifi
cação e combate às irregularidades cometidas pelos adminis
tradores públicos e pelos agentes económicos que transacio
nam com o governo. Tendo recebido emendas no Senado, 
o projeto volta à Câmara dos Deputados, que pode dar signifi
cativa colaboração à luta contra a corrupção, sobretudo se 
aprovar o documento rapidamente. 

Com a nova Lei Orgânica, o Tribuna_! de Cpntas ganhará 
agilidade e poderes para impedir a dilapidação do património 
público, para evitar que os maus gestores g~zem dos frutos 
de sua desonestidade e fazer com .que sofram as conseqüências 
penais de seus atos. Trata-se de um avanço e de um aperfeiçoa
mento das funções do Tribunal de Contas, órgão auxiliar do 
Congresso na fiscalização das contas e do património da admi
nistração direta e indireta. 

A ação do Tribunal de Contas já fora atualizada pelo 
legislador constituinte de 1988 qUe, entre outras providências, 
retirou do presidente da República a liberdade de escolha 
dos ministros q-tie, afinal, seriam os jufzes da lisura formal 
de seus a tos administratíVos. Dos nove ministros do TCU, 
o presidente da República pode prover os cargos de apenas 
três, dois dos quais eleitos obrigatoriamente entre os auditores 
e integrantes do Ministério Público em fuJ?.ção no tribunal. 

Os restantes dois terçOs- do-S Ministros são nomeados pelo 
Congresso. Com isso afastou-se a velha prática de transformar 
o Tribunal de Contas, órgão eminentemente técnico, na ensea
da onde o Presidente da República refugiava amigos e correli
giOnários_ aos quais precisava contemplar com cargo Vitalício 
e prestígio federal. Gentileza essa que autorizava a presunção, 
por parte do público que se guia antes pelas aparências que 
pelas estatísticas nem sempre conhecidas dos votos proferidos 
no TCU, de retribuição por tranqüila aprovação das contas 
apresentadas. Essa impressão era, ao que parece, forte. A 
ponto de o legislador ordinário preocupar-se em dissipá-la, 
acrescentando ao projeto aprovado pelo Senado dispositivo 
que impede de relatar as contas do governo qualquer ministro 
que éS:teja comprometido com quem o nomeou. Eis aí medida 
que deveria ser transposta para os Tribunais de Contas esta
duais, como, por exemplo, o de São Paulo, onde relações 
de entranhada amizade entre governantes cessantes - mas 
ainda influentes - e magistrados obstam a que a lisura dos 
julgamentos, como a honestidade da I'!'.ulher de César, ainda 
que exista, apareça. 

Q projeto aprovado pelo Senado contém aindá outras 
medidas dignas de nota. Ao tornar o TCU competente para 
determinar o afastamento do serviçO dO- funcionáriO pUblico 
suspeito de corrupção, o projeto dá ao organismo de fiscali
zaçãO e controle não apenas a agilidade reclamada pela opinião 
pública no combate às irregularidades, como afasta eventuais 
obstáculos às investigações. Em assuntos des_ta natureza, no 
entanto, nunca é demais _alertar para os cuidados que -devem 
cercar a imputação de suspeita, por si só demolidora de honras 
e reputações. 

É igualmente bem-vindo o alvitre de permitir o seqüestró 
dos bens de indiciados em crimes administrativos. Nada des
moraliza mais o Estado que as cenas de condenação de um 
funcionário corrupto a poucos anos de cadeia, tendo por epilo
go a lembrança de que, fora das grades, ele poderá fruir 
do dinheiro havido ilegalmente. O seqüestro de bens faz das 
sentença um ·castigo líquido e certo e não uma antecipação 
de farta aposentadoria. 

E ainda medida protetora da melhor qualidade a que 
permite que o Tribunal de Contas estenda suas auditorias 
às empresas privadas que tenham contratos com o g~werno, 
no exercício explícito da defesa dos recursos públicos. A cor
rupção, como todos sabem mais poucos: gostam de lembrar, 
é via de duas mãos. A todo corruptor ativo corresponde um 
corruptor passivo, qual imutável lei da Física. A possibilidade 
de acesso a contas de empresas privadas, desde que haja funda
dos motivos para tal, é um freio à tentação e uma ferramenta 
eficiente para a erradicação daqueles que a ela sucumbiram 
no contato com a coisa pública. 

Quanto antes esse projeto se torne lei, mais resguardados 
estarão os interesse público, os políticos honestos e os servi
dores públicos que cumprem admiravelmente as suas tarefas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 418/92, de urgência 
lido no expediente, para o Ofício CS/5, de 1992. 

Em votação-o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciaçâo da ma~ 

téria. - - - -
Nos termos do disposto no art. 140, a, do Regimento 

Interno, designo o nobre seriador Francisco Rollemberg para 
proferir parecer. -
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O SR. FRANCISCO"ROLLEMBERG (PFL- SE. Para 
emitir parecer.) ---Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor 
Presidente do Banco Central do Brasil encaminha, à conside
ração do Senado Federal, pedido do Governo do Estado da 
Bahia, para a emissão e colocação no mercado de Letras 
Financeiras do -Tesouro do Estado da Bahia ~ LFTBA, cujoS 
recursos, advindes de tal emissão, serão destinados ao giro 
de 88% (oitenta e oito por-tento) dos 7.366.136.807 LFI'BA, 
com vencimento no segUndo semestre de 1992. · 

Essa operação obedece ao Memorando de Entóldimen
tos firmado, em 3-4-91, entre o Estado da Bahia, ·o Banco 
Central do Brasil e o Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento, cujo objetivo é o ajustamento-do fluxo de caixa 
do Tesouro do Estado da Bahia. 

A emissão será realizada nas seguintes condições: 
I- quantidade: a ser defmidada na data do resgate do~ 

títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 12% (doze 
por cento) consoante o pactuado no Memorando de Entendi
mento de 3-4w91, já refe_r_ido; 

II-modalidade: nominativa-transferível; 
III- rendimento: igual ao das Letras Finan~i[as do Te-

souro Nacional (mesma taxa referencial); 
IV-prazo: até 1.096 dias; 
V -valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro); 
VI- características dos títulos a serem substituídos: EN-

Vencimento 
15-7-92 
15-8-92 
15-9-92 

15-10.92 
15-11-92 
15-12-92 

Total 

Tipo 
550730 
550730 
550730 
550730 
550730 
550730. 

Quantidade 
1.304.699.306 
1.054.486.966 

430.684.628 . 
2.0.04.178.495 
L162.2SK976 
1.409.828:436 
7.366.136.807 

VII- Previsão de colocação e vencimento- dos títulos 
~serem emitidos: 

Colocação Vencimento Titulo Data-Base 
15-7-92 15-7-95 551095 15-7-92 
17-S-92 .15-8-95 551093 17-8-92 
15-9-92 cl5-9-95 . _551095 .lS-9-.92 

15-1()..92 15-10.95 551095 15-10.92 
16-11-92 15-11-95 551094 16-11-92 
15-12-92 15-12-95 551095 15'12-92 

VIII- forma de colcrcação: através de ofertas públicas, 
nos termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central 
do Brasil. 

IX- autorização· legislativa: Leis n~ 4.825, de 17-2-89 
e 6.334, de 29-10-91 · · · -

A Autorização solicitada, pelos documentos apresenta
dos, atende as exigências da Resolução n• 58190 deste Senado 
Federal. 

O Parecer do Banco Central do Brasil (Parecer DEDJP/ 
CODEM-RJ-92181), indica que o pedido é viável por não 
atingir Os limites operacro·nais para as dívidas interna e externa 
do Estado. 

A dívida mobili~ria do Estado da_ Bahia atingia, em 
30-4-92, o montante de CR$461.193,6 milhões, representada 
por82.324.956.867 LFIDA. Até 1993, vecerão 76,76% desses 
títulos e, em 1995, os restantes 23,34%. Após a efetivação 
da emissão solicitada, essa proporçâo será de 34,07%, em 

1993; e de 65,43%, em 1995, o que melhorou o perfil da 
dívida do Estado da Bahia. 

Pelas razões expostas, concluímos pelo acolhimento do 
pleito nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 34, DE.J992 

Autoriza o Estado da Bahia a emitir e colocar no 
mercado, através de ofertas públicas, Letras Financei~ 
ras do Tesouro do Estado da Bahia - LFTBA, desti
nadas ao giro de 7.366.136.807 LFTBA, vencíveis no 
segundo semestre de 1992. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' É _o Governo do Estado da Bahia autorizado, 

nos termos dos arts. 4'? e 89 da Resolução n'? 58!90, do-_ Senado 
Federal, a colocar no mercado,_ através de of~rtas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia. 

Parágrafo úni~o. A emissão de que trata este artigo, 
destina-se ao giro de 7.366.136.807 Letras Financeiras do Te
souro ·uo Estado da Babia com vencimento no zo semestre 
de 1992. 

Art. 2"' A emissão das Letras do Tesouro do Estado 
da Bahia, observará as seguintes condições: 

I- quantidade: a ser definida na data do r~sgate dos 
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 12% (doze 
porcento) consoante o pactuado no Memorando de Entendi
mento de 3-4-91, firmado pelo Estado da Bahia com o Minis
tério da Econ~Jl.lia, Fazenda e Planejamento e com o Banco 
Céntral do Brasil; 

II- modalidade: nominativa-Intransferível; 
III -rendimento:_ igual a_o g~s.Le_tras_Fjnanceiras do Te

sourO Naciona~ _(~~ma taxa_referenCial); 
· ·.c IV -prazo: até 1.096 dias; 

V -valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro); 
VI - característícas dos tífUlos- a serem substituídos: 

Vencimento 
15-7-92 
15-8-92 

. 15-9-92 
15-10-92." 
15-11-92 

. 15"12-92 
Total 

Tipo 
550730 
550730 
550730 . 
550730 
550730 
sso'l!io 

Quantidade 
1304.699.306 
1.054.486.966 
. 430.684.628 

... 2..004.178.495 
.. 1.162.258.976 

1.409.828.~36c 
7 366.136.807 

VTI - Prevísao de .. colocãçâo e véncimentà dos títulos. 
a serem emitidos: 

Colocação 
15-7-92 
17-8-92 
15-9-92 

15-10-92 
16-11-92 
15-12-92 

,Vencimento 
. 15-7-95 
15-S-95 

... 15-9-95 
15-10.95 
15-11-95 
15-12-95 

Titulo 
551095 
551093. 
551095 
55f095 
551094 
55.1095 

Data-Base 
15-1;92 . 
17;s:g:z . 

. 15-9:92 
15-10'92 
16-11-92" 
15-12-92 

_VIII- forma de colocação: através de ofertas públicas, 
· nos termOs da Resolução n"' 565, de 20-9-79, do Banco-Central 

do Brasil. 
IX- autorização legislativa: Leis n~ 4.825, de 17-2-89 

e 6.334, de 29-10-91 
-" Art. 3q Es"ta resolUção entra· em vigOr na· dat~ de sua 

publicação. 



4960 Quarta-feira __ l_7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1992 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui favoravelmente. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão. 
(Pausa.) --

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. -Senadores que o ·aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão-Diretora para á rédaçáo final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a me-
, .s.a; ~~da_çã<? ~iái!l que será lida pelo Sr. 1~' Secretário. 

- ·É lida a seguinte: 

PARECER N• 202, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n• 34, de 
1992. 

, A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
âe Résolução n\' 34, de 1992, que autoriza ó Governo do 

. Estado da Bahia a -eniii:ii" e- coloCar no mercado, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
da Bahia - LFTBA, destinadas ao giro de 7.366.136.807 
LFTBA, Vencíveis Iid 2Ç> semestre de 1992. 

Sala de Reuniões lla Comissão;-.-m-16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Meira Filho, Relator -
Lucídio Portella - Iram Saraiva - Rachilf Saldanha Derzi. 

. , ANEXO AO l'ARECER N• 202, PE 1992 

Redação fiÍtal do Projeto de Resolução n• 34, 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 

RESOLUÇÁO N• , DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado da Babia a embir 
e.colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras 

. . . Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia - LFTBA, 
destinadas ao giro de 7.366.136.807 LFTBA, vencíveis 
no segundo semestre de 1992. 

Art. 19 É 'o GoverriO do Estado da :Bahia autorizado, 
nos termos dos arts. 49 e 89 da Resolução n~ 58, -de 1990, 
do Senado Federal, a colocar no mercado, através de ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesoufo do Estado da Bahia 
·--LFTBA. - . . . 

Parágrafo únkO.- --A emissão de que trata este artigo 
- destina-se ao giro de 7.366.136.807 LFTBá; vencíveis no se-

gundo semestre de 1992. · --
Art. 2"' A emissão das LFTBA obserVará as seiu.intes 

condições: 
I-quantidade: a ser definida na data de resgate dos 

títUlos a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por 
cento, consoante o pactuado no Memorando de Entendimento 

·de 3 de abril de 1991, firmado pelo Estado da Bahia com 
o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com 
o Banco Central do Brasil; 

II-modalidade: nominativa-transferfvel; 
III- rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Te

souro Nacional (mesma taxa referencial); 

IV- prazo: até-1.096 dias; 
V -_valor nominal: Cr$1,00; 
VI- características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 
15-7-92 
15-8-92 
15-9-92 
15-10-92 
15-11-92 
15-12-92 

Total: 

Tipo 
550730 
550730 

. 550730 
55o130 
550730 
550730 

Quantidade 
L304.699.3ô6 : 

1.054.486.!)66 
430.684.628 

2.004.178.495 
1.162.258.976 
1.40° •?S.436 

1.366.136.807 

VII - Previsao de colocação e ~ncimento dqs tftulos 
a serem emitidos: 

Colocaçllo 
15-7-92 
17-8-92 
15-9--92 

15-10-92 
16-11-92 
15-12-92 

Vencimento 
15-7-95 
15-8-9.5 
15-9-95 

15-10-95 
15-11-95 
15-12-95. 

Tftulo 
551095 . 
551093 

.551095 
551095 

-551094 
551d95 

Data-base 
- 15-1-9i. 

17-8-92 
1.5~9-92 

-15-10-92 
16-11-92 
15~12-92. 

VIII- forma de colocação: através de ofertas públicas, 
no.s termos da Resolução n9 565, de 20 de setembro de 1979, 
do B.anco _central do Brasil; _ 

IX- autorização legislativa: Leis n0?5 4.825, de 17 de feve
reiro de 1989, e 6.334, de 29 de outubro de 1991. 

Art. 39 Esta Resolução entra .em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus-
são a r e dação final. (Pausa.) · · -

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 
a discUssão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanec·er 

sentados. (Pausa.) · · · 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa:se à 
apreciação do Requerimento n9 419/92, de urgência, lido no 
Expediente. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentado. (Pausa.) 
_Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da ma-

téria. · · 
Nos termos _d9 art. _140, a, do Regimento I:Õterno, designo 

o ·nobre Senador Maurício- Corrêa para prOferir o p3.re-cer 
sobre a matéria. -

O SR. MAURÍCIO CORRÍ:A (PDT- DF. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente do 
Banco Central do Brasil, atravéS do Ofício -''S" n~ 8, de 1992~ 
encaminha ao Senado Federal pedido formulado pelo Go
verno do Esta~o do RiO de Janeiro, no sentido de que seja 
elevado temporariamente o limite de que trata o item II, 
do art. 3•, da Resolução n• 58/90, desta Casa. 

Pretende o Governó daquele Estado, a partir da autori
zação ora solicífu.da, realizar a contratação de operação de 
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crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento- Econô~ 
mico e Social-:- ~~p~s. no valor cm cruzeirOs eqoiv3Ientes 
a US$10~,000,000.00 (cem milhões de dólares), para viabilizar 
a execuçao da 2~ etapa do Projeto de Acesso Norte da cidade 
do Rio de Janeiro. denominado "Linha Vermelha". 

A operação de crédito acima referida deverá ser realizada 
de acordo com as condições seguintes: . --~ _ 

a) Valor: até Cr$198.790.000.000,00, ecjuTvaleiite a US$ 
100,000,000.00 ao preço· de Cr$1.987,90/US$, em 31-3-92; 

b) Desembolso dos reeursos: 70,74% em 1992 e 29,26% 
em 1993; 

c) Prazos: 
I- de utilização e carência: 18 meses, corn iníciO em 

julho de 1992; 
II- de amortização: 114 meses, com início em janeiro 

de 1994; _ _ . 

d) Condições financeiras: 
I- Atualização do Valor da Dívida: segundo o mesmo 

critério legal adotado para atualização dos recursos repassados 
ao BNDES, originários do PIS/Pasep e do FAT; 

II-Taxas de Juros: 9% a.a., não capitalizados durante 
o período de utilização e carência; - - --. ~ -

III-Comissão de Reserva de Crédito; 0,1% (um dêdmo 
por cento), cobrável por perfodo de 30 (trinta) dias ou {ração 
e incidente sobre o valor do crédito, se o -c_ont~ato vier a 
ser assinado após o vencimento do prazo fix3do pelo BNDES; 

IV -Comissão de -estu-dos: Cr$ 80.563.334,00· · · 
e) Garantia: ~ontante arrecãdadO_com a cobrança de 

tarifa denominada ''preço financeiro-estadual'' cobr3.do pelo 
uso dos acessos rodoviários- ao cOillplexo aeioportuário do 
Galeão, incidente sobre a movimentação Oe Passageiros e 
cargas, que o BNDES julga suficiente para ressarcimentb das 
operações de crédito referentes as duas etapas do -ProjetO 
Línha Vermelha; 

A solicitação ora examinada foi instruída adequadamen
te, de acordo com as exigências da Resolução Q~' 58/90, do 
Senado ~ederal, que rege o assunto, tendo sido cpç:tprovada 
a regulandade quanto aos débitos com a Caixa Económica, 
INSS e Receita Federal. 

De acordo com os limites estabélecidos. naquela R~~olu
ção, deveria o Estado_ do Rio-de Janeiro obedecer a um dispên
dio máximo anual de Cr$ 967.90õ,4 ·riiilhõés. 'N'o éntanto, 
o exame da dívida ~obili~riã daquele Estado, realizado pelo 
Banco Central e constante do Pare<:er DEP!PfCODEM
R1:92/102, resultou na constatação de que, antes_ mesmo da 
emissão que ora solicita, o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro encont~a-se com suã capacid~de de pagaMento esgota
da, nos exercícios de 1992 a 1994 e 1997. 

Por. outro lado, pondera o Parecer já referido-, que o 
empréstimo será garantido pela transferência ao BNDES dos 
recursos arrecadados do "preço firianCeiro eStadual" noS tér
mos do convênio firmadO entre o BNDES e o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro: -Além disso, o Projeto da Chamada 
"Linha Vermelha" tem inegável importância para a população 
daquele Estado, seja quanto à melhoria no _tráfego, seja quan
to ao volume de e~pregos diretos e indiretos que vai ensejar. 

O rec.onheci.mento .da p~orídade do empr~ei_!dimento e 
os benefíc1os sócro-amb1enta1s d_ele advindes foram atestados 
na Exposição de Motivos n• 070192 do Senhor Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejarnento, na qual, inclusive, foi 
destacada a necessidade de serem corisiderados, para o caso, 
exceções à Resolução n9 1.718/90, do Banco Central e aos 
Avisos MEFP n~ 818 e 821190 e n~ 420 e 429192. 

_ Diante das ~onsideraçóes acima, ainda que estejã .com
prometida a restrição do § 19, do art. 69, da ResoluçãÕ n"' 
58/90, do Senado Federal, somos de parecer favorável à cmi~ 
sessão, em caráter excepcional, da autorização solicitada pelo 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termo~ do seguinte_: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 35, DE í992 

Autoriza o Governo do Estad~-do Rio de J~nei;., 
a elevar temporariamente seu limite de endividamento 
a fim de viabilizar a contrata;ção _de oper~ção de crédifu 
até o valor equivale_nt~ em cruz_eiros a US$ 
100,000,000.00 (çem milhõeyde ~ólares),juntoao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES, para exeeução da 2• etapa do Projeto de Acesso 
Norte: da Cidade do Rio de Janeiro, denominado "Linha 
Vermel_ha''. 

O Senado Federal resolve: -
Art. J9 É autorizado, na forma da Resolução- n~> ·ss; 

de 13-12-90, do Senado Federal, o Governo do Estado _do 
Rio de Janeiro a elevar temporariamente o limite estabelecidO 
no.§.1~. do ~rt._69 , ~a referida Re&.olução, a fim de possibilitar 

.. .a contrataçao ~e ope~ação de crédito, junto ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento, Económico e Social -.,.BNDES no valor 
equivalente em cruzeiros de até US$100,000,000.00,(cem mi
lhões de dólares) .. 

Parágrafo úniCO. Destina~se o fina.nci3inento à eXecuÇão 
da 2' etapa do Projeto de Acesso Norte da Cidade do Rio 
de Janeiro, denominado "Linha Vermelha". 

Art. 29 A operação de crédito autorizada no art. t9 de· 
verá ter as seguintes condições: _ . ~ . 

a) Valor: até Cr$198.790.000.000,00, equivalente a US$ 
100,000,000.00. ao preço de Cr$1.987,907US$, em 31-3-92; 

b) Desembolso de recursos: 70,74% em 1992 e 29,26% 
em 1993; · -

c) Prazos~ . . , . 
I- de utilização e carência:, 18 meses. com- início ein 

julho de 1992; 
- II-de __ amortização; 114 ~ese~. com início em janeirO 
de 1994; 
· · • ~ d) Condições financeiras: 

.__, <I- Atualização do Valor dà Dívida: segundo o mesmo 
critério legal adotado- para atualizaçãO dos recursos rêpassados 
aa BNDES, originário< do PIS/Pasep e do FAT; 

II-Taxa de Juros: 9% a.a.; não capitalizados durante 
o período de utiliz~ção e carência· 

III- Coffiíssão de Reserva d~ Crédito: 0,1% (um.décimo 
po_r cento), eoprável por perfodo de 30 (trinta) dias ou fração 
e mctdente sobre o valor do crédito, se o contrato vier a 
sé r assinado após o vencimento do pi azo fixado pelo 'E!NDE'S · 

IV- Comissão de Estudos: Cr$80.563.334,00; · · ' 
- : ~ ~ e~ Garaot~: montante arr~~a_dadç. com a cobrança de 

tanfa denominada "preço financeiro. estadual" cobrado pelo 
uso ~os ~ce~sos _ _rodoviários ao ~orD.plexo aeroportuário do 
Galeao, mctdente sobre a movimentação de pass~geíros e 
cargas, que o BNDES julga suficiente para ressarciiriefito ·daS 
operações de érêdito referentes as duas etapas do PrOjetO 
Linha Vermelha. 

Art. 39 ESüf Resolução entra em vigõr na áata de Stla 
publicação. - -

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Oparecêr 
do nobre Senadm Maurício Corrêa é faVorável. " 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussã"Q 
do projeto, em turno único". (Pausa.) - -
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. Não _havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 
a d1scussao. - -

Em votação. 
Os Srs. Senadores· Que o aprovam qudram perinanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à CoMissão Diretora Para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE. (Mauro Ben.Vides)- Sobre a me-
sa? redaçáo final que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte: 

PARÉCER N• 203, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n• 35, de 
1992. 

A Comissão' Diretora apresenta a redação"final do Pro
jeto de Resolução -n9 35? de 1992, que autoriza o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito 
externo no valor de até cem milhões -d_e dólares. para os fins 
que especifii:a. · . · · · · . 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Meira Filho, Relator -
Lucídio Portella - Iram Saraiva - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER No 20:Í;.DE 1992 

Redação filial do Projeto de Resolução n~ 35, de 
1992. 

Faço' saber que o Sénado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art., 48; item 28, do Regimento Interno, 
promulgo -a seguip.te: -

RESOLUÇÃO N• , DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de JaD.eiro 
a elevar temporariamente seu limite de endividamento, 
a fim de viabilizar a contratação de operação de crédito 
até o valor equivalente em cruzeiros a US$ 
lOO,OOO,OOO.OO{cem milhões de dólares), junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES, para execuçio da segunda etapa áo- Projeto 
de Acesso Norte da Cidade do Rio de Janeiro, denomi
~à~o L~-~ Ye~él~~-, _ : ; , . - . " 

Art. 1~' É autorizado, na forma da Resolução n" 58, 
d(? 1990,, do Senado Fedez:al, o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a elevar temporariamente o .limite estabelecido 
no§ 1~', do art. 69 da referida Resolução, a fim de possibilitar 
a contratação de operação de crédito, junto" ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, no valor 
equivalente em cruzeiros de até US$ 100,000,000.00 (cem 
milhões de dólares). _ .. . 

Parágrafo único·~ ·.Destina-se o finandaffiento à execução 
da segunda etapa do Projeto de Acesso Norte da Cidade 
do Rio de Janeiro, denominado Linha Vermelha. 

Art. 29 A operàÇão de crédito autorizáda no art. 19 de-
verá ter as seguintes Cóildiçôes: · _ . 

a) valor: até Cr$198.790.000.000,00 equivalente a US$ 
100,000,000.00 ao preço de Cr$1.987.90/U$4, em 31 de março 
de 1992; 

b) desembolsa de recursos: 70,74% em 1992 e 29,26% 
em 1993; 

c) prazos: 
I -:- de utilização e carência: dezoito meses, com início 

em julho de 1992; 
II- de amortização; cento e quatorze meses, com início 

em janeiro de 1994; 
··· d) condiÇões financeiras: 

I- atualização do va,lor da dívida: segundo o mesmo 
critério legal adotado para ~tualização dos recurso·s_repassados 
-ao BNDES, originários do PIS/Pasep e do FAT; 

II -taxa de juros: 9% (nove por cento) ao ano, não 
capitalizados durante o período de utilização e carência; 

III- comissão de reserva de êrédito: 0,1% (um décimo 
por cento), cobrável por período de trinta dias ou fração e 
incidente sobre o valor do crédito, se o contrato vier a ser 
assinado após o vencimento do prazo fixado pelo BNDES; · 

IV -comissão de estudos Cr$80.563.334,00 (oitenta mi
lhões, quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e 
quatro cruzeiros); 

e) garantia: montante ar_r_e_cadado com a cobrança de tari
fa denominada ''preço financeiro-estadual'', cobrado pelo uso 
dos acessos rodoviários ao Complexo aeroponuário do-GaleãO, 
incidente- sobre a movimentação de passageiros e caigas, ·que· 
o BNDES julga sufídente para ressarcimento das operações 
de crédito referentes as_ duas etapas do Projeto Liri.hã Ver
melha. 

Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
l'llblieação. · 

... O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uSo" da palavra, encerro 
a discussão. _ 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgaçãp. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência convoca s"ess-âo eXtraordinária a -realiiar-S"e hoje, às 
20h58min, com a seguinte· · 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação; em turno único-, do Requerimento n!>247, 
de 1992. de autoria do Senador Pedro Simon, solici
tando, p.os termos regi:q~eritais, a transcriÇão, nos Anais 
dQ Senadq Federal, do artigo intitUlado. "'Escravos são 
herança de Projeto-Médici", do jQrp_alista Ricardo 
Kotscho, publicado no Jornal do Brasil, edição de 19 
de abril de 1992. 

O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 _horas ~ 56 minutos.) 
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Ata da 122a Sessão, em 16 de junho de 1992 
za Sessão I .egislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presid~ncia do Sr. Mauro Benevides 

ÀS :!0 TIORA"i Tl 58 MTNlffOS, AC"TIIIM-Sl' PRI?
Sl'N"/'1'.~ O.'õ SRS. .'ói'NIITJOR.I•S: 

Albano Franoo - Aloxandre ('o<;ta - Almir Clabricl -
Aluizio Be?e-rra- Ama7onino MC"ndes- Amir I ando- Anta- · 
nio Mariz- Áureo Mel lo-< 'arlos l)c'('arli- ('arlos J>atiocí
nio --Chagas Rodrigues - Cid Sahoia c.lc CaiValho - Couti
nho Jorge - Dario Pereira - Dircc~ Carneiro - I>ivaldo Su
ruagy - l'duar~o Suplicy - 1\loio Alvares - Fn~as Faria -
Hpiláoio Cafeteira - Flaviano Melo - l'ranoisoo Rollemherg 
- Oaribaldt Alves Filho - Ocrson Camata - Guilherme Pal
meira - Henrique AIITK"ida - Hugo Nap<>lcno - llumberlo 
Lucena _, Ilydckcl Freitas - Jram Saraiva -- Jrapuan Costa 
Júnior - Jartlas Pas.-.arinho- Joao Calmon - Jo:\() França -
Jono l~ooha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - Jow 
Fduardc.l - Jos~ Fogaça - Jow Paulo Biso! - Jow Rkha -
Júlio Campos- Júnia Mari•e- Jutahy Magalhnes- Lavoisier 
Maia - l<'"VY llias - I ouriv:ol Baptista - I uoí~io Portella -
Magno Bat·ctar - Mansuelo c.Jc I avor - Márcio J_acerda -
Marco Mm:ill~l - Mário Cavas - Maurfcio Corrêa - Mauro 
Bcm:vides- Mcira Filho- MoisCs Ahrão- Nahor J.únior -
Nelson Carneiro - N~l'«m Wellekin- Ney Mmanh.'\o - Oda-. 
cir 'ioar("s - ( >nnfrC" Qu·inan - Pt..·c..lro Simon ~ R~ichid Snlda
nha Der-Ii - l~mmunllo I Ira.- Ronal~o Aragno - Ronan Ti
to;_ Valmir Campelo - Wtlwn ~artins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 70 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a protenção de Deus, iniCiamos noSSos trabalhos. 
O SR. 19 Secretário-prbcederá à leitura de reqUeri

mentos .. 
. Sâ.o lidOs Os~seg~intes 

REQUERIMENTO N• 420, DE 1992 

Requeremos u~gência, nos termOs -dO art. 336, alínea b, 
do Regimento Interno, para o OfíCiO S/9, de 1992 relativo 
ao pleito do Governo do Estadó de S.inta Cataiína. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1991. -Seguem assina
turas. 

REQUERIMENTO N• 421, DE 1992 
' , -R.equerem~s ~~gência~ nos termO~ dO ari. 33'6·, fiiínea b, 

do Regimento Int~~o. para o OfídÔ n9-S/f0, de 1992_. relativo 
ao pleito do Municlpio de São Paulo. ' 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992. - Seguein- àSsina-
turas. · 

. '. 

-·- ·--------
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. .,M.J-v_._ Santos, 25 anos, diante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Ribas do Rio Pardo (MS). cidade de 13 mil habitantes, 
a lOOkm_de Campo Grande. Habituada a cenas de desespero 
ná rotin·a do seU modesto sindiCato, a presidente Iracema 

- ----Ramalho do. V alie, 57 anos, t~tà- controlar o carvoejador, 
como são chamados esses homens que transformam a floresta 
em carvão, seln qualquer direito- trabalhista: "Calma, vou 
te ajudar". 

[)C{:JCPif 
K/~~ r() 
tfF_$# ~~ 

· Oo Í//l/JJ.· f,t- ~ 
. J-1;;~~ 11 (/ lJf: //-tY 

9,• 7} ~~ 
}!~fo~. 
O( ~Z€ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Día. 

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

OliDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'? 247, 
de 1992. de autorja do Senador Pedro Simon, solici
tando, nos termos regimentais, a transcriçãO, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo intitulado "escravos são 
herança de Projeto Médici", do Jornalista Ricardo 
Kotscho, publicado no Jornal do Brasil, edição de 19 
de abril de 1992. 

Em votação. 
Os Srs. Senado!es que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita•a transcrição solicitada. 

É a seguinte·.matéría· cuja transcrição é solicitada: 

ESCRAVOS SÃO HERANÇA 
DE PROJETO DE MÉDICI 

Ricaro Kotscho 

RIBAS DO RIO PARDO -'MS; "Eu me sinto um 
escravo, dona. Trabalhei cJ.uatro meses só_ em troca de comida, 
não me pagaram nada e agora estou passando fome. Se a 
justiçã -não der um jeítõ, eu vou dar. Vou pegar uma faca 
velha e fazer o sangue correr", ameaça Edson Moreira dos 

Entre quatro e oito mil homens, conforme a época, vivem 
como Edson nos funções do Maciço Florestal de Ribas do 
Rio Pardo, Água Clara e Três Lagoas, região de 600 mil 
hectares de cerrado (maior do que Sergipe) escolhida pelo 
governo do general Médici, no início dos anos 70,_paJ'a servir 
de cenário a um dos maiores projetas de reflore_starnento de 
pinus e eucalipto· do mundo. A um custo aproximado de 
US$175 milhões em incentivos fiscais distribuídos entre 21 
grandes empresas, a madeira deveija ser destinada a fábricas 
de papel e celulose. Vinte anos depois, sem fábricas e com 
boa parte da floresta consumida pelo fogo e por formigas, 
o que restou do projeto jaz nos fornos das carvoaria-s às mar
gens da BR-262. 

A conta dessa aventura ·flOrestal do Brasil Grande dos 
militares. em que o dinheiro dos imp9stos está sendo literal
mente torrado nos fornos por famílias de carvoejadores viven
do em condições medievais, é p'aga agOra opelos deserdado_s 
do Brasil Novo. uAs empresas pegaram o dinheiro do gover11o_ 
e deixaram o pepino para nós. O diilheiro foi emborã' e nOs-
não temos o que fazer com essa gente, desabafa o prefeito 
José Miguel Sanches Vigilato (PTB), um ex-delegado de polí
cia que nem sabe o tamanho da população da cidade (ele 
fala em 25 mil habitantes, mas o recente censo do IBGE _ 
contou apenas 13.406 moradores). o- certo é que, com seu 
orçamento de Cr$5 bilhões ~m 1992; Ribas do Rio Pardo, 
precisaria de 70 anos sem gastar p.:,:tda para juntar a fortuna 
enterrada no cemitério de 999.600.000 árvores. · 

Fome e violência - Se não receber o que lhe devem 
e levar adiante suas ameaças, o cãrvoejador Edson_Mpreira 
dos Santos vai engordar as estatísticas da violência nesta terra 
de ninguém onde impera a lei do mais forte. Só nos últimos 
nove meses, 13 pessoas foram assasSinadas e_~ polícia registÍ'ou 
mais 25 tentativas de homicídio. Conl. a-penas Sete agentes 
e dois carros, nm Fusca e uma Veraneio, o delegado Marco 
Antonio Rodrigues não tem condições de levar a lei aos 
17.307Km2 deste município, que é o segundo maior em'exten-
são do Mato Grosso do Sul. A situação chegou a tal ponto 
que, em março, atendendo aos apelos da _presidente do sindi
cato, uma comissão de parlamentares, fiscais do Ministério 
do Trabalho e representantes do Centro de Defesa dos Direi
tos Humanos Marçal de Souza d.e Campo Grande e da OAB 
~egou à cidade e foi recebida como se fossem uma força 
da ONU. 

"O quadro de_degradação_pu_mana que nós encontram.os 
nas carvoarias_só pode ser comparado aos campos de concen
tração nazistas", diz o deputado estadual José Orcízio Miranda 
dos Santos (PT), um dos integrantes da comiSsãO. Nesta terça
feira, a Assembléia Legislativa de Mato Grosso_ dô Sul re·ú
ne-se em sessão extraordinária para discutir as condições de 
vida dos que trabalham em cerca de três mil fomos das mais 
de 30 carvoarias. -"É inacreditável que, no nosso estado, às 
vésperas do século 21, trabalhadores ainda sejarri tratados 
como escravos", diz o deputado. "Se a fiScalização vier as 
carvoarias vão fechar e vou fazer o que com ·esse povo? Vou 
mandar todos pedir comida ao deputado", rebate o prefeito. 
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Vigilato.teria condições de prover trabalhO~ c3Sa e comida 
para os 5.000 carvoejadotes que-·trabalham hoje na cidade, 
e milhares de outros que-conseguiram ir embora, se ho-uvesse 
interesse em recuperar a· H dinheiro _do bispo", a bolada dos 
incentivos fiscais ·aá gõvema·,- que deveria fazer o progresso 
e acabou levando o caos social à região. 

· O grande desafio agora é descobrir quem é quem nesse 
emaranhado de siglas de empresas de reflorestamento, carvoa
rias, empreiteiros e subempreteíros, até chegar ao final da 
linhas dos peões trazidos pelos gatos (fornecedores de mão-de
obra) de Minas Gerais e do NOrdeste -parã viverem como 
escravos. Fiscais do Ministério do Trabalho concluíram esta 
semana um primeiro cadastramento de carvoarias, cortadores 
e transportadores de madeira, depois de percorrerem 1.290km 
pelas precárias estradas de terra. Com exceção da Nestlé, 
que comprou as màtas _da reflorestadora Pilar Ramires para 
utilizar a lenha de eucalipto nos fornos das- sU:as fábricas, 
outras empresas (Invest. do Grupo Etti, Itapevã, TransParaná -
e Financial, do prefeito de Campo Grande, Lúdio Coelho) 
arrendaram as terras para emp-reiteiroS de carvoarias, em troca 
de 5% de participação nas vendas. "Para cac~a subempreiteiro, 
existem outros (empreiteiros de subempreiteiros), com aproxi
madamente de três a seís eritpregadõs, em condições precárias 
de higiene e saúde", informa o relatório. · 

Em lugar das árvores, que Vão saindo em sacos de carvão, 
cresce os pastos e os- homens vão para cada vez mais longe 
(um capataz basta para cuidar de 3 mil cabeças de gado). 
.. Daqui a dez anos 99% do nosso território vão estar ocupac}os 
pela pecuária. Para onde vai, quem -vai acudir esse povo?", 
pergunta Roberto Ribeiro, 40 anos, secretário de Agricultura 
de Ribas do Rio Pardo, que ainda tem 7.850 pessoas Vivendo 
na zona rural. ~·a País n_ãC? estava preparat?_() __ p_~ra um projeto 
desses. Os empresários só queriam dinheir~ fáCil do governo 
e não pensaram em núcleos industriais de aproveitamento 
da madeira. Não restou nada, -só ·o carvão e os escravos. 

A DIFÍCIL VIDA DOS QUJÚ'<ÃO rtM 
DIREITOS NEM DOCOI\fi::NTOS-

A carteira profissional de Jos_é Valdevino de Oliveira, 
40 anos, nunca viu um carimbo ou uma assinatura dos empre
gadores. Continua imaculada como no dia em que a tirou. 
"Registro? Vai um empregado aqui pedir para ser registrado 
para ver o que o patrão responde", diz ele, conformado com 
a rotina de enfrentar 70 graus de uma boca de fomo noturno 
do cerrado, depois de 12 horas de trabalho, numa barra~ 
infecta, coberta de plástico preto. 

Divino, conio é conhecido trabalha com a mulher e as 
duas filhas de 4 e 9 anos, que nunca foram ã escola, desde 
o dia 17 de dezembro na carvoaria das terras de um certo 
Macedo. Nem sabe o_ nome do lugar, às mar@p.S da BR-262, 
que liga, Campo Grande a São Paulo: Quer ir -embora, mas 
não pode. "O homeni falou que estou devendo Cr$! milhão 
e, se não pagar ele não me deixa levar meus trens embora". 

Vida de lutas- Roupas, panelas, dois colchões velhos, 
um fogão quebrado e três cachorros é tudo que DiVino conse
guiu juntar na vida, desde que começou a. trabalhar na roça, 
criança, em Promissão (SP), onde nasceu. Vanessa, sua caçu
la, vai pelo mesmo caminho: ajuda os pais a ensacar o carvão, 
que os ·caminhões depois levam para as siderúrgicas de Minas 
Gerais, a 1.400Km, trazendo na volta os peões que vão reali
mentando esse exército de mão~de-obra sem direitos nem do
cumentos. 

Valdir Donizetti dos Santos;25 arios, cfiegou em janeiro; 
iunto com28 peões de Itirapina (SP), trazido pelo gato conhe-

cido só por Juarez. Em fevereiro, ao ser. mneaçado pela peão
zada, Juarez resolveu registralos, mas para Valdir só sobraram 
Cr$20 mil depois de dois meses de trabalho. "O homem .falou 
que descontou a comida, uma gororoba azeda que nem cachor
ro comer. 

__ Aqui, onde vivem Valdir :Divino e mais oito ~rvoeja
dores, controlados pelo subempreiteiro José dos Santos Perei· 
raAmaral, e sua inseparável calculadora eletrónica, os cachor
ros bebem a mesma água dos donos, no poço formado por 
uma mina ao lado da latrina. Casado, dois filhos, o queimador 
de carvão Celso Marques Ferraz, 36 anos, trouxe a m,ul_her 
e os dois filhos. Ganha Cr$4 mil por -d.la, sem registro. "Para 
mim, dá, porque eu tomo conta da cantina para o homem 
e tiro a comida livr~", diz conformado. 

Queixas de patrão --0 homem, como eles_ se referem 
ao su_bempreiteiro Amaral, que também passa a semana lá, 
dornnndo numa barraca, queixa-se mais do que ele. "O frete 
está levando metade do nosso ganho e, no fim, depois de 
pagar as despesas e o pessoal, só dá para empatar", contaw 
f?jliza. Mineiro de São João da Po_nte, Amaral, 45, foi durante 
11 ancis empregado da reflo~estadora Pilar Ramires e, agora, 
trabalhando por conta própna, arrendou 560 hectares de lenha 
para fazer carvão. "Em troca~ faço a cerca para o dono", 
expUca. Segundo o subempreiteiro, Divino pegou uma subem
preitada dele qu~ não cumpriu e, portanto, não tem direitos. 

Do outro lado da estrada, a 40Km do asfalto, o emprei
teiro Sebastião Moreira, 40 anos, comanda um exército de 
20 carvoejadores que tocam 50 fornos na fazenda da Financial 
de propriedade do prefeito de Campo Grande, Lúdio Coelho~ 
"Não quero menosprezar ninguém, mas esse pessoal é anda
rilho, não tem nem documento para ser registrado e não se 
fixa num emprego, vai onde a boca ~tá boa", argumento 
Moreira, que só pensa em juntar dinheiro logo para: comprar 
uma fazenda em Tocantins. "Prefiro lidar com gado", brinca, 
enquanto seus peões continuam -~rregando o· caminhão de 
carvão. 

c;om suas roupas rotas e rostos ~eformados pela fuligem 
_ do carvão~ eles têm histórias parecidas; já foram lavradores 

ou garimpeiros em várias regiões- do País, deixarãm a família 
longe , ao contrário do empreiteii"b Moreira não têm nenhum 
projeto de vida. "Dá para comer", resume o mais velho, 
José Carlos Rabelo Amaral, 41 anos, pernambucano de Reci
fe, que explíca a.sS:im Se1:1 estado _civl: "Aqui eu sou solteiro. 
Oficialmente, sou casado no Recife. "Sua mulher e- os dois 
filhos continuam morando lá, mais há oito anos não os vê, 
nem tem notícia deles. "Mandar dinheiro para eles? De que 
jeito, se não sobra nem para mim". 

IRACEMA VAI À "TOCA DA ONÇA" 
PARA DEFENDER TRABALHADORES . 

Baixinha, troncuda, inc;~sáV~l, sempre disposta a -ir até 
a "toca da onça" para conferir tudo, não há em toda a região 
quem não conheça esta mulher de cabelos compridos como 
recomenda sua igreja - ela é crente - e sua inseparável 
pasta em que carrega as denúncias feitas no pátio doS miiagres 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que armou há sete 
anos. "Minhas colegas só sabiam chorar quando alguém fazia 
uma desfeita com elas. Eu comecei a gritar", diz Iracema 
Ramalho do V alie, sete filhos, que trabalhava nas empresas 
de reflorestamento para ajudar o marido e, hoje, ã frente 
de um sindicato co~ 1.009 associados é o terror das empresas, 
e!llpreiteiros, subempreteiros e gatos que não cumprem a lei. 

"Toca da On-ç~" é, sugestivamente, o nome ·cto boteco, 
junto à estação de 
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trem, onde homens são negociados para trabalhar nas carvoa
rias e onde não e recomendável a presença de senhoras. Mas 
d. Iracema vai lá e onde mais for preciso apurar denúncias 
contra gatos conhecidos apenas pelos apelidos (Iambreta, Pin
ta Rocha, Zé Gago, Zé Barriga, Alemão, Boi), n:f::ia terra 
em que eventuais pendências trabalhistas são resolvidas à faca 
ou à bala. Do jeito que pode, com a ajuda do filho Gelson, 
de 16 anos, e de uma advogada de Campo Grande, Marta 
do Camio, ela procura levar a justiça a lugares que ficam 
até 180Km da sede, passando por estradas intransitáveis com 
chuva. 

Até o mês passado, ela contava com a ajuda do padre 
Luiz Fantim, que émptestava seu jipe e fõi àíastado da paró
quia exatamente porque ajUdãva o sindicato e falava dos direi~ 
tos de cidadania nas missas. Não é fácil. Seu marido, Ângelo 
perdeu o cargo de encarregado dos garis da prefeitura e, agora, 
cozinha para a faml1ia, enquanto a muiher defende os trabalha~ 
dores e a Justiça não decide seu próprio caso. "O pfefe1to 
queria me dar um emprego para compensar, mas não aceitei", 
diz Iracema, que ganha uma ajuda de custo no Y:alor _ _d~ -~UID 
salário mínimo. Filiada ao PDT, ela não quer se candidatar 
a vereadora porque o sindicato, diz, toma todo o seu tempo. 

Das primeiras--reuniões e~~ Stúf Casa_ para organizar o 
sindiq~.to- à- situação attial muita coisa mudou em Rib~~ do 
Rio Pardo. "Os carvoejadores tinham até medo de vir aqui 
no sindicato reclamar seus direitos. Mas quando um conseguia 
fugir, vinha aqui me avisar, eu tomava providências e o pessoal 
foi perdendo o medo, lembra ela. Ao receber uma denúncia, 
d. Iracema prepara uma intimaç-ão-de próprio punho para 
o gato, empreiteiro Ou- ge"renie' de empreSas se apresentar 
ao sindicato-... O problema é que o denunciante precisa levar 
a intimação. usemana passada, um peão que trabalhou 27 
dias sem receber foi ep.fregar a intiriuiçáó ao gato lião Preto 
num bar e levou uma cadeirada. Mas eu_vou atrás de~~;;. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Ben~vides) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n<:>.-420/92, de urgência, 
lido no Expediente, para o Ofício S/9-92 .. 

Em votação o requerimehto. 
OS. Srs. Senadores que o. aprovam queiram permanecer 

sentados. (.Pausa.) · ·· 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da ma-

téria. - - -- -

Nos termos do_ disposto no art. 140, a, do Regimento 
Interno, designo o nobre Senador Nelson Wçdekin para profe-
rir o parecer. - -

O SR. NELSON WJ!;DEKIN (PDT - SC. Para proferir 
parecer. sem reViSão do orador.) -Sr. Presidente, Srs·. Sena
dores, o Presidente do Banco Central do_BraSil encaminha 
para apreciação- do Senado Federal através do Ofício "S" 
n' 9, de 1992, pedido formulado pelo Governo do Estado 
de Santa Catarinà -no sentido de que seja autorizada a elevação 
temporária do limite estabelecido na Resolução n' 58/90, desta 
Casa, acima do percentual estabelecido pelo § 1" do art. 6<:>, 
para viabilizar a emissão e colocação no mercado de Letras 
Financeiras do Tesouro do. - Estado de Santa Catarina -
LFCT. . 

Destina-se a_-emisSão ora so1icitada ao giro de 80% das 
8.269.329.535 LFTC, vencíveis no 2•semestre de 1992, confor
me acordado_ no Memorando de Entendimento de 14-3~91 
entre o Estado de Santa Catarina, o Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento e o Banco Central. 

A operação apresenta as seguintes características: 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 

a serem substituídos, deduzida a parcela de 20%, consoante 
pactuado no Memo:i"ándo de Entendimento de 14-3~91, firma
do pelo referido EStado com o Ministério da Economia, Fazen-
da e Planejamento e-Coiri o Banco Central; 

b) modalida-de: D.om"iDativa-transferfvel; 
c) rendimentos: igual ão das-Letras Financeiras do Tesou-

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
f) características dos títulos· a serem substituídos: 

Vencimento Quantidade Titulo 

1°-7-92 852450_958 560730 
1"-10-92 3587.66(l-056 560730 
10-11-92 1.853.924520 560730 
1"-12-92 1.9.75.294.001 560730 
Total 8-269329535 

g} previsão de colocação e ve:ncimento dos títulos a serem 
emitidos; 

Colocação Vencimento Titulo Data-Base 

1°-7-92 1°-7-97 561826 . 1"-7-92 
1"-10-92 1"-10-97 561826 1"-10-92 
1"-11-92 "1°-11-97 561826 1°-11-92 
1"-12-92 1°-12-97 561826 1°-12-92 

h) foi-ma de colocação: atraVés de ofertass públicas, nos 
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei ri' 7.546, de 27-1-89, e De-
creto n' 2.986, de 10-12-89. · 

A solicitação- fOi instiuíPa _de açordo com as exigências 
da_mencionada Resolução 58/90, que rege·o ãssunto, teildo 
5ldo anexadas as Certidões Negativas junto ao INSS e Receita 
Federal (P ASEP) além da Certidão de Regularidade .do 
FGTS: . 

De acordo com o Parecer do Banco Central - Parecer 
Dedip/Códem-RJ-92/072, de 18 de maio de 1992, a emissão 
ora solicitada não implicará uma nova responsabilidade para 
o Estado mas, tão-somente a prorrogaçãO de compromisso 
já e.xistente. Além disso, a quase totalidade dos títulos encon
tra-se em poder de instit~ições finànce~raS oficiais do Estado, 
com dificuldades de colocação junto ao mercado fínariceiro. 

Segundo a solicitação-sob exame, o perfil da dívid~ mobi~ 
li ária do Estado~ com a emissão pretendida, será inodificada 
para uma concentração dos vencimentos de 1995 a 1997. enw 
quanto atualmente 44,90% têm vencimentõ em-1992 e 55,10% 
após 1995. A par das considerações contidas no Parecer sUpra
citado entendemos que, a exemplo do que foi estabelecido 
em autorizações anteriores, deva ser fixada em 12% a parcela 
a ser retida, a título_de juros, resultando em giro de 88% 
daS LFTC,_ sob exame. Com isto seiá possível aliviar a difícil 
situação financeira que atravessa o Estado e que de resto 
ati:óge igualmente inúmeras· Unidades da Federação. 

Diante das considerações acima, somos de parecer favorá
vel à concessão, em caráter excepcional, da autorização solici
tada pelo Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos 
do seguinte: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 36, D_E 1292. 

Autoriza o Governo lJo ~~tado de Santa Catarina 
a eleva:r temporariamente o li~ite estabelecido pelo item 
II, do art. 3~ da Resolução ri" 58/!10, a firit de pennitir 
a emissão e colocação no merCado de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Santa Catarina - LFTC, 
destinadas ao giro de 88% das 8.269.329.535 LFTC, 
vencíveis I)O 2" semestre de ~.992. 

o-senado Federal resolve: . , . _ 
Art. 1' É autorizado o Góve·mo do Estado de Santa 

Catarina, a eJevar temporariamente o limite estabelecido no 
item II, do art. 3', da Resolução n' 58, de 13-12-90, deste 
Senado Federal, para viabilizar a emissão e colocação no mer
cado de Letras Financeiras do Tesouro ·do Estado de Santa 
Catarina - LFTC. 

Parágrafo único. A- emis-são das LFTC referidas neste 
artigo destina-se ao giro- de 88% dos 8.269.329.535 títulos 
vencíveis nO 2~' semestre de 1992. , 

Art. 2~' As condições financeiras da emissão são as se-
guintes: _ --- --- __ 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parcela de 12%. a título 
de juros. 

b) modalidade: nominatiVa-tran-sferível; 
c) rendimentos: ig~:;tl ao das Letras Financeiras do Tesou-

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
!ll prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
f) características dÇls títulos a serem substituídos: 

Vencimento 

1°-7-92 
1°-10-92 

.. 1°-11-92 
1°-12-92 
Total 

Quantidade 

852450.958 
3.587.660.055 
1.853.924.520 

.. 1.975.294.001 .. 
8.269329.535 

Titulo 

5"60730. 
"560730 

56ó73Ô 
560130 

g) préViSão de colocação -e- vencime-nto dos títulos a serem 
emitidos: 

Colocação Vencimento l'llul!l Data-Base 

1°-7-92 1°-7-97 561826 1°-7-92 
i 0-10-92 1°-10-97 561826 10·10-92 
1°-11-92 "1 °-11-97 561826 1°-11-92 
!0-12-92 . 1°~12:97 56!826 !0-12,92 

h) fofam de ~olo?çã?; airaVés d~ ofe_rta.s públicas,_ nos 
termos da Resolução n' 565, de Z0-9,79, do. Banco Central. 

'i) autorização legislativa: Lei n~ 7.546,_de 27-1-89, e De
creto n' 2.986~ de 10-2-89. _ _ __ 

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. P-RESIDENTE (Mauro Benevides) --()parecer 
do nobre Senador Nelson Wedekin éfãvóráV€:1 cái:n.-a apresen
tação do Projeto de Resolução _n,. 36, de -1992, que autoriza 
o. Governo de Santa Cafatliia a_ elevar temporariamente o 
limite estabelecido para emissão de letras. 

Completada a instrução da matéria, Passa-se à discussão 
do_ projeto em turno único. · · 

_ Nã.o havendo.quem queira fazer uso da palavra, vou en
cerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada a discussão. 
Passa~se à votação. 
Os- Srs. Senãdores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para- ã i-"edação final 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa, redação final que será lida pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 204, DE 1992 

(Da Comissão f?iretorã) 

Redação fmal do Projeto de Resolução n• 36, de 
1992. 

A Comissão Ditetõrà apresenta ã redação final do Projeto 
de Resolução n9 36, de 1992, que autoriza o Governo do 
Estado de Santa Catãrina a elevar temporariamente o limite 
estabelecido pelo item II do art. 3_»_ da Resolução n" 58/90. 
a fiM de permitir ã emissão e colocição no mercado de Letras 
FinanCeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina-LFTC, 
destinadas ao giro de 88% das 8.269.329.535 LFTC, vericfvéis 
no 2" semestre de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Meira Filho, Relator -
Lucídio Portella---:- Iram Saraiva --Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO DO PARECER N' 204, D"E 1992 

Redação fmal do Projeto de Resolução n• 36, 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' , DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina 
a elevar, temporariamente, o limite estabelecido pelo 
item II, do art. 3~' da Resolução n~ 58, de 1990, a fim 
de permitir a emissão e colocação no mercado de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Santa C~tarina 
- LFTC, destinadas ao giro de 88% das 8.269.329.535 
LFTC, vencíveis no Segundo semestre de 1992. 

Art. 1" É o Governo-do Estado de Santa Câtarina auto~ 
rizado a elevar? --ú~mporariamente·. o limite estabelecido nO 
item· II, do art. 3' da Resolução n' 58, de 1990, do Senado 
Federal, para viabilizar a emissão e colocação no mercado 
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina 
-LFTC. -- -

Parágrafo único. A emiss·ão- das "LFTC referiaas· neSte 
.artigo, destina-se ao giro de 8.269.329.533 títulOs, vencíveis 
no segundo semestre de 1992. 

Art. 2" As _condições financeiras da emissão são as se~ 
guintes: 

I- quantidade: a ser definida na data de resgate dos 
títulos a s~rem sUbstituídos, deduzida a parcela- de doze. por 
cento, a títUlo de juros; · -

II-modalidade: nominativa-transferível; 
1!1- rendimentos: igual aO ·das Letr~s Financeiras do 

-Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
IV- prazo: até 1.826 dias; 
V- valor nominal: Cr$1,00; 
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VI- Cari:tcteristiCas--dos títulos a serem Substituídos: 

Vencimento Quantidade Titulo 

1°-7-92 852-450.958 560730 
1°-10-92 3587.660.056 560730. 
1°-11-92 1.853.924.520 560730 
1°-12-92 1.975.294.001 560730 

Total 8.269.329.535 

VII -previsão de colocação e vencimento dos títulos 
a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Tll:ulo Data-Base 

1°-7-92 1-7-97 561826 1°-7-92 
1°-10-92 1-10-97 561826 1°-10-92 
1°-11-92 1-11-97 561826 . 1°-ll-92 
1°-12-92 1-12-97 561826 1°-12-92 . 

VIII -fonna de colocação: através de ofertas públicas, 
nos termos da Resolução n"_565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Central do _Brasil; 

IX- autorização legislativa: Lei_ n~ 7 .546, de 27 de janei
ro de 1989 e Decreto n• 2.986, de 10 de fevereiro de 1989. 

Art. 3"' Esta Resolução entTa em vig"Or na- datã de sua 
publicação. · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi4es)- Em discus
são a redaç~o final_. 

Não havendo quem queira faZer uso da palavra, encerro 
a discussão. (Pausa.). . _ . . . __ 

Encerrada_da discússão, passa-se'à votação. 
Em vot3ção. - · -
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação 
o Requefhnento n9 421/92, de urgência, lido no expediente, 
para o Ofício n' S/10-92. · · · 

Em votação. - _ 
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram ·permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da ma-

téria. - -~-0 

Nos termos dn_disposto no _art. 140, a, do Regimento 
Interno, designo o nobre Senador Eduardo Suplicy para profe-
rir o parecer sobre a matéria. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-,'- SP. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. PteSiâente, Srs. Sena
dores, o Senhor Presidente do Banco Cerlttal do Brasil enca
minha para exame do Senado Federal pedido de autorização 
para emissão- e colocação no mercado_ de_Letras Financeiras 
do Município de São Paulo destinadas ao giro de 85% das 
148.175.199 LFfM-SP e 100% do principal das 853.739 .. 466 
BTM/SP-E, com vencimento no 29 semes'tfe de 1992. · -

A emissão deverá ser realizada nas. ·seguintes condições: 
a) quantidade: a ser definida na ·data de resgate dOs títulos 

a serem substitufdos,correspondente a 85% das LFTM-SP e 
100% do principal dos BTM-SP-E, consoante pactuado no 

Memorando de Entendimento de 22-3-91, filmado pela refe
rida Prefeitura com o Mínistério da Economia, Fazenda e 
Planejemanto e _com esté Banco Central; 

b) modalidade~ riominaiiva-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras-do Tesou-

ro Nacional (mesma taxa· referencial); 
d) prazo: até 1.080 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
"f) --características dos títulos a serem substituídos: 

.. ' l ' '. 

LFTM-SP 

--Vencimento 
1°-9-92 

BTM/SP-R 

Vencimento 
16-7-~2 
16-8-92 

Total 

Quantidade 
1411.17'U<l<l 

Quantidade 
426.1!1>'/. 730 
426.!!6~. 736 

853.739.466 

Titulo 
691095 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: · 

-giro das IFTM- SP (R'i"f. do valor de r•sgat<'): 

Colocação Vencimento 
1 °-<l-92 1 o..;t).t,)5 

Titulo 
691()\15 

Data-Base 
l"-9-92 

-giro dos BTM/SP - F (1!10% do principal): 

Colocação 
16-7-92 
17-8-92 

Vencimento 
1"-7-95 
1"-8-95 

Titulo 
691(180 
691079 

Data-Base 
1~7-92 
17-8-92 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
!e,qn_o~ da Resolução n' 565, de 20-9-79, deste Banco Central; 
, . li àuforização'léglslativa: Leis n..-7.945, de 29-10-73 e 

10.020, de 23-12:85 e Decreto ni 21.630, de 26-1-89. 
A apreciação da matéria está subordinada a várioS dispo

sitiVOS ·conStitucionaiS e, especificaniente, .à Resolução n~' 58, 
de 1g91, do Senado Federal, tendo a análise dos documentos 
sidO_ centrada, especificamente, nas dispOsições iD.cluídas em 
seus artigos 49, 8" e 101', que foram atendidos. 

· . Quanto ao mérito, o parecer Dedip/Codem-RJ-92167, de 
12 de maio de 1992,odo Banco Central do Brasil, que iritegra 

'. o processo, não aponta .óbices à operação. 
Ante .o exposto, somos pelo acolhimento do pleito· nos 

termos· do.seguinte: 

PÍWJETO DE R.ESÜLÚÇÃO N• 37, DE 199Z 

Autoriza a Prefeitnra do Mwakfplo de São Paulo 
(SP), a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras 
do Município de São Paulo (SP)· destinadas ao giro de 
85% das 148.175.199 LFTM-SP e 100% do principal 
das 853.739-466 BTMISP-E, com vencimento no 2• se-
mestre de 199-Z. -

O Senado -Fêderal·reSolve: 
Art. 1• É a Prefeitura do Município de São Paulo (SP), 

nos termos do art'. '8•, da Resolução n• 58190, do Senado Fede
ral a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Muni-
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cípio de São Paulo (SP) destinadas ao giro de 85% das 
148.175.199 LFfM-SP e 100% do principal dos 853.73!1.466 
BTM/SP-E, com vencimento no 2' semestre de 1992. 

Art. 29 As condições financeiras básicas da operação 
de crédito são as se-guintes: -

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, correspondente a 85% das LFfM-SP 
e 100% do principal dos BTM-SP-E, consoante pactuado no 
Memorando de Entendimento de 22-3-91, firmado pela refe
rida Prefeitufa .com o Ministério da Economia, -Fazenda 
e Planejamento e com este Banco Central; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
·c) ·rendimento: igual ao das Letras-Financeiras do Tesou-

ro )'lacional (mesma taxa referencial); ·· · 
d) prazo: até 1.080 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
t) características dos títulos a serem substituídos: 

T.FTM- SP 

Vencimento 
I u-9-92 

RTMISP- E 

Vencimento 
. 1<>-7-'12 . 

1(>-R-<12 

TOtal 

Quantidade 
141!.17'\.1'1'1 . 

Quantidade 
421>.1!69. Tl() 
426M9.7:l6 

85~.739.466 

Titulo 
b'l!(f)5 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
em turno único. 

Não havendo Cjuem queira fazer uso da palavra, encerro 
a discussão. (Pausa) 

Encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComiSsão Difétora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me-
sa, parecer da Comissão Diretora, Oferecendo a redaçâo final 
da matéria, que será lida pelo Sr. 1~" Secretário. 

E lida a seguinte 

PARECER N• 205, De 1992 
(Da Coriússão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n• 37, de 
1992. 

A Comissão Dirétora apteSeritã a iedáÇclo final do Projeto 
de Resolução n9 37, de 1992, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de São Paulo (SP), a emitir e colocar no mercado Letras 
Financeiras do Município -de São Paulo, destinadas_ ao giro 
de 85%, das 148.175.199 LFTM-SP e 100% dó principal das 
853.739.466 BTM/SP-E, com vencimento no 29 semestre de 
1992. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1992 . 
- Mauro Benevides, Presidente-:.....:.. Meira Filho, Relator -
Lucídio Portella - Iram Saraiva - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 205, DE 1992 . 
. . g) _ preViSãôi:Je colocação e vencimento dos títulos a serem -
emitidos; 

Redação fmal do Projeto de Resolução n• 37, de 
1992. 

-:-giro das I.FTM.- SP. (R<;"f do valor de resgalc): 

Coloeaçlio 
. 1"-9-'Jl 

Vencimento 
1 o)J-95 

Titulo 
691095 

Data-Base 
1(}':"9-92 

w giro doo RTM/SP. - E (1 00% do principal): · 

CnlocaçliO 
16-7-'J2 

> 17-S-92 

Vencimento 
1"-7-95 
)

0 -S-95 

Titulo 
69101«) 
691079 

Data-Base 
16-7-92 
17-S-92 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n~"_565, de 20-9-7?, deste Banco Central; 

i) autorização legislativa: Leis n~ 7.9~, de 29-10-73 e 
10.020, de 23-12-85 e Decreto n• 27.630, de 26-1-18. 

Art. 3• . A autorização concedida por esta Resolução de
verá-ser exercida até 31 de dezembro de 1992. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. . · · 

Art. 59 ·Revogam-se as diSposições ~-m contr~o. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -:-O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n"' 37, 
de 1992, que autoriza :a Prefeitura Municipal de São Paulo 
a emitir e colocar no mercado 148.475.000 LF:TM, com venci
mentos no segundo semestre. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente nos termos do art. 48, do Regimento Interno, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , De 1992 

Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo 
- SP, a emitir e colocar no mercado Letras Financeira 
do Município de São Paulo - SP, destinadas ao giro 
de 85% das 148.175.199 LFTM-SP e 100% do principal 
das 853.739.466 BTM/SP-E, com vencimento no segun
do semestre de 1992. 

Art. 1• É a Prefeitura do Município de São. Paulo-
--- SP, nos termos do art. 8'", da Resolução n9 58, de 1990, do 

Senado Federal, autorizada a emitir e colocar no mercadq 
Letras Financeiras do Município de São Paulo - SP, desti
nadas ao giro de 85% das 148,175.199 LFTM-SP e 100% 
do principal dos 853.739.466 BTMISP-E, com vencimento no 
segundo semestre de 1992. 

Art. 29 As condições. financeiras básicas da operaÇão 
de crédito são as_seguintes. -- - '-

I- quantidade: a ser definida na data de resgate -dos 
títulos a serem substituídos, correspondente a 85% das LFTM
SP e 100% do piincipal dós BTM-SP-E, consoante pactuado 
no Memorando de Entendimento de 22 de março de 1991, 
firmado pela referida Prefeitura com ·o MinistériO da Econo
mia, Fazenda e Planejam-ento e com o BancO Centrai do Bra

. sil; 
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II -modalidade: nÕminatíVã::.tr-ansfen~--
III- rendi:ffientos: igual ao das Letras Financeiras do 

Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
IV- prazo: até 1080 dias; 
V- valor nominal: Cr$ 1 00· ~ ~ 
~VI- características dos tÍtul~s a serem substituídos: 

a) LFMT-SP: 
Vencimento 

1-9-92 
b) BTM/SP-E: 

Vencimento 

16-7-92 
16-8-92 
Total 

Titulo 

691095 

Quantidade 

- 148.175.199 

Quantidade 

426.869.730 
426.869.736 
853.739.466 

VII - previsão de colocação e vencimento dos tftulos a se
rem emitidos: 

a) giro das LFTM-SP (85% do valor de resgate): 

Colocação Vencimento Titulo 

I 0 -9-92 1°-9-95 691095 

b) giro dos BTM/SP-E (100% do principal): 

Colocação Vencimento 

16-7-92 
16-8-92 

1°-7-95 
1°-8-95 ~ 

Tftulo 

691080 
691079 

Data-BIIlle 

1°-9-92 

Data-Base 

1&.7-92 
17-8-92 

VIII- forma de colocação: através de ofertas públicas, 
nos termos da Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Central do Brasil; 

IX- autorização lcgisl~tiva: Leis no;>s 7 .945, de 29 de outu
bro de 1973, 10.020; de 23 de dezembro de 1985 e Decreto 
n' 27.630, de 26 de janeiro de 1989. 

Art. 35' A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida àté 31 de dezembro de 1992. 

Art. 4"'- Esta Resolução entra em VigOr na data de sua 
publicação. · 

-Art. 59 Revogam-se ~s disposições em contráiio. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~- Em discus
são a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. ~ ~ 

. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) .. ~~- ·~ ·~ ~ ~ ~ 

Aprovada. 
A_matéria_vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a reafizar-se hoje, às 
21h2min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l

REQUERIMENTO W 239,DE !992 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 239 
de 1992, de autoria do Senador José-Eduardo solici~ 
tando, nos termos regimentais, a tranScrição-no~ Anais 
do Senado Federal, da entrevista do Sr. Luiz Simões 
Lopes concedi?• ao Jornal FoUta de S. Paulo, edição 

- do dia 4 de mato de 1992, sob o título "PolíticoS irnpe~ 
dem modernização, diz Lopes". 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. ---- -

(Levanta~se a sessão às 21 horas e I minuto:) 
' 

Ata da 123a Sessão, em 16 de junho de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA - ~ 
-Presid~ncia da Sr. Mauro Benevides 

Ã'{21 llORt\S P 'I MINI rms, AC'Ilt\M-SP PRPSPN-
71'!'1 OS ~R~. SI'N!IIICIRI;~: 

Alhano Franco - Alexandr~ Costa - Almir Gabriel -
Alui7io B""'erra - Amawnino Mendes - Amir I ando -
Antonio Mariz - Aureo Mello - Cario• De'Cnrli - ('arlos 
Patrocínio- ('(1-~r I>ias- <'ha,ga.c; Rodri~tucs -· ('id Sahoia 
de Carvalho-<. ·nutinho Jorge- Dario Pl~rcira- Dirceu c-ar~ 
neir(> - Divaldo ~uruagy - Fduan.lo Suplicy - l'ldu Álvares 
-l~néas Faria~ -l!pitá<.·io ('al<>1cira -1.-la\i~mo Melo- Fran~ 
cL<;ro Rollemh<'rg - < iarihaldt Alves Filho - Gerson Camata 

Guilherme l'almcira - Henrique Almeida - llu~o Napo-

leão - llumhcrto Lucena - llyd~kcl Frcita• - Iram Saraiva 
- Jrapuan Co~ta Júnior- Jarbas Passarinho- João Calmem 
-~Joao França - Jollo Rocha - Jonas l'inhciro - J0113phat 
Marinho- José Fduardo -José Fogaça -José Paulo Bisai 
-José Richa- Júlio Campos- Júnia Marisc- Jutahy Maga
lhA""- I avoi'!icr Maia - I cvy Dias- I ourival l!apti.ta - l.u
cfdio Porl<>lla - Mn~no Bacelar - Mansueto de I avor- Már~ 
cio J.accr<.la - Mar<.·u Madcl - Mário <.'ovas - Maurício Cor· 
rl'a - Mauro lk'neviües- Mcira l•ilho- Moisés Ahra.o - Na· 
bar Júnior- Nelson Carneiro- Nch«>n Wcdckin- Ney Mara
nhão - Odacir Soares - Onoli"c Ouinan - Pedro Simon - Ra
chid Saldanha llc17i - Raimundo lira - Ronalúo Ara~llo -
Ronan Tito - Valm1r < 'ampclu - Wilson Martins. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 70 Sr.s. Senadore~. Ha
vendo número regimental, d~claro abert;:t a sessão. 

Sob a proteção de Deus; iniciamos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro1lenevides) ~Sobre a me
sa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 422, DE 1992 

Requeremos urgência, rios termoS do aii. 336, alínea b, 
do Regimento Interno, para o Ofício S/14, de 1992, relativo 
ao pleito do Governo do Estado de São Paulo. -

Sala das Sessões, 16 de junho de 1992. -Jonas Pinheiro 
e outros. 

REQUERIMENTO N• 423, DE 1992 

Requeremos urgência, nos termOS do an;. 336, alinea_ b, 
do Regimento Interno, para o Ofício S/12, de 1992, relattvo 
ao pleito do Governo do Estado de Mmas Gerais. 

·_.Q/L\~ .. ~· 
·~.J,IIAA~· 

_. -'~2>, 
-~..A-- ~ 

t d ~' 0 ({) ()P J? I 

!fte~~ 
l!l~p . 

A~ 
(7,""r~~ 
-, .. .;, .. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeri
mentos lidos terão sua votação após a Ordem do Dia. 

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

ORDEM DO DIA 

-l
REQUERIMENTO N• 239, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n"'239, 
de 1992, de autoria do Senador José Eduardo, solici
tando, nos termos regimentais, a trailscrição, nos Anais 
do Senado Federal, da entrevista do Sr. Luiz Simões 
Lopes concedida ao Jornal Folha de S. Paulo, edição 
do dia 4 de maio de 1992, sob o título "Políticos impe~ 
dem modernização, diz Lopes". - -

Eril Votação. 
Os Srs. Senadores que o ãprovam queiram permaneCer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição SoliCitada. 

É a seguinte a matéria· cuja trarisCriçá_O-é~xp1ÍÜCa: 

POLÍTICOS IMPEDEM 
MODERNIZAÇÃO, diz LOPES 

Para o ex-presidente da FGV, eles são os responsáveis 
pela continuidade do empreguismo no setor púbUco 

LUÍZ CAVERSAN 
Diietor da Sucursal do Rio 

Em uma de suas- passagens pelo :RiO de Janeiro, 
há cerca de dois meses, o ministro Marcaio Marques 
Moreira esteve na Fundação Getúlio Vargas e dedicou 
quase uma hora a uma conversa reservada com um 
senhor de idade avançáda, pequeno e elegante. Não 
se sabe qual o teor da conversa. Mas o ministro ouvitJ 
com muita atenç~o a.s considerações Óª--quele senhor. 
Com -a paciência de quem ouve coisas relevantes, his-
tória. · 

A conversa de Marcílio se deu cOm Luiz "Simões 
Lopes 88. at~ à semària passada presidente da Fundação 
Gettílio Vargas, cargo que ocupou durante 48 anos. 
Hoje. Sinlões Lopes acumula o posto de membro do 
Conselho da FGV com o de autoridade inconteste num 
dos assuntos maiS conturbados da história brasileira 

·.,.-a adm,inistração:pública. . 
Engenheiro agrónomo, autor e condutor da pri

meira reforma adminsitrativa 'no ·pafs __:_realizada no 
primeiro governo Getúlio Vargas, de_ quem é admi
rador até hoje - criador do primeiro- órgão discipli
nador do serviço público, o Dasp, e fundador da FGV 
-a principal escola de administração_do:País -Simões 
Lopes não tem dúvida: o maior obstáculo à moderni
zação do Brasil são Os políticos. 

"Os políticoS nunca peôsam no fUturo do País, 
só em seUs votos", afirma Simões Lopes, para quem 
todo e qualquer cargo público só pOderia ser preen
chido de uma única forma: através de concurso. Apenas 
assim, através da moralização da mái:J.Uina pública e 

com o fim do em-prcguismo, diz ele, o paíS poderia 
caminhar um pouco em direção da modernidade ... 

Folha- Nas últimas cinco décadas o Sr. tem acom
panhado a administração públiCa brasileirã.. O Sr. acha 
que a máquirta adminstrativa funciona melhor hoje do 
que há 50 anos? 

Luiz Simões Lopes- Melhor evidentemente esta. 
Quem começou o processo de aprimoramento da má
quina administrativa no País fui eu. Em 1936, fui no
meado presidente da Comissão de Reforma adminis
trativa .. Estou nessa batalha desde aquela ocasião quan
do fiz um projeto de lei para a reforma. Foi dificil 
aprovar o projeto sem emenda porque no Congresso 
havia muita gente querendo oferecer favores. foi ofere
cer favores. 

Folha- Como surgiU o Dasp? 

_ Simões Lopes - A nova Constituição de 1937, 
aprovada pelo Dr. Getúlio e que críou no país uma 
ditadura, previa a criiÇã.O de um organismo, depois 
chamado de Departamento Administrativo do Serviço 
Público7 o Dasp, junto à Presidência dã. República. 
O objetivo era ordenar toda a máquina admiriistiativa. 
Naquela época, nós não-tínhamos no Brasil gente for
mada e capacitada para trabalhar nisso. Tivemos que 
mandar muitos funcionários fazer cursos no exterior. 
Era evidente que tínhamos que preparar gente, seja 
para a administraÇãO pública ou privada. Por isso, fize
mos uma escola de adminíStração pública nó Rio de 
Janeiro. Antes disso e antes da criação do Dasp, tive..:. 
mos um trabalho imenso para pôr em ordem o serviço 
público. Essa trapalhada que 1?-á hoje, quando não se 
sabe quem é funcionário e quem Dão é, eu encori.treí 
naquele tempo. 

Folha - O atual Goveirió- está reeditando a 
situação? 

Simões Lopes- Sim, está sendo reeditada a confu
são de 50 anos atrás. Naquela época encontrei coisas 
incríveis. 20 mil funcionáriOs que. estaVam no serviçO 
público há 10, 20 anos, nunca tinham sido nomeados. 
Irregularidades tremendas que exigiam provídências 
profundas e duradouras, o Brasil era_ na época urna 
ditadura, por isso a reforma que fiz foi possível. Porque 
os políticos daquele tempo já eram como os atuais, 
queriam favorecer determinadas categorias, mas não 
fazer a coisa realmente correta. 

Folha- Com o passar dos anos, o que aconteceu 
com esse trabalho de ordenação do serviço público 
feito pelo Senhor.? 

Simões Lopes - As pressões que o Governo sofre 
são_ muito fortes~ Há sempre os funcionários que que
rem servir a determinadas firmas ou que sãó procuradOs 
pOr essas firmas para escolher os materiais que bem 
entendem pelos preços que quiserem. Enfull, a desor
dem administrativa se instala rapidamente. No tempo 
do· Dasp isso ocOrreu logo depois da saída do Getú
lio,em 45. Seu sucessor, presidente Linhares, nomeou 
toda a família para o serviço público. 
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Folha- E com a volta de Getúlio ao govemo,em 
51, o processo de modernização do serviço público 
foi retomado? 

Simões Lopes- Não. É a tal história: o Dr. Getú
lio ganhou a eleição, teve grande maioria de votos, 
mas tinha resistência politica no Coilgresso.-E os políti
cos são sempre assim, não querem saber quais são os 
interesses do País, querem saber o que pode dar votos 
a eles. 

Folha - Então o Sr. Acha que os políticos são 
um obstáculo histórico no caminho da modernização 
da máquina pública? -

Simões Lopes - Claro. E agora está acontecendo 
a. mesma coisa: os polítiCOS --nao permitem que-Sejam 
feitas coisas que o País inteiro apoiaria." TOâo mundo 
sabe, por exemplo, que uma das coisas mais escanda
losas do País são Qg-'-portos- brasilerios. Eles têm o co~ 
mando supremo de tudo. São os porto-s ·mais caros 
do mundo, o que prejudica muito a economia do País. 
Mas eles não querem saber disso, querem ganhar cada 
vez mais dinheiro. É a coisa vergonhosa do monopólio, 
que acontece também na Petrobrás. 

Folha- O Sr. é contro monopólio da Petrobrás? 

Simões Lopes - Sou contra qualquer monopólio. 

Folha - Como o Sr. avalia a reforma adminis~ 
trativa proposta pelo atual G_overno? 

Simões Lopes --Eu acho que o Gov.erno Collor 
não -conseguiu fazer a reforma porque a nossa Consti
tuição é tão absurda que dá estabilidade para um fun
cionário com cinco anos de serviço. Um gr~nde proble
ma brasileiro é o empreguismo no serviço público. 
Na realidade, o funcionário público não deveria ter 
favores nem benesses de_ nenhuma espécie. Devia ter 
as mesmas vantagens e garantias que têm os empre
gados privados. Mas a Constituição não dá margem 
de manobra para mudar a situação, e muito menos 
os. políticos, que só preocupam com·suas eleições. 

Folha- O Sr. di• que a Fundação Getúlio Vargas 
cumpre um papel fundamental formando técnicos· em 
administraÇão pública. Por que eles não vão para o 
Governo e ajudam a modernizar a administração? 

Simões Lopes - Eles naõ vão para o governo por
que não há concurso para a admissão de novos funcio
nários. A máquina estã-viciada_e nãO Sê renova. 

Folha- Qual o conselho que o Sr. dá ao Governo 
para sair dessa situação? 

Simões Lopes- É preciso_ser criado um organismo 
como o Dasp, para gerir o serviço_ público, e que deve 
ser respeitado. Quando o Dr. Getúlio Vargas era presi
dente, embora fosse um ditador, ele não tinha direito 
de nomear ninguém, nem mesmo o seu empregado 
de maior confiança. Eu demiti o funcionáriO que aten
dia o presidente em seu quarto. Ele era interino, fez 
o concurso do_Dasp e, reprovado, foi demitido nomes
mo dia. O mesmo aconteceu com o- serviçal do ministro 
da Guerra. Se os políticos permitissem, deveria ter 
concurso para todo e qualquer cargo público, desde 
diplomatas a tod_os os outros cargos. 

4 '0s políticos não permitem que se 
façam coisas que o País 

inteiro apoiaria. Não querem saber 
do interesse do País, mas do que pode dar votos." 

"O fuilcionáriq público não deveria ter 
favores de nenhuma espécie. Mas a 

CõnstitliiÇão não_ çlá lllargem de 
manobra para que a situação mude." 

.. _ .RAIXO X 
Nome: Luiz Simões Lopes 

Idade: 88 anos 
Cargo: lrierilbro do c-onSelho da FUndação Getúlio 

Vargas 
Passado: Fundador e durante 48 anos presidente 

da Fundação Getúlio Vargas, único participante vivo 
da 1~ Conferência Brasileira sobre_:p~qteção d~ Natu
reza, realizada em 1934. 
- Esperança: que os países do mundo consigam con
trolar o aumento populacional, segundo ele a única 
maneira de garantir a sobrevivência do Planeta 

CONTRAPONTO 

TESE.DE LOPES 
É "EL!STISTA" E 

"SUPERFICIAL", DIZEM POLÍTICOS 

Da Sucursal de Brasflia 
e da Redação 

O Deputado Federai'Roberto Cardoso Alves 
(PTB-SP) acha que o fundador da FGV, Luís Simões 

· - Lopes, exagerou nas suas críticãs. "Ele quer pe-rfeccio- _ 
nismo", afirmou. Segundo ele, "é unia tese elitista num 
país como o nosso. Só quem tem condições económicas 
é quem chega ao ensino -superior''. 

Alves lembra que muitos têm uma cultura imensa, 
mas nenhum talento administrativo.- Cotilo exemplo, 
ele cita Napoleão Bonaparte, "um grande administra
dor que chegou ao poder pela força". A contratação 
de funcionários públicos só por concurso~ -disse ele, 
·acabaria com a possibilidade dos pobres ter_em emprego 
no Estado. · 

Para o Deputado Federal Gastone Righi (PTB-SP) 
"é no míriimo superficial·e genérico" dizer que-os políti
cos são os únicos culpados pelos "vícios" da máquina 
adminiStrativa brasileira. "Essas afirmà:çdes só pode
riam ter-Vindo de um burocrata. que não entende a 
dinârriieã-da política"~ 

R(gh( afirma que a situáção do deputado é muito 
frágil em· relação à opiniãO -pública por é::lrisã. das elei~ 

- -ções. ''Existem cerca de -3 milhões de funcioD.ã.rios pú
blicos federais. Com smlsdamílias, ·chega-se a 20 mi
lhões de pessoas", diz Ri~i: ~<É um lobby imenso sobre 
o Legislativo." Ele ácredita: que a solução esteja no 
parlamentarismo. - -· · - ' -

O Sell.~dor Eduardo Suplicy (PT-SP) também dis
corda de Lopes mas reconhece que os intereses pessoais 
ocupa-m um iinportatlte espaço na ação dos políticos. 
"É preciso transformar esse- Compbrtáménto de levar 
vantagem e~ tu~o,_as~in:t como os empresários preci
sam deiXar de enxergar O Iucro máximo Como objetivo
rei", diSs-e. 

Para o Deputado Messias Góis (PFL-SE), presi
dente da Comissão de Orçamento da Câinara, falta 
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ao ex-presidente da FGV uma visão de conjunto da 
sociedade. "A administração pública não se resolve 
apenas com concursos"~ afirmou. 

MEMÓRIA 

FUNDAÇÃO GETúLIO 
VARGAS FAZ 48 ANOS 

Da Redação 

A Fundação Getúlio Vargas foi criada por decreto 
em julho de 1944. Na prática, porém, ela começou 
a funcionar em 1945. Ocu-pa hoje um prédio de 15 
andares na praia de Botafogo, no Rio, projetado pelo 
arquiteto Oscar Niemeyer. 

Nascida para suprir as necessidades técnicas da 
administraçãO pública, a FGV estendeu sua influência 
à economia e, depois, à administração de empresas. 
Criou em 1954 sua fiel paulista, Escola de Adminis
tração de Empresas de São Paulo. 

Durante décadas esteve a cargo da FGV, o cálculo 
do índice de inflação, utilizado oficialmente, o Índice 
Geral de Preços (!GP). 

Desde 1951, teve grande influência na vida econô~ 
mica nacional, com 3 CriãÇão do Instituto Biãsileiro 
de Economia, por onde passaram vários ministros, co~ 
mo Octávio Gonzaga de Bulhões. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)-Passa-se ago
ra à apreciação do Requerime.Dto n" 422/92, de urgência, lido 
no expediente para o OfíciO n~ S/14, de 1992. 

Em votação o Tequerinieiito. · -
Os Srs.- Senadores que estiverem de acordo queiram per~-

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, passa~se à apreciação da ma-

téria. ·· · · · · 
Concedo _a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy' 

para proferir o parecer sobre a matéria. 

O SR. EDUÁDO SUPLICY (PT -SP. Para emitir pare
cer)- Sr,. Presidente, Srs: Senadores, o Presidente do Banco 
Central do Brasil, através do Ofício "S" n9 14, de 1992, enca
minha ao Senado Federal pedfdo formulado pelo Governo 
do Estado de São Paulo, no sentido de que seja concedida 
autorização para elevação temporária do limite estabelecido 
no ítem II, do art. 3' da Resolução 58/90, desta Casa, em 
percentual superior ao fixado pelo § 1" do art. 6" da mesma 
Resolução. 

Pretende o Governo do Estado de São- Paulo, a partir 
da autorização solocitada; emitir e colocar no mercado, Letra 
Financeira -do TêsõlirO -do Estado de São Paulo- LFTP, 
cujos recursos serão destinados ao giici de 83% das 
182.009.434 LFTP, vencíveis nó 2' semestre-de 1992. 

A emissão acima meriC-ionda será--r-ealizada de acordo 
com as segUintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parcela de 17%, consoante 
pactuado no Memorando de Entendimento de 18~3-91, firma
do pelo referido Estado com o Ministério da Economia, Fazen
da e Planejamento e com_o Banco Central. 

b) modalidade: nominativa-transferível, 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras_ do Tesou

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.825 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 

f) caracterflicas dos tftulos a serem suhstitufdos: 

Vencimento 
!5-9-92 

. 15-12-92 
Total 

Tftulo 

521825 
521825 

Quantidade 

46:269A14 
135.740.000 
182.009-434 

g) previsllo de colocação e vencimento dos tftulos a se
rem emitidos: 

ColocaçAo 

15-9-92 
15-12-92 

Vencimento 

15-9-97 
I S-12-97 

Titulo 

52H12S 
5211!2.S 

Data-Base 

15-9-92 
1 S-12-92 

h) forma de colocação: através de- Ófertas públicas, no~ 
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n' 5.684, de 28-5-87, Decre
tos n's 29.526 e30.261, de 18-1-89 e 16-8~89, respectivamente, 
e Resolução SF n9 5, de 19-1-89. -
_ A solicitação ora examinada foi instruída adequadamente 
_de acordo com as exigências da Resolução_ 58/90, que rege 
a matéria_ tendo sido apresentadas as _Certidões Negativas 
quanto a débitos com a Caixa Econônlica~· INSS e Receita 
Federal, além de comprovação do cumprimento das dispo-
sições da Constituição. -

De acordo com a Resolllção n" 58/90, acima menciomida 
deveria o Estad~ de São Paulo obedecer a um dispê:ridio anual 
máximo de Cr$ 1.136.484,1 milhões. No entanto, segundo 
o Parecer do Banco Central (Parecer/DEDIP/CODEM - RJ 
-92/83), antes mesmo da emissão ora pleiteada, a capacidade 
de pagamento daquele Estado encontra-se esgotada para os 
dispêndios da dívida já contratada, refrent_e _aos exercícios 
de 1992 a 1997. Assim ·a concessãO de elevação temporária 
no limite de 20% (§ 1' do art. 6' da Resolução 58/90) dos 
valores inicialmente atribuídos, não altera a situação ora apre~ 
sentada. 

Pondera o Parecer do Banco Central que a emissão solici
t~<:l- não rep_resentará nova respons_abilidade para o Estado, 
uma vez que se trata de prorrogação de compromisso anterior, 
e que em face da difícil situação que atravessa, não terá o 
pleiteante condições de resgatar os títulos com vencimento 
ainda neste exercício. 

Considere-se, ainda, que a operação sob exame permitirá 
obter uma melhora no perfil da dívida do Estado de São 
Paulo~ pois a quase totalidade das LFfP encontra-se em poder 
de instituições financeiras oficiais, com pequenas chanceS de 
colocação no mercado. 

Em face do acima exposto, ainda que o pleito esbarre 
no descumprimento do ítem II, do art. 3" da Resolução n" 
58/90, desta Casa, somos de parecer favOráVel à concessão, 
em caráter excepciona, da autorização solicitada pelo Governo 
do EStado de São Paulo, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 38, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar 
temporariamente o limite estabelecido no item n, do 
art. 3' da Resolução 58/90, a fim de permitir a emissão 
e colocação no mercado de Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado de São Paulo - LFTP, cujos recursos 
serão destinados ao giro de 83% das 182.009.434 LFTP 
vencíveis no 2' semestre de 1992. 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' É autorizado o Governo do EsUido de São J:'au

lo, na forma da Resolução n' 58/90, do Senado Federal, a 
elevar temporariamente -o limite estabelecido no ítem II do 
art. 3~', da referida Resolução, a fim de peimitir a emissão 
e colocação no mercado, através de ofertas públicas, de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo =-J .. FTP ... 

Parágrafo único.- Os recursos ãdvindos das emissãq_das 
LFTP serão destinados ao giro de 83% das 182,009.434 LFTP, 
vencíveis no 2~" semestre de 1992. 

Art. 29 A ·operação autorizada no aTt. 19 deverá ter as 
seguintes características: - -- · · · ·--- _ 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
e serem substituídos, deduzida a parcela de 17%, consoante 
pactuado no Memorando de Entendimento de 18-3-91, firma
do pelo referido Estado com o Ministério.da Economia, Fazen
da e Planejamento e com o Banco Central; 

b) modalid~e: norD.inativa-transferfVel; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras d~Teso!i-

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.825 dias, 
e) valor nondnal: Cr$1,00: 

f) caracleríctticas doe; títulos a f:ereJ!1 suh!';titufdos: 

Vencimento 

15-~-n 
I ;-12-'12 
Total 

Ttlulo 

521HZ; 
5211!2; 

Quantlda!le 

41>.21>'1.41~ 
13'-740.000 
182.009.434 

g) previsao de colocaçao e vencimento dos tftulos a se
rem emitidos: 

Colocação 

15-9-92 
15-12-n 

Vencimento 

15-9-97 
1;-12-97 

Título 

521825 
521825 

Data-Base 

15-9-92 
15-12-92 

b) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da resolução n°_56S, de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n' 5.684, de 28-5-87, Decre
tos n' 29.526 e 30.261, de 18-1-89 e 16-8-89, respectivamente, 
e Resolução SF n' 5, de 19-1-89. 

Art. 3"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ::- O parecer 
conclui pela apresentação de projeto de resolução que autoriza 
o Governo do Estado de São Paulo a emitir e_ colocar _no 
mercado letras financeiras do Tesouro do Estado. 

Completada a instrução da matéria, passa-se -à discussão: 
do projeto em turno único~ (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusão. 
Encerrada a discuss_ão. passa-se à votação da matéria. 
Os Srs. Senadorç~ que o aprovam queira permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . 
A matéria vai-à-Comissão Direto_ra para -a tedação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa 
parecer da Conrissão DirefOra oferecenQ_o a redação _final da 
matéria, que será lida pelo Sr. 1' Secretári.QL 

É lido o seguinte 

PARECER N' 206, DE 1992 
(Comissão Diretora) . _ 

R.edação final do Projeto de Resolução n' 38, de 
1992. 

A Comissão Diretora apresenta ã. redação final do Projeto 
de Resolução n9 38, de 1992, que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a emitir a colocar no mercado, através 
de ofertas públicas·, Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
de São Paulo-LFTP, destinadas ao giro de 83% das 
182.009,434 LFTP, vencíveis no 2' semestre de 1992. 

. Sala da.s Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
-Mauro Benevides, Presidente. --Meira Filho, Relator. 
-Mareio Portella - Iram Saraiva - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 206, DE 1992 

· Redação final do Projeto de Resoluçãn n' 38, de 
1992. 

~- Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, ítem 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N', DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar 
temporariamente o limite estabelecido no item n, do 
art. 3• da Resolução n• 58, de 1990, afunde permitir 
a emissão e colocação no mercado de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, cujos 
recursos serão destinados ao giro de oitenta e três por 
cento das 182.009.434 LFTP, venci veis no senguodo se
mestre de J.!J92. 

Art. 1' É o Governo do Estado_de São Paulo autorizado 
a elevar, l:empofariamente, ·o limite 'estabeleCido no~ iterii I~ 
do art. 3' da Resolução n' ~8, de 1990, do Senado Federal, 
çom vistas a emissão e colocação_ no m-ercado~ através de 

- ofertas Públicas·; de Letras FinaneiráS ·do TtisQurO do Estado 
de São Paulo- LFTP. . . . . . . . . .. 

Paiágrafo _único. Os re_c_urS_Qs_ádvin~os _ _4ii emis~ªo s.Ias 
LFTP. serão destínados ao giro de oitenta e três por cento 
das 182.009.434LFI1', vencíveis no segundo semestrede 1992 .. 

Art. 2"' A operação autorizada no art. 19 _deverá ter as 
seguintes cara:ct~psticas: . 

I- quantidade: a ser definida na data de resgate dos 
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de dezessete 
por cento. :collsoante pactuado no Memorando de Entendi
mento de 18 de março de 1991, fii1il.ado pelo referido Estado 

... com o Ministério da Economiat Fa~enda e Planftiamento e 
com o B.anco Central do Brasil; 

-·fi- mcidali'dade: ilOmiriiltiV~---tra-nS-fúível; 
III- rendhnentos:- igual ao das Letras Financeiras do _ 

Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
IV- prazo: até 1825 dias; 
-v -valor nominal: Cr$1,00; 
~VI~ caracteiisticas dOs títulos a serem substituí<;i«;>s: 

Vencimento , 
15-9-92 

.15-12-92 
Total 

Tllulo 

521!!25 
521825 

Quantidade 

4C>.2b'J.434. 
135.740.000 
182.009.434 
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V 11 - previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

ColocaçAo 
15-9-92 

15-12-92 

Vencimento 
15-9-97 

15-12-97 

Titulo 

521825 
521825 

Data-Base 

15-'1-92 
. 15-12-92 

VIII -forma de colocação: através de ofertas públicas, 
nos termos da Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979 
do Banco Central do Brasil; - - ------- -- _t 

IX- autorização legislativa: Lei n(> 5.684 1 de 28 de maio 
de 1987, Decreto• n's 29.526 e 30.261, de iS ~de janeiro e 
16 de agosto de 1989, respectivamente a Resolução do Senado~ 
Federal n' 5, de 19 de janeiro de 1989. ~ - · 

Art. 3<? Esta resolu~o entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à 
discussão da Redação Final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam qUeiram permãtiecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se ago· 

ra à apreciação do Requerimento n~ 423/92, de- Urgência lido 
no expediente para o OfíCio S/12, de 1992. 

Em votação o requerimento. _ _ 
Os Sis. SenadOres que o aprovam. queiram peramanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento 1 passa-se à apreciação da ma-

téria. ~ ~ ~ 

Nos termos do disposto" no art. 14"0, designo a nobre 
Senadora Júnia Marise para proferir o pa-recer. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MO. Para emitir pare· 
cer) - Sr. Presidente Srs. Senadores, o Sr. Presidente do 
Banco Ceiltral do Brasil, mediante o OfíCip-Presip.~" 0837.·3, 
de 5_de junho de 1992 encaminha, para apreciação do Senado 
Federal pedido de autorização formulado pelo Governo do 
Estado de Minas Gerais, para que seja elevado temporaria
mente, em caráter e'xcepecional, o limite definido pelo item 
II do art. 3' da Resolução n' 58190, do Senado Federal. Tal 
elevação destina-se a viabilizar a emissão e colocação no mer
cado, através de ofertas públicas, de Letras Financeiras do 
Tesouro de Minas Gerais LFTMG, cujos recursos se_rão 'desti
nados ao giro de sua _dívida mobiliári3. interna, vencível no 
29 semetre de 1992, composta de 110.439.721 LFTMG e 
7.013.715.944 Bónus do Tesouro de Minas Gerais BTMG. 

A operação pretendida, de conformidade com o Memo
rando de Entendimentos, firmado pelo Estado com o Minis
tério da Econ{)mia, Fazenda e Planejarnento e e com Banco 
Central do Brasil, em abril de 1991, apresenta as séguirites 
característícaS: - - -

a) quantidade: 
a. I) decorrente do vencimento de LFTMG, a ser definida 

no dia de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida 
a parcela de 17%; · · · · · 

a.2) decorrente do vencimento de BTMG; 
a.2.1) para a parcela de Bônus oriundos de LFTMG cujos 

vencimentos o-riginários ocorreriam no período de 19-4-90 até 
a data da rolagem: a ser definida no dia de resgate dos BTMG, 
admitido do giro de 83%-, coiiSiderando-se o preço- unitário 
de vinculação das LFTMG atualizado; · -

a.2.2) par~ ":par~la ?e Bónus oriunda de LFTMG, cujos 
v~n~ento~ ongmános amda não teriam ocorrido: admitida 
a recon~ersão dos Bónus em·_LFTMG,-atraVéS: dã: retlOva-Ção 

~ dos rell'stros no S~LIC - Sistema Especial de Liquidação 
e de Custód1a, m·antidas ~ caracteríscas o.rigiriais das LFTMG· 

b) modalidade; nominativa-transferíVel· - -- - ' 
e) rendimento: igual ao· das Letras Fina~ceiras do Teseu

. ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) a prazo: até 1826 dias; 
e) valor nominal: Ct$1,00; 

=· f) características dos títulós a serem substituídos efetiva-
mente, disponíveis nas datas d~ rolagem: ~ -- --

f.l) LETMG· 

· Vencimento 
1"-7-92 
I 0-8--92 
1°·9-92 

1 °·1()..92 
1°•11•92 
)0•12-<)2 
Total 

t:2)BTMG: 

Vencimento 
16-7-92 
16--8-92 
17-8-92 
Total 

Tftulo 
5111126 
5111126 
5111126 
SJ 11126 
511826 
511826 

Titulo 
010.000 
010.000 
010.000 

Quantidade 

17.11>7.450 
. 15:045.090 

14.11%.:187 
11. <n< •. zss 
24.198.013 
21.196526 

110.439.721 

Quantidade 
3.5UI>.I!S7.963 
3.491.114.484 

15.721.497 
7.013. 71"5.944 .. 

g) previsão de colocação e vencimento dos.tftulos a serem 
emiditos: 

g.1) giro das LFMG: 

Colocação Vencimento Titulo Data'Base 
1°-7-92 10·7~ 511826 1 °·7-92. 

3-8-92 1°-8--97 511824 3-8-92 

1°·9·92 1 °·9·97 511826 1°·9·92 
1°-10-92 1°·10-97 "511826 1°·10·92 
3-11-92 1°·11-97 511824 3-11-92 

1~·12-92 1°·12-97 511826 10•12-92 

g.2) giros da BTMG: _ _ _ _ 
g.21) referente à parcela de LFT'MG, cujos vencimentos 

origlnals ocorreram no pedoâõ'de 1°-4-90 até a data efetiva 
da rolagem: . . · . 

Colocação 
16-7-92 
17-8-92 

Vencimento 
15-7-97 
15-8-97 

Tftulo 
511825 
511824 

Data-Base 
16-7-92 
17-8-92 

g.2.2) referente à parcela de LFTMG, cujos vencime-ntos 
originários ainda não teriam ocorrido: retorno das LFfMG 
vinceridas às suas datas de resgates originais~ atraves da reno
vação dos registras no SELIC, maittidas suas fespectiva~rdatas.;. 
base e demais caracteriSticas-, nos Inoldes vigentes antes do 
advento da Lei n' 8.024/90; ~ · -
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h) forma de colocação, através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa:Lei n'9.589, de 9-6-88, Decreto 
n' 29.200, de 19-1-89 e Resolução n' 1.837, de 23-1-89, da 
Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais; 

Da análise dos limites definidos pela Resolução n' 58190, 
do Senado Federal, o Banco Central do Brasil, em seu Parecer 
DEDIPICODEM-FJ- 92180, de 26,5-92, observa que antes 
da emissão pleiteada~ a capacidade de pagamento do Estado 
de Minas Gerais mostraVa-Se insuficiente em !dação ao dis
pêndio da dívida já contratada para 1992 e também para 1997, 
ano de vencimento dos títulos objeto do presente pedido de 
emissão. -

Em 30-4-92, a dívida mobiliária do Estado. atingia 
Cr$5.069.225,8 milhões, representada por 3!19.290.980.529 
Letras Financeiras do Tesotitd de Minas Gerais - LFTMG ~ 
e 14.027.431.870 Bónus do Tesouro de Minas Géfais ..:.. 
BTMG, de cujo total, 44,65% têm vencimeiilo áfê 1993 e 
os restantes 55,35%, após esse exercício. A emissã_O_ pi-Oposta 
alteraria a presente proporção, como segue: 23,5Z% ocpm yen
cimento até 1993 e os testariteS; 76,48%, no período de 1994 
a 1997, o que, sem dúvida, representa uma melhoria para 
o concentrado perfil da dívida estadual. 

Ressalta ainda, o referido Parecer, que a emissão preten~ 
dida não caracteriza a criação de n'ovas responsabilidades para 
o Estado, porquanto trata-se da prorrogação_de compromissos 
existentes e para os quais o pleiteante não dispõe dos recursos_ 
necessários para efetivar o resgate. O não-pagamerito dos .. 
títulos vencíveis no 2"' semestre implicaria forte pressão sobre 
o já combalido mercado de títulos da espécie. ·· · 

A aprovação da matéria por esta Casa esta subordinada 
a váiros dispositivos constitucioõais e regulamentar~s, e para 
fazer cumprir -o estabelecido pelo item II do art. 39 da Resolu
ção n"' 58/90. e V:iabilizár a operação, há neceSsidade de que 
seja autorizada, em caráter excepcional, a elevação do_ limite
para o dispêndio da dívida consolidada do Estado, no período 
de .1992 a 1997. 

Tendo em vista o mérito do--pleito, que caracteriza uma 
prorrogação de compromissos assumidos pelo Estado ·sem a 
cri:ição de novas responsabilidades, em face da sua critica 
situação financeíra, soinOs pelo acolhimento do pleito, em 
caráter excepCional, nos termos do seguinte: -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 39, DE 1992 .. 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a elevar, temporariamente, em caráter excepcional, 
o limite previsto no item ll do art. 3• da Resolução 
n' 58/90, do Senado Federal, para viabiUzar a em:is
slío e colocação no mercado, de Letras FinaDceirSs 
do TesoUro de Minas Gerais- LFTMG, destinadas 
ao giro de 110.439.721 LFTMG e 7.013.715.944 
Bôous do Tesouro de Minas Gerias - BTMG. 

O Senad_QFederal resolve: 
Art. 1"' É o Governo do Estado de Minas Gerais autori

zado a elevar temporariamente, em caráter excepcional, o 
limite estabelecido pelo item II do art. _3~ da Resolução n9 

58190, do Senado Federal, a fim de possibilitar a emissão 
e cOlocação, no mercado, através de ofertas públicas, ·de Letras 
Financeiras do Estado de Minas Gerais - LFfMG. 

Parágrafo único. A emissão ·das LFTMG destina-se ao 
giro de 110.439.471 LFTMGe 7.013.715,944 Bônusdo Tesou-

ro de Minas Gerais - BTMG, vencíveis no 2"' semestre de 
1992. . 

Arf. 29 As condíções fiilanceüas da emissão dãs 
LFTMG são as-Seguintes: -----------

a) quantidade: 
a.l) decorrente do vencimento de LFTMG: a sei--defín1da 

no diª_de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida 
a parcela de 17%; 

a.2) decorrente do vencimento de BTMG; 
a.2.l) para a parcela de Bônus oriunda de LFTMG, cujos 

vencimentos originárioS oCorreriam no período de 1"'·4-90 até 
a data da rolagem: a ser definida no dia de resgate dos BTMG, 
admitidO o giro de 83%·, -cónSiclerando-se o preço unitário 
de vinculação das LFI'MG atualizado; _- _ 

- 8..2:2) para a parcela de Bônus oriunda de LFTMG, cujos 
vencimentos originários ainda não teria~ oCorrido: admítid;;t 
a reconversão dos Bónus em LFTMG, através da renové!_ção 
dos registros no SELIC-§istemailspecial de Liquidação 
e de Custódia, mantidas as características origi)lais das 
LFTMG; . . _ _ .. 

b) modalidade: nom.inativa"-trarisferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeíras-do Tesou-

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1,00; 
O características dos títulos a serem substituídos, efetiva

mente Çisponíveis nas da-tas de rolagem: 

_ f.l) LFTMG. 

Vencimento 
J0-7-92 
1°,S-92 
1°-9-92 

1°-10-92 
1°-11-92 
1 ó-12-92 
Total 

f.2)BTMG: 

_Ven-cimentO 
16-7-92 
16-8-92 
17,S-92 ' 
Total 

T!lnlo 
511826 
511826 
511826 
511826 
511826 
511826 

Tftnlo 
010.000 
010.000 
010.000 

Quantidade 
17.167.450 
15.045.090 . 
14.896.387 
17.936.255 
24.198.013 
21.196526 

110.439.721 

Quantidade 
3.506.857.963 

~3.491.134.484 

15.723.497 
7.013.715.944 

g) previsão de c61ocação e vencimento dos titulas a serem 
emitidos: 

g.1) giro das LFTMG: 

Colocação Vencimento Titulo Data-Base 
1°-7-92 1°-7-97 511826 1 °'7-92 
3,SC92 . 1°-8.97 . 511824 3,S-92_ • 
1°-9-92 "1 °-9-97 511826 1°-9-92 . 

1°-10-92 1"10-97 511826 . 1°-10-92 
3-11-92. '"1°'11-97 511824 3-11·92 
1°-12-92 . "1"-Ii-97 511826 1°-12-92 
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g.2) giro das BTMG: 
g.21) referente à parcela de LFTMG, cujos vencimentos 

originários ocorreriam no período de 1°-4-90 até a data efeti
va da rolagem: 

Colocação 
16-7-92 
17-8-92 

Vencimento 
15-7-97 
15-8-97 

Tltulo 
511825 
511824 

Data-Base 
16-=7-M 
17.:S-92 

g.2.2) referente à parcela de LFTMG cujos véncimentos 
origináric.s ainda não teriam ocorrido: retorno das LFfMG 
vincendas âs suas datas de resgates originais, através dâ reno
vação dos registras no SELIC, mantidas suas respectivas datas
base e demais características, nos moldes vigentes antes do 
advento da Lei n~' 8.024/90; · · 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n9 565, de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n' 9.589, de 9-6'1988, De
creto n' 29.200, de 19-1-89 e Resolução n' 1.837, de 23-1-89, 
da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais; 

Art. 3~' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESII)ENTE (Mauro Berievicfes) _:_ O parecer 
conclui pela apresentação de projeto de resol1:1ção, que autoR 
riza o governo de Minas Gerais a elevar temporariamente, 
em caráter excepcional, o limite previsto da LFfMG- Letras 
Financeiras do Tesouro de Minas Gerais- emitidas e coloca-
das no mercado financeiro. -~-

Completada a instrução da matéria, passa:.se à diScussão 
do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, ~ncerro 

a discussão. -
Em votação. ~ 
Os Srs. Senadores que aprovam o projetO queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ . 
A matéria vai à COriiiSsãO úiietora pa:ra--ã:Iedá.Çãó -fÍnal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me, 
sa, parecer da Comissão :Oiretora oferecelldo ·a reda-ção finai 
à matéria, que será lida pelo Sr. 19 Secretário. · 

É lida a seguinte: · · 

PARECER N• 207, DE 1992 
(Da Comis~ão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n' 39, de 1992. 

A Comissão Diretora apresenta a redaçáo final do PrOjetO 
de Resolução n"' 39, de 1992, que autoriza o GovernO do 
Estado _de Minas GeraiS a elevar, temporariamente, em cará~ 
ter exCepcional, o limite previsto no item II do art. 39 da 
Resolução n"' 58/90, do Senado Federal, para viabilizar a emis
são e colocação no mercado, de Letras Financeiras do Tesouro 
de Minas Gerais- LFTMG,âestinadas ao giro de 110.439.721 
LFTMG e 7.013.715.944 Bônus·do Tesouro de Minas Gerais 
-BTMG. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Meira Filho, Relator -
Lucldlo Portella - Iram Saraiva - Racbid Saldanha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N' 207, DE 1992 

aedaçiio rmal do P~jeto de Re_sol~ção n~" 39, 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' , DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a elevar, temporariamente, em caráter excepcional, o 
limite previsto no item II do art. 39 da Resolução o' 
58/90, do Seoado Federal, para_ viabilizar a emissõ e 
colocação no mercado de Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de Minas' Gerais - LFTMG, destinadas ao 
giro de 110.439.721 LFfMG e 7.013.715.944 Bónus do 
Tesouro de Minas Gerais- BTMG. 

Art. 1~" É o GovernO do Estado de MiDas Geciís aUtOri
zado a elevar, temporariamente, e~ __ Ca!~t~! -~"'-~pcioital, o 
limite estabeleCido ~pelo item II do art. 3' da Resolução n' 
58, de 1990, do Senado Federal, a fim de possibilitar a -emíSsãO 
e colocaçâo·no mercado-, através de-ofert~s públicas! de Letras 
Financeiras do Tesou-ro--do Estado de Minas Ge-r3is -
LFTMG. - . . 

Parágrafo único. A -emiSsão- das LF11vi:"G- deStiflà~S"e ao 
giro de 110.439.471 LFTMG e 7.013.715.944Bõnus do Tesou
ro de Minas Gerais- BTMG, vencíveis no segundo semestre_ 
de 1992. · ~ ~ ~ ·~ ~ ~ ~ 

Art. 2~" As condições fih3nc"eiras da ·emiSs-ãO daS-
LFTMG são as seguintes: -

a) quantidade: ~ . . . ~ ~ 
_ a.l) decorrente do vencimento de LFIMG: a ser-definida 

no dia de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida 
a parcela de dezessete por cento; 

a..2) decorrente do vencimento de _BTMG; 
a.2.1) para a parcela de bónus oriunda de BTMG ,_cujos 

vencimentos originários ocorreriam no período de 19 de abril 
de 1990 até a data da rolagem: a ser definida no dia de resgate 
dos BTMG, admitido o giro de oitenta e três por cento, consi
~rando-se o preço unitário de vinculação das LFTMG atua-
liZado; . 

a.2.2) para a parcela de bónus oriunda de LFIMD; Cii fós~ 
vencimentos originários ainda não teriam ocorrido: admitida 
a reconversão dos bónus em LFIMG, atraVés da renovação 
dos registres no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
:::-SELIÇ, mantidas as características originárias ~as LFIMG; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou~ 

. ro_ Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$1 ,oo; 
O características dos títulos a serem substituídos: 
f.l) LFI'MG: 

Vencimento 

10·7-92 
10-8-92 
1°·9·92 
1 O.J{)..92 
1o:u.92 
10·12-92 
Taial 

Titulo 

511826 
511826 

~ 511826 
511826 
511826 
511826 

Quantidade 

-17.167.450 
.15.045.ll90 
14,896.387 

~ 17.936.255 ~ 

24J9R013 · 
21.196.526 

· ilo:439.7zl 
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f.2) B1MG: 

Vencimento 

16-7-92 
16-S-92 
17-8-92 
Total 

Titulo 

010.000 
010.000 
010.000 

Quantidade 

3.506.857.963 
3.491,134.484 

15.723.497 
7.013.715.944 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidoS: _ _ __ 

g.1) giro dl!s LFIMG: 

Colocação Vencimento Titulo Data-Base 

1°-7-92 1°-7-97 511826 1°-7-92 
3-8-92 1°-8-97 511824 3-8-92 
1°-9-92 1°-9-97 511826 1°-9-92 
1°-10-92 1°10-97 511826 1"'10-92 
3-11-92 1°-11-97 511824. 3:il-9z 
1°-12-92 1°-12-97 511826 '1°-12,92 

g.2) giro dos B1MG: 
g.2.1) referente à parcela de LFTMG, cujos vencimentos 

originários ocorreriam no período de l' de abril de 1990 até 
a data efetiva da rolagem: 

base e demais características, nos moldes vigentes antes do 
advento da Lei n' 8.024/90. 

- -li)- fOfrDa de- Colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Central do Brasil; 
.. i) autorização legislativa: Lei n' 9.589, de 29 de junho 

de 1988, Decreto n' 2.200, de 19 de janeiro de 1989 e Resolu
ção n9 1.837, de 23 de janeiro de 1989, da Secretaria de Fazen
da do Estado de Minas Gerais. 

Art 39 Esta Resolução entra ~m vigor Da data de sUa 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palãvra, encerro 
a discussão. - -- - · 

Em vot~ção. . 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram peimanecer 

sentados. (Pausa.) . 
_ AproVãda. --

. -A matéria vai à pronllllgaçáo. 

O SR.' PRESIDENTE (Mauro ·a.,;evides) ~ A Presi
dência_convoca os Srs. Senadore~ para a sessão extrao.rdioár_ia 
a realizar-se às 21h5min, com a seguinte -

ORDEM DO DIA 

-1-

Vo:tação, em turno único, do Requerimento n" 299, de 
Colocação Vencimento Titulo Data-Base 1992, do Senador Mansueto de Lavor, solicitando, nos termos 

16-7-92 15-7-97 511825 .
1
6-

7
_
92 

do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em 

17-8~92 Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 27, de 1991 
________ 15_-8_-9_7 ____ 5_1_18_24 ____ 1_7_-8:_·:..92:.__. ·-Complementar, de sua autoria, que regulamenta o§ 3' 

" do art. 192 da Constituição Federal~ que dispõe sobre a cobran

g.2.2) referente à parcela de LFfMG cujos vencimentos 
originários ainda não _teriam oç_orrido: retorno das LFTMG 
vince"nda.S às su:as datãs de resgates originais; ãfiãVes·-da reno
vação dos registras no SELIC, mantidas suas respectivas datas-

ça de juros reais máximOs, e dá-Outras providências.-

O SJ.l.. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais 
havendo a tratar:, está encerrada_ a s~~.sã_9.) -

(Levanta-se a sessão às 21h4min.) 

Ata da 1243 Sessão, em 16 de junho de 1992 
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-
Presidencia do Sr. Mauro Benevides 

À'> 21 HOR!\'> 17 5 MIN!FfO'>, 1\Cll!\M-W' PRT'.'>T'N
Tl'S O.'> ,'!R<;. S/o'NI\VORl'S: 

/\lhano Franco - Alexandre Costa - Almir Gabriel -
Alui?io He1erra - 1\ma?onino Mendes - 1\mir I ando -
Antonio Mari7 - 1\urco Mcllo - Carlos De'Carli - Carlos 
Patrotinio - Chagas Rodrigue-s - Cid Snhoia de Carvalho ~ 
Coutinho Jorp;e - Dario Pereira - Dirceu .carnr.-iro - Dtw 
valdo Sun•w - l'duardo Suplicy - lilcio Alvares - Rnéas 
Faria - Ppítâcío Cafeteira - Flaviano Meto - Francisco 
Rollomhcrg - Oarit>aldi Alvc< Filho- üer"'n Camata -
Guilherme l~lmeira - llcnriquc Almeida - llu~o Napotcao 
- llumberto I .ucena - llydckcl Frcilas- Iram S~lraiva - Ira-

puan Costa Júnior - Jarhas Passarinho - João Calmem -
Joâo França -João Roc:ha- Jonas J>inhciro- Jo~phat Ma
rinho- José FduanJo- Jo'l('> l 1o~ça- Jo~l" Paulo IJisol - Jo
sé Rirha- Júlio <'ampo<- Júnia Marisc- Jutahy Magalhnes 
- l.avoisi~r Maia - I cvy Dias - I ouriV'..\1 Bapti\ta - Lucfdio 

. Portella - Ma~no ll•l<'~lar - Mansueto d~ I avor - Márcio 
Lacerda - Mar<:o Mat"tcl - Mário Covas - Maurício < 'orrea 
- Mauro Henevides - Mcira hlho - Moisl"~ 1\hráo - Nabor 
J(mior - Nt•lo;on Carneiro - Nelo;on Wf.~d<'kin - Ncy Mara
nMo- Odarir Soare<~- Onofre ()uman - l'~dro Simon - Ra
chíd S...'lldnnha Drn:i --Raimundo I .ira - Ronaldo Araga.o -
Ronan Tilq- V3lmir Campelo- Wilson Martin:r.. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 70 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauró Benevides) ....... srs. Senado
res amanhã também continuaremos essa maratona de sessões 
pa;a apreciar matérias ·submetidas ~ deliberação do Senado 
Federal. Portanto, é um ape[o da Presidência aos Srs. Sena
dores que cancelem os vóos que porventura tenham aprazados 
para amanhã, afim de que contemos aqui com quorum· expres
sivo como na noite de hoje, quando TI<?:_ plenário a Assessoria 
da Mesa visualiza 43 Srs. Senadores dentro dos 70 _q_ue estão 
na Casa. · - ---

A Presidência consulta o Senador Dirceu Carneiro se: 
assinou os requerimentos. __ 

O Sr. Dirceu Carneiro- Estão já assinad~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Vamos então 
à leitura do requerimento, esse sím com as .54 assinaturas, 
favorecendo um empréstimo para o Rio de Janeiro: 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ 
Secretário. -- --~· 

É !ido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 424, DE 1992 

ReqUeiemos urgência, nos termos do ari. 336, alínea h,, 
do Regimento Interno, para o Ofício S/11, de 1992. relativo 
ao pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro 

ti&1~; 
~JAp&J) 
~;v- /~ .. 

11
~~ 

• •q ~ -

.'(\ . 
/j~f'-'-J 

. ~- ,'-I ' 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento será apreciado após a Ordem do Dia nos termos _do 
Regimento Interno. 

No caso dos Bônus do Tesouro do Estado do Rio çle 
-Janeiro- Série Especial- BTRJ-E, o giro atingiiá"2_Iótes 
com vencimentos originár!o_s âistintoS: 100%-ao--valor de 
resgate dos BTRJ-E decorrentes da substituição deLFTRJ, 
cujos vencimentos origirtário"s corresjJOÕ.diarrl ao período de 

:..<tr\l;;:z:...v!L 1•;..,_- 19-4-90 a 1•-9-91; e 84% do valor de resgate dos BTRJ-E 
~~'!]1~~~~~;~::5~~~~ -õiluitdos da substituição de LFTRJ com vencimentos origiriá-
) 

1 
rios de 1'-1 0-91 a I '-12-91. 

--A emissão acima mencíoó.da setá realizada cte- acordo 
com as seguintes condições: 

a) quantidade 
a~l) decorrentes do vencimento de LFTRJ: a ser definida 

no dia do resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida 
a parcela de 17%, Consoante pactuado no Memorando de 
E-riiendimentos de-19-4-91, firmado pelo referido Estado com 

~~ o Ministério .da Economia, Faielida e Planejamento e com 
~ oBãnco·central; 

~ ~. _, a~2) -decorrente do vendinento de BTRJ-E: a ser definida 

(~~q.~~7 ~ _ ~ç_- dia_ de:> r~sgate desses !ftulos, of?servado o __ contido no 3" 
- _ _,_ parágrafo do presente Parecer. 

---

b) ~Odalidade: llominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) até 1826 dias; 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa~se â 
ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Votação,~- t~-rnO ilnicô;do ReQuúimento n~ 299, 

de 1992, do Senador Mansueto de Lavor, solicitando, 
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, 

· a -inclusão em Ordem do Dia do Projeto de _Lei do 
Sênado n"' 27, de 1991-Complementar. de sua autoria, 
que regulamenta o § 3' do art. 192 da Constituição 
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Feâeral, que dispõe sobre a cobrança de juros reais 
máximos e dá outras providências. 

Em votação o requerimento para incluir em Ordem do 
Dia o Projeto de Lei do Senado n9 27, que dispõe sobre 
a cobrança de juros reais máximOs e dá outras providências. 

A matéria é de inquestionável relevância. :Ê o projeto 
do Senador Mansueto de Lav()r co_Ip. urgência solicitada para 
inclusão na Ordem do Dia. - -

Em votação o requerimç:nto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
o Projeto de Lei do Senado n' 27 será inclufifu em Ordem 

do Dia oportunamente. 

O SR. PRESlDENTE\Mauro Bénevides) -Passa-se à 
apreciação do Requerimento n"' 424, de 1992, de urgência 
lido no Expediente para o Ofício S·ll, de 1992. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queíraiifpermanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apteciaÇáü"da maté

ria, que depende de parecer. 
Nos termos do art. 140, concedo a palavra ao nobre Sena

dor Maurício Corrêa para proferir parecer. 

O SR. MAURICIO CORRtA (PDT- DF. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governador 
do Estado do Rio de Janeiro, através do Offe10-"S" n"' 11, 
de 1992, encam.iha ao Senado Federal solicitação no sentido 
de que seja autorizada a elevação temporária do limite estabe
lecido~ pelo item II do art. 3' da Resolução n' 58/90, desta 
Casa, com vistas à emissão e colocação no mercado de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro LFTR.J, 
para giro de 1.834.742.885 LFTRJ e de 3.353.302 BTRJ-E. 

Para as LFTRJ, vencíveis no 2~' Semestre deste exercício, 
serão--utilizados 83% do valor do resgate, de acordo com 
o pactuado no Memorando de Entendimentos de 19-4-91, 
firmado entre o Estado do Rio de Janeiro, o Ministério da 
Ecoilomià, Fazenda e Planejamento e o Banco ce'nttal. 

No caso dos Bónus do Tesouro do Estado-do Rio de 
Janeiro -Série Especial- BTRJ·E, o giro atingirá 2 lotes 
com vencimentos originários distintoS: -100% do valor deres
gate dos BTRJ-E decorrentes da substituição de LFTRJ, cujos 
vencimentos originários cbrresporidiam ao período de 19-4-90 
a 1'-9-91; e 84% do valor de resgate dos BTRJ-E oriundos 
da substituição de LFTRJ com vencimentos originári9s de 
1'·10-91 a 1'-12-91. 

A emissão acima mencionada será realizada de acordo 
com as seguintes condições: 

a) quantidade: 
a.l) decorrente do vencimento de LFTRJ: a ser definida 

no dia do resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida 
a parcela de 17%, consoante pactuado no Memorando de 
Entendimentos de 19M4-91, firmado pelo referido Estado com 
o Ministério da Economia, Fazenda e PlanejamentO e Com 
o Banco Central; 

a.2) decorrente do vencimento de BTRJ-E: a ser definida 
no dia do resgate desses títulos, observado o contido no 39 
§ do presente Parecer. 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c)f rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou

ro Nacional (mesma taxa referencial); 

d) prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00 
I) características dos títulos a serem substituídos: 

LFTRJ 

Titulo 
541081 
541461 
541081 
541461 
541081 
541461 
541081 
541461 
541081 
541461 
541081 
541461 

TOTAL 

BTRJ-E 

Titulo 
040000 

.. 040000 
TOTAL 

Vencimento 

1°-7-92 
1°-7-92 
1°-8-92 
10-8-92 
1°-9-92 
1°-9-92 
1°•10-92 
10·10·92 
10·J1-92 
1°-ll-92 
1°-12-92 
1°-12-92 

Vencimento 

16-7-92 
17-8-92 

Quantidade 

173.799.629 
12.957.001 

173.487.263 
12.957.001 

378.083.079 
12.957.001 

412.454.268 
12.957.001 

412.454.268 
12.957.001 

206.722.372 
12.957.001 

1.83<1:742.885 

Quantidade 

1.676.651.155 
1.676.651.160 
3353.302.315 

g) previsão de colocação e vencimento dos titulos a serem 
emitidos: 

ColocaÇão Vencimento Titulo Data-Base 

1°-7-92 1"-7-97 541826 1°-7-92 
3-8-92 10-8-97 ~ -541824 3-8-92 
1°-9-92 1°-9-97 541826 1°-9-92 
1°•10-92 ! 0-10-97 541826 10•10•92 
3-11-92 1°-11-97 541824 3-11-92 
10·J2-92 1°·12-97 541826 ! 0-12-92 

- giro dos BTRJ -E: 

Colocaçlio Vencimento Titulo Data-Base 
16-7-92 1"-7-'n 541811 166-92 
17-8-92 1°-8-97 541811 17-8-92 

b) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n' 1.839, de 28-11-88. 
A solicitação ora ex·aminada foi instruída adequadamen

te, de acordo com as exigências da Resolução n9 58/90, do 
Senado Federal, que rege o assunto, tendo sido anexadas 
as certidões negativas quanto a débitos com a Caixa Econô
mica, INSS e Receita Federal. 

De acordo com as disPQSições da Resolução, acima refe· 
rida, deveria o Estado do Rio de Janeiro na contratação de 
operações de crédito de sua dívida consolidada, observar um 
dispêndiO anUal máximo de cf$967 .900,4 milhões. No entanto, 
o exame da dívida mobiliária do Estado- do Rio de Janeiro 
realizado pelo Banco Central, e constante do Parecer DEDIP/ 
CODEM-RJ-92/96, resultou na constatação de que, antes 
mesmo da emissão que ora solicita, o Gõverno daquele Estado 
encontra-se com sua capacidade de pagamento esgotada, ain
da que, somente o exercício de 1997 seja sensibilizado pela 
emissão em tela. 
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No entanto, pondera o parecer já citado, a presente ope
ração de crédito não implicará nova responsabilidade para 
o Estado, vez que se trata de prorrogaçãcYde compromisso 
existente, e que, na difícil situação financeira em que se encon
tra, não possui aqUele Estado, como de resto váriaS Unidades 
da Federação, condições de resgatar os_ títulos vencíveis no 
segundo semestre de 1992. 

Considere-se, além disso, que o giro dos papéis sob exame 
permitirá obter uma pequena melhora no perfil Ua dídiva 
do Estado, concentrando. para vencimento entre 1994 e 1997 
a maior parte dos papéis, os quais se encontram, no caso 
das LFTRJ em poder de Instituiçóes Financeiras Oficiais, coin 
pequenas chances da colocaçâo no mercado, e, no caso dos 
BTRJ-E, bloqueados no Banco Central na fói:ma d-a Lei n• 
8.024/90. 

Em face do acima exposto, ainda que esteja compro
metida a restrição' do parágrafo 19 do art. 6"' da Resolução 
n"' 58/90, do Senado Federal, somos de parecer favorável à 
concessão; em caráter excepcional, da autorização solicitada 
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 40, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a elevar temporariamente o limite estabelecido pelo item 
II, do art. 3~ da Resolução n9 58/90, com vistas a emiSsão 
e colocação no mercado financeiro de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- LFrRJ, 
destinadas ao giro de 1.834.742.885 LFTRJ e 
3.353.302.315 Bônus do Tesouro do Estado do Rio de 
Janeiro~Série Especial - BTRJ-E, vencíveis no 29 se
mestre de 1992. 

O Senado Feâeral resolve: 
Art. 1"' É autorizado na forma da ~esolução n~' 

58, de 13-12-90, do Senado Federal, o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a elevar temporariamente 
o limite estabelecido no item Ir do art. _35' da -referida 
resolução, com vistas a erriissão e colocação no mercado 
de Letras Financeiras do- TeSo\iiõ-do Estado dõ Rio 
de Janeiro- LFTRJ, para giro de 1.834.742.885 
LFTRl e 3.353.302.315 BTRl-E, vencíveis nu se-gundo 
semestre de 1992. 

Parágrafo único~. _ O giro dos títulos refeíidos nes-
te artigo dar-se-á na forma abaixo: 

a) para as LFTRJ: 83% do valor de resgate; 
b) para os BTRJ-E: 
b.l) 100% do valor de resgate dos BTRJ-E oriun· 

dos de substituição de LFTRJ cujos vencimentoS Origi
nários correspondiam ao período de li-4-90 a 19-9-91; 

b.2) 84% do valor de resgate dos BTRJ-E oriun-
dos de substituição de LFTRJ com vencimentos origi
nários no período de 1°-10·91 a 1'-12-91. 

Art. 2"' - A operação de crédito deverá ter as se-
guintes características: · -

a) quantidade: 
a.l) decorrente do vencimento de LFTRJ: a ser 

definida no dia do resgate dos título§_ a serem substi
tuídos, deduzida a parcela de 17%, consoante pactuado 
no Memorando de Entendimentos de 19-4-91, firmado 
pelo referido Estado com o Ministério da Economia. 
Fazenda e Planejamento e com o Banc_o_ Central; 

a.2) decorrente do vencimento de BTRJ~E: a ser 
definida no dia do resgate desses títulos, observado 
o contido na letra b do parágrafo único do art. 1"' 

b) modalidade: nominativa~transferível; 
c) rendimento: igual ao das Le(ras Financeiras do 

Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.826 dias; 

·e) valor nonilnal: Cr$1,00 
t) características dos títulos a serem substituídos: LFTRJ . . . . -

Título 

541081 
541461 
541081 
541461 
541081 
541461 
541081 
541461 
541081 
541461 
541081 
541461 

TOTAL 

BTRJ-E 

Tftulo 

040000 
040000 

TOTAL 

VenciJTlento 

1"-7-92 
1°-7-92 
IO..fl-92 
1 "..f!-92 
1°~9-92 
10-9-92 

10·10-92 
1 °-J0-92 
10·lJ-92 
1°-11-92 
1°•12•92 
1°•12-92 

Vencimento 
·1~7-92 ·. 

. - 17-8-92 

Quantidade 

173.799.629 
12.957.001 

173.487.263 
12.957.001 

378.083.079 
12.957.001 

412.454.268 
12.957.001 

·-412.454.268 
12.957.001 

206.122372 
12.957.001 

1.834.742.885 

Quantidade 

1.676.651.155 
1.676.651.160 
3353.302.315 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos 
_ J1 serem emi~idos: 

Colocaçno Vencimento Título Data-Base 

1°-7-92 1°'7-97 541826 1"-7-92 
3-8-92 ( 0..f!-97 541824 3-8-92 
1°-9-92 !0-9-97 541826 .1°-9-92 
jO.JQ-92 j 0-J0-97 54!826 J0 -J0-92 
3-11-92 1 °·11•97 541824 3-11-92 
1°-12-92 1°·12-97 541826 1°-12-92 

- giro dos 'BTRJ-R: 

Colocaçllo Vencimento Tllulo Data-Base 

16-7-92 1"-7-97 541811 16·7-92 
17-8-92 1 °..f!-97 541811 17-8-92 

h) fonna de colocação: através de ofertas públicas, 
nos termos da Resolução n9 565, de 20-9-79, do Banco 
CenL ..J.; 

i) autorização legislativa: Lei n' 1.839, de 28-11-88. 

Art. 39 Esta resofução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O parecer 
é favorável e conclui pela apresentação de um projeto de 
resolução para favorec_er o Estado do Rio de Janeiro. 

Completada a instrução da matéria, passa~se à-discussãO 
do projeto, em tuino único. 
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Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. ·senadores que o aprovam.-, ·quafái:n permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa 
parecer da Comissão Diretora;- oferecendo a redação final 
da matéria que seráTida pelo Sr. 1" ~ecretário. 

E lida a seguinte 

PARECER N• 208, DF. 1992 

(Da Comissão Diretora) 

Redação f'mal do Projeto de Resolução n• 40, de 
1992. 

A Comissão Diretora ·apresenta a ·redação fillál do ProjetO 
de Resolução n"' 40, de 1992, que autoriza- o GOVernõ- do 
Estado do Rio de Janeiro a emitir e colocar no mnercado, 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio de Janeiro-LFTRJ, destinadas ao giro de 
1.834.742.885 LFTRJ e 3.353.302.315 BTRJ-E, vendveis no 
2• semestre de 1992. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente ---:- Meira Filho, Relator -
Lucidio Portella - Iram Saraiva - Racbid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 208, DE 1g92 

Redação f'mal do Projeto de Resolução n• 40, 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• , DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas púbU
cas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio 
de Janeiro - LFTRJ, destinadas ao giro de 
1.834.742.885 LFTRJ e 3.353.302.315 BTIU-E, venci· 
veis no segundo semestre de 1992. 

Art. I• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro auto· 
rizado a elevar, temporariamente, o limite estabelecido no 
item II do art. 3• da Resolução n' 58, de 1990, do Senado 
Federal, com vistas a emissão. e colocação no mercado de 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro 
-LFTRJ, para giro de 1.834.742.885 LFTRJ e 3.353.3o2315 
Bónus do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, Série Especial 
- BTRJ-E, vencíveis no segundo semestre de 1992. 

Parágrafo único. O giro dos títulos referidos neste artigo 
dar-se-á na forma abaixo: 

a) para as LFTRJ: oitenta e três por cento do valor de 
resgate; 

b) para os BTRJ-E: 
b.l) cem porcento do valor de resgate dos BTRJ-E oriun

dos de substituição de LFTRJ cujos vencimentos origíii.áiiOs 
correspondiam ao período de 19 de abril de 1990 a 1" de setem-
bro de 1991; · 

b.2) oitenta e quatro pOr cento do valor de- resgate dos 
BTRJ-E oriundos de substitução de LFfRJ com vencimentos 
originários nó -peifódo de 1• de outubro de 1991 a 1' de dezem· 
bro de 1991. 

-Art. 2" A operação de crédito deverá ter as seguintes 
características: 

a) quantidade: _ _____ _ _ _ _ _ 
a.l) decorrente do vencimento_de LFTRJ: a ser definida 

no dia do resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida 
. a parcela de dezessete por cento, Consoante ·pactuado no Me
morando de Entendimentos de 19 de abril de 1991, firmado 
pelo referido Estado com o Ministério da Economia, Filzenda 
e Planejamento e com o Banco Central do Brasil; · 

a.2) decorrente do vencimento de BTRJ-E: a ser definida 
no dia do resgate desses títulos, observado o contido na letra 
b, do parágrafo único do art. 1" _ 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do_ Tesou-

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d)prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$1 ,00; 
t) caracteríSticas dos títuloS a súem substitUídos: 

f.l) lFIRJ: 

Vencimento 

1°-7-92 
1°·7-92 
I o.gc92 
I o.g.92 
1°·9-92 
I 0-9-92 

1°-10-92 
! 0 -10-92 

...... 1°-11-92 

1°·11-92 
1°·12-92 
! 0 -12-92 
TOtal 

F.2) BTRJ-E: 

Vencimento 

16-7-92 
16-8-92 
TOtal 

Titulo 

541081 
541461 
541081 
541461 
541081 
541461 
541081 
541461 

- 541081 
541461 
541081 
541461 

Tllulo 

040000 
040000_ 

Quantidade 

173.799.629 
12.957.00! 

· 173.487.21>:r 
-12:957.001 

- 378.083.079 . 
12.957.001 

412.454.268 
12.957.001 

412.454.268 
-- 12.957.001. 

'lJJ6.722372 
12.957.001 

1.834.742.885 

Quantidade 

1.676.651.155 
1.676.651.16() 
3353302315 

g)previsão de colocação e vencimento dos t(tulos a serem 
emitidos: 

g.l) Giro das lFIRJ: 

Colocação 

.1°-7-92 
3-8-92 
1 °·9-92 

I 0 ·10-92 
3-11-92 
1°-12-92 

Vencimento 

1°-7-97 
1°-8-97 
1°'9-97 
1°·10-97 
1 °·11:97 
1°-12-97 

g.2) giro dos BTRJ-E: 

Colocação 

16-7-92 
17-8-92 

Vencimento 

Tllulo 

. 541826 
·s4t824 
. S4t826 
54!826. 
541824 
541826 

Titulo 

541811 
541811 

Data-Base 

1°·7-92 
3-8-92 
1°·9·92. 
1 "10-92 
3-11-92 
i o.u:n~·· 

Data-Base 

16-7-92 
17-8-92 
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• h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
lermos da Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Central do Brasil; 

Oautorização legislativa: Lei n~ 1.839-1 de 28 de novembro 
!!e 1988. · · · · 

· Art. 3'i' Esta Resolução entra em vigor riã data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Em discus-
são. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em v.>tação. · 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados, (Pausa.) · 
· Aprovada. 

O projeto irá à promulgação. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A Presi
.dêocia agradece aos Srs. Senadores a presença neste plenário 
~até o-presente momento. --_----" ~o-~ " 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, 
deSigOando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 31, DE 1992 

",. (Em regime de urgência, nos termos do art~-336, c, do 
Regimento Interno.) 
~ Votação, em turno únicO~ do Projeto de Resolução no 
31, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer de Plená
rio, Relator:_Senador Pedro Simon), que autoriza o Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, a emitir e colocar no merca
~O:·~através de ofertas públicas, Letras Financelia~i" do Tesouro 
(lo Estado. do Rio Grande do Sul - LFT/RS, vencíveis do 
iíegundo semestre de 1992. · 

: -2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 7, DE 1992 

(Em regime de urgência nos termos do ari. 336~ c, d-0 
Regimento Interno.) 

DisCuss-ão, em turno ú.niOO, do Projeto de Resolução n9 

7, de 1992, de autoria do Senador Iram Saraiva, que dispõe 
~bre limites globais e condições para as operações de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Muni
cípios e suas autarquias, e estabelece limites e condições para 
·concessão de garantias, tendo 
·. PARECER, sob n' 164, de 1992, da Comiss~o. 
., - de A~.·mntos Económicos, favorável ao Projeto, nos ter-
mos de Substitutivo que oferece. 
,- ....... . ..... ..... . - 3-- -

PROJETO DE LEI DO SENM.~·" 
N' 26, DE 1991 COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n•26, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Ronaldo 
Atagão, que altera a Lei Complementar n9 41, de 22 de dezem
bro de 1981, tendo 

PARECER favorável, sob n9 39, de 1992, da COrriissão. 
- de Assuntos Económicos. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 106, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia rtos termos do aft. í 72, I, 
do Regimento Interno.) 
' 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que 
acrescenta 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, tendo 

PARECER, pforerido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio._ 

- Favorável, nos termos de substitutivo que oferece. 

-!L-
PROJETO PELEI DO SENADON• 174, DF,l991 

Votação, em turno úriico, do Projeto de Lei do Senado 
n9 174, de 1991, de autoria do Senador M-aurício Corrêa, 
que considera contravenção penal a exigência de exame rela
tivo a estado de gravidez para contrataçãÇ> de emprego, tendo 

PARECER de Plenário, Relator:-senador Carlos Patro
cínio, favorável. 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 272, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 272, de 1991 de autoria da Senadora Marluce Pinto, que 
autoriza as pessoas- físicas a abatei-em em suas declarações 
de renda os gastos com empregados domésticos_ e dá outras 
providências, tendo 

PARECER âe Plenário, Relator: Senador Eduardo Su
plicy, favorável. 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 273, DE 1991 

Votação, em tUrno único, do Projeto de Lei dO-Senado 
n<? 273, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que 
transfere ao- domínio do Estado de Roraima terras perten
centes à União e dá outras providências, tendo 

PARECER de Plenário, Relator: Senador José Eduardo, 
favorável ao ProjetO e á Emenda n9 1. -

-8-
.REQUERIMENTO N' 267, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n<? 267, de 
1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitarido, nos termos 
do art. 172, inciso I, do Regimento Intemo,-a inclusão em 
Ordem do Dia do projeto de Lei do Senado n' 95, de 1991, 
de sua autoria, que dispõe sobre a divulgação dos principais 
devedores junto à Secretaria_ da Receita Federal, ao Miriisiério 
do Trabal.1;lo e da Previdência Social e Caixa Econôniica Fede
ral e dá outras providências. 

-9-
REQUERIMENTO N• 268, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 2ôS; de 
1992, ou Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos tennos 
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 132, de 1991, 
de sua autoria, que dispõe sobre o depoimento de autoridade 
ou cidadão perante as Comissões da Câmara doS DepU.cidõs, 
do Senado Federal e do Congresso Nacional. 

-lO

REQUERIMENTO N' 341, DE 1992 

VotaÇão, enl turno único, do Requerimento 09 341, de 
1992, de autoria do Senador Maurício Coi"rêa; -sOlicitando, 
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nos termos do art. 172, inciso I, do RegimentO Interno, a 
inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara 
n~9, de 1990, que cria o Programa Diário do Congresso Nacio
nal para divulgação dos trabalhos do POder Legislativo na 
televisão, e determina outra,s providências. 

-li-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 121, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

De autoria do Senador Marco Maciel, que determina 
a contagem como tempo de serviço no exterior, para todos 
os fins, o tempo de licença de diplomata, cônjuge de diplomata 
CII). _exerdcio no exterior. (~ependeriao de parecer:) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Estâ encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 14 minutoS.) 

',t-
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVII- N•91 QUINTA-FEffiA, 18 DE JUNHO DE 1992 DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1.- ATA DA 125• SESSÃO, EM 17 DE JUNHO DE 
1992 

1.1-ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Requerimento 
- N• 425192, de autoria do Senador Cid Sabóia de 

Carvalho, solicitando a transcrição nos Anais do Senado, 
do artigo, de autoria do ex~ Deputado Paes de Andrade, 
sob o título "Patrono do Desenvolvimento", publicado no 
jornal Diário do Nordeste, edição de 14·6·92. 

1.2.2 - ·COJilil-nicação da Presidência 
Encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar 

de Inquérito, criada através do Requerimento n• 167191, 
destinada a apurar denúncias de corrupção e irregulariR 
dades na contratação de obras públicas, com apresentação 
do Relatório n• 2192. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR EDUARDO SUPLICY -Aduzindo no· 

vas considerações a pronunciamento feíto por S. Ex~, em 
sessão anterior, sobre irregularidades no prazo regimental 
das emendas apresentadas à Lei Orçamentária para o exer~ 
cício de 1992. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG ~ Im
pertinênda·da ResOlução no 99, de 11 de junho corrente, 
do Presidente interino do._ INSS, de reavaliação dos bene~ 
fícios por irivalidez concedidos ao segurado com até 55 
anos de idade, mediante reexame médico~ hospitalar. 

SENADOR C1D SA.BÓIADE CARVALHO- De· 
clarações "do Sr. Luís Octávio da Mottii-Veiga,-ex~Presi~ 
dente da Petrobrás, sobre empréstimo daquela estatal à 
Vasp. · 

SENADOR ÁUREO MELLO- Homenagem à me· 
m6ria do exwSenador Fábio Lucena. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA -Como Líder 
- Isonomia salarial. Apelo em favor do pagamento da 
parcela do 13~ salário dos servidores públicos. 

SENADOR COUTINHO JORGE- Mudanças téc
nicas na apreciação, pelo Congresso Nacional, do Plano 
Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

1.2.4 __ - Requerimentos 
.:..: N' 426192, de autoria do Senador Humberto Luce

na, solicitando ao Ministro da Aeronáutica, informações· 
que menciona. 

- N~ 427/92, de autoria do Senador José Eduardo, 
solicitando licença para ausentarwse dos trabalhos da Casa; 
nos dias 22 e 23 do corrente mês. Aprovado. 

1.3- ORDEM DO DIA-
Projeto de Resolução n• 31, de 1992 (apresentado CO· 

mo conclusão de Parecer de Plenário, Relator: Senador 
Pedro Simon, que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do _Sul, a emitir e colocar no mercado, através 
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro-do Esta
do do Rio Grande do Sul- LFTIRS, vencíveis no segundo 
semes_tre de 1992. Aprovado. À Comissão Diretora para 
a redação final. . 

- Red~ção final do Projeto de Resolução n• 31192. 
Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Lei do Senado n~ 106, de 1991, de autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que acrescenta- 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. Aprovado o adiamento da votação da maté
ria, por 30 dias, nos termos do Requerimento n~ 429/92. 

···· Projeto de Lei do Senado n' 174, de 1991, de autoria 
do Senador Maurício Corrêa, que considera contravenção 
penal a exigência de exame relativo a estado de gravidez 
para contratação de empfego. Aprovado. À COmissão Di~ 
retora para a redação final. 
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MANOEL VILELA DE MAGAU!ÃES 
Dirctor-Goral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Administrativo 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO'DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRÉSSO NACIONAL 
Imprea;so 1ob raponubilidade da Mesa do Seudo Federal 

ASSINATURAS 

Junho de 1992 

LUIZ CARLOS BAS!'OS 
Diretor Industrial 

Semestral ............................. --. ----·-·-·-- Ct$70.000,00 

FLOIUAN AUG US'IO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adju.ato · Tiragem 1.200 exempLares 

Projeto de Lei do Senado n•272, (!e 1991, de.autoria a Lei Complementar n' 41, de 22 de dezembro de 1981. 
da Senadora Marluce Pinto, que autoriza. as pessoas físicas Votação adiada por falta de quorum. 
a abaterem em suas declarações de renda os gastos com Projeto de Resolúção n~" 7; de 1992, de autoria do 
empregados doméstiCOs e· dá outrasprovidêndis. Apl-o., . Senador Iram Saraiva, que dispõe sobre limites globais 
vado o adiamento da votação da matéria, por 30 dias, e condições para -as operações de crédito interno e externo 
nos termos do Requerimento no 430/92. : · · · dos Estados, -do Distri.to Federal, dos municípios e suas 

Projeto de Lei do Senado no 273, de 1991, de aUtori~ · au~a!quias, e es~a"Oelece limites e condições para concessão 
da Senadora Marluce Pinto, que trariSfere ao -domínio do, de garantias. Retirado da pauta. 
Estado de Roraima t'efras pertence-rites a União e dá outras 1.3.1- D~ursos após a Ordem do pia 
providências: Aprovadó o adiamento da votação da maté- SENADOR JUTAHY MAGALHAES -Testemo-
ria, por 30 dias, nos termos do RequeiitD.énto n~" 431/92. · nho da dignidade do Sr. Clemente Mariani, ex-Mínistro 

Requerimento n~" 267, de 1992, do Senador Eduardo da :pdu~ção e ~';! .. Faz~nda, ~ lamenta que o direito de 
Suplicy, soliçitand_o_, no~ termos do _art. 172, inciso 1, do resp~~ta não S~Ja _mt_egralmente cu~J?rido pela grande 
Regimento Interno, a inclusão em Ord~:t;n do Dia do Pro- maxop~ dos órgaos da Imprensa brasllex~a_~ __ 
jeto de Lei do Senado. n' 95, de 1991, .de sua ~utori.a, , · SENADOR VALMIR CAMPEL_O - ~titude infle
que dispõe sobre a divulga_ç_ão dos .p~incipais devedores XIvel_dos _prc;>fessor:s da rede de enSin? p~bhco ~o. D~ 
junto à Secretaria da Recexta Federal, ao Ministério_ do e de seu ~u~~:llcato com a demc;>rada parahsaçao de retvmdt-, 
Trabalho e da Previdência Social e Caixa Econóniicà Fede- cação salanaL 
rale dá outras providências. Aprovado.· SENADOR LOURIV AL BAPTIS!A- Considera-

Requerimento n~" 268, de 1992, do SenadOr EdUã.rdo ções. a .respetto do cr~sctmento ~egetattvo da popula_.ção 
Suplicy, solicitando, nos termos do art. 172, inciso-I, do, brasiietra e a~ carênct~s. finance.rra_s do setor da Sa~de, 
Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia dO Pro- . t~atadas n_o arttgo d? Mmtstro Adtb Ja~ene Por que o FJ.IlSO-
jeto de Lei do Senado n' 132, de 1991, de sua autoria, ~•ai; publicado no JOrnal O Estado de S. Paulo, de 13 de 
que dispõe sobre .o depoimento de autoridade ou cidadão JUnho corrente. _ . _ _ . 
perante as Comissões da Câmara dos Deputados, do Sena-· SE~ A~ OR JOA~ FRANÇA -Proposta de em_enda 
do Federal e do Congresso Nacional. Aprovado. ~ Conshtu1çao de a~ton~ ?e S. J?~. q~e formahzará .J~~to 

. " _ . a Mesa, alterando diSposttlvo constltuctonal que possibilite 
Re.quenmento .D:· ~~1. de 1992, de autona do Se~a~or seja ouvido o Congresso Nacional em questões de demar

Maurfcto C?o~rêa, sohcttando, _nos termOS" do art. 172, m~so cação de áreas indígenas. 
I, do R;eg1mento Interne:, a mcl~são em Qrdem do D1a, SENADOR MÁRCIO LACERDA _ Importância 
do ProJeto ~e _Lei da Camara n· 9,_ d.e_.1990, q~e ena_ 0 de testes de novos medicamentos que serão realizados no 
Programa Dtáno do Congre~so ~actona] p~a-dtvulgaçao Brasil por laboratórios farmacêuticos inclusive e"Stiail ei-
d~s trabalhos d_o __ Pod~r Legislativo na. televtsao, e deter- ros. . ' - g 
nuna outras proVIdências. Aprovado, SENADOR NELSON WEDEKIN - Onda de de~ 

Projeto de Lei do _Senado n~ 121,_ de 1991, de autoria núncias de corrupção. 
do Senador M~rco Mactel, 9ue determma a co~tagem como 1.3.2 _ Comunicações da Presidência 
tempo de serv~ço no exten~_r • para t?dos os fms, o tern~o -Término do prazo para apresentação de emendas 
de hcen~a de d1plo~a~a cônJuge de dtplomata em exercíciO ao Projeto de Lei do Senado n9 26/92, sendo que ao mesmo 
no extenor. ApreCJaçao sobrestada, após parecer de Plená- não foram oferecidas emendas. 
rio, favorá~el nos termos do substitutivo que ofe~ece, dev~n- -Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
do a maténa ficar sobre a mesa pelo prazo de cmco sessoes hoje âs 19 horas com Ordem do Dia que designa 
ordinárias para recebimento de emendas. Í .4 _ENCERRAMENTO · 

Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1991 - Comple- 2- ATA DA 126• SESSÃO EM 17 DE JUNHO DE 
mentar, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, que altera 1992 ' 
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2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Parecer 
Referente à seguihte· rtiatéíiã':. 
-Projeto de Lei da Câmara n' 27/92 (n' 1.353, na 

origem), que dispõe sobre a complementação da aposen
tadoria do pessoal do extinto· Departamento de Correios 
e Telégrafos- DCT, e dá outras providências. 

2.2.2 - Leitura de Projeto 
Projeto de Lei do Senado n9 90/92, de autoria do Sena

dor Pedro Simon, que dispõe sobre a proibição de ser 
utilizada como prova contra o depoente as infori:nações 
fornecidas nas conUições que especifica. - - -

2.2.3 - Requerimentos 
- N,. 432/92, de aUtOria" do Senador Marco Maciel, 

solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do artigo sob o título "Por que o Finsocial", de autoria 
do Ministro de Estado da Saúde, Adib Jatene, publicadc 
no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 13 de jul!ho 
de 1992. ~~o ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

- N'-' 433!92, de ~1,1tori~ do Sep.;tdor Marco Maciel, 
solicitando licença para p.usentar~se dos .trabalhos da Casa, 
l!O próximo dia 19~ do Corr~nte mês. Aprovado. 

-N' 434/92, de' urgência para ó "OfíCio n' S/1, de 
1992, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Campi· 
nas, para que seja autorizada a realizar operação externa 
de natureza financei:ra com o Crediop. 

- N• 435/92, de urgência para a Mensagem n' 226/92, 
encaminhando ao Senado Federal, proposta do Sr. Mfnis~ 
tro da Economia~ Faieóda e Plane]amento, para que seja 
autoriz_ada a RepúbliCa ~~~era~iva .d.o, Brasjl a contratar 
operação de crédito ex;temo,- no valor ~quivalente a até 
US$205,000,000.00;-junto ao Banco Internacional de Re
construção e Desenvolvim_ento_- BlRD, ·destin:i$_a9_fi
nanciamento parcial do Projeto -de Pesenvolvimento 
Agroambiental do Estado de Mato Grosso - PRODEA· 
GRO 

2.2 .. 4 --Comuoic_a_ção da Presi4êpçia _ __ _ _ _ 
Prazo para apresentação de emenQas, ao ProjetO de 

Lei da Câmara n"' 27, de 1992, lido anteriormente. 
2.3-,-,0RDEM DO DIA 
Requerimento n'.300/92, do Senador Mansueto de La· 

vor, solicitando a inclusãO, em Ordem do _Dia, do Projeto 
de Lei do Seriado n~' 58/91, que estabelece critérios e meca
nismos para a concessão de incentivos ao ifeseilvolvimento 
das regiões Norte e Nordeste e do Estado do Espírito Santo, 
e dá outras providências.- Aprovado. -

2.3.1- Matérias ~aprecüidas após-a Ordem do Dia 
-Ofício ri~' S/1, de 1992, em regime de Urgéricia, nos

termos do Re_querimento n"' 434/92, lido no Expediente. 
Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução-n9 41/92, 
após parecer de Plenário. À Comissão Diret0r3 para a 
redação final. 

" ..... -----------1 
~ - Redação final do Projeto de Resolução n' 41/92, 

em regime de urgência. Aprovada. À promulgação. 
-Mensagem Íl9 226, de 1992, em regime de urgência 

~~ nos termos do Requerimento n•435/92, lido no Expediente. 
Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n' 42/92, · ~ 
após parecer de Plenário. À Comissão Díretora para a·~ 

c redação final. _ _ · 
- Redação Final do Projeto de Resolução n' 42/92, · 

em regime de urgência. Aprovada. À promulgação. 
2.3.2 - Comunicação da Presidêl!cia ~ 

·Convoc3.ção de.sessão extraordinária a realizar~se ho
je, às 20 horas e 20 minutos, com Ordem do Dia Q~e 
design~·- _ 

2.4 ~ ENCERRÀMENTO 
3- ATA DA 127• SESSÃO, EM 17 DE JUNHO DE 

1992 
3.1- ABERTURA 
3.2- EXPEDIENTE 
3.2.1- Requeriinel!to 

· --_N"' 436/92, de urgência para o Ofíció n9 S/15!92, 
que autoriza o GOvetn:o do Estado do Rio" de Janeii-o_,a 
elevar, temporariain:eD.te, o limite de seu endividamento, 
para contratar operação de crédito até o vaJpr, em cruzei~ 
ros, equivalente a US$75,000,000.00 (setenta e cinco mi· 
'lhões de _dólares norte~americanos), junnto ao Baflco do 
Brasil S/ A, cujos recursos serão destinados, exclusivamen
te, para financiar a _implantação da segunda etapa do pro
jeto "Linha Vermelha". 

3.3 :_ORDEM DO DIA 
Projeto de Resolução n' 7/92, de autoria do Senador 

Iram Saraiva, que dispõe sobre limites globàis e 'coitdições 
para as operações de crédito interno e éxtemo dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios e suas autarquias, e 
estabel~ce limites e condições para concessão de garantias. 
Retirado da pauta, após_ parecer de Plenário -sobre emendas 
oferecidas ao projeto. · 

3.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
-Ofício n9 S/LS/92, em regime- de urgência, nOs ter.:. 

mos do Requerimento n_!' 436/92, lido no· Expediente da 
presente sessão. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n'? 43/92, após parecer de Plenário. -À Comissão Dire
tora para redação final. 

- Red~ção final do Projeto de Resolução n' 43/92. 
Aprovada. A promulgação. 

são 
3.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

3.4-ENCERRAMENTO 
4 ~ ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 13, DE 1992 
5- ATOS DO PRESIDENTE N• 247 A 249, DE 1992 
6- MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 

NENTES 
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Ata da 125a Sessão, em 17 de junho de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatur~ 

Presidf?ncia dos Srs. Mauro Benevide.~ e Magno Bacelar 

ÀÇ 14 HORA.Ç r; .10 MTNlTf0.9, AC'fli\M,ÇR PRR
SF.NTT?.Ç OS SRS. ÇFNADORFS: 

Alhano Franco - Alexandre Costa - · Almir Gahriel -
Aluizlo Bezerra - Arnazonino Mendes - Amir I .ando -
Antonio Mariz - Bcni Vera.• - Carlos Patrocínio ..: (~hagàs . 
Rodrigues - Cid Sahoia de Carvalho - Coutinho Jorge -
Dirceu C.arnciro - FIC'io Álvares - En6as Faria - 'Hpiláciri 
Cafeteira - FranC"iscn Rollemherg - Gerson Camata - Gui~ 
lhermc Palmeira - Henrique Almeidi! ·.: llumherto Iucena 
- Iram Saraiva - Jarha• l'a~.arinho - João Franca - João 
Rocha - Jonas Pinheiro '- J<l'é l'duardo·- José ·Fogaça -
Júlio Campos - Jutahy Magalhães- I avoi•icr Maia - !.ou
rival Baptista - Magno Bacf.'lar - Mnmmt'to de r avor -
Marro MaC"icl - MáríO Covas - MaurfC"io Correa - Mauro' · 
Bene-vidcs - Mcira Filho- Moisés Abrao - Nahor Júriior -
Nelson Carneiro - Nel•on Wcuckin -:- Ney Maranhão -
OdaC'if Soares - Onofre Ouinan - Pedro Simon - Rac:hid 
Saldanha Der7i - Raimundo l.ira - Ronaldo Aragao ..... 
Valmir Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevitles) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 52 Srs._Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, ihiCiainos_-n-crssos_ trabalhos_. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

de Inquérito, criada atravéS do Requerimento n~' 167, de 1991, 
destinada a apurar denúncias de corrupção e irregularidades 
na contratação de obras públicas, encerrou seus trabalhos 
com a apresentação- de Relatório, contendo recomendações 
que serão encaminhadas aos órgãos co~petentes. 

É o seguinte o relatório p;cebido: 

, SUBSECRETAiuA DE COMISSÕES 

SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E 
DE INQUÉRITO . . 

Ofício n' 18192 

Senhor PreSidente, 
Brasília-DF, 16 de junho de 1992 

Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência Relatório 
Final elaborado pela Comissão Parlamentar de Inquérito des
tinada a i~yestigar <I:S" d~núnci~s de._ corr_upçáo e irregularidades 

· na contratação de obras públicas. · 
Ao ensejo, cointi~i~mos qu~_-esta ÇPI co~cl~iu,seus tra

balhos determinando o encaminhamento do mesmo aos se
guintes órgãos: 

-- Ministério Púbilco-; 
-Tribunal de Contas da União 
-Tribunal de Contas do D.i$trito Federal; 
- Procllfã-d9ri~:oeral-do E:;tado da Bahia; 

· - Tribunat" de ·cantas do_ Estado da Bahia; 
P Secretário. - -- -

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO N• 425, DE 1992 

Senhor Presidente, 

:_Presidenteda CPMI-FGTS ... , . . . 
, Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excew 
_ lência.os protestos de elevada estima e consideração.- Sena

dor Jutahy Magalhães, Vice-Presidente. 

O Senador infra-assinado, nos termõ-5-=-do 311:~--210, item 
2, do Regimento Interno, reque_r a Vossa EXCelência,:-_t?._epois 
de ouvido o_ Plenário, a transcriçã.o do artigo, de autoria do 
Ex-Deputado Paes de Andrade, sob o título "Patrono do 
desenvolvimento", publicado no jornal Diário do Nordeste, 
edição de 14-6-92, para que conste dos Anais desta-casa. 

Trata-se de uma importante matéria sobre aspectos da 
vitoriosa vida do saudoso industrial cearense, Edson QueiroZ;
sem favor algum um dos maiores- precursores ·do desenvOl
vimento nordestino, com forte incidência no Estado do Ceará.
É oportuno ressaltar, que o legado deixado pelo inesquecível 
empresário se constitui em um 9-9~ __ maiores pãtiiJllônios do 
Ceará, atingiOdo não só as áreas-econQmico-financeiràS~_mas 
o desenvolvimento educacional, onde desponta a Universi
dade de Fortaleza, uma das grandes opções do_ensino superior 
cearense. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1992. -Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. ·· 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo 
com o art. 210, § 19 , do Regimento Interno, o requerimento 
que objetiva transcrever nos Anais do Senadõ Federal o bri
lhante artigo do Deputado Paes de Andrade, do Ceará, publi
cado no Diário do Nordeste, será submetido ao exame da 
Comissão Díretora. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _- A Presi
dência comunica- ao Plenário que a Comissão Parlamentar 

RELATÓRIO N'2, 
DE 1992 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Destinâda a investig~u den~ncias de com,Ipção e 
.irregularidad~s na contratação de obras públicas. 

RELATÓRIO FINAL 
Presidente: Senador Ruy Bacelar 
\!ice-Presidente: Senador Jutahy Magalhães 
Relator: Senador Élcio Álvares 
Comissão Parlamentar de l_qquérito, instituída através do 

Requerimento n~ 167, de 1991, destinada a "Investigar as de
núDcias de corrupção e itU"gularidades na contratação de obras 
públicas". 

Órgãos envolvidos no trabalho de pesquisa, análise e ela-
boração do relatório, apoio téCnico e Operacional à CPI: 

-Subsecretaria de Comissões; 
- Subscretaria de Taquigrafia; 
-As-sessoria; 
-Prodasen; 
-Tribunal de Contas da União. 
Equipe de Assessores: 
1 -João Agripino Maia (SF) - Coordenador 
2- Raimundo Vieira (SF) 
3 - Humberto Leal Vieira (SF) 
4-Maria do Socorro de Oliveira (SF) 
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5 -Jorge Martins Vilas Boas (SF) 
6 - Antônio Pedro" da Rocha (TCU) . 
7 -Sebastião Marcelino Campos (TCU) 
Secretário: Hamilton Cos'tà de Almeida · 

Sumário 
1. Introdução 
2. Criação da CPI __ . 

2.1 -O Requerimento n' 167 
2.2 -A Carta de Belo Horizonte 

3. Instalação e Desenvolvimento dos Trabalhos 
4. Desdohramen\qs, cja carta de Belo Horizonte 
5. Construção de Hospitais 
5.1 - Hospital do Paianoá (DF) 
5.2-Denúncias do Sr .. António Paixão de Castro 
5.3- Hospitais de Bel)to Gonçalves (RS), Duro Preto 

(MG), Janaúba (MG) e Teixeiros (MG) 
5 _ _4 -:- Posição do_ Ministro Alceni Guerra_ 

6. Denúncias ao G.overno Nilo Coelho (BA) 
7. Seqüestro de verbas do FPM, ICM e IPTU em Salvador 
8. Denúncias do Governador Roberto Requião (PR) 

8.1- Rodovia Curitiba-Joinville 
8.2-EnvolvimentO" de PC Farias 
8.3- Superfaturamento da Hidrelétriéa de Xingó 

9. Casos do Incra 
10. Penitenciária da Pa(>uda 
11. Obras de Saneamento_ _ 

11.1- Canal da Maternidade (AC) 
11.2- Estação de Tratamento D'água (Governador Va-

ladares- MG) · 
12. Ciac 
13. _ Programa de Açã:o Imediata para Habitação (PAIH) 
14. -Conclusões -
15. Recomendações 
16. __ Anexos 

I - Introdução 
A ConstitUiÇão Federal, em se_u Artigo 58~ pãrágrafo 39. 

atribui às COmissões· Parlamentares de Inquérito, ','poderes 
de investigação própriOs da& 31Jtoridades judiciais, além de 
outros previstos nos regimeritós ... " - · -

Elas constituem a principal arma do_ Poder Legislativo 
em uma ·de suas funções basilares- ;. a fiscalização dos ates 
do Executivo. E de sua atuação depende a própria- eficácia 
da Instituição_ nesta tarefa. - _ 

Ciente de suas responsabilidades, o Senado_ F_ed.rfl.l não 
poderia permanecer indiferente à onda de denúncias que varre 
o País~ envolvendo autoridades dos diversos escalões do Go
verno, empreiteiras da construção civil e_ até pessoas ligadas 
ao Presidente .da República, em supostas_irregularidades na 
contratação_ de. obras públicaS". _ 

Numa fase de recessão, ·em q"ue o País se debate em 
grave sitUação- ecap.ómico-financéii"a, e_ faltam r~ursos pata 
aplicação em programas sociais capazes de amenizar os efeitoS 
da crise sobre as populações mais carentes, é inadmissível 
que os porcos recursos públicos disponíveis sejam sugados 
por . uma minoria privilegiada, utilizando-se de condenáveis 
métodos de corrupção e subamo, algumas vezes com a çoni
vência -daqueles que têm a obrigação de proteger o Erário. 

A decisão de constituir esta_Comissão, idéia já cogitada 
por um grupo .de senadores, for reforçada pela divulgação 
da chamada "Carta de Belo Horizonte", subscrita pq_r mais 
de quatrocentos empresários da construção civil, a9vertindo 
a Nação da existência,em vários organismoS governamentais, . 

de "práticas inaceitáveis para a destinação de recursos públicos 
e, o. que é estarrecedor. mesmo nos que são chefiados por 
dirigentes de inequívoca honorabilidade". 

O_ objetivo dos sigiuitáriõs do requerimento que deu ori
gem à CPI era investigar as acusaç_ões contidas na referida 
Carta, esmiuçando também as supostas irregularidades segui
damente _denunciadas pela imprensa. Propunha-se ainda os 
Senadores, nos termos do requerimento, a sugerir o "meca:
nismo capazes de oferecer condições para a moralização -da 
administr~ção pública". 

Es~ Comissão, em_ nenhum momento, pretendeu trans-
- formar~se em tribunal de inquTsiÇãó 'dos a tos de Executivo. 

Ao contrário, nosso_ propósito foi, desde o_ início~ o de apurar, 
com a maior isenção, a existência das irregulariedades denun
ciadas, sempre ateitta e eVentualizar exagerOs acusatórios_. 

Dentro desse espírito, é que, ao longo de oito meses 
de traj:>alho, colhemos trinta e dois depoimentos, que reputa
mos da maior relevância para a compreensão dos métodos 
de que _se utiliza a corrupção no País. Quando necessário_, 
a Coqti~são ouviu as .duas ou roais pa:çtes envolvidas em 
cada caso investigado, solicitando ainda informações comple-

. ~·m.entares para a mais- ampla elucidação ·dos fatos. 
_ O Tti\mnal de Contas da União foi consultado pela CP! 

em repetidas ocasiões sobre a legalidade de editais e contratos, 
sobre orçamentos e pontos controversos na _legislação que 
regula as licitações públicas. 

Provocado por esta Comissão, o, TCU aprovou, em reu
nião-plenária do dia 14 de agosto de 1991, o voto do Ministro
Relator Luciano Brandão Alves de Souza, considerando ilegal 
o preço-base sigiloso, que vinha sendo sistematicamente utili
zado nos diversos ~scalões da administração pública. Foi uma 
decis&_o histórica, que teve o poder de elimin?r, _de imediato, 
uma das principais brechas que davam margem ao _direciona· 
menta das concorrên.cías em benefício de grupos privilegia
dos. 

Durante os trabalhos da Comissão, foram encaminhados 
ainda ao TCU di versos processos para a realização de audito
rias, algumas ainda em andamento, em casos onde encon
tramos indícios de irregularidades, a exemplo das denúncias 
formuladas pelo empresário Antônio Paixão de Castro e das 
suspeitas envolvendo obras de saneamento nos Estados de 
Minas GeraiS_ e do Acre. 

Além disso, tanto o TCU quanto todos os Tribunais de 
Contas_ estaduais foram consultados pela CPI .a respeito das 
alterações que, com base nas respectivas experiências, reco
mendar-se-ia foss_em promovidas no D"ecreto-Lei n~'" 2.300, 
que regula o instituto das licitações._ As contribuições recebidas 
foram valiosas para as cOnclusões e recomendações finais desta 
CP!. 

Desde _os primeiros momentos, ficou para os membros 
desta Comissão que as lacunas da legislação é que têm facili
tado a ação _dos corruptos e corruptores. Daí, a preocupação 
constante_ com_ a elaboração de um Projeto de Lei __ capaz de 
sanar essa deficiência, como também aperfeiçoar outros dispo
sitivos _considerados ineficazes para coibir os abusos. 

Enquanto colhiam-se as sugestões para elaboração do 
projeto global que se insere no Anexo I deste Relatório, o 
Senador Rui Bacelar, presidente desta Comissão, Coin o obj
ketivo de eliminar, de imediato, um procedimento que vinha 
comprometendo várias licitações em curso em todo o País, 
formalizou ao Senado uma proposta de lei, adotando o sorteio 
como úilica forma de desempate nas licitações públicas. Aca
bava-se assim, com a possibilidade de _desempate pela nota 
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técnica, aferida mediante critérios subjetiyos, ensejando o di- Outra constatação fOi a insuficiência- de uma adequada 
recionamento da licitação a determinadas construtoras, em estiutura- de fiscalização no âmbito· do Senado Federal. Por 
detrimento, muitas vezes, de pequenas-e médias empresas. forÇa dos prazos regínientais, estã CPi Se encerra no momento 

Ao mesmo tempo, a CPI enviava a vários Estados equipes em que alguns dos casos a ela t_r~içlçsoaiÇ.da estão produzindo 
de assessores especializados, incluindo_ técniCos do TCU, com desdobramentos, razão pela qual endossamos a recente inicia-
o fim de efetuarem diligências para respaldar as investigações tiva do eminente Senador Mauro Be_nevides, Presidente desta 
a cargo -dos Senadores. Alguns dos relatórios dessas equipes Casa, de criar uma-Comissão Permanente de Fiscalização; 
integram o corpó do presente trabalho. . Paralelamente, a CPI apóia o fortalecimento do Tribunal 

Em Brasília, a assessoria dedicou~se- afudã. a esmiuçar de Contas da União, através da ampliação de dua compe~ 
as centenas de do_cumentos solicitados pela CPI aos diveros tência, com os novos poderes fiscalizadores e de apliCação 
órgãos da administração pública e empresas supostamente de SanÇões, atribuídos ao-órgãos pelo Projeto de Lei Orgânica 
envolvidas em atos de corrupção. Só a Caixa Económica Fede~ do TCU, ora em fase final de tramitação no âmbito do Poder 
ral, em relação às denúncias sobre a construção de conjuntos Legislativo. 
habitacionais, fez cheg~r ·à Comissão cerca_de_ 800 contratos. -À mài~lizaça9 ~o processo de ÇQQtiàtação de obras públi~ 

Instalada em meio a verdadeiro festivãl de acusações de cas requer, no nosso entendimento, a criação, na área do 
corrupção, umas improcedentes e outras calcadas no mínimo- --Poder Executivo, de um Cadastro Geral de Preços que sirva 
em fortes indícios, esta Comissão teve o. mérito--de trazer de referencial às comissões de licitação para a avaliação-das 
ao debate nacional temas até então ignorados, cçmo foi, por propostas das licitantes, tendo em vista a atmtl inexistência 
exemplo, o caso -do Programa de Ação Imediata para Habi~ de quaisquer parâmetros nesse seritido. 
tação (P AIH), onde foram constatadas graves distorções, que Da mesma forma,- necessáriO se faz a instalalaç!lo ·de um 
nem mesmo os usuários do Programa- população-de baixa órgão, também na estrutura do Executivo; e-specificamente 
renda- se animavam a denunciar, premidos pela forte neces~ . destinado a elaboração dos projetas completos das obras a 
sidade de moradia. . . serem licitCtdas, uma vez que a proposta de lei desta CPI 

Essas naturais inibições, além da dificuldade de se obter determina sejam os meSmos preViamente forneddos pela ad-
provas concretas, já que a corrupção não costUma deixar ras- miniStração pública 'âs empresas liéitantês. -A -padronização 
tros, não impediram que chegassem A CPI di~ersas denúncias, dos- projetas, respeitadas as peculiaridades locais, também 
inclusive anónimas, :ilgumas das quais transformaram-se em se constitUi em medida de economicidade, sendo capaz de 
casos dissecados por este Relatório. - eliminar a-s flagrarites distorções nos_preços contratados. 

Fugindo ao sensacionalismo das acusações inconsistentes, No decorrer dos trabalhos desta Comissão, surgiram de-
a CPI desprezou as denúncias que lhe chegaram sem o neces- núndas sobre apresentação de emendas parlamentares ao Or-
sário respaldo comprobatório, fundadas em meros indícios, çamentO da União, supostamente encomendadas por grandes 
além dos casos que fogem ao objetivo da Comissão e aqueles empreiteiras. Só em 1991, a proposta orçamentária foi objeto 
já examinados ou já sob o exame de CPI estaduais ou montei-- de 75.000 emendas sem qualquer tipo de limitação por parla~ 
pais, a exemplo da construção de hospital em Contagem mentar, em número de emendas e volume de recursos. Esta 
(MG), diversas obras em São joaquim (SC), um hospital no ·· também foi uma questão focalizada nas co-nclusões desta 
município de Franca (SP) e outros. Optou-se pOr Sélecionar CPI, tendo em vista não só Qbjeto de suas invesiigações c01D.o 
os cas.os considerados exemplares, por utilizarem-se das princi~ também a preservação da imagem desta Instituição. 
pais lacunas e dispositivos permissivos de fraudeS Identificados Em face da inconsistência de algumas denúncias, bem 
na legislação. _ . com da absoluta falta de provas, alguns examinados por esta 

Foram objeto de investigação desta CPI as seguintes dew CPI foram arquivadas. Outros, possuindo fortes indícios de 
núncias: 1) irregularidades nos processos licitatórios para a irregularidades já Ioram ou estão sendo objeto de encaminha-
construção de hospitais em diversos Estados, envolvendo menta_ ao TCU e ao Ministério Público para adoção das provi~ 

verbas do Ministério da Saúde; 2) corrupção no governo Nilo ciências cabíveis. -
Coelho, na Bahia, 3) sequestro de verbas do-rCM, IPTO, - 2 _ Criação da CPI 
e !CM da Prefeitura de Salvador (BA) em benefício de empre-
sas particulares; 4) casos diversos apresentados pelo Gover- No primeiro semestre de 1991, a imprensa nacional noti~ 
nador Roberto Requião, do Paraná, a saber: refederalização- _clava uma onda d_e denúnêias sobre indícios--de corrUpção 
da rodovia Curitiba/Joinville, envolvimento do empresário PC e irregularidades na contratação de obras públicas. 
Farias em tentativa de suborno, e superfaturamento da hidre~ O possível comprometimento da imagem de toda a cate~ 
létrica de Xingó; 5) irregularidades em licitações do Incra; goria dos empresários da construção civil levou a classe, repre~ 
6) rf d · sentada por mais de quatrocentas pessoas presentes à 54~ Con-

supe aturamento a Penitenciária da Papuda (DF); 7) dire- ferência Nacional da Câmara Brasileira da Indústria' da Cons-
cionamento dos editais de licitação-de obras de saneamentO -
d R' B ( ) trução Civil, a assinar o documento, que passou a ser denomi~ 

e .10 rance AC e Governador Valadares (MG), 8) de- nado "Carta de Belo Horizonte". . . . . 
núncias relativas à contratação de empresas para construção A d á · d t - · -.

1 mensagem os empres nos a cons ruçao CIVI enconde CIAC no Rio Grande do Sul; 9) distorções nos preços 
das casas populares do Programa de Ação Imediata para Habi- trou ressonância no Congresso Nacional, lavando o ~enad_or 
tação _ p AIH. Rui Bacelar a encabeçar uma lista de 36 Senadores,' que subs~ 

Analisando caso a caso, esta Comissão identificou a ne- creveram o Requerimento n9 167, de 1991, propondo a criaç-ão 
cessidade de profundas alterações na legislação que regula de uma CPI destinada a apurar denúncias de _corrupção e 
as licitações, notadamente 0 DL n9 Z.300, de 1986, nos terinos irregularidades na contratação de obras públicas-, tendo como 

base a Carta de Belo Horizonte. do projeto de lei apresentado ao final deste trabalho, para 
o qual, desde já, solicitamos o· apoio dos colegas parlamentares 
Com vistas à sua rápida aprovação. 

Convém esclarecer que o referido documento foi inspi
rado e_m manifesto encaminhamento à 54~- Cóiifetêricia pelo 
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Deputado Luiz Roberto _Ponte, também empresário- da cons
trução civil e presidente licenciado da CBIC. Endossando 
a mensagem do Deputaâ.o, os empresáiios alertaram_ que 
"alastram.-se, no País, informaÇões oriundas de uma plurali
dade de pessoas responsaveis,_de que se busca institudona
lizar, em vários organiSmo govemamentais, práticas iri3cei
táveis para a destinação de recursos públicos e, o que é estarre
cedor, mesmo nos que são chefiados por dirigentes de inequi-
voca honorabilidade. _ 

E acrescentaram: "Por enquanto, ainda são informações 
que, embora sérias, não se pOdem configurar como denúncias 
comprovadas, sempre difíceiS nesses casos, irias que- tomãm 
corpo a cada dia e tendem, se nada for feito, a transmitir 
para a sociedade a conviçção de que estamos na presença 
de fatos reais, praticados c_opt a conivência do _Governo". 

2-1- O Requerimento n• 167, de 1991 

"Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal: 
Requeremos, nos termos do art. 58, § 3<:>, da Constituição 

Federal, e do art. 145, § 1•, do Regimento Interno do Senado 
Federal, a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
constituída de 11 (onze) Senadores para, no prazo de 90 (no
venta) dias, investigai as denúncias de corrupção e irregula
ridades na contratação de o~bras públicas. ~ ~ 

Recentemente, os meios de comunicação ·divulgaram a 
"Carta de Belo Horizonte"~ aprovada no 54<:> Encoritro Nacio
nal da Construção, pela Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), nos dias 10 e 12 do corrente mês, onde 
estão contidas acusações a serem investigadas, apuradas e 
sugeridas mecanismos capazes de oferecer condições para mo-
ralização do administtraçáo pública. -

Nestes termos, 
Pedem Deferimento. 
Sala das Sessões, 25 de abril de 1991 - Rui Bacelar 

~-Alfredo Campos- Nelson Wedekin - Darcy Ribeiro 
- Wilson Martins - Cid Sabóia de Carvalho - Francisco 
Rollemherg- Mario Covas- Garibaldi Alves- Amir Lan
do - Humberto Lucena - Antonio Mariz - Guilherme 
Palmeira - Élcio Alvares - Jutahy Magalhães - Affonso 
Camargo- José Fogaça- César Dias-Fernando Henrique 
Cardoso - Eduardo Suplucy - Coutinho Jorge - Meira 
Filho - Divaldo Suruagy-Magno Bacelar - Epitácio Cafe
teira - Ronan Tito - Onofre Quinan - Ahnir Gabriel -
Iram SaraiVa- Beni V eras- Maurício Co1;r~a --Manstieto 
de Lavor - Lavoisier Maia -José Richa - Dirceu Carneiro 
- Pedro Simon. 

2-2 - A Carta de Belo Horizonte 
"Os construtores acolheram com orgulho e fizeram suas 

as palavras contidas na mensagem do seu companheiro e líder, 
Deputado Luís Roberto Ponte, que interp:r:_e_~Qu_ com cb1reza 
e coragem o. pensamento de todos, raramente eXplicitado e, 
e muitas vezes ofuscado por manifestações isoladas que o 
contrariam." 

"Giaride parte das propostas contidas rio-PrOjeto de Re
construção Nacional constitui a ruptura de privilégios conce
didos a variadas classes, ao longo de décadas, por legislações 
que foram apresentadas à sociedade como_ conquistas soc_iais 
legítimas, embora representassem, na verdade, a concessão 
de benefícios que, não podendo ser estendidos a todos, confi
guravam-se, de fato, como imposição de enormes injustiças 
praticadas, quase sempre, contra as camadas mais despro
tegidas da população. 

-----Só existirão chances de se conseguir conscientizar a socie
dade da necessidade de suprimir esses privilégios, se os gover--
nantes derem exemplo inquestionável de que aboliram as suas 
próprias benesses e, sobretudo, se deixarem claro, não apenas 
por palavras, mas por seus atas conçretos, que cultuam a 
integridade moral, a probidade administrativa e determinam
se à implantação da Justiça. 

C.ontrariamen_te, porém, alastram-se, no País, informa
çõ~s~ oriundas de uma pluralidade de_ pessoas responsáveis·, 
de qrie se busca institucionalizar, em vários Organismos gover
namentais, prãtiCas inaceitáveis- para a destinação de recursos 
públicos, e, o que é estarrecedor, mesmo nos que são chefiados 
por dirigentes de inequívoca honorabilidade. Por enquanto, 
ainda são informações que, embora sérias, não se podem confi
gurar como denúncias comprovadas, sempre difíceis, nesses 
casos,· mas que tomam corpo, a· cada dia_, e tendem, se_ nada 
for feito, a transmitir para a sociedade a convicção de que 
estamos na presença de fatos reais, praticados com a coni
vência do Governo. 

A perda da confiança da população e dos agentes econó
micos-é o"caminho mais curto para a ingovemabilidade. Urge, 
assim, que o Governo demonstre que nada te_rp. a ver com 
as propbsituras de extOrsão que se generalizam, bem como 
que se disponha a receber qualquer denúncia, com o compro
misso de apuração da verdade e de pão promover _retaliações. 

Sei que muitos· dos que estão aqui sabem da veracidade 
e da gravidade do que estou dizendo. 

Já sabemos que, se não evitar o alastramento desse can
cro, certamente quem ele a não se "adaptar" perderá todas 
as oportunidades de trabalhar, verá secarem as verbas para 
as suas obras, e terá fechadas as portas para novas co.ntra-
tações. _ 

Te_inos presente os graves problemas pessoais, Com acusa
ções de leviandade e ofensas difamatórias, que podem advir 
para os que denunciarem o que se" sabe_ verd~deiro_e __ oão_ 
se pode provar. 

Conhecemos os mecanismos espúrios que utilizam parà 
dar uma obra a quem desejam previamente escolher. 

Temos claro, em nossas mentes, que é grande a tentação 
para ceder. Asseguraríamos o_ trabalho _que buscamos, e que 
é a nossa forrila de servir ao País e a razão de ser de nossa 
atividade profissional. E mais, com garantia de ganhos certos, 
uma atividade de tantos riscos, podendo, ainda, ter a consciên
cia pacíficada com a sentença de que unão haveria outro cami-
nho". _ _ 

- Há outro caminho, sim! Por certo penoso, cheio de obstá
culos, incompreensões e injustiças no ·curto prazo. Fatal, até, 
para alguns. 

Quero, todavia, lembrar-lhes a longo prazo o futuro lumi
noso que podemos obter, libertando-nos definitivamente âas 
4_i~torções e improbidades do processo de contratação de obras 
e do relacionamento contratadoLc;ontratante, que sempre nos 
colocaram na frágil condição de dependentes da boa vontade 
dos gestores governamentais. 

Quero lembrar-lhes os tempos solares que teremos, quan
do, fmalmente, poderemos ser vistos pela sociedade como 
de fato somos: responsáveis agentes da produção, propulsores 
c:l_o_progresso; veículos de erradicação da miséria; cidadãos 
dignos quanto os mais dignos_ deste País. . 

Não haverá instrumento mais eficaz para repor a verdade 
sobre a nossa imagem perante· a sociedade do_ que esse encon
tro tomar a deliberação do protesto e da decisão de denunciar 
~d~ atravessador._que surgir no nosso ca~inho. 
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Lembremo-nos da escuridão que manchou a vida de algu
mas nações durante períodos de suas históriaS. Ela só acon
téceu porque todos se intimidaram. 

Não nos iludamos! Se ceder pode até ser tentador, na 
visão estreita do interesse-próprio e iMediato, certamente ta"m
bém será trágicO se essã hidra se institucio-nalizar, destruindo 
ós sonhos pelos quais tanto lutamos em todos nossos e-ncon
tros: o relacionameno étiCO-inoral entre nós e nossos clientes. 

Resistamos, porque isto é bom para -a Nação, _que espera 
isto de nós. _ __ _ - -

Registamos, porque isto é bom para O Governo e para 
o Presit.hmte, se, como·acredito, estiverem isentos de culpa, 
ou, pelo menos, da intenção. 

· Resistamos, porque, numa análise ma1s "ampla, _a l6rigo 
prazo, também é bom para as nossas _empresas'' -

3 - Instalação e Desenvolvimento dos Trabalhos · · 
A CPI instalou-se no dia 6 de junho de 1992, quando 

foram eleitos o Presidente e o Vice-Presídente, respectiva
mente, os Senadores Rui Bacelar e Jutahy Magalhães, sendo 
designado Relator o Senador Élcio Álvares. Da ocasião, foi 
discutida a Carta de Belo Horizonte,. estabelecido o plano 
dos trabalhos e decidido convocar, em primeiro lugar, o autor 
intelectual e os principais signatâriaó:S do do6umenf0 Que moti-
vou a criação da CPI: - · ··· · · - · -

Desde o iníciO dos trabalhos, a Comissão COntoU Cõm 
assessoramento técnico de quatro servidores da Casa· e dois 
do Tribunal de Contas da União, que contaram com o indis
pensável apoio logístico da Secretaria das Coti:risSões_ seja na 
prestação direta de serviços, seja na rilobilização dos recursos 
oferecidos pela estrutura do Senado, Prodasen e Cegraf. 

A Comissão, atraVés da sua Presidêricia, eXpediu 167 
ofícios e mais de 800 circulares aproximou-se de 100 o número 
de diligências realizadas na capital federal e em váriaOs Esta
dos, com o objetivO _de obter dados e inforinações esclare
cedoras dos fatos investigados. -- --

Entre as oito consultas feitas ao Tribunal" de Contas da 
União, sobre dúvidas suscitadas quanto aplicação e interpre
tação do Decreto-Lei n9 2.300/86~ com a- finalidade _de obter 
um posiciomi.mento pedagógico e norinativO," cabe- destacar 
aquela que levou o Plenário daquela Corte a·aprovar o voto 
do Ministro Luciano Brandão considerando ilegal o preço-
base sigiloso. . 

A ComissãO deu ampla divulgação aO citado pa.Tecer atra
vés do seu envio a todos os Governadores, PrefeitoS e outras 
autoridades responsáveis por licitações públicas. Esta medida 
pretendeu sustar, de imediato, a prática sisteriicilicaffiente Utili
zada por alguns administradores que possibilita o direciona
mento de licitações e o superfaturamento. 

Foi solicitada ao Tribunal de Contas da União ·a realização 
de auditorias sobre a execução de obras com recursos federais 
nas Prefeituras· de Teresina (PI), Salvador, Uruçuca, Una, 
Santo António de Jesus, Coração de Maria, Santo Amaro 
e Nilo Peçanha no Estado da Bahia. também o Ministério 
Público foi acionado, como foi o caso das controvérsias entre 
os depoimentos do Governador Roberto Requião e do empre
sário Antônio GãrCTã~ p-te.stadOs sob ]ufãriteDto. -

A CPI, logo após os primeiros depoimentos, decidiu alte
rar o Decreto-Lei n"' 2.300, de 1985. Para tanto, solicitou 
sugestões tanto do TCU como de todos os tribunais de contas 
Estaduais. ·- · -·- -

A assessoria da Comissão realizou inspeções "in loco", 
em vários Estados com o fim de levantar dados, por exemplo, 
sobre o Programa de Ação Imediata para Habilitação e o 

seqüestro de recursos públicos para o pagamento de dívidas 
diretamente a empreiteiras. 

Do exame dos editais, contratos e demais documentos 
requisitados foram produzidos dezenas de relatórios, que fo
ram minuciosamente examinados pela Comissão. 

A Comissão encerra seus -trabalhos no dia 21 de junho 
de 1992, depois de 342 dias de trabalhos continuados. tendo 
realizado 22-reuniões e ouVido 32 deputados. 

Prestaram depoimento perante a CPI as seguintes pes-
soas. · 

1. Anibal Freitas - Presidente da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção Civil (13-6-91); 

2. Marcos Santana- V ice-Presidente da Câmara Brasi
leir~ da Indústria da Construção Civil (13-6-91); 

3. Luis Roberto Ponte- Empresário e Deputado Fecjeral 
(13-6-91); 

4. Jofran Frejat - s·ecretárió de Saúde do Governo 
do Distrito Federal (20-6-92); 

5. Fernando César Ferrari -Vereador do Município 
de Bento Gonçalves (RS), em 20-6-91; 

6. Fortunato Rizzardo - Prefeito de Bento Gonçalves 
(RS), em 27-6-91; 

7. Aldemar Rodrigues --,-Prefeito de Janaúba (MG), 
em 27-6-91; 

8. D]alma Luiz Miranda - Assessor da Prefeitura de 
Janaúba (MG), em 27-6-91; 

9. José Diogo Drumond Filho- Prefeito de Teixeiras 
(MG), em 27-6-91; 

10. Paulo Marcos Xavier da Silva - Vice-Prefeito_de 
Ouro Preto (MG), em 27-6-91; 

11. Luiz Çitalles _Pires - .Din~-tor da Empresa Constru-
tora Pires Ltda. (15-8-91); . 

12~ Fernando Monteiro Andrade- Diretor _da COSAL, 
Construções e Saneamento Ltda. (15-8-91); · · 

· 13. Fernando Márcio Queiroz __:_ Diretor da Via Enge
nharia S/ A. (15-6-91); 

14. Naildo Carlos de Assis- diretor da Empresa Cons
trutora Mendes Carlos Ltda. (15-6-91); 

15. Alceni Guerra- Ministro da Saúde (29-8-91); 
16. Eufáci<Y Simões - Deputado Estadual e Líder do 

Governo da Bahia (15-9-91); 
- 17. -Roberto :R.equião de.Mello e Silv~- GovernadOr 

do Estado do Paraná (12-9-91); 
18. Max Rosenuuann - Deputado Federal pelo Estado 

do Paraná (19-9-91); 
19. António Celso Garcia - Empresário do Estado do 

Paraná (15-10-91); 
20. João Paulo Aguiar - Enee:nhPiro da CHESF 

(10-10-91); 

21. Antônio de_ __ Castro Paixão - Diretor da Módulo 
Engenharia e Cômérció Ltda. (11-i0-91)i - · 

22. Marcos José Lopes - Presidente da Companhia 
Hidroelétrica de São Francisco ( CHESF), em 24-10-91; 

23. Francisco Junqueira Druzzi- Diretor de Assenta
mento do INCRA (31-10-91); 

24. João Mendonça Amorim Filho-Presidente do Ins
tituto Nacional de Colonização e Reonna Agrária (7-11-91); 

'!5· João Manuel Brochado -Secretário de Segurança 
Púbhca do Governo do Distrito Federal (21-11-91); 

26. João Correia - Deputado Estadual no Estado do 
Acre (10-12-91); 
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z7. Emílio Assmar Sobrinho - Secretário dos Trans~ 
port'es e Obras PúbUcas do _Governo do Estado do ._A~r_e 
(12-12-91); . . .. 

28. Reinaldo Cardoso -Prefeito do Município de Cas
tro (PR), em 19-3-92; 

29. Waldemar Costa Filho- Prefeito do Município de 
Mogi das Cruzes (SP), em 19-3-92; 

30. Mário Mignel de Mello - Presidente da Coope
ratiya __ H_ª--bitacional do Oeste c-_ COI:iESTE_, P?traf!á em 
19-3-92; 

31. Carlos O lavo Bório- Diretor-Presidente da Grantec 
Técnica de ConstruçãoLtda. (19-3-92); · . . · 

32. _ Alvaro Figu~iredo de Mend0D.ç3 JliiiiOf - .P-resi~ 
dente da Caixa Económica Federal (26,3-92). 

14- Conclusões 
1~- Falhas na Legi..~lação e nos procedimentos contratuais 

O Decreto-L.ei .n' 2.300, de 1986, com suas alterações 
posteriores, -é a porta de entrada da co_rrupção no processo 
de contratação de obra públicas no País. -

Embora à época de sua criação há seis_ anos tenhél_ sido 
considerado um avanço legislatiVo, a experiência demonstrou 
que tal legislação é omissa e vulneráveJ, servindo aos propó
sitos fraUdulentos dos que desejam enriquecer àS custas do 
erário públioo. ~ ~· · ~ · - ~ 

Perde, com isto, toda a população brasileira, em especial 
as camadas carentes, que mais âemandam obras de infl:a-es
trutura social, reduzidas em número ante à oneração dos seus 
custos reais. O mesmo acontece com as obras de infra-es
trutura económica, tão necessáriãS ao deSenvolvimenfo e à 
criação de empregos. Sofrem ainda as pequenas e médias 
empresas, que são alijadas do processo através das exigênCias 
discriminatóriaS contidas no editais qe licitação. 

Esta situação se agrava ainda mais diante- da reces~o 
económica em que o País se debate, com a brutal queda de 
investimento por parte do poder público e o elevado grau 
de inadimplências, sobretudo entre as_empresas de menor 
porte. 

Na grande maioria dos casos e.xaminad_os por esta CPI, 
as falhas constatadas nos editais, como também nos procedi
mentos de contratação, foram as seguintes: 

-preços elevados dos editais, dificultan-do sua aquisição 
pelas empresas de menor porte; 

-editais indisponíveis dentro do prazo regulamentar, 
e desde a publicação dos avisos; 

-proibição do ·exame do edital, só_ permitindo a quem 
tenha feito o pagamento prévio do preço cobrado; 

-agrupamento de obras que poderiam ser realiz~das 
separadamente por diferentes empresas; 

-exigências incompatíveis com a natureza da obra .na 
fase de capacitação técnica; · 

-critérios subjetivos mi pontuação da qualificação técni
ca, cuja nota máxima é adotada com forma de d~s_eijlpate; 

-proibição da_ apresentação-de recursos -por via admi
nistrativa ou judicial -contra a nota técnica; 

-preço-base sigiloso, só revelado por ocasião da aber
tura das propostas; 

-estabelecimento de prazos elásticos_ e s~m correção 
monetária para o pagamento das obras, que fica a critério 
do contratante, possibilitando o favorecimento de determi
nadas empresas; 

· - conc_orrências_ íeitª~ com projetas incompletos, dando 
margem a alteração_ posterior e aumento Oos preços, ou à 

queda da qualidade da obra, visando à elevação da margem 
de_ lucro do empreiteiro_; 

:.,.._ineXistência de cronogram3. rígido para os pagariieritOS 
das faturas possibilitando a entrega de comissões a interme
diários; 

-influência de empreiteiras na destinação de recursos 
públicos desde a fase da elaboração do Orçamento da União; 

-utilização de preço médio como critério de julgamento; 
-falta de fiscalização na execução de obras; 
--construção de obras não prioritárias, acarretando sua 

paralisação; 
-exigência de capital social _elevado e até capital de 

girO; inúita:s vezes em· Valores incompatíveis com o preço da 
obra; -

. -exigência de coeficientes firiariceirOs üiexeqüíveiS para 
muitas empresas e-dispensáveis em várío~s·casos, assim redu
zindo o número de llcitantes; 

-elaboração de Qrçamentos das obras por empresas pri· 
vadas; -

-realização de contratos sem a existência préVia dos 
rec.ursos orçamentários; 

-reduzida divulgação de editais; 
- inexigibilidade de licitação quando há viabilidade de 

competição; 
___ ~proibição de cons_órcios, iilibindo a participação- de 
pequenas e médias empresas; ~ 

-aditamentos contx:atuais para pagamento de reajustes 
com efeito retroativo; · 
. _ - inexistêncfa c;Ie p~râmetro~_pªra o balizamento dos p·re

ços contados pelas empresas em comparação com os preços 
de mercado. 

Embora CQndenáveis~ lamerlta_velmente, ~uitOs d-Õs prÇJ
blemas acima relacionados ençontram abrigo na atuallegisla
ção. Além disso, há grande dificuldade de comprovação das 
possíveis fraudes, porque os corruptos não costUmam passar 
recibo do ato ~lícito. Só lJ.ma legislação objetiva, rigorosa, 
que torne absolutamente transparente o processo .liCitat6rio 
e assegura a competitivid~de entre_ as empresas constituir-se-á 
em ãritídcito eficâz na _prevenção -do: vírUs da corrupção ·e, 
pelo menos, na redução do mal, porque o cõmpleto extermínio 
tem·se revelado impraticável em todo o mundo civilizado. 

-- Nesse sentido; i COmissão concluí pela apresentação de 
um Projeto de Lei alterando substancialmente -o Decreto-Lei 
n~ 2.300, de 1986. Em face da urgência em sanar os atuais 
problemas existentes, a proposição foi formalizada ao Senado 
no dia 14 de maio deste ano, tomando o número 61, de 1992, 
cuja íntegra fizemos enfeixar como o Anexo I deste Relatório. 
2• - Preço-Base Oculto . 

Mesmo antes da aprovação de nova legislação regulando 
os procedimentos licitatórios, a CPI já teve o mérito de derru
bar a utilizaç~o, a~~- entã~ sistemática, do préço-base sigiloso, 
através de consulta ao TCU, Que decidiu por sua ilegalidade. 
Em conseqüência, foi aimlada uma série de concorrências 
em andamento em todo o País, cujos editais adotaram esse 
sistema. 

Com -isso, fechou-se, de imediato, uma das principais 
portas- para o direcionamento das licitações e o superfatu
r~mento de_obras públicas. 
3• ~ /1. Estrutura de Fisealização do Senado Federal 

É precária a estrutura de fiscalização do Poder Legisla
tivo, sobre o Poder Executivo, em especial do Senado Federal, 
com prejril'zo para uina das funções vita,is da Instituição parla
mentar. 
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Esta CPI, durante seu funcionamento, atuou como instru
mento eficaz no cumprimento dessa função, tendo conseguido 
a anulação de diversas concorrências eiVãdaS-de suspeitas de 
irregularidades, e a inibição de outras_ práticas condenávei~ 
que vinham se tornando corriqueiras no Pa~s. 

Uma de suas principais contn"buições foi ter provocado, 
através de consulta ao TCU, a proibição da utilização do 
sistema do preço-base f?Culto, expressa nO abalizado parecer 
do Ministro Luciano Brandão, constante do Anexo IV a este 
Relatório. - -

Outro mérito desta Comissão foi ter sido palcO do debate 
de temas até então intocados, como foi_ o :caso do Programa 
de Ação. Imediata de Habitação. O grande déficit habitacional 
existente no País iniCia questionameiltos em torno do assunto, 
inclusive sobre o mecanismo engenhoso que dispensou as lici
tações para a construção de conjuntOS l,l_abitacionais em todo 
o País. 

Por força dos prazos regimentais, a CPI teve que encerrar 
seus trabalhos no momento em que vários casos por ela levan
tados continuam a gerar desdobramentos, a exemplo das obras 
do Canal da Maternidade, no Acre, e do suposto en~ol vimento 
do empresário PaUlo César Fadas na iniúlnediação de obras 
públicas. 

A CPI acaba sem que o Senado tenha ainda um órgão 
capaz de cumprir sua competéncia fiscalizadora em caráter 
permanente, sem as limitações de uma coniiSsão temporária, 
que está restrita ao óójetO de sua convocação e a prazos redu-
zidos. . -

Para dotar a-·Instituição-de uma estrutura fiscalizadora 
adequada, a CP! apóia o Projeto de Resolução n' 01, de 
1992, de autoria do eminente Senador Mauro Benevides -
Presidente desta Casa, criando 3. Comis~o Permanent~t_de 
Fiscalização e Controle. O proejtO foi inserido ~este :Relatório 
como o Anexo n9 II. 

Outro importante instru,mento voltãdo p-ara o fortaleci
mento do Poder Legislativo é o 'Projeto de Lei da Çâmara 
n' 73, de 1991, que aprova a Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas da União, -ampliando-lhe a competência fiscalizatória 
e dando-lhe maiores poderes na aplicação de sanções (Anexo 
V). Este projeto já fOi aprovado pelo Senado, sofrendo emen
das, que foram submetidas à Câmara_ dos Qeputados para 
nova apreciação. 

4~ - Estrutura de Projetos e de Preços 
Os diversos -6rgãos- do Poder Executivo não dispõem, 

em sua estrutura, de departamentos especializados na _elabo
ração dos projetes completos de edificaçõeS -das obràs públi

. cas. Com isso, a tarefa acaba sendo delegada às próprias em
presas licitantes vencendoras, acarretando novos riscos de 
fraudes. 

Por outro lado, até os orçamentos básicos, em vários 
dos casos investigados por esta Comissão, _tiveram sua confec
ção -entregue a empresas priVadas mesmo qu:indo utilizou-se 
o sistema de preço-base oculto, ampliando assim as possibi
lidades de superfaturamento de preços, de vazamento de infor
mações e de dirigismos da obra para determinadas empresas. 
Isto acontece porque também inexiste no.GõvernO-qúalquer-
6rgáo especificamente encarregado do acompanhamento dos 
preços das obras públicas, em comparação aoS 'P'faticados no 
mercado. 

A CPI concluiu pela necessidade da criação, na estrutura 
do Poder Executivo, de órgãos encarreg~dos -da elaboração 
dos projetas completos de obras públicas, padronizadas na 

medida do possível, respeitando-se as peculiaridades locais. 
E ainda pela criação de um Cadastro Geral de Preços, que 
sirva como parâmetro para a avaliação do valor das obras 
cOntratadas. Uma experiência ·pi~rie_ira_· e bem-sucedida nesse 
sentido foi realizada pela Eletrobrãs na década de 70, onde 

. se fazia o levantamento dos preços dos componentes de uma 
usina hidrelétrica-padrão, com sua atualização mensal pelos 
índices oficiais da inflação. · · 

5' - Discriminação contra as pequenas e médias empresas 
Entre as vítimas do processo de corrupção na contratação 

das obras públicas, as pequenas e--medias empresas ocupam 
em lugar de destaque. Sem o poder de pressão e persuasão 
de grandes empreiteiras, elas têm sido sistematicamente alija-
das das licitações PúblicaS. -

Nesse sentido, algumas das principais barreiras identifi
cadas pela Comissão foram o elevado preço dos editais; a 
proibição de consórcios de empresas; os agrupamentos de 
obras de difrentes naturezas numa só licitação, bem como 
as exigências de capacitação té~ca, de capital social e de 
coeficientes financeiros incompatíveis com o valor e as caracte
rísticas da obra, inclusive com amparo em dispositiVos legais. 

A CPI chegou igualmente à conclusão de que muitos 
administradores, ao mesmo tempo e em: vários Estados, no 
afã de contratar as grandes empresas, por sua suposta exce
lência e experiências técnicas, acabam aUmentando a demanda 
pelos serviços ofertados por um pequeno número de constru
toras, estimulando com isso_o sobrepreço e ou o loteamento 
das obras. 

Com essas práticas discriminatórias às· pequenas e médias 
empresas, o Poder Público descumpre princípio constitucional 
e.outras determinações legais que, além da igualdade de com
petição, prevêem o estímulo ao desenvolvimento das empresas 
de menor porte. 

6• - Emendas ao Orçamento 
Diante das denúncias apontando as emendas parlamen~ 

tares ao Orçamento da União como um dos caminhos utiliza
dos pelas empreíteiras para obterem a liberação de recursos 
públiCos, concluímos pela necessidade de alterações no Regi
mento Interno da Comissão Mista de Orçamento e Fisca.: 
lização. 

Entre as alterações, cabe liinitar o número de emend~s, 
e o montante de recUrsos por pirrlamentar, pois, só em 1991, 
foram-apresentadas cerca de 75.000. Verificou.-sé"tllnibém que 
alguns parlamentares, inexplicavelmente, propuseram emen
das beneficiando outros Estados que não o seu, dando margem 
a suspeitas cOmo as que foram levantadas por alguns depoentes 
perante a CPI, o que também poderia ser solucionado através 
da r~gionalização do orçamento. -

7• Hospital do Paranoá 

Da análise da documentação e dos depoimento_s prestados 
pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal, Sr. J ofran Frejat, 
e por quatro dos sete empresários _que partiparam da licitação 
- Srs. Luiz Otalles Pires (diretor da Emporesa Construtora 
Pires Ltda.), Fernando Monteiro Andrade ( diretor da CQSAL 
-Construções e Saneamento Ltda.), Fernando M_árcio Quei
roz (diretor da VIA Engenharia S.a.) e Nailqo. Carlos de 
Assis (diretor da Empresa Mendes Carlos Ltda:), a CPI cons-
tatou o seguinte: - --

-foi adotado o preço-base sigiloso; . _ _ 
~a Secretaria de Saúde não forneceu, junto com o edital, 

os projeto de cáÍculo estrutural e de instalações, que ficam 
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a cargo da contratada, o que pode dar margem à redução É do entendimento da Comissão _que, pelo menos a ado
dos custos na fase executiva em prejuízo· da qualidade da ção do preço-base sigiloso, um dos principais -instrumentOs 
obra; do dirigismo e do superfaturamento, foi estancada desde o 

-não consta do proJeto de arquiteturà a necessária- ãpro- momento em que o __ TCU, provocado, por esta Comissão, 
vação pelo DepartameritO de LiCeilciaOiénto e-FfsCáliz::tção ___ decidiu pela ilegalidade do procedimento, e demos a mais 
de Obras do GovernO do Distrito Federal, contrariando_ o _ ~mp~a divulgação à interpretação daquela Corte. 
Decreto,Lei n' 2300 (art. 6';); · -

-os empresários o-UVidos por esta COmissão declararam, !P-- Denúncias do Empresário Antônio de Castro Paixão 
sob juramento, que fariam a obra pelo preço constante de 
suas propostas, transcritas a seguir: -

Firma 

HMC 
COSAL 
ESTACOM 
EMBRACOM 
M.CARLOS 
Vl<\. 
SOLIDA 
UNITEC 
PIRES 

Valor Ofertado 

.. 6.796.640.000,00. 
4.024.686.000,00 

. - 6.738.032308,59 
6.573.853.582,25 
7.161.155.379,00 
7.175.401.700,24 

-- -- --4.050.770.483,40 . 
9.110.076.481,00. 
3.920.107.242,00 

O preço contratado se enquadra na média de US$1.200 
a US$1.500 dólares por metro quadrado, segundo estudo que 
cabe ser aferido por órgão especializado. 

Parte das denúncias apresentadas pelo empresário baiano 
Antôriio de Castro Paixão refere-se àS lacunas do_Decreto-Lei 

. n: _2,300, que foram minuciosamente examin3.das e emitem-
• 

4

-pTâãâS-no- Projeto de Lei elaborado por eSta CPI, contendo 
dispositivoS que pretendem moralizar as licitações públicas. 

Ao revelar sua participação em um "esquema" de lotea
mento de obras, pelo qual recebeu dois por cento do valor 
d_os contratos. apenas para não prosseguir nas denúncias que 
vinha fazendo, Antônio Paixão desvendou para a Comissão 
alguns_ d():~ camio_bos percorridos pela corrupção na contra
tação de obras públic3.s, desde a dificuldade de acesso aos 
editais por parte das empresas não envolvidas no "esquema", 

-- - até às exigências dirigidas com o objetivo de afunilar o universo 
_ _4_e çoncorrent~s, passando pelas superestíma:çãO-dos- preços 
~é subempreitada das obras. __ - __ _ 
-. '- -Como prova de .Suas afirmações, o _empresáriO entregou 
À CPI cópias de protocolos de entendimento firmados entre 

Diante de tais constatações, decidimos pelo encaminha
mento do_caso ao Tribunal de Contas da Uniã,Qt e_ao Tribunal 
de Coiltas do Distrito FeQeral, a fim de que seJa-feita 'á neées- --. 
sária auditória, ê adotadas as providências que o casO venha 

a sua empresa - a Módulo Engenharia e Comércio - e 
uin grupo de empreiteüas que seriam capitaneadas pela OAS- -
Ltda., todas_e_nvolyi_çlas nas licitações qu_e _por el_e _vinham sen-
do seguidamente denunciadas. 
- A CPI ente;J.deu que tais protoColos poderão vir ã_ consti
tUii~se- eiJ:l prOva_ (!ocUmental, concluindo, portanto, por seu 
enC'alri:inhamento ao Ministério Público da União para a necesw 
sária investigação, adoção das providências cabíveis. 

a exigír. 
A CPI decidiu ainda comunicar esta~decisão ao Deputado 

Augusto Carvalho (DF), em re~posta à~~? Reprres_eE-tação, 
enviada atravpes da Presidência do Senado, pelo Ofício_ n" 
919191. de 16-9-91. pedindo a sustação da obra. 

8• - Hospitais de Bento Gonçalves (RS), Ouro Preto CMG 
(MG), Janaúba e Teixeiras (MG) 

A Comissão encomendou à sua assessoria a análise· dos 
editais e dos demais doc~in.entos re(iuisitãdos -às-·prefeitUi'as 
dos quatro municípios. Com base nessa análise, concluímos 
pela existência das seguintes irregulariedades: 

-nas licitaÇões para a construção dos hospitais de Ouro 
Preto, Janaúba e Teixeiras foi utiliZãdo o sistema do preço
base oculto, foram exigidos índices inexeqüíveis de liquidez, 
inviabilizando a participação de empresas- da regiãO, forne
cidos projetes iricompletos das obras, e os projetas de arquite
tura não continham a necessário aprovaÇãCf'do DLFO. -

-em Bento Gonçalves, o preço-base, embora conhe~ 
cido, não foi apoiado em planilha de custos, os projetos tamw 
bém estavam incompletos, a listagem dos equipamentos e 
mobiliários não foi previamente fornecida, e o edital foi_ ven
dido a preço considerado.elevado.Só uma empresa- a SER
VLEASE -participou da concorrência. 

Como as_lici~ções foram canceladas antes das asSinatura 
dos respectivos contratos, a CPI entende que não houve 
prejuízo para os cofres públicos. A nova legislação proposta, 
ao contrário do Decreto-Lei n" 2.300, não mais possibilitará 
os procedimentos adotados pelos quatros municípios. 

Práticas semelhantes, seguidas de anulação das licitações, 
também ocorreram em diversos outros municípios. 

- No dia 23 de outubro de 1991, a Co_rniSSão sofi:Cifo.u ao 
TCU a realização de auditorias, nas áreas· de liCítaÇão e-Cci:riiraw 
fação de obras públicas federais nas Prefeituras Municipais 
de Teresina (PI) e de Uruçuna, Una, Santo António d_e Jesus, 
Coração de Maria,_ Santo Amaro e nilo Peçanha - todas 
na Bahia, que haviam sido objeto de denúncias pelo Sf.-Antô~ 

_ nio de Castro Paixão. _ _ _ _ _ . 
O TCU àcatOu o citado pedido na sessão -pieDária daqueia 

Corte realizado no dia 18 de março deste ano, aprovando 
o parecer do Ministro OlavO Drumund, que cónsiderou "indis
pensável a realização das auditrorias solicitadas em face da 
sua importância". 

10' ~ G~tos na Saúde 

A Comissão -conStatou um sighífkativó 'àumentó nO~fre
cursos do orçamento dQ Ministério da Saúde, destinados a 
conStrução de hospitais. 

Enquanto em 1990 este item representou 46,72%- na es
trutura de gast9~ do Ministério, eril 1991 sua participãção 
subiu para 84,44%. Ao mesmo tempo, os recursos destinados 
à reforma de hospifais qtír_a_m _de],?__% pata 1,16%. 

A Comissãb questionà a destinação de tal volume -de 
recursos para a construção de novos hospitais, qU3tldo multi
plicam-se em todo o País os casos de hospitais praticamente 
desativados_ por falta de reformas, equipamentos e outros gas-
tos necessários à· sua manutenção. _ 

No setor de saúde, como em alguns outros, a_ d_estinação 
-_ doS investimentos públicos não obedece _a um escalomi.menio 

de prioridades que leve em conta as reais necessidades da 
população. 
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11 ~ - Denúncias ao governo Nilo Coelho 

O Depu fado estadual Eujácib -SiffiõeS;íiderdo Govenio
na Assembléia Legislativa da Bahia, não apresentou prova 
de suas acusações contra o eX-governador Nilo Coelho. 

Levando ainda em conta que o assunto já se encontra 
sob o exame da Justiça baiana, esta Comissão decidiu leimi
tar-se ao registro do caso. 

12• - Seqüestro de Verbas Públicas 

A CPI concordou em acatar as· conclusões apr_esentadas 
pela sua assessoria sobre o-caso, ce>_m ba_s€: ~o exartie de convê
nios-, contratos e ações judiciais, além _ç_e infq_~aÇOes colhidas 
na inspeçáo realizada em Salvador {BA). Conclui-se assim-
pelo encaminhamento: · · -

i- de toda a documentação ao Procurador-Geral de Jus
tiça do Estado da Bahia, para que_, de acordo com o permissivo 
do art. 15 da Lei Complementar ni40/81_1 promova as ações 
que julgar convenientes, à luz dO que -dispõe o DL n~ 201, 
de 27-2-67 

ii- de toda documentação do Tribunal de Contas do 
Município de Salvador, para exam'e de legalidade dos contra
tos e das operaçóes de crédito, bem como para apurar, através 
de levantamento contábil, os momtante efetivamente pagos 
e devidos pela Prefe~tura d~ _Salvadq~; _ 

iü-- de Coi'respondência- aO Tribunal de Justiça da Bahia 
no sentido de que seja concedida prefet:ência de pauta para 
o julgamento de todso os processos que-_envolvem seqüestro 
da receita tributária no Município de Salvador. 

Entre as providências já- adotadas, vale destacar que, 
em novembro de 1991, esta CPI encaminhou expediente ao 
TCU, solicitando auditoria especial nos c_onvêniôs_ assiiiados 
entre a União e a Prefeitura -oe-Salvador. À mesma época, 
o Tribunal de Contas da Bahia decidiu ·sustar o Seqüestro 
de impostos municipais, em favor da empresa SERVIA 

13~ - Caso M-ãX Rosemmann 

E:ril relaçâo às denúncias do Governador Roberto Re
quião contra o Deputado Max Rosemmann, a Comissão en
tende que, ao envida esforços a favor da refederalização das 
obras de duplicação da rodovia Curitiba-Joinville, o parla
mentar não cometeu qualquer prática atentat6ria aó decoro 
ou desempenho do seu mandato. 

14~ - Envolvimento do Empresário PC Farias 

Em face da gravidade da denúncia foi}llulada pelo Gover
nador Roberto Requião (PR), envolvendo os nomes do em
presário Paulo César Farias e do ex-candidato a Senador Antô-: 
nió Garcia,em suposta tentativa de extorsão contra o Governo 
do Paraná, a Comissão decidiu remeter cópia dos depoimentos 
sobre o caso ao Ministério Público para a devida apuração 
do assunto _e adoção das providências cabíveis. 

Embora sob jura_mento, o Governador Requião e o exR 
candidato Antônio GarCia- prestaram informações contradi
tórias, levantando que só a Justiça compete dirimir. 

15• - Superfaturamento da Hidrelélrica de Xingó 

Em face das diferentes característicãs da ilidrelétrica _de 
Xingó (AL) em relação à de Saldo Segredo (PR), exigindo 
um complexo trabalho de compatibilização de custos, que 
a CPI não está aparelhada para realizar, não foi possível cons
tatar se houve fato superfaturamento nas obras de contrução 
da hidrelétrica alagoana. 

Da mesma forma, não foi possível determinai se a utilizaR 
çãó -do chamado fator "K" corresponde tão-somente ao resta
belecimento financeiro prevíSto noS termos iriiciais do con-
trato. -

Conclui, a CPI, portanto,·peló encaminhaento dos contra
tos e dos depoimentos ao TCU p-3.ra a realização de auditoria 
operacional in loco destinada a apurar: -

-se o preço da obra foi supe_re_stimado; 
-a legalidade do fator "k"; . 
-denúncias de pagamento retroativo de correção moneR 

tária de faturas já liquidadas. 

16• - Casos d1> Incra 
O edital de _conco-rrênci_a_n~ _fl9l, do Incra, para contra

tação, de ·obras· de infrà..:esúUturã. em cinco muniCcp"ios do 
sul do Pará- anulado por determinação do MiniStro da Agri
cultura- utilizou o critério subjei:hro de desempate pela nota 
técnica, que o projeto da CPI proíbe exprestamente, porque 
dá margem a favorecimentos. __ 

A adoção desse critédo, sendo o pieçO-base previamente 
conhecido, possibilita a antecipação da virtual vencedora me
diante o simples conhecimento ·das notas técnicas, já qu3e 
provavelmente todas as licitantes cotarão o preço mínimo ex
presso no edital. 

Conclui aCPI, mais uma vez, que·as lacunas da legislação 
é que permitiram a· ocOITência dos_ fat_os -apontados nas denún
cias. Como a nova legislação-ainda não foi votac!a J2e12 __ Ç!=m
gresso, e o critéi'iO' da _nota técnica já se revelou vulnerável 
à corrupção, ·seria desejável que o Incra suspendesse a utiliza
ção desse modelo, que o órgão continua adotando em v~~io~ 
EStados. ~ ~ - ~- · · ~ ~ 

- -Por outro lado, a existênciá de obras inacaba4_~-ª---_Q.Y fora 
das especificações :tevelà as defidênciãs do Exticutivo' Ua fisca
lização do cumprimento de seus contratos, com a· desperdício 
de recursos públicos, o que exige a apuração de responsa
bilidades e reparação dos prejuízos envolvendo-administrações 
anteriores daqu~le órgã9. 

17•- Penitenciária da Papuda (DF) 
Com base nos documentos e· depoimentos colhidos ne_ste 

caso, a Comissão constatou o seguinte: -
-A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal 

criou uma modalidade nova no julgamento das-propostas de 
preços para a construção do AneXo "C" da Peilitenciária da 
Papuda o chamado "preço-rriêdio", considerado ilegal pelo 
TCU em 1989, portanto, dois anós ante? da licltáÇâ_ó. Perante 
a CPI, o Secretário de Segurança do DistritO FeOeral alegou 
que desconhecia a interpretação daquela- Corte. 

:-O órgão contratante não forneceu os projetas comple
tos da obra, deixando sua elaboração a cargo da contratada, 
o que pode ensejar queda de qualidade dos se_rvlço's. Tal práti
ca, impossibilita estú:nir corretamente o preço fihal da obra 
e cria uma desigualdade entre os concorrentes. 

-As planilhas de preços, embora não tenham sido forne
cidas aos licitantes pelo órgão contratante, coi~ddem com 
as apresentadas pela firma vencedora, fato que causa estra-
nheza. · 

-A CPI conclui pela remessa da documentação sobre 
O casO ao Tribunal de Contas_ da União p;:ira_ realização" de 
auditoria e adoçá o das providênCias cabíveis .. 

Parte das irregularidades observadas, como Q não-forne
cimento prévio dos projetes completos às Iiéihl~tes-, decorre 
de lacunas na legislação, as quais serão sanadã.S_ ·çqm a apro
vação do Projeto de Lei n? 61, de autoria desta ·comissão. 
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18~- O Caualda_Maternidade na qualidade de órgão financiador do projeto. para a adoção 
O edital de licitação n~ 1/91 - Sanacre (AC), _refe.rente das providências necessáriaS. 

à contratação das obJ;aS civis (montagem_~~~o ~ep~~ica e __ 20~.- CiacnoRioGraodedoSul 
eletrônica destinada à ampliação do sistema de- tratamento -- A Comissão recebeu pedido de investigação sobre este 
de água) e execução das obr_as d.e _urban,izaç;io e ,drenagem caso quando já havia encerrado a fase de coleta de depoi-
do Canal da Maternidade, na cidade de Rio Branco _(AC), - mentes. apresenta as seguintes iritprop:riedades: - -

Minuciosa análise procedida por nossa assessoria técnica 
-realização de uma única licitaÇão para a contratação constatou- como se pode verificar no relatório técnico inse-

de duas obras distintas - Canal da Maternidade e Estação rido no capítulO 13 deste trabalho - que "não há irre-gula-
de Tratamento D'água - restringindo o caráter cOmpetitivO - ridades na licítaÇão n"' 6/91", para a construção de Centros 
do certamente, em dissonância com o estipulado no_art. 3"', Integrados de_Apoio·à Criança no Rio Grande do Sul. 
§ 1•, doDL. 300/8.6; ·-.·Em que pese a ineldstência__Q_~ irregularidade naquele 

-publicação do avisQ -de licitaÇão re~tiito ~ao" Qi.iiriO Ofi;" _.processo, esta Comissão discorda de alguns dos procedimentos 
dai do Estado do Acre, ferindO o princípio da publicidade, que foram utilizados, a exemplo da adoção da nota téç:níca 
O DL 2.300/86, em Séli arl. 323, §-2?,-determ.iria ã pübliCação como critério clà.ssificatório. 
no Diário Oficial da União; · "· 

21• - Programa de Ação Imediata para Habitação - P AIH 
- eldgência de capital social de Cr$1 bilhão (item 3 do 

edital), em desacordo com 0 art. 32;-§-69;- do DL 2.300/86, O Programa de Moradias Populares, subprograma do 
detenninando que "o capital mínimo ou o" patrimôriiO líqUido PAIH, objeto âe investigação desta Comissão; fórCriado para 
não poderá exceder a 10% doi valor estipulado da contratação amenizar o déficit habitacional da população de baixa renda, 
nem ao limite eStabelecido na alínea "b" do item r do art. na faixa de 3 a 5 salários mínimos, l!tilizando recursos do 
21. Ou sejã.: Cr$511.8l6_~0_00;oo· y·ruor vigente no trimestre FGTS. Entretanto, através de um(!. série de a~ifícios, termi-
julho/setembro de 1991, de acordo com a :Portari~_ ri"' 579/91 nou se constitUindo em mais uma fonte de irregularidades. 
_ SAP; ,- ~--~ - De posse dos levantamentos realizados p~la nos~a asses-

sària em 27 municípiOs e das inforrrlaçõês prestadas pelos 
-exigência de apresentação-de atestados técnicos forne- depoentes convocados, a CJ?I constatou uma grande variação 

cidos somente pela administração pública, em prejuízo do - na qualidade das casas em relação aos preços cobrados aos 
princípio da igualdade entre os licitantes; usuárioS do Programa. A metragem das habitações varia de 

-venda do edital pelo valor de Cr_$1 milhão, considerado construtora para construtora: desde casas tipo ''embrião de 
superior ao custo de reprodução deste e dos ;respectivos proje- um cómodo e ba_nheiro (com 20m2),_até casas de quatro cômo-
tos, dificultando sua compra e onerando as empresas, assim dos (com 33mzy,-em terreíiO de lOOmz. Igualmente, há grande 
restringindo o horizonte de concorre~ntes em des~cordo em --variação no tipo da construção e na qualidade do acabamen~o. 
o art. 25, § 12, do Decreto-Lei n9 2.300/86; sem correspondência com os preços cobrados entre os diversos 

-utilização de preço-base, combinado com nota técnica, conjuntos. Em comparação com os preços de mercado, consta-
pontuada de acordo com o número de atesrãdos apr~sentados, tou-se a existência de ca:sas ent ·melhores condições e mais 
engenheiros e mestres de obras integrantes do quadro.da em- bem localizadas por preços inferiores aos ofereCidos naqueles 
presa (item b.1.2 do edital), possibilitando a discriminação conjuntos habitaci~nais. 
das empresas de menor porte o direcionamentQ_ da liCitaÇão. A CPI conclui, portanto, que oS recursos do trabalhador 
Tal critériO leva em consideração apenas a capacidade global não estão sendo utilizados com a eficiência desejada. 
da empresa~ sem considerar se a mesma está ou-não compro- Entre as razões de tal distorção, constatou-s_e que: 
metida com outras obras. -na grande maioria dos ContratoS, a cargo de Coope-

Foram constatados_ ainda outros_ fato_s, que não consti- rativas, não é reàlizada concorr~ncla paia a escolha da enipre-
tuem-se em irregularidades em face do Decreto-Lei n9 2.300, _ sa construto_ra; 
mas representam riscos para o EráriO; Senao objeto das altera- -há elevados, custos indiretos (cerca de 13%) pêsãdo 
ções propostas no Proijetó de Lei n"' 61, desta CPI. sobre os preços' finais, o que não se justifiCa em um programa 

Considerando que a Colnissão _Parlam.entar_Mis~a de ln- destinado a camadas de baixa renda. 
quérito, criada especificamente para investigar a aplicação -várias Prefeituras são oneradas com a doação do terre-
dos recursos do Fundo de Garantia, já está tfãfândo da maté- nos e da infra-estrutura dos conjuntos habitacionais, sem que 
ria, com os seus receqtes desdobram~ntos, esta CPI cOnclui isso implique necessariamente na redução do preço final das 
pelo encaminhamento àquele órgão parlamentar do presente casãs-pago·pelo usuário do Programa; 
relatório e docume~tação que instrui o caso em apteço. ~a maioria dos_ conjuntos é localizada distante das cida-

des. acarrentando maiores custOs para implantação da infra-es-
19~- Estação de Tratamento D'água (Governador Valadares 

trutura, a cargo das Prefeituras; -
- MG) -a pesada estrutura de administração e execução do 

Atendendo a solicitação desta COmissão, o Tribunal de_. programa, envolvendo a Caixa Económica, Cooperativa, Pre-
Contas da União procedeu ao exame.da regularidade técnica feitura e empreiteira~ contribui para aumentar os custos; 
do Edital n9 11190, referente ã realização de obras de sanea- _apesar de toda essa estrutura~ a fiscalização Qo progra-
mento básico no Município- de Governador Valadares (MG), ma é deficiente, nãotendo~se mostrado capaz, em vários casos, 
constatand_o as irregularidades já relacionadas no capítulo 11, de assegurar os padrões de qualidade previstos nos contratos. 
item 2, deste relatóriO. - - - Diante diSso, a CPI defende _a necessidade_ de .reformu-

0 próprio Tribunal de Contas da Uilião lomou a iniciativa Iação do Programa, visando a reduzir os custos t::: _melhorar 
de remeter cópias de suas conclusões sobre o caso ao "',"riblJ.nal _ .. a. qualidade das_ habitações deStinadas às- cla,sse~ de baixa ren-
de Contas de Minas Gerais- e-à-Caixa Económica Federal, da. · 
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Recomendações 

1•- Alteração da Legislação 
Aprovação, em regime de urgência, do Projeto de Lei 

Complementar n9 61, de 1992, de autoria desta Comissão·, 
que "estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
da administração PU6II6a eaa outras providências". 

Vale ressaltar que o projeto já foi apresentado formal
mente no Senado, tendo em vista a premente necessidade 
de altetar as regras vigentes, que possibilitam irregularidades 
na contratação- de obras públicas. A cópia do Projeto está 
transcrita no Anexo I deste Relatório. 
2' - Comissão Permanente de Fiscalização 

Aprovação do Projeto de Resolução n' 1, de 1992, de 
autoria do Senador Mauro Benevides, que cria a Comissão 
Permanente de Fiscalização e Controle na estrutura do Senado 
Federal (Anexo II). 
3• - Nova Lei Orgânica do TCU 

;\prova?iO do Projeto de Lei n' 73, de 1991, que aprova 
a Le1 Orgânica do Tnbunal de Contas da União, ampliando 
a competência fiscalizatória do órgao (Anexo V). 
4•- Alteração do Regimentoda Comissão Mista de Orçamento 

Modificação do Regimento Interno da Comissão Mista 
de Orçamento do Congresso, limitando o número e o volume 
de recursos das emendas parlamentares, com o objetivo de 
eliminar a pOssibilidade de influência de eJ7Ipreiteiras na desti
nação de recursos públicos federais, isentando assim a InstitUi-

. ção de qualquer tipo de suspeita nesse sentido. A modificação 
do Regimento deve prOpiciai também a melhor definição das 
obras públicas e sua distribuição espaci31. 
5• - Estrutura para Proje'ios de Engenharia 

Criação, na estrutura do Poder Execuiivo, de um órgão 
encarregado da elaboração dos projetas de engenharia das 
obras públicas licitadas na modalidade de concorrência, ado
tando, sempre que possível e respeitadas as peculiaridades 
locais, a padronização das obras. 
6' - Cadastro Get·al de Preços 

Criação, pelo Poder Executivo, de um Cadastro Geral 
de Preços, que deve ser sistematicamente atualizado, sendo 
destinado a servir como parâmetro na comparação entre os 
preços de mercados e os das obras adjudjcadas. 
7• ....:. Fiscalização das Obras 

Fortalecimento da estrutura de fiscalização da execução 
de obras do Poder Executivo, a fim de evit'l,r a inconclusão 
e queda de qualidade dos empreendimentos públicos contra
tados, estabelecendo-se sanções aos órgão-s-que recebam obras 
inacabadas ou executadas fora das especificações. 
s~ - Cronograma de Pagamentos 

Estabelecimento de normas que obriguem o administra
dor a autorizar o pagamento das faturas por ordem cronologica 
de sua efetiva execução, de forma a evitàr pOssíveis faVOreCi- -
mentes de empresas em detrimento de outras que tenham 
concluído obras ou etapas com maior antecedência._~ 

9!' - Pequenas e Médias Empresas 
Utilização, como instrumento de política económica, dos 

gastos governamentais destinados à construção de obras públi
cas visando a estimular o crescimento e_ o desenvolvimento 
das pequenas e médias empresas. 
10' ~ -Ações do Ministério Público _ _ _ __ - - - ----- - --

Encaminhamento ao Ministério Público da União, para 
apuração das responsabilidades, dos seguintes documentos. 

-Depoimento prestado à CPI e documentação apresen· 
tada pelo empresário Antônio de Castro Paixão; 

-Depoimento do Governador Roberto Requião e do 
empresário António Garcia, além da documentação enviada 
pelos mesmos. · -
11• - Ações do TCU 

Realização de auditorias especiais pelo Tribunal de Con
tas da União, com a adoção das providências que os casos 
venham a exigir noS processos de licitação, contiatação e exe-
cução das seguintes obras: _ _ _ 

-colfstrução do Hospital do Paranoá (DF); 
-construção da Hidrelétrica de Xingó (AL), para apurar 

sus.J?eitas de superfaturamento, ilegalidade do fator "K" para 
reaJustamento dos preços, e pagamentOS retroátiVos de cOrre
ção monetária sobre faturas já liquidadas; 

_,__~ampliação da Penitenciária d3. Papuda pela Secretaria 
de Segurança Pública do GovernO do Distrito Federal. 
12~- Preferência de Pauta (casos_ Antônio Paixão) 

.solicitação ao Tribunal de Contas da União de prefe
rência de pauta para as auditorias, Solicitadas no dia 23 de 
outubro de 1991 por esta Comissão, nas áreas de licitação 
e contratação de obras públicas federais nas Prefeituras Muni
cipais de Teresina (PI) e de Uruçuca, Una, Santo Antônio 
de Jesus, Coração de_ Maria, Santo Amaro e Nilo Peçanha, 
na Bahia, alvo de denúncias apresentadas pelo empresário 
Antônio de Castro Paixão. 
13• - Sustação do Seqüestro de Verbas PúbUcas 

Encaminhamento, ao Procurador-Geral da Justiça doEs
tado da Bahia e ao Tribunal de Contas de Salvador, da docu
mentação referente ao seqüestro de verbas públicas da Prefei

. tura de Salvador, para qu-e promovam as ações que o caso 
·requer; e de correspondências ao Tribunal de Justiça daquele 
estado _no sentido de que _seja concedida preferência de pauta 
para o Julgamento de todos os processos que envolvam seqües
tro de receita tributária do município de Salvador. 

. 14~- Desempate pela nota Técnica 
~fí~_o ao Tribunal de Contas da União para que examine 

a possibilidade de determinar a imediata suspensão da utiliza
çã?, -;as licitações públicas, da nOta t~Cnica subj~tiva cOmo 
cnténo de desempate, critério que continua a ser adotado 
por diversos órgãos com possibilidade de comprometimento 
da lisura dos procedimentos, até a aprovação do Projeto de 
Lei n9 61/92, que eliminará de vez com esta prática. 
15• - ~caminbamento de decisão do TCU 

Remessa de cópia de parecer do TCU-.- em resposta -a 
consulta desta CPI sobre a licitação de obras da estação de 
tratamento d'água em Governador Valadares (MG), ao Tribu
!!al de Contas çlo Est~d_p de Mina_s Gerais e à Caixa Económica 
Federal, na condição de órgão financiador do projeto. - -
16• - Canal da 'Matérnidade (AC) -. 

Fnvio de toda a documen.t~çâo e depoimentOs_ colhidos 
por esta Comissão em relação à licitação das obras do Canal 
da _Mat:_midade, no A~re_, *--ÇPI ~'lista que-- Oia examina a 
apbcaçao dos recursos do FGTS e tem-se dedicado cOJ;n espe
ctai ênfase a este caso específico, em face dos seus mais recen
tes desdobramentos. 
17•- Alteração do PAIH 

Solicitãção, ao- Conselho Curador do FUndo de- Ga-~Otia 
por Tempo de Serviço, de estudos visando à reformulação 
do Programa de Ação bnediata para Habitação, em face, dãs 
distorções apuradas por esta Comiss-ão. ·- -

As al~crações deverão obje-tivar ao estabeleciriiento da 
obrigatoriedade de realização de licitação para a co-ntratação 
de obras com recursos do FGTS, à redUção dos gastos indiretor:: 
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nas obras destinadas às camadas de baixa renda, sem prejuízo 
da remuneração dos recursos, à faculdade de o trabalhador 
adquirir sua casa pelo menor preço encontrado no mercado, 
seja nos conjuntos construídos com recursos do FGTS, seja 
em outros locais, e à localização dos conjuntOs residenciais 
mais próxima das .obras de infra-estrutura já inStãladas pela 
municipalidade. 

1) Exclui-se, às fls. 10, o trecho "modalidade não prevista 
no Decreto-Lei n' 2.300/86 · 

2) às fls. 11, inclua-se também a remessa ao Tribunal 
de Contas do Distrito Federal. 

Ruy Bacelar -- Juthahy Magalhães - Jonas Pinheiro 
- Meira Fübo - Magno Bacelar - Gerson Camata. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro jlenevides) -Há oradores 
inscritos. - - · 

Concedo a palavra ao nobre SenadOr E·duardo- sUpiiCy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,· 
Senador Mauro Benevides; Srs. Senadores, encaminho nesta 
tarde o seguinte Ofício n9121f92, datado de hoje, 17 de junho 
de 1992, ao Exm"? Sr. Deputado Messias Góis, Presidente 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca., 
lização. · ~-~ · · · -

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Deputado Messias Góis 
Presidente da Comissão Mista de Planos, OrçamentoS Públi
cos e Fiscalização 

Considerando os documentos, a Vossa EXcelência 
encaminhados pelo Presidente Mauro Benevides, rela
tivos a inclusão de 759 emendas e a exclusão de 56 
emendas na Lei Orçamentária para o exercícío·de 1992 
de maneira indevida, tendo em vista o que foi aprovado 
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização e pelo Plenário do Congresso Nacional, 
em 19-12-91, venho requerer a oportunidade de, pe
rante essa Comissão Mista, expor a metodologia utili
zada e explicar o método de análise que deram origem 
aos referidos docume_ntos. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. -,Senador Eduardo 
Matarazzo Suplicy. 
Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Deputado Messias Góis __ 
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização 

Tendo em vista, Sr. Presidente, que o Sr. Relator-Geral, 
hoje, Ministro Ricardo Fiúza, voltou a falar de maneira desres
peitosa relativamente a este Senador, dizendo que os docu
mentos que apresentei não comprOvavam aquilo que eu afir
mara ontem, quero reiterar que os documentos comprovam 
o que eu afirmei. Comprovam, inclusive, a maneira segundo 
a qual o parecer do Relator-Geral do Orça_rn~nto Geral da 
União divulgado em 17 e 18-12-91, e aprovado na reunião 
da Comissão Mista que foi encerrada às 5 horas do dia 19-12, 
continha aproximadamente 680 emendas do Relator-Geral 
no valor de Cr$970 bilhões, a preços de abril/91. 

Nessa· reunião foram apresentados destaques às emendas 
que haviam sido rejeitadas pelo Relator-Geral. Na apreciação 
destes destaques a Comissão Mista do Orçamentq aprovou 

parâmetros restritivos (vide ata) que deveriam ser respeitados 
pelos Relator-Geral. 

Ou seja, aqueles parâmetros_ segundo os quais S. Ex~ 
poderia apenas apresentar modificações que implicassem em 
erros específicos, clarament.e_ detect:áveis, O(!. quanc!o_pouvesse 
modificação a pedido, por escrito, de um parlamentar, que 
deveria ter sido registrada. 

Tendo em vista essas normas para apreciação dos J.esta
ques, não faz sentido a inclus~o de 170 novas ,emenda~- do 
Relator-Geral que apareceram após a votação. O deiia.que 
é um instrumento utilizado pelos parlamentares para ques
tionar _o teor do parecer do Relator-Geral. A inclusão de 
170 novas emendas pelo Relator-Geral configura a situação 
absurda do Relator não coqcordar com seu parecer que foi 
aprovado pela Comissão Mista de Orçamentos e pelã. sessão 
ao -Congresso Nacional. 

Essas 170 emendas não foram emendas corretivas de texto 
e nem visaram a equalização de recursos dentro do Orça
mento. Foram, Íla verdade, emendas que acrescentaram des
pesas a várias Unidades Orçamentárias. Exemplos-desta afir
mação podem ser comprovados pela Tabela abaixo~ -

Emendas Municípios 

600062 à 600068 
600711 à 600716 
6000603 à 600611 

Municípios do Estado do Ceará 

600722 à 600726. 
600792 à 600799 
600801 à 600805 

Municípios do Estado do Mato Grosso 

6007z:l à 600735 
600818 à 600829 
600911 à 600932 

Municípios do Estado do Paraná 

6000742 à 6000747 

6000747 à 6000756 Municfpios do Estado do Mato 
Grosso do Snl 

6000767 à 6000787 Municípios do Estado de Minas Gerais 

A numeração num seqüencial exato para esas emendas, 
alocando recursos a determiandas regiões é um demonstrativo 
inequívoco de que sua inclusão no Orçamento Geral da União, 
não foi feita de forma aleatória, mas sim para atender a inte
resses específicos. 

· Um outro tipo de emenda facilmente encontrado são as 
emendas destinadas a alocarem recursos para obras rodoviá
rias, que não constaram dos pareceres setoriais e do geral 
(vide quadro II). 

QUADRO D 

Bmccda Bllpcc:!ficação Valor 

G00717-l BR-.'142/!1-IG- Snlin:IS- Rubc!l[a 1.000.(100 

ooo7iB-9 llR·251~lG Salin:1s -- Águií DOa 1.000.000.00 

G00799·5 Entwnc.-amcnto llR-163/MT-370 450.000 
Mincirinho - Ill:qulra-MT 

GOO!ID7-0 BR·2S9/MG- Re:<:plenrJor- Almore3 1.086.667 

G00808-8 BR-25WMG- Coflsc:Ulelro Pena 1.986.667 
Rc:~plendor 

00080')-6 HR-259/l'--tG - óovernad"or V:dadard 1.986.666 
Conselheiro l'ena 

G02001·1 BR·l58/?viT- Entroncamento MT-326 '159.195 
(Cll!arana) Cóm:go TUrvo 

=· BR-282/SC- Palboça - OUnpol NOYOI 283.000 
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Esses valores são dC abril de 1991. Para serem atualizados, 
devem ser multiplicados por 9,22. 

Assim, sr: Presidente, coloco hoje a demonstração ine
quívoca do_ que consta de meus documentos, relativamente 
às' emendas do Relator-Geral. Há cerca de 680 emendas do 
Relator-Geral, apresentadas originaiiDe"nte e aprovadas pela 
Comissão Mista, e há 170 assinaladas como inclusas posterior
mente ao que havia sido aprovado na reunião da Comissão 
Mist~ de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

. __ Reitero aqui que é perfeiramente -posSíVel que todaS ess-ãs 
enÍenâas_ tenham finalidades socio-econômicas corretas, ou 
seja~ -ce"itainente levani eril conta necessidades Soci0-econó
mic3.s de cada uma das regiões. ~ão as es~ou q_uestionari.Çlo _ 
em si, mas a maneira comO-foram intrOdUzidaS. -- ----

Ontem, eu disse que a -responsabilidade não era apenas 
ao Deputado Relator-Geral, mas também do Congresso Na
cional. Reitero que_ ess"a -respóil.Sabilidade _que foi dada ao 
Deputado_ Feder:il-Riciir-do Fiúza foi no- Sentido de ele poder 
corrigir, até as 16 horas daquele dia,__quaisquer errós eventual
mente colocados, ou modificai emendas, por escrito, a pedido 
do próprio-Parlamentar. Para isto, ele teve ddegãção, para 
o mais, não houve delegação acordada pela Comissão Mista, 
conforme o que dizem as Notas TaquigráficaS daquela reunião. 
Isto é preciSo deixar claro. _ _ ------~--- __ _ 

Outro dia o Deputado Messias Góis, em diálogo informal, 
disse-me que havia sido dada ao Deputado Ricardo Fiúza 
uma delegação para fazer tudo o que ele fez. Não participei 
de nenhuma reunião onde isto tivesse sido feito. Isto não 
está registrado. Disse-me o Deputado Messias Góis que essas 
coisas, combinadas informalmente, não precisam estar no _pa
pel. Precisam estar no papel, sim! E o que está no papel 

e Ioi registrado na Ata da reunião é bem diferente do que 
aquilo que acabou sendo efetuado. 

Ainda ontem, o Ministro Ricardo Fiúza disse, pelos meios 
de comunicação, que o objetivo deste, Senador era unicamente 
fazer campanha eleitoral para a Prefeitura de .São Paulo. Escla
reço a S. E~ que nenhum Senador ou Deputado, no Con,gresso 
Nacional, pode deixar de cumprir o seu dever, pelo fato de 
ser candidato em qualquer lugar d9 País, neste ano ou em 
1994. E muito provável que o próprio Deputado Ricardo Fiúza 
seja candidato em 1994. Tudo o que S. Ex~ fizer, enquanto 
Ministro e Deputado, vai contar, para a sua história eventual 
de candidato. Aqui, cumpro o mêu dever. Um dos deveres 
maio;res de um. Sepador ou d-e um, Deputado é fazer com 
que o CongresSo Nacional, esta casa -e-:a Câmara dos Depu· 
tados, procedam da melhor maneira possível. Não pode o 
Congresso Nacional ex~rcer bem a sua função de fiscalizar 
o Executivo, se não cuidar dos atos que se passam na nossa 
própria Casa, ainda mais qüahdo se- !efererri àqUilo que é 
o Orçamento da União, aquilo que é a demonstração do que 
o Governo brasileiro vai fazer cOm Os recursos do povo brasi-
leiro. -- -

Eram estes, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os -esclareci~ 
mentes que avaliei importante colOcar, para que o Ministro 
Ricardo Fiúza saiba bem que, quando este Parlamentar apre
senta alguma coisa, segue o princípio do dito popular, ou 
seja, o de não apenas matar a cobra e mostrar o pau, mas 
de matar a cobra e mostrar a cobra morta. A cobra morta 
está consubstanciada nos documentos que encaminhei ao 
Exm" Sr. Presidente Mauro Benevides, e que agora está em 
Illãos da Com_issã9 Mista, peran~~ a qual requeiro o direito 
-de-mostrar como foi morta a cobra. (Müito bem!) 
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I'I!U.PJ!ENTAR 
EIIENDA OBJE10 

----------------------~-----
lliCARDO FIUZA 

GOOOOl-0 CONSTRUÇAO DE BIBLIOTECA EM TOBIAS BARRETO - SE 
G00002-8 CONSXRUÇAO DE BIBLIOTECA EM ANDIRA -PR 
G00003-6 APOIO A IIIPLANTAÇAO DE BIBLIOTECA PÚBLICA EM 

ARAPONGAS - PR , 
GOOoo4-4 CONSTRUÇAO DE BIBLIOTECA PUBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
GOOOOS-2 CONSTRUÇAO DE CENTRO CULTURAL NO HUNIClPIO DE MARECHAL 

cANDlDO RONDON - PR 
G00006-l CONSTRUÇAO DE BIBLIOTECA NA LOCALIDADE DE 

BRASIL~NOIA EM ALTO PICUIRI.- PR 
G00001-9 CONSTRUÇ~O DE·BIBLIOTECA EH GUA!RA - PR 
GOOOoS-7 CONSTRUÇAO DE BIBLIOTECA NA LOCALIDADE DE ENTRE RIOS EH 

HARECH11.L CANDIDO RONDON - PR 
G00009-S CONSTRUÇAO DE BIBLIOTECA NA LOCALIDADE DE IBIPORA EM 

MARECHAL CANDIDO RONDON - PR 
GOOOl0-9 CONSTRUÇAO DE BIBLIOTECA NA LOCALIDADE DE MARGARIDA EH 

MARECHAL CANDIDO RDNDON - PR 
GOOOll-7 CONSTRUÇAO DE BIBLlOTECA NA LOCALIDADE MERCEDES EH 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR 
G00012-S CONSTRUÇAO DE BIBLIOTECA NA LOCALIDADE DE NOVO 

HORIZONTE EH HA..tm.CHAL CÂNDIDO RONÔON - PR 
G00013-3 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA NA LOCALIDADE DE N. TRts 

PASSOS EH MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR 
G00014-l CONSTRUÇkO DE BIBLIOTECA NA LOCALIDADE DE.PATO BRAGADO 

EM MARECHAL CAND!OO RONDON - PR 
GOOOlS-0 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA NA LOCALIDADE DE PORTO MENDES 

EM MARECHAL CANDIDO RONDON - PR 
G00016-S CONSTRUÇ~O DE BIBLIOTECA NA LOCALIDADE DE QUATRO PONTES 

EH MARECHAL CÂNDIDO RONDOti - PR -
G00017-6 CONSTRUÇAO DE BIBLIOTECA NA LOCALIDADE DE S. ROQUE EM 

MARECHAL CANDIDD ~ONDON - PR 
GOOOlB-4 CONSTRUÇhO OE BIBLIOTECA NO MUNIC!PlO DE 

HATELANDIA - PR 
G00019-2 CONSTRUÇAO OE BIBLIOTECA HO MUNICÍPIO DE 

MEDIANEIRA - PR 
G000:0-6 CONSIRUÇAO DE BIBLIOTECA NO MUNICÍPIO DE 

MISSAL - PR 
G00021-4 CONSTRUÇAO DE BIBLIOTECA NO MUNICIPIO DE 

NOVA SANTA ROSA - PR 
G00022-2 CONSTRUÇAO DE BIBLIOTECA NO MUNIClPIO PE 

OURO VERDE DO OESTE - PR 
G0002~-l CONSTRUÇAO DE BIBLIOTECA NA LOCALIDADE DE MARIPA EH 

PALOTINA - PR 
G00024-S CONSTRU~AO OE BIBLIOTECA NO MUNICIPIO DE 

SANTA HELENA - PR 
GOOO~S-7 CONSTRUÇAo DE BIBLIOTECA NO HUNlCIPlO DE 

SANTA TEREZINHA OE lTAIPU - PR 
G00025-S CONS!RUÇAO DE BIBLIOTECA NO MUNIC!PIO DE 

SAO MtGUEL 00 IGUA;U - ?R 
G000~7-~ CONSTBtrÇAO DE BIBLIOTECA HO-MUNfCi?ió DE 

'rERAA ROXA - PR 
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VALOR 

s.ooo 
10.000 
s.ooo 

s.ooo 
90.000 

s.ooo 

s.ooo 
7.000 

7.000 

7.000 

7.000 

7.000 

7.000 

7.000 

7 .• 000 

7 ... 000 

7.000 

s.ooo 

10-000 

5-000 

s.ooc 

10-000 

s.ooo 

s.ooo 

s:ooo 

,s.ooo 

10.000 
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PliRUl!EIITAR 
EI!ENDA 

G00026-l 

G00029-0 

G00030-3 

G0003l-l 

,GQ0032-o 

Cob033-B 

G00034-6 

G00035-4 

G00036-Í 

ci~oo37-l 

G00039-9 

G00039-7 

G00040-l 

'' G0004l-9 

G00042-7 

Go0043-5 

G00044-3 

G00045-l 

G00046-0 

G00047-B 

G00046-6 

G00049-4 

GOOOSO-S 

GOOOSl-E 

G00052-4 
G00053-2 

CONSTRUÇãO DE BIBLIOTECA NO HUNICIPIO DE 
TUPASSI - PR 

CONSTRUÇãO DE BIBLIOTECA NO HUNICIPIO ~E . 
VERA CRUZ DO OESTE - PR 

APOIO A IHPLANTAÇAO DE QUADRAS·POLIESPORTIVAB EM 
BELA VISTA DO PARAISO - PR • 

APOIO A CONSTRUÇAO DE GINASIO POLIESPORTIVO EH 
.CARLOPOLIS - PR 

APOIO A IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM 
VICENTINA ;_ Hs 

APOIO A IMPLANTAÇãO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM 
SãO GERALDO DO ARAGUAIA - PA 

APOIO A CONSTRUÇãO DE GINASIO'POLIESPORTIVO EH 
ARAGUACEHA - TO 

APOIO A CONSTRUÇãO DE CAMPO' DE FUTEBOL EH 
ASSIS - SP 

APOIO A CONCLUSÃO DO ES'rADIO.·KUNlClPAL DE 
GUARULHOS - SP 

APOIO A CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO EM 
GENERAL CARNEIRO - PR 

APOIO A IKPLANTAÇAO D~ QUADRAS POLIESPORTIVAS EM 
CANINDE DE SAO FRANCISCO ~· SE . 

APOIO A IMPLANTAÇãO DE QUADRAS POLIESPORTlVAS EM 
FREI PAULO -, SE . 

APOIO A IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EH 
NOSSA SENHORA· APARECIDA - SE .. 

APOIO.A IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EK 
NOSSA SENHORA DA GLORIA - SE . 

APOIO A IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM 
PEDRA MOLE - SE 

APOIO A IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS .POLIESPORTIVAS EM 
RIBEIROPOLIS - SE 

APOIO A IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM 
NOSSA SENHORA DAS DORES -·sE·· 

APOIO A IMPLANTAÇAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM 
São DOMINGOS c- SE 

APOIO A IHPLANTAÇAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM 
Slb MIGUEL DO.ALEIXO- SE 

APOIO A CONSTRUÇÃO OE GINAS!O POLIESPORTIVO EM 
MARECHAL CANOIDO RONDON - PR 

APOIO A CONSTRUÇAO OE G!NASIO POLIESPORTIVO EM 
OURO VERDE DO OESTE • PR 

APOIO A CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO EH 
SANTA HELENA - PR 

APOIO A CONSTRUÇAO DE GINÀSIO POLIESPORTIVO EH 
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR 

CONSTRUÇAO DE BIBLIOTECA NA LOCALIDADE DE 
RIBEIRDPOLIS - SE 

PERIMETRO DE IRRIGAÇãO BEBEDOURO 
ESTUDOS E PROJETOS PARA FORMA~O E APROVEITAMENTO OE 

RECURSOS HIDRICOS NA 3A- DR 

Junho de 1992 

VALOR 

5.00.0 

7.000 

5.000 

5 •. 000 

18.000 

s.ooo 

s.ooo 

10.000 

s.ooo 

10.000 

30-990 

15.000 

30.000 

3o.ooo 

15.000 

3o.ooo 

30.000 

15.ooo 

15.000 

40.000 

40.000 

30.000 

20.000 

30.000 

200.000 
1.700.000 
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PARLAI!ENTAR 
EIIENDA OBJETO ______________ :::_ :=:::::::-:-_:::::: ______ _ 

G00054-l 
GOOOSS-9 
G00056-7 

·GOoos7-s 
GOOOSB-3 
·G00059-l 
G00060-5 

. GÓ006l-3 
::I G00062-l 
-x: Go0063-0 
l .G00064~8 
:l···lioooss-s 
:r G00066-4 
:r. GOOÓ67-2 
r. G00068-l 

' G00072-9 
.GOo073-7 

· G00074-5 
. !i90075-3 

G00076-l 
· '6oóo77-0 

• G00078-8 

· G'oo'o79-6 

. 'GOÓÓB0-0 

GOOOBl-8 

·6ooós2-s 

. éioooe3-4 

GOOOBS-l 

·GoooeG-9 

.Go0087-7 
GOOOBB-5 
G00089-3 
G00090-7 
G0009l-5 
G00092-3 
G00093-l 
G00094-0 
G00095-8 

PERIHETRO DE IRRIGAÇAO HARITUBA· 
PERIHETRO DE IRRIGAÇAO HIROROS 
HUNICIPALIZAÇAO DA IRRIGAÇAO EH SERGIP.E 
PERIHETRO DE IRRIGAÇAO PONTAL 
PERIHETRO DE IRRIGAÇAO SENADOR NILO COELHO 
PERIHETRO DE IRRIGAÇAO FORMOSO "A" 
PERIHETRO DE IRRIGAÇAO DE PINDORAHA 
PERIHETRO DE IRRIGAÇAO DE XINGO 
CONSTRUÇAO DE CENTRO POLIESPORTIVO EM CAMOCIH - CE 
CONSTRUÇAO DE QUADRA DE ESPORTE EH NOVO ORIENTE - CE 
CONSTRUÇAO DE QUADRA DE ESPORTE EH JAGUARETAMA - CE 
CONSTRUÇAO DE QUADRA DE ESPORTE EH ACARAU - CE 
HANUTENÇAO DE CRECHE EM FORTALEZA - CE 
Y~NUTENÇAO DE CRECHE EM VARJOTA - CE 
HANUTENÇAO DE CRECHE EH BREJO SANTO - CE 
CONSTRUÇAO DA BARRAGEM DO ZABUHBAO - BA 
CONSTRUÇAO DA BARRAGEM DO CACHIMBO - PE 
PROJETO DE IRRIGAÇAO DE ENTREHONTES - PE 
PERFURAÇAO E APARELHAMENTO DE POÇOS TUBULARES 

COHUNITARIO EH BOM JESUS DA LAPA - BA 
MELHORIA DAS INSTALAÇOES DA UNIDADE DE SERVIÇO - RS 
CONSTRUÇAO DE POSTOS DE ATENDIMENTO INTEGRADO EH 
. DUQUE DE CAXIAS - RJ 
CONSTRUÇAO DE POSTOS DE ATENDIMENTO INTEGRADO EM 

NOVA IGUAÇU -RJ . . 
REFORHA DO ED •. SEDE DA. SUPERINTEND!l:NCIA REGIONAL DE 

MINAS GERAIS 
MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA AG!l:NCIA DE 

DIVINOPOLIS - HG 
MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA AG DE 

MONTES CLAROS - HG 
MELHORIA DAS INSTALACÕES DA AG!l:NCIA DE 

UBERABA - HG . 
MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE SERVIÇO NO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
DRAGAGEM, SINALIZAÇAO E BALIZAMENTO DO RIO PARAGUAI -• 

ÇAÇERES / CORUHBA - HT . 
DRAGAGEM, SINALIZAÇAO E BALIZAMENTO DO RIO ARAGUAIA -

SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT 
DRAGAGEM, SINALIZAÇAO E BALIZAMENTO DO RIO GUAPORt -

VILA BELA - MT 
CONSTRUÇAO DO CAIS DE IMPERATRIZ - HARANHAO 
RECUPERAÇAO DAS INSTALAÇ0ES DO PORTO DE NATAL 
TRANSPORTE DE MASSA EH JOAO PESSOA - PB 
AMPLIAÇAO DO CAIS DO PORTO DE VITÓRIA 
TRANSPORTE DE MASSA EM TEREZINA - PI 
TRANSPORTE DE MASSA EM SAO FAULO - SP 
TRANSPORTE DE MASSA EH CAMPO GRANDE - MS 
CONSTRUÇAO DD RETRDPORTO DE SERGIPE 
ELETROBRAS-LINHA DE TRANSHISSÃD-P!CCS-DIV!SA FRONTEIRA 

PIO ÍX ( ITAPESSUHA ) - ?: 
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VALOR 

2.000.000 
2.ooo.ooo 

3l.ooo 
2.500.000 
2.500.000 
7.350.000 

soo.ooo 
lSO.Po!' 
160 •. 00"() 

2G.OOO 
20.000 
20.000 
so.ooo 
30.000 
30.000 

4.000.000 
soo.ooo 

50.000 
200.000 

eo.ooc 
es.ooo 

260.000 

230.000 

45.000 

uo.ooc 

'70.000 

7S.OOC 

200.00C 

40.00:: 

1so.c: 
1.soo.oc 

soo .. cr 
1oo.c.: 
340.0C 

4.940.0~-

960.0c 
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f&RI.I>!!ENTAR 
EII.ENDA 

G00096-6 
G00097-4 
G00096-2 

G00099-l 

GOOl00-6 

GOOlOl-6 

G00l02-4 

GOOlOl-2 

G00l04-l 

GOOlOS-9 

GOOlOS-7 

GOOl07-S 
GOOlOB-3 

GOOl09-l 

. GOOll0-5 
GOOlll-3 

GOOll2-l 
G00ll3-0 
G00ll4-6 
GOOllS-6 
GOOllS-4 

G00ll7-2 

GOOllS-l 

GOOll9-9 
G00120-2 

600121-1 

G00122-9 

GOOl23-7 

GOOl::~-5 

GOOl25-3 

OBJETO 
• • • •-o>~ ~-~-- ---t~•<-•. O T~.· ~c-, --------------

RFFSA - VARIANTE DO RIO PARAGUASSU - BA 
HODERNIZAÇAO DO SISTEMA OE ARREC:ADAÇAO TRIBUTAnf.A 
APOIO À ,CONSTRUÇAO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EIÍ ''-.. ·' 

. • •• - l ::- f . 

PARANHOS- HS - ,,- .• , .. 
APOIO À CONSTRUÇAO DE 4INÀSIO'POLIESPORTIVO EM 

PEDRO GOMES - HS 
CONSTRUÇAO DE GINÀSIO FOLIESPORTIVO EH 

ITAPETINGA - BA (A CARGO DA PREFEITURA) 
CONSTRUÇÃO DE GINÀSIO·POLIESPORTIVO EH 

CAMPO FORMOSO - BA (A CARGO DA PREFEITURA) 
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EH 

BOM JESUS DA LAPA - BA (A CARGO DA PREFEITURA) 
CONSTRUÇAO DE ESTÀDIO MUNICIPAL' EH 

lTAQUITINGA - PE (A CARGO DA-PREFEITURA) 
CONSTRUÇÃO DE ESTÀDIO MUNICIPAL EM 

QUIPAPA - PE (A CARGO DA PREFEITURA) 
ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 

GOIANA- PE ( A CARGO DA PREFEITURA) 
CONSTRUÇAO DO CENTRO DE CULTURA POPULAR DE BEZERROS -

fE (A CARGO DA PREFEITURA) 
APOIO FINANCEIRO A ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA 
APOIO FINANCEIRO AO MUSEU DE ANTROPOLOGIA DE 

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI 
APOIO FINANCEIRO ~O MUSEU DE ARTE MODERNA - CINEMATECA 

- RJ 
MUSEU IMPERIAl. 
APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DE 

SERGIPE 
HANUTENÇÁO E FUNCIONAMENTO 
MUSEU HISTORICO NACIONAL 
HANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO MUSEU DE ARTE MODERNA - RJ 
MANUTENÇAO DE CRECHE· EM ACARAU - CE. 
RECUPERAÇAO DO TEATRO CASTRO ALVES - SALVADOR - BA 

( A CARGO. po GOVERNO DO ESTADO -) . 
RECUPERAÇÃO DO TEATRO SANTA ISABEL EH RECIFE - PE 

( A CARGO DA PREFEITURA ) 
RECUPERAÇÃO E APARELHAMENTO BÁSICO DO ESPAÇO CULTURAL 

Jalio DO VALE EH sAo LUIZ - MA 
CREDITO PARA PRODUÇÁO 
IHPLANTAÇÂO E CONSOLIDAÇÃO_DE,PROJETO DE ASSENTAMENTO 

EH COTRIGUAÇÚ - HT 
IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDA.:Aci DE -PROJETO DE ASSENTAMENTO 

NO ACRE 
IHPLANTAÇAO E CONSOLIDAÇAO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO 

NO AMAPA. 
lHPLANTACAO E CONSOLIDACAO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO 

NO PARA 
lHPLANTAÇAO E CONSOLIDAÇAO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO 

EH RONDONIA 
IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTQ 

NO MATo-GROSSO. 

VALOR 

Ju.nbo de 1992 

2.ooo.ooo 
12.500-000 

lS.ooo 

35.000 

so.ooo 

so.ooo 

so.ooo 

20.000 

50.000 

so.ooo 

50.000 

300.000 
30.000 

100.000 

so.ooo 
.so.ooo 

20.000 
so.ooo 

100.000 
30.000 

4oo.ooo 

400.000 

10.000 

400.000 
so.ooo 

240.000 

320 .• 000 

2.300.000 

740.0(10 

640.000 
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PARLAHEIITAR 
EIIEIIOA OBJETO ------------------·-----'' ~---·--~~+--

G0012S-1 IMPLANTAÇAO E CONSOLIDAÇAO DE PROJETOS DE ASSEHTAKEH~ 
NO KATO,GROSSO DO SUL 

G00127-0 lKPLANTAÇKO ~.CPHSOLIDAçAO DE PROJETeS DE ASSEHTAKEH~ 
NO ESPIRITO SANTO. 

G0012B-B lKPLANTAÇAO E CONSOLIDAÇAO DE PROOJETO DE -ASSEHTAKEHTO 
EM GOlAS - GO 

G00129-S IMPLANTAÇAO E CONSOLIDAÇAO DE PROJETOS DE ASSEHTAKEHTO 
EM SANTA CATARINA 

G00130-0 lKPLANTACAO E CONSOLIDACAO DE PROJETOS DE ASSEHTAHEHTO 
NO RIO GRANDE DO SUL 

G00131-B ·lKPLANTAÇAO E CONSOLlDAçAO DE PROJETOS DE ASSEHTAKEH~ 
.. NO PARANA . 

i00132-6 APOIO AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO RIO DE JANEIRO 
' G00133-4 lMPLANTAÇAO E CONSOLIDAÇAO DE PROJETOS DE ASSEHTAKEHTO 

EM SAO PAULO. 
· · '''G00134-2 IMPLANTACAO E CONSOLIDACAO DE PROJETOS DE ASSENTAHEHTO 

Ell MINAS GERAIS 
.Go0135-1 IMPLANTAÇÁO E CONSOLIDAÇAO DE PROJETOS DE ASSEHTAKEHTO 

EK SERGIPE. 
' G00136-9 lKPLANTAÇAO E CONSOLIDACAO DE PROJETOS DE ABSEHTAKEKTO 

NO RIO GRANDE DO NORTE 
· · · G00137-7 IKPLANTAÇAO E CONSOLIDAÇAo DE PROJETOS DE ASSEllTAKEH~ 

110 PIAUI 
G0013B-5 lKPLANTAÇAO E CONSOLIDAÇAO llE l'ROJETOS DE 'ASSEKTAHENTO 

Eli PEÊÚiAMBUCO 
G00139-3 IHPLANTACAO E CONSOLIDACAO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO 

NA PARAIBA 
G00140-7 IHPLANTAÇAO E CONSOLIDAÇAO DE PROJETO DE ASSENTAMENTO 

NO cEARA 
G00141-5 IMPLANTAÇÁO DE PROJETO DE ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES 

DA BAHIA 
· ..00142-3 IKI?LANTAÇAO E CONSOLIDAÇAO PE PROJETOS DE ASSEHTAHENTO 

NO MARANHAO. 
GQ0143-l iMPLANTAÇAO E CONSOLIDAÇAO DE PROJETOS DE ASSEHTAKEHTO 

EM ALAGOAS. 
''G00144-0 IKPLANTAÇAO E CONSOLIDAÇAo DE PROJETOS DE ASSEHTAIIEHTO 

EM ITC)CANTINS. 
G00145-B l!IPLANTAÇAO DE CONSOLIDAçAO DE PROJETOS DE ASSEHTAKEHTO 

EH RORAIMA 
·G0014S-6 lKPLEKEHTAÇAO E CONSOLIDAÇAO DE PROJETOS DE 

ASSENTAMENTO NO AMAZONAS 
G00147-4 ABASTECIMENTO DE AGUA NA ÁREA DO ENTREPOSTO ALFADEGARIO 

DE IIANAUS/AK 
600146-2 ABASTECIMENTO DE AGUA EM MANAUS - AH 
600149-1 DlSTRIBUIÇAo DE KITS-DE MEDICAMENTOS EH ANDARA! - BA 
GOOlS0-4 DlSTRIBU.IÇl\0 DE KITS DE HEDICAl!ENTOS EH BOA NOVA - BA 
~0151-2 DISTRIBUIÇliO DE KITS DE MEDICAMENTOS EH BOM JESUS DA 

LAPA - BA 
G00152-l DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EH CAIRU - BA 
600153-9 DlSTRIBUiçAo DE KITS DE MEDICAMENTOS EH OAHPO FORMOSO -

BA 

Quinta-feira 18 5007 

VALOR 

240.000 

96.000 

200.000 

320.000 

320.000 

320.000 

96.000 
160.000 

240.000 

80.000 

160.000 

500-000 

120.000 

110.000 

370.000 

320.000 

320.000 

13S.OOO 

500.000 

160.000 

740.000 

170.000 

2SS.OOO 
1.600 
1.600 
1.600 

1..600 
1.600 
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G001S4-7 OISTRIBU!ÇTIO OE KITS OE MEDICAMENTOS EM CANAPOLIS - BA 
GOOlSS-S MINIHIZAÇTIO DE VULNERABILIDADES EH CARAIBAS - BA 
G001S6-3 DlSTRIBUIÇTIO DE KITS DE MEDICAMENTOS EH CRUZ DAS.~ 

- BA 
G001S7-l DISTRIBUIÇTIO DE KITS DE HE~ICAMENTOS EH IGUAl - BA 
GOOlSB-0 DISTRIBUIÇTIO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM ITAPETINGA - BA 
G00159-8 DISTRIBUIÇTIO DE KITS DE MEDICAMENTOS EH DOM BASÍLID-BA 
G0016D-l DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EH IBIASSUC~ - BA, 
G00161-0 DISTRIBUIÇTIO DE KITS DE MEDICAMENTOS EH LAFAIETE 

COUTINHO - BA 
G00162-B DISTRIBUIÇÂO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM LENÇOIS - BA 
G00163-6 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM LICÍNIO DE 

ALMEIDA - BA. 
G00164-4 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EH MIRANTE - BA
G0016S-2 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EH MUNIZ FEIUIEIRA 

- BA , .. 

G00166-l DISTRIBUIÇTIO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
NOVA CANATI - BA 

G00167-9 DISTRIBUIÇAO DE KITS.DE MEDICAMENTOS EH 
RIO DO ANTONIO - BA 

G00168-7 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
SITIO DO QUINTO - BA 

G00169-S DISTRIBUiçTIO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA 

G00170-9 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
SANTA RITA DE CASSIA - BA 

G0017l-7 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
MUCURI - BA 

G00172-S DISTRIBUIÇTIO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
ALCOBAÇA - BA 

G00173-3 DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
ITAHARAJU - BA , , . 

G00174-l DISTRIBU!ÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
GLORIA - BA 

G0017S-O DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EH 
PEDRO ALEXANDRE - BA 

G00176-B DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
P~LO AFONSO - BA 

G00177-6 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
CORONEL JPTIO SA - BA ' 

G00178-4 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
NILO PEÇANHA - BA 

G00179-2 DlSTRIBUIÇTIO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
IB!COARA - BA 

GOOlB0-6 DISTRIBUIÇTIO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
BURI TI RAMA - BA 

GOOlSl-4 DISTRIBU!ÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
HANSIDAO - BA 

G00182-2 DISTRIBUIÇTIO DE KITS DE MEDICAMENTOS EH 
EUCLIDES DA CUNHA - BA 

G00183-l DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 

Junho de 1992 

VALOR 

1.600 
1.600 
1.600 

1.600 
1.600 
1.6;JO 
1.600 
1.600 

1-600 
1.600 

1.600 
1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 
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PldU.Al!EHTAR 
EllEHDA OBJETO VALOR 

---------.--~-------

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA 
·G001B4-9 DISTRIBUIÇAti'oE' kiTS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

VALENÇA - BA 
GOOlBS-7 DISTRIBUIÇAO•DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

ADUSTINA - BA 
600186-5 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

PIRITIBA - BA 
· GOOl97-3 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

CRISOPOLIS - BA 
. GOOlBB-1 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

IGRAPIUNA - BA 
G00189-0 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

RIO REAL - BA 
G0019D-3 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

SAUBARA - BA 
·G0019l-l DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

JUSSARI - BA 
G00192-0 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

ARATACA - BA 
G00193-B DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

ITACARE - BA 
G00194-6 DISTRIBUIÇAO DE K!TS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

ITAJU DO COLONIA - BA 
· G0019S-4 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

VERA. CRUZ - BA 
G00196-2 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

!BICARA! - BA 
G00197-l DISTRIBUlçAO OE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

RIBEIROPOLIS - SE 
G00198-9 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

NOSSA SENHORA DAS DORES - SE 
G00199-7 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

FREI PAULO - SE 
G00200-4 DISTRIBUiçAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

CARIRA - SE 
G00201-2 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

P~DRA MOLE - SE . 
G00202-l DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

SAO DOMINGOS - SE 
G00203-9 DISTRIBUIÇAD OE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

CAPEI,.A - SE 
G00204-7 DISTRIBUIÇAD OE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

CANINOE DE SAO FRANCISCO - SE 
G00205-S DISTRIBUIÇAD OE KITS DE MEDICAMENTOS EK 1.600 

NOSSA SENHORA APARECIDA - SE 
G00206-3 DISTRIBUIÇAD DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

SAO Y.IGUEL DO ALEIXO - SE 
G00207-l DISTRIBUIÇAD DE KITS DE MEDICAMENTOS EH 1.600 

NOSSA SENHORA DA GLORIA - SE 
G00208-0 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 1.600 

PROPRIA - SE 
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'?UL&I!Ell'l:AR 
EI!EIIDA OBJETO 
~-- -....,..~--------------------

G00209-8 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
SAO FRANCISCO - SE 

G00210-l DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
PINHAo - SE 

GD02ll-O DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
PONTA PORA - MS 

G00212-8 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EK 
TRES ~AGOAS - KS 

G00213-6 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
GLORIA DE DOURADOS - KS 

G002l4-4 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EH 
PARANAIBA - MS 

G002l5-2 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
CASSILANDIA - MS 

GOD2l6-l DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EH 
APARECIDA DO TABOADO - MS 

G002l7-9 DISTRIBUiçAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
BELA VISTA - MS 

GD0218-7 DISTRIBUiçAo DE KITS DE MEDICAMENTOS EK 
SANTA RITA DO PARDO - MS 

G002l9-5 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
GUIA LOPES DA LAGUNA - MS 

G0022D-9 DlSTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
IIIRANDA - MS 

GD022l-7 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EH 
NAVIRAI - MS . 

0002:2-5 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
CORONEL SAPUCAIA - MS 

GD0223-3 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EM 
FATIMA DO SUL - MS 

G00224-1 DISTRIBUIÇAO D~ KITS DE MEDICAMENTOS EM 
VICENTINA - MS 

GD0225-0 DISTRIBUIÇAO DE KITS DE MEDICAMENTOS EH 
JATEI - MS 

G00.226-8 BR-262/HS - IJIV. SP/MS - AQUIDAUANA 
G00221-6 BR-304/RN - DIVISA CE/RN - NATAL 
GOD228-4 BR- 277/ PR- PONTE S/ RIO EMBOGUAÇU- FRONT BR/ 

PARhGUAI KM 405 A 436 
G00229-2 BR-226/MA-BR-316/Pl - PONTE SOBRE O RIO 

PARNAIBA (PONTE DE ACESSO) 
G00230-6 BR-225/MA- TIMON- PORTO FRANCO (KM 100 A KM 202,3) 
G00231-4 BR-277/PR - PONTE S/ RIO EMBOGUAÇU - FRONTEIRA BRASIL/ 

PARAGUAI, KM 352 A 405 
G00232-2 BR-040/HG - SETE LAGOAS - BELO HORIZONTE (DUPLICAÇAO) 
G00233-l BR-408/232/PE - CURADO - BICOPEBA 
G00234-9 MAHUTENÇAO DE CRECHE EM ITAPIPOCA - CE 
G00235-7 BR-040/GO- DIV. Df/GO - LUZIANIA 
G00236-S BR-453/RS - ENTR. RS-476(LAJEADO GRANDE) - ENTR. 

RS- 020 (TAINHAS), KM 42,3 
G00237-3 BR-471/RS - SOLEDADE - CANGUÇU 
G00239-l BR-481/RS - ARROIO DO TIGRE - SALTO DO JACUÍ, KM 40 

Junho de 1992 

VALOR 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

lo600 

1.600 

1.60c 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.012.025 
350.000 
300.000 

700.000 

450.000 
300.000 

500.000 
193.100 

;10.000 
300.000 
400.000 

740.00C 
490.000 
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l'ARLAIIEIITAR 
EIIEHDA OBJETO 

·-------- -------
G00239-0 INFRA-ESTRUTURA PARA COLONIZAÇ~O NA REalAO SUL DO 

ESTADO DO PIAUÍ - PI 
600240-3 CONSTRUÇ~O DA PONTE RODOFERROVIARIA A JUSANTE DA USINA 

HIDRELETRICA DE JUPIA 
G00241-l APOIO AOS CENTROS DE PESQUISAS 
G00242-0 KANUTENÇ~O DOS SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES 
G00243-6 IMPLANTAÇAO DE SEGMENTO SOLO 
G00244-6 ENTIDADES DE INTERCAHBIO LEaiSLATIVO, PARLAHEHTAR E 

POLITICO 
600247-1 ELETRIFICAÇ!O RURAL NO ESTADO DA BAHIA A CARGO DO 

GOVERNO ESTADUAL 
G00246-9 RECUPERAÇAO URBANA DO BAIRRO DO RECIFE EM RECIFE - PE 

A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO 
G00249-7 INFRAESTRUTURA URBANA EH SAO JO!O DO PIAUI - PI 
G002SD-l SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE RECIFE - SISTEMA 

PIRAPAMA - PE, A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO 
G002Sl-9 CONSTRUÇAO DO TRECHO BA 156/RIO DO PIRES - BA 
G00252-7 OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇAO NO SISTEMA VIARIO DE 

RECIFE - PE 
G00253-S ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLA 

AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA - PI 
G00254-3 AMPLIAÇAO E REFORMA DO AEROPORTO REGIONAL DE 

SANTO ANGELO - RS 
G00255-l AMPLIAÇAO REFORr.A E HODERNIZAÇAO DO AEROPORTO DE 

SANTO ANTONIO DE PADUA - RJ 
G00256-0 AMPLIAÇAO, REFORMA E MOOERNIZAÇAO DO AEROPORTO DE 

SOURE - PA 
G00257-6 AMPLIAÇAO, REFORMA E MODERNIZAÇAO AEROPORTO DE 

PARAISO DO TOCANTINS - TO 
G0025B-6 AMPLIAÇAO, REFORMA E HODERNIZAÇAO DO AEROPORTO DE 

COLATINA - ES . 
G00259-4 REFORMA DO AEROPORTO DE JUIZ DE FORA - HG 
G00260-8 AMPLIAÇAO REFORMA E HODERNIZAÇAO DO AEROPORTO DE POXTA 

PORA MS . 
G00261-6 AMPLIAÇAO, REFORMA E HODERNIZAÇAO DO AEROPORTO DE 

VITORIA - ES 
G00262-4 Af:LIAçAo, REFORMA E HODERNIZAÇAO DO AEROPORTO DE 

PORTO VELHO - RO 
G00263-2 AKPLIAÇAO, REFORMA E MODERNIZAÇAO DO AEROPORTO DE 

UBERLAND I A - MG 
G00264-l AHPLIAÇAo REFORMA E MODERNIZAÇAO DO AEROPORTO DE 

SELEM - PA . 
G00265-9 AMPLIAÇAO, REFORMA E MODERNIZAÇAO AEROPORTO SANTA 

GE.NOVEVA EH GOIANIA - -GO . 
G00266-1 ADEQUAÇAO DO TERMINAL DE CARGA DO AEROPORTO 

INTERNACIONAL DE GUARARAPES EM RECIFE - PE 
G00261-5 AKPLIAÇAO, REFORMA E HODERNIZAÇAO PÁTIO E PISTAS DO 

AEROPORTO DE BOA VISTA - RR 
G0026S-3 AMPLIAÇAO, REFORMA E MODERNIZAÇAO DO AEROPORTO DE 

ARACAJU - SE 
G00269-l AMPLIAÇAO, REFORMA E MELHORAMENTO DO AEROPORTO DE 

Quinta-feira 18 5011 

VALOR 

240.000 

200.000 

450.000 
450 •. 000 

68.250 
:zso.ooo 

1.420.000 

'900.000 

100~000 
3.000.000 

1.350.000 
3.ooo.ooo 

100.000 

42.325 

100.000 

15.000 

250.000 

250.000 

8'.650 
150.000 

245.000 

:zoo.ooo 

150.000 

100.000 

319~300 

320.0;l0 

iso.ooo 

346.27.5 

141.557 
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l'ARL&!IE:NTAR 
EIIEIIDA OBJETO 

G00270-5 
G0027l-3 
G00272-l 
G00273-0 
G00274-B 
G00215-6 

G00276-4 
600:!77-2 
G0027B-l 
600279-9 
G002B0-2 
600281-l 
G00262-9 
G00283-7 
600284-5 
600285-3 
G00286-l 

G00287-0 

G00288-8 

G0028~6 
60029Q-O 
G00291-6 
G00292-6 

G00293-4 

G00294-2 
600295-l 

600296-9 
G00297-1 

G00298-S 
600299-3 

GOOJOD-l 

GOOJOl-9 
G00302-7 

GOOJOJ-5 

G00304-3 

G00305-l 
600306-0 

IMPERATRIZ - MA _ 
lMPLANTAÇliO DO SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL 
IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL 
IMPLANTAÇ~O DE SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL 
IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL 
IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL 
EXPANSAO E MODERNIZAÇliO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAç0ES 

NACIONAL DE TEXTOS E DADOS 
IMPLANTAÇlO DE SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL 
IMPLANTAÇlO DE SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL 
IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL 
APOIO TECNICO-OPERACIONAL· 
OBRAS HIDRAULICAS 
APOIO TECNICD-OPERACIONAL 
APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DE HOXOTO - AL 
APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DE XINGO - AL E SE 
AÇ0ES COMPLEMENTARES 
l~IGAÇAo PIRACURUCA - PI 
PRODUÇlO DE HORTIFRUTICOLAS PARA OS PEQUENOS 

PRODUTORES DO NORDESTE 
AMPLIAÇAO DO PROJETO DE IRRIGAçAO JACARECICA, Eft 

ITABAIANA - SE 
PERIMETRO DE IRRIGAÇliO BAIXADA OCIDENTAL 

MARAHHENSE - MA 
PERIHETRO DE IRRIGAÇl\0 TABULEIROS LITORANEOS - PI 
PERIHETRO DE !RRIGAÇliO JAGUARIBE/APODI - CE 
ELETRIFICAÇAO RURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
APOIO À CONSTRUÇliO DE MATADOURO MUNICIPAL EM 

GLÓRIA - BA 
AMPLIAÇliO DO MERCADO MUNICIPAL EM 

PAULO AFONSO - BA 
ELETRIFICAÇAO RURAL EH PAULO AFONSO - BA 
ELETRIFICAcAO RURAL EM CORREGO BARRIGUPA 

BAIXA DA IHBIRA EM ANGICAL - BA 
PROJETO DE IRRIGAÇAO PRIAPU - SE 
ELETRIFICAÇJ\0 RURAL NO ESTADO DE SERGIPE, A CARGO DO 

GOVERNO DO ESTADO 
ELÉTRIFICAÇJ\0 RURAL EH MATO GROSSO DO SUL - MS 
ELETRIFICAÇliO RURAL NO ESTADO DO MARANHAO, A CARGO DO 

GOVERNO ESTADUAL 
ELETRIFICAÇAO RURAL EM CAMPO FORMOSO 

A CARGO DO GOVERNO ESTADUAL - BA 
CONSTRUÇliO DA UNED DE PORTO VELHO -' RO 
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA NA ESCOLA •. SUPERIOR DE 

AGRICULTURA DE LAVRAS - MG . . . 
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA NO CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇliO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS . 
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA 

DE ENGENHARIA DA PUC/RJ 
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA NA COPPE/UFRJ 
APOIO A PROJETaS DE PESQUISA NO DEPARTAMENTO ~E TISICA 

Junho de 1992 

1.564.380 
2.095.640 
2.346.570 
1.468.463 

34.155.630 
18.353.450 

1.641.751 
!531.440 
542.671 
100.000 
550.000 
100.000 
150.000 
150.000 
700.000 
650.000 
900.000 

300.000 

1.140.000 

687.779 
560.000 

1.500-000 
15.000 

Jo.ooo 

100.000 
so.ooo 

400.000 
1.1oo.ooo 

200.000 
sso.ooo 

loo.ooo 

132.1!9 
soo.ooo 

soo.ooo 

soo.ooo 

soo.ooo 
500.000 
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P&RU!IENTAR 
UEIIDA OBJETO 

• G00307-8 
~ 

'~ G00308-6 

G00309--4 

C'~ G0031D-8 

! : G003ll-6 

l.: G00312-4 
G00313-2 

i!·: G00314-l 
GOOJlS-9 

.. ':i G00316-7 
G00317-S 

': GOO~l8-3 
. , G003l9-l 
'·r G00320-S 

G0032l-3 
•• .. G00322-l 

G00323-0 
<'!' G00324-8 

• G0032S-6 
;;• G00326-4 

G00327-2 
G00328-l 
G00329--9 

. ~·: GOOJJ0-2 
G00331-l 

o;:· G00332-9 
G00333-7 

l" G00334-S 
. G0033S-3 

C· G00336-l 
G00337-0 

.._. G00338-8 
G00339-6 

·'· G00340-0 
G0034l-8 

:: G00342-6 
G00343-4 

". G00344-2 
G00345-l 

,. G00346-9 

G00347-7 

-----=-=-~-~--"'=-'-==-------~--

DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA DA UFP! 
APOIO A PROJETO DE PESQUISA NO INSTITUTO OE GEOCI~CIAS 

DA UNIVERSIDADE: FEDE'LI\L DA BAHIA . 
APOIO A PROJETO DE PESQUISA NO CENTRO DE G!OCI!NCIAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA NA ESCOLA DE ENGENHARIA 

DA UNIVERSIDADE FEDEPJ\L DO RIO GRANDE DO SUL 
APOIO A PROJETO DE PESQUISA liA FACULDADE m: EIIGEN!IARIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 
APOIO A PROJETDS DE PESQUISA NO CENTRO DE :ECHOLOGIA 

HECANICA E ELÉTRICA DA UFSC. 
PARTICIPAÇAO NO PROGRAMA DE CREDITO EDUCATIVO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
MANUTENÇ~O DA ATIVIDADE OIDATICA 
MANUTENÇ~O DA ATIVIDADE DIDATICA 
MANUTENÇ~O DA ATIVIDADE DIDATICA 
APOIO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSIJO E PESQUISA 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
MANUTENÇAO DA ATIVIDAOE DIDATICA 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMEN!AL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
IN~TRUMENTAL PARA ENSINO 
IN~TRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL EM 

BOH JESUS DA LAPA - BA 
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA CONCLUSAO DO COLÉGIO 
- --KUN-IetPAL- PROf'ISSitJNA-LIZANTE DE PAÚLO AFONSO - BA 

-:·· . G0034B-5 CONCLUS~O DE OBRAS DA ESCOLA AGROTECNICA DE 
GUANAKBI - BA 

Quinta-feira 18 5013 

500.000 

500.000 

500.000 

500.000 

soo.ooó 
• I 

10.300.000 
168.300 
336.600 
284.400 
70.200 

1.940.000 
9se:·ooo 
450.000 

40.500 
16.l!oo 
33.300 
51.300 

260.100 
56.700 
27.900 
45.900 

188.100 
·88.200 
165.600 
123.300 
ni:90o 
142.200 
72.000 
35.100 
86.400 

225.000 
351.000 
354.600 
369.000 
3S2.eoo 
616.500 
315.900 
1U~600 

.52.200 
100.000 

200.000 
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Pama~~EWrAR 
EIIEHOA OBJETO ------------

GOOJ49-3 IIANUTENÇAD DE CREC!IE E!! CAMOCII! - CE 30.000 
G00350-7 IIANUTENÇAo DE CRECHE EM GRAÇA - CE - 30.000 
G0035l-S IIANUTENÇAO DE CRECHE EH FRECHEIRINHA - CE .--~-. 30.000 
G00352-3 IIANUTENÇAO DE CRECHE EM SENADOR SA - CE .. .: 30.000 
G00353-l CONCLUSAO DE OBRAS E AQUISIÇAD DE EQUIPAMENTOS PARA 991.738 

UNED DE NILOPOLIS - RJ 
G00354-0 CONSTRUÇAO DA UNED DE PONTA GROSSA - PR 138.934 
-GOOJSS-8 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA AGROTECNICA 28.240 

FEDERAL DE CERES - GO 
·G00356-6 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA AGROTECNICA 4!1.361 

FEDERAL DE RIO DO SUL - SC 
G00357-4 COIISTRUÇAO DA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE . 57.503 

SOMBRIO - SC 
G00358-2 CONSTRUÇAO DA UNED DE 1.304.725 

IIARECHAL DEODORO - AL 
G00359-l CONSTRUÇAO DA UNED DE 249.493 

CORNELIO PROCOPIO - PR 
G0036Q-4 CONSTRUÇAO DA UNED DE 60.577 

I!EDIANEIRA - PR 
G0036l-2 CONCLUSAO DE OBRAS E AQUISICAO DE EQÚIPAMENTOS PARA 122.039 

UNEO DE PATO BRANCO-PR 
G00363-9 APOIO FINANCEIRO A FUNDAçAO CASA DE JORGE AliADO EM lQ.ooo 

SALVADOR - BA 
GOOl64-7 ASSIST.FINANCEIRA PARA AMPLIAÇAO E REFORMA DE ESCOLAS 1oo.ooo 

DE PRIMEIRO GRAU EM ITUAÇU - BA 
G00365-5 ASSIST.FINANCEIRA PARA AMPLIAÇAO E REFORHÀ DE ESCOLAS -100.000 

DE PRIMEIRO GRAU EM BARRA DA ESTIVA - BA 
G00366-3 ASSIST.FINANCEIRA PARA AHPLIAÇAO E REFORMA DE ESCOLAS so.ooo 

DE PRIMEIRO GRAU EM CONTENDAS DO SIHCORA - BA 
G00367-l ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA CDNSTRUçAO DE ESCOLAS DE 100.000 

PRIMEIRO GRAU EM CANSANÇAO - BA 
G00366-0 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE 100.000 

PRIMEIRO GRAU EM NOVO HORIZONTE - BA 
G00369-6 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE 10.000 

PRIMEIRO GRAU EM CRAVOLANDIA - BA 
G00370-l ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE 10.000 

PRIMEIRO GRAU EH TABOCAS DO BREJO VELHO - BA 
G0037l-O ASSIST!NCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE 10.000 

PRIMEIRO GRAU EM CALDEIRAO GRANDE - BA 
G00372-8 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE 10.000 

PRIMEIRO GRAU EM MIGUEL CALMON - BA . 
G00373-6 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE 10.000 

PRIMEIRO GRAU EM PIRITIBA - BA 
G00374-4 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PIIRA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE 10.000 

PRIMEIRO GRAU EH PLANIILTINO - BA 
G00375-2 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE s.ooo 

PRIMEIRO GRAU EM RODELAS - BA 
G00376-l ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE s.ooo 

PRIMEIRO GRAU EM BANZAE - BA 
G00377-9 ASSISTt~:CIA FINAN.CEIRA PIIRA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE lQ.ooo 

PRIMEIRO GRAU EM ITIUBA - BA 
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Put.al~E!n:AR 
BIIEIIDA OBJETO 

000378-7 

00037~5 

.G003B0-9 

000381-7 
600382-5 

®0383-3 
GOD384-1 
'i00385-0 

G003B6-8 

G00387-6 

G00388-4 

00038~2 

G0!!39o-6 

GOo39l-4 
000392-2 

G0o393-l 

000394-9 
G00395-7 

GOQ396-5 

000397-3 

000398-l 

G0039~0 

G00401-5 

000402-3 

000403-l 
G00404-0 
G00405-8 
600406-6 
G00407-4 
G0040B-2 

---__ ·_ ~-·~--,-,;::-:;.:--:::;-=-,-==--,.., 
ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇ~O DE EBCOLAS'DE 

PRIMEIRO GRAU EM CAPIM GROSSO - BA 
ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇ~O DE ESCOLAS DE 

PRIMEIRO GRAU EM MARACAS - BA 
ASSIST€NCI~_FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE 

PRIMEIRO GRAU EM JAGUAQUARA - BA 
PROCESSAMENTO DE CAUSAS 
CONSTRUÇ~O DO EDIFICIQ-SEDE DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
CONSERVAçAO E REPAROS DE !MOVEIS DA JUSTIÇA MILITAR 
ASSISTENCIA MEDICo-HOSPITALAR A SERVIDORES E 

SEUS DEPENDENTES 
AQUISIÇAO DO FORUM TRABALHISTA DA lA. INSTAHCIA DA 

CIDADE DE S~O PAULO - SP . 
CONSTRUÇAO DO HOSPITAL DA ASSOCIAÇAO DAS FAMILIAS 

CARENTES DE CAPELA DO ALTO ALEGRE - BA 
COHSTRUÇAO DE UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE NOVA 

ALVORADA EH RIO BRILHANTE • HS, A CARGO DA PREFEITURA 
COHS~UÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM 

ANAURILANDIA - MS, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
CONSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE POsTO DE SAODE EM 

BATAIPORA - MS 
CONCLUSAO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAHAMU - BA 
REFORMA AMPLIAÇ~O E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DE 

SOCIEDADE BENEFICIENTE DE CONDE - BA 
CONSTRUÇAO DE POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE ~O 

BENEDITO EH NILO PEÇANHA - BA 
REFORMA E REAPARELHAKENTO DE SANTA CASA DE IIAZA!lt-BA 
AHPLIAÇAO E REAPARELHAKENTO DE HOSPITAL DA SANTA CASA 

DE MISERIC6RDIA EM VALENÇA-BA 
SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO NO MUNICÍPIO DE 

EUCLIDES DA CUNHA - BA . 
SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO NO MUNICÍPIO DE 

ADUSTINA - BA 
SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO NO MUNICÍPIO DE 

OLii~IRA DOS BREJINHOS - BA . 
CONSTRUÇ~O DE UNIDADE DE SAÚDE EM 

PAULO AFONSO - BA 
SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO NO MUNICÍPIO DE 

CORONEL JO~O SA - BA 
CONSTRUÇl\0 E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM 

CRISTOPOLIS - BA 
REFORMA ~AHPLIAÇ~O DO HOSPITAL E MATERNIDADE 

DR. DERALDO MIRANDA EH IRARA-BA 
BR-361 /PB - PATOS - ITAPORANGA 
BR-101/SC - BIGUAÇU - PALHOÇA - KM 1921 4 A 216,5 
BR-174/AH - HANAUS - KM 180 
BR - 116/ CE _ KM 20/ CARACANGA 
BR-020/CE - KK 330, PARAHOTI - G. SAMPAIO 
AUXILIQ-REFEIÇliO 

Quinta-feira 18 5015 

VALOR 

10.000 

1o.ooo 

so.ooo 

10.000 
7.ooo.ooo 

200.200 
265.000 

34.800 

6.980.000 

so.ooo 

so.ooo 

30.000 

30.000 

.co.ooo 
20.000 

20.000 

20.000 
.co.ooo 

so.ooo 

30.000 

30.000 

90.000 

30.000 

20.000 

60.000 

200.000 
2.000.000 

776.940 
200.000 
200.000 

1.716.000 
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PARLAIIEHTAI! 
EIIEIIDA OBJETO, • -;. VILQ!!_ --------

600413-9 SANEAMENTO BASICO EH 
IGUAl - BA . 

G00414-7 SANEAMENTO BASICO NO BAIRRO DO Sl\.0 CAETAIIO-SALVAOOR-BA, 
G004l5-5 CONS:I:RUÇl\.0 E AIIPLIAÇT\0 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

t AGUA EH PAULO AFONSO - BA 
G00416--3 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIJIO DO SISAL - ADUTORA DO 

SISAL-BA. 
000417-1 CONSTRUÇli.O E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAúDE EK 

JAGUAQUARA - BA 
G00419-0 CONSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO~E .SAODE EK 

PAULO AFONSO - BA 
G00419-9 CONSTRUÇl\.0 DE POSTO DE SAUDE EH KACURU~ DISTRITO SALGA 

DO DE HELli.O - BA . 
VC042G-l CONSTRUÇli.O DO POSTO DE SAUDE EM HAHSIDl\.0 - BA 
600421-0 APOIO TECNICO E FINANCEIRO AS SECRE:I:ARIAS MUNICIPAIS,_ 

DE SAUDE 
G00422-B INTERNAÇ0ES NA REDE HOSPITALAR CONTRATADA E CONVEHIADA 
000424-4 CONS:rRUÇJIO DE CENTROS ODONTOLÓGICOS EH TEREBIHA-PI. 
G00425-2 REFORMA, AliPLIACli.O E EQUIPAMENTO DE UNIDADE, DE SAÚDE EK 

BARRA DA ESTIVA - BA 
G00426-1 REFORMA, AliPLIAÇli.O E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE EK 

ITUAÇU - BA 
G00427-9 CONSTRUÇl\.0 E Al!PLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA EH CAHAÇAI!I - BA 
G00428-7 CONSTRUÇli.O E AKPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA EK JACARACI - BA 
G00429-5 CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO SISTEMA. DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA EH DIAS D'AVILA - BA . 
G0043G-9 CONSTRUÇAO E AHPLIAÇl\.0 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA EH LAURD DE FREITAS - BA 
G00431-7 CONSTRUÇli.O E AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA EM ITUAÇU - BA 
G00432-5 CONCLUSli.O DA ADUTORA DE MALHADA - BA 
600433-3 CONSTRUÇl\.0 E Al!PLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA EH TAPEROA - BA 
000434-1 CONSTRUÇl\.0 E AHPL!AÇl\.0 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA NO DISTRITO DE HARICOABO, VALENÇA-BA. 
G00435-0 AQUISIÇli.O DE VE!CULO EQUIPADO PARA ATENDIMENTO 

ODONTOLóGICO EH GLORIA DE DOURADOS - HS 
G00436-8 REFORMA, AHPLIACli.O E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE EM 

SEABRA - BA 
GOQ.f37-6 REFORMA, AMPLIAÇli.O E EQUIPAMENTO DE UNIDADE .. DE SAÚDE EK 

LIVRAMENTO DE BRUMADO - BA 
G00438-4 OONSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO ODOHTOLóGICO.EM 

AQUIDAUANA-MS, A CARGO DA PREF; MUNICIPAL. 
G00439-2 CONSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO ODONTOLóGICO EM 

CORUHBÁ-KS, A CARGO DA PREF. MUNICIPAL. 
G00440-6 APOIO TtCNICO E FINANCEIRO ~ SECRETARIA MUNICIPAL 

SAUDE EM IBICOARA-BA. 
G00441-4 CONSTRUÇl\.0 E EQUIPAMENTO DE CENTRO ODONTOLÓGICO EM 

APARECIDA DO TABOADG-HS, A CARGO DA PREF. MUNICIPAL •. 

30.000 

soo.ooo 
100.000 

soo.ooo 

50.000 

36.000 

20.000 

20.000 
37.000.000 

13.000-000 
100.000 
so.ooo 

'5o.ooo 

l.iiO.OOO 

50.000 

100.000 

100.000 

50.000 

100.000 
50.000 

so.ooo 

10.000 

50.000 

so.ooo 

60.000 

60.000 

20.000 

60.000 
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'P'P'A1 FMTAR 
EIIEIIDA OBJEro ----------------------

G00442-2 CONSTRUÇ~O DE UNIDADE DE SAÚDE EM 
RUMO (ITAETE) - BA 

G00443-l REFORMA E AMPLIAÇ~O DE HOSPITAL DA FUNDAç1o HOSPITALAR 
DE CAMACAN - BA-

G00444-9 AQUISIÇAO DE VEÍCULO EQUIPADO PARA ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO EM JARAGUARI - HS 

600445-7 CONSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO ODONTOLÓGICO EM 
HOVA ANDRADINA-HS, A CARGO DA PREF. MUNICIPAL. 

G00446-5 SANEAMENTO BÁSICO EH 
PARANHOS - HS 

Go0447-3 SANEAMENTO BÁSICO EH 
CORONEL SAPUCAIA - HS 

600448-1 .IIIPLANTAÇ/\0 DE SERVIÇOS DE DRENAGEM EM 
CAETITE - BA 

60044i-O IMPLANTAÇAO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM EM 
GUANAMBI - BA 

600450-3 IIIPLANTAÇAO DE SERVIÇOS DE DRENA~EM EM 
JACOBINA - BA 

G0045l-l CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE SERVIÇOS DE KACRODRENAGEM 
EM LAURO DE FREITAS - BA 

600452-0 REFORMA DO HOSPITAL DE CIRURGIA EM ARACAJU-SE. 
~453-8 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL sAo 

VICENTE DE PAULA EM PROPRIÁ - SE 
G00454-6 AIIPLIAÇAO DA SANTA CASA DE BOA ESPERANÇA - KG. 
600455-4 FORTALECIMENTO DO SETOR PESQUEIRO 
G00456-2 AÇ0ES COMPLEMENTARES 
G00457-l RECUPERAÇAO DE AÇUDES PÚBLICOS NO POLÍGONO DAS SECAS 
G00458-9 PER1MET!l0 I!lRIGADO ENT!lEMONTES - PE 
600459-7 CONCLUSAO DA BA!lRAGEK ACAUA NO MUNICÍPIO DE 

AROEIRAS - PB 
600460-1 PERFURAÇ~O E INSTALAÇ/\0 DE POÇOS PÚBLICOS HO POLÍGONO 

DAS SECAS 
G00461-9 CONST!lUÇAO DE AÇUDES EH JANDUIS - RN 
600462-7 PROJETO DE I!lRIGAÇAO CARNAUBAIS NO VALE DO AÇU - Rll 
600463-5 PERIMETRO OE I!lRIGAÇAO BRUHADO 
600464-3 CONSTRUÇAO DA BARRAGEM SAO PEDRO I CURRALINHD-PE 

PERENIZAÇAO DO RIO PAJEÚ - PE 
600465-1 CONsfRuçAo DA BARRAGEM JUAZEIROITUPARETAKA -

PERENIZAÇAO DO RIO PAJEÚ - PE 
600466-0 CONSTRUÇAO DA BARRAGEM SANTO AGOSTINHO I TUPARETAKA 

PERENIZAÇAO DO RIO PAJEú - PE 
G00467-8 CONSTRUÇAO DE BA!lRAGE!lS E POÇOS ARTESIANOS NO ESTADO 

DE SERGIPE, A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO 
G00468-6 CONSTRUÇAO DA BARRAGEM NOVA VISTA EH UHIAO-PI 
~0469-4 PERIMETRO DE IRRIGAÇAO JAGUARIBE/ APODI·-CE 
G00470-8 Aç0ES COMPLEMENTARES EH CABROBÓ -PE 
G0047l-6 CONSTRUÇAO DO AÇUDE MAMOEIRO EH SABOEIRO - CE 
600472-4 CONSTRUÇ~O DE AÇUDE EM BELO JA!lDIM -PE 
G00473-2 CONST!lUÇ~O DA BA!lRAGEM DE OITIS -PE 
G00474-l AÇÕES COMPLEMENTARES NO SEMI-ARIDO ALAGOANO 
G00475-9 AÇÕES COMPLEMENTARES iiO SEHI-ARIDO SERGIPANO 

Quil;lta-feira 18 5017 

VALOR 

20.000 

30.000 

10.000 

60.000 

30.'000 

30.000 

300.000 

300.000 

300.000 

400.000 

300.000 
100.000 

400.000 
400.000 

'1.000.000 
350.000 
100.000 
100.000 

500.000 

·500.000 
350.000 
900.000 
eoo.ooo 

eoo.ooo 

100.000 

500.000 

100.000 
eso.ooo 

'10.000 
100.000 
100.000 
100.000 

1.700.000 
• eoo.ooo 
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J'&III.AilEIITAR 
EIIENDA OBJE'l'O ---- _______________________________ , __ _ 

G00476-7 
G00477-S 
G00478-3 
G00479-l 
G00490-5 
G0049l-3 
G00492-l 
G00463-o 

G00484-8 

G00485-6 
G00486-4 

G00487-2 
G00488'-l 
G00489-9 
G00490-2 
'G00491-l 

G00492-9 
G00493-7 
G00494-5 
G00495-3 

G00496-l 

G00497-0 

G00496-8 
G00499-6 

GOOS00-3 

G0050l-l 

G00502-0 

G00503-B 
GOOS04-6 
G00505-4 
G00506-2 
G00507-l 
GOCSOS-9 
G00509-7 
GOOSlO-l 
G005ll79 
GOOSl2-7 
G005l3-5 
G00514-3 

·GOOSlS-l 

CONSTRuçAo Dos AÇUDES MULUNGU E JENIPAPO EM SANHARó-PE 
CONSTRUÇAO DA B~~GEM AIMORÉS EM PIRlTIBA - BA 
USINA DE MANSO (MT) 
USINA DE CORUHBA (GO) 
USINA DE ANGRA II ( RJ) 
USINAS TERHICAS ELETRONORTE 
APROVEITAMENTO HIOROAGRICOLA DO RIO POTI - PI 
ELETRIFICAÇAO RURAL EH 

PE DE SERRA - BA 
ELETRIFICAÇAO RURAL EM 

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA 
CONSTRUÇAO DO CANAL DA MATERNIDADE EH RIO BRANCO - AC. 
IHPLANTACAO E PAVIHENTACAO DA RJ-102 SUBTRECHO ARRAIAL 

DO CABO - PRAIA SECA - CABO FRIO - RJ 
CONSTRUCAO ESTRADA IBOTIRAMA/BARRA BA 
CONSTRUÇAO D~ PONTE DO PONTAL, LAGUNA - SC 
CONSTRUÇAO DA BARRAGEM DE SAO BENTO - SC (PRó-VIDA) 
INFRA-ESTRUTURA BASICA EM SANTO ANGELO - RS 
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM TATU! - SP, 

A CARGO DA PREFEITURA 
PROJETO PILOTO DE PROTEÇAO AS FLORESTAS TROPICAIS 
IHPLEHENTAÇAo E MANEJO DE UNIDADE DE CO!ISERVAÇAO 
PROGRAMA DE APOIO AO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 
APOIO A PROJETCS DE PESQUISA NO CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇAO TE~NOLOGICA DE MINAS GERAIS 
APOIO A PROJETOS DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇAO 

TECNOL0GICA DO PARANÁ 
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA NO CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇAO TECNOL0GICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - RJ 
!'.ANUTENÇAO OE CRECHE EH BOA VIAGEM - CE 
APOIO A CONFERENCIA DAS NAÇ0ES UNIDAS SOBRE MEIO 

AHBIENTE.E DESENVOLVI~~NTO DE 1992 
APOIO A CONFERENCIA DAS NAÇÕES UNIDÀS SOBRE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DE 1992 
APOIO A CONFERENCIA DAS NAÇ0ES UNIDAS SOBRE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DE 1992 
APOIO A CONFERENCIA DAS NAÇ0ES UNIDAS SOBRE MEIO 

AkBIE!ITE E DESENVOLVIMENTO DE 1992 
AQUISIÇ0ES DO GOVERNO FEDERAL-AGF 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
~UTENÇAO DA ATIVIDADE DIDAT!CA 

VALO!l 

Junho de 1992 

15.ooo 
200.000 

6.296.09~ 

2.669.470 
13.258.05~ 

1.883.483 
983.70~ 

70.000 

70.000 

400.000 
250.000 

300-000 
500.000 

•• ooo.ooo 
100.000 
200.000 

25.000.000 
1.300.000 
5.700.000 

160.000 

160.000 

170.000 

30.000 
130.000 

129.000 

15.000 

7.217.000 

10.000.000 
111.600 
399.600 
155.700 
128.700 
100.800 
72.000 
53.100 

276-300 
. 269.100 

111.600 
144-900 
479.800 
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PARLA!!ENTAR 
EKEN!JA OBJETO 

GOOSl6-0 
GOOSl7-9 
600519-6 
600519-4 
600520-B 
GOOS2l-6 
600522-4 
600523-2 
600524-l 
llQ0525-9 
600526-7 
600527-5 
600526-3 

600529-l 

600530-5 

GQ053l-3 

600532-l 

600533-0 

600534-8 

600535-6 

__ _: ___________________________ , 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
INSTRUMENTAL PARA ENSINO 
KACRODRENAGEM EM LIVRAMENTO DE BROMADO - BA 
CONSTRUÇAO DE UNIDADE DE SAUDE EM 

POMBOS - PE 
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO INTERIOR 

DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO 
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS EM , 

ITABUNA - BA 
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS EM 

PONTA PORl\ - MS 
SISTEMA DE CDLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS EM 

NOVA ANDRADINA - MS 
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS EM PORTO 

VELNO - RO 
ABASTECIMENTO D'AGUA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE 

- PE, SISTEMA PIRAPAMA, A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO 
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS EM CAMPINA 

GRANDE - PB 
600536-4 ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM SERGIPE. 
600537-2 SANEAMENTO BÁSICO EM 

AUGUSTINOPOLIS - TO 
600538-l SANEAMENTO BÁSICO EM 

SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS - TO 
600539-9 SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM 

BOA VISTA - RR 
60054D-2 ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM 

I!NlACANAU - CE 
600541-l SANEAMENTO BÁSICO EM 

BURITI DO TOCANTINS - TO 
G00542-9 CANAL!ZAÇ!O DO CÓRREGO IMBIRA, NO BAIRRO IMBIRA - URBIS 

EM SANTO ANTONIO DE JESUS - BA 
600543-7 CONSTRUÇ!O DO ELEVADO DA AV. HERMES FONTES, EM ARACAJU 

- SE 
GOC544-S INFRA-ESTRUTURA I!ÍD!HCn EM PIRITIBA - BA 
600545-3 CONS!RUçAo DA PONTE SOBRE O RIO POTY EH TERESINA - PI 
600546-l MACRO DRENAGEM DO CANAL DO CEVOUCO EM RECIFE - PE 
G00547-0 INFRA ESTRUTURh URBANA DO BAIRRO RECIFE, EM RECIFE- PE 

A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO 
GOOS4B-6 INFRAESTRUTURA URBANA NA AV. PASTORA NORDESTE 

AHARALINA EH SALVADOR - Bll 
600549-6 INFRA ESTRUTURA URBANA NO BAIRRO CLIMA BOM EM MACEIO -

Quinta-feira 18 5019 

\'ALOR 

361.800 
394.200 
139.500 
54.900 
36.900 

216.000 
B2.BOO 

352.800 
320.400 

54.900 
60.300 

200.000 
4-000 

3.000.000 

300.000 

150.000 

100.000 

500.000 

4.l2B.723 

600.000 

1.100.000 
30.000 

30.000 

600.000 

200.000 

50.000 

300.000 

250.000 

300.000 
eoo.ooo 

z.ooo.ooo 
1.ooo.ooo 

400.000 

200 .. 000 
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PARLAilEIITAR 
EllEIIDA . OBJETO 

...... -. 

GOOSS0-0 

GOOSSl-8 
GOOSS2-6 

GOOS53-4 

G00554-2 

~00555-l 

GOOS56-!i 
· ·.GOOSS7-7 
... GQOSSB-5 

GOOS59-3 
·soosso-7 
GOOS6l-5 
G00563-l 

G00564-0 

~osss-e 

G00566-6 
G00567-4 

G00568-2 

· , G00569-l 
GOOS70-4 

G0057l-2 

G0057:!-l 

.GOOS73-!i 

G00574-7 

.G00575-5 

G00576-3 

G00577-l 

G0057B-O 

GOOS79-S 

--------·--------~·~-------

& ... 
IHFRA ESTeUTURA URBANA EM SEeGIPE, A CARGO DO. GOVERNO 

DO ESTADO 
CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM CANDEAL - BA 
SANEAMENTO BÂSICO EH 

BOA VISTA - Re 
APOIO A CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL EH 

CANDEAL - BA 
INFRA-ESTeUTURA URBANA EH 

AXIXA DE TOCANTINS - TO 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

ITABUNA • BA 
INFRA-ESTRUTURA UeBANA EH JACOBINA - BA 
CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO SISAL - BA 
CONSTeUÇÃO DA BARRAGEM DO XAREU EH FERNANDO DE NORONHA 

- PE 
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES E LAZER EH TAPEROÁ - BA 
DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DO JANSEN EM SÃO LUÍS - MA 
OBRAS DE DRAGAGEM NO era CAPIBARIBE EH RECIFE - PE 
INFRA-ESTeUTURA URBANA EH 

SiTIO NOVO DE TOCANTINS - TO 
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS EH FORTALEzA, A CARGO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL . 
IHFRA•ESTeUTURA URBANA EM 

GUANAMBI - BA 
INFRA-ESTeUTURA URBANA EM CAETITE - BA 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EH 

BueiTI DO TOCANTINS - TO 
INFRA-ESTeUTURA. UeBANA EM 

ARAGUATINS - TO 
HANUTE~ÇÃO DE CRECHE EM PACUJÁ·- CE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

RIO DO PIRES .- BA 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

ITABAIANA - SE 
INFRA•ESTRUTUeA URBANA EM 

NOSSA SENHORA DA GLORIA • SE 
INFRA-ESTeuTURA URBANA EM 

GONGOGI - BA 
INFRA-ESTRUTURA URBANA· EM 

IVINHEHA - HS 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

TOBIAS BARRETO - SE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EH 

SIMÃO DIAS - SE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EH 

POeTO DA FOLHA - SE 
INFeA-ESTRUTUeA ueBANA EH 

MOITA BONITA - SE 
CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

'I:RABt.LHO DA l3A. REGIÃO 

VALOR 

~Junho de 1992 

2.677.771 

130.000 
soo.ooo 

20.000 

40.000 

200.000 

200.000 
1.145.000 
1.ooo.ooo 

50.000 
600.000 
300.000 

40.000 

300.000 

300.000 

200.000 
so.ooo 

so.ooo 

30.000 
90.000 

;300.000 

:zoo.ooo 

20.000 

100.000 

30.000 

30.000 

30.000 

100.000 

714.000 
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PARLAl!EIITAR 
EIIENDA . . OBJE~O - ·'''\'ALO!! 

----~·---~-,.---~ ~--------- -----------
GOOSBO-l 

GOOSBl-0 
600562-6 
.600583-6 
G00564-4 
600565-2 
G00596-l 

... G00587-SI 

.C.oo5as-7 
60058!!-5 
GOOSSIO-SI 
GO.OS9l-7 

... GOOSSI2-5 

6005!!3-3 
. G"o'0594-l 

G0.0595-o 
..• G00596-8 

600597-6 
600599-4 
000599-2 

'~Q0600-0 

G0060l-6 
j>p0602-6 

G00603-4 

G00604-2 

'6oo6oS-l 

í;ooso6-9 
G00607-7 

600606-5 
G0060!1-J 

G00610-' 
G006:U-5 

· 'Gilo612-J 

G006l3-l 
G00614-0 ,. ... 
G00515-8 

G00616-6 
~; 

0-J<.;.'...- (' • " . 

ASSISTENCIA HEDICO-HOSPITALAFrk·SERVIDORES E 

PR~~~S~~~~~bE~~~~AUSAS 
PROCESSAMENTO DE CAUSAS 
PROCESSAMENTO DE CAUSAS 
PROCESSAMENTO DE CAUSAS 
CONSERVAÇÃO E REPAROS DE !MOVEIS DA JUSTIÇA 00 TRABALHO. 
PROCESSAMENTO DE CAUSAS 
CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DO TRIBU~AL REGIOHAL DO 

TRABALHO DA llA. REGIÃO 
PROCESSAMENTO DE CAUSAS 
PROCESSAMENTO DE CAUSAS 
PROCESSAMENTO DE CAUSAS 
PROCESSAMENTO DE CAUSAS 
AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO-SEDE E JUNTAS 

JULGAMENTO DE SALVADOR - BA 
PROCESSAMENTO DE CAUSAS 
PROCESSAMENTO DE CAUSAS 
PROCESSAMENTO DE CAUSAS 
PRoCESSAMENTO DE CAUSAS 
PROCESSAMENTO DE CAUSAS 

DE CONCILIAÇlO E 

BR - 235/TO - COLMEIA - DIVISA TO/PA 
ESTUDOS PARA RECUPERACAO DO RIO CAPIBARIBE - PE 
AUXÍLIO FINANCEIRO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINA 

GRANDE - PB 
IMPLANTAÇÃO DE PERÍMETRO IRRIGADO EH POMBOS - PE 
CONSTRUÇÃO DA. BARRAGEM POÇO FUNDO EH SANTA CRUZ DO 

CAPIBARIBE - PE 
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UHED ENVANDO MOREIRA, 

A CARGO DA SOC. BENEFICENTE DE SÃO GONÇALO - CE 
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE EH 

TURURU - CE, A CARGO DA FUND. JOSt FAGUNDES DE SOUZA 
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE, A CARGO DA 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE GUAIUBA- CE' 
ABASTECIMENTO D'AGUA EM ITAPIPOCA - CE 
AMPLIA;Ão DA MATERNIDADE SENADOR OSIRES PONTES, A CARGO 
D~~SSoCIAÇÃO FRANCISCO APOLIANO, MASSAPt- CE 

INFRA-ESTRUTURA URBANA EH NOVO ORIENTE - CF 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL PE. QUILIANO, A C. DA 
--ASS. DE PROT-. Á-MATERIIIDAbE/íNFANCIA- DE PACOTI - CE 
BR-251/HG - ACESSO A. TAIOBEIRAS " 
ELErRIF~CAÇ~O RURAL EM CAMOCIM - CE 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA 

RURAL-EH DOM BAS!LIO-BA-A CARGO DA P.HUNICIPAL 
CONSTRU;Ão DE RESERVATÓRIO D'AGUA EM POMBOS - PE 
.CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇAO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO 

O' AGUA E~: POMBOS - PE 
SANEAMENTO RURAL EM 

!?OMBOS - PE 
ABASTECIMENTO D'AGUA EH 

Po;:ÃO - PE 

200.000 

30.0CO 
30.000 
40.000 
60.000 

400.000 
40.000 

350.000 

40.000 
45.000 
45.000 
45.000 

-680.000 

45.000 
60.000 
60.000 
.so.ooo 
50.000 

400.000 
200.000 

20.000 

10.000 
355.000 

50.000 

so.ooo 

so.ooo 

80.000 
10.000 

30.000 
~C).!JC)!l 

250.000 
200.000 
30.000 

10.000 
30.000 

eo.ooo 

lOO.COO 
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PU• l!EIITAR 
EIIElfDA 

600617-4 
G006l8-2 

G00619-l 

600620-4 

G0062l-2 

G00622-l 

.G00623-9 

G00624-7 

GOOG25-5 

600626-3 

G00627-l 

G00628-0 

GOOE29-8 

G00630-l 

G0063l-O 

G00632-6 

G00633-6 

G00634-4 

OBJETQ --------------- ~~-'"'--_.: __ .:..:...:_ __ 
"- ~'-f•- . 

-- ..--- • ! . ' .... ' .·· ·' - ' 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EH LAJE ·:_--IÍA . »~-- · ::' 
CONSIRUÇÁO DE PRAÇA DE ESPORTES EM RIO VERDE ,DE ·I!Aro . - . 

GROSSO- MS · •·•• 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

ALTO LONGA - PI 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

.SlMPLICIO MENDES - PI 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

CRlSTlNO CASTRO - PI 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

BOA VIAGEM - CE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

IIOKBACA - CE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EH 

KASSAPE - CE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

EUCLIDES DA CUNHA - BA 
APOIO FINANCEIRO Á SOCIEDADE DE ASSlSTtNCIA A FAHlLIA 

CARENTE DE IBITIARA - BA 
APOio FINANCEIRO AO CLUBE DE MAES DE 

SANTANOPOLIS - BA 
APOIO FINANCEIRO Á ASSDClAÇAO DOS RURALISTA_S HORADOI!ES 

DE CASCALHEIRA EH Pe DE SERRA - BA 
APOlO FINANCEIRO Á ASSoCIACAO'BENEFlCENTE DOS 

AMIGOS DE GAVIAO - BA 
lNFRA-ESTRUTURi URBANA EM . 

NOVA FATIMA -BA 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EH 

NOVO HORIZONTE - BA 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

CARDEAL DA SILVA - BA 
INFRA-ESTRUTURA URBANA ÉM .. 

AMARANTE - PI 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

sAO PEDRO DO PIAUI -- PI 
G00635-2 •BR-135/MG - ITXCARAMBI - MANGA 
G00636-l APOIO A CONSTRUÇAO DE MATADOURO MUNICIPAL EH 

POMBOS - PE 
600637-9 

G00638-7 
G00639-5 

600540-5! 

G0064l-7 
600642-5 
G00643-3 
G00644-l 
600645-0 
G00646-8 

ELETRIFICAÇAO RURAL EM 
POMBOS - PE 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE LUIZIANA - PR 
CONSTRUÇAo DE HOSPITAL EM . 

CANHOTINHO - PE 
ELETRIFICAÇÁO RURAL EM 

NOVO ORIENTE - CE 
AMORTlZAÇAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO 
AMORTIZAÇAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO 
CENTROS INTEGRADOS DE ASSISTENCIA A CRIANÇA - CIACS 
SANEAMENTO BASICO EH PEQUENAS LDCALitADES 
ASSISTENCIA FINANCEi~A PARA CONSTRUÇ~~ DE ESCOLAS 
ELETRIFICAÇAO RURAL EM CONCEIÇAO DA FEIRA - BA 

Junho de 1992 

YAl.OR 

190.000 
so.ooo 

so.ooo 

so.ooo 

so.ooo 

30.000 

;10.000 

30.000 

70.000 

30.000 

:zo.ooo 

10.000 

20.000 

so.ooo 

so.ooo 

100.000 

so.ooo 

50.000 

425.000 
7.600 

6.000 

300.000 
350.000 

100.000 

'327.354 
374.406 

21.799.666 
1.500.000 
2.000.000 

30.000 
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~~::-_ -;;o=~~;;:;;-""/6..-__ --_-__ --__ -_-_ ---------~-. ----:----------::~:::-::~·---~-.. 

GOD647-6 
G00648-4 

.GQ0649-2 
.G00650-6 

' ' '. 
G0065l-4 

. ' !ill!lp52-2 
G00653-l 

G00654-9 
\ ... ' 

G00655-7 

G00656-5 
.. G00657-3 
· · GOó6se-1 
• ,G00659-0 
.~660-3 

• (!0.0661-l . . ~ . ~ 
'·.~662-0 

.G00663-8 
,,I.''. 

G00664-E 
.. ·:li0.0665-4 

G00666-:<: 
. ·.GQQ667-l 

'. 00666-9 
®0669-7 

G0067l-9 

60067:<-7 

·,. G00673-5 

,'' !iP0674-3 

G00675-:0. 
G00676-0 
(il)0577-6 
G0067S-E 
GOilós-4 

Ci006B0-8 

G00685-9 

APOIO A PROJETOS PRIORITARIOS ' 
INFRA-ESTRUTURA HIDRICA 
INFRA-ESTI!lfTliRA'. URBANA 
ASSISTENCIA FINANCEIRA A ENTIDADES EDUCACIONAIS E 

CULTURAIS. 
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO. DE UNIDADE DE SAUDE 
AQUISIÇ0ES DO GOVERNO FEDERAL-AGF 
KANUNTENÇAO DO CONTRATO DE GESTAO COM O SERVIÇO SOCIAL 

AUTONOMO "ASSOCIAÇAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS" 
ELEIRIFICAÇJ\0 RURAL EM 

QUIXERAHOBIM - CE 
CONSTRUÇAO DA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE 

SANTA HELENA DE GOIÁS 
CONSIRUÇAO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL DE RIO DO SUL - SC 
MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DIDATICA 
MANUTENÇJ\0 DA ATIVIDADE DIDATICA 
APOIO FINANCEIRO AO PARQUE ECOLÓGICO DE HAUÁ - SP 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA AGRÍCOLA DE l GRAU NO HUNICIPIO 

DE ITUAÇU - BA . . . 
CONSIRUÇAO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL D~ . 

IBIA - HG . 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

AHDRELAHDIA - KG 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE 

VALORES HOBILIARIOS 
ADMINISTRAÇJ\0 DA DIVIDA PUBLICA HOBILIARIA FEDERAL 
ADHINISTRAÇJ\0 DA DIVIDA PUBLICA HOBILIARIA FEDERAL 
POLITICA NACIONAL DE EQUALIZAÇAO DE PREÇOS 
BR-156/AP ENT.BR-210/AP - FERREIRA GOMES.-•. OIAPOQUE, 

KM 210 A 270 
OPERAÇÁO DE CREDITO COM ESTADOS E HUNICIPIOS 
REFORMA E COHSTRUÇAO DE SALAS DE AULA EH 

PIRASSUNUNGA - SP 
CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇl\0 DE VALES E 

CIDADES DE SANTA CATARINA - SC . 
CONSTRUÇl\0 DE ESTRADAS VICINAIS - PTR-50, TRECHO BR-463 

LAGUNA CARAPA-HS, A CARGO DA PREFEITURA_DE PONTA PORÁ 
RECUPERAÇAO DO CAIS DE SANEAMENTO EM 

MACAPÁ - AP 
CONSIRUÇl\0 DE HOSPITAL GERAL EH 

LARANJAL DO JARI - AP 
ADMINISTRI.Çl\0 DA DIVIDA PUBLICA. MOBILIARIA FEDERAL 
ELETROBRAS - USINA HIDRELETRICA DE SAMUEL 
ELETROBRAS - USINA !IIDRELETRICA DE XINGO 
REDE FERROVIARIA FEDERAL - RFFSA 
CONSTRUÇÁO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM 

CANHOTINHO - PE 
DRAGAGEM COM ATERRO HIDRAULICO NO RIO POTY EH 

TERESINA - PI 
REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAtrDE NO ESTADO -

AHALANDIA - SP 

3.000.000 
1.500.000 
1.soo.cioo 

950.000 

1.500.000 
50.000.000 
36.137.820 

100.000 

65.894 

115.174 
J7e.ooo 
304.200 

1.5oo.ooo 
200.000 

250-000 

100.000 

100.000 

eo.ooo.ooo 
30.000-000 
30.000-000 

550-000 

34.190.000 
so.ooo 

2.ooo.ooo 

300.000 

soo.ooo 

300.000 

34.190.000 
1.410-000 
5.670.000 
1.250-000 

350.000 

475.000 

30.000 
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'ARLÃ!iENfAR 
EIIENDA - - w_n6 

. ·····~ .......... ~~·. -'-------------------·---
G00686-7 REAP~~LHAHENTO DE UNIDADES DE Sl\UOE EM BATATAIS. - ~p 
G00687-5 REAPARELHAHENTO DE UNIDADES DE SAÚDE NO ESTADO-... , 

IBIUNA - SP 
G006B8-3 CONSTRUÇ~O OE UNIDADE DE SAÚDE EH 

PIRASSUNUNGA - SP 
G00689-l HANUTENÇ~O E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DA ASSOCIAÇlO 

G00690-S 
G0069l-3 
G00692-l 

PROT. A MATE. INF. BUIQUE-PE 
CONSTRUÇlO DO HOSPITAL DE ALAGOINHAS - BA 
BR-470/SC - NAV~CIANTES - ENTR. BR-292 
CONSTRUÇ~O DE PRAÇA DE ESPORTE E LAZER EH JEQUERI - IIG 

A CARGO DA PREFEITURA'HUNICIPAL 
G00693-0 APOIO FINANCEIRO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI - JIG 

PARA CONSTRUÇAO DE SUA SEDE 
G00594-B CONCLUSAO DO FORUH DE JEQUERI - HG 
G00695-6 ABASTECIMENTO o-AGUA NO DISTRITO DE SANTA RITA, Ell OURO 

PRETO - HCI 
G00595-4 INFRA-ESTRUTURA URBANA - ESGOTO SANITARIO EM 

PONTA PORA - HS, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
G00697-2 APOIO A HABITAÇAO POPULAR EH 

COUTO DE HAGAL~S DE MINAS - HG 
G00598-l APOIO A HABITAÇlO POPULAR EH 

FELICIO DOS SANTOS - MG 
G00699-9 APOIO A HABITAÇAO POPULAR EM 

JEQUERI - HG 
G00700-6 APOIO A HABITAÇlO POPULAR EM 

CASSIA --MG 
G0070l-4 APOIO A·HABITAÇAO POPULAR EM 

CARMO 00 CAJURU - MG 
G00702-2 INFRA-ESTRUTURA URBANA .EH 

TAIOBEIRAS - MG 
G00703-l INFRA-ESTRUTURA URBANA EH 

SANTA BARBARA - MG 
G00704-9 INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

SENADOR HODESTINO GONÇALVES - HG 
G00705-7 INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

RIO PARDO OE MINAS - MG 
G00705-S INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

PED~ DO ANTA - HG 
G00707-3 INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

CASSIA - KG 
G00708-l INFRA-ESTRUTURA URBANA EH 

BOK DESPACHO - HG 
G00709-0 RETIFICAÇ~O DE CORREGOS E CONTROLE DE ENCHENTES EM 

HANTENA - HG 
G00710-3 RECUPERAÇ~O E REFORÇO ESTRUTURAL DAS PONTES DE 

RECIFE - PE 
G007ll-l OBRAS, REFORMAS E AQU!SIÇAo DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS 

NO KUNIC1PIO DE VIÇOSA DO CEARA - CE 
G00712-0 APOIO T~CNICO-FINANCEIRO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE IBARETAMA - CE 
G00714-6 APOIO T~CNICO-FINANCE!RO A SECRETARIA HUNICI?AL DE 

Junho de 1992 

--~··· 

so.ooo 
so.ooo 

so.ooo 

soo.ooo 

· ·soo;ooo 
312.473 
40.000 

so.ooo 

so.ooo 
25.000 

400.000 

25.000 

25.000 

so.ooo 

· 25.ooo 

10.000 

35.000 

so.ooo 

50.000 

so.ooc 

25.000 

40.000 

so.ooo 

lSo.ooó 

1.ooo.ooo 

40.000 

so.ooo 

30.000 
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PULAIIEHTAR 
EIIEIIDA 

:r GOOllS-4 

:JtG007l6-2 

.J> G007l7-l 
S clQ!5ne-9 
:Jr' G007l9-7 .... 
~ G00720-l 
:;E. 'G00721-9 
o .. ·:~ ' ' 
~ G00722-i' 
-t~ .. ,._ 

:J: G00723-S 

:J: Gt10724-3 
c:.:.·' 
::t' G00725-l 
.~ •• 11(~ ••• 

):"G00726-0 
!'''C r· ' 

.:r· GOtl727-8 

,:r GOtl728-6 
... ~: . -
J:. G00729-4 

:I G00730-8 

-r G00731-6 
'\ .. " ~. 

T G00732-4 
~ .. · .. 
~--
.I G00733-2 .- .. 
:I: G00734-l 
)t;:- ~r 

'l: G0073S-; 
;):•{ : r 

::L G00736-7 
~Go0737-5 
::!: G00738-J 
~G00739-l 
::I: GOONO-S 
~G0074l-3 
:t G00142-l 
~G00743-0 

cii- G007 44-6 
J: GOOHS-6 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

OBJETO , -~ ----:-. -------~tcti::;:;:;i--~-
---~----~ SAUDE DE TAUA - CE · · 

APOIO TÉCNICO-FINANCEIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAODE DE BEBERIBE - CE 

APOIO TÉCNICo-FINANCEIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE TAUA - CE 

BR-342/HG - SAL!NAS-RUBELITA 
BR-251/HG - SAL'INAS-ÁGUA BOA. 
BR-101/RJ - PASSARELA EH FRENTE AO aOSPITAL 

U~IVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO- NITEROI'-·RJ 
BR-101/SC- DIV. PR/SC- DIV. SC/RS -KM 110 A 125 
APOIO TÉCNICo-FINANCEIRO A SECRETARIA KUNIClPAL DE 

SAUDE DE VIÇOSA DO CEARA --CE 
ASSisteNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 

PRIMEIRO GRAU EM ARAPUTANGA- MT --
ASSISTeNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 

pRIMEIRO GRAU EH COLIDER - HT _ _ _ 
ASSISTeNCIA FINANCEiRA-PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 

PRIMEIRO GRAU EH JUARA -·MT . 
ASSISTeNciA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 

PRIMEIRO GRAU EM POXOREO - MT 
ASSISTeNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 

PRIMEIRO GRAU EM BARRA DO BUGRES - MT 
APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇAO. DE PAIS E AI!IGOS DOS 

EXCEPCIONAIS - AFAE EM GUARAPUAVA - PR 
APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇAO SOCIAL SANTANA EH 

GUARAPUAVA - PR - --
APOIO FINANCEIRO A CRECHE MADRE CLÉLIA HERLONI EH 

GUARAPUAVA - ?R 
APOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DE CARIDADE sAO VICENTE DE 

PAULA EM GUARAPUAVA - PR 
APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO EM 

GUARAPUAVA - PR 
APOIO FINANCEIRO AO LAR ESCOLA RETIRO FELIZ E!' 

GUARAPUAVA - PR 
APOIO FINANCEIRO AO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 

"AIRTON•HAENISCH" EH GUARAPUAVA - PR 
APOIO FINANCEIRO A CRECHE DA CRUZADA SANTA TEREZIHHA EM 

Gu'liRAPUAVA - PR 
APOIO FINANCEIRO A CARITAS SOCIALIS - LAR JOAO PAULO Il 

EH GUARAPUAVA - PR 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM BELA VISTA - MS 
INFRA-ESTRUTURA URBANA NA REGIAO NORTE ' 
INFRA-ESTRUTURA URBANA NA REGIAO NORDESTE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA NA REGIAO SUDESTE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA NA REGIAo SUDESTE 
INFRA~ESTRUTURA URBANA NA REGIAO SUL 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SAO GERALDO DO ARAGUAIA - PA 
CONSTRUÇAO DE POSTO DE SAUDE NA VILA PAU D'ARCO NO 

MUNICÍPIO DE REOE!IÇM-- PA . .. 
INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA - PA 
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE 

Quinta-feira 18 5025 

VILOII 

50.000 

50.000 

1.ooo.ooo 
1.ooo.ooo 

100.000 

900.100 
eo.ooo 

50.000 

100.000 

100.000 

100.000 

50.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.500 

1.500 

40.000 
175.000 
340.000 
285.000 
175.000 
175.00() 
eo.ooo 
18.000 

70.000 
10.000 
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:r 600746-4 

::! G00747-2 
:r. 600748-l 
:t 600749-9 
:r G0075o-2 
-;s: 600751-1 
~600752-9 
..>. G00753~7 
~G00754-S 
:t;_ G00755-3 
:r 600756-l =- 800757-0 

I G00758-B 

':I: G00759-6 

..1. G00760-0 
:J: 600761-B 
j; G0.0762-6 
;t G00763-4 
::;: 600764-2 
."l- 600765-1 
J: G00766-9 
:l G00767-7 

::L G00766-5 
.:r 60076!1-3 

-; 100770-7 

!" G00771-S 
t.'L :_)_ ~ 

:r G00772-3 

.1. 600773-1 

..!. G00774-0 

.:I 600775-6 
c·. 
·:..!. 600776-6 

::i 600'777-4 
' .. 
;; 1 600776-2 

. !G00779-l 

~~-----~E:~--.. ----
slo GERALDO 00 ARAGUAIA -~ . 

CONSTRUÇlio DE POSTO-lJE SAUDE EM VILA PICARRA MO 
MUNICÍPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA -·PA . 

INFRA-ESTRUTURA URBANA EM XINGUARA - PA 
APOIO A HABITAÇAO POPULAR EH AIIAURILANDIA - MS 
APOIO A RABITAÇAO POPULAR EM BANDEIRANTES - MS 
APOIO A RABITAÇAO POPULAR EH BATAGUASSU- MS'' 
APOIO A HABITAÇAO POPULAR EH BATAIPORli - MS 
APOIO A HABITAÇAO POPULAR EM BODOQUENA - MS 
APOIO A HABITAçliO POPULAR EK CARACOL - MB 
APOIO A HABITAÇAO POPULAR EK CORGUIHHO - MS 
APOIO A HABITAÇAO POPULAR EK DOIS IRHliOS DO Bl!RITl - JlS · 
APOIO A HABITAçAO POPULAR EK·DOURADINA -.MS 
CONCLUSAO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM 

VIÇOSA 00 CEARA - CE 
CONSTRUÇAO OE GINASIO OE ESPORTES EM HONCRIO SERPA EH 

MANGUEIRINHA - PR 
CONSTRUÇAO OE CENTRO DE BIO!ECNOLOGIA E RESÍDUOS PARA 

ADUBO EM TOLEDO -PR 
APOIO A RABITAÇAO POPULAR EM ERVAL GRANDE - RS 
APOIO A RABITAÇAO POPULAR EK CONSTANTINA -RS 
APOIO A RABITAÇAO POPULAR EK TUPASSI - PR 
APOIO A HABITAÇAO POPULAR EM TOLEDO - PR ' 
APOIO A HABITAÇAO POPULAR EH GUARANIAÇU - PR 
BR-235/SE - ARACAJU - DIVISA SE/BA 
ELETRIFICAÇAO RURAL EM BANABUIU - CE 
AQUISIÇAO OE AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO OE ITACARAHBI 

- MG 
AQUISIÇAO DE AMBULANC:iA PARA O MUNICÍPIO OE MANGA - MG 
AQUISiçAO OE AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO DE JAHUÁRIA -

MG 
AQUISiçAO OE AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO DE MIRABELA -

MG 
AQUISIÇAO DE AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO DE ESPINOSA -
~ - . - ... -. 

AQUISIÇAO OE AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO OELAGOA DOS 
PATOS - MG 

AQUISI~Ao OE AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO DE CAMPITAO 
ENEAS - MG 

AQUISIÇAO DE AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE 
MINAS - HG . _ . . . 

AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO DE FRANCISCO 
SÃ - KG. 

AQUISIÇAO DE AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO DE MATO Vl!RDE 
- KG - - -

AQUISIÇAO OE AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO DE CORAÇAO DE 
.JESUS ~ KG . _ 

AQUISIÇAO DE AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO DE MONTE AZUL 
-MG _____ . 

AQUIS!ÇÂO OE A~ULANCIA PARA O MUNICÍPIO DE JANAÚBA -
HG 

VALOR 

Junho de 1992 

18.000 

eo.ooo 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
60.000-

20.000 

30.000 

13.000 
50.000 
18.000 
52.000 
26.000 

200.000 
50.000 
15.000 

15.000 
15.000 

15-000 

15-000 

15.000 

15.000 

15.000 

15.000 

15.000 

15.000 

15.000 

15.000. 
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PARLAKENTAR 
EIIE!IDA OBJETp 

4 G00780-4 

':): G00781·2 
~ GOQ782-l 
;( G00783.:.9 

J:.. G00184·7 
;L G00785-5 
3. G00786-3 
:..I~ ~0787-l 

. :C G00788-0 
'·. LGOo789-8 
~ '); GOO 790-l 
':i G0079l·O 

n_r G00792-8 

-:r G00793-6 

: ~:J:. G00794-4 
~.:IG00795-2 
'":1 i>00796-l 

":t G00797-9 
~ l: Ci0.0798-7 

:)0\':' ~0799-5 

~ G0080D-2 
~G0080l-l 

;J: Ç00802-9 
,,~ G00803-7 

.,,4. .~0804-5 
'j G00805-3 

":i ®0806-l :> ..... .. ~. 
f· ;;:!- G0989'1-8 
••. "!. GOOSOS-8 
". "J:GOOSOS-6 
., ~GooSio-o 

"t GOOSll-6 
:OÇT, C • 

• :;! ~OOSl::!-6 
·\. .. 

.:.GOOSH-4 
• 

1G008l4-2 

----------------------'----
ASFALTAMENTO DO TRECHO ENTRE BRAS!LIA DE MINAS E 

CORAÇAO DE JESUS - MG, A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO 
CONCLUSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE YRANCISCO SÁ • KG 
PEQUENAS IRRIGAÇOES NO NORTE DE MINAS GERAIS 
PERFURAÇAD DE POÇOS TUBULARES COMUNITARIOS EM 

CAPITAO ENEAS - MG 
BARRAGEM DO RIO MAMONAS EM MATO VERDE • KG 
BARRAGEM DO RIO VIAMAO EM MATO V~~DE • MG 
CONCLUSAO DA DRENAGEM DO RIACHO DE ITACARAMBI - MG 
CONCLUSAO BARRAGEM RIO CANJAO -.BOA VISTA EM iRAHCISCO 

SA - MG .. . .. ... . .. . .. . . . 
CONSTRUÇAO DE TERMINAIS DE PASSAGEIRO EM CAIRU • BA 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM NOVA REDENÇAO • BA . 
CONSTRUÇAO DE PARQUE DE EXPOSIÇAO EM GUARANIACU.• PR 
APOIO FINANCEIRO A COHPLEME:NTAÇAO DO PARQUE DE . 

EXPOSiç0ES DE MANGUEIRIN!!l\ - .. PR . . 
AKPLIAÇAO DO CENTRO UNIVERSITARIO DE RONDONÓPOLIS 

(MEDICA VETERINARIA) - MT 
CONS~RUÇAO DQ_CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO EM SINOP • MT. 
CONSTRUÇAO DA UNED DE ALTA FLORESTA • MT 
CONSTRUÇAO DA UNED DE JUINA ~ MT 
CONSTRUÇAO DE PONTE SOBRE O RIO DAS MORTES (COLONIA 

RUSSA) • MT 
TRAVESSIA DA CIDADE DE CACERES - MT 
CONSTRUÇAO RODOVIA ESTADUAL ENTRONCAMENTO BR-153 A 

lTACAJA - TO 
ENTRONCAMENTO BR-163 / MT-370 -

MINEIRINHO - ITIQUIRA - HT 
CANALIZAÇAO DO CORREGO ANHUHAS - CAKPINAS • SP 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE PRIHÉÍRO GRAU EM POXOREO - HT 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU EM COLIDER - KT 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU EM JUARA - MT 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU.EM . 

BARRA DO BUGRES - MT 
CONSTRUÇAO OE ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU EM 

AJiAPUTANGA - I!T 
ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNO DE ENSINO FUNDAMENTAL EM 

NOVA ROMA - GO .. . .. . . 
BR-~5'3/MG---RES»t.ENDO!l - Al!iOf!ES · 
BR-259/MG CONSELHEIJlO PENA - RESPLENDOR 
ER-259/HG - GOV~RNADOR VALADARES .-,CONSELHEIRO PENA 
ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 

MATERIAL DIDATiCO-ESCOLAà EM CATANDUVAS •.PR 
ASSIST~NCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO.DE _ 

MATERIAL DIDÃTICO-ESCOLAR EM MISSAL- PR' 
ASS!STtNCIA fiNANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL 

DIDATICO-ESCOLAR EM SAO ~OSE DAS PALMEIRAS - PR 
CONSTRUÇAO tA lA. ETAPA DA VIA DO ACESSO NORTE A CIDADE 

DO RIO DE JANEIRO - PROJETO LINHA VERMELHA 
CONSTRUÇÃO DE ~IA PERMANENTE 

Quinia~feira 18 5027 

VALOR 

100.000 

30.000 
70.000 
20.000 

25.000 
60.000 
25.000 
25.000 

20.000 
20.000 
30.000 
lS.DOO 

200.000 

200.000 

100.000 
100.000 

50.(100 

200.000 
150.000 

450.000 

1.018;52 
100.000 
lOO.O:JO 
100.000 
50.000 

so.ooo 

15.000 

1..996.667 
1.986.667 
1.966.666 

10.000 

5.000 

4.000 

9~0.000 

l..l59.g4 
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GOOBlS-l 
GOOB16-9 
GOOBÚ-7 

GOOBlB-5 

600819-3 

GOOB20-.7 

600821-S 

60!)822-3 

. GOOB23-l 

. G00824-0 

600825-B 

®0826-6 

600827-4 

GOOB2B-2 

G00629-l 

OB.JETO 

CONSTRUÇ~O DE TRECHOS SUBTERRANEOS
CONSTRUÇAO DE ESTAç0ES 
APOIO ·FINANCEIRO .AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E.M .. · 

SALVADOR - BA 
ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL 

DIDATICO-ESCOLAR EM SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR 
ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇ~O DE MATERIAL 

DIDATICO-ESCOLAR EM CORONÊL VIVIDA - PR 
ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO.DE HATERIAL 

DIDATICO-ESCOLAR EM BRAGANEY - PR . 
ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 

MATERIAL DIDATICD-ESCOLAR EM CANTAGALO.- PR 
ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇ~O DE MATERIAL. 

DIDATico-ESCOLAR EM BOA VISTA DA APARECIDA - PR 
ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA AOUISIÇAO DE MATERIAL 

DIDATICD-ESCOLAR EM JESUÍTAS - PR 
ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA AQUISiçAo DE MATERIAL . 

DIDATICO ESCOLAR EM IBEMA - PR 
ASSISTtNCIA FIANCEIRA PARA AQUISIÇ!O DE MATERIAL 

DIDATICD-ESCOLAR EM PATO BRANCO - PR 
ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇ!O.OE.MATERIAL 

DIDATICD-ESCOLAR PARA AMPERE - PR 
ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL 

DIDATico-ESCOLAR EM ASSIS Ca\TEAUBRIAND - PR 
ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL 

DIDATICD-ESCOLAR EM CORBELIA - PR 
ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL 

DIDATICO-ESCOLAR PARA CASCAVEL - PR 

. VALOR 

G00832-l ENCARGOS COR !NATIVOS 
G00833-9 ENCARGOS COR PENSIONISTAS 
GOOB34-7 KODERNIZAÇ~O ADMINISTRATIVA 
~0835-5 COOROENAÇ~O E KANUTENÇ~O DA AÇ~O SOCIAL, 
GOOB37-l ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO, AHPLIAçio E 

AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS. 
G00838-0 ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA REFORMA DE ESCOLAS 
GOOB39-B SISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL 

DIDATICD-ESCOLAR 
GOOB40-l DESEN~OLVIMENTO DE NOVAS ALTERNATIVAS PEDAGOGICAS 
GOOB41-0 COORDENAÇAO E SUPERVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
GOOB42-B LIVROS DIDATICOS 
600843-6 ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
GOD9ll-4 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA EQUIPAR ESCOLAS PUBLICAS DE 

PRIMEIRO GRAU EM LARANJEIRAS DO SUL - PR 
600912-2 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA EQUIPAR ESCOLAS DE PRIMEIRO 

GRAU EH GUARANIAÇU - PR 
600913-l ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA EQUIPAR ESCOLAS DE PRIMEIRO 

GRAU E~ RENASCENÇA- PR 
600914-9 ASSISTtNCIA FINANCEIRA FARA EQUIPAR ESCOLAS DE PRIMEIRO 

GRAU EM FRANCISCO BSLTRAO - PR 
600915-7 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA EQUIPAR ESCOLAS DE PRIMEIRO 

GRAU EH PEROLA DO OESTE - PR 

Junho de 1992 

548.89() 
411.966 

. 150.000 

s.ooo 

7.000 

•• ooo 

.•• oco 

s.ooo 

~-.s.ooo 

.s.ooo 

10.000 

! 7.000 

"7.000 

7.000 

15.000 

200.000. 
3.000 

2.886.8~7 

2.659.073 
•• 918.900 

1.500.000 
• 900.000 

2.000.000 
300.000 
800.000 

16,887.054 
20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20•000 
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PARI.UEII'rAR 
EIIE!IDA o 'OBJETO . ~ 

-------------'------. Ç:rc;b.-?J=. ""'./'-, -----
GOQ916-5 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA EQUIPAR ESCOLAS DE PRIMEIRO 

GRAU EM CAPANEMA - PR 
G009l7-3 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA EQUIPAR ESCOLAS DE PRII!EIRO 

GRAU EK BARRACAO - PR . 
G00918-1 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA EQUIPAR ESCOLA DE PRIMEIRO 

GRAU EK PALMAS - PR 
G00919-0 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA EQUIPAR ESCOLAS DE 

PRIMEIRO GRAU EM CAMPO BONITO - PR 
G00920-J ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA EQUIPAR ESCOLAS DE 

PRIM&IRO GRAU EM TRtS BARRAS DO PARANÁ - PR 
GOQ921-1 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA EQUIPAR ESCOLAS DE 

PRIMEIRO GRAU EK MATELÀNDIA - PR 
G00922-Q ASSISTtNCIA FINAIICEIRA PARA CONSTRU~O OE: ESCOLA DE 

SEGUNDO GRAU EM TUPASSI - PR 
G00~23~S APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLA INTEGRADA EX 

LI NDOESTE - PR . 
G00924-6 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA .CONSTRU~O OE ESCOLA DE 

PRIMEIRO GRAU EH CÉU AZUL - PR 
G0092S-4 AHPLIAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA LASORATORIO 

DA FACULDADE DE AGRONOMIA, PATO BRANCO - PR 
G00926-2 AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLóGICO EX 

cASCAVEL - PR 
000927-1 AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLóGICO EX 

REALEZA - PR . 
G0092S-9 AQUISIÇAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOL6ciiÓO EX 

SANTA IZABEL DO OESTE - PR 
G00929-7 AQUISIÇAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO EX 

TOLEDO - PR 
GOQSJ0-1 AQUISIÇAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO EM 

MEDIANEIRA - PR 
G009Jl-9 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇlO DE MATERIAL 

DIDÁTICo-ESCOLAR EH FORMOSA DO OESTE - PR 
G00932-7 ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AQUISiçAO DE MATERIAL 

, DIDÁTICD-ESCOLAR EM SANTA TEREZA DO OESTE - PR 
G02001-1 BR-158/MT - ENTROCAHENTO MT-326 (CAHARANA) - CORREGO 

TURVO 
·G02002-9 BR-~62/SC - PALHOÇA - CAMPOS NOVOS . 
G02003~ CONSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO KUHIC1PIO DE 

OROBO - PE 
,,G02005-J RESERVA DE CONTINGENCIA 
006493-9 CONS!RU;Ao DA PONTE SOBRE O CANAL SANTA CRUZ EM 

ITAMARACA - PE 
008815-3 CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL EM 

GARANHUNS - PE 
COB6l6-1 INFRA-ESTRUTURA URBANA EM GARANHUHS - PE 
016692-8 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE EM 

l'ARANATAMA - ?E 
016693-6 CONCLUSAO DA UNIDADE DE ASSIST~NCIA MEDICA DA 

PREVIDENCIA SOCJAL-SOLIDAO - PE 
039522-6 INFRA-ESTRUTURA URBANA EH 

CALUHB! - PE 

Quinta-feira: 18 5029 

·VALOR 

20.C.OO 

15.000 

20.000 

15.000 

20.000 

20.000 

30.000 

15.000 

15.00(1 

so.ooo 

30.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

s.eoo 

s.ooo 

259.795 

283.000 
50.000 

9.904.220 
25.000 

700.000 

25.000 
100.000 

100.000 

25.coo 
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l'ut.AltENTAR 
EIIEIIDA 

039523-4 

039524-2 

039525-l 

039526-9 

039527-7 

039526-5 

039529-3 

039530-7 

OBJETO ,.-:---~ 
-------:-~~...::::_-·----
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

CAETES - PE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

GOIANA - PE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

BREJO DA MADRE DE DEUS - PE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

BOM JARDIM - PE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

CEDRO - PE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

lTIII!ARAcA - PE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EH 

CALÇADO - PE 
INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

JUPI - PE 
039531-5 INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

'l:EREZ!NHA - PE 
039532-3 INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

PARANI\.TAKA - PE 
·039535-8 INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

TRIUNFO - PE 
039536-6 INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

BODOCO - PE 
039537-4 INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

SALGUEIRO - PE 
039536-2 INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

BETANIA - PE 
039539-l INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

SOLIDI\0 - PE 
~39540-4 INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

IGUARACI - PE 
039541-2 INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

sAO JOSE DO EGITO - PE 
039542-1 INFRA-ESTRUTURA URBANA EM 

TABIRA - PE 
039546-0 ELETRIFlCAÇI\0 RURAL EM 

BREJO DA MADRE DE DEUS • PE 
039549-6 ELETRIFICAÇI\0 RURAL EM 

---BOI\ JARDIM ~PE ---
0395SQ-l ELETRIFICAÇI\0 RURAL EM 

CEDRO - PS 
.Q3955l-O EI.ETRIFICAÇI\0 RURAL EM 

lTAMARACA - PE 
039552-6 ELETR!FICAÇAO RURAL EH 

CALÇADO - PE 
039553-6 ELETRIFICAÇI\0 RURAC EH 

JUPI - PE 
039554-4 ELETRIFICAÇI\0 RURAL EH 

TEREZINHA - PE 
039555-2 EL-~RIFICAÇI\0 RURAL EM 

Junho de 1992 

~.ooo 

:zs.ooo 

:zs.ooo 

:zs.ooo 

:zs.ooo 

:zs.ooo 

:zs.ooo 

:zs.ooo 

.:zs.ooo 

;zs.ooo 

25.000 

25.000 

- :zs.ooo 

:zs.ooo 

.. :zs.ooo 

' .. :zs.ooo 

':zs.ooo 

'25.000 

s.ooo 

5.000 

5.000 

s.ooo 

5.000 

'S.ooo 

s.ooo 
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PIRLI'!EHTAR 
EIIE!IOA ' Oll,JETO . -~ ---

---::-::::::::--,..;..:~V..:.------
PARANATA~ PE '-- •. 

. 03~556-1 ELETRIFICAÇAO RURAL EM 
BOM CONSELHO - PE 

03V551-~ !'LETRIFICAÇAO RURAL EM 
GARANHUNS - PE 

039588-9 OONSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAúDE EM 
BODOCO • PE .. 

Oli589-1 COHSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚ.DE EM 
SALGUEIRO • PE 

~3i5~0-1 CONS!RUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EH 
8ETANIA - PE 

039591•9 CONSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚ.DE EM 
SOLIDAO - PE 

03~592·7 CONSTRU~O E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM 
IGUARACI - PE . 

0~9593-5 COHS!RUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EH 
sAO JOSE DO EGITO - PE 

Q39594-3 CONS!RUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EH 
TABIRA - PE 

039598•6 CONSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EH 
BREJO DA MADRE DE DEUS • PE 

0~9801-2 OONSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO_DE SAÚDE EH 
BOH JARDIM - PE 

039802-l COHSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO ~ SAÚDE EH 
CEDRO- PE 

Q39804·1 OONSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM 
CALÇADO - PE 

039806-3 CONS!RUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EH 
TEREZINHA - PE , 

039801·1 OONSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE $AÚDE EH 
PARANATAMA - PE 

039808-0 COHS!RUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM 
BOM CONSELHO - PE 

039815·1 COHSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EH 
CALUMBI - PE 

P39811-9 COHSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE sAúDE EM, 
CJ\E(ES - P; 

039818-7 OONSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM 
GOIANA - PE 

039831•3 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE 
PRIMEIRO GRAU EM PARANATAMA - PE 

93~838-1 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇXO DE ESCOLAS-DE 
PRIMEIRO GRAU E!! BOM CONSELHO - PE . 

03~839-0 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE 
PalHEIRO GRAU EH GARANHUNS - PE 

Q39840·3 ASSIS!tNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE 
PRIMEIRO GRAU EH TRIUNFO • PE 

03~841•1 ASSIS!tHCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE 
PRIMEIRO GRAU EH SODOCO - PE 

039642-0 ASSISTtHCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE 
PRIMEIRO GRAU EM SALGUEIRO - PE 

Quinta-feira -18 50:31 

VALOR 

5.000 

s.ooo 

30.000 

30.000 

20.000 

30.000 

20.ooa 

30.000 

200.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

30.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

so.ooo 

so.ooo 

50.000 

so.ooo 

so.ooo 

50.000 
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~. -----·-----------------------·--
• .• ~··~:. ,,, .. S .l\S~lE'IÉNCIA FINANCEIRA' ?ARA CONS'IllilÇAO OE ESCOt.A.3 DE 

l 1R!MEIRO GRAU 8M BETP,N!t: - PS. 
~-~~1044-6 ASSISIÉNCIA riliANCElRA FFJ'UI COliSTRUÇJ\0 DE ESCOLAS OE 

PRIMEIRO Ga\U EM SOL!DAO- FB ,: 
C33A45-4 ASSISTtNCIA FINANCE!RA P~~ CO~STRUÇ~O DE ESCOLAS DS 

PRIMEIRO G?~U EH IGUAAAC! - ~E 
0~9846-2 ASSlSTÉNCIA FINANCEIRA PARA CONS'IllUÇJ\0 DE ESCOLAS DE 

P~UMEIRO GRAU EM SAO ~OSE: DO EüiTO - PE 
~ l.':;41-l ASSIS'IÉNCIA FI!IANCEIRA PARA CONSTRl!ÇJIO 01: ESCOLAS OE 

PR~MEIRO GRAU EM CALUMSI - PE 
•·JHl48-9 ASSIST~NCIA FINANCEIRA !'liRA CONSTRUÇAO OE ESCOLAS DE 

PRIMEiRo GRAU EH CAETES - PE 
n:3al~-7 ASSISTeNCIA FINANCE!RA PAI'~ CONSTRUçAO OE ESCOLAS DE 

PRIMEIRO GRAU EM BREJO DA ~~rtE DE DEUS - PE 
039E~0-1 ASSISTÉNCIA FINANCEI&~ PARA CONSTRUÇJ\0 DE ESCOLAS DE 

PRIMEIRO GRAU EM GOIANA - PE 
039851-9 ASSIS!ÉNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE 

PRIMEIRO GRAU EM BOM JARDIM - PE 
039952-7 ASSISTtNCIA FINANCEIRA PARA CONSTRUçlO DE ESCOLAS DE 

PRIMEIRO GRAU EM CEDRO - PE 
039853-5 ASSIS!tNCIA FIHANCEIRA PARA CONS!RUçAO DE ESCOLAS DE 

PRIMEIRO GRAU EM ITAJIARACA - PE 
039854-3 ASSIS!ÉNCIA FINANCEIRA PA.IUI COilSTilUç.l\0 DE ESCOLAS .DE 

PRIMEIRO GRAU EH CALÇADO ~ PE 
039855-1 ASSISTÉNCIA FINANCEIRA PARA'coNS!RUÇAO DE ESCOLAS DE 

PRIMEIRO GRAU EM JUPI - PE 
039856-0 ASSISTÉNCIA FINANCEIPA PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLAS DE 

PRIMEIRO GRAU EH TSREZINHA - PE 
039853-2 MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DIDATICA 
039864-1 EXPANSÃO E MODERNIZAÇJ\0 DO SISTEMA TE~ONICO 
039665-9 EXPANSÃO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA TELEFOHICO 
039666-7 EXPANSÃO E MODERHIZAÇAO DO SISTEMA TELEFONICO 
039867-5 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO 
039869-1 EXPANSJIO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO 
039670-5 EY~ANSAO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA TELEFONICO 
039671-3 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO 
039872-l EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO 
039873-0. EXPAHsAO E KODERNIZAÇAO DO SISTE!l~ TELEFONICO 
039675-6 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SlSTS~~ TELEFONICO 
~9876-4 EXPANSÃO E MODERNIZAÇJ\0 DO SISTEMA TELEFONICO 
039677-2 MANUTENÇÃO E KODERNIZAÇAO DO SISTEMA DE 

TELECOMUNICAÇOES . 
039878-l EXPANSAO E HODERNIZAÇAO DO SISTEMA TELEFON!CO 
03967~-~ EXPANS~O E HODERNIZAÇJ\0 DO SISTEMA TELEFONICO 
039880-2 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS BASICOS NACIONAL 

E INTERNACIONAL 
039881-! EXPANSÃO E MODERNIZAÇAO DO SISTE~A TELEFONICO 
039982-9 EXPANS~O E MOD~~NIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO 
039893-7 ~~ANSAO E MOD~~NIZAÇÃO DO SISTEHA TELEFONICO 
0351884-5 EZPANSTIO E MOD~~NIZAÇÃO. 00 SISTEMA TELEFONICO 
039886-1 ~~ANsAO E MODERNIZAÇAO DO SIS~EMA TELEFONICO 

fuiiho de 1992 

Yl~,~· 

so.ooo 

50.000 

50.000 

50.00(1 

so.ooo 

so.ooo 

so.ooo 

50.000 

so.ooo 

so.ooo 

so.ooo 

so.ooo 

so.ooo 

40.000 

7oa.o'oo 
669.8!.5 

1.303.650 
2.125.471 

530.845 
260.730 
566.827 
782.190 

2.608.805 
9.385.280 
5.904.539 
l-254.111 

537.364 

36.574.422 
1.303.6SO 
8.274.230 

7.990.592 
15.643.900 

234.657 
1.057.250 
3.262.775 
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· .. ft.t'r~: ; 
·I 'I VaLOR ·'.,.H; 

.r 
0351887-0 
0351888-8 
03988~ 
035le510-0 
.035le9l-8 
039892-6 
~533-51 

044587-8 
.~589-6 
044599-4 
044S!a0-8 
.044S51l~ 

044592-4 
044593-2 
044594-l 
044595-9 
044596-7 
0445517-S 
0445518-3 
044599-l 
044600-9 
044601-7 
044602-S 
1)44603-3 
044604-1 

EXPANSAO E HODERNIZAÇAO DO .SISTEfA TELEFONICO 
EXPAllsAO E HODERNIZAÇAO J)O SISTE!lA TE:LO'O!IICO 
EXPAHSAO E HODERNIZAÇAO DO SISTEMA TELEFOHICO 
EXPAllsAO E HODERHIZAÇAO DO SISTE!!A TZLEP'ONICO 
EXPAliSAO E HODERHIZAÇAO CO SISTEMA TELEFONICO 
EXPAllsAO E HOOERNIZAÇAO DO SISTEMA TELEFONICO 
&PelO A ATIVIDADES DE PESQUISA ~ 
. INSTITUTOS COMPLEMENTARES 
APOIO A PROGRAMAS DE COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL 
MATRIZ DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
LABORATORIO NACIONA~OE COHPUTACAO CIENTIFICA • LlCC 
ADHINISTRACAO CENTRAL . 
CONTRIBUICAO PARA A FORHAçAO DO PAfalHONIO DO 

SERVIDOR PUBLICO . 
MUSEU PARAENSE EHILIO GOELDI - HPEG 
ASsiSTENCIA MEDICA A SERVIDORES 
APOIO A PESQUISA APLICADA 
CONCESsAO DE VALE-TRANSPORTE 
lUXILio-cRECHE: 
DIVULGACAO CIENTIFICA 
INSTITUTO DE MATEMATICA PURA E APLICADA • IHPJ 
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS • CBPF 
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO 
AD&QUAÇlO DA INFRA-ESTRUTURA CIENTIFICA 
CAPACITAÇlO DE RECURSOS HUMANOS EM CIE!ICIA E TECNOLOGIA . 
ADEQUAçAO DA INFRA-ESTRUTURA TECNOLOGICA . 
DESENVOLVIMENTO E DIFUSAO DE METODOS~E 

GESTAO TEC!IOLOGICA 
DESENVOLVIMENTO DE PARQUES TECNOLOGICOS E DE 

EMPRESAS INTENSIVAS EM TECNOLOGIA . 
CO!ISOLIDAÇlO DE REDES DE INFO.!U!AçAO CIENTIFICA E 

'n:C!IOLOGICA . 
APO!O A INSTITUTOS DE TECNOLOGIA VINCULADOS A lBIPTI 
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA EH 

BIOTECNOLOGIA • ACORDO B!!ASIL/ARGENTIIIA · 
APOIO l PROGRAMAS SETORIAIS E REGIONAIS' 
lNST\~UTO BRASILEIRO DE INFORMAçAO ~ ClENClA E 

TECNOLOGIA - IBICT 
044611-4 
044612-2 
044613-l 
044614-9 
044615-7. 
044616-5 

MUSEU DE ASTRONOMIA E CIENCIAS AFINS ~ KASf 
QBSERVATORIO NACIONAL - ON 
CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL - CETEM 
LABORATORlO NACIONAL. DE LUZ SINCROTRON 
LASORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LHA 
DESENVOLVIMENTO OE INICIATIVAS EM CIENCIA E 

TECNOLOGIA • ACORDO BRASIL/EUA . ' . 
044617-3 
044618-1 
044621-l 

APOlO A PESQUISA FUNDAMENTAL 
DESENVOLVIMENTO OE TECNOLOGIA AMBIENTAL 
ASSISTEHCIA ODONTOLOGICA A SERVIDORES 

.1:1.11.487. 706 
3.904.171 

''· 78.219 
2.170.577 

23.987 
.271.681 

'2.4p7.3S7 

Z76.740 
4.753 

184.302 
)40.326 
22.732 

255.439 
250.491 
647.401 

70.284 
21.737 

~.~ A-4.678 
~! ieo.365 
•: 378.610 
1.148.413 
., '765.609 
: 382-804 

4.593.653 
., 402.804 

1.531.218 

173.826 
.·93-540 

69.894 
169.078 
254.376 

. 588.820 
. 41.891 

29.646 

.!134-696 
. 67.349 
220.701 

tO'!' A L •••••••••••••••••••••••••·~··•!••••••••-_•·~:· , ·.> .. ~~~~~·'!'9.U1 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. (Pausa.) 

do agora para se submeter ao vexame de um exame: médico, 
para ver se ele pode voltar às_ suas funções. 

É necessário exatnihát essa -dete_rminação por--partes. A 
constatação inicial é a "insuficiênCia de médicos peritos para 
a sua arealização", conforme considera o texto da resolução. 
Para suprir essa lacuna, "fica a,utorizado ( ... ) o_pag_amento 

O nobre Senador Ronaldo Aragão transfere a sua inseri~
ção para o nobre Senador Francisco Rollemberg, a quem 
concedo a palavra. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL- SE. Pro- por tarefa ( ... )". Vale dizer que, para a consecução desse 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -_Sr._ obje_tivo, o combalido quadro' orçamentário do I:NSS se yerá 
Presidente~ Srs. Senadores, a primeira profissão que exefci -- -am:aa-·maiS comprometído, na detecção de imagmadas Situa
foi a de médico na cidade de Aracaju, no meu Estado de ções de burla, injustificáveis, do ponto de vista financeiro, 
Sergipe. _ à abertura de tal inquéritõ, pelo montante irrisório que rep!e-

Dos meus primeiros empregos, uni deles foi o de perito sentam. 
na Previdência Social. Nessa oportunidade, tive ocasião de Recordo-me bem, Sr. Presidente,-que, aPós a Revolução 
entrar em contato com o que havia de mais sofrido no meu de 1964, tentou se fazer algo similar-. Sei da pressão que sofre-
Estado. Examinava os indust'riários, choferes de táxi, carro- ram colegas meus, médicos, para eXpelir, corilo beneficiários 
ceiros, cástureiras, lavadeiras, enfim, gente da classe humilde da Previdência, homens_~ mulheres, que já estavam beirando 
do meu Estado, aqueles que ocupavam a faixa maior entre os 5 anos de aposentadoria, para não onerar aquela instituição. 
os que procuravam a Previdência para obter algum benefício, Quer dizer, reitiraram da Previdência aqueles que pratica-
ou mesmo a aposentadoria. mente estavam, como chamamos "pé-na-cova'', e foram esses 

Devo dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores que, por homens colocados fora dos __ seus benefíCios- e orçamento a 
longos anos, exerci este ~ster e, durante esse ex~rcício~ nã() nova Vi_a cruci:s, que era o que se exigia na época, 5 anos 
atendi ninguém Cfue quísesseem. sei" beneficiado na Previdência seguidos, de benefícios, para obter a aposentadoria. 
ou nela aposentado com um largo ou vultoso salário. Eram Observe-se __ que o INSS possuí cerca de 5.000_ médicos 
todos pobres, nriseráveis, nível salário mínirto. pertencentes a seu quadro funcional. Para o desempenho dessa 

Lembro-me, também, que naquela oportunidade, por tarefa extraordinária, será necessário o concurso de mais 3.000 
condições próprias dos conhecimentos médicos da era- diga- credenciados _a onerar o Instituto. 
se de passagem, não se vai tanto tempo- uma série de _Poroutrolado.,estarásendoreeditadaadeprimentesitua-
patologias clínicas mereciam o benefício, Como nós chama- ção de intermináveis filas povoadas por 90% de inválidos 
mos, de receber alguma ajuda da Previdência, sem trabalhar, sem condições, muitos deles, de cumprir essa formalidade. 
e a aposentadoria. Trata-se, conforme dados do Ministério, de 900 mil segu-

Cito;sr. Presidente, por exemplo, as tuberculoses cróni- rados, dos quais zoo mil rurais e 700 mif ui"b.anos _- de 
cas, bilaterais, escavadas, que só dispunham de um tratamento um total de 2 milhões e 2oo mil aposentados por invalidez 
ciíúrgico, às vezes, e que hoje são curadas com uma f,acilidade - • que deverão se sujeitar a esse constrangim~ht~, ~ob pena 
muito grande, com a nova quimioterapia. de cancelamento de seus benefícios. 

Recordo_~me, Sr. Presidente, daqueles pacientes quere- Ressalte-se, também, que há poucos anos, algumas pato-
corriam à nossa assistência com lombalgias~ que depois eram logias juStificavam a aposentadoria por invalidez, Como no 
constatadas artroses médias e, graveS, e portanto, não podiam 

caso da tuberculose e de algumas psicopatias não-graves, que exercer o seu mister e a sua profissão. d · d · b Jh · -hoje não mais impõem o afastamento - efimtivo o tra a a~ 
Fiz também, perícia em acidentes de trabalho. Tive umá -- dor, haja vista os avanços do conhe_ci:Qlento médico e na área 

experiência amarga. Aqueles que se acidentaram, e precisa-
ram se recuperar para se adaptar a novas funções, jamais da quimioterapia. 
foram aceitos nas suas firmas de origem, ou em qualquer Em-segundo lugar, Sr. Pr~t~~I_!te e Srs. Senaâores, é 
outra empresa. importante conSiderar. também, a situação social em que se 

Portanto, com mais de 3Q anos de profissão médica, não inserem as possíveis-fraudes.- - --
conheço no meu Estado de Sergipe, e posSivelmente no resto Aqui, eu quero lenibrar que os senhores fraudadores da 
do Brasil deve ser a mesma coisa, alguém que, lesionado, Previdência Social, nas quais se incluem o Sr. EscóCia e outros 
depois de encaminhado ao setor de recuperação, tenha sido tantos, não tiveram os seus bens seqüestrados, nãO Se conse-
readaptado e conseguido ser admitido na sua empresa de ori- guiu a devolução daquilo que eles furtaram de uma maneira 
gemou em outra qualquer. _ aberta. E, anteontem mesmo, o Jornal do Brasil e_ outros 

Por isso, Sr. Presidente, a Resolução n9 99, do INSS, publicavam o contrilcheque do pagãinento dos salários claque-
assinada peló seu Presidente Interino no dia 11 último, não les que esiavam implicados em fraudes_ de furtos na Previ-
poderia ter sido mais impertinente. - - -dência Social. 

Em primeiro lugar, pela essência que seu teor procurou- --Aos 55 anos, ou beirando essa idade, é diffCll supor que 
transmitir: a- -reavaliação dos benefícios põr invalidez conce- haverá trabalho disponível aos que se encontrarem em situa-
didos ao segurado com até 55 anos de idade, mediante reexame ção irregular perante a Previdência Oficial. 
médico-peridãl, por si só cruel e descabida. Imagine-se o caso de um operário inválido para o trabalho 

Que não se diga, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que pelo esmagamento dos dedos nu!Jl tear·-- que eu também 
aqui estou ·para proteger as possíveis fraudes que ocorreram citei no início do pronunciamento. A orientação é qUe, após 
na Previdência Socíal. Minha preocupação, tão-somente, é o tratamento, ~ejam dadas condições- de reabilitação para o 
com o· trabalhador, aquele que aposentado por direitO, oU exercício de tarefas compatíveis com a nova circunstância. 
áposentado pela filosofia médica daquela ocasião, ou até Ora, nessa idade, qUe empresa dará oportunidade a essã pes-
mesmo de certa forma por misericórdia, o que não vem cons-· soa, ainda mais portadora de parte de deficiência e suas habili
tatar uma fraude. É cruel e descabido esse homem ser _cham:;t- dades comproinetidas? Não lhes cabe alternativaS, após tantos. 
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anos de contribuição para os cofres públicos, senão amparar-se 
no seguro que ele própriO aüxiliOU a construir. 

As injustiças POdem ser muito grandes e de conseqüências 
irreversíveis. " 

É possível, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não ponho 
em dúvida a honestidade dos meus colegas médicos, nenhum 
temor que possa lhe ser incutido pela pressão, para que se 
expila da Previdência Social aqueles aposentados que lhes 
parecem não merecer aquela aposentadoria, mas eles vão exi
gir um míniffio": Cada número de 100, de 200, de 50, que 
10, 15 e 20 tenham que ser eliminados, porque estatistica
mente, "isso deve ser feito como se eStatística, uma ciência 
matemática, pudesse ser aplicada a figura à pessoa humana 
dentro das suas mazelas, dos seus males, do seu sofrimento, 

A situação do trabalhador brasileiro é ci(tica_, tOdos sabe
mos. A oferta de emprego tomou a cair em SãO- Pãlilo, e 
no Brasil inteiro, eni Sergipe também. A Fiesp indica que 
4.550 trabalhadores foram demitidos na primeira semanã de 
junho. São hoje 1 milhão e 200 mil pessoas em busca de 
colocação - ou mais de 16% da população paulista economi
camente ativa- número recorde desde 1985. 

Por outro lado, índices de abril mostram que o rendi
mento médio real dos trabalhadores equivale à metade da 
média registrada, também, no ano de 1985. 

As perspectivas para junho, em fáce--do quadro recessivo 
e da aceleração do perfil inflã.cionário, não são animad_oras 
para toda a classe assalariada. 

O servidor público, por exemplo, acumula perdas irreVer
síveis, já, há vários anos. Em 1990, para-um INPC de 1.585%, 
os salários acumularam reajustes de apena~f559%. Em 1991, 
os dados foram alarrnanetes: 475% de tNPC, contra 173% 
para os salários. . 

As perdas têm sido vertiginosas para todos os trabalha
dores. A situã~ão conturbada por que atravessa a Nação brasi
leira impede qualquer medida agravante do quadro salarial 
e de oferta de emprego. 

Assim, a Resolução ·do INSS recém-editada, além de não 
significar absolutamente nada do ponto de_ vista de aperte 
de recursos, tendo em vista a baixíssima -remuneração do inati
vo, poderá provocar um transtorno desnecessário -no bolsÕ 
do aposentado por invalidez, considerando-se, inclusive, que 
as causas determinantes do afastamento do trabalho, à época 
de sua efetivação, hoje podem não ter o mesmo significado, 
no entendimento da perícia médica. 

Daí, minha esti:artheza e meu desencanto, não como Par
lamentar, mas como médico em relação à medida. 

Se necessário for, voltãtei--ã esta tribuna para discutir, 
falar sobre esse tema que aparentemente é uma decisão muito 
séria, muito honesta, de punir aqueles que fraudaram, mas 
que é socialmente injusta individualmente e, considerando 
a figura huniana, de uma perversidade inominável. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. !'RESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (l'MDB. CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente-, Srs. Senadores~ 
ocupo a tribuna nesta tarde e neste infcio de sessão para 
dizer da preocupação que há no País inteiro qiiari.to à Adminis-
tração Federat . . . . . 

Na verdade, Sr. Presidente, a entrevista _concedida à fevis
~Veja e ao jornal O Globo, pelo Sr. Luís Octávio da Motta 

veigã, é impresSiOnantemente veraz pelos dados que são for
necidos e afirmados por aquele cidadão que foi ·o Pres.idente 
da Petróleo Brasileiro S/ A. Esse cidadão faz uma ~rgum.en
tação diante do público, através desses órgãos de comuni
cação, capaz de despertar toda atenção do povo brasileiro 
para os rumos que foram tomados pelo Governo Federal nos 
últimos anos. 

-sabemos da _importância da Petrobrás e sabemos que 
essa empresa, de tanta importância para a nacionalidade, foi 
balançada pelos acontecimentos que são relatados através das 
entrevistas de .seu ex-Presidente. 

O errtpréstinio da Petrobrás em favor da Vasp, dizendo 
_bem claramente;- nunca _foi devidamente explicado. :E essa 
versão que hoje indigna o Goveino, essa versão dada à impfen
sa; é das mais graves. O ·sr. -Luís OctáviO da Motta Veiga 
teria, em determiD.ada circunstância:t- tentado alertar o ~enhor 
Presidente da República para o golpe preparado· atiávés do 
esquema do Sr. Paulo Césãt Cavalvante Farias, presidente 
de fato em algumas operações paralelas ao Governo brasileiro. 

O-Sr. Luís OctáviO da M.otta Veiga n~q conseguiu a au
diência com o Presidente da República, e muito menos conse
guiu que a sua linha telefónica aJ.cançasse o objetivo de lhe 
propiciar um- diálogo com o Presidente Fernando .Collor. de 
Mello. Como_ resultado, o Secretário-Geral da Presidência, 
o Embaixador Marcos Coimbra, ieria acõnselh8.d0 o ·sr. LUÍs 
Octávio ~-Motta Veiga a que se exo~erasse e ele, realmente, 
se exonerou. - - - -

Daí_ para cá, o que tem aconteCido na Petrobrás merece 
uma interrogação neuróticã-;-interrogação com todos os medos 
da população brasileira, diantê dos escãridalos revelados para 
o seu conhecimento. Esse quadro é da maior gravidade. 

Desenrola-se, assim, a CPI que vai ouvir o Sr. Motta 
Veiga, como há de se instalar outra CP!, especificamente 
respeitante à Petrobrás. E esse desenrolar do trabalho legisla
tivo consubstancia a aptidão fiscalizatória do Poder Legis* 
lativo. 

Mas, queremos dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
há uma grande expectativa nacional quanto a isso tudo. Uma 
grande expectativa porque a cada dia· que passa vêm novas 
revelações para o conhecimento do povo brasileiro. 

O depoimento do Óltimo empresário, um iD.dustrial, aque .. 
te que ontem esteve diante da CP!, esse depoimento é estarre
cedor. Fica consubstanciada a versão que parece verdadeira, 
até prova em contrário, de que o Sr. Paulo-César Farias exerce 
uma influi$n:cia maléfica, muito maléfica nos órgãos mais im
portantes no Governo brasileiro. Aquele depoente deixa bem 
claro, Srs. Senadores, que esse esquema ainda é viVo, ésse 
esquema ainda funciona, ainda existe e ainda trabalha. 

--Nós sabemos que muitos companheiros nossos aqui no 
Senado a~gumen~aram que a existência da CPI que apura 
as denúnCias do Sr. Pedro Collor de Mello, a existência dessa· 
CPI é ótima para a economia nacional, porque na verdade 
teria feito parar a ação criminosa de quadrilhas que vinham 
atqando no âmbito do Governo Fede!"al, já que não se abordou 
ainda com profundidade o problema em cada Estado e em 
cada município. Mas, a se tirar para o resto do País pelo 
que acontece à União, é claro que os prognósticos São os 
mais tristes, são os mais aterrificantes, pOrque a tendência 
do Brasil em favor da corrupção está altamente declarada 
pelos inquéritos que têm sido realizados pelas Casas congres
suais, pela Polícia Federal e, também, pelos levantamentos 
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que estão sendo feitos para a instrução de futuras ações através 
da Procuradoria-Geral da República. 

Pois é neste quadro~ Srs. Senadores, que o Senhor Presi~ 
dente da República busca a aptidão de utilizar-se da lei dele-
gada. . .. 

Não examinei ainda a propositura presidenci31 que já 
chegou ao CongressO NaCional, apenas tenho os meus pejos 
e os meus receios de oferecermos delegação ao Presidente 
da República, no momento em qtie, claramente, Sua Exce-
lência usou mal de seu mandato, deixando que ve~dadeiros 
criminosos se assenhorassem do País para criar está situa:çáO 
de desmando, situação de espanto, situação de rece\p da pró
pria Nação brasileira. Tudo é receio neste País. . 

Imaginemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o medo que 
neste momento deve assolar a alma, o coração~ o cérebro 
de cada servidor brasileiro. No momento em que Se cogita 
da isonómia, é bem capaz que se tente o ~~proveitamento 
de um tema tão simpático e --de uma solução tão necessária 
para, de novo, agredir-se o componente da administração 
pública que é o funcionário Público brasileiro. 

Esse Governo se voltou todo contra a conquista dos traba
lhadores, contra a conquisfa dos servidores públicos, contra 
a estabilidade emocional de todo mundo que trabalha neste 
País. 

No momento em que chega uma mensagem·onde se pro
põe isonomia, onde se quer congela'ID:_e_nto osalarial, tudo é 
receio, tudo é, acima de tudo, um estado de espera, tudo 
se ressalta agora conio utna exp·ectativa -Vigilante, e de vigilân
cia é a situação de todos os brasileiros no momento dramático 
vivido por nós todos no âmbito da administração federal. 

Sr. Presidente, temos uma Constituição que deve ser ob
servada em cada letra, em cada vírgula, em cada sentido. _ 

A sua interpretação é seca, é a letra -da lei, porque se 
trata de uma carta destinada ao povo, e o povo, naturalmente, 
não é doutor em hermenêutica. A hermenêutica da Consti
tuição é a que seja mais' sirllples, é o valor da palavra, é 
o valor do que está escrito, é o valor da expressão que a 
Assembléia Nacional Constituinte escolheu para cada tema, 
para cada assunto, para cada estrutura, enfim, para a institui
ção nacional. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço, com 
prazer, o aparte de V. Ex' 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ produz um pronun~ia
mento muito oportuno, colocando, em primeiro lugar;os tra
balhos que vêm sendo desenvolvidos pela Comissão Parla
mentar de Inquérito instaurada para apurar as denúncias ao 
Sr. Pedro Collor de Mel! o. Apesar da grande expectativa 
gerada na_ opinião públiCa, não resta a menor dúvida de que, 
a esta altura, aquele órgão técnico do Congresso ~acional 
avançou bastante nessa investigação, de tal sorte que já se 
pode dizer que alguns indícios bastante fortes foram reunidos 
e podem, perfeitamente, levar ao indiciamento, do Sr. Paulo 
César Farias. Quanto -a outros aspectos, tudo vai depender 
do andamento dos trabalhos_ da Comissão Parlamentar de 
Inquérito. Mas· se outros serviços ela não tivesse prestado 
ao País até agora, pelo menos um cumpre salientar, nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho: justamente o de haver inibi
do a ação predadora daqueles que, há algum tempo, vêm 
se dedicando ao tráfico de influência, conío a maneira mais 
fácil de chegar ao enriquecimento neste País. Creio, portanto, 

_que o Congresso Nacional acertou em cheio quando resolveu 
requerer e instalar a referida Comissão. Parlamentar de Inqúe· 
rito. No que tange aQ&~comentários preliminares que V. Ex~ 
faz neste instante, em torno das proposições que o Senhor 
Presidente da República enviou ao C~ngresso Nacional, rela
cionadas com _a isonomia dos servidores públicos civis da 
União, como já me entendi com V. Ex~ - que vai ser um 
dos membros da Comissão __ Mista, en_carregadã de apreciar 
o projeto de lei delegada- teremos de nos deter, no âmbito 
-~_e_ nossa Bancada, no ~XÇl_m,e_aprofundado dessa matéria, não 
s6 quanto ao projeto de delegação de poderes, que tem que 
ser o mais restrito possível - se for o caso apenas para abran
ger a possibilidade de concessão de_ gr;;ttificações a servidores 
públicos civis e militares do Poder Executivo - e_ ao projeto 
de lei que vai traçar os critérios da isonomia. Quanto a este 
último, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. a mim me -

. assalta, desde a sua publicação -pela imprensa, uma dúvida 
atroz, por entender que não se pod~ congelar gratificações 
dos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário niediante 
uma simples lei ordinária. Se se chegasse a admitir semelhante 
idéia, acho, ela só poderia vir a ser concretizada por meio, 
evidentemente, de proposta de emenda à Constituição, já 
que o art. 37 da Carta Magna, no seu item XI, estabelece 
que a revisão da remuneração dos servidores públicos civis 
e militares da União dar-se-á na mesma datª- ~ nos mesmos 
percentuais, o que vale dizer, não há como congelar gratifica~ 
ções por lei, porque elas estão incluídas no global das remune
rações a que fazem jus os servidores da União. É apenas 
um aspecto que levanto neste instante, na convicção de que 
V. Ex\ que é estudioso do Direito Constitucional, haverá 
de lançar as suas luzes s_obre esse e outros dispositivos. Temos 
como certa, porém, a necessidade imperiosa de votar normas 
de natureza constitucional ou legal, que regulamentem a Cons
tituição e que estabeleçam o princípio da is6nomia para os 
servidores públicos civis, sem deixar de considerar a melhoria 
Armadas brasileiras, já que os militares são seryidorés que 

se df:dicam, exclusivamente, ao serviço público. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Obrigàdo a 
V. Ex~ O aparte de V. Ex~ acresce muitos detalhes da maior 
importância no meu pronunciamento. Preciso dizer a V. E~ 
_que e_ntendo que há um x:eceio muito fundado quanto a isono
núã. Todo mundo quer a isonomia. É uma idéía paCificamente 
aceita. Mas isonomia, não a utilização dessa figura para o 
es:ffiagamento de determinadas_ camadas, de determinados seg
mentos do serviço público federal, quer seja na área do Execu
tivo, do Legi_slativo ou do Judiciário~ 

Não se pode adotar a tese da ison9mia_para achatar OI}._~J;'OS 
setores que porventura teilham escapãdo da sanha do Sr. João 
Santana, na trágica passagem desse cidadão pela Secretaria 
de Administração do Governo Federal. 

O fato, co:.~nador Humberto. LuCena, é Q_ue ninguém é 
contra a isot Jtnia. Todos querem a isonómia. Mas o funciona
lismo público brasileiro quer o direito de acompanhar, com
preender e ajudar a fazer essa isonomia. Ela não pode ser 
algo imposto em prejuízo e detrimento de alguns. Ela é o 
crescimeJ!.~O dos que foram achatados. Houve no.Brasil, por 
exemplo, o achatamento do servi~?or púb_Iico militar, sem_que 
se entenda a razão pela qual isso aconteceu. Mas foi exatã
mente no período do Governo Collor que se acresceu a drama
ti.cidade vencimental dos servidores das três Armas. Houve 
um desrespeito, uma desconsideração. E isso deve ser conser-
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ta-do. Mas para que se conserte não é necessário o aleijárriento 
de outros setores da mesma administraç_ão pública. 

A isonomia é, por enquanto~ um dispositivo subjetivo 
da própria Constituição Federal. É uma perspectiva. Para 
que a isonomia fOsSe- perfeita, ela deveria conreçar no Poder 
Executivo. POr qUe deveria começar no Poder Executivo? 
Porque o Poder Executivo, pela própria Constituição, é o 
parâmetro da isonomia ...:__ a própriá Constituição determina 
que o parâmetro da isonomia é o Poâer Executivo. 

Portanto-; patã Obter a verdadeira isonomi3., teríamos ini
cialmente que exercer um trabalho eficaz no âmbito do _Poder 
Executivo, aplicar a isonomia neste Poder e depois ele ser 
o parâmetro para o Legislativo e o JudiciáriO. Isso, Iio entanto, 
não aconteceu. Quer~se forçar uma isonomia dos Três Pod_e~ 
res, sem o cuidado de criar a igualdade do poder, que é básico, 
do poder que será o modelo para os demais no futUro do 
cumprimento constitucional. 

Quanto à disposição da Constituição, ela não admite o 
achatamento salarial. Ela, Constituição, manda que todos te
nham aumento na mesma data, com os mesmos percentuais. 
Portanto, a- isonomia não pode vir em forma de aumento. 
Há de se encontrar uma solução, para que ela venha e permita 
a igualdade do que se percebe em cada cargo, a igualdade 
dos vencimentos, a igualdade salarial, a igualdade da renda 
pelo trabalho, das pessoas que têm uma atividade igual ou 
semelhante. 

Mas não é isso que se está tentante. o_ que se- tenta 
é exatamente o aproveitamento da reivindicação dos militares 
para o achatamento de servidores civis, principalmente do 
Poder Legislativo e do Poder Judiciário. -

Essa é a verdadeira tentativa, como se- o Sr. João Santana 
tivesse morrido e o seu espírito· estivesse encarnado em um 
outro_ desgraçado que esteja com os seus mesmos ideais, com 
os seus mesmos sentimentos e as suas mesmas metas destrui
doras, que, na verdade, aviltaram o Governo do -Presidente 
da República. 

O que quero dizer é que deve a Casa, esta Casa-, notada
mente, estar alerta, muito desperta, com os olhos muito arre
galados para todas essas questões, porque o Governo atual 
deixou de merecer a confiança dos brasileiros, nOta~mente 
diante da motivação que há provocado a convocação de tantas 
e tantas CPI para a apuração de verdadeiros escândalos nacio
nais. 

O que tem aconteCido? A Presidência da República, em 
nenhum momento, na verdade, desautoriza o pedido de lei 
delegada. Daí por que tem certeza que V. Ex• está falando 
corretamente, quando alega que a delegação~ se houver, deve~ 
rá ser muito específiCa, totalmente específicil., InuitO detetmi~ 
nada, para evitar que, por meio de lei delegada, venham 
os mesmos desmandos _q~e assolaram O MinistériO da Saúde, 
o. Ministério do Trabalho e da Previâência Social, que assola
ram a CaíXa: Económica Federal, que desmontaram a Petro
brás e que alcançaram, de resto, setores da maior im-portãnciã. 
da vida pública brasileira. Há um receio em toda e qualquer 
delegação que seja pedida, ex:atamente neste momento. O 
que quero dizer, no entanto, é que nenhUma teivindicação, 
por mais justa que seja, pode deixar de ser exam~nada, mas 
também não pode esmagar o princípio constitucional. Have
mos de encontrar, para o atendimento das reivindicações, 
a hannonia do que se pede, com a letra da Constituição. 
O direito adquirido é da essência democrátic"a. Não podemos 
ª'tender direitos adquiiidos, em nenhuma hipótese, muito em-

bOra o Governo, ínocenteméhte, ·pense· que pode substituir 
toda a legalidade brasileira, todO o DfieTtO btasTieiro; pela 
violência que pretende que seja irt§titUcionalizada e cj_fie venha, 
adma de tudo, no desrespeito ao cidadão, quando o grande 
intento da Assembléia Nacional CoristitUinte foi-êx-atamen.te 
produzir uma Constituição cidadã,_ uma Constituição onde 
o cidadão apareça em primeiro Plãilo; coino na verdade apare~ 
nstrumentos de defesa da pessoa humana, da cidadania, da 

_pessoa natural, da gente, da espécie humana, uma ConSti
tuição humana- e não puramente de regras estatais, como já 
havia acontecido neste País em outras oportunidades menos 
democráticas do que aquelas q~e se consumaram a 5 de outu-
bro de 1988. · 

Por isso, Sr. Presidente, quero alei-tar o CongreSso Nacio
nal para que tenha muitO"cuid.ado Ç:Otn as piopostas-presiden
ciàis. Eu vi_ o entusiasmo que ocotr-eu -n-as_duas Casas, quando 
do surgimento, no cenário nacional, da figura macabi:-a de 

-Dona Zélia Ca:fdoso. de Mello, essa cidadã que, criminosa
mente, criou um problema para a economia brasileira, pOsto 
que dissesse iria resolver os problemas de inflação e outras 
questões graves ligadas ao setor económico-financeiro, Com 
muito antusiasmo, medidas provisórias desadequadas -e in~ 
constitucionais foram aqui aprovadas, ao arrepio da Consti
tuição, da cidadania e do respeito ao povo brasileiro. Agora, 
com essas novas mensagens que c~egam, é como se estivés
semos voltando aos tempos iniciais do Presidente Collor, àque
la época em que ele entrou correndo pelo plenário do Con
gresso Nacional para empossar-se na Presidência da Repú~ 
blica. 

Como ele tinha pressa para nos desgraçar, Sr. Presidente! 
. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Al,lreo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, 
a data de anteontem foi assinalado o transcurso do qUinto 
ano do passamento do nosso querido companheiro Fábio Pe· 
reira de Lucena Bitencourt. Sucessor que fui, na qualidade 
de sup_lente daquele titular, não quero que essa data passe 
esqueCida, porque se trata de um dos nomes e uma das inteli~ 
gências mais eXp"teSsivas de todo Poder Legislativo desta épo· 
ca. . -

- Não preciso destacar a inteligência e a cultura daquele 
orador imbatível que, quase diãria.n\erite, ascendia a esUCtribu
na- e daqui trazia os problemas do Amazonas para a análise 
dos seus pares; ou, então, que analisava os assuntos de todo 
o País, para que as suãs palavras fossem jorro -esclarecedor, 
luz na área escura daquilo que, porventura, não pudesse ter 
sido entendido pelos compatrfcios. - --

Por isso, Sr. Presidente, mais uma vez, nesta oportu~ 
nidade, como_ ten?o feito nessa data. durante esteS -Cinco anos, 
q~ero planger a grande saudade daquele companheiro que 
fot para mim um mestre e um irtnão e que diariamente comigo 
mantinha um diálogo, onde nossas idéias se enttecruzaram, 
como se fôssemo~ crianças que trocam figurinhas. 

Sr. Presidente, Fábio Lucena deixou um rastro imorre
douro na terra em que nasceu, o Estado do Amazonas. E 
ele nunca foi, neSta tribUna e neste -plenário, um pusilânime, 
porque, filho que era das margens das águas turbilhonantes 
do rio Negr~, das cachoeiras de São Gabriel, o seu espíritO 
também fervilhava e corria riO" mesmO curso daqUelas· niajes:. 
tosas águas negras que afluem para o rio i\mazonaS. -
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. Quero, Sr. ~residente, desejar que as minhas palavras, 
ecoando neste recmto, tenham a ressonância das grandes men
sagens espirituais. E, se- porveritura, Fábio Lucena em outro 
planeta, em outra dimensao; em outros parâmetros tiver 
?portunidade de captar alguma coisa 'que. o nosso_c~ração 

.;IS: _a I)9~sa ternura para ele. ÇIJ.Viam, qu~ sirita, sem dúVida 
nenhuma, a sinceridade d_aquilo que dizemos, revestido de 
saudade e tendo a certeza de que jamais esqueceremos tão 
gronde figura. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. E~ um aparte? 

O SR. AUREO MELLO·- Com inuíbi,honra, $énador 
Humberto Ll.ICena. 

O Sr. Humberto Lucena- No momento em que V. 
Ex~ presta mais uma homenagem à memória do inesquecível 
companheiro de Bancada, o grande Senador Fábio Lucena, 
desejo levar a V. Ex•, não s6 em meu nome pesSoal mas 
de todos os integrantes da Bancada do PMDB, nossa total 
solidariedade. Lembro que, na verdade, Fábio Lucena foi 
um Senador dos mais atuantes, que, na sua curta pass,agem 
por esta Casa, escreveu páginas notáveis de saber humanístico 
n9s Anl.lis do Congresso Nacional. As palavras de V. E r têm 
!ll_ta significação, na medida em que, mais uma vez-, traçam. 
em rápidas pinceladas, o perfil daquele ilustre homem público 
que deixou um grande vazio na nossa representação no Senado 
Federal. Tenho absoluta certeza de que o seu exemplo de 
espírito público e patriotismo, haverá de germinar na vida 
polí9-ca do Amazonas, para que outras vocações possam surgir 
seguindo a sua trajetória, para que se ampliem, cada vez 
mais~ os padrões morais· e- políticos dos que_ atuam na vida 
pública. . .. 

O SR. MELLO - Muito obrigado, s~nador Hu~b~~to 
Lucena. · 
' Sei, inclusive, do quanto de bondade ~ de esforço V. 
~X' fez_nos ~omentos em que 'a enfermidad_e __ ~ a aflição_~cor
nam a· Fábto Lucena, no sentido da sua r~ç.uperação. Sei 
que V. EX' era um seu confidente, por assim dizer quase 
que uma espécie de padre confessor, a quem ele se' dirigia 
e contava p~ seus torDJ.er,.tps, as suas dificuldades, as suas 
vicissitudes. _ _ = _, ,.,- _ ---------,---

Sei que V. Ex• tudo fez para salvar a vida dê Fábio L~ce~a 
e, se aconteceu a tragédia, não foi por falta de assistência 
da Mesa Diretota, qUe V. Ex~ presidia. V. EX:' !em sido _sémPre 
um homem bondoso e de espírito voltado para o bem-estar 
dos seus cr: legas. Durante a sua admínistraçãõ, ·caracterizouRse 
pela liberalidade sem tacanhezas. V. Ex• foi um grande PresiR 
~~nte, que honrou e~ ..... ,-..,_sa e que, "'través pa sua atuação, 
mostrou que a P~aíba, também, nao mal~.··. -~~silânimês para 
cá. V. EX' presttg1ou sempre os seus companhehv~. ~- {oi um 
grande Presidente, como o é nosso querido -.Senador Maur:...· 
Benevid_s, figura exponencial da expressão p3.rlamentar deste 
País. 

V. Ex• há de estar lembrado daqueles momentos-em que 
o Fábio, que havi~ sido estudante de Direitõ-, que estudou 
também Enge_nhana, que COnhecia a fundo as Ciências Mate
mátiCa~, que. era formado em Economia, que era um jornalista 
e um esg~mtsta da palavra, de primeira qualidade, vinha para 
aquela tnbuna- ele, que era antes de tudo um tribuno fantás
tico -:-: lá terçav~ armas com o~ seus Companheiros, sempre 
no senttdo de apnmorar, aperfeiçoar e requintar o· Poder LeR 
gislativo brasileiro, que ele representava. 

O Sr. Valmir Campelo- Perm.iteMme V. Ex~ um aparte? 

O SR. AUREO MELLÓ - ~Com muita honra nobre 
Senador Valmir Campelo. _ - ' 

O Sr. ~Valniir Campelo...: Nobre SenadorAureo Mello, 
no momento em que V. Er faz uma l_!lensão muito honrosa, 
para todos nós e esta Casa do Senado Federal à memória 
do Saudoso Senador Fá!-!~o L_!J.c~na, eu também 'não poderia 
deixar de me manifestar. Tive o prazer de conviver com Fábio 
Lucena quando ele era Senador e eu, naquela época da Consti
tuinte, Deputado Federai. Tive- a felicidade· de constatar a 
suain_teligência, o seu _dinamismo, o seu companheirismo para 
com os colegas do Congresso ~acional. Lembro-me, muita 
vezes, dele na tribuna, defendendo os interesses do Estado 
do Amazonas. De forma que, hoje, quando V. Ex' enaltece, 
com muitas propriedade e com muita justiça, a inemóriã. do 
saudoso Senador Fábio Lucena, quero, também, nobre Sena
dor, juntar a minha voz à de V. Ex• para, em nome, tenho 
absoluta certeza, dos outros meus companheiros Senadores 

- que representam o DiStrito Federal, louvar e enaltecer o nome 
do saudoso Senador Fábio Lucena, que por muitas razões 

-contribuiu para o Estado do Amazonas, principalmente du
rante o processo constituinte, Onde p6de realizar um trabalho 
sério para o nosso País._Parabenizo V~ Ex~ por esie momento, 
quando traz a este Senado o nome do saudoso Senador Fábio 
Lucena. 

O SR. AUREO MELLO - Muito obrigado, eminente 
-representante do. Distrito Federal, líder das populações deste 
Planalto, Senador Valmir Campelo. V. Ex~, fazendo um ato 
de justiça, está também unindo a sua voz ao coro daqueles 
que. se encontram no plenário para rememorar a trajetória 
lummo~a daquele Parlamentar, cuja lembrança está inclusive 
concretlzad:'l em Manaus, através de uma ponte que liga Ma
na~s.ao bairro_ de São Raimundo, em cujas imediações ele 
resl(iiu durante muitos anos, e cujo nome -Fábio Lucena 
-foi dado por Amazonino Mendes. 

·Fábio Lucena não passou em nuvens brancas através da 
-vida. Ele deixou, além de uma família nuinerosa trabalhos 
importantes que continuam alumiando a escuridão' e a dificul
dade que porventura tenhamos no setor legislativo. 
_ _ ___ Quantas vezes_ v_i Fábio Lucena, de memória,· em cima 
do pedido, dar uma opinião, apontar um artigo, solucionar 
uma cons?-lta jurídica que todos nós lhe fazíamos, porque 
todos sab1amo~, nós do Amazonas, o quanto era culto e o 
quanto era brilhante aquele Parlamentar. -

Cor...duo estas palavras, Sr. Presidente, manifestaiido as
sim este preito para que _Fábio encontre o sossego no seu 
e~pírito tão inquieto, ele que muitas vezes me telefonou, pe
dmdo-me que rezasse por ele. A oração que fazemos é emitir 
o nosso pensamento para que, nos pátarnos irifinitõS- nas di
mensões augustaS do espaço, ele venha a encontrar a felicidade 
que w...;.os perseguimoS e que ele, de certo, há de ter alcançado 
na trajet6ria da pós~vída, misteriosa e difícil que todos nós 
sabemos que existe. 

- Portanto, ~r. Presidente, aqui fiCa este registro, com mui
ta saudade, mwtas ternura, muita afeição e com muita admi-
ração. - -

Era o· que tinb3 a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Aureo Mello, o Sr. Mau
ro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência 
que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. ' 
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao no_bre Líder_Humb_~:rto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA(PMDB,-- PB. Pronuncia 
o seguinte discurso.) ~sr. Presidente, Srs~ Senador~s_! venho 
a esta tribuna no momento em que· o Senhor Prestdente da 
República enc~minha ao Cbngress~ N~ciona~ ~en~agem, s?l~
citando uma lei delegada, para atnbmr grattftcaçoes de a~lvt
dade a servidores públicos civis .e militares do Poder Executivo, 
na linha do princípio de isonomia_e, bem assim, projeto de 
lei que "regulamenta o art ... 37, item 11 e o art-.-39, §V, 
da Constituição Federal e dá outras providências". 

Queremos f37er um apelo-ao Senhor Presidente da repú
blica, no sentido de que recomende ao Sr. Min_istro. da Econo
mia, Fazenda e Planejamento o reexame da sua dec1são, anun
ciada pela imprensa, de õ:}diar, para meado~ de no~en:tbro 
deste ano, o pagamento de 13~' salári? ~os seiVJ.dor~s pubhcos. 
O argumento utilizado pelo Sr. Mm1stro Mar:çího Marques 
Moreira, em entreVistas e, posteriormente, justificado pelas 
autoridades que compõem o segundo escalão da área econó
mica do Governo, foi O de que a União não disporia de recur
sos financeiros para fazer ao pagamento, que se tomou uma 
praxe no País, de 50% do valor de 139 salário no mês de 
j~nho corrente. . o • • • _ • 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, n6s_que diariamente le
mos os jornais, temos_tomando_conhecim~nto de que o supe
rávit fiscal do Teso_u_ro_Nacional, no presente exercício, vem 
alcançando índice bem elevado, o que significa que e~sa alega
ção do Ministério ·da Economia, Fazenda e PlaneJamento, 
salvo melhor juízO, não tem a menor procedência. . 

Não seria o pagamento, agora, de metade do 139 saláno, 
aos servidores públicos da União, que iria pôr em risco a 
execução orçamentária do exercício de.1992. _ ,. _ . -- .. 

A propósito da situação dos serv1dores pubhcos ctvts e 
militares temos ocupado, seguidamente, esta tribuna para lem
brar ao Senhor Presid~nte da .Repúbica, ao Sr. Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento e demais autoridades da 
área económica do Governo, que a categoria de trabalhadores 
que mais sofreu, ate hoje, neste País, partiCularmente no .. a~ual 
Governo, com a política de arrocho salarial foi, sem duvtda, 
a que ·compõem os servidores público~. : ·· . · _ 

Estamos diante de uma erosão mflactonána crescente: 
ao invés de descer, a inflação está aumentando. Já tivemos, 
em abril, um índice de quase 23%~e há uma previsão, para 
maio, de mais de 23%. Enquanto isso, os saláriós-·dos servi
dores públicos estão inteiramente defasadOs. _ _ ---

Portanto, o pagamento de metade do 139 saláno ao~ se~
dores federais, em junho corrente, seria· um ato de JUStiça 
e representaria, apertas, um· adiantamento do que eles têm 
direito a receber, no final do ano. 

Se não me engano, até hoje, não houv_~ n~nhum Govern_o 
neste País que se negasse a fazer esse pagamento no mês 
de junho. . _ . . 

Po:r isSO,-f3ço este apelo vêemente ao Senhor Prestdente 
da República, quando Sua Excelênci~ se pre-õcupa,.em definir 
a isonomia da remuneração dos servidores dos Tres Poderes, 
nos termos da Constituição. - -- · 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB - i' A Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs·. Senadores, neste 

momento o Congresso Nacional discute dois instrumentos im
portantes no processo de planejamento eorçamento da União: 
o Plano Plurianual e a Lei de_ Diretrizes Orçainentárias. 

Esses dois instrumentos do: PlaÕejamento brasileiro, ao 
lado do Orçamento Anual d_a_ U ni_ão, ·refletem aS três ferra
mentas operacionais que o Governo Federal utiliz_a para re~l~
zar as suas funções e desenvolver programas, píOJetos e atlVt
dades. 

Neste primeiro semestre, este Congresso está analisando 
o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na 
verdade, o Plano Plurianual representa, de acordo com· sua 
análise atual, apenas uma revisão que a Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza_ção aprovou, hoje 
pela manhã , com o Substitutivo do Relator Sertador Dario 
Pereira. Esse instrumento, modificildo na sua estiutra, no 
seu formato, pelo relator e pelas emendas oferecidas pelos 
Congressistas, no nosso enteilder, representa o apfiiliotame-n
to do processo de planejamento de médio prazo no Brasil. 

A proposta original do Governo Federàl, na verdade, 
como já disse uma vez nesta Casa, representava muit~ mais 
o que se chama tecnicamente de O PI--Orçamento Plunanual 
de Investimento - e não um Plano Plurianual com está pre
vosto pela Constituição Federal. Na verdade, -o Plano P~uria
nual, não representa, ãiilda o documento tecni_camente ~deal, 
metodologicamente bem estruturado, que sena o deseJável. 
Mas com as modificações apresentadas e aprovadas pela Co
missão podemos dizer que neste ano, com a revi~ão do Pl~no 
Plurianual, já tivemos um aprimoramento desse mstrumento. 

Não discuto, evidentemente, aqui, as prioridades, os pro
gramas e projetas nele contidos,_çonsiderando que a f!1e~sa-

. gero original do (}overno Federal, nesse sentido, foi,. ~om 
algumas pequenas modificações totalmente aprovada pelo Ple
nário da comissão, e creio que o s_erá também pelo Plenário 
do Congresso Nacional. 

O segundo grande instrumento do process~ de~plaiieja
mento que está sendo submetido à consideração do Congresso 
Nacional e a Lei de DiretrizeS Orçamentárias, cujo processo 
de discussão e votação começa hoje no plenário da Comissão 
de Planos e Orçamento. Essa lei~ a que deveria-definir as 
grandes diretrizes, as grandes r~gra~? as ~nd~s ~7~a~, ~s 
grandes prioridades que iriam nortear a concepça?, o: arranJO 

técnico-político do Orçamento global da União para o exer-
cício de 1993. -

O Sr. GeJ."Son Camata- Senador Coutinho Jorge, permi
te-me V. Ex• um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE- Com todo o prazer, ilustre 
Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)-Nobre Senador 
Coutinho Jorge, antes de V. Ex~ d:mceder o aparte, a Pre_si
dência pede licença para fazer um comunicado. aos Srs. Sena
dores que se encontram em seus gabinetes: logo após o pro
nunciamento do Senador Coutinho Jorge, Será feita a Ordem 
do Dia. 

Muito obrigado a V. Ex• 

o Sr. Gerson Camatà....:... Nobre -senador COutinho- J.ói-jie, 
se V. Ex~ me permite, antes do aparte, eu faria uma observação 
relativamente à solicitação do Sr. Presidente. É que a maioria 
dos Srs. Senadores não se encontram agora em seus gabinetes, 
pois, concomitantemente· com o plenário, estão funcionando 
três Comissões·: de Infra-Estrutura, de Assuntos Sociais e a_ 
CPI do PC. Enquanto o Regimento Interno não for efetiva-
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mente obedecido neste aspecto, vamos ter sempre este proble
ma de Senadores terem que freqüentar, ao mestnõ tempo, 
o plenário e as Com:issões àS q_uais pertenceni. Mas, nobre 
Senàdõ{CõutlnhO Jorge, V.-Ex~- aborda, com propriedade, 
a fase atual de discussões- do Orçamento que o Coogre:sso 
efetúa. Lembro aqui qQe o Congresso dti[ante vinte e poucos 
anos, apenas homologou __ ~- O_rçamento_._ Nãq se emendava 
o Orçaniento; era uma peça que vinha do Executivo e que 
o Congresso homologava, às vezes sem ler. Ree:ordo-me de 
que, certa feita, lá pelos idos de 78, o Orçamento veio apresen
tado num volume impresso, e depois verificou~e que algumas 
páginas não tinham sido nem abertas, ou-à faca ou com aquele 
abridor próprio de folhas de livros; e foi apl-oVado dessa fo_!m~. 
Há três anos, entretanto, o -congresso coinéÇO\Ilf -aprender 
a fazer orçamento e caminhou a passos largos ~esse sentido, 
conseguindo até obter uma rapidez surpreendente na confec
ção da peça orçamentária. Se 'V. Ex• olhar o último Orçamento 
que aprovamos, verá que ele não tem nenhuma marca da 
lei orçamentária que veio do Executivo. O Congresso, efetiVa
mentc, refez ou fez um novo Otçamerito para O País. Sou 
da opiníâo_, todavia~ e V. Ex~ aborda isso com propriedade 
-que~ pela sua importância~ o Plano Pluriãnuar e a LDO 
deveriam se fundamentar numa posição: evitar a pulverização 
dos _recursos orçamentár:ios a que estalnos _a_ssis~ind_o hoje. 
~ JlÍ,lrmal a luta, a briga, o desejo do p_a_rla~e_ntar de ªtr_air 
recursos_ para o Estado que ·representa ou para o -município 
que o· elegeu. EntretantO, há ca4a_ veZ maiS a drenagem de 
todos os recurs_os da União para os Estados· e muÍlicípioS, 
e quase sempre pulverizados. Isto porque o Relator, em face 
do grande número de eJ;D.endas - e o Relator_ pretendeu um 
número maior - reduz os recursos de uma e de outra, vai 
acomodando a situação--:- até para obter-votOS-- para CõiiSe-
guir_aprovar o seu parecer no final. Com iSSo, daquelas metas 
que a União fixa nó PluriaDual ou na LDO;·-nenhuma pode 
ser cumprida, porque não sobram recursos para investimerttÇ>S 
de maior vulto._ Eles são_drena'dos e pUlVerizados, ein função 
da pressão dos Parlamentares- eu faço isso, V. Ex~ também 
- para atenderem a pedidos de prefeitos e governadores, 
no sentido de que apres~ntern emendas da~ do prioridade aos 
respectivos municípios ou Estados. E conl6 o'Orçamento nun
ca atende a tudo que dele espera o administrador e a popula
ção, ele vai continuai ·s·endo Pulverizado, e o País, Cada vez 
maiS, perde a direção das- metas traça(fas- ou nO PiuriãOual 
ou, depois, nas diretrizes da LDO, que sãõ feitas antes da 
aprovação do OrçamentO. Se V. Ex~ me permite estender~me 
talvez por mais uns 30 segundoS, vou repetir unla emerida 
que apresentei há dois anos ao Regimento da Comissão de 
Orçamento, seguindo o que diz o dito popular: água mole 
em pedra dura tanto bate até que fura._Voll: repetinçlo, repe
tindo, ãté que, uma ho.ra, àccrntece. Essas denúncias feitas 
agora em tomo das emendas do Orçamento ocorrem todos 
os anos._Semp_re alguém reclan:ta q~e _ocorreu uma aprovação 
de maneira iriusitada~ que a ComisSão de Orçãmento- votou 
sem quorum, que um Parlamentar do Estado de Minas colocou 
uma emenda para fazer um hospital no Estado ge Santa C3t3~ 
rina, e que isso pode suscitar di.íVid"á Guàrito- à condUta do 
Parlamentar ou de quem sugeriu a emenda a ele. Tenho advo
gadt? a esta<!ualização do __ OrçamentO da Uni~o._Veja V. EX" 
que têm sobrado para a União inve~!ir _ erri torno di 15% 
do Orçamento. Depois do pagamento ·ao funcionalismo, des
pesas de custeio, pagamento de empréstimos, a União fica, 
no final, com algo em torno de 15% para investimento no 
território brasileiro. o-restante são despesas flxas, para as 

quais a Comissão -de Orçamelltos não pode tirar recursos des
viá-los para obras. Na Comissão de Orçamentos, nãq há dispu
ta, não há_ briga: há.Consenso geral em torno dessa parte 
orçamentária 1 _que é _ÇPIIlO um _cânQne - o Lus_tosa entende 
Qem Qi~so, Qorque et~ foi sejriinarisia -,a parte fixa e mutável 
do orçamento. Entretanto, a grande bfiga, a grande confUsão, 
as grandes denúncias- surgem em torno de apenas 15% do 

-Orç-amento. Eittão-; ·achava que se mudasse a sistemática de 
__ 'i-i.sc_!lS~_~o. na CÇI~Ís~~9,, _~pOder-se-üt resolver esse j:m~blerna. 
-Como? Na Comissão de Orç~rnento, na primeira- etapa,· o's 
Parlarrientares diScutiriaÍn critérios para estabelecer quanto 
caberia ao Maranhão, ao Espírito SaritO; 3u Ceará:- a· cadã 
Botado g_uantº ao pe-rcentual de investimentos. Feito isso, 
as Bancadas saberiam que, ao Estado do Maranhão caberiam 
100 bilhões; ao Espírito Santo so· biiliiies e a- São Paulo 300 
bilhões. Reúnem-se, ent~o, a Bancada de Senadores e Depu
tados do Estado do Espírito Santo, conversam com o Gover
nador_ e Prefeitos, apresentam emend~s relativas à(Juela im
pdttãitdá, corresponderite ao inveStimento pará o seu Esiadó, 
e le-vam as emendas, j~ aprovadas, para a Comissão apenas 
homologar. A sistemática atuãl, semldorCoutinho Jorge, pro
-vOca-algumas coisas ~?surdas. Veja\::_. Ex~ que eu fazia parte 
da Comissão; ·votava a favor de uma emenda para construir 
uma ponte no Estado do Acre, onde nunca fui; não tjnha 
elementos para julgar se aquela seria uma obra prioritária. 
O Senador Nabor Júnior, do Acre, votou a favor da construção 
de uma ponte sobre o rio Doce, na cidade de Colatina, onde 
S. Ex' nunca foi. S. Ex' não sabe se aqui!o é prioridade e 
por que solicitam recursos do OrçamentO para aquela ponte. 
No momento em que a comissão conseguir estadu~l.i_zar os 
recursos de investimentos da área federal, o Parlamentar vai 
votar-sobre aquilo que entende melhor para o ·seu Estado; 
vaí discutir com as comunidades e com o Governo do EstâdO, 
quais são a"s Prioridãdes para aqueles recursos da UniãO que 
vãO ser investidos no seu Estado -toda a celeuma e confusão 
com 70 rliii effiendas aCabará, porque somente haverá urna 
emenda para cada Parlamentar, distribuindo equitativamente 
recursos aos Estados. 

Seriam no máximo seiscentas e pouCas emendas, o relator 
não teria tanto trabalho, a comissão funcionaria rapidamente, 
e nunca mais se ouviriam as denúncias que ocorreu hoje. 
De modo que V. Exf, um Parlamentar dedicado que_ tive 
a oporturiidade de observar a sua atuação na comissão de 
presença permanente, profundamente dedicado ao conheci
mento da Lei de Meios, V. Ex~ poderia alinhar a sua liderança 
e a sua força na defesa dessa estadualização, para a melhoria 
do atendimento, por parte da União, _aos Estados e Municí
pios, e para que a comissão pudesse se desincumbir de sua 
árdua tarefa, de maneira mais dara1 mais cristalina. mais trans
parente e menos _susceptível a tantas críticas que temos rece
bido hoje em dia. Cumprimento V. Ex•, pois faz uma aborda
gem técnica, mostrando a sua preocupação nesse momento 
decisiVO, que vai influir nos Orçameritõs do ano que vem, 
na LDO e no Plurianual dos próximos anos, que estão a 
nossa frente; trata-se de uma abordagem __ técnica, que ainda 
não havia sido feita, aqui, no plenário do Senado Federal. 

OSR. COUTINHO JORGE- Senador Gerson Camata, 
suas colocações são bastante oportunas, porque V. Ex~ traz 
à baila um problema muito importante em relação ao funciona
mento, à estruturação çia nossa Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 



Junho de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 18 5041 

No meu entender, e concordo com V. EX", um dos grandes 
equívocos do processo de discussão orçamentária - e aqui 
estou generalizando, chamaríamos o instrumento de médio 
prazo de plano plurianual, os da dire_tiiZes- Orça:m-entárias e 
Orçamento em si, qualquer um dos três instrumentos - é 
exatamente a forma de funcionamento- da atual Comissão Mis~ 
t~ de Planos, Orçamentos Púhlicos e Fiscalização, que é regida 
pela Resolução n~' 1 do Conl ·essa_ Nac;ional_, e que já for um 
avanço, a partir do ano pas"'ado. _ Isso leva a uma série de 
tumultos, distúrbios e equívocos, às vezes, realmente, não 
deliberados ou, em grande parte, não conscierites de grande 
parte de relatores e sub-relatores. 

No ano passado, para dar um exemplo, tívemos o Orça
mento subdividido por mais de setenta relatores; um erro 
um equívoco metodológico, técniC<f; iinpossfVel de permitir 
uma coerente análise e discussão. Fui Relator, no caso excep
cional, de uma região, a Amazónia, na Sudarn, que compreen
dia o que se chama de área programa. Mas a maioria dos 
relatores, eminentemente setoriais, tinha dificuldade de uma 
visão global. 

Então, quando se discute o Oi.-çamento. ou ·se elabora 
um plano, temos que ter, pelo menos, uma visão global, uma 
visão setorial, uma visão espacial mais ampla, localizada. Sob 
esses ângulos é que precisa, realmente, fazer, elaborar, discutir 
e aprovar. Sem iSSo é muito-complicado o processo de elabo
ração do orçamento. 

V. Ex~ foi Governador, eu fui SeCretariO -de Planeja
mento, durante muitos anos, vivenciei a elaboração de progra
mas, orçamentos a nível estadual, regional, portanto, tenho 
experiência--peSSOal quanto à problemática e reconheço que 
a fórmula como foi feita a discussão do Orçamento, no ano 
passado, gerou problemas sérios. 

Além disso, as emendas, em número-de 70 mil, sem regras 
e diretrizes mínimas para a sua apresentação tumultuou o 
proce-sso. 

Como dissemos ontem, aqui, ao apartear o S_eoador 
Eduardo Suplicy, só o setor Ação Social, o relator setorial 
tinha que analisar mais de 21 mil emendas, as mais díspares 
entre si. É difícil, realmente, uma análise nesse sentido. 

Além disso, os prazos setoriais, os prazos dos sub-rela
tores não foram cumpridos, daí a complicação muito grave 
nos resultados do Orçamento. 

Não acredito que tenha havido interesse deliberado em 
alguns equívocos que surgiram; absolutamente~ É a metodo
logia, o'processo, a estratégia de discussão que é tumultuada. 

Falei ontem, insisto hoje, depois volto ao problema regia~ 
nal, temos que alterar o funcionamento-, a estrutura, a metodo
logia da comissão. Para isso foi designada uma Comissão Mis~ 
ta, presidida pelo Senador Chagas Rodrigues, e por acaso 
o Relator fui_ eu. O que fizemos? Pelo conhecimento que 
temos do pro-cesso, procuramos ouvir as Lideranças da Câma-_ 
ra e do Senado, ouvir os técnicos das duas Casas, que têm 
experiência importante. Com issO conseguimos um relativo 
consenso na mudança da Resolução n~ 1, em que, entre outros 
pontos, começou~se a discutir o número de membros da comis
são e de emendas. 

Além disso, pela primeira vez foi colocado que as emen
das podem ter caráter estadual e regional. As Bancadas pode
rão apresentar emendas de Bancada - coisa que não existia 
praticamente- e o número de emendas indiviclualizadas paas
sou a ficar restrito. Essa foi uma mtidã.n-ça -que está sendo 
analisada pelas lideranças da Casa, que espero sejam apro~ 
vadas. 

Para evitaJ: Os 70 sub-relatores, definiu-se que a Comissão 
atúaria com subcomissões temáticas; ·como de certa forma 
funcionou a Constituinte, e o número máXlniO de subcomis
sões seria- iguâl à chamada- fünciCnlal programática, que é 
oriunda da Lei n!' 4.320, que- rege tóâa a estrutura técnica 
do Orçamento. Então, não passaria de 16. No nos-so entender, 
8 ou 10 subcomissões seriam sufiderites. Tetíaniós, por exem
plo, Subcomissão de Infra-Estrutura. O relator teria i:oi:J.dições 
de uma visão global. Quando se tratar de rodovias, por exem
plo, ou de uma visão global de infra-estrutura de energia, 
permitiria que essa subcomissão, que seria pequena e com
posta de membros da comiss~o global, interessados no assun
to, especialistas, se possível, discUtir por grandes temas, por 
grandes setores. Isso já aliviaria aquele tumulto de 70 rela-
tOres. -

A subcomissão temátiCa aprovaria, evidentemente em 
caráter preliminar, faria as compatibilizações e, posteriormen
te, haveria um encaminhamento à consideração do Plenário. 
Isso seria um avanço excepcional, além da limitação de emen
das e a permissão de emendas partidárias e estadualizadas, 
ou regionalizadas, usando a sua terminologia. Isso é s6 para 
citar algumas modificaçõe_s. 

O texto está aqui e já foi submetido às Lideranças da 
Câmara, que praticamente o endossaram, e estão pleiteando 
ao Presídente do Congresso Nacional a urgência na sua vota
ção, O que nos ajudaria na discussão do Orçamento no segundo 
semestre. Quanto à estratégia que V. E~ propõe, de estabili
zação das discussões em termos de emendas, diria que é válida, 
porque concordo que 50% do Orçamento é colocado para 
o pagamento da díVida interna. Fica o resto para pessoal e 
custeio, despesas que tecnicamente são incomprimíveis, fican
do um saldo de ~0,15% para manipulação, de inversão; temos 
que levar em consideração que existem projetes em- ãnda
mento e que devem ser continuados-- e aqui eu falei há 
pouco no riome do ilustre Relator do Plano Plurianual e S. 
Ex~ sabe muitO bem que é incrível a limitação de recursos 
para projetes _novos. 

O"ra-, 'seria um critério se Considerásse-mOs primeiro os 
projetos que tenham uma visão global. Por exemplo, uma 
rodovia nacional tem que ter uma visão global; uma rodovia 
vicinal uma visãó local. Há rodovias federais, estaduais e muni~ 
cipais. Aí, sim, ·a- viSãõ- estadual, com percentual de recursos 
estadualizados. 

Portanto, nós teríamos que ter critérios para uma visão 
global, uma visão estadual e uma visão local. Teríamos, de 
acordo com o enfoque que se dá, condições de aprovar por 
Estado um percentual racional, de acordo com critérios popu
lacionais. São critérios que de certa forma a LDO c_ontempla, 
aos quais vou me referir rapidamente. De qualquer maneira, 
seria um avanço. Creio que essa proposta já está sendo, real
mente, concebida na elaboração do Orçamento de 1993. Mas 
o ilustre Senador deve trabalhar -e é importante a sua partici~ 
pação na sugestão de uma e_stratégia para o próprio Relator, 
que é o Senador Mansueto de Lavor. Isso S. E~~ poderia, 
por exemplo, colocar já no- documento preliminar, o chamado 
relatório preliminar, que S. Ex~ tem a obrigação de apresentar, 
logo depois da análise inicial do Orçamento encaminhado 
pelo Poder Executivo. AchO, portanto, que a sua visão é 
correta e pode ser encaixada perfeitamente. Endosso isso. 

Agora, no que diz respeito ao Plano Plurianual,- dizia 
eu que ele é um documento que, este ano, foi aprimorado 
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até hoje está -em- vigor. Pela forma como está apresentado, 
o _orçamento parece ser de difícil compreensão. Pela própria 
metodologia da funcional programática, pelo excessivo envol
vimento de números, de conceitos e convenções, toma-se o 
orçamento bastante difícil de ser compreendido à primeira 
vista. ---

Daí o processo orçamentário do Brasil ter sofrido, como 
disse o Senador Gerson Camata, faSes ein que o orçamento 
vinha para as Casas Legislativas --:- refiro-me ão Congresso 
Nacional, às Assembléias Legislativas Esta9uais e às Câmaras 
Municipais -como uma peça enigmática. E, como os parla
mentares não tinham as condições técnicas básicas para exami
ná-lo, ele era devolvido. Como Secretário do Planejamento, 
elaborei durante oito anos, oito orçamentos. Jamais a Assem
bléia Legislativa do meu Estado fazia alteraÇõeS, pela forma 
como ele era apresentado. 

Evidentemente, esse proces-so está sendo mudado, e o 
Congresso está tendo e~a responsabilidad~. ~~~os_ gu_t::: mos
trar que o plano plurianual, uma LDO ou o Orçamento anual 
são peças claras, objetivas, que têm um certo formato conve
rtiente. 

Mas o que explicam? O que expressam? Expressam, -em 
última análise, as prioridades de urna sociedade num certo 
horizonte temporal. Expressam o que a sociedade, através 
do Governo, quer para aquele tempo, em termos de progra
mas, projetas e atividades. 

Então o documento tein que ser claro, simples, objetiVo, 
inteligível, para o Parlamento. E, para mudarmos_ isso a nível 
de Brasil, é preciso começar pelo CongressO Nacional. À medi
da em que mudarmos aqui o Plano Plurianual da União, por 
exemplo, os Planos Plurianuais dos Estados __ o seguirão. A 
metodologia usada para a LDO da União irifluenciará todas 
as LDO dos Estados e_ d_os Municípios e, assim, sucessiVa
mente. 

Portanto, temos a capacidade de inovar e induzir a mu
dança do processo de planejamento e orçamento em nosso 
País~ Daí eu concordar com V. Er de que a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 
Nacional, este ano sobretudo, está aperfeiçoando, inovando, 
aprimorando_o processo, oferecendo um Plano_ Plurianual me
lhor que o do ano passado, numa LDO, não sendo aqUela 
dos nossos sonhos, a melhor possível dentro da realidade do 
momento. E o Orçamento, o programa que virá Do segundo 
semestre, evidentemente representa um avanço no processo 
de Planejamento e Orçamento da União._ E çiiria mais uma 
vez, Senador Júlio Campos, que temos a obrigação de aprovar 
a mudança da Resolução n9 1, a que me referi ·a póuco, que 
altera a estrutura, o funcioriamento, a metodologia de trabalho 
da Comissão, aprimorando o processo de análise dos instru
mentos já referidos, com isso permitindo que a análise, discus
são e aprovação desses instrumentos se_faça de forma racional, 
clara, cristalina, impedindo dúvidas_ como as que ocorreram 
no Orçamento do ano passado. 

A própria Câmara, por suas Lideranças, já informou que 
-eu insisto 'nisso, pois é importante para aprimorar o pro
cesso da ComiSsão de Orç-amentO do _Congresso Nacional -
vai solicitar ao Presidente_do Congresso a refonnulação da 
Resolução n9 1 - o projeto está prón:tO ..:.:.:., e com isso nós 
estaremos aptos a, no segundo s-emestre, realizar de forma 
coerente, equilibrada, a análise, discussãO e aprovação do 
Orçamento de 1992. 

Portanto, Sehàâor Júlio Campos, o processo é assim mes
mo. Através de aproximações sucessivas vamos corrigindo 

erros e.equívocos do passado, e aprimorãndo dois instrumen
tos iinportantes que são- os planos e os orçamentOs da União. 
E com isso, coril efeito em casc·ata, iremos alterar os mesmos 
equívocos que existem nos planos e orçamentos dos Estados 
e dos municípios brasileiros. 

- Esse trabalho indutor é fundamental e prioritário, e está 
sendo conduzido, este ano, pela Comissão de Planos e Orça
mentos do Congresso Nacional. Não temos dúvidas, portanto, 
de _q_ue Q Plano PlurianuaL aprovado hoje, pela manhã, já 
é um aprimoi'antento. A LDO, que vamos discutir a partir 
de hoje, às 17h, possivelmente iricluindo o dia de amanhã, 
representa um aprimoramento, e, com certeza, com a proposta 
orçamentária que o- Governo encaminhará dentro em breve 
e que será analisada no se.§J!ndo semestre tudo se passará 
de forma muito diferente da ·dO ailo pass-ado. 

Eram; pot:tanto~ estes registres o que eu queria trazer 
à consideração do Plenário do Senado Federal. Muito obriga
do, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Aureo Mello - Dario Pereira - Divaldo Suruagy -

Eduardo Suplicy - Flaviano Melo - Hydekel Freitas -
João Calmon -..,. Josaphat Marinho - Lucídio - Portella 
......:....·Márcio Lacerda. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Pela ordem 
de inscrição, passo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 
(Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Ronaldo Aragão. (Pau

sa.) 
S. Er tam.bém não está presente.--
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça. (Pau

sa.) 
S.- Ex! está- presente. 
Sobre a mesa_, requerimento que será lido pelo Sr. 1'? 

Secretário. 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 426, DE 1992 

Solicita informações ao Sr. Ministro da Aeronáu
tica sobre realização do Colóquio Mun_dja,l de Trans
porte Aéreo. 

Senhor Presidente, 
Reqlleíro a V. E~, Dos termos regimentais, seji:ult sõlicita

das, ao Sr. Ministro da_Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-do
Ar Sócrates da Costa Monteiro, as_ seguintes -irtfortnáções: 

1) Qual a data de realização, em Montreal, Canadá, 
sob os aUspícios da ICAO - Intematioiial CiVil A viation 
Organization, do "Colóquio Mundial sobre Transporte Aé
reo" e, bem assim, qual a sua agenda completa? 

2) Qual a composição da Delegação do Brasil e qualifi
cação de cada um dos seus membros _e a indicação de quais 
órgãos públicos ou entidades privadaS? -

3) Se, previamente, foram procedidas isoladamente e 
em reuniões conjuntas, a análise e os conte_xtos a respeito 
dos temas a serem debatidos nesse Coloquio? Qual a partici
pação do Departamento de Aviação Civil? 

4) Qual a posição que, oficialmente, a delegação brasi-
leira defenderá no Colóquio? -

5) Se, anteriOrmente, foram realizados outros eventos 
dessa natureza ou similares e, então, qual a composição da 
representação brasileiras e sua posição a respeito? 
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5.1) Solicitam-se cópias dos respectivos documentos. 
6) Qual a participação da Cernai e ou de orgão do Minis

tério da Aeronáutica ou do Ministério das Relações Exteriores 
no Colóquio? 

7) Idem, idem, em relação à representação brasileira 
parlamentar em Montreal, junto a JCAD e se foram realizadas 
reuniões conjuntas ou troca- de opiniões a respeito? 

Justificação 
Da agenda desse colóquio, ao que se diz, constam, dentre 

outros pontos: 
-"propriedade e controle estrangeiros e multinacionais 

de linhas aeréas", 
-''a cessão de empresas estrangeiras ao tráfego inte

rior". 
Por aí se vê a iritportâricüi do ternário a ser discutido 

em Montreal. 
Aliás, muitas frã.risforrriaÇões vêm ocorrendo no setor, 

com a passagem de empresas de certos países ao controle 
de multinacionais. -

Por isso mesmo há quem questione "se- não estamos diãn
te de uma boa programada seqüência de fatos que, a partir 
de lais mudanças, tem seguimento com o evento em foco, 
por sua vez a desdobrar-se através de Convenção, oficilií:aDdo 
a presença de bandeiras estrangeiras em linhas aéreas internas 
-como que numa segunda e definitiVa-Iase--do domínio do 
transporte aéreo pelos mencionados grupos estrangeiros". 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1992. -Senador Hum
berto Lucena. 

(Ao exame da Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE \Magno Bacelar) - O requeri
mento 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 pelo Sr. 1~' 
Secretário. · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 428, DE 1992 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento ~~~erno, 
requeirc inversãO da Ordem do Dia, a fim de que aS matérias, 
constantes dos itens 3 e 2 sejam submetidas ao PlenáriO em 
pleníltimo e último lugares, 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1992. -Magno Bacelar. 

O SR.PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento. 

Os S~nadores que o aprovam queiram permanecer sentaM 
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a inversão solicit"ada. 

O 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, tendo em vista 
a importância das matérias a serem votadas e o funcíonainent.O 
simultâneo na Casa de três Comissões Permanentes, ã.lém 
da CPI do caso PC, gósfclria que V. Ex~ fiZesse sáar as" campai
nhas, solicitando aos Srs. Senadores a suspensão das reuniões 
ora em funcionamento, para que S. Ex'"" se desloquem ao 
plenário. 

Era o que tinha a dizer, Sr. P-residente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~A Presi
dência acolhe a sugestão do nobre Senador Magno Bacelar 
e determina, a partir de agora, às -comissõeS permanentes 
da Casã, que façam cessar os trabalhos dos respectivos órgãos 
técnicos, a fim de que os Srs. -Seri3.dores acorram ao plenário 
e- possam gàtantir a apreciação da Ordem do Dia da sessão 
de hoje. Há importantes matérias incluídas em pauta- para 
decisão. Conseqüentemente, é imprescindível o compareci~ 
menta-dos Srs. Senadores, ainda mais porque dentre as maté
rias listadas para apreciação hoje há uma lei complementar, 

REQUERIMENTO N• 427, DE 1992 que exige quorum qualificado. Como se acham na Casa 57 
Srs.. Senadores, é indispensável que todos eles se encaminhem 

Senhor Presidente, ao plenário para garantir a apreciação da Oi-dem -do Di3. 
Requeiro licença, na forma regimentai;para me ausentar A tarde e a noite de ontem foram extremamente produ-

dos trabalhos da Casa, nos dias 22 e 23 do corrente mês, tivas na apreciação e votação de matéria legislativa. Apre
para participar da Convenção do Partido Trabalhista Brasi~ ciamos 42 proposições durante as seis sessões realizadas. Foi, 
leiro --PTB, em Curitiba, Paraná. talvez, um índice recorde pelo menos nos últimos quinze me-

Sala das Sessões, 17 _de jjunho de 1992. -Senador José ses, na atual Sessão Legislativa e na anterior. · 
Eduardo. Portanto, esperamos que reedite, na tarde de hoje, aquela 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Aprovado o mesma demonstração de espíiitO-j)Ublico dos Srs. Senadores 
requerimento, fica concedida a licença, nos termos do art. e comecel:n, realmente, a chegar ao plenário para permitir 
43, inciso II, do Regimento Interno. · a votação da Ordem do Dia. Trata-Se de matérias-inipórtaD.tes 

dência, que e Ocupada pelo Sr. Mlzuro -Beiii?Vidiú,- --e nessa proximidade do termo da primeira etapa da Sessão 
Presidente. Legislativa é fundamental que se promova um avançamento 

das discussões e respectivas votações. -
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado O SR. PRESIDENTE (Mauro llenevides)- Item 1: 

o tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa 62 Srs. Senadores. 
Passa-se à PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 31, DE 1992 
ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. · 

É lido o seguinte 

Em Regime de urgência, nos termos do 
Ri:t. 336, c, Regimento Interno.) 
Votação, em turno único~-do Projeto de Resolução 

n~' 31, de 1992 (apresentado como conclusão de Parecer 
de Plenário, Relator: Senador Pedro Simon), que auto
riza o Dovemo do Estado do Rio Grande do Sul, a 
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emitir c colocar no mercado, através de ofertas públi
cas, Letras Financeiras do Tesouro" do _Estado do Rio 
Grande do Sul-LFT/.RS, ven_Çív~is dq segundo semes-
tre de 1992. -- -

Em votação o projeto. 
Os SrS. ·senadores que o aprovam queiram permane-cer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 
A matéria vai à Comissão Diret_ora, para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me· 
sa, redação final que será lida pelo Sr. 1<:> Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 209, DE 1992 
(Da Comissão Diretota) 

Redação fmal do Projeto de Resolução o" 31, de 
1992. 

A Comissão D}retora apresenta a redação final do Pr6j~to 
de Re_so\uç_ão _n<:>. :?1, de .1992, que autoriza o Governo _do 
Estado do Rio Grârtde do Sul a emitir e~Ç_QIOcar no_ mercado, 
através de ofertas públicas, Letras- FinariCeiras do Tesouro 
daquele Estado. _ .. . . . .. . . _ . 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de junho de 1992. 
-Mauro Benevides, Presidente- Dirceu--carneiro, Relator 
- Alexandre Costa ,.... Lucfdio _portella, 

ANEXO AO PARECER N' 209, DE 1992 

Faço saber que ó Senado federa}Jlprovou, e _eu, Presi
dente, nos termos do art. 48~ item 28,- do Regimerito In~em~, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a elevar, temporariamente, em caráter excepcional, 
o limite definido pelo item II, do art. 3' da Resolução 
o~ 58/90, do Senado Federal, a fim de yiabil~ar a e~~o 
e colocação-Dó mercado de Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado do Rio Grande do Sul- LFT IRS, vencíveis 
no segundo semestre de 1992. 

Art. 1• _ É o Govemo do Estado do Rio Oran<le do Sul 
autorizado a elevar, temporariamente, em_ caráter exOOpcio
nal, o limite estabelecido no item II, do art. :}9 -da Resolução 
n'? 58, de 1990, do Senado Federal, a fim de viabilizar a emissão 
e colocação nó mercado, através de ofertas públicas de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grªnde do Sul 
-LFfiRS. .. ... , .. .. 

Parágrafo único. - A emissão da~ LFI/RS destina--s~ ao 
giro de oitenta e três por cento dos 3.090.'878.949 títulos venci· 
veis nO segurido semestre de 1992. __ _ _ _ __ ___ _ 

Art. 2" As condições financeiras da eriliSSã6 das LFT/ 
RS são -as seguintes: _ _ _ _ _ -

a) quantidade; a ser definida na data de resgate dos 
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de dezessete 
por cento; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Fjnanceiras do Tesou-

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1838-dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

_ Vencimento 

i".S-92 
15-8-92 
1"·11-92 
15-11-92 
15-11-92 

Total 

Tftl:ll_o 

53!46<) 
c_S3j~ 

5~[~6() 

531460 
53<1000 

o-uantidade 

9.(l43Aól 
40598.601 
2.S.I40.113 
16.mó.<l74 

. 16.(196.074 
3.000.000.000 

g) previsão de colocação e vencimento dos títul9S a serem 
emítidos: · · - - · · 

Colocaçllo Vencimento Tfiuk Data-Base 

3-8-92 15-11-'17 531H3!! 3-S-92 
17-8-92 15-8-97 531824 17-8-92 
3-11·92 15-1 I-97 53IRlR 3-I I -92 

16-1 I ·92 15-11-'17 51!R25 16-11-92 

h) forma -de colocação: através- de ofertas públicas, nOs 
termos da Resolução--o• 565, de 20 'de setembro d.e. 1979, 
do Banco CentraLdo Brasil; ·_:_ · · · . ___ ·: · · _- __ _ 

i) autorizãÇáo" legislativa: Leis t_?.gS 6.465 e 8.822, de 15 
de dezembro de 1972;- respectivatrtertte, e Decteto Estadual 
n• 34.090, de 6 de novembro de 1991. . _:_ -

Art. 39 Esta Resoh.1ção entra em \'igor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRE;SIDENTE (~aurQ B.enevides) .,--Em discus· 
são a redação fi~al. (Pausa.) 

- - Não havendo quem peça a pafaVra:;está~eríceiT'actá a-dis~ 
cussão. - - · - · 

Em votação: 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria -vai à promulgação. 

O SR. PKJ;:SIDENTE (Mauro Benevides) -Item 4: 

PROJETO DE LEI DÓ SENADO 
N• 106, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos- do art. 
172, I, do Regimento Interno.) . · · 

. Votação, effi turno~ único, do Projeto di Lei do 
Senado n,~J-06_, de 1991, de ~ut.oria, da Senadot:a :M:arluce 
Pinto,_ que acrescenta dispositivoS_ ao-ã.ftigó s~ da Lei 
n• 8.13.4,. d~ 27 de dez.embro de 1990, que altera a 

_legislação do Imposto-de Rendae dá outras providên· 
cias, tendo 

PARE CE R, proferido em Plenário, Relator: Se
nador Carlos Patrocínio .. 

- - ...... Favorável, nos termos de substitutivo que ofe-
rece. 

A discussão da matéria fOí-eilcetrada na sessão ordinária 
de 11 do corrente, quando teve a sua votação :;tdiada por 
falta de quorum. 

Sobre a mesa, requerimento que sreá lido pelo Sr. 19 

Secretário. -

Ê lido e aprovado o seguinte 
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REQUERIMENTO N• 429, DE 1992. 

N'os ternlos do ari. 315, combinado com a alínea cdo 
art. 279 do RegimentO Interno~ requeiro adiamento da votação 
do Projetb de Lei do Senado n'106, de 1991, por 30 dias. 

· Sala dás-Sessões, 17 de junho de 1992 . .:__ Meira Filho. 

O SR~ PRESIDENTÉ (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, fic3. adi3da a votação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5: 

Votação, em tu~o único, do ~rojeto de Lei dO 
· Senado n• 174, de 1991, de autoria do SenadorMawicio 

' · ' COtrêâ,' Que Con'sidera Contravenção p~nal a exigência 
de exame relativo a estado de gravidez para contratação 
~~ ~'!"prego, !Onqo . . · . _ . . • . ... ~ 

PARECER de Plenário, Relator: Senador Carlos 
Patrodnio, favorável. 

A discussão da ~atéria foi encerrada na sessão ordiD.ária 
de 11 do corrente. 

Em votação o projeto; (Pausa.) . 
OS Srs. Senadores que-o aprovam queiram permanecer 

stDtadóS: · · · · · ·_ · · 
Aprovado. . , . . . . . . . .. . . . . . _ 
A. maté~ vai à Comissão Díi"etara para· a redaçã~ final. 

É o seguinte o projeto aprovado:- -

PROJETO DE LEI DO SENADO 
· N• 174, DE 1991 

Considera cótitravenção peoal a e~gêoda de eXame 
relativo· a estadO de" gravidez para contratação de em-
!'rego. , , 

· o· Córtgresso -N ácional decreta: _ - _ _ _ -
Art. 1~> Constitui· COntraVenção pena,_ :Punida nos ter

mos desta lei, exigir,- para -efeito de seleção ·de candidata a 
emprego permanente ou temporário, teste, exame, laudo ates
tado, declaração _ou qualquer outro procedimento relativo a 
estado de gravidez: . . - : 

Pen"' prisão simples de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses 
ou multa de 40 (quarenta) a 240 (duzentos e quarenta) dias 
multa ou ambas as penas, cumulativamente. 

§ 1~ · 'Nas mesmas penas incorre quem induzir alguém 
à apresentação de qualquer das provas referidas neste artigo. 

§ 2• A pena será aumentada de 113 (um terço) se a 
infração for cometida por autoridade pública. 

Art. 2~' Será considerado agente da CQntravenção o titu
lar, Qiretor, gerente .ou. responsável pelo estabelecimento da 
empresa, individual ou coletiva; o presidente, superintendente 
diretor ou chefe de órgão ou repartição da administração pú
blica direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos m~nicípio~. 

Parágrafo único. _Equiparam-se à empresa, para -os efei
tos exclusivos deste artigo, o empregador individual, os profis
sionais liberais, as instituições de beneficência-, as asso'Ciações 
recreativas ou outras entidades sem fins lucrativos. 

Art. 3~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. _ 

Art. 49 Revogam-se as disposiões em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6: 

Votação, em turno único, do PrOjeto de--Lei áo 
Senado n"272, de 1991, de autoria·daSenadora Marluce 

Pinto, que aUtoriza as peSsoas -físicas a abaterem em 
suas declarações_de_ renda os gastos_com empregados 
domésticos~ g_á~Qtdi"a,S providências, tendo, __ _ 

PARECER: de Plenário, Relator: Senador Eduar
do Suplicy, favorável. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 11 do corrente, quando- teve a sua votação adiada por 
falta de quorum. --

Sobre a mesa, reqUerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido e aprovado o- seguinte 

REQUERIMENTO N• 430, DE.I992 ... 

Nos termos do art. 315, combinado com a alínea cdo 
.art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamentO da votãção 
do Projeto de Lei do Senado n' 272, de 1991. por 30 dias. 

Sala das Sessões,_l7 de junho.de 1992.- Meira Filho. 

O. SR. PRESIDENTE (Mauro !Íenevides) -c: Aprovado 
o Tequerimento, fica autorizado o adiamento solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 7: 

Votação, em turn-O tlnico, do Projeto de Lei do 
Senado n"273, de 1991, de autoria da Senadora Marluce 
Pinto, que transfere ao domínio do__ Estado de ~~rai.ma 
terras pertencentes à União e dá outras proVJ.dencias, 
tendo _ 

PARECER de Plenário·, Relator: Senador José 
Eduardo, favorável ao projeto e à Emenda n~ L 

Sobre a mesa, _requerimento que s~rá lido peio Sr. 19 

Secretário. 

É lido e aprOvado O segui~te 

REqUERIMENTO N• 431, DE 1992 

Nos termos -do art. 315, combinado com a alínea c do 
art. 279 do Regimento Interno~ requeiro adiamento da v~tçaão 
do Projeto de Lei do Senado n• 273, de 1991, por 30 dias. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1992.- Marco Macie!. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimentq, fica concedido o adiamento solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) -Item 8: . 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 267, 
de 1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos 
termos do art. 172, inciso I, do Regimento lnterno, 

_a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de L!!i do 
Senado n" 95, de 1991, de sua autoria, que dispõe ~obre 
a divulgação dos principais devedores junto à Secretaria 
_da Receita Federal, ao Ministério do Trabalho e da 

--Previdência Social e Caixa Económica Federal e ~á 
outras providências. 

Em votação O requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sen~ 

tados. _ 
Aprovado. 
O Projeto de.Lei do Senado ri9 95, de 1991, será incluído 

em Ordem do dia, op-ortunamente. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 9: 

Votação, em turno únito,-do_Requeririlerito n9 268, 
de 1992, do Senador Eduardo Stiplicy-, S_ôlícitando, nos. 
termos do art. 172, inciso I, do Regiii:t'ehto Interno, 
a inclusão em Ordem do Dia do Proje-to- de Lei do 
Senado n' 132, de 1991, de sua autoria, que dispõe 
sobre o depoimento de autoridade ou cidadão perante 
as ComisSões da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal e do Congresso Na,:iç.ç,al. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O. Projeto de Lei do Senado n' 132, de 1991, será incluído 

em Ordem do dia oportUnamente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,-lt~IJl 10: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 341, · 
de 1992, de autoria do Seandor Maurício _COrfêa' solici
tando, nos termos do art. 172, inciSo I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem elo Dja_,_do Projeto de 

· Leí da Câmara n? _9, de 1990, que cría o Programa 
Diário do Congresso Nacional para divulgação dos tra
balhos do Poder Legislativo na televisão, e- determina 
outras providências. 

Em votação. 
Os Si's. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei da Câmara n' 9, de 1990, ~será incluído 

em Ordem do Dia Oportunamente. --- · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 11: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 121, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
172, I, do Regimento Interno.) 

De autoria do Senador Marco M-~ciel, que deter
mina a contagem córito tempo de serviço no exterior, 
para todos os fins, o tempo de licença de diplomata 
cônjuge de diplomata em exercício no exterior. (De
pendendo de parecer.) 

Designo o Ilóbre SeJiádor Aureo Mello para proferir pare
cer sobre a matéria. 

O SR. AU!l.EO_MELLO (PRN - AM. Para proferir 
parecer.) - St. Presidente, Srs. Senadores. 

I 

O Projeto de Lei do Senado n' 212, de 1991, de autoria 
do eminente Senador Marco Maciel - inobstante as folhas 
datilográficas que inqUiiiam a ementa Original, transcrita à. 
epígrafe :-• visa ·a que sejãín cOntados como tempo de serviço 
no exterior, para todos os fins, os períódoS em que o diplo
mata, cônjuge de diplomata, haja estado em licença para 
acompanhar o cônjuge no exterior, nos termoS do art. 49 , 

mciso Vlll, da Lei n' 5.887, de 31 de maio de 1973. 
Isso é o que prevê o art. 19 do Projeto, dispondo o art. 

29 sobre a entrada em vigor na data da publicação, e o art. 
39 revogando-as disposições em contrário. -

2. Na Justificação, o preclaro Autor tio Projeto alega 
que: 

_ a) até a entrada em vigor do Decreto n? 22.234 (SiÇ, 
querendo dizer Decreto-Lei n"' 2.234)~ de 23 de_ janeiro :ct~ 
1985, o diplomata- se cônjuge de_ diplomata -·era, de 
fato, forçado a entrar em licens:fl. e_spc;cial para_ acotnpánhar 
o- cônjuge nO exterior, nos t~:rmos dfl Lei n9 ·5.887, de 31 
de maib.de 1973, cóm o que sua c.o.ntagem de tempo de exteriór 
permanecia nula (sic, para efeito de promoção?); ' ~ 

b) entretanto, nos termos ao_ Decreto n9 93326, de.l'~ 
de outubro de 1986 (regulamento de promoções cta· carreira 
~iplo,mática), fót~ estabelecido!) requisitos rilí_riíriiOS-de tem
PO: de se;rviço no _exte,rior, para as promoções a PriineitO Secre-:
tário, Çonselheifo, ·Ministro de Segurida ClisScfe ~Ministro 
de-Pnmeíra Classe;· · · · ~ · ~ · · 

c) com isso OS diplomatas, c6tijugés de ÇllplOmatas, que 
haviam sido fotÇ;ldO~ a_entrar __ e,m lis;ença para acompanhar 
córijuge no exterior, ficaram prejudicados, injuSta .e -eno"rm:e:. 
mente, em suas possibilidades de promoção --:-·o que ·ora 
se pretende corrigir; · · 

d) verdade é que então se estabeleceu dispensa de tal 
requisito para a promoção ao·cargcr·imediatamente_-superior, 
mas os efeitos· negativos se fazem sentir,· plenaniehte, nas 
promoções subseqüentes; - ·.' 
. e) por outro lado, esses diplomatas não _deixaram de exer-
cer, no exterior, funções víhc'uladas à missão diplomática; 

I) tal situação íqi r~çonhecida pelo fato de sereiJl contados 
os aludidos períodos para efeito de tempo de serviço, confor
Ill~ _sempre ocorreu; 

g) entretantd,~ aí se criou avaliação discrepante ao ser 
des_considerado esse tempo para efeitos de promoção; 

h) daí, o p~e,sente Projetp. çll' .I,e,i, objet~ValldO sanear 
tal .s~t~áÇão conflitfinte. c_om os princípiOS.de eqüídade e iSori.o~ 
rriia. · - _,_ · · - · 

3-. A Proposição foi despachada_ a esta CCJ, para decisão 
terminãtiva (Regimento Intemo;art. 91),'nãátindo sido apre· 
sentadas emenda~ ~o prazo· regimental (art. 122 e§ 19).-

II 

4. Cumpre·ã:'ésféi ComisSão ·opiriir sObre a·oon.stituCiO~
nalidade, juridicidade e regimentali_dade da m~tériã sgb __ exa~ 
me, bem assim -manifes:rat-se qúanto ao ·seu métito--(Regi-
mento Interno, art. 101, I e II). ' · · · 

Sem dúvida. trata-se -de matéria da competênCia da· 
União, cabendo ao Congresso Nacional dispor sobre ela. com 
a sanção do Presidente da República (CF; ait. 48). 

_ 5. Entretarito, à primeira vista, o-Projetó se a:figüririá 
inconstitucional, dado que são de iniCiativa privativa' do Presi
dente da República as leis que disponham sobre servidores 
públicos da União e seu Regime Jurídico (CF, art. 61, § 1', 
II,~. . ~~ 

Tratar-se-ia-, oassiin, de inconstituciOnalidade formal-S;iná-: . 
vel mediãnte sanção do Presidente da República, nos termos 
da Súinula 5, do Supremo Tribunal Federal. _0-enünÇladO 
da Súmula, consolidado, embora, na vigência da Constit!Jiç'ão 
Federal de 1946, permanece válido e está vazado.nos seguintes 
termos: ''A sanção do projeto supre a falta de inicíativa do 
Poder LegislativO". · 

Na verdade, porém, não há inconstitud_onaUdade, pois, 
no caso, nã_o _se cuida ele esta,be1ecer novas n9nnas para a 
aposentadoria de servidor público, a saber, do_ pessoal dipld- · 
mático, mas de tornar explícito direito adquirido na _vigênci;l 
de lei ãnteriór à ãtual. Seria, pois, uma proposta -de lei mera
mente interpretativa, não iricidente, portanto, na esfera de 
exclusividade da iniciativa do Poder Executivo. 
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Esse entendimento é tanto mais adequado, _q_!lanto se 
constata o caráter restritivo ·ao -preceito contido no § 19, II, 
c·do art. 61 da Constituição: A regra penal é- a âo caput 
do ·mesmo artigo~ que estabelece, em primeiro lugar, "a qual
quer membro ou Comiss~o da Câlnara dos_Deputados, do 
Senado Federal ou do COngresso NaCion81", a competência 
para a iniciãtivadas le'is-complementares e ordinárias. 

Cabe. pois, ãp1icar o consagrã.do Plinciplo -de hermenêu
ticã, segUndo o qUafiis normas restritivas de direito interpre
tam-se estritamente .. Constitucional o Projeto-, também não 
há reparos a fazer, quanto à juridicidade. - --

6. Procede, a nosso ver, o motivo determinante da .Pro
posição sob exame, qual seja o de sanar a·quebra dos princípios 
de eqüidade e· isono:rnía, a· .fim de que sejam contados para 
todos os efeitos --'inclusive 'para promoção - os "períodos 
em que o diplomata, cônjuge de diplomata, haja se afastado 
para acompanhar o cônjUge no ext~rior, duiailfc!~ã vigência 
da Lei n• 5.887, de 1973, e nos precisos termos dos seús arts. 
49, inciso· VIII, e 79 

Dispunha a mencionada Lei n• 5.887, de 1973 (Altera 
disposições referentes_ ao regime jurfdico d6 diploirlatà e dá 
outras providências)~· - - - - · 

"Art. 4~ .O DipiOffiata temporariamente afasta
do do exercício- de seu cargo será agregado nos seguin
tes_casos: --

VIII- afastamento do exercício do cargo -para 
acompanhar o cônjuge, funcionáljo da Carreira de Dj

. plomata, removido ·para posto no exterior ou que já 
, se encon~re s.erv:h1do no exterior. 

~·. ·~ ._A.rt~. s; -~ A;~~~~~Çã~--~~~á ·d;~;~t-~d~~P~l~ ··p~~~i-
ctentc da República ·e-abrirá vaga na classe a que ·perten-
ça o Diplomata. -

Art. 7~ Ressalvadas as hipóteses previstas nos 
itens I e IV, do art. 4", o tempo em que o diplomata 
permanecer agregado será contado piua todos os efei
tos. 

Parágrafo único. Q_ período -~e agregaç-ão scirá 
contado somente para fins de aposentadoria, rto caso 
previsto no item III, e pãra efeito de aniigüidade na 
ClaSSe e apOSentadoria,- :ria hipótese-do item VII. 

Art. 9"' O ocupante de- cargo da Carreira de Di
plomata não terá direító à retribuição, enquanto durar 
a agregação prevista nos itens I, VI, VII e VIII .. 

Art. 10. Cessado o motivo da agregação, o Di~ 
plomata, mediante ato do Ministro de Estado, reassu
mirá~ o eXercício P,o cargo, passando a_ ocupar, na res~ 
pectiva Classe, o lugar que lhe competir por ordem 
de antigüidadc. 

Art. 12. No caso de que trata o inciso VIII, do 
art. 4", quando o cónjuge que estava servindo no exte~ 
rior assumir função na Secretaria de EstadO, o cônjuge 
agregado terá o direito de rcassum~r,suas fu_nções, se 
assiffi o requerer ao Miõistro de Estado." (G.rifoi.I~se;) 

Já o Decreto-Lei n" 2.234, de 23 de janeiro de 1985 ("li
mita a remuneração e demais vantagens devidas a diplomatas 

ci:tsados, servindO juil~os no exterior"), viria a: dispor- o se~ 
guinte: 

"Art. 19 No caso de remoção de Diplomatas ca~ 
sados para o mesmo posto otrsede no exterior, apenas 
um dos cônjuges fará jus, por opção, ã percepção da 
Indenização de Representação no Exterior prevista no 
art. 16 da Lei n• 5.809, de 10 de outubro de 1972. 
~- .- • "" • • • ••• '"'" •' ;, '••• ..,..... ••• .,_ • ••• •'"'-••~•-..•• •• ~._.,.""'•"•••'-•• •• ..... ••u•-• 

Art. 3~ As modalidades, circunstâncias e cOndi
ções de remoção de Diplomatas casados serão objeto 
.de r~gulamento." 

Por sua vez, a referida Lei n~ 5;S87n3 víria a ser expressa
mente revogada pelo art. 93 da Lei n' 7.501, de 27 de junho 
de 1986 (Institui o regime jurídico dos funcionários-do Serviço 
Exterior. e dá outras providências), que assim passou a regular 
a matéria: · · · 

"Art. 2• O ServiçO Exterior é compostô da car
reira de Diplomata e da Categoria Funcio~~l de Oficial 
de Chancelaria. 

A~t. lD. N.ão_pOd~i~se.J;prorllovido; Por mereci
mento ou antigüidade,. o fun:cionário temporariamente 
afastado do exercício do c~rgo e~ razão de: · 
.................... ' . .-: .. : .... :. ~. ~·-·. ·- ---·. ····~--.. -~; ... ":. ...... . 

- II -licença por motivo de afastamento do côn-
juie; ' -- · · ·' .-' ' .- · 

Art. 11. Somente por an'tfgüida.de_ poderá ser 
promovido o funcionário do Serviço Exterior que se 
encontrar em gozo de licet:l'Ç_à extraordinári~. C)U inves
tido eiit mandato eletívo, Cujo exercíciO lhe ·exija o 
afastamento. · · 

Art. 23. O funcionário.do Serviço EXterior casa
do, cujo cônjuge; também íritegrante dO Servíço Exte
rior, for removido para o exterior ou nele encontrar-se 
em missão permanente, poderá entrar em licença ex
traordinária, sem-remuneraÇão oli retribuição, se assim 
o desejar ou desde que não satisfaça os reqúisitos, esti
pulados em regulamento, para ser removido para o 
mesmo posto de seu cônjuge .ou para outro posto na 
mesma sede em que este se_encontre. -=-

Parágrafo único. .Não poderá permanecer em Ii
- · · · &:ilça ·extràordiríáría ·o funcionáíio cujO êônjuge; tam

bém integrante do Serviço Exterioi, removido do exte
rior, venha a apresentar-se na Secretaria de Estado. 

Art. 40. A carreira de Diplomata do Serviço Ex
terior, de nível superior, estruturada na forma desta 
Lei, é constituída pelas classes do Miriistro -de Primeira 
Classe, MiníStro de- Segurida Classe, COriseThei!o, Pri
meiro Secretário, Segundo Secretário e Terceiro secre: 
tárío,-em ordem hierá.f<illiCa funcional decrescente. 

. . . . ~ ..... ' ............ --~~- .... '. ~. "-""' ~- .-~-. ·-·-· .... ~-- ........ -~ ...... ...-.. . 
Art. 51._ AspromoçõesnacarreiradeDiplomata 

obedecerão aos critérios de merecimento e de antigüi
dade, aplicadas da seguinte forma: 

I- promoção a Ministro de Primeira Classe e a 
Ministro de Segunda Classe, por merecimento; 

II- promoção a Conselheiro, na proporção de 
4 (quatro) por merecimento e 1 (uma) por antigüidade; 
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III -promoção a Primeiro Secretario, na propor R 

ção de 3 (três) por merecimento e 1 (uma) por antigüi-
dade;e __ _ 

IV- promoção a: ·segundo_ Secretário, por anti
güidade. 

Art. -52. Poderão _ser promovidos, por mereci
mento os Diplomatas que satisfaçam aos seguintes re-
quiSitos espectfiOcs: · --- · 

1-no caso de promoção- a Ministro de Primeira 
Classe, contar o MiniStro de Segunda Classe, no mí-
nimo:--- _ -· -

a) 20 (vinte)_ ãn~s ·de ~f~_t.ivo- exercÚ:io, ·compu
tados a partir da posse em cargo da classe inicial da 
carreira, dos quais pelo_menos 10 (dez) anos de serviços 
prestadps no .exterior; e 

. b) 3 (três) anos de exercício, como titular, de fun
ções _de chefia na Secretaria de. Estado ou em posto 
no ~xterior, de acor~o com o dispoto em regulamento; 

II - no caso de: promoção a Ministrp de Segunda 
Clisse~ haver o Conselheiro concluído o Curso de Altos 
Estudos e CQntar pelo menos 15 (quinze) anos de efetivo 
exercício, computados a partir da posse em cargo da 

· claSse- ihicial da carreira, dos quais um mínimo de sete 
· ailos e !=fleio de .seJ:;VjÇos'prestados no ·exterior; 

Ill - no caso de promoção a Consdheiro, contar 
o Primeiro Secretário pelo menos 10 (dez) anos de 
'efetivo exercíciO, cómpUtados a partir da posse em car
go da classe inicial da Carreira, dos quais um_ mínimo 

. ,d~_S (cih~) an·os de serViços presüícfoS -no eXterior; 
IV- no casp de promoção a Primeiro Secretário, 

haver _o Segundo Secretário coric1ufdo o Cri.I'só de Aper
feiçoam-entO ·de' DiPlomatas e contar pelo- menos 2 
· (dois) anos de sérviços Prestados no ext~rior. 

§ 1" Computam-se, para efeito de _apuração de 
tempo de serviço ·prestado no exterior, os períodos 

'em ·que o Diplomata cumpriu: 
I- missõeS permanentes; e 
II -missõeS tfansítóriãs iniriterruptas de duraçãO 

"igual ou superior a 1 (um) ano. 

Art. 72. Ficam convertidos· em licença extraor
dinária os afastamentOs ·de Diplomatas, na fofma do 
'inciso VIU, do art. 4', da Lei n' 5.887, de 31 de maio 
de 1973, e os afàstamentos ou licel).ças deJu_ncionários 
na companhia de cônjuge, tambéril ocupante de cargo 
do Serviço Exterior, lotado em posto no exterior. 

Art. 73. A agregação de Diplomatas efetivada 
rios termos da Lei n' 5.887, de 31 de maio de 1973, 
cessará ria data da e:otrada em vigor desta Lei. 

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

Art. 80. A exigência de contagem de tempos mí
' nimos de serviço no exterior, a que se referem os Incisos 
I, II, III e IV do art. 52 ( ... ), bem como o requisito 
de funçãO de chefia preVisto na alínea b, -do inciso 
I, do art. 52 não Vigorarão, para a promoçãn~ unica
mente à classe imediatamente superior, dos ocupantes, 
na data da entrada em vigor desta Lei, de cargos de 
Ministro de Segunda Classe, Conselheii-o,-Primeiro Se
cretáriO -e Segundo Secretário d3 carreira de Diplomata 
e de Oficial de Chancelaria." (Grifóu-se.) 

7. Como se observa, a terminologia adotada na Justifi
cação não é a mesma da Lei o' 5.887/73. Nesta não havia 

a hipótese de Diplomata obter "licença especial para acompa
nhar cónjuge· no exterior"; a Lei referia-se· a -'"ágregaç-ão" 
do Diplomata, no caso de seu "afastamento( ... ) para acompa
nhar o cônJuge, -~ricjonârio da Carreira de Diplomata, remo
vido para posto no exterior ou que já se encontre servindo 
no exterior" (art. 4', VIII). 

Somente com o advento da Lei n'7.501/86, é que o Diplo
mata (ou Oficial de Chancelaria) casado, cujo cónjuge, tam
bém Diplomata (ou Oficial de Chancelaria), fosse removido 
para o exterior ou nele se_ encontrasse em mi.ssão permanente, 
pOderia entrar em "licenÇa extraordinária", sem remuneração 
ou tetribuição, se assim o de§tüa~se ou ___ Qã_o~_çonsç:_ê!isse ser 
removido para o mesmo posto de seu cônjuge ou parã.-outro
da mesma sede, neste caso.p porque não satisfiZesse os ;requi
sitos regulamentares para uemoção .(art. 23) .. 

Na data da entrada. em vigor desta Lei n'7.50lf8o;-ces5ou 
o mencionado instituto da agregação de Diplomatas (art. 73) 
e houve conversão automática, em ~'licença extraordinária", 
dos "afastamentos de Diplomatas", na forma do inciso VIII 
do art. 4' da Lei I.l' 5.8871_73 (art. 72). .. .. . ... 

A partir dessa data, como regra geral, o Diplo-mata (ou 
o Oficial de _Chan_celaria) _eQJ __ goz() _de licença e::üraor4inária 
só poderia ser promovido por antigüidade e não PQr -mereCi
mento (art. 11). Mas a própria Lei previu, como disposição 
transitória, a promoção, apenas à classe imediatamente supe
rior, dos então ocupantes de cargos da carreira âe Diplomata 
(e da categoria funcional de Oficial de Ch.ançe.laria). 

Por consegUinte, o Regulamento de Promoções da Car
reira de Diplomata do Serviço Exterior, anexo ao Decreto 
:09 ~3.326/86~ citad_o na !ustificação,_ não estabeleceu, per se, 
os requisitos e as exceções aplicáveis às aludidaS promoções. 
Ele apenas detalhou princípios, condições e procedimentos 
já constantes dos aCima transcritos dispOsitivos da Lei regula-
mentada (n' 7 .501186). · 

Na aplicação da Lei e do seu Regulamerito é que os 
Diplomatas, cônjuges de Diplomatas, na situação descrita no 
Projeto, podem ter sido preteridos ao se conSiderar como 

--sii:nples.expectativa de direito o próprio direito por eles adqui
ridos sob a égide da Lei n' 5.887!73. O qual não poderia 
ter sido prejudicado pela Lei n' 7.501/85, sob pena de colisão 
com o princípio constituCional da irretroatividade da Lei (CF 
de 1969, art. 153, § 3•; CF/88, art. S'>, XXXVI). 

III 

8. Assim sendo, e à vista de todo o exposto; resta-nos 
concluir pela aprovação do Projeto de Lei sob exame, desde 
que se venha a e-sçoimá-lo dos senões apontados, para ó que 
qferecemos O seguinte: 

SUilSTITUTIVO AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO N' 121, DE 1991 

Assegura a contagem, como tempo de serviço no 
-- -extedor, para efeito de promoção, dos períodos de afas

tamento do Diplomata agregado, cônjuge no exterior, 
sob a vigência da Lei D' 5.887, de 31 de maio de 1973-

0 cC>gressó' ~acional decreta: 
Art. 1' O disposto nos art. 11, 23, 52, 72, 73 e 80 da 

Lei n' 7.501, de 27 de junho de 1986, rião prejudica o direito 
adquirido por Diplomata agregado, sob a égide dos arts. 4t>, 
inciso VIII, e 7' da Lei n' 5.887, de 31 de maio de 1973, 
à contagem de tempo de serviço no exterior, para efeito de 
promoção por merecimento e antigüidade, dos períodos de 
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âfastamento para acompanhar o cônjuge, fu.nciói'fãriOda carM 
reira de Diplomata, removido para posto no exterior ou que 
já se encontrasse servindo no exterior. _ _ _ __ _ __ 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
<:ação. 

Art. 3" Revogain--se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
é favorãvel. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro ilenevldes) -A matéria 
fitará sobre a mesa durante cinco,sessões ordinárias, a fim 
de receber emendas, nos termos do Regimento Interno, quan
do, acredito, V. Ex~, com o brilho habitual, haverá de discu
ti-la. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. PreSidente~ DãO 
quero fiXar a -pOsição da Liderança do PMDB, favorável à 
natureza que está contida no projeto o~ginal. ~a verdade, 
o substitutivo restringe a COntagem do teriipõ de serviço, por
que exclui a aposentadoria, muito embora fale em benefícios 
intermediários. Seria iiia:dequado que o te·mpo de serviço fosse 
contado para promoções e outros benefíciós, não se contando, 
no entanto, para apose11tadoria. 

Então, faço esta sobre manifestação preliminar e antece
dente à que farei" no momento oportunO~ após o ofeiecimento 
de emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Casa 
aguardará a manifestação do nobre Líder Senador Cid Sabóia 

·de Carvalho. 

O Sr. Almir Gabriel- Sr. Presidente, peço a palavra 
para um·a breve comunicaÇão~ - ___ -

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel. 

O SR. ALMm GABRIEL (PSDB- BA. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é com enorme satisfação que comunico à; Casa 
que, em função da mudança de horários, resultante da resolu
ção ontem aprovada, hoje, a Comissão de Assuntos Sociais 
teve quorum e pôde aprovar matérias iniportantes que serão 
encaminhadas à Mesa do Senado Federal. 

Gostaria de parabenizar o esforço do Sr. Presidente e 
também de todos os Líderes, no sentido de concertarem uma 
forma adequada de funcionamento das oomissões e das pró
prias CPJs. Tenho certeza de que agora poder-se-á desblo
quear o trabalho de cada uma das comissões permanentes. 

Era a comunicação que eu gostaria de fazer, com o justo 
louvor a V. E~ e às Lideranças. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Almir Gabriel, a Mesa agradece a comunicaç_ão de _V. 
EX' e entende que o mérito deve ser creditado a V. EX' que, 
desde o primeiro momento, cob.clamou a pTópria Presidência 
da Casa e os demais presidente, e as Lideranças para que, 
em ação conjunta, eXaUríssemos a pauta existente f!aS várias 
comissões perman:ehtes, e a de Assuntos Sociais, exemplar
mente dirigida por V. EX', consigna, a·gora, pleno sucesso 
nessa investida inicial, que esperamos se prolongue na aprecia~ 
ção das demais matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n9 26, de 1991~Complementar, de autoria do 
Senador Ronaldo Aragji"o, que altera _a Lei Comple
mentar n~ 41, de 22 de-dezembro de 1981, tendo 

PARECER "favorável, sob n' 29, de 1992, da Co
missão. 

- de Assuntos EcOnõinicos 
A discussão da matéria: Iõi -enCerrada na sessão ordinária 

do dia 11 do corrente. 
Antes de passar -à votação; a Presidência esclâ.rece que, 

nos termos do_disposto no art. 288, a matéria~depende, para 
sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da com
posição da Casa. Trata~·se; portanto,-de lei complementar. 

A Presidência lembra aínda' aos Srs. Seiladores que há 
necessidade, obviamente, de quorum de 41 Srs. Senadores, 
todos com o voto "sim", para garantir a aceitação do projeto. 

-· O Sr. Gerson Ca~~ta -- Sr. ~residente, peço a palavra 
para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

OSR. GERSON CAMÀTA (PM:í>B ~ES. Para um escla
recimento. Sem revisão do_ orador.) - Sr. P:i:-esidente, no 
presente momento estão reunidas as Comissões de. Orçamen
tO; de Inquérito do PC e·· a de Infra-EstrUtura. Então, os 
-S-enadores estão dispersos por essas três comissõe_s. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro B'enevides) -A Casa fica 
ciente da comunicação, agora tqrn~da públic~apelq nobre Se~ 
nador Gerson Camata, e vai consultar a Assess_orja para saber 
se já houve algum adiamento. Salvó engano·, já teria ocorrido 
o adiamento desta proposição:'"(Pausa.). 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em relação 
ã Lei Complementar, há uma implicação mais sé:ria porque 
seriam nec_essários 41 votos "_sim" ._Mas é evide:ote que, diante 
da Mesa, estão presentes apenas 25 Srs. Senadores, e a própria 
Mesa, de plano, faz essa constatação. 

O Sr. RonaJdo Aragão- Sr. Presidente, Pe~Õ~a- palavra, 
pela ordem. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronald.o Aragão. 

O SR. RONÁLDO ARAGÃO (PMDB - RO. Pela or
dem.)- Sr. Presidente, então, a matéria fica adiada? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - É um adia
mento inevitável, diante da eVidência da falta de quorum no 
plenário. A votação da matéria~. pOrtanto, fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 2: 

Discussão, em turno úlliOO, do Projeto de Resolu
ção rio:> 7, de 1992, de autoria do Senador Iram Saraiva, 
que dispõe sobre limites globais e condiç6es para as 
operações de crédito interno e externo dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios e suas autarquias, 
e estabelece limites e condições para concessão de ga
rantias, tendo 

PARECER, sob n' 164, de 1992, da Comissão. 
- de AsSUntos EcoilôiDiCos, favorável ao Projeto, 

nos termos de Substitutivo que oferece~ 

A Presidência determína a retirada da matéri3., nos ter
mos do art. 175, e, do Regimento Interno. 



Junho de 1992 DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seçã() II) Quinta-feira 18 5051 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) =Volta-se à 
lista de oradores. · _ · _ _ _ _ ___ _ 

O Sr. Ronaldo Aragão - Sr .. Presidénte, peço- a palavra 
para um esclarecimento. _ · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a 
palavra a V. EX' 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB - RO. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do Orador.) - Sr. Presiden_te_, 
como é evidente a falta de quorum e existem dois itens: o 
de número dois e o de número três, eu indagaria de V. Ex• 
se pretende convocar uma sess_ão extr_aordillária para a votação 
do item 2? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência confirma e esclarece ao nobre Senador R,onalçlo Ara
gão que essa sessão está programada para às 18h de hoje. 

Há solicitação endereçada à Mesa por alguns líderes parti
dários no sentido de que essa sessão, inicialmente programada 
para às 18h, seja realizada às_19h, porque uma das matérias 
a ser apreciada é a rolagem de dívidas dos Estados; votação 
de uma resolução que vai discipliná-la. Essa matéria ainda 
tem uma conotação polémica em razão de emendas apres_en~ 
tadas, que objetivam atender a solicitações de alguns Estados 
cuja dívida, para ser rolada, depende da aprovação dessa 
resolução com as pretendidas modificações. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre .Senador Jutahy Magalhães. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr .. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, 
quero fazer um breve registro sobre a figura de Clemente 
Mariani, em função de uma nota pública de protesto e de 
solidariedadde, subscrita por alguns de seus parentes e amigos, 
a p~opósito de matéria ve1culada por uma de nossas principais 
revistas. 

Clemente Mariani foi, sem dúvida, uma das mais expres
sivas personalidades da política nacional e baiana em nossa 
História contemporânea. Sua passagem pela vida pública foi 
marcada pela dignidade e por sua luta incansável em prol 
do desenvolvimento brasileiro e, em particular, da Bahia. 

Destacou-se como Deputado Federal, Ministro da Educa
ção, no Governo Outra, e Ministro da Fazenda, no Governo 
Jânio Quadros. -

À frente do- B-anco da Bãhia, foi ele um. dos maiores 
responsáveis pelo acelerado desenvolvimento que o Estado 
alcançou em seu tempo. 

Tudo isso significa um crédito de justiça histórica que 
não se pode negar à memória- de Clemente Mariani e ao 
que ele representou. . . 

O fato determinante do recente protesto de seus familia~ 
res e amigos foi a publicação pela revista Veja, em sua edição 
de 26 de fevereiro último, daquilo que Eduai'do Mariani cha
mou de "nova modalidade de boato - o histórico", que atin
giu injuriosamente-a inemória de seu pai. 

Não me cabe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eDtrar no 
mérito da questão. Cumpre-me, sim, por dever de conSciência, 
dar o testemunho da dignidade de Clemente Marianí e lamen
tar, como também o fazem seus parentes e amigos, que o 
direito de resposta, assegurado no art. 59, inciso V, da Consti
tuição, cuja aplicabilidade independe de norma regulamen
tadora, nos termos do§ 19 do citado art. 59, não seja integral-

?lente cumprido pela grande maio~ã dos ~rgão~ de nossa 
_m1prensa. 
- No caso, tendo ocorridO agravo à imagerit, Dão há coino 
recusar-.se o direito de resposta integral dos que represent~in 
o ofendido, sobretudo quando este não pode defender-se pes
soalmente. E, segundo os subscritores das notas de de~agravo, 
esse direito não teria sido integralmente respeitado pela re
vista. 

Por isso mesmo, ao encerrar este breve pronunciamento, 
peço a transcrição, nos Anais desta Casa, das manifestações 
assinadas por P~~rC? !Jeiiriqlle Mariani, Hamilton Prisco Paraí
so, Demonsthenes Madureira de PiO. h o Neto e Eduardo Ma
riani, todas publicadas no Jornal do Brasil, edição de 21 de 
março último; conforme os textos aqui anex-ados. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE" 0 SEI. JUTAHY MAGALHÃffS"EMSEU 
DISCURSO: . 

CLEMENTE MARJANI 
JB 21-3-92 .. 

Na edição do dia 26 de fevereiro , a reVista Veja, na 
sua seção "Históri~", publicou matéria sobre o governo do 
recém-falecido ex-PresidenteJánio Quadros, na qual foram 
feitas afrrmaç6es agressivamente ·adjetivas,_ que demonstram 
total desconhecimento sobre a atuação de Clemente Mariani 
no Ministério da Fazenda daquele período, assim como sobre 
ó seü C'aiátér. -

Na semana seguinte, meu irmão Eduardo Mariani e o 
Professor Demosthenes Madureira" de Pinho Neto enviaram 
cartas à revista, que esclareciam o que foram a Instrução 
204 e as medidas que resguardaram sua execução. Apenas 
uma carta, a de Eduardo Mariani, foi pUblicada parcialmente 
na edição do dia 18 de março, sendo omitidos trechos rele-
vantes_. ----~ "7-~:o -- -

COm a mesma intenção, o Sr. Hamilton Prisco_ Paraíso 
enviou carta àquela revista no dia 12 de março, a qual desco
nheço se será publicada ou não. 

Pelo respeito que merecem Clemente Mariani e a história 
do nosso país, reproduzo abaixo 7 n~ íntegra, as- cartas enviadas 
à revista. - Pedro Henrique Mariani. 

Resvista Veja 
Caixa Postal 2372 
CEP 01051 
São Paulo/SP 

Rio deJaneiro, 12 de março de 1992 

- Senhor Diretor d_e Redação: 
Li estarrecido, na edição de Veja de 26 de fevereiro, 

que parlamentar não identificado teria presenciado, no gabi
nete de executivo também não identificado da extinta Panair 
do Brasil, telefonema que a esse último teria dado, em março 
de 19~1, o então Ministro da Fazenda, Clemente Mariani, 
anuncl3ndo antecipadamente a reforma cambial implantada 
com a Instrução n' 204, da SUMOC. . 

Tendo acompanhado o Dr. Clemente Mariani au longo 
de sua vida pública e exercendo naquela ocasião as funções 
de chefes de seus gab.inete, sinto.:me no dever de informar 
a V. s~ que o fato relatado na referida publicação é iilteira~ 
mente falso, não possuindo qualquer resquício de verdade 
e não tendo jamais sido veiculado, nesses 31 _anos que nos 
separam da Instrução n' 204. . 
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A edição da mecionada Instrução foi cercada dos maiores 
cuidados, para evitar que alguém pudesse obter qualquer van
tagem indevida. Os vergonhosos leilões de promessas de venda 
de câmbio foram previamente suspensos, e a comercialização 
dos pr~dutos cujos preços foram afetados pela medida (trigo, 
petróleo, fertilizantes e papel de imprensa) foi rigorosamente 
disciplinada. 

Clemente Mariani foi um homem público digno, íntegro 
e honesto, como os que mais o tenham sido neste país, tendo 
exercfdo váriOs .e ele\'aáos cargos públicos sem que ninguém, 
jamais, tenha formulado qualquer dúvida a respeito de sua 
probidade. Lamentavelmente~ coube a Veja fazê-lo mais de 
10 anos depois de sua morte1 atribuindo a informantes anóni
mos a grave e injllstiça_agressão ã sua_métriórla. 

Saudações, - Hamilton Prlsco Paraiso-

Veja 
Caixa Postal 2372 
CEP01031-
SãÕ Paulo/SP 

DESASTRE HISTÓRICO 

É lamentável que o_ programa econômico da adminis
tração Quadros tenha sido reduzido por Veja a uma desvalo
rização do cruzeiro com conotações "moralistas". A reforma 
pretendida pela instrução 204 da SUMOCeoylras qúe a 
seguiram, tinha alcance muito maior, objetivando iniciar a 
transição de um modelo substitutivo de importações, marca 
registrada dos governos Vaigas e Kubitscheck, para uma estra
tégia de desenvolvimento alicerçada numa economia gradati
vamente mais aberta para os mercados internacionais. Neste 
sentido, cumpre observar que o diagnóstiCo feito pela" equipe 
econômica, liderada pelo ministro Clemente Mariani, quanto 
a necessidade de reforma institucional de tal monta naquele 
momento revelar-se-ia, em perspectiva, absolutamente corre
to, como bem ilu_stram a trajetória dos dois maiores tigres 
asiáticos, Coréia do Sul e Taiwan, qUe optaram por estratégias 
semelhantes no início dos anos sessenta. 

De. resto, associar a origem dos males do Brasil, airida 
que sutilmente, _a -~nexplicável renlÍllcia de Quadros, revela 
no mínimo urila preocupante incapacidae de amadurecimento 
na interpretação histórica. Outrossim, contribui unicamente 
para o imo~ilismo qu~ p~rmeia -a C':Iltura brasileira, que pensa 
a história cómo produtos de "desastres", que possivelmente 
são. atribuídos à "forças ocultas", quem sabe as mesmas que 
senam evocadas por Quadros. Mais construtivo seria, tentar 
se resgatar precisamente aquilo de mais positivo que foi pi-o
movido no curto espaço de seis meses de governo e que o 
desequilíbrio emocional de Quadros logrou abortar. - De
mosthenes M. de Pinto Neto, Professor no Programa de Mes
trado da FGV/SP. 

Ao Diretora de Redação da 
Revista Veja 

Sr. Diretor 

Rio, 27 de fevereiro de 1992 

Em defesa da memória de meu pai, Clemente Mariani, 
atingida injuriosamente por uma nova modalidade de boato, 
o hist~rico, veiculado_ e_m reportagem sobre o governo-Jânio 
Quadros, esclareço que: - ~ .o 

1. A Instrução 204 da Superintendência da Moeda e 
do Crédito, assinada em 13 de março de 1961, pelo economista 
Octavio Gouvêa de Bulhões, promoveu profunda reforma 

na sistemática cambial adotada pé lo governo J uscelinQ Kubits
check, reforma esta já anunciada em suas linhas gerais na 
campanha de Jânio Quadros. 

2. A maxi de~;valoi-ização referida não- foi de 55% e 
sim de 100% e abrangeu-, excluSivamente, o "câmbio de custo" 
pelo qual eram importados os derivados de petróleo, trigo, 
papel de imprensa, fertilizantes e alguns bens de Ga,pital. Ou
tros itens da pauta de importação e financeiros já eram transa
clonados em mercado livre ou através de leilões, em nível 
superior ao novo preço de «câmbio_de custo". 

3. Por proposta do}J.l.nistro Clemente Mariani, o Presi
dente Jânio Quadros baiXou, entre os dias 17 e 22 de março 
de 1961, quatro decretos regulando as condições de venda 

_ c;!()s estoques dos produtos importados pelo acâmbio de cus
to", existentes em 13 de março, impedindo que seus detentores 
se apropriassem ·do sobre preço decorrente do ajuste cambial. 

A~enciosamente, - Eduardo Mariani, Presidente do 
Conselho de Administração do Banco da Bahia Investimentos 
S/ A. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Conoedo 
~--a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR- VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs e Srs_ Senadores, 
as escolas da rede oficial de ensino do Distrito Federal encon
tram-se paralisadas há exatamente 42 dias. Mais de 450 mil 
alunos estão em vias de perder o·ano letivo. 

Os professores, em greve, mantêm-se irredutÍveis e o 
Sindicato da categoria adotou uma posição de inflexibilidade 
que está prejudicando toda a população. 

Ninguém discute a justiça das reivindicações salariais dos 
professores. Todos, do Governador aos paiS de alunos, reco
nhecemos que os salários dos professores precisam s-er Corri

. gidos. 
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que é neces

sário compreender é que o atendimento das reivindicações 
salariais dos professores não depende unicamente do Gover-_ 
nador Roriz. 

, As despesas com pessoal das áreas -de Educação, Saúde 
e Segurança no Distrito Federal estão a cargo da União, con
forme determina a Constituição Federal. 

- Talvez a sociedade brasiliense não saiba, mas as transfe
rências de recursos da área federal para Brasília, mesmo aque
las constitucionalmente asseguradas, têm sido extremamente 
reduzidas. 

Eu, que fui sub-relatOrda Comissão-Mista de-brÇãlnenio, 
__ sei e sou testemunha das difiCuldades de se alocar recursos 

para o Distffto Federal. - -- ---
Não se diga nem que-existe má-vontade do Governo Fede

ral nestas transferências. OCorre é que~;-não -é segredo para 
ninguém, a União está falida, não tem dinheiro! . 

Os esforços que o- Governador Roriz vem fazendo para 
obter os recurc;os_ necessários para ateilder as reivindicações 
salo:uiais do, .Professores são extraordinários. Toda a bancada 
federal está mobilizada para ajudá-lo nessa tarefa: __ _ 
- -:-:É preciso ficar claro para a popUlação c:)ue- o Governador 

Roriz está fazendo o possível e o impossível para normalizar 
a atividade dos sistemas de ensino oficial na CaPital da Repú-
blica.- -

____ f.or outro lado, não posso deiXar de reconhecei que os 
professores estão cobertos de razão ao reclamarem salários 
jUstos, compatíveis com a importância do trabalho que- execu
tam para a sociedade. 
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Reconheço que os salários pagos aos nossos professores 
são muito baixos, insuficientes para qUe oS ·mestres~ttaba
lhadores possam manter condignamente suas famílias. 

É uma situação dificílinia; -senhor Presídente, Senhores· 
Senadoresl - -

O que não concordo, no entanto, é com ã intransigência 
do Sindicato dos Professores. Não que_ eu queira dar palpite 
àquela competente diretoria de classe de como conduzir as 
reivindicações da categoria. Longe disso! 

Mas, a inflexibilidade demonstrada pelo SINPRO está 
prejudicando as negociações. Não-há como negar esta evi
dência 

O Governador Roriz se reuniu com a diretoria do sindi
cato e pediu um praro de 15 dias úteis para resolver a questão 
e apresentar uma proposta digna de salários. 

Pediu, também, que os professores retomassem à sala 
de aula nesse período, até para ter como negociar com a 
área económica do Governo Federal o repasse dos recursos 
financeiros necessários para ·a correção dos salários. 

A atitude do Governador foi correta. O pedido que fez 
de retomo dos professores às salas de aula foi sensato. Não 
se pode mais comprometer a sorte de quase meio milhão 
de alunos, que estão ameaçados de perder o ano letivo e 
cujo rendimento escolar já está prejUdiCado coro tan_tas inter-. 
rupções. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero fazer um apelo aos 
professores do Dístrito" Federal, pedindo, antes de mais Dada, 
um pouco de paciência. 

Os profeSsoi"es·sao homens e mulheres esclarecidos,_ que 
têm, melhor do que ninguéin, cOnsciência da complexidade 
que envolve a negociação de repasse de recursos da área fede
ral. 

Como pessoas bem informadas que são, os professores 
sabem perfeitamente das dificuldades de caixa da União. 

É preciso haver um pouco mais de equilíbrio na condução 
dos entendimentos com o Governo. 

Existe vorit~de poütica do Governador Roriz em resolver 
a questão. Negar isto seria uma tremenda injustiÇa. 

A proposta do Governador é razoáv6I. Não há por que 
não acreditar numa solução dentro dos 15 dias úteis ·solicitildos. 

O que iiãó-podemos Iiláis pertnilif -é ã absurda paralisação 
do ensino oficial por um período táo extenso. Isto, definitiva
mente, não interessa à pOpulação e, com toâa a certeza, não 
interessa, também, aos professores. Afinal, todos são pessoas 
extremamente responsáveis e com plena consciência das difi
culdades que o País vem enfrentando. 

Erá o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia 
o seguinte disCurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
IndiscutlVelmente, a EC0-92, comO ficou denominádo no 
Brasil essa imp-ortante reunião de países membros da ONU 
sobre meio-ambiente e desenvolvimento, passará à história 
da humanidade como ·o mais importante acofftecitnento rela
cionado com o futuro da vida e da terra ne~te de século, 
onde ainda Se luta, no mundo inteiro, com problemas _qUe 
há tempos já -deVeriam ter sido resolvidos, como as questões_ 
básicas de educação, trabalho. alimento e saúde. . _ . . . 

Houve uma grande repercussão na iritprensa so_bre os 
diversos-debates e deliberações. 

Mas queria agora, Sr. Presidente, e Sr. Senadores, fazer 
uma reflexão sobre um ponto que não repercutiu tanto, mas 
que me chamou a atenção; devido às suas profundas implica
ções na realidade social de nosso País. 

Um relógio digital, instalado em um dos pontos do Rio
centro, marCava a cada segundo o crescimento da populã.ção 
em três habitantes, e a cada oito segundo a perda de um 
hectare de solo fértil como conseqüência desse cr~scimento. 

As projeções demográficas dos especialistas iridicani que 
a população do mundo dobrou nos últi_mos "cj,uarenta anos 
e será de 8,5 bilhões até o ano 2:025. 

No Brasil, embora a taxa de crescimeilto," antes de 3%, 
tenha caído para 1,8%, seremos 200 milhões na virada- do 
século e mais de 250 milhões no ano 2.025 

Considerando esta tendênciã quase inflexfvel'e rdletindo 
sobre os noss_os _indicadores sociais que, apesar do iinenso 
esforço dos últimos governos, ainda apontam um enomié défi
cit em termos de habitação, saneamento básico,_ atendimento 
hospitalar e assistencial, educação, etc. , é- motivo de preocu
pação para todos nós, cidadãos, povo e governo, em especial 
a classe política. 

Se de futuro a situaçãC? ~os causa apreensão, fiqiiei Sensi
bilizado com um artigo publicado em O Estado de S. Paulo, 
edição de 13 de_ junho do corrente, e de autoria de uma autori
dade da área de saúde, com grande experiência dOCente Uni
versitária, de medicina :Pi.íb!icil ~ privada, além de uma consi~ 
derável vivência no setor--público, e que atualmente ocupa 
o cargo de Ministro da Saúde. 

O artigo é SUbscrito pelo eminente Ministro Adíb Jatene. 
apelando para os contribuintes do Fínsocial e prestando contas 
das cifras destinadas ao Ministério da. Saúde. onde o FinSocial 
contribui com cerca de 45% do seu orçamento, originário 
de 12 fontes distintas. 

E diz o Ministro: " ... _é. reSponsabilidade .constitucional 
oferecer assistê~cia médico~hospitalar e ambulatorial a toda 
a população. Isto implica em mais de um milhão de internações 
e· mais de JO milhões de consultas por mês. Ao lado disso, 
existem programas_ de prevenção e programas de saúde que 
não podem ser interrompidos, sob o risco de se perder todo 
o trabalho feito ao longo dos anos". 

E mais-adiante: ."Não é possível pedir às pessoas que 
não adoeçam, aos hospitais que não atendam, às epidemias 
que não ocorram, ao saneamento que se faça por milagre". 

Em seu apelo o Ministro alerta para o risco de desativação 
de vários serviços prioritários- de saúde por· falta dt:: meios 
se continuar a retração no recolhimento dos recursos desse 
fundo. · ·· · 

O Govemo Federal, sensibilizado para as necessidadeS 
do Ministério, durante este ano, restringili-ã despesas de vários 
setores, desde as Forças Armadas até a própria Presidência 
da República e materializou um reforço às v~rbas do Minis
tério, que em alguns casos chegou a 174%. 

Nã área ejrtptesarial, alguns grupos empresariais e bancos 
responderanf3o apelo compreendendo que o tributo, embora 
contestável, sua arrecadação não poderia ser interrompida, 
sob pena de afetar ·a ação do Ministério. 

E argumenta o Ministro que "as dificuldades que as em
presas enfrentam, por maiores que sejam, n-ão se comparam 
com a situaçâ<r de dóeiltes sem fecursps .até parã se alimentar, 
quanto mais para se tf.itã.r". Apelando para a solidaried3éle 
e a fraternidade que devem ocorrer os momentos de crises, 
quando o compromisso soeiãl _deVe caracterizar o exercício 
da cidadania. 
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Encerra o Ministro Adib J atene a sua mensagem nos 
seguintes tez:mos; "por isso insisto, por iSSo-alerto, por isso 
-apelo, enquanto temos fôlego proporcionando pelos que não 
deixaràm de pagar e pelos que_voltaram a contribuir. A:solu~ 
ção do sistema de saúde, neste momento, neste mês, nesta 
seniana,· depende~ sim, deste tributo'', que é_ o Finsocial. 

· . Sr. Presidente, Srs. Senadores, considerando o cresci
mel to vegetativo de nossa população e as _carências atuais 
de r(~cu:rs.os financeiros para atendimento a Setores priori_tá~ 
rios, indispensáveis e essenciãis como a sãiíde, nos causa 
apreensão P,ensarmbs ilãs difiCuldades de amanhã. 

Estou plenamente solidári 'com a argumentação e g apelo 
do eminente Minstro da Saúd~:, Adib Jatene, empenha~~ no_ 
seu Ministério e no-atendimenm preventiVo, -sanitário e ifiédi-
CO'hospitalar da população. .· . . .. 

E ericerrando, Sr. Presidente, peço· a _transcrição~ com 
'o meu pronunciamento, do artigo de autoria ~o Sr. Ministro, 
publicado em O Estado de S. Paulo, no dia 13 de junho corren· 
te, com o título: "Por que o Finsocial"? 
. DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR .. 

LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO;, 
O Estado de S- Paulo 

Sábado -13 de junho de 1992 
POR QUE O FINSOCIAL . . -

Adib D- Jateoe 

A irisistência -ein -determinã.do assunto cilnsa, por -vezes, 
q!J.em ouve e desgasta quem insiste, passando, muitas vezes, 
até 'a ser inócua ... Desde que assumi o Ministério da Saúde 
venho reiterando, em todas as oportunidades que se me ofere-
cem, a necessidade desse tributo. -

Por que, en~ão,_·saben~o d~ risco de~!:! ~o~ar ,até, T~cç)~
vehiente, insisto no assunto? Porque não tenho nenhuma alter-
nativa.' - - · 

De unl lado, é responsabilidade constitUéional ofei.-ecer 
assistência médico-hospitalar e ambulatorial ~, toda a popula
ção. Isso implica maiS de um milhão de internaçõ_es e mais 
de 30 milhões de consultas por mês. Ao lado disso, exístem 
ptograntas de prevenção -e promoção de saUde- que não podem 
ser inteirompidos, sob ~ ri~~_ d~ se perder todo o trab~ho 
feito ao longo dos ano~. 

Não é possível, também, deixar de remunerar pelo serviço 
preStado, promover recuperação de leitos sucateados, deixar 
de pagar medicamentos, vacina; insumps etC.< 

Por outro lado, os recursos para· atender a tantas necessi
d~dcs, quP não podem ser adiadas, provêlll_ de orçam_ento 
aprovad9 pelo Congresso e homologado pelo presidente, e 
todos sabem que, se tv..!._· " nrçamcr"' ... for cumprido, 'ainda 
assim não atenderá à totalidade das dema .. · ..,-:. da população, 
restando, sempre, um número significativo-.cl~e na ..... :-·'"'llse_gue 
ter acesso à asSistência. 

É- fufldamental, por isso, conseguir que se cumpra a arre
cadação prevista. Se isso não ocorrer, é imp_ossível ordenar 
a despesa estimada. _ ._. 
. A idéia que ritUítOS têm de que o Tesouro pode suprir 

as deficiências· da arrecadação é eqUivocada. Governo não 
iera recursos, ele arrecada da atividade económica, para apli
car em benefício da população. 

Insisto: se a receita prevista não se realiza. não há como 
fazer em face da despesa estimada. --
. O orçamento do Ministério da Saúde provém de 12 fontes 
diferentes, cOnstituintes do orçamento da seguridade. 

De um total, em números redondos, de Cr$28 trilhões, 
Cr$12.7 trilbões (45%) provêm do Finsocial. Esta parcela 
destinada ao Ministério-da Saúde representa mais da metade 
desse tributo .. , 

Toda ~-qualquer proposta alternativa não poderia ser 
considerada a curto prazo. Novos tributos que fossem imagi
nados só póderiam ser arrecaqados no_ exercício seguinte e, 
como já assió~lei) as car:~ct~rís'9-cas do_ setor de prestação de 
serviços que não podem ser interrompidos obrigam a uma 
solução imediata, pois o pagamento tem de ser efetuado_ e 
atualizado_. _Caso_contrário, _grande parte da rede de serviços 
teria de ser irremediavelmente desativada. 
_ ____ Não se trata apenas de salvar a rede de atendimento, 
mas de garantir a manutenção da assistência ã população de 
baixa renda. 

Colocado nestes termos, todo o governo respondeu, e, 
neste_ período difícil para todos, deu prioridade _verdadeira 
ao setor de saúde. Comprimiu, contingenciou, restringiu vá
rios setores, d~;sde as Forças Armadas até a Presidência da 
República, mas concedeu ao sistema de s~úÇ.e correção de 
50% .so.l?re as contas de fevereiro, pagas em março, 40% sobre 
as de março, pagas em abril, e diferenciou nas contas de 
abril, pagas em maio, dando para diárias. honorários e exames 
complementares mais 30%, para ma(erial, medicamentos e 
UT1 .3.7%, e para medicação para câncer e radiotçrapia de 
câncer, 174%. 

O Governo materializou sua posição em relação ao setor 
com reajuste em três meses de cerca de 192%, números qúe 
f'lam por si. 

Qunato à atividâde económica, houve resposta parcial. 
Alguns grupos empresariais e bancos responderam ao apelo 

--reuo. Entenderam que eSse tributo poderia ser contestado, 
mas a SJ..laan;edação n_ão poderia ser interrompida. 

As _dificuldades que as empresas enfrentam, por maiores 
que sejam, não se comparam com a situação_ de doentes sem 
recursos até para se alimentar, quanto mais paras~ tratar. 

Existem, por isso, uma responsabilidade e um compro--
misso social, que devem caracterizar a cidadania. Em momen
tos de crise, a solidariedade para com os que sofrem e não 
têm opção não pode ser negada. 

O Governo vem fazendo a sua parte, ·e apela, pede aos 
cidadãos que não se furtem a comparecer com ã sua. 

O argumento dos desvios na aplicação não pode ser colo
cado quando interrompemos obras em andamento, cancela
mos obras novas e estamos empenhados seriamente em manter 
e recuperar as existentes. 
_ O controle social precisa ser exercido, e já vem sendo, 
pelos conselhos nacional, estaduais e municipais de saúde e 
pela sociedade organizada como um todo; 

Entidades _b~neficentes e filantrópicas estão voltando a 
reCeber o apoio direto das comunidades. 

Nos momentos de_ crise, a fraternidade. a solidariedade, 
o_cõmpanherismo precisam superar as dificuldades. 

De nosso lado, para cumprir com os compromissos, preci
s~mos r_~alizar axeceita prevista. Neste particular, o Finsocial 
é a única possibilidade neste exercício. . _ 

Por isso insisto, por isso alerto. por isSo_ apeio, enquanto 
temos algum fôlego proporcionado pelos que não deixaram 
de; pagar e_pelos que voltaram a contribuir. _A solução do 
sistema de saúde, neste momento, neste mês, nesta semana, 
depende, sim, deste_ tributo. 

Adib D. Jatene t ministro da Saúde 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
à palavra ao nobre Senador !oão.Frªnça._ 

O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, a Consti~ 
tuição Federal de 1988 estabelece que os recursos minerais 
existentes em terraS ocupadas pelos índios são reservas nacio
nais e somente poderão ser pesquisadas e lavradas mediante 
autorização do CongressiJ Nacional. 

A Carta Constitucional prevé ainda, de que forma se 
fará a exploração mineral em ái:eás indígenas, vetando, no 
seu art. 231, § 7"~, a participação-nes-sa exploraçã-o de garim
peiros ou entidades por estes co-nstituídas. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, encaminhei à apre
ciação do Senado Federal, projeto visarido regulamentar a 
matéria em tela, o_bjetivando o aproveitamento das riquezas 
existentes _em muitas dessas reservas indígenas, das quais o 
nosso País não pode abrir mão. Temos alguns exemplos de 
exploração económica _em área indígena, como a reserva Caia
pó, no sul do Pará, ·ande aquela comunidade oferece à explo
ração e-conómica parte -de suas reservas mineral e vegetal, 
gerando divisas para o Estado do Pará, o Brasil e os próprios 
caia-pós·, que nos últimos ano-s fatoraram cerca de 
US$60.0.00.000,00 (sessen-ra·milhões de dólares) oomo resul
tado de sua participáÇã6 nOS- lucros dos produtos ali explo
rados. 

A reserva indígena dos Ianomamí, em Rorairiiã e no 
Amazonas, recentemente demarcada pelo Governo Federal, 
esconde em seu subsolo o maior potencial de que se tem 
notícia de minérios, Corilo ouro e cassiterlta. Estiina-se que 
a reserva em ouro ali guardada atinja cifras em tOrno .de 
US$3,8 trilhões de dólares e mais alguns trilhões de cassiterita. 

Sr. Presidente, Sr'5 e Srs. Senadores, é urgente que faça
mos·a-regulamentação de tão importante matéria, pois o Brasil 
precisa aproveitar o mais rapidamente possível tantas riquezas 
ali disponíveiS~ A Amazónia, sobretudo, o meu Estado de 
Roraima, que encontra-se numa situação de extrema dificul
dade no setor econômiço, tem a sua sobrevivência diretamente 
ligada a exploração de suas riquezas minerais. Vale ressaltar 
que Roraima sempre sobreviveu da exploração mineral, ativi
dade esta abruptamente interrompida pelo advento da demar
cação de áreas indígenas que atingem hoje mais de 50% das 
terras do Estado. 

Sr. Presidente, constitue assunto de minha preocupação 
a maneira como_ o· Governo Federal vem agindo com relação 
a demarcação de terras indígenas em todo o País, principal
mente, na Amazônia; onde estão a maioria e as-mais extensas 
dessas áreas. __ _ _ _ _ _ _ 

É patente que fatos como (:( riúmero" ae- indígenas- e--a 
extensão das áreas para estes_ demarcadas são inteiramente 
desproporcionais. No caso dos índios Ianomami este fato ficou 
evidenciado, quando o Governo_cometeu o absurdo_d_e O:emar
car quase 1 O milhões de hectares de terras para pmrco mais 
de 2.800 mdios. · 

Queró-~ nesta oportunidade, antecipar que nos próximos 
dias estarei -enc-aminhando ao Senado Federal proposta de 
emenda constitucional, visando alterar dispositivos da Consti
tuição, possibilitando que o Congresso Nacional seja ouvido 
em questões de demarcação de áreas indígenas. 

As populações indígenas devem ter seus direitos assegu
rados, principalmente à terra que ocupam secularmente, res
guardadas, no entanto, critérios lógicos quando da delimitação 
de áreas a ser demarcadas para a preservaçãO do seu habitat. 

Sr. Presidente, sros e ·srs. Senadores, tenho plena convic
ção que, se o Corigresso Nacional tivesse ·conipetência para 
influir- e decidir questõeS tão relevantes, quanto as que aqui 
abordo, não teria sido cometido ato tão injusto, Co"Mó ·o de 
entregar a um pequeno grupo de índios uma áreá de terras 
tão extensa, localizada numa faixa de frontei[as; ~~tra,tégiCá 
à Segurança N;acional. 

O fato mais se agrava, e preocupa-nos, se levarinos em 
consideração que a Venezuela também possui em seu territó
rio fronteiriço cóm- b Brasil extensa área demarcada para os 
mesmos índios Ianomami, permitindo dessa forma, não só 
que transitem livremente nessa faixa, como também permite 
a ação fácil dos diversos grupos <!e "missões religiosas" que 
atU.ani D.essa área, fazendo da aSsiStência- a Cstas· OOni.ririidadeS 
uma cortina de fumaça que esconde seus verdadeirbs Objeti
vos, que são a exploração do trabalho dessas comunidades, 
que lhes entregam de graça o ouro ali facilmente encontrado. 

S~ e Srs. Senadores, é necessário que fiquemos- "atentos 
para a ação desses estrangeiros em nosso território, grupos 

· coino a CCPY: ConiiSsão de Criação do Parque Ianomami, 
cujo objetivo é sem dúvida, dentro_ de pouco tempo, levar 
à criação de uma "nação Ianomami" em terras brasileiras. 

Finalmente:~. entendo que_ devemos marchar para a coe
rência. Vamos demarcar as áreas indígenas_ dentro de propor· 
ções compatíveis cOm o seu núme·ro ·de- habitantes, vamos 
fazer a exploração económica dessas áreas em benefício de 
todos e, sobretudo, da Região Amazônica e do Brasil. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia. 
o seguinte discurso.)- Sr. PreSidente, S~ e Srs. Senadpres, 
quero trazer a esta Casa um assUntO que merece umã ·profunda 
reflexão por parte de todos nós. Tratá-se dos testes de novos 
medicamentos que os grandes laboratórios farmacêuticOS, 
principalmente os estrangeiros, realizam no País, em busca 
da prevenção e da cura de males que flagelam toda a huma
nidade. 
- Mais especificamente, o qUe ·me animã. a- ocupar esta 
tribuna, hoje, é o acordo que o Governo brasileiro êstâ presteis 
a fuinar com a Organização Mundial de Saúde para.a r~aliza
ção de testes de vacinas antiAids, a partir de 1994, em nosso -
País. · 

Enquanto ·isso ocorre, a MerCk prepara-sé pa~a testár, 
no Brasil, um n~vo medicamento, o L-696 229, um _ _potencial 
sucessor do AZT, ã droga mais uSada, hoje, para prolongar 
a vida dos portadores de Aids, bem como para minorar seu 
sofrimento. O estudo será ~~ito na FaculdaQ.~; d~ Mec;ücinfi 
da Universidade de São Paulo e na Escola Paulista de Medi
cina, desde que seja autori~ado pelo Ministério da Saúde. 

É evidente que todos desejamos que se persigam, por 
todos os meios, soluç9es para os problemas que afligem o 
ser humano, notadamente quando se trata de ~a doença 
tão terrível e de propagação tãO rápida éoino a Aids. 

Esses meiOs, contudo, encontram seus limites na ética 
dos procedimentos já consagrados nos países desenvolvidos 
para a realização -de testes de novos medicamentos. E é preci
samente esta a questão que pretendo levantar aqui desta tribu-
na. · --

Nos Estados Unidos, por exemplo, os padrões são rigoro
síssimos. De cada cem novas drogas que entram em testes, 
apenas vinte têin sua aprovação defmitivã paia Utilização co
mercial, num processo meticulosamente supervisionado -pela 
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"Food and Drug Administration", o FDA, órgão governa
mental americano encarregado du controle da produção e 
venda de alimentos e medicamentos naquele país. 

OS testes de um novo medicamento durain cerca de doze 
anos. São divididos em cinco fases, cuja duração varia entre 
um e três anos- e· meio: Antes que as novas drogas- sejaril 
experimentadas em seres humanos, os- fabricantes têm que 
mostrar os resultados de experiências -com animais e Como, 
onde, e por quem os novos estudos serão conduzidos. Além 
disso, devem explicar a estrutura química dos compostos utili
zados no novo medicamento, como se imagina que ela vai 
funcionar no-organism-o; e seUs efeitos tóxkOs nos· testes ante-
riores. · · -··- --~--

No- fim- dos experimentos, a que só chegam 27% das 
drogas em teste, os laboratóríos ãpieseritãni-- rei:J_ti~iimeilto 
para comerCializaçâo da noya droga, acompanhado-de um 
relatório que, em- gerãl, tem cerca de cem mil páginas, e 
leva, em média, virite- e SeTe-meses para Ser analisado. 

Somente, então, o FDA libera o medicamento para pres
crição médica, emboxa Qs _ _laboratórios co_otinu~_m ob[igac;I_os 
a fornecer informações periódicas ao órgão, incluindo os casos 
de reações adversas e índic.~s Qe controle de_ ql;lalid3:d~. :Até 
aqui, uni :medicamento -novo custou, para Ser desenvolvido, 

-em média, cerca d_e US_$231 milhões, segundo_um. levanta
mento do_Centro para O Estudo do Des.envolvimento de Pt.o
gas da Tufts University, de Boston. 

Conió se pOder ver, Sr. Presidente, Srs. Senadores, há, 
nos Estados Unidos, um controle rigoroso; por órgão alta
mente especializado, dos testes de novas drogas, que é -o-míni
mo que- um- gõVem6-re-sportsãvei deve à população de seu 
país, 

Não é de hoje que i:nuitas denúncias álgllmas delas _com
pletamente descabidas, é verdade - a respeito de testes de 
medicamentos no Brasil e no Terceiro Murido, véin- sendo 
feitaS. Aproveít<iil.do os baixos padrões de exigêllcia dos gover
nos dos países dessa parte do mundo, os grandes laboratórios 
multinacionais encontrariam maiores facilidades e menores 
custos para a realização de testes de novas drogas por aqui. 

Não desejo me juntar aos iadíCi:líS riein -a-O_s1i-fe,SpOI1SàVeís, 
Sr. Presidente, Srs. Seria:dores. Pelo contrário, pretendo que 

, nosso País esteja preparado para colaborar com a comunidade 
médica e farmacêU:tíca.íriternacional, participando ativamente 
de programas dessa natureza. Mas, é que os países do Primeiro 
Mundo impõem para a realização desses testes, tão necessários 
à busca de novos medicamentos. 

TOdo CUidado e_· pou-co nesse campo. Não sou _dos que 
compartilham da idéia de que apenas escrúpulos, é o móvel 
de atentados à vida e à dignidade humanas em pesquisas dessa 
nature~. Às vezes, erros_ de procedimento involuntáiios po
dem levar a grandes desastres~ 

A título de exemplo, desejo lembrar aqui que recentes 
estudos atribuem o surgimento da própria AIDS a testes_ de 
vacinas contra a poliomielite, em que, acideritalmente, O vírus 
da doença teria sido transferido do tecido renal de macacos 
para seres humanos. O teste em massa d:l vacíi:ta- não apoia~ 
do pela Organização Mundial de Saúde - foi realizado entre 
1951e 1960 no antigo CongO Belga (hoje Zaire), em Ruanda 
e em Burundi. -

A hipótese, com a devida consubstanciação científica, 
já foi apresentada e aceita para publicação em um periódico 
científico europeu pelo Dr. Blaine Etswood, pesquisador de 

literatura médii:a.-6 Dr. Hilary Koprowaski, que desenvolveu 
a chamada ·vacina do Congo, ainda não atendeu à solicitação 
da revista européia para comentar u- artigo do_ Dr. Elswood. 
Da mesma forma, ainda não respondeu ao pedido do Dr. 
Robert Bohanon, do Baylor College of Medicine, de Houston, 
nos Estados Unidos, de fornecimento de amostras do estoque 
da vacina do Congo para testes que podem dirimir a contra:. 
vérsia. 

Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, todo cuidado 
é pouco_. Se for confirmada esta nova versão, estaremos diante 
do triste e paradoxal fato· de que a pesquisa de vacinas contra 
ã poliomielite pode ter disse:mfuado a AIDS entre a espécie 
humana. 

Mas acidentes trágicos como este - caso se confirmem 
as suas suspeitas levantadas - não podem deter o avanço 
da ciência na busca das soluções para os males da humanidade. 
Devem servir, contudo, ao aprendizado-de erros·que-não 
podem e não devem ser repetidos. 

As precauções que devem se tornar normas constantes 
para a autorização de testes de novas drogas no Brasil não 
são tantas e se baseiam, supostamente, no bom senso. A 
primeira delas - e que, felizmente, no· caso do programa 
-de testes de vacinas antiAIDS está tomada___: é a concordâD.cia 
e supervisão meticulosa dos programas pela Orgãnização 
Mundial de Saúde. 

Outro cuidado simples é a exigência de que a autoridade 
-sanitária brasileira1 no caso_o Ministério da Saúde, tenha co~ 
nhecimento completo do progra-ma e das drogas que estão 
sendo testadas. Assim, não apenas pode-se ter controle do 
que está sendo feito, como também fica asSegurado o acesso 
do País ao que de mais moderno existe em termos científicos. 
Da mesma forma, esse processo ind.uz à capacitação dos recur
sos humanos nacionais. 

Não há dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que 
não podemos nos furtar a colaborar em iniciativas tão impOr
tantes. Não podemos ficar à margem do processo científico 
da humanidade. Mas é preciso que a nossa inferioridade nesse 
campo não nos deixe em situação de subserviência e de concor
dância com procedimentos que os países desenvolvidos não 

-aceitam mais para os· testes de medicamentos em seus cida
dãos. Devemos colaborar e participar, mas temus ·qu·e-exigir 
o respeito que merecemos, e os benefícios decorrentes dos 
resultados positivos alcançados em qualquer programa em 
que nos tenhamos empenhado. 

Creio, firmemente, que o Ministério da Saúde- à frente 
o Dr. Adib Jatene, nome respeitado no campo tla Medicina 
-=--Saberá conduzir, doravante, essa questão. Mas, caberá ao 
Congresso Nacional a vigilância permanente e a elaboraçã'o 

'de leis q_ue assegurem à Nação o que de melhor se possa 
obter. 

Muito obrigado. 
- --- --

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedek.in. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srts e· Srs. Senadores, 
Se tem um assunto que está causando verdadeira comoção 
'?_a 5?~-i~~-~de -~ras_~~~.Í!~ ~st~ _ _é-~ ~a __ ~~_p-ç~Q_· __ R~r_e_~ __ q~e_ 
atingimos_ o fundo do poço na chamada crise moral. 

~ão chego a dizer- como qu~rem alguns- que maior 
. cris~_do País é exatamente da (falta de) moralidade. A crise 
moral é só urna delas, porque tem a crise económica e sOcial, 
de conseqüências ainda mais devastadoras. 
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Algumas pessoas mais ingênuas acreditam sinceramente 
que basta ao País ou aos governantes ter Hum pouco de vergo-
nha na cara" e tudo se resolve. , 

É o mesmo_raciocínio simplório do separatismo: divida-se 
o Brasil em Norte-Nordeste e Sul-Sudoeste~ e isto aqui se 
transformará imediatamente em nação de Primeiro Mundo ... 

Mas há também os espertalhões que bradam contra a 
falta de moralidade e da ética - mas só dos outros. Fazem 
cruzadas, campanhas contra a corrupção, são paladinos da 
moralidade, mas suas biografias e suas práticas e seus passados 
contrariam o discurso... ,_ 

Por exemplo, como deve reagir um cidadão comum, ho
nesto, quando escuta o Sr, António Carlos Magalhães claman
do por honestidade, esquecendo que· ele era o Ministro das 
Comunicações do Governo Samey, na época em que conces
sões de rádio e TV eram trocadas por votos em favor dos 
cinco anos de Samey? --

Como acreditar que o Sr. Quércia seja uin defensor da 
moralidade no trato da coisa pública~ quando todo mundo 
sabe como ele ganhou a eleição para o Sr. Fleury? 

Isto só para-dizer apenas duas coisas talvez mais modestas 
sobre esses neocombatentes contra a corrupção. 

O que dizer desse Sr. Collor? Que se elegeu exatamente 
com a bandeira da moralidade~ da guerra contra-a corrupção? 
Seu irmão Pedro pode até não provar nada~ mas cóino fingir 
que as suas denúncias se constituem numa: novidade não cô-
nhecida pela Nação? Como, se a rigor, ele não denunciou 
nada que a Nação não tivesse conhecimento? Quem não sabia 
desse senhor PC? Só gente muito distraída ... 

Tudo_isso provoca a descrença da população nas institui
ções, nos governantes, nos políticos. E pior, leva pessoas à 
prática dos delitos, às pequenas e grandes fraudes, às violações 
da lei, da ética. O raciocínio é lógico:"se todo mundo rouba 
por que não eu?" 

E se generaliza o desejo de levar vantagem em tudo. 
E tanto mais se critica a falta de moralidade, quanto se come
tem faltas, fraudes, pequenos e grandes atos ilícitos e de corro
pão, na esfera privada como na pública. 

O mau uso do dinheiro público, o assalto ao erário, o 
tráfico de influência são práticas velhas no País, mas há, enfim, 
uma novidade: nada passa desapercebido aos -olhos atentos 
da opinião nacional, do Parlamento, da imprensa. 

A democracia, a liberdade política, a imiiren:sa livre nos 
permitem ter acesso a todas essas denúncias e escândalos, 
o que se torna um eficaz instrumento de inibição da delin
qüência em potência. No mínimo (e não é pouco nas atuais 
circunstâncias) terão os delinqüentes que redobrar os cuidados 
e sofisticar os métodos. -

O principal nessa conjuntura de degradação geral dos 
costumes e práticas, deve ser, a meu juízo, o exemplo dos 
representantes do povo e dos governantes. 

-Alguém tomou conhecimento de alguma denúncia séria 
- oU de alguma acusação respDtfsáVel contra o Governador Bri-
zola? Não! Ao contrário, chamou atenção o fato de que o 
Pffffieir6 treCho da Linha Vermelha foi concluído 20 dias antes 
do prazo e por um custo menor em US$ 17 milhões de dólares 
em face do valor orçado para a obra. 

Já pensaram se todas as obras públicas fossem terminadas 
no prazo e por· valor inferior ao_ estimado? Este País seria_ 
outro... _ _ 

Não há sequer acusações· ao GõvemadOr do R_io (apesar 
dos seus notórios e poderosíssimos inimigos), porque no Rio 
os assuntos que dizem respeito ao_ erário, a"O dinheiro dÕ contri~ 
buinte, são tratados com extremo cuidado e rigor. 

Notem que Brizola não insiste, não reitera no discurso 
contra a corrupção, exatamente porque sabe que, no caso 
dos governantes ou ex-governantes, o que vale é a sua prática, 
o seu exemplo, e não o seu discurso. 

Neste clima de desagregação moral, cabe a todos os brasi
leiros de bem contribuir com a sua palavra para restaurar 
a honestidade, mas mais do que a palavra o que valem são 
as ações concretas, o que vale é o passado e o exemplo de 
representantes do povo e governantes. 

O SR. PRESIDENTJ> (Mauro Benevides)- Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação de emend~ aO 
Projeto de Resolução do Senado n9 26, de 1992, de autoria 
da Comissão de Assuntos Econõmitos, que autoriza a Repúw 
blica Federativa do Brasil a ultimar a contratação de operação 
de crédito externo, no valor de até Y 4.407.000.000,00 (quatro 
bilhões, quatrocentos e sete milhões de ienes), junto às empre
sas Marubeni Corporation e Marubeni Benelux S.A. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportuna

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
19 horas, com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

"Votação, em turno único, -do Reque_rimento n9 300, de 
1992, do Senador Mansueto de Lavor, solicitando, nos termos 
do art. I, 172, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem 
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n9 58, de 1991, de 
sua autoria, que estabelece critérios e mecanismos para a 
concessão de incentivos ao desenvolvimento das regiões Norte 
e Nordeste e do Estado do Espírito Santo, e dá outras provi
dências." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17horas e JOminutos.) 

Ata da 1263 Sessão, em 17 de junho de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA...:. 
Presidência do Sr. Mauto Benevídes 

ÀS 20 flORA~ P 10 M1NlTf08, ACirAM,Çf' PRP- Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni Veras - C'.arlos Pc' 
SFN11,.8 OS SR.Ç. SflNAPORI'S: C'.arli - Carlos Patrorfnio - Chagas Rodri~ues - ()d Salloia 

Alhano Franco - Alexandre Costa - Almir Gabriel _ de C.ai"V31ho - Coulinho Jor~e - Dario Pereira - Dirceu 
Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes - Amir I ando _ carneiro- Diwldo Suruaror - Jlduardo Suplioy- !'leio AIV3-



5058 Quinta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1992 

res - Fn~as Faria - l~pitácio Cafrteira - l'laviano Melo -
Francisco Rollr-mhrrg - Gerson Camafa - Gui lht>rme l)al
meíra - I lenrique Alm<"ida - llumi1C"rto I .uC'ena - I Iydck.el 
Freitas - Iram Saraiva - Jarhas Passarinho - Jo:io Calmem 
- Joao !'rança - Joao Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat 
Marinho- José Eduardo- José Fogaça- Júlio Campos
Jutahy Ma~alhâes - I avoi<ier Maia - I ourival_ Baptista -
Lucfdio Portclla - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor -
Márcio l.acerda - Marco MaC"ic-1 - Mário Covas - Maurfcio 
C'mrêa - Mauro Ben<'Vides - Meira Filho - Moisés Abrao 
- Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wcdekin -
Ney Maranhao --Odacir Soares - Onofre Ouinan - Pedro 
Simon - Rachid Saldanha l~17.i - Raimundo I Jra - Ro
naldo Aragao - Valmir Campelo - Wílson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, lníciamoS nOsSOs trãbalhos. 
O Sr. 19 Secretário procederá à Ieíiurá do Expediente: 

É lido o seguinte _ 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N• 210, DE 1992 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nt 27, de 1992 (n~' 1.353, na origem) 
que "dispõe sobre a complementação da aposentadoria 
do pessoal do extinto Departamento de Correios e Telé
graros- DCT, e dá outras providêncl3S"-:-

Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 
O Projeto em tela, cte ·autoria do Deputado RobertO M3-

galhães, tem por objetivo garalltír a complementação da apo
sentadoria, atualmente paga na forma prevista pela Lei Orgâ
nica da Previdência Social,aos empregados da Empresa BraSi
leira de Correios e TilégraJos, -que- teD.ham sido integrados 
em seus quadros, até 31 de dezembro de 1976. 

Ao justific~r sua proposiÇão, o autor afirma que "me
diante a Lei n• 8.186, de 21 de maio de 1991 os ferroviários 
admitidos até 31 de outubro de 1969, tiveram assegurado o 
direito à complementação de suas aposentadorias. Foram be
neficiados, igualmente, aqueles ferroviárioS -que, nos termos 
da Lei n• 6.184, de 11 de dezembro de 1974, optaram pela 
sua integração aos quadros da RFFSA, sob o regime da Conso
lidação das Leis do Trabalho - CLT, Situação análoga à 
dos ferroviários e, sém dúvida alguma, a dos servidores dos 
serviços de correios, que sendo no passado regidos peio antigo 
Estatuto dos Servidores Civis da União, Lei n91.711, de 1952, 
optaram pela sua integração à Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos- ECT''. _ 

Em sua tramitaÇãO- na Câmã.ia deiS D-eputados,- O PrÕje'to 
mereceu aprovação da Comissáa de ConstituiçãO e .JustiÇa 
e de Redação, da Comissão de Finanças e Tributação, da 
Comissão de Seguridade Social e Família, e, finalmente, do 
Plenário daquela Casa. 

Como muito bem salientou o autor do projeto, um grande 
número de empresas estatais mantém fundações de seguri
dade, a fim de garantir a paridade entre a remunetaçãci'-da 
ativa e o~ proventos da inatividade, o que não ãcontece cOm 
aECT. 

--o- - Ressalte-se, também, que os prejuízos com a aposen
tadoria do INSS decorrem da opção feita por aqueles funciõ
nários, então servidores da União, não em ·seu interesse, mas 
sim, do próprio serviço. 

Nesse sentido, não há corno sustentar esse tratamento 
injusto, até porque tal atitUde discriminatória fére o direito 
con_stitu_cjonal da isonomia. É incontestável, -desse_ modo, a 
extensão do direito concedido aos funcionários da RFFSA 
àqueles da ECT. 

Não se trata, pois, da criação de um privilégio para urna 
determinada categoria. É um gesto concreto para pôr fim 
a uma injustiça imposta àquele servidor que mudou de regime 
jurídico em decorrência de urna opção no interesse do próprio 
serviço. 

Sem dúvida alguma, a pretensão é correta, pois, benefi
ciará uma laboriosa e sofrida categoria, que tanto contribui 
pa:a que nó~ .tenhamos uma organização postal ~ telegráfica, 
CUJa confiab1hdade é por todos reconhecida. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n• 27, de 1991. 
__ Sala das Comissões, 17 de junho de 1992. - Ahnir Ga

briel, Presidente -Cid Sabóia de Carvalho, Relator- Nelson 
Carneiro - Divaldo Suruagy - Nelson W edekin - Carlos 
Patrocínio- Onofre Quinan- Francisco RoUemberg -- Epi
tácio Cafeteira- Ronaldo Aragão- João Rocha- Valmir 
Campelo - Élcio Alvares- Nabor Júnior - Lavoisier Maia 
--Áureo MeU o - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe-
diente lido vai à publicação. - - -

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 90, DE 199t 

Dispõe sobre a proibição de ser utilizada como pro~ 
-va contra o depoente as informações fornecidas nas con~ 
dições que especifica. 

. O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A pessoa que, intimada a depor como testemu

nha em processo penal, civil, administrativO, ou incjuérito, 
policial ou parlamentar, tiver que revelar fatos ou apresentar 
documentos que possam dar caus·a à própria incriminação -
em ilícito penal ou tributário poderá requerer, previamente, 
por intermédio do órgão competente do Ministério Público; 
que o seu depoimento seja tomado perante autoridade judicial 
e mantido em segredo de justiça. 

Parágrafo único. Ao depoirriénto tornado na forma des
te -ãítigo e aos documentos apresentados só terão acesso as 
autoridades responsáveis pela investigação ou processo, o acu~ 
sado e seu defensor. 

Art. 29 O requerimén~o do interessado deverá conter 
- . breve expOsiçãO dOs fatos e dos riscoS qUe o -depoimento pode 

aca~et~r pa_rã a· sua pessoa, devendo o juiz decidir no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Art. 39_ -Deferido o pedido pelo juiz, não poderá a teste
m"tJ,nha eximir-se_ do dever de depor sob compromisso, sujei
tando-se às penas da lei se calar, omitir ou negar a verdade. 

Art. 49 A prova obtida na forma desta lei, em nenhuma 
hipótese poderá ser utilizada contra a testemunha nem será 
admitida, em juízo. ou fora dele, para qualquer outro fim 
que não seja a investig.ação dos fatos objeto do inquérito 
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ou determinação_das responsabilidades que ensejaram o pro
cesso. 

§ 1" O privilégio-âe que trata este artigo somente diz 
respeito aos crimes contra a Administração Pública (TítUlo 
XI da Parte Especial do Código Penal), quadrilha ou bando 
(art. 288 do Código Penal) e aos ilícitos que envolvam enrique
cimento ilícito. 

§ 29 Em llenhurna hipótese o privilégki---dispensará o 
depoente da obrigação de pagar dívidas tributárias contra ele 
apuradas. 

Art. s· se-a testemunha sofrer qualquer ameaça oure
taliação por 'parte de terceiros, inclusive ·de agentes do poder 
público, dará do fato conhecimento ao juiz,- Qüe imediata
mente determinará a adoção das providências necessárias à 
preservação da incolumidade do interessado, seus bens e sua 
família. 

Art. 6" Esta Lei entra em vigor ná data de sua publi
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições--em· contrário. 

Justificação 
O processo penal brasileiro estabelece Como regra geral 

a obrigação de todas as pessoas colaborarem com a adminis
tração da justiça, iliclusive na qualidade de testemunhas (art. 
206 do Código de Processo Penal). Intimada a depor, salvo 
em raras exceções expressamente previstas, fica a testemunha 
sujeita às cominaÇões da lei penã.l se calar, oriiitir ou negar 
a verdade (art. 342 do Código de Processo Penàl). 

Ocorre que o rígido formalismo do estatutO processual 
tem inibido a possibilidade de serem colhidos depoimentos 
de pessoas cujo ·conhecimento acerca de determinados fatos 
é de fundamental importância p-ara- coibir e punir-a prática 
de graves delitos. Temendo tanto o seu próprio envolvimento 
na questão como possíveis represálias por parte de terceiros 
ou mesmo de agentes públicos, preferem silenciar, tornando, 
assim, na prática, impossível a coleta das provas indispen-
sáveis. - -

O Projeto err~ epígrafe tem um duplo objetivo. Primeiro, 
fixar, normativamente, o priricípio segundo _o_ qual ninguém 
pode ser obrigado a depor, se disto resulta auto-incriminaÇão 
em matéria peh-al. Em segUndo lugar, assegurar o concurso 
eficaz e desinibido daqueles que podem colaborar na repressão 
ao ilícito. É notório que a preservação da ordem e da morali
dade públicas, por vezes, fica à mercê de pessoas que, em 
razão de motivos da mais variada ordem, temem expor-se 
na qualidade de testemunhas ou colaboradores da justiça. 

Para .conciliar os iinperativos constitucionaiS" de segurança 
pessoal e de interesse coletivo, propomos que o ordenamento 
brasileiro incorpore instituto processual já conSagrado em ou
tros países e que, com grande eficiência, vem permitindo que 
as malhas da lei alcancem perigosos delinqüentes "de colari
nho branco" que, de outra forma, permanecem, por todo 
o tempo, protegidos pelas complexas organizações e quadri
lhas que atuam em seu nome. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1992. Senador Pedro 
Simon. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO PENAL 
···········-········~-····--:riTül.cilx-···--··~-..-···"···--··· 

Dos crimes contra a paz pública 

Art. 288. Associarem-se mais de três pessoas, em qua
drilha ou bando, para o fim de cometer crimes: 

Pena- reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
Parágra~o ún~co. --~pena aplica-se em-dobro, se a qua

drilha ou bando é armado. 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL_ 

TÍTULO XI 
Dos crimes contra a Administração Pública 

CAPÍTULO! 
Dos crimes praticados por funcionário 

púbJico contra a Administração 
em ieral 

Art. 342. Fazer afirnuição falsa, ou negar og. calar a 
verdade, como testemunha~ Perito, indutor ou intérPrete em 
processo judicial, policial ou dministrativo, ou em jufzo arbi
tral: 

Pena - redução de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. 
§ 19 Se o _crime é cometido com o frm de obter prova 

destinada a produzir efeito em processo penal. 
Pena- reclusão, de 2_(dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
§ 29 As penas aumentam-se de um terço, se o crime 

é praticado mediante suborno. 
§ 39 O fatu deixa de ser punível, se, antes da sentença, 

o agente se retr_ata ou declara a verdade. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
- decisão terminativa.) -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto 
que ifcaba de ser lido será públicado e remetido à comissão 
competente. -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 432, DE 1992 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, rios Anais do Senado Federal, do artigo sob 
o título "Por que o Finsocial", de autoria do_ Ministro de 
Estado da Saúde, Adib Jatene, publicado no jornal Q Estado 
de S- Paulo, edição de 13 de junho de 1992. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1992. -Senador Marco 
·Maciel. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo 
com o art. 210 do Regimento Interno, ·o requerimento lido 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretário. 

É lido e aprovado _o se_$uinte. 

REQÜERIMENTO N• 433, DE 1992 

Nos termos do art. 43, inciso TI, do Regimento Interno, 
requeiro licença para me ausentar dos trabalhos da Casa, 
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no próximo dia 19, a fim de participar de evento em Pernam
buco, de caráter administrativo e político. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1992. -Marco Maciel 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelos Sr. 
111 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 434, DE 1992 

Requeremos urgência, nos termos do art. 33_6, alínea b, 
do Regimento Interno, para o OfíCio n"' S/1, de 1992, relativo 
a pleito da Prefeitura Municipal de Campinas, pata qttt: seja 
autorizada a realizar operação externa de natureza financeira 
com o Crediop. 

1 . r! ; 

~~~~~~~~~~·~~ 
REQUERIMENTO N9 435, DE 1992 

Requeremos urgência, nos tennos do art. 336~ alínea b 
, _do R~gimento Interno, pata a Mensagem n.,. 226/92 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1992. 
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· o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Osre_queri
nlentos lidoÇSerão votados após a Ordem do Dia~- riã forma 
do art. 340, II, do Regimento Interno. (Pausa.) · · 

Foi encaminhado à publicação o parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais, que conclui favoravelmente ao Proj_eto 
de Lei da Câmara n' 27,del992. _ _ . - . · . 

A matéria ficará sobre a·rnesa durante cinco sessõe.s- orQ.i
nárias, a fim de receber emendas. nos termos do art. _235, 
II, do Regimento Interno. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 

Pas~a-se à 

Iíem 1: 
ORDEM DO DIA _ 

"Votação, em turno único, do Requeririfentõ -n.,. 300~~ 
de 1992, do senador Mansu~to de Lavor, solicitãndo, 

.nos termos do·art. 172, do Regimento Interno, a inClu
são, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 58, de 1991, de sua autoria, que_ -~tab~lece critérios 
e mecanismos pata a -concesSão -de incentivoS aO desen
volvimento das regiões Norte e Nordeste e do .EStado 
do Espíríto S~ntO,_ e dá Out~as_ -proVidências'.'.~ · · 

Em ·votação ê) requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permaneCer 

sentados (Pausa.) 
Aprovado. _ 
O Projeto de ~~i_do Senado n9 58 s~ráincluído oportuna-

mente, em Ordem.do Dia. - -
' 

O SR. PRESiDENTÉ (Mauro Bene~id~s) ~ Pa~sa-se ago
ra _à apreciação do Requerimento n~ 434/92, de urgência, lido 
no Expediente, para o Ofício n' Sl/92. 

- Em votação. __ 
Os Srs. Senãdore~ que o aprovam queiram peJl!lanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o :requerimento, passa-se à apreciação da maté

ria, que depende de parecer. 
N9s termos do art. 140, a, do Regimento Inte_rno, designo 

o nobre Senador Carlos Patrocínio para proferir pãrecer sobre 
a matéria. 

O SR, CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO._Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente_, _Srs. Senadores, pelo_ Ofício n\'1 
S/1, de 1992, n' 1.063, de 11 de dezembro de 1991, na origem, 
a Prefeitura Mu~icipai de Campfnas (SP), ·solicita, rioS termos 
da Resolução n' 58, de 1990, do Senado Federal, autorização 
para realizar operação de crédito externo no valor de ECU 
19337.000,00 equivalentes, em outubro de 1991, a US$ 
15,236,273.00, destinada ao financiamento pardal de equipa
mentos para o Hospital Municipal de Campinas. 

Nosso parecer é favorável ao pleito, nos termos do seguin
te Projeto de Resolução: _ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 41, DE 1992 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas-SP 
a ultimar contratação de operação de crédito externo 

_ no valor de -ECU-f2.537.000 (doZe IDilhões, quinhentos 
e trin_ta e sete mil ECU) equivalente em outubro de 
1991 a US$15,236,273,00 (quinze milhões, duzentos e 
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trinta e seis mil, duzentos e setenta e três dólares), desti
nada ao financiamento parcial de equipamentos para 
'o ~qspital Mu~~p~l de Campinas. 

· · o- Senado Federal resolve: 
Art. 1~' É autorizada 3' PrefeitUra Municipal de Cam

pinas - SP, nos termos da Resolução n' 58/90, do Senado 
Federal, .a contratar·operaçãu- de crédito externo, no valor 
de ECU 12.537.000 (doze milhões, quinhentos e trinta e seis 
mil ECU) equivalentes em outubro de 1991 a 
US$15,236,273.00 (quinze milhões, duzentos e trinta e seis 
mil, duzentos e setenta e três dólares) junto ao banco italiano 

. Crédito Per Le Opere Publiche- CREDIOP. 
Parágrafo único .. A operação de crédito externo ora au~ 

torizada destina-se ao financiamento pafcial de equipamentos 
biomédicos, indispensáveis ao funcionamerito do Hospital 

· Municipal de Campinas. 
Art.- -2-"' - As condições financeiras básicas da operação 

de crédito são as seguintes: -
Valor do Financiamento: ECU 12.537.000, equivalente 

em outubro de 1991 a US$15,236,273,00 
Prazo: 5 (cinco) anos · · 

. .Carência: 6 (seis) meses. 
• . Taxa de Juros Prevista: 10,65% a.a. 
· . Amortização: 10 pãrcefas semestrais conforme segue: 

:ANO AMORTIZAÇÃO . JUROS. TOTAL 
(US$) (US$) (US$) 

1 1,523,62730 811,331.54 2,334,958.84 
2 . . 3,047,254.60 1,379,263.61 4,426,518.21 
3 . . . 3,047,254,60 1,054,731.00 4,101,985.60 

.·4 . 3,047,254.60 730,19830. 3,777,452.90 

.5 . 3.047,254.60 405,665.77 . 3,452,920.37 
6 1,523,627.30 81,133.15 1,604,760.45 

Art. 39 A autorização concedida por esta R,esolução de
verá ser' exercida no prazo de 12 (doze) meses a contar de 
sua publicação. 

Art. 4~ Esta Res-olução entra em vigor na data de sua 
P';'blicaç~o. : .. · ' • 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui pela. apresentação do Projeto de Resolução ri<;> 41~ 
de 1992~ que autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito externo 
no valor deUS$ 15,236,273,para os fins que especifica. · 

Completada, portanto, a instrução da matéria, passa-se-
à discussão do projeto, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votaç_ão. . . 
Os Srs. Senadores- que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Coinissâo Diretorã pàra a redaçâo finaL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a me-
sa, parecer da Comissão Dii"etora que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. - -

É lida a seguinte: 

PARECER N• 211, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) · 

Redação final do Projeto de Resolução n• 41, de 
1992: 

A Comissão Diretora apre_senta_a rcdação final do PrOjeto 
de Resolução n9 41, de 1992, que_ autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Campinas, Estado de São Paulo, a contratar operação 
de créditO eXterrió nO-valor de quinze niilhões, duzentos e 
trinta e seis mil, duzentos e setenta e três dólares, para os 
fins que especifica. · · 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Meira Filho, Relator -
Rachid Saldanha Derzi - Iram Saraiva - Lucídio POrtella. 

ANEXO AO PARECER N• 211, DF1992 
__ Redação final d,o_ Projeto de. R~ob· w ~,. n". 41,,.;Je 

1992 • 

Faço saber que o Senado Federal_aprovou, e eu 1 , 

Presidente, nos termos do art. 48, item~ 28,- do Itegi~en~o 
·Interno, promulgo a-seguinte 

RESOLUÇÃO N', I)]O 1992 

Autoriz_a a Prefeitura Muniçipal de Campinas·(SP), 
a ultimar contratação de~operaç·ão·de crédito externo, 
no ValOr- de ECU 12.537.000 (doze milhões, quinheDtós 
e trinta e sete mil ECU) equiV3(erite&, eni outubro· de 
1991, a US$15,236,273.00 (quinze milhões, duzentos e 
trinta e seis ritfl, dUzentos e setenta e três dólares); desti
nada ao rmancjamento parcial de equipamentos para 
o Hospital Municipal de Campinas. 

Art. 19 É a Prefeitura Munlcipál de Canlpinas-sP, nos 
termos da Resolução n• 58, de 1990, do Senado Federal, auto
rizada a contratar operação de crédíto exierllo, Do valor de 
ECU), equivalentes "m outubro de 1991 a US$15,236,273.00 
(quinze milh6es, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta 
e três dólares), junto ao banco italianO Crédito Per_Le:Opere 
Publiche - Crediop. · · · · · · 

Parágrafo único: A operação de crédito-externO oi-a ã.u
torizada destina-se ao financiamento parcial de equipamentos 
biomédicos, indispensáveis ao futicionamentO do Hospital 
Municipal de_ Campinas. -

_ Art. 29 _ As condições financeiras básicas da operação 
de. cr~çli_io sãq as seguintes~ . - · 

I-:- valor do finanCíamento: ECU 12.537.000 (doze mi
lhões, quinhentos ·e trinta e sete mil ECU, equivalentes, em 
outubro de 1991, a US$15,236,273.00 (quinze milhôes, duzen
tos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e três dólares); 

II- prazo: cinco anos; 
III- carência: seis meses; 
IV- taxa de _juros previstos: 10,65% aó ano;·_ 
V- amortização: dez parcelas se-mestrais cOnforme se

gue: 

ANO AMORTIZAÇÃO JUROS TOTAL 
(US$) (US$) (US$) 

1 1,523,627.30 811,331.54 2,334,958.84 
2 3,047,254.60 1,379,263.61 4,426,518.21 
3 3,047,254,60 1,054,731.00_ 4,101,985.60 
4 3,047,254.60 730,198.30 3,777,45290 
5 3.047,254.60 405,665.77 3,452,920.37 
6 1,523,627.30 81,133.15 1,604, 760.45 

Art. 39_ A autoriZaçãO coriCedida por esta resolução de
verá ser exercida no prazo de doze meses a contar de sua 
publieação. 

Art. 49 ~sta resolução entra em vigor na- data de sua 
publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Em discus-
são a redação finaL(I'ausa.) 

Não havendo quem peça a Pãia~; e~~~~ro a discuSsão. 
Eni votaÇão. -- - ' _ 
Os Srs. Senadores que a- aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. . . , . 
O projefó vai à promulgação. __ _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Passa-se ago
ra à 1preciação do Requerimento n~ 435, de 1992, de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n' 226. · -

Em votaçãO ·o requetimento. 

Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
Aprovado- o requerimento, passa-se à apreciação da ma-

téria. · · 
Nos termos do disposto no art. 140,_ a, do Regimento 

lnt~r!JO, designo<? nobre Senador Júlio Campos para prOferir 
parecer sobre_ a mat~rja. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PDS - MT. Para emitir pare
cer) --Sr. Presidente Srs. Senadores, o Senhor Presidente 
da República encaminha ao Senado Federal, através da MeiÍ~ 
sagem n11 226, de 1992, proposta no sentido_ de que seji:\ autori
~Qa a República Federativa do Brasil a realizar_ contratação 
de. crédito externo, no valor equivalente a. até 
US$205,000,000,00 (duzentos e cinco nillhões de dólares nor
te-americano) junto ao Banco Internacioriat para Reconstru
ção e DesenvolVinle~to- BIRD, para financiamento parcial 
do Projeto de Desenvolvimento Agroambie:o.tal do Estado 
do Mato Grosso- PRODEAGRO. . 

Trata-se de financiamento-pleitado pela secretãfiide De
senvolvimento Regional da Presidência da República- SDR, 
a qual juntamente coro o GOverno do Es_tadJ) do mato GrOsSO 
terá a responsabilidade pela execução do Prodeagro·. Este 
Projeto objetiva o desenvoJvimento agrícola e _económic;o'da
quele Estado, de modo sustentado, aliando õ- uso· raCional 
de recursos naturais'e polítiCaS de ação fundiáríã e ptesêrVãçãó 
ambiental. 

O mutuário é a República Federativa do Brasil e as condi-
ções financeiras do contrato são as seguintres: 

Valor do Empréstimo do BIRD: US$ 205 milhões 
Prazo: 15 (quinze anos); 
Carência: 5 (cinco) anos; 
Closiog Date: a Data-Limite para desembolsos deverá 

ser o dia 31 de dezembro de 1967. . .. 
Juros: serão cobrados à tax-equivalente ao custo dos 

Empréstimos Qualificados ("cost .ofqualified borrowíngs") 
do BIRD, acrescida de 0,5% a título de spread . Os juros, 
calculados sobre o principal, deverão ser pagos semestral
mente, nos dias 15 de março e 15. de setemPro _de cada ano, 
até- a total amortizaç-ão do empréstimo; 

Comissão de Compromisso : será calculada_ sobre o saldo 
não desembolsado do empréstimo, à taxa de O, 75% a .a., vencí-
veis semestralmente, juntamente com os jurOS; -

Amortização do Principal: será efetuada em 15 (quinze) 
anos, incluídos ·os 5 (cinc_o) anos dei carência, mediante 20 
parcelas semestrais de US$10.250,000,00 (dez milhões duzen
tos e cinquenta mil dólares norte-americarios), vencendo~se 

a primeira eni 15 de março de 1998 e a última em 15 ·de 
setembro de 2007. _ . 

Considerando os mecanism·os de controle dàS ópe:iações 
de crédito exte~o previstos na Constituição Federal e regula~ 
mentados pela Resolução n' 96/89, do Senado Federal, cabe 
esclarecer ainda, que: -

1) O Parecer da Secretaria:do Tesouro Nacional (parecer 
DTN/COREF/DIFEF/N' 119 de 15'5-92) informa que há pre

, visão de recursos externos para o Prodeagro na Lei Orçamen· 
- tária Anual n' 8.409, de 28.0L92, bem como no Plano Pluria
, nua! (Lei n' 8.176 de 30-1-91) sob. o código 07.040.0031.5503. 

2) Os recursos de contrapartida da União obedecerão 
o.límite deUS$ 34.166.000,00 (trinta e quatro milhões, cento 
eosessenta e seis mil dólares norte-aniericanos), sendO a contrã
partida do Governo do Estado do Matei> GrosSo estiinada-em 
US$34,160,500,00 (trinta- e quatro ·milhões, cento e sessenta 
mil e quinhentos_ dólares norte-americarios) conforme Parecer 
da Secretaria do Tesouro Nacional, acima ·menc!iOrl~do. "-

3) A operação está contida dos limites de endividamento 
da União, previstos nos arts. 211 , e 3~> e 411 da Resolução n~ 
96/89, já referida, e, segundo o Parecer da ProcuradOria~Geral 
da Fazenda Nacional (Parecer PGFN/COF n' 593192), foram 
observadas na n::i.iriuta de_ contfato ·aneXada ao ProceSso-, as 
disposiç6es do art.__S_~,da mesma Resolução quanto âs cláusulas 
admissíveis de acordo com a legislação brasileira, que veda 
dispositivos de natureza política, atentórios à soberania nacio
nal e à ordem pública, bem como compensação autoÍnáticá 

- :-Q.e_ débitos e créditos. -
, . , Estando, portanto, os instrumentos- contratuais em con.. 

formidade com a legislação aplicável à espécie, e tratando-se 
de pleito relevante, somos de parecer-favorável à autorização 
solicitada pela Mensagem n11 226/92, nos termos do seguinte:, 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 42, DE 1992 

Aut~.tiza a República Federativa do Brasil a contra
tar operação de crédito externo no valor equivalente 
a até US$ 205.000.000,00 (duzentos e cinco milhões de 
âólares riorte~americanos) junto ao Banco Internacional 
para Reconstruç-ão e Desenvol.vimento --- BIRD, desti
nada ao· rmanciamento parcial do projeto de Desenvol
vimento Agroambiental do Estado de Mato Grosso -
PRODEAGRO. . . . .. -

O Senado Federal resolve: .c _ , ,-

Art. 1'. É autorizada a República Federativa do Brasil, 
nos termos da ReSOlução n~ 96/89 7 ã Coiltiafa"r opéraçâo de 
crédito externo, 

1
00 valor eqUivalente a até US$ 205.000.000,00 

(duzentos e cinCo milhões de dólares norte-~me.rlcª-nos) junto 
ao_Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimeri
to~BIRD. . - . 

Parágrafo úníco. A operação de crédito externo oi'a auto
rizada destina-s~ ,ao financiamento parcial-do Projeto de De~ 
senvolvimento Agroambietal do Estado do Mato Grosso .:.. 
PRODEAGRO, tom responsabilidade de execução a cargo 
da Secretaria de Desenvolvimento Regíorial da Presidência 
da República - SDR e do Governo do EstadQ do Matp 
Grosso, visando o desenvolvimento agrícola e económico des
se Estado. 

Art. 29• As condiçõeS financeir·as básicas ~a operação 
de crédito são as seguintes: · · - -

Valor do Empréstimo do BIRD- US$ 205 milhões; 
Prazo : 15 (quinze) anos; 
Carência: 5 (cinco) anos; 

• ~F- ,.. __ ..._-~ ... -- - ••• 
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Closing Date.: a Data-Limite para desembolso. será o RESOLUÇÃO N• , DE 1992 
dia 31 de dezembro de 1997. -· d Autoriza a República Federativa do Brasil a contra-

JufOS : Serão c'obra os à taxa eqUivalente ao cuSto dos tar operação de crédito externo 00 valor equivalente 
Erripréstitp.ps Qualifíca\los (':cost of qualjfied borro\vings"). a até US$ 205,000,000.00 (_duzentos e cinco milhões de 
Os juro~, calctilados sobre. o principal, deverão ser pagos se- dólares norte-americanos) junto_~ Baoco Inte_~c).onal 
mestralmente, nos_ dias 15. de março e 15 _de setembro de para Reconstrução e Desenvolvimento _ BIRD, des_ti· 
cada ano, até o total da ainortiZação do empréstimo;- nada 80 rmanciamento parcial do Projeto de Desenvol-

ComiSsão de Compromisso : será calculada sobre o saldo vimento Agroambieotal do Estado do Mato Grosso _ 
não desembolsado do empréstimo, à taxa de 0,75% a.a, vencí- : . Prodeagro. 
veis semestralmente, juntamente com os juros; 

Amortização do Principal: será efetuada em 15 (quinze) Art. 1' É a República Federativa do Brasil autorizada, 
anos, incluídos os 5 (cirico) anos_de carência, mediante 20 nos termos da Resolução n"' 96/89~ do Senado Federal, a coo-
parcelas semestrais de US$10,250,000.00 (dez milhões duzen- tratar operação- de crédito exteirio, rio valor equivalente a 
tos e cinquenta mil· dÓlaies nOrte-ãmeiiêan+os), vencêndo-se - · àté'US$ 205,000,000.00 (duzentos e cinco-milhões de dólares 
a primeira em 15 de março de 1998 e .a última em 15 de norte-americanos) junto ao Banco Internacional para Recons-
setembro de 2007. " . , . trução e Desenvolvimento- BIRD; --

Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua Parágrafo único. A operação de crédito externo ora au-
deverá ser exercida no prazo de 12 (doze) meses a contar torizada destina-se ao financiamento parcial do Projeto de 
de sua publicação. - - Déséiivolyimentq Agroambiental do Estado do Mato Grosso 

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na data. de sua - Prodeagro, com responsabilidade de execução a cargo da 
publicação. ' ' ·S~cretarfa de Desenvolvimento Regiqnal da Presidênç:ia da 

RePública e do Governo do Estado do Mato Grosso, visando 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer ao desenvolvimento agrícola e econômico--dess.e Estac;!Q; 

do nobre Senador. Júlio Campos é favorável e conclui pela Art. 2"' As condições financeiras básicas da operação. 
apresentação do Projeto de Resolução D9 42, de 1992, que de crédito são as seguirites: - -- - -
autoriza à União a ·ultimar a contratação de operação de Valor do Empréstimo d() BIRD- US$ 205 iriilhões. _ 
contrato externo no valor equivalente até -US$205.000,000 Prazo: 15 (quinze) anos; 
junto ao BIRD. Carência. 5_ (cinco) anos; 

Completada a instrução da matéria, pa:s~a-se à discussão · Clossing date: a data-limite pãra desembolsos _será o dia 
do projeto, 'em turno único. (Pausa.) ,~ 31'de dezembro de 1997. 

Não havendO quem 'peça a palavra, encerro a discussão. ·Juros: serão cobrados à taxa equiValente ao custo dos 
Em votaÇão. _ · · . : .. · ·~~-~ · _ . ·- ~pl-éstiinOs ·aualificadõs (cost. of qualffied:borroWiDg~): Os 
Os Srs. SenadÚJ;"eS que o aprovam queiram permacer sen· juros-, calculados sobre o priiiC:ipal, deverãO _Ser pagos seines-

tados. (Pausa.) ·- tralmente, nos dias 15 de março ·e 15. de setembro de. cada 
Aprovado. ano, até o total da amortização -do enipréstimo; 
A matéria vai à ComissãO Díretora ·pa-r~ a redação final. Comissão de Compromisso: será calculada sobre o saldo 

não desembolsado do empréstimo, à taxa _de 0,75-% a~a., Ve;llcí· 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me- veis -semestralmente, juntamente com os juros; . 

sa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final --- AmorüzaÇio dO PrinciPal: será efefuada em 15 (quinze) 
da matéria, que será lida pelo Sr. 1~ Secretário. anos·; iit"Clüfdos os 5 (cinco) anos de carência, mediante .20 

É lida a seguinte parcelas semestrais deUS$ 10,250,000.00 (dez milhões duzen-
PARECER N~ 212, DE 1992 tos e cinciüenta mil dólares norte-americanos) vencendo-se 

(DA COMISSÃO DIRETORÁ) a primeira em 15 de março de 1998 e a última em 15 de 
setembro de 2007. 

Redação final do projeto de ResoluçãO n9 42, de 1992. Art. 3» A autorização concedida por esta resolução de-
A Comissão Diretoraà.preSenta-a i"edaçãofinaldo Projeto verâ-·ser exercidã no prazo -de 12 (doze) meses a contar de 

de Resolução n'42, de 1992, que autoriza a República Federa- sua publicação. 
tiva do Brasil a contratar operação -de crédito externo, no Art. 4'? Esta resolução entra em vigor na data de sua 
valor de US$205,000;00Q.OO (duzentos e cinco milhões de dóla- publicação. 
res norte-americanos)~ jUiito â.O Banco Iriteinacional de Re-
construção e DesenvolVimento- BIRD, destinada a·o finan
ciamento parcial do Projeto de Desenvolvimento Agroam
biental do Estado de Mato Grosso- PRODEAGRO. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de Junho de 1992. 
-1\tauro Benevides, Presidente; Alexandre Costa,- Relator 
- Rachid Saldailba Derzi - Meira Filho. - -

ANEXO AO PARECER N' 212, DE 1992 

Redação final do Projeto de Resolução n• 42, 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 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus-
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permaneCer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vaí à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
2Dh20min, com a seguinte - -" --
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. ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 7, DE 1992 

· :(E~ r-egínie ~?-~ l!rg~I].c.ia_ nOs termos _dq .. 1J.rt. 336, e, do 
Regil!lento Inter_no)_ __ _ _ _ ___ -~-- _ __ _ ~- __ 

Discq.Ss~o. em t.urno ú_nrco-, do Projeto Oe Kesolu
çã:o n<? 7, de-1992,-de autoria do Senador_lram Saraiva, 
que dispõe sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito interno e externO dos Estados, 

Distrito-Federal, dos Municípios e suas autarquias, e 
estabelece limites e condições para concessão de garan
tias, tendo 

PARECER, sob n' 164, de 1992, da Comissão 
-De Assuntos Económicos, favorável ao Proje

. to, nos termos de Substitutivo q_tie _oferece. 

O SR. PRESII)ENTE (Mauro Benevides)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 19 minutes.) 

Ata da 1273 Sessão, em 17 de junho de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 20 TtàRA.'> Ti 2Ó MTNmm, ACTrAM,~T' PR.T'
SF.NTF.~ OS SRS. S/1NADORI'S: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Almir Gabriel -
Alui?io Hr7erra - Ama?onino Mendes - Amir I ando -
AntOnio Mariz - Aureo · Mcllo - Beni Veras - Carlbs De' 
C.arli - C.arlos Patrocfnio - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia 
de Carvalho - Coutinho Jorge - Dario Pereira - Dirceu 
Cárneiro"- Divaldo Suruagy - Fduardo Suplicy - Fiéio ·Ál
vares - F.néas Faria ·..: Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo 
- FranCiscó Rolle'mberg - Gerson C'amata - Guilherme 
Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena -
llydekel Freitas - Iram Saraiva - Jarbas Passarinho - João 
C'almón - João França - João Rocha - Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - José F<lúardo - José Fogaça ..: Júlio. 
C.ampos·- Jutahy Magalhães - l.avoisier Maia - I ourival 
Baptista - I ucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto 
de I avor - Márcio l.acerda - Marco Maciel - Mário Covas 
- Maurfcio Corr~a : .. : Mauro Benevidcs - Mcira- Filho -
Moi'ié-s .1\hrao-- Nahor Júnior - Ncl~on !'ai'neii-o -· Nelsàri 
Wedek.in -· Ney MaranMo - Odacir Soares - Onofre Oui
nan - Pedro Simon - Rachid Saldanha Der7i - Raimundo 
lira- Ronaldo Araglio - Valmtr t ·ampelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro ]3enevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos_ trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQlJElUMENTO N• 436, DE 1992 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b, 
do Regimento Interno, para o Ofício S/15, de 1992, no qual 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro, solicita Contratação 
de operação de crédito no valor de setenta e cinco milhões 
de dólares, para os- fins que especifica. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1992. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requeri
mento. lido será votado após a Ordem do Dia, nos termos 
do art. 340, II, do Regimento Interno. - -

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

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÁO N• 7, DE 1992 

(Em regime de urgência nos termos do ... art. 336, 
c, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Piojeto de Resolu
ção n-1 7, de 1992, de autoria do Senador Iram Saraiva, 
que dispõe sobre limites globais e condições para as 
operações globais e condições para ~ operaçõ_es _de 
crédito interno e externo -dos estados, Distrito Federal, 
dos municípios e suas autarquias, e estabelece limites 
e condições para concessão de garantias, tendo 

PARECER, sop n' 164, de 1992, da Comissão 
-De AssuntQs Econômicos, favorável ao projeto, 

uos termos· de substitutivo que oferece. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao Plenário, que a aprovaçãõ- do requeri
mento de urgência retíro\i a possibilidade de os Srs. Senadores 
apresentarem emendas ao projeto, perante à Mesa, nos termos 
do art. 235, II, d, do Regimento Interno. 

Assim sendo, fica facultada a apresentação de emendas 
a partir deste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a me
sa, emendas que serão lida~ pelo Sr. lO? Secretário. 

São lidas as seguintes 

EMENDAN'l 

Moóifique-se o inciso II do art. 3~', da seguinte forma: 

"II- ... , não poderá exceder à Margem de Pou
pança Real ou·a 15.% (quinze por cento) da Receita 
Líquida Real, prevalecendo o que for maio~.·· 

Justificação 

Esta proposição visa aclarar o sentido da disposição obje
tivando a prevalência da real capacidade de pagamento de 
cada ente público oriunda de sua eficiência administrativa. 

Justifica-se, ainda, esta alteração na filosofia adotada na 
Resolução n"' 58/90, hoje em vigor, que dispõe em seu inciso 
I do art._39 as expressões "ou" e "o que for maior", resultando 
no que foi acrescentado nesta emenda. 

Ressalte-se que esta particularidade não diz respeito tão 
somente a um ou outro Governo local, -Senâõ- a um número 
considerável, justificando plenamente nossa preocupação e 
a iniciativa de apresentação desta emenda. 

Assim, a presente proposição tem o objetivo de aperfei
çoar o Projeto, nó Jocante a eSte particUlar, justificando plena
mente nossa preocupação e a iniciativa de apresentação desta 
emenda. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1992. --Senador Pedro 
Simon. 

EMENDAN•2 

Acresc;e_n_te-se o art. 18, renumerando-se o posterior, da 
seguinte forma: ;.;··· '· · 

"Art. 18. Para o efeito do disposto no art. 2• da Lei 
n' 8.388/91, considera-se que dentro do limite de 11% (onze 
por oento) da Receita Líquida Real, definida no § 1' do art. 
3<? 4_esta Resol!l_ç~o, estªo abr;:mgidos os créditos d9 Governo 
Federal, relacionados na Lei n"' 8.388/91, os débitos eXternos 
dos entes públicos, mencionados naquele diploma legal, os 
definidos pela Lei n'7 .976!!{9, débitos decorrentes de contratos 
de fmanciamentos junto a Bancos Federáis e Estaduais, ou 
sób garantia do Tesouro Nacional. 

§ 19 A ordem de preferência dos pagamentos será a 
seguinte: · 

a) débitos decorrentes de contratos de :Ei.O.anciamentO jun
to-a Bancos Federais e Estaduais, ou sob garantia do Tesouro 
Nacional; 

b) débitos previstos na Lei n' 7.976/89; 
c) débitos externos; 
d) débitos previstos na Lei n' 8.388/91. 

§ 2' O que exceder ao limite dell% (onze.porcento), 
será refinanciado, ilas condições da Lei n0?_8.388J~l,,a.beçlc;:ciQa 
a ordem de prioridade inversa à prevista no parágrafo anterior. 

Justificação. 

A proposição de inclusão deste dispositivo vísa resguardar 
o ·e-spírito da Lei n9 8.388, de 1991, e as tratativas mantidas 
durante a feitura da lei que estabeleceu os critérios de renego-
ciaçã,o das dívidas estaduais e .municipais. · 

A renegociação teve como çl:?jetiV<? a·rolag<;rp._d,as· P!vidas 
do_s estados, do Distrito Fed~ral e dos municípios, bem como 
suas entidades públicas e autárquicas, de forma que as Unida
des da Federação não exercessem ·pressão sObre o mercado 
financeiro, não sendo sufOcadas pelos .serviços das dívidas, 
reduzindo assim a ocorrência de déficit P.úblicps ~m todos 
os níveis- de Governo. 

Ocorre que os estados e municípios têm débitos com 
--outros credores além do Governo Federal, que segundo esti

mativas, elevam-se para algo em torno de 30% de suas receitas 
líquidas. Logo se vê que o limite de comprome_tirnento de 
11% estabelecido pela Lei n"' 8.388/91- Coni dívidas e promo
vam investimentos com recursos própriOS..:...... resUltará inócuo, 
porque, se não forem incluídas as demais dívidas, o compro
metimento com o total dos pagamentos se elevará a patamares 
insustentáveis, contra:rianâó assim o espírito da Lei. 

No mesmo sentido, os parágrafos 1~' e 2~' do artigo pro
posto têm por objetivo resguardar a inclusão das dívidas arro
ladas nas letras a, b e c no CO-!J-texto da renegociação. Do 
contrário, as dívidas consideradas roláveis absorve:riam o limi
te de 11% estabelecido, ficando os demais compromissos para 
serem resgatados acima do limite, o que "fésldtaria num com
prometimento insustentável por parte dos Estados e Muni
cípios. 

Ressalte-se que esta particularidade não diz respeito tão 
somente a um ou outro Governo local7 senão a um número 

- consideJável, justificando plenamente nossa preocupação e 
a iniciativa de apresentação desta emenda. 

Assim, a presente proposição tem o objetivo de _aperfei
çoar o Projeto. no tocarih:- a-este particular~ 

Sala das Sessões, 17 de junhode 1992. -Senador Pedro 
Simon. 
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EMENDAN•3 
Acrescente-se o art. 18, renumerando-se o posterior, da 

seguinte forma: - -
"Art. 18 Para o efeito do disposto no art. 2• da Lei 

n' 8.388/91, considera-se que dentro do limite de 11% (onze 
por cento) da Receita Líquida Real, definida no § 1' do art. 
3~> desta Resolução, estão abrangidos os créditos do Governo 

.Federal, relacionados na Lei n"' 8.388/91, os débitos externos 
dos entes públicos, mencionã.dos naquele diploma legal, os 
definidos pela Lei n' 7.976/89, bem como débitos para com 
Bancos Públicos Federais e Estaduais ou sob garantia do Te
souro Nacional. 

§ 1 <.> A ordem de preferência dos pagamentos será a 
seguinte: - _ _ _ -

a) outros débitos para com Bancos Federais e Estaduais 
ou sob garantia do Tesouro Nacional; 

b) débitos previstos na Lei n' 7 .976/89; 
e) débitos externos; 
d) débitos previstos na Lei n' 8.388/91 

§ 2' O que exceder ao limite de 11% (onze por cento), 
será refinanciado, nas condições da Lei n"' 8.388/91, obedecida 
a ordem de prioridade inversa à prevista no parágrafo anteriOr. 

Justifieação 

A proposição de inclusão deste dispositivo visa resguardar 
o espírito da Lei n9 8.388, de 1991, e as tratativas mantidas 
durante a feitura da lei que estabeleceu os critérios de renegaR 
ciação das dívidas estaduais e municipais. 

A renegociação teve como objetivo a rolagem das dívidas 
dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicípioS~ bem como 
suas entidades públicas e autárquicas, de forma que as Unida
des da Federação não exercessem pressão sobre o mercado 
financeiro, não serido sufocada pelos serviços das dívidas, 
reduzindo assim a ocorrência- de déficit públicos em todos 
os níveis de Governo. 

Ocorre que os estados e municípios têm débitos com 
outros credores além do Governo Federal, que segundo esti
mativas, elevamRse para algo em torno de 30% d~ suas receitas 
líquidas. Logo se vê que o limite de comprometimento de 
11% estabelecido pela Lei n' 8.388/91 - com vistas a criar 
condições para que Estados e Município"S paguem as suas 
dívidas e promovam investimentos com recursos próprios -
resultará inócuo, porque, se não forem incluídas as demais 
dívidas, o comprometimento com o total dos pagamentos se 
elevará a patamares insustentáveis, contrariando assim os espíR 
rito da Lei. -

No mesmo sentido, os parágrafos 1~' e 29 do artigo proR 
posto têm por objetivo resguardar a inclusão das dívidas arro
ladas nas letras a, b e c do contexto da renegociação. Do 
contrário, as dívidas.consideradas roláveis absorveriam o limi
te de 11% estabelecido, ficando os demais compromissos -para 
serem resgatados acima do limite, o que resultaria num com
prometimento insustentável por parte dos estados e muni
cípios. 

RessalteRse que esta particularidade não diz respeitO- tão 
somente a um. ou outro Governo local, senão a um número 
considerável, justificando plenamente nossa preocupação e 
a iniciativa de apresentação desta emenda. 

Assim, a presente proposição tem o objetivo de aperfeip 
çoar o- Projeto, no tocante a este particular. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1992.- Senador Nelson 
Wedekin. 

EMENDAN'4 
Acrescente-se o art. 19, renumerando-se o posterior, da 

Seguinte forma: 

"Art. 19. O disposto nesta Resolução não se 
aplica às autarquias financeiras." 

Justificação 

A proposição de inclusão deste dispositivo visa resguardar 
o pleno exercício das atividades exercidas pelas autarquias 
financeiras as quaiS tem como dos seus objetivos a captação 
de recursos internos e externos para repasse aos setores produ
tivos na sua área de atuação. 

Do contrário, teriam aquelâs instituiÇões a obii.gatorie· 
dade de submeter as operações de rotina de captação de recur
so_s p~ra a aprovação do Senado Federal. 

Ressalte-se que esta particularidade não diz respeito· tão 
somente a um ou outro Governo local, senão a um número 
considerável, justificando plenamente nossa preocupação e 
a iniciativa de apresentação desta emenda. 

Assim, a presente proposição tem o objetivo de aperfei
çoar o Projeto, no tocante a este particular, justificando plena
mente nossa preocupação e a iniciativa de apresentaçãO desta 
emenda. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1992. - Senador Pedro 
Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Mouro Benevides)- Nos termos 
do art 140, a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador 
Raimundo Lira para proferir parecer sobre as emendas, 

O SR. RAIMUNDO LIRA (PFL - PB. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, inicialmente eu gostaria de informar que apresentamos 
um substitutivo, cujo número parece-me ser 164, que consta 
aqui na Ordem do Dia, e que foi objeto de ampla discussão, 
de ampla negociação, em que foram ouvidos os governadores 
de estados, secretários, lideranças partidárias, ocorreram vá
rias reuniões entre as pessoas envolvidas dos Estados e da 
União, e que foi também amplamente discutido na Comissão 
de Assuntos Económicos e aprovado. 

Portanto, vamos analisar inicialmente essas emendas que 
foram feitas ao prOjetO Origi.ríal-, que é a Resolução n~" 7, do 
Senador Iram Saraiva. Em seguida peço ao Sr. Presidente 
que coloque em votação para que possamos votar o substi
tutivo e, em seguida, as subemendas. 

Com relação à entenda n' 1, do Senador Pedro Simon, 
onde ele diz: "Não poderá exceder a margem de poupança 
real ou a 15% da receita líquida real, prevalecendo o que 
for maior". -

Gostaria de informar aos senhores presentes, que agora 
há pouco, numa reunião de aproximadamente duas horas, 
na sala da Liderança do PMDB, com a presença dos Senadores 

·Humberto Lucena, Marco Maciel e do próprio Senador Pedro 
Simon, que éramos contra a aprovação dessa emenda, porque 
ela modifica totalmente os critérios que foram acordados rta 
Lei n~' 8.388. Sou, portanto, pela rejeição dessa emenda, e, 
igualmente, pela rejeição da Emenda n9 2, porque, de acordo 
corit' o entendimento para a rolagem da dívida dos Estados, 
ficou previamente acertado que só poderão ser débitos fede
rais e com a União -e aqui também consta bancos estaduais 
e outros débitos sob a garantia do Tesouro Nacional. 
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Também sou pela rejeição da Emenda n9 2, mas acato 
uma outra que interessa especialmente ao Rio Gi'ande do 
Sul. É a Emenda n" 4, mas antes de chegarmos a ela, temos 
também a de n" 3, que é de autoria do Senador Nelson Wede
kin, igual à Emenda n!' 2, do_ Senador Pedro Simon, que coloca 
todos os débitos, inclusive com bancos estaduais, no processo 
de rolagem da dívida, o que está totalmente impedido pela 
Lei n" 8.388, que foi aprovada pelo Congresso Naciori.al, em 
dezembro de 1991. 

Mas sou a favor dessa Emenda ns- 4 que atende o Rio
Grande do Sul, Santa Catarina- e parece também o Paraná 
no que se refere às autarquias financeiras. _ -

Então criamos aqui na resolução uma excePcionalidade 
para atender exatamente a esses três Estados, para que eles 
não sejam prejudicados no seu processo de rolagem da dívida. 

A Emenda n9 4 pede o seguinte - nós inclusive modifi
camos a redação de acordo com o Senador Pedro Simon, 
que aceitou urn aperfeiçoamento na redaçâo e fica: 

"O-disposto nesta Resolução não se aplica às atuais 
autarquias financeiras. •• 

Então, o disposto nesta resolução não se aplica às atuais 
autarquias financeiras. --

Com relação às emendas ao projeto original do Se:qadm 
Iram Saraiva, eram essas as considerações que tinha _a fazer. 
Gostaria de reforçar que todos esses entendimentos finaiS 
finalizaram hoje, numa reunião, com a presença dos Líderes 
Senadores Humberto Lucena e Marco Macie!. 

Então, Sr. Presidente, pela rejeição_ das Emendas de ngs 
1, 2 e 3 que poderiam, se o Sr. Presidente achar conveniente, 
já- qUe houve acordo de Lideranças, ser votadas em bloco, 
e pela aprovação da Emenda n9 4. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Bimevides)- A Presi
dência comunica à Casa que têm chegado ai)etos· de -VáriOS 
Srs. Senadores para conhecer o teor das emendas apresentadas 
e o parecer do nobre Relator, Senador Raimurido Lira. Isso 
obrigaria a Presidência a suspender a sessão __ por uma· hora. 
Chega-nos a sugestão de que essa ·matéria, distribuída na sexta
feira a todos os Srs. Senadores, possibilitaria a sua vo~ç-~~ 
na próxima terça-feira. 

Consulto a Casa se há alguma manifestação em contráriQ 
dos Srs. Senadores. 

Como decide ~a Liderança do PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - PI) - Esiou 
de pleno acordo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Como decide 
a Liderança do PMDB? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - (PMDB - PB)
De acordo, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como decide 
a Liderança do PFL? ~ 

O SR. MARCO MACíEL (PFL - PE) ~ Di acordo, 
Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Como decide 
a Liderança do PDT? -- -

O SR- MAGNO BACELAR (PDT- MA)- De acordo, 
Sr. Presidente. -- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como decide 
a Liderança do PSB? 

O SR- JOSÉ PAULO BISOL (PSB :__RS)- De acordo, 
Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro B~enevides)- Há unanimi
dade das Lideranças e, sobretudo, dos 32 Srs. senadores pre

. sentes. De conformidade com a norma regimental, art. 175, 
alinea e, a matéria será retiraQa da Ordem do Dia, para que 
na próxima sessão seja a mesma apreciada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à 
apreciação do Requerimento n9 436, de 1992, de urgência, 
lido no Expediente, para o Ofício S-15. ~ 

Em_ votação. 
Os Srs. Senadores que o apróvam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da ma-

téria. -
Designo Relator, o nobre Senador Nelson W~dekin, para 

proferir parecer. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Gover
nador do Estado do Rio de Janeiro, através do Ofício "S" 

. .n9 15, de 1992, encaminha ao Senado Federal solicitação no 
sentido de que seja autorizada a elevação temporária do limite 
estabelecido no item II do art. 3' da Resolução n' 58/90, desta 
Casa, em percentual superior ao fixado pelo § 1' do art. 6' 
da mesma Resolução. 

Pretende o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a 
partir da autorização solicitada, contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Brasil S/ A até o valor em cruzeiros_~q~iva
lente a US$75.000,000.00 (setenta e cinco milhões de dólares), 
que permitirão fínaD.dár ·a exeCuçâó- d~i" z• etapa ·dO proJeto 
viário denominado "Linha Vermelha", ligando as rodovias 
federais Presidente Outra (BR-116) e Washington Luiz 
(BR-040) à Estrada do Galeão. 

A operaçã-o de cré-dito acima mencionada será realizada 
sob as seguintes condições: 

a) Valor: Cr$244.050.000.000,00, equivalente a US$ 
75,000,000.00 pela taxa do Dólar Comercial de Cr$3.254.00/ 
US$, vigente em 22-6-92; 

b) Desembolso dos recursos: a partir de janeiro/93; 
c) Prazos: 
I- de carência: 07 meses; 
II- de amortização: até junho/93, prorrogável por 30 

dias até a efetiva transferência dos recursos pelo Tesouro 
Nacional; 

d) Condições rmanceiras: 
I- Reajuste Monetário: o saldo devedor e as parcelas 

a liberar serão atualizados pela Taxa Referencial; 
II -Taxa de juros: 9% a.a., podendo ser capitalizados, 

em caráter Pl'cepcional, para pagamento juntamente com o 
principal; 

e) Garantia: percentual sobre o adicional instituído sobre 
a taxa de embarque cobrada no Aeroporto Internacional do 
Rio de Janeiro. 

A solicitação ora examinada foi adequadamente instruída 
nos termos da Resolução n9 58/90, que rege o assunto, estando 
cumpridas as disposições da ConstituiçãO Federal~ e autori
zaçã_o legislativa, bem como -~presentação das Certidões Nega
tivas quanto aos débitos com a Caixa Económica~ INSS e 
Receita Federal. 
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De acordo com as disposições da Resolução n~ 58/90, 
já mencionada, o Governo do Estado do Rio de J aneirp deve
ria obedecer a um dispêndio máximo anual de Cr$967 .900,4 
milhões. No entanto, após o exame da dívid<:t daquele Estado, 
segundo o Parecer do Banco Central (Parecer DEDIPICO
DEM-RJ-921108, de 23 de junho de 1992), foi constatado 
que, antes mesmo do crédito pleiteado, a capacidade de paga
mento do Estado do Rio de Janeiro encontra-se esgotada 
para os dispêridios com a díVida já contratada-nos exercícios 
de 1992 a 1994 e 1997.As_sim, a concessão de elevação tempo
rária do limite de endividamento em até 20% (§ 1• do art. 
69 da Resolução 58/90_), dos valores inicialmente atribuídos, 
não altera a situação apresentada. 

Pondera o Parecer do Banco Central acima menciOnado 
que o empréstimo tem g"a:rãhiia própri3. baseada no percentual 
a ser instituído sobre a taxa de embarque cobrada no Aero
porto Internacional do Rio de Janeiro. Além disso, o projeto 
tem inegável importância para a popUlação do Estado, seja 
pelo volume de empregos diretos e indiretos que vai gerar, 
seja pelos benefícios ao tráfego da área. O reconhecimento 
da relevãncia do projeto foi objetQ da Exposição de Motivos 
n~' 70/92, do Senhor Ministro da Economia, Fazenda e Planeja
mento, a qual, inclusive, destacou a necessidade de, para 
o caso em tela, serem abertas excessões à Resolução 1. 780/90 
e aos Avisos MEFP n" 818 e 821, de 1990 e n' 420 e 429, 
de 1992.--Dada a prioridade e benefícioS -da -õbra, a citã.da 
Exposição-de Motivos mereceu aprovação do Excelentíssimo 
Sr. Presidente da República em 24-3-92. 

Considerando o acima exposto, ainda que esteja compro
metida a disposição do item II, do art. 3~' da Resolução n9 

58/90, do Senado Federal, somos de parecer favorável à con
cessão, em caráter excepcional, da autorização solicitada pelo 
Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, nos termos 
do seguinte -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 43, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a elevar temporariamente o limite estabelecido no item 
D, do art. 39, da Resolução n' 58/90, a fim de pennitir 
a contratação de operação de c::rédito, até o valor em 
c::ruzeiros equivalente a US$ 75,000,000.00, junto ao 
Banco do Brasil S/ A, para financiamento da 2• etapa 
do projeto viário denominado "Linha Vermelha". 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É autorizado o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, na fortna da Resolução n' 58190, do Senado Federal, 
a elevar temporariamente o limite estabelecido no item II, 
do art. 3~, da referida Resolução, a fim de permitir a contra
tação de operação de crédito junto ao Banco do Brasil S/ A, 
até o valor em cruzeiros equivalente a US$75,000,000.00 (se
tenta e cinco milhões de dólares). 

Parágrafo tínic'o. Destina-se o firianciamento à execução 
da 2' etapa do projeto viário denominado "Linha Vermelha". 
ligando as rodovias federais Presidente Outra (BR-116) e Wa
shington Luiz (BR-040) à Estrada do Galeão. 

Art. 2~' A operação autorizada no art. 19 deverá reali
zar-se sob as seguintes condições: 

a) Valor: Cr$244.050.000.000,00, equivalente a US$ 
75,000,000.00 pela taxa do Dólar Comercial de Cr$3.254,00/ 
US$, vigente em 22-6-92; 

b) Desembolso dos recursos: a partir de janeiro/93; 

c) Prazos: 
I- de carência: 07 meses; 
II -de amortização: até junho/93, prorrogável por 30 

dias até a efetiva transferência dos recursos pelo Tesouro 
Nacional; 

d) Coodiçõés fmanceiras: 
I-Reajuste Monetário: o saldo devedor e as parcelas 

a liberar serão atuaUza.dos pela Taxa Referencial; 
II-Taxa de juros: 9% a._a., podendo ser capitalizados, 

em caráter excepcional, para .. pagamento juntamente com o 
principal; 

e) Garantia: percentual sobre o adicional institUído sobre 
a taxa de embarque cobrada no Aeroporto Internacional do 
Rio de Janeiro. 

Art. 39 Está Resolução entra em vigor na data de_ sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
do Senador Nelson Wedekin é favorável. · 

- Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. -- - - -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão DiretOra para a tedação final. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .-::- Sobre a me-
sa, redação final que será lida pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida a seguinte 

. PARECER N• 213, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução 
n•-43, de 1992. 

A CpmissãO Diretora-apresenta a red:lção final do Projeto 
de Resolução o~' 43, de 1992, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o limite 
de seu endividamento, para contratar operação de crédito 
até o valor, em cruzeiro, equivalente a US$75.000.000,00 (se
tenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), junto 
ao Banco do Brasil S/ A, cujos recursos serão destinados, ex
clusivamente, para financiar a implantação da segunda etapa 
do_ projeto "Linha Vermelha". 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Racbid Saldanha Derzi, 
Relator - Alexandre Costa - Meira Filho. 

ANEXO AO PARECER N• 213, DE 1992 

Redação fmal do Projeto de Resolução o~ 43, de 
1992. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do RiQ de Janeiro 
a elevai-, temporaiia:mente, o limite estabelecido no item 
II do art. 3• da Résolução oi 58, de 1990, a fim de 
permitir a c::ootratação de operação de crédito, até o 
valor, em cruzeiros, equivalente a US$75.000.000,00 
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·•-"-

junto ao Banco do Brasil S/ A, para financiamento da 
segunda etapa do projeto viário denominado "Linha 
Vermelha". 

~ .,, ~:_; . Art. 1"' É o GoVerno do Estado do Rio de JaneirO auto
rizado a elevar, temporariamente, o limite estabelecido no 
item II do art 3• da Resoluçilo n' 58, de 1990, a fim de 
contratar operação de crédito junto ao Banco-do Brasil S/ A, 

-., .~_té 9 v:alor, em cruzeiros, !!quivalente a US_$75.QOO.OOO,OO 
j; ;, •• JS~tepta e' cinco milhões dólares). -

· · Parágrafo únicO. Destina-se o financiameilto. ~execução 
r,_, ,9a segunda etapa do projeto viário denominado ''Linha Ver
. me lha", ligando as rodovias federais __ Presiden_t~ _l?utra 

(BR-116) e Washington Lu1z (BR-040) à Estrada do Galeão. 
Art. 2"' A operação autorizada no art. 1 ~' deverá reali-

zar-se sob as seguintes condições: . _ 

-2-
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N> 99, OE 1991 

Discussão, em turno único, dã. R.edãção Final (ofe
recida pela Comissão DiretOra em seu Parec_er n\> 157, 
de 1992), do Projeto de Lei da Câmara n• !19, de 1991 
(n• 161/91, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que dá nova redação aos arts. 
184 e 186 do Código Penal, e dá outras providências." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer
rada a sessão. 

(Levan~a-se a sessão ~_20_horas e 43 minutos.) 

I-valor: Cr$244.050.ooo:ooo,oo (duzentos e quarenta~ 
e quatro bilhões e cinquenta ~ilhões de cruzeiros), equivalente: 
a US$75.000.000,00 (sétenta e cinco milhões de dólares), pela 
taxa do Dólar Comercial de Cr$3.254,00/US$, vigente em ~ 
22.06.92; ~ 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA"~ 
N• 13, DE 1992 

Altera o AiO da Comlsslio Dlrétorá n>3o, de 1989; 

' II __.. desembolso dos recursos: a partir de janeiro de 1993; 
' III -prazos: 

a) de carência: sete meses; 
b) de amortização: até junho de 1m, prorrifgãvêl por· · 

trinta dias até a efetiVa-transferência dos' recursos peio·Tesouro 
Nadonal; · ' 

IV -condições financeiras: 
a) reajuste· monetário: a saldo devedor e as parcelas a 

liberar serão atualizados pela Taxa Referencial; 
b) taxa de juros: nove por cento ao··ano, podendO ser 

·capitalizados, em caráter excepcional, para pagamento junta
ineote com o principal; 
· · V-garantia: percentual sobre o adicional instituído so-

bre a taxa de embarque cobrada no Aeroporto Jnterriacional 
do Rio de Janeiro. 

Art. 3~> Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discus-
são a redação final. (Pausa.) ~ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O Projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais 

havendv d tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para 
a sessão ordinária da próxim~l sextã-feira, a seguinte· 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 52, DE 1992 

(Em regime de urgência nos temios do~àrt. 336, ~~ 
c, do Regimento Interno.) ~ ~ ~ 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 52, de 1992 (2.950/92, na Casa de origem), 
que prorroga o termo final do prazo previsto no art. 
3• da Lei n• 8.352, de 28 de dezembro de 1991, e dá 
outraS providências (dependendo de Parecer.) 

e dá outras pl-ovidênclas. - -- · · 

A Comissão~Dirétora do Senado Federal, no uso de· sua 
~competência regü:nental e regulamentar, 

RESOLVE . .~~ ~ 
Art. 1• O lnciso ll do 3ri.-2'e o art. 5• do Ato da 

COiniSSão Diretora n9 30, de 1989, passam a vigorar com a 
seguinte redação, renumerando-se para III o atual inciso II, 
do art. 2"' e acrescentando o parágrafo único: 

"Art. -z,. ········H·-··-··~······-.. ·r~---············· 
I - ....• ;. .............. ;, ..... .-. __ .. _._ .. -...... -.~'~·~···'"'-'~~ .... . 
II- Nos casos de Internação hospitalar, os apar

teantes utilizados serão os do_tipo "A", 
III- .. ~ ......... ·~·-··· .. -~·~··-"·'····---'~c ............... ~ ..... -
Parágrafo único. A escolha do apartamento de 

padrão superiOr ao do previsto no inciso II deste artigo, 
é da exclusiva responsabilidade do paciente, o qual, 
nesta hipótese, ficará obrigado ao pagamento da dife
rença pelo acréscimo da despesa. 

Art. 5~> Para efeito desse Ato, são considerados 
dependentes do Senador: 

I-cônjuge; 
II-filho (a) solteiro (a), menor de 21 anos, sem 

economia própria, que viVa sob Sua dependência ecOnó
mica; 

III -filho (a) inválido (a) de qualquer idade, sem 
economia própria, que viva sob sua dependência econó
mica; 

IV -filho (a) solteiro (a) estudante, que freqüen
ta curso de 19 ou 29 grau, ou superior, até a idade 
de ·24 anos, sem economia própria e que viva sob sua 
dependência económica; 

V- menor que, por determinação judicial, esteja 
sob sua guarda e responsabilidade; 

VI -irmão (a) solteiro (a), inválido (a) ou interdi
tado (a) por alienação mental que viva sob sua depen
dência-económica e do qual seja curador; 

VII -companheiro (a) com quem viva no mínimo 
há 5 (cinco) anos ou com quem tenha fúho (a) em 
comum decorrente desta união; 

~II-mãe e pai que, sem economia própria e 
sem condições de poder trabalhar, vivam sob sua de
pendência- económica; 
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IX- sogro e sogra que, sem economia própria 
e sem condições de poder trabalhar, vivam sob sua 
dependência económica." 

Art. 29 Este- A!to entra em vigor na data de sua publi-
cação. . .... -~ _ 

Art. 3" Revogam7se as disposições eril contrário. 
Senado Federal, 9 de junho de 1992.- Mauro Benevides 

- Lavoisier Maia - Meira Filho - Iram Saraiva - Rachid 
Saldanha Derzi. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 247, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e- re-gulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora-n"-2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2", da Lei n~" 8.112, de 1990, no Ato da ComissãO 
Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do 
Processo n• 007.909/92-~, 

RESOLVE tornar sem efeito o Ato n• 231, de 1992, 
desta Presidência; publicado no DCN II, de 9 de junho de 
1992, que nomeou o senhor CARLOS EDUARDO DUQUE 
BACELAR, para exercer o cargo, em comissão, de Secretário 
Parlamentar, código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, com lotação e exercício Do "Gabinete do Sen_ador 
Magno Bacelar. _ _ _ _ 

Senado Federal, 16 de junho de 1992. :....:: Senador-Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
. N• 248, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conforiTÚdade com a 

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~" 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990e nó Aro da Comissão 
Diretora n~" 1, de 1991, e tendo em vista o que consta_ do 

- Processo n• 007.908/92-0, · · · · 

RESOLVE nomear MILMA DÓ ROSÁRIO BÓTÃO 
BACELAR para eXercer o cargo, em comissão, de Secfetário 
Parlamentar, código AS-1, do Quadro de Pessoal do ~nado 
Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senador 
Magno Bacelar. _ . , _ 

Senado Federal, 16 de junho de 1992.- SenadorMAU-
RO BENEVIDES, Presidente. . -

ATO DO PRESIDENTE 
N• 249, DE 1992 

O Preside_nte do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em ççmformi4ade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~" 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § z.; da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato daComissão 
Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que Consta do 
Processo n• 007.985/92-4, 

RESOLVE exonerar UARYLÓPES DE SOUZA, do 
· cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código SF
DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Se11ado Federal, do 
Gabinete do Senador Júlio Campos, a partir de 17 de junho 
de 1992. . 

Senado Federal, 17 de junho de 1992. :.._Senador Mauro 
Be_nev_ides, Pre~Wep.te. 
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ANO XLVII- N•92 . :SÂBÀDO, 20 Ub JUNHO 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• 20, DE 1992 
Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar cop.tratação de operação de crédito 

externo, no valor de US$61,532,971.00 (sessenta e um milhões, quinhentos e trinta e dois 
mil, novecentos e setenta e um dólares norte-americanos), destinada a financiar, parcial
mente, a importação de helicóp(er~, ferramental e treinamento de pessoal para o 1 !'Batalhão 
de Helicópteros, no âmbito do Programa de Reaparelhamento do Exército. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo, no 

valor de US$61,532,971.00 (sessenta e um milhões, quinhentos e trinta edois mil, novecentos e setenta 
e um dólares norte-americanos), em aditamen1o ao contrato firmado em 24 de junho de 1988 entre a 
União e um consórcio constituído pelasempresasHelicópteros do Brasil S/ A -HELIBRÁS, Aeroespatiale 
Societé Nationale Industrielle e ENG ESA -Engenheiros Especializados S/ A. · · · 

Parágrafo único .. A operação de crédito externo destina-se a financiar, parcialmente, a importação 
de helicópteros, peças para manutenção, ferramental e treinamento de pessoal para o 1• Batalhão de 
Helicópteros, no· âmbito do Programa de Reaparelhamento do Exército. . 

Art. 2• As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:. 
a) valor total da elevação: US$61,532,971.00 (sessenta e um milhões, quinhentos e trinta e dois ntil, 

novecentos e setenta e um dólares norte-americanos); 
b) juros: 10,6% ·(dez inteiros e seis décimos por cenfo) ao ano, semestralmente vencidos, pagos junta-· 

mente com o principal financiado; _ _ 
c) flat fee: US$250,000.00(duzentos_e cinqüenta-inil dólares norte-americanos) a ser paga após a 

emissão do Certificado de Autorização, que será expedido pelo Banco Central do Brasil; 
d) down payment: 15% (quinze por cento) a ser pago somente após a emissão do Certificado de 

Autorização, de acordo com o seguinte cronograma: 
- 1• parcela: 7,5% (sete e meio por"cento) do valor global (US$4,614,972.83 -quatro milhões, 

seiscentos e quatorze mil, novecentos e setenta e dois dólares norte-americanos e oitenta e três centavos), 
após a emissão das guias de importação pelo Cedex, se for o caso.; 

- 2• parcela: 7,5% (sete e meio por cento) do valor dos lotes n•' 101 e 102 (US$354,960.00- trezentos 
e cinqüenta e quatrO mil, novecentos e sessenta dólares norte~americanos), em até setenta e cinco dias 
antes da data prevista para ·o embarque dos referidos lotes; . _ _ 

- 3• parcela: 7,5% (sete e meio por C:ei:tto) do valor do lote n' 103 (US$177,480.00- cento e setenta 
e sete mil, quatrocentos e oitenta dólares norte-americanos), em até setenta e cinco dias após o pagamento 
da segunda parcela; -



5074 Sábado 20 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 
~~------------------------~------~~--~-------------------

Junho de 1992 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFIOO DO SENADO,P,EDERAL . 

DIÁRIO DO OONGRESSo NACIONAL MANUEl. VILElA DE MAGALHÃES 
Diretor-Gcral do Senado Federal 
AGAClEL DA SILVA MAIA 

Impresso aob responsabilidade; da Mes.a:do Senado Federal 

Diretor Executivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Administrativo 

'AS5!NATURÀS . 

Ll..ilZ CARLOS BASTOS 
Du etor Industrial 

Semestral ... ·-······--········~·---~·---<---. ---~--.~c~ 70.0~90 

fLORIAN AUGUSTO OOUTINI-10 MADRUGA 
Diretor Adjunto Tirag~~::m 1.200 exemplares · 

- 4• parcela: 7,5% (sete e meío por certto) âo vã.Jor total 'dos lotes n'' 104 a BR_(US$4,082,532.82 
- quatro milhões, oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e dois dólares norte-americanos e oitenta e 
dois centavos), em a(é quarenta: e cinco dias após, a ,d'ltil prevista para o embarque dos lotes n'' 101 
a 102; _ 

e) esquema de amortização: 'SS% (oitenta e cinco por cento) do principal financiado em dezesseis 
prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo o primeiro pagamento seis meses após o respectivo 
embarque. 

Art. 3• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de doze meses, 
a contar de sua publicação. . " ~ . · _ · ' 

Art. 4' Est~Resolução en;~~ em vigor. tl? data de ~l\a. publicação. 
Senado Federal, 19 de junho .<\e 1992. -.Senador Mauro Benevides, Presidente: 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 128• SESSÃO, EM 19 DE JUNHO DE 1992 

1.1-ABERtURA 
1.~- EXPEDIENTE 

1.2.1- Discursos do Expediente· 

SENADOR V ALMIR CAMPELO-- Críticas à im
prensa pelo noticiário apregoando a crise_ política no País. 
A Reforma Fiscal. Boicote das Lid~rfinças aos_assuntos . 
do Congresso Nacional. _ - , 

SR. PRESlDENTE- Satisfação pelo volume signifi
cativo de proposições votadas no de_correr da sema,na, ape
sar do funcionamento de inúmeras CPI, Instituição de novo 
horário para O fuilCiõiiamen.to-das Comis.sões_P_ermanentes. 
Autoconvocação do_ Congresso Nacibhal para o mês de 
julho ainda sem deliberação. · 

SENADOR CHAGAS RODRIGUES - Críticas à 
decisão da Suprema Corte dos Estadqs~ Unidos da América, 
legalizando por jurisprudência o seqüestro de estrangeiros 
suspeitos em país estrangeiro para ser_ julgado pela Justiça 
Americana, contrariando o postulado maior do Direito 
Internacional- o da Soberania das Nações. 

SENADOR ELCIO ÁLVARES :· Inquietação com 
a ação de alguns integrantes da CPI do caso PC, que procu~ 

raro levant'ar a tese do impeachment do Presidente da R.epú-
blicà. . 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Legalização 
- de contribuição de peSsoas jurídicas aos partidos políticos 

defenqida pelo Ministro da Justiça, Dr. Célio Borja,,velha 
luta de s. Ex• . . 
SENADOR MAURÍCIO CO~A- Como Líder

-Trabalhos desenvolvidos até aqui pela CP! do caso PC, 
que no entender de Sua Excelência já reúne e)~m~ntos 
para indiciamento de algumas pessoas. 

1.1.2 - Requerimento 
- N' 437/92, de autoria do SenadorEsperidião Amin, 

solicitanc)o licença para se ausentar dos trabalho,s da,Casa, 
no dia 19 do corrente. Vo4ttão adiada por falta de quorum. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Cãmara n• 52/92 (n' 2.950/92, na 

Casa de origem), que prorroga o termo final do prazo 
previsto no art. 3' da Lei n' 8.352, de 28 de dezembro· 
de 1991, e dá outras providências. Discussão encerrada, 
após parecer de Plenário, ficando a Votação--adiada por 
falta de quorum. 
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Redação final do Projeto de Lei da Câmara n; 99/91 
(n' 161/91, na Casa de -origem), que dá nova redação aos 
arts. 184 e 186 do Código Penal, e dá out.as pro'vidêncías:· 
Aprovada. À Câmara _do.s Deputados. , , 

1.3.1- DiScurso' apóS à-Ordem dÓ Dia 

SENADOR AMIR LANDO ,--;-O anestesiarnento da 
consciência da sociedade e a criS'erpor'que'passa o País. 

1.3.2- Comunicação da Presidência 

Término- do prazo pata apresentaÇão de emendas ao 
Projeto de Resoluç3.o n9 27/92 e aos Projetas de Decreto 
Legis!a.t~vP.n'' 18/85, 3.8/89, 46/90 e 20/92. · 

1.3,.3 - DesignaÇão da ordem dO Di~- da próxima ses
sãO 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 

_::-Ata d~ 126~ Reunião 

3- ATAS DE COMISSÃO 
4- MESA DlRETORA 

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDO 
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕÉS PERMA; 

.NENTEs 

Ata: dá 128a Sessão~ em 19 de junho de 1992 

za · Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Magnq Barcelar 

À9 9.1TORAS, AC'TT/\M-~1' PR1'8l'NTP9 q,9 ,SR$. 
Sl'NAIJORF.9: . ' . 

Chagas Rodrigues - Pnéas Paria - Ppitáoio Cafetei
ra- Iram Saraiva- Jarbas Pa"~J.sarinho- Joao Rocha- Mag.:., 
no Bacelar- Mauro HenC"Vidt's- Nahor Júnior- Valmir Cam
pelo. · " .. -...... · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de 
presença acusa o Cóin.parecimento_de dez Srs. SeDadores. Ha
vendo número regimental, deCfai-o aberta a sessão. · -

So?_a proteção de Deus, iniciamOs nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Ma u~o B e~~VJdeS}:..:_ Há oradores . 
inscritoS. CqncedO a palavra ao nobre Senador Valmir Cam-
pelo. · · · 

O SR. VALMlR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso~ Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
e Srs. Senadores: · 

A minha preocupaçãd de hoje diz respeito às inúmeras 
notícias que os jornais têril diVulgado sobre a crise política 
do nosso País. . · . . 

Estamos assistindo a um festival de notícias que réalmente 
nada trazem de proveito pata a nossa a Nação, e que não 
traduzem ,a yeracidade dos fatos que vêm acontecendo na 
vida nacional. -

Temos instalada, no Congresso N acionãl, a CP!" que âpura 
possíveis irregularidades praticadas pelo empresário alagoano 
Paulo César Farias; participo dessa Comissão e posso dizer 
a V. Ex~, Sr. Presidente, que ela tem procurado com honesti
dade, acima de siglas O de cores partidárias, buscar a verdade, 
para que a Nação conheça os fatos e_ que ·a sua apuraÇão 
tome o r'ui:n.d desejado, o de punir os verdadeiros ·culpados. 

Mas o que estamos observando, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores é um verdadeiro carnaval. Com a proximidade das 
eleições, aqueles que desejam candidata:r-se estão tentando 
transformar esta Casa em palanque eletrónico, para tirar pro-

' ' 

veito, fazendo do_ Congresso Nacional um trampolim para 
súas p"róprias eleiçõbS. · · ' · 

A CPI, Sr. Presidente e Srs: Senadores, tem re"almente 
se Comportado com pureza, com louvór em b!lséa da ~erdade, 
mas, infelizmente, aiD.da ocorrem fatos que merecem reparos. 
O País não pode parar; com tantos projeto.s .em tramitação 

-no Congresso Nacional, é necessário que nós, políticos, esteja
mos imbuídos da vontade históriCa de, acima de qualquer 
outro posicionamento maior que náo sejã o bemwestar do 

· nosso povo, busquemos ·alternativas para· fazer com- que· a 
Nação caminhe noVéi.mente. 

~· .• volto a dizer, Sr. Presidente, as denúncias que estão 
sol? <)_puração referem-se a supostas irregularidad.es praticadas 
por um empresáriO alagoano. É bom que ·se diga que tais 
denúncias estão sob apuração, e essa apUração pode estar 
rendendo, repito, a alguns políticos e partidos políticos, pre
ciosos··m:inutos na mfdia eletrônica, o que está causando um 
mál enorme ao nosSO País. 

Neste sentido é" que venho, nesta manhã, pedir a comw 
preeiisãó de todos os partidos políticos; ·pata que retomamOs 
à pauta dos trabalhos do Congresso Nacional, votando, princi
palme·nte, os projetas que estão em tramitaçãO, com uma 
morosidade impressi'onante, principalmente ·a refOrma fiScal, 
o proj~to dos portos .. ~ · -

--_O Sr:Epitáclo <;~eteira- Permite-me y. E~ um aparté? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Valmir Cam
pelo, cada dia aprecio mais V. Ex•· até pela lealdade com 
que desempenha o seu mandato. Agora, neste momento, V. 
EX', em nome dessa lealdade. esquece até mesmo do reconhe
cimento do seu próPrio mandato. Este Senado votou. nesta 
semana, um número recorde de projetas que tramitam em 
nossa Ordem do Dia. É claro que a reforma fiscal não pode 
ser votada, porque sequer saiu do Palácio do Planalto, sequer 
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sabemos o seu teor. O Presklt:nte da República ficou de o~ vir 
os. políticos, antes d~ enviar mensagem ao_ CongresSo, mas 
até hoje não o fez. Co_n.cordo com _ _v, Ex~. no sentido de 
que a CPI não deve servir pata satisfazer o apetite político 
daqueles que são adeptos do _''quanto piói', lnelhor". Acho, 
até, que a CPI poderia ter os seus assuntos mais s~rios tr~tados 
sigilosamente, para evitar exatamente o_ que está acontecendo, 
com o fim da Rio-92, ser o Centro da- atenção de to4o o 
País, da imprensa, causando, em cons.e_qüência,. a queda, no 
mercado financeirO, das açõeS na Bolsas do Rio e São P.aulp, 
a alta do dólar, do ouro e, conseqüentemente, um desequi
líbr.io, acompanhado, provavelmente, tudo indica, de uma 
maior inflação. Mas o que entendo realmente importante é 
a isenção de todos aqueles que, como V. E~. na ·cpr, wão 
examinar esse_as_sunto. Acho que o Presid.ente deve se debru
çar com os seus assessores políticos m_a_is_ próximos, embora 
tenha, desde o início da. sua campanha, e depois da sua posse, 
até desdenhado os políticos, para saber qual a forma a ser 
encontrada para recuperar-se perante..a_opinião pública._ Na 
realidade, a mídia vem, segundo os próprios jornais de hoje, 
provocando uma queda na popularidade _do Pre_s_id_ente e o 
aumento da rejeição popular. Isso pre_cisa _s_er verifícado e 
contra-:-ata_cado c::om urgência. Digo isto sem ser rilembro da 
Bancada que apóia o Presidente. tenho;pautado a minha 
atuação aqui CxatamçntC-pela independência. Quando haVia 
ministros que eram tidos como corruptos - e achava que 
eram -, usei e~ta tribuna para denunciá-los. Na hora em 
que Sua Excelência retirou essas pessoas, pãréi a ftrinha metra
lhadora, não dei mais nenhum tirô c até aplaudi as mudanças 
no seu ministério,_ embora não tivesse no noVo mihiStério 
nenhuma pessoa das minhas rclaçõ~s de am_izade, ou nenhuma 
pessoa a quem fizesse qualquer pedido, __ Até hoje, passado 
já um ano e meio_ do meu mandato, jamais fiz um p_edido 
ao Senhor Presidente da República ou a qualquer Ministro 
deste País, porque entendo que o import:,mte -é que o Presi
dente possa escolher pessoas afinadas coín o seu Go"vemo. 
O deplorável foi a realização de uma campanha sem políticos 
-os políticos. de certa forma, são malditos pela população, 
mas o que s_c__v_eri_iic_a_é que, se é ruiril-cbln os-polífiCos·, ·seiO 
eles é pior ainda. Na hora em que foi mo~tado um~ Governo 
que, em prinCípio, -não tinha nenhum político, o ·resUltado 
foi até Certo pontO deastro_so_, porque o político tem a obriga
ção de zelar pelo seu nome, que é o- se:u capital, e não vai 
querer perder esse nome conquistado em tantos anos. Poste
riormente, o Presidente inicioü conta toS:, esteve com o Minis
tro da Justiça, nosso colega Senador J:,u:bas Passarinho, e 
a mudança foi sendo gradativaméritc rea1íi.ada:. 

Em verdade, o primCiro err"O âó Ties1dente foi _quando 
fechou o Serviço Nacional de lnformfl,çõcs; nenl:u,H;rt_ Presi
dente da República pode go"ernar este País sem alguém que 
o informe de maneira isenta. No conceiJo popUlar, e até políti
co, o Serviço NaciQn_al__<;lc. Jnforma_ç.õc,s erª-Jiçlq_ como um 
serviço de arapongas, cuja única funçãp era, como se diz 
na gíria, dedurar aqueles que a Revolu.ção considerf}_ya de. 
esquerda ou subversivos. O Scrxlço Nacio_nal de Infon:nações, 
na realidade, era um setor que orientava o PreSidente da 
República sobre as pessoas que _ele iria nomear e ·sobre o 
desempenho das pessoas que havia nomeãdo~ "Sem o SNI, 
não poderia acontecer diferente com o Presidente Fernando 
CoJior de Mcllo; Sua Excelência entrou no·Goiieino realmente 
cego, muito mais movido pelo grupo que o apoiara na campa
nha, e por aqueles que tinham a facilidade de aproximar-se 
e, _talvez, de contar-lhe urna boa anedota, ou de obsequiá-lo 

naquilo que o Presidente_ mais gostava, na parte esportiva, 
conseguindo, com isso,.talv.ez, influência maior no Governo ... 

- Hoje, tenho an:erteza que .o Presídente s.abe que o pre
juízo foi IJ.ão só·do Paj-s; mas tãmbém da sua imagem. Uma 
pessoa_como_ Sua Excelência, que recebeu mais da metade 
dos vot,us_do eleito(ado _ _brasileiro, que teve o apoio de cerca 
de 70% da opinião pública, vem amargando, no correr do_ 
tempo, a qued~ livre des.sa popularidade, que não é decorrente 
dos seus atos, mas das pessoas que ele escolheu, que se diziam 
amigas. Espero ouvir,' en;1 breve, do Senhor Presidente da 
República aquHo que, segundo me informam, Sua Excelência
tem dito apenas à~ pessoa das su_as circunstâncias e que o 
visitam, que irá apurar este cãso, doa a quem doer, seja paren
te_, ~mi,go o~ e?'~arnigo. ~a !~alid_ade, um amigo_ não tem 
o direito de procede"r âessa forma. As pessoas que têm levado 
esse Governo ao descrédito não podem se dizer·amigas, pelo 
contrário, são inimigas do Presidente, amigas de si rriesmas; 
são inimigas das instituições e deste País, porquanto se fossem 
amigas do Presldente, o_ Sr. Fernando C..ollor de Mello, hoje, 
nao estaria llessa situação, que é realmente difícil, apesar 
~~-exube!ância do apoio ínternacioinal que recebeu na Rio-92. 
Temos que olhar este parádoxo: o Senhor Presidente da Repú
:~tíca ~·- talVe"z! O- mais pOpúTar lá fora e o mais impopular 
aqui dentro- é necessário que Sua Excelência busque, aqui 
no País, conquistar, pelo menos, a metade do apoio que tem 
hoje à nível internacional. Era o que desejava acrescentar 
ao discurso de V. Ex~ 

O SR. V ALMIR CAMPELO -Nobre Senador Epitácio 
Cafeteira, agradeço a V. Ex~-pelo aparte, até mesmo-quando 
lembra sobre a lealdade do meu mandato~ o.s projeto_s votildos 
neSta Casa . 

. . -Estou tranqüilo com a mÚtha cOii.sciência·e Com ó"ineu 
mandatO, mesmo porque, como· V, E~\ sou aqui um dos 

-mais assíduos, estou -sempre à disposição para a discussão 
e votação dos projetas, como também nas cc;Ymis_s_ões da quais 
faço parte. 

A lembrança de V. Ex~, realmente, vem fortalecer a mi
nhatese_de que, antes que se fique pregando díscussões·inó
cuas ~perdoe-me V. Ex~-; que não trazem absolutamente 
nada de positivo para o andamento do País, deveríamos procu
rar discutir os projetas de interesse naciónal. É claro que 
os projetes que aqui foram votadoS, no Senado Federal, são 
de_ interesse do nosso Pais. . - . 

Mas, como V. Ex~, também ,não estou lembrado da últi
ma reunião do Congresso Nacional da qual participei, a não 
ser aquela em que votamos os vetos presidenciais. Cteto· que 
há dáis meses não votam.os nãda no Congresso Naciqnal. Por 
quê? A culpa não é do Presidente do_ Congresso Nacion::.l 
Senador Mauro Benevides, que hoje preside esta· sessão. ~ 
culpa eXatamente das Lideranças, porque existe- uiri bOicote, 
uma tendência natural de não discutir, de ficar apenas conver
sando. Porém, há um interesse generalizado, de modo geral, 
para que os projetes, os assuntos de interesse do Pilís Sejam 
colocados em pauta, para que possam ser discutidos e votados 
nesta Casa. 

V. Ex~ se rdere à rêiOrmã fiscal. Já paitldpei de muítas 
discussões, aqui, com técnicos da área económica, procurando 
inclusive entendê-la. Vários partidos polítiCos jã Toram· coilVi
dadosc para discutir, -aqui, com o Coordenador-geral dessa 
reforma, p~ra que pudésseni.os conhecê_-la melhor, e que deve-
rá ser encaminhada ao Congresso Nacional. ---

Mas já exist.e, Sr. Senador Epitácio Cafeteira-, urna predis
posição natu-ral dos Governadores, que estamos sabendo, um 
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boicote natural, para que essa· reforma não aconteça. E se 
não acontecer em breve, de nada irá adiantar, pois ela só 
entrará em vigor·no ano· que.vem r--sendo votada este ano, 
SÓ poderá entrar em Vigor no an:o-qtié Veril, e· a tei1dência 
natural é exatamente prolongar. E já conhecemos· o pensa~ 
mente de vários governadores de estados· que ·não c_oncordam, 
porque querem uma receita maior 'p'ara oS seus estados. Por
tanto, é natural que briguem e que discutam. 

Sobre. reforma fiscal, fato_ que eu já 'trouxera à discussão 
semanà passada, recebemos uma palavra do Líder do Partido 
majoritário, nesta Casa, dizendo qu·e·, em princípio. não·c_on
cordaria com a reforma,·porque ela trará prejufzos, principal
mente, para os estados. 

O sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex~ um <).parte, 
nobre Senador? 

' . 
. O SR. V ALMIR CAMPELO- Com muito prazer, nobre 

_SenadOr. 

O Sr: Epitácio Cafeteira - Volto a apartear V. Ex• Pare· 
ce-me qu~ estamos- discutin'do -e aceit~do o_u não --a 
divisão fis,::al. Ao povo não interesSa essa diviSão fiscal, inte
ressa a réforma fisCal; aci povo interes~a saber quem vai pagar 
e p·ot ·Que Vai pagar. Aós GOvernadores interessa que111 Vai 
receber e qual o critério para a liberação ao dinheiro. 

Nobre Senador Valmir Campelo, na Façuldade, quando 
se tratava de Direito· RomanO eu aprendia muifo: aprendi 
que os romanos tiilham, na realidade, os princípios m~is certos 
para_o se.u ajuste fiscal. Eles, que inventaram o Direito, inven
taram também os dever.es.. !I;nagine V. Ex' que não havia 
imposto sobre a renda e. sim imposto sobre a riqueza; os 
gestores faziam um levantamento da riqueza do cidadão e 
ele paga\'a a sua contribuição ao governo. Isso _é correto, 
por quê? Porque se estamos aqui, se a Câmara dos Deputados 
está ali, do outro lado,_se o Supremo Tribunal _está na praça 
dos Três Poderes, junto à Presidência da Repúblíca, todos 
nós representamos a cúpula do trabalho do_ Estado,_ e o traba
lho do. E&tado é para defender o homem e a propriedade, 
no rgime capitalista, muito mai_s a propriedade do que _o ho
mem ,....,....ele aumenta a sua riqueza sem -pagar o· Impósto de 
Renda. Agora, se alguém cort~r um fio de arame, se apropriar 
ou ten~qr levar um bezerro da sua propriedade, ele movimenta 
o deleg~do, a Polícia, o Promotor, o Tribunal de Justiça do 
Estado, o Superior Tribunal de Justiça de Brasília, ou seja, 
todos os mecanismos de Governo são acionados em defesa 
de um cidadão que não paga nada para ter aquela propriedade. 
O outro, que pássuí um iate e_sai percorrendo o mundo com 
a Band;eira do Brasil, quando _chega a algum país, o Embai~ 
xador ou o Cônsul brasileiro tem que lhe dar toda assistência, 
porque aquele iate é território brasileiro viajandO pelo mundo. 
E o proprietário do iate não paga nenhum tü"st?o de imposto 
para ter. es~e iate como qual passeia, descansa na sua aposen
tadoria ou onde vive sem trabalhar. 

Entendo que, a prtir dessa declaração de renda, onde 
todos declararíamos_ as nossas propriedades, em UFIR, talvez 
fosse possível um estudo para saber qual a riqueza deste País, 
para poder avaliar o percentt1al que os proprietários deveriam 
pagar sobre sua riqueza, para a manutenção dO E~fãdo. Aí, 
sim, ninguém poderia se negar a pagar esse imposto. É como 
quem paga o IPVA: quem tem automóvel velho paga menos· 
IPV A; quem tem carro novo, importado, paga mais IPV A, 
e ninguém fica zangado por isso. Quem não quiSer pagar 
um IPVA grande, compra um carro nacional pequeno. Então, 
a riqueza, que é defendida pelo Estado, deve pagar um tributo. 

Não entendo quando se fala em imposto sobre grandes fortu
nas: O que é grande fortuna'? Uns pagam pelo que ganham 
e não dá para ter nada, e outros não p:igarn esse íiD.põs·tO 
e vão pagar pelo que têm. Um ajuste fi_scal tellJ. de partir 
de urna filosofia e-co"nômica; nãc pode ser discutido para saber 
que percentual vai para o Estado, se é em função da sua 
população ou de sua localização geográfica. A discuSsão que 
está havendo hoje com os governadores~ muito mais quanto 
à divisão da receita fiscal do que quanto ao ajuste fiscal, 
que é a forma de cobrar. Essa filosofia tem de ser discutida: 
cobrar de quem e por·quê. No momento se discute de quem 
cobrar, mas não se discute por que cobrar. A justiça fiscal, 
essa é. importante; enquanto não houver justiça fiscal, quem 
vai carregar este País são os assalariados, porque não po-dem 
fazer outra coisa senão tirar um pedaço do seu salário para 
pagar o imposto. Imagine V. Ex• se o imposto fosse sobre 
a riqueza:-teríamos naturalmente até a reforma agrária, por
que ficaria estabelecido que a terra que estivesse produzindo 
pagaria urna alíquota e a que não estivesse produzindo uma 
alíquota muito maior, e o proprietário rural que não estivesse 
produzindo teria que se adaptar-ou então vender a sua terra 
para quem quisesse produzir. Um equipamento industrial fun
-mas Se estivesse parado pagaria um imposto maior, obrigando 
o dono desse equipamento a vender para um outro que tivesse 
dinheiro para movimentá-lo. O Governo poderia, a partir 
daí, direcionar a economia deste País, como ocorre hoje, por 
exemplo, nos Estados Unidos. Lá existe um imposto para 
quem- produz milho, um imposto para quem produz soja, 
assim como há um imposto para quem trabalha com um outro 
p_rçduto que interesse muito mais ao Governo. Enquanto não 
alcançarmos esse patamar para dirigir a nossa _economia, isto 
aqui continuará a se-r t.iin Estado cobrador, ciue olha o povo 
apenas como contribuinte e nunca como ddadão que pre.cisa 
ter o seu desenvolvimento social. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado, nobre 
Sen·ador. 

Para finalizar, retomaria o meti tema iiücial, a minha 
preocupação com O" que está acontecendo em n-osso País, com 
o caos que se está tentando impor a nossa sociedade. 

Nobre Senador, o Parlamento brasileiro teria, neste mo
mento, um papel importantíssimo, porqUe o País inegavel
mente está parado, e existe um interesSe generalizado em 
que haja essa paralisação. As eleições municipais estão muitó 
próximas; sabemos que, no meio de nós, hâ vários ca_nqaditos 
a prefeitos, de capitais inclusive, que estão fazendo ~el!:s comí
cios daqui do palanque eletrônico, itilizando-se de toda a mídia 
eletrónica. 

Ê contra isso que me bato, nobre Senador. Ê isso o que 
me preocupa-. Neste momento de paralisação;-nós, parlamen
tares, estamos indo na onda dessa minoria e não podemos 
permitir isso sob hipótese alguma. _ _ _ 

Existe uma parãlis-ação, na nossa pauta de trabalhos. Por 
mais que se esforce o nosso Presidente, por mais que lute 
e chame os Srs. Senadores para votar, S. Ex~ não tem culpa 
- falta um consenso das Lideranças para que os assuntos 
sejam votados. Existe quase que um boicote, prevalece a idéia 
do ''quanto pior, melhor", às vésperas de eleiçôes municipais. 

Quero deixar bem claro o trabalho da Presidência do 
Congresso Nacional, do nobre _Senador Mauro Benevides, 
que, com tanto esforço, vem lutando para que esses assuntos 
sejam colocados em pauta diariamente, buscando o entendi
mento. Por outro lado, existe quase- que um consenso-gel'letã-
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lizado, por parte de quase todos os outros Partidos, no sentido 
de que os assuntos não tramitem nesta Casa, não sejam discuti-
dos, não sejam votados. ! ... 

Portanto, creio que, no momento _dessa paralisação, 
quando se apregoa o caos no nosso País, o Parlamento brasi
leiro deveria dar uma demonstração de grandeza - todos 
nós, independemente de siglas partidárias -para que pudés
semos mostrar à sodedad_e que o Parlamento teve uma contri
buição importantíssima·. para que saísserno"s _desse estágio ne
gativo que conhecemos e que estamos vive;ndo. . 

.~nteJ;tdo, n~bre ?~*ador, que, comp_P_~lamentar~s, não 
ppçlem.os endos~ar ,q· que .e,stá aconte.~~n.~~. em fUnção _de 
uma_ minoria que eStá pregando e faZendo, _comíciOs- rião só 
aqui, até mesmo na ,CPI_. .Agora mesmÇ>,_ lfiD DepUtado do 
PT 'entrou -com um pedido de afastamento ,do Presfdente" dã 
CPI. É querer aparecer demais! Isso não pode acontecer! 
As denúncias infundadas que são feitas àqui~ a tOdo instante, 
e que estamos rebatendo, são de uma irrespOnsabilidade terrí
vel. A Nação toma con)lecimento delas, e fiCa difícil restã.be
lecer a verdade. ~ _ ' 

De fOrma qu-e é esta ·a -preocupa'ção qUe trago riesta ma-
Db.ã. - - : ' 1

, : : ' • ' : ' I'-_ 

. _O ·sr. Magno Ba,celar- Permite-me V. E~ um apa~t~? · 
O SR. V ALMIR CAMPELO- Com prazer, ouçoo apar

te de V. Ex", nobre Senador. 

O Sr. Magno Bacelar - Nobre Sená.d.Or, eu gostaria de 
aparteá-lo para trazer a minha solidariedade quanto às apreen
sões ·demonstradas por V. EX'! em relação ao, ou nãq 'cúria 
<ln4amento, m~ ~O W~tt ~andamento ~~-~~~Qi$as púbUc'a.s ell) 
nosso País. Na r.e.a1idad,e, por parte da impfénsa, terit_ haVido 
uma orquestração muito forte, atacaô.élq '-;o,u nivel~n:do I?<? r 
baixo -como se ·costuma dizer- todas- ãS

1 
instituiÇõeS brasi

leiras. Não se dá um crédito de confian,Çã a nenbu-ma- das 
institUições. E~_tab~lece-se uma CPI. no -CO.U,ifi"esso:-e. ·a iinpren .. -
sa pergunta quanto custa o voto de cada earlamentar. divul~ 
gando a notícia de_que o Parlamentar A mJ B viãjou nO avião 
de quem quer que seja. Cria-se, perante a N;aGão-, o desçré;rl.it~, 
a desconfiança. Não acredito que o _alerta de V. Ex~ deva 
ser dirigido apenaS• ao Congresso, mas' a toda a sociedade 
brasileira. P·recisa~trtõs· dar um passo à fféhte e venCer esse 
marasmo, esse·dc'Scrédito, esse descaso qUê 'se criou, em bene
fício da população. Na realidade, V. Ex' ·se referiu a alguns 
Parlamentares que, ínfelizmente, não sé !preocupam com a 
institUição ou -com a· País, mas com eleS mesmos e .com a 
mídia. Já houve momentos em que pensei que se lê o jornal, 
aqui, para que ele amplie a notícia antêrlor, com o orador 
encabeçando o fato. Isso, realmente, é ·lamentável. TOdos 
nós, não só Pãrléin'lcntares, mas o povb· brasileiro', ·na- sua 
totalidade, está asssustado com o encamihhamento dessas coi
sas. Não tenha dúvida de que na tarde .em que o Senador 
Eduardo Suplicy, a pretexto de continuar a sua questão com 
o Ministro Ricardo Fiúza, aqui fez um pronunciamento, não 
só nos iinpediu de votar as matérias que estavam sem pauta, 
mas desnudou este Congresso perante a Nação, levando-o 
ainda mais ao descrédito, tendo em vista--que· o que se ouviu, 
aqui, foi uma nlêa culpa. S. Ex\ da tribuna, reconheceu que 
tinha culpa. também, nos fatos. E apesár de o Presidente 
da Comissão especializada estar tomando todas as providên
cias para averiguãr, para apurar os fatoS: ·per--s: Ex~ denun
ciados, no dia seguinte, S. Ex~ voltou _à tribuna, no primeiro 
horário, para cobrar novamente. Então; não se dá um crédito, 
não se deixa que as instituições trabalhem, realizem as suas 

_obrigações, para depois julgá-las. E isso, realmente, é muito 
-ruiril. E ruim porque s? o País perde. - ~ _ o , -~ __ 

y._Ex~ -di?: :fO"P.ai~_.es_tá parado"._ Ma_s é preciso que 
o Gover:oo,. também, ·ern}Jora ·apoiando a CPI, para que se 
encontre, a verdade, não Se deixe levar pelo desânimo, pela 
situação .em que se, encontra. Na realidade, o que se tem 
feito neste País, ultimamente, gira em torno de uma CPI 
que é, no-pi'ocesso·-.institl,lcional, um fato notmal, que busca 
apenas 'apurar denúnçias ma,s que, na realidade, é o fato mais 
importantes ·que eXist,e. Nã.Q se encontra Parlamentar, em 
IJ,enhum dos setores da Casa, quando a CPI está funcionando. 
Lá 6stà uni grande auditóiio; i.tm ·sr·ande circo armado, onde 
algums Pessoas, iireSponsavelinente, se Contradizêm~ recuan-
do das informações que _derain. -

Talvez o Senador Epitácio Cafeteira tenha razão; se o 
ftincióname"nto da CPI fosse em caráter secreto, mlrit& gente 
não estaria perdendo tempó -o País inteiro, ou que todos 
nós perdêssemos tempo - em busCa de sensacionalismos- que 
não levam a nada. Cumprin'leritc>" V. E~ pela preocupação. 
Acho que um alerta, uma reação de t_odos 1;1ósse fã.z f~6:reSsária, 
par~ qó.e b País reencontre o seu desenvolvimento. Ohrígado. 

, . O SR. VALMIR CAMPELO __: Muito obrigado, nobre 
Senad_or .. Lembro a V. E>é' que até mesmo com a·CPI fundo~ 
nando em caráter secreto haveria vazamento, como tem ocor
rido. Temos realizado algumas. reuni.õe_s_em caráter secreto, 
e o que temos assistido, depois, pelos jornais? Vemos as maté
rias, tratadas reservadamente naquela comissão, serem veicu~ 
Iaqa,s pela im-prensa. Existe ___ -até :mesmo certa:--irresponsabi-
).idaae, pOr -parte- de pessoas que piocUTam tranSmitir ·a·s ·notí
cias que-, -oom reserva, ali são. tratadas. 

Agradeço a V. Ex~ por ·suas palavras. Acredito ·e estou 
Co_~~i~nte de que o Parlamento brasileiro teria, neste momen
to, uma oportunidade ímpar de dar uma colaboração alta
mell.te positiva- a nossa soCie"dade,- iieste moinerito" tão difícil 
que ·a NãÇãC,- brasileira atravessa. · 

Muito obrigado, (Muitobem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Srs, Senado
res,_ o debate agora travado, por iniciativa do nobre Senador 
Valmir Canip'elo, -com- a interVeiiçãO -doS ilustres colegas E pitá--
cio Cafeteira e Magno Bacelar ;traz inapelavelmente à colação 
a própria Presidência, embora o realce elogioso; feito pelo 
ilustre represéntante de Brasília, dess_e lugar a que a Presi
dência se eximisse de prestar qualquer esclarecimento à Casa, 
sobre a votação das proposições. · - · 

É indiscutível que o funcionamento das Comissões Parla
mentares de Inquérito tem subtraído das COmissõeS -Penrta
nentes prerrogativas que até então vinham sendo razoavel
mente cu:rripridas, Com a apreCiaç-ão de um número Signifi
cativo de projetas,· tanto de caráter terminativo, conseqüen
temente de iniciativa Parlamentar, como aquelas oUtras pro
posições que, originárias do Poder Exec_utivo OU' da- OUtra 
Casã do Congresso Nacional, teriam que ser examinadas pelas 
Comissões Permanentes do Senado Federal. 

Terça-feira, esta Casa aprovou -projeto de resolução que 
disciplina o funcionamentO das Comissões Permanentes, de 
molde a que não se criem embargos ao funcionamento desses_ 
órgãos técnicos, que são fundamentais à existêndã do próprio 
Senado Federal. 

Então, aplicada a resolução, que já promulguei, espero 
que- as Comissões Permanentes funciOnem dentro do novo 
cronograma de trabalho, que foi chancelado indiscrepante
mente. pelo Plenário. com emenda substitutiva do Senador 
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Irapuan Costa Júnior e outra subemenda da lavra do Senador 
Raimundo Lira. Tudo isso ·permite, agora, que as COrhíssões 
Permanentes tenham um horário· rigCSfOso- de trabalho, abrin
do alternativas para que não se tégistre à 'simUltaneidade de 
funcionamento das Comissões PermanenteS, Comissões Parla
mentares de Inquérito, COmissões MistaS e-COmissões Espe
ciais. 

Portanto, na proximidade do termo dessa primeira etapa 
da atual Sessão Legislativa, esperatnos dar a maior celeridade 
possível aos trabalhos até o próxitúo,~ia 30. 

Eu. diria, neSte-insú:uife; Srs~ SeD."àdOres, étUe não há Qual
quer decisão - e esta ·teiia que ser do Presidente do Senado 
Federal e do Presiderite da Câmara dos Deputados - em 
relação à autoconvocação do Congresso Nacional -durante -o 
mês de julho. Não posso negar a esta Casa e â opiriião pública 
brasileira, que têm sido muitas as solicitações para que o 
Presidente da Câmara dos Deputados_ e eu venhamos a assinar 
o ato de convocação do CongreSso Nacioinal durante o próxi
mo mês de julho, . . ... " , 

Temos afiimado à imprensa, e reiteramos- àgorâ.~ desia 
tribuna do Senado Fe_deral, que só nos dispomos a examinar 
esse pleito· com ã ·a\tãliação" que 'haverá de ser procedida a 
partir" do dia 28, quã.ndo teremos presente a celeridade dos 
trabalhos das CPI e, ao mesmo tempo, a apreciação de proje
tas no âmbito do Senado Federal, da própria Câmara dos 
Deputados, e, evidentemente, do Congresso Nacional. 

Eni relação -ao _CõngreSso", Srs. Senadores, eu di~ia que 
há o en1penbo da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
PúblicOs e FiScalizaçãO, no-~eqtido de que até o próximo dia 
23 tenhamos condições .de votar o Orç3.meD.to Pluriãnual, já 
acolhido com o parecer do nobre Senador Dario Pereira, e 
até aquela data, 23, oU -iliãiS- t3idar até o dia 24, também 
a Lei de Dl:fetrizes-·orÇainentárias· venha ã ser ultimada na 
ContisS:ão Mista de Planos, Orçamentos PúbliCOs e Fiscali
zação. Se isso efetivamente ocorrer,·vamos tentar votar essas 
duas proposições, sobretudo a LDO, antes do dia 30, que 
é o prazo estabelecido explicitamente na Carta Magna em 
vigor. -_ - -

Além disso, lembro aos Srs. Senadores que teremos que 
apreciar cerca de 20 vetoS presidenciais, muitos _deles de cono
tação polémica, exigindo a presença de grande número de 
parlamentares, em tomo de 400 Deputados e 65 SCilãdores, 
para que a apreciação dessas matérias reflita, efetivamente, 
a tendência do Plenário. · · 

Portanto, há uma preocupaçâo da Mesa -que é também 
do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen 
Pinheiro-- em fazer com que, nesse interregno, a partii da 
próXima segunda-feira, até O dia 20, tenhamos condiçõe~ d~ 
apreciar um número significativo de proposições, fazendo com 
que se projete a im-agem das duas Casas do Congresso N acio
nal perante a opinião pública brasileira, moStrando com muita 
clareza, de forma iniludível mesmo, que senadores e depu
tados aqui estão para representar com dignidade o povo brasi
leiro, e para fazê-lo terão que se debruçar sobre os inúmeros 
projetes submetidos à decisão do nosso Parlamento. 

Era o esclarecimento que me sentia nó dever de prestar 
à Casa, diante do oportuno discurso do Senador Valmir Cam
pelo, ao extravasar a sua apreensão, segundo a qual o funcio
namento das Comissões Parlamentares de Inquérito pode fa
zer com que negligenciemOs naquela que é a tarefa ordinária 
do Congresso Nacional: discutir e votar proposições subme
tidas ao seu exame. 

Com estes esclare_cimentos, conclamo a todos os Srs. Se
na-dores a permanecer em Brasília, a partir da próxima segun
da-feira, a fim de que possamos dar um ritmo ainda mais 
acelerado aos trabalhos do Senado Federal e do Congresso 
Nacional. (Pausa.) 

Concedo a Palavra aCii10bre Senador Chagã.s Rodrigues. 

· n SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PL Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs_. Senadores, trago 
hoje ao Senado Federal assunto que reputo da maior impor
tância, relacionado à política internacionaL 

Os Chefes de Estado, os ·congressos, os Parlamentares, 
a imprensa democrática:, eilfim, todos aqueles que se preocu
pam com a ·paz entre as nações e Com a causa da cooperação, 
fiCaram surpresOS ·eni face de uma decisão tornada pela Supre
ma Corte dos Estados Unidos da América. 

A decisão da-Supremá Corte, considefando legal um ato" 
do Poder Executivo dos Estados Unidos, praticado no México, 
contra um cidadão mexicano, vem tendo a maior·repercussão 
na imprensa falada, escrita e televisada. 
_ Para·que V. Ex-s tepham idéia- e talvez na próxima 
semana eu volte a falar sobre este assunto - o Jornal do 
Brasil de terça-feira, 16 do c_orrente, publicou a seguinte notí
cia: "COrte autoriza Estados Unidos da América a seqüestrar 
estrangeiro. Washington-/ Os Estados Unidos poderão, de 
agora em diante, seqüestrar no exterior pessoas suspeitas, 
para serem julga4as pela justiça_ americana. A autorização 
foi dada ontem pela Suprema Corte desse país, por seis votos 
coiltia três. · 

A decisão considerada monstruosa por um dos magis
trados norte-americanos, representa uma vitória para o· Gb
vern:o Bush''- d1z aQúi ó jorilal- ''que cOnsidera um direito 
dos EstadoS Unidos realizar operações para prender trafi
cantes e terroristas em óutros países". 

No mesmo dia; Sr. Presidente, o Jornal de Brasília trata 
do assunto: "Estados Unidos legalizam seqüestro para: poder 
julgar acusados". E se lê nesse despacho vindo de Washington: 
"Esta decisão dos nove juízes da Suprema Corte, tomada 
por seis votos contra .três, cria juris~rudência''. 

. O_ seqüestro de Alvarez Machain pode escandalizar e 
violar os princípios do_ Direito Internacional, mas_ "não era 
contrário ao tratad9 de extradição, assinado em 1980, entre 
os Estados Unidos e o México". 

Ora, Sr. Presidente, cofltrato de extradição-existe justã.
merite para que os _cidadãos, na forma -da lei, possam ser 
extraditados. 

"O Sr. Mini~rio das_Rela_ções Exteric;>res do nosso País, 
Cefso Lafer, também se pronunciou sobre o assunto. O Jornal 
do Br~il de quinta-feira, dia 18, traz a segUinte notícia: "l.afer 
invoca o artigo da OE.A sobre soberania". 

"Ó Mjnistro das Relações Exteriores, Celso Lafer, voltou 
a criticar ontem a decisão da Suprema Corte dos Estados 
Unidos, de autorizar o seqüestro, em pafses estrangeiros, de 
pessoas suspeitas. O Ministro Lafer lembrou que o art. 18, 
da Carta da OEA, garante que nenhum Estado tem o-direitp_ 
de iritervir, direta ou indiretamente, seja qual for o motivo; 
nos assuntos internos de qualquer outro. O art. 20 da mesma 
Carta dispõe ainda, que "o território de um Estado é inviolá
vel, não podendo ser objeto de medidas de força tomadas 
por outro Estado". 

AqUi, Sr. Presidente, tenho a Carta das Nações Unidas 
e a Carta da Organização- dos Estados Americanos. Real
mente, os artigos invócados põr S. Ex~ o Sr. Ministro das 
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Relações Extcrfoi'es, tratam rigorosamente do assunto e con~ 
denam atas dessa natur:eza, . . . , __ 
t Não é só, Sr. Presidente. O Jornal de Brasília do dia 
l8traz uma notícia da .Colômbia: 

"O Senado colombiano rejeita autorização para 
seqüesfio~ O Se-nado colombiano, unindo-se ao Go
verno do Presidente Cesar Giivína·, tej'eitori -decisão 
da Corte- Suprema· de Washington, de pennitir que 
membros da DEA, a agência antiÇ:rogas norte-ame
ricana, seqüestre suSpeitos em outros pa:fses para serem 
iulgados nos Estados_ Unidos. Po( maioria absoluta, 
a Cârit.ara "Alta - o Senado da Colômbia: - aprovou 
moç·ão de protesto apresentada pelo Senador Liberal 
Alberto Santofímio;" 

O Sr. Elci~ Álv~u:es- Permite~nie V. Ex~ um aparte'? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Ouço, com muito pra
zer, o aparte do nobre Senador Elcio Álvares. 

O Sr. Elcio Álvares-:- Nobre Senadqr Chag?s Rodrigues, 
o assunto que V. E.~· está trazendo_ hoj~ ao_ Senado é 4~ 
magna irnportânciiL ·Na verdade, essa decisão tomada pela 
COite Suprema dos EStàdoS UniQQ$_ da América atenf&- contra 
o postulado maior do Direito Internacio~al1 que ( ()_ respetto 
à soberania das Nações: Sem esse respeito~-rião poderia pn:iva· 
lecer nenhum tratado ou acordo internacionaL Evidentemen
te, essa decisã_O é mOnstruo-sa~ quf: "I):#O foi poi-maioiia 
expressiva de votos, eram três votos contrários e, inclus_ive, 
um dos MinistrOs--teVe ã."Opbrtunidade de dizer que a decisão 
- não vai colher os_ ou:tros países de surpresa. Se já existe 
essa manifestação dO Semldo de um país 'sul-americano, nós, 
também, brasileiros e_ todos oS pafses-do mundo que cultivam 
a liberdade e o r.espeito à soberania dos povos, não iremos 
permitir~ de rrülrieirã àlguma, que prospere uma decisão dessa 
ordem. Acredito mesmo que e!a_ seja. i_!!e-xeqüível, porque a 
Corte 3meriCan;;\ .. pode estãbelece:r _ q9rrri~S de Direito para 
ao seu pafs, e não extrapolar, atingin4o ·~utras naç~es que 
adotarn, conforme falei, o princípio básiCO da soberania. Desta 
maneira, o que se te_m de lamentar em tudo isto, princip31-
mente depois que os Estados Unidos as~umiram posição tão 
antipática na última reunião dos povO:S liVres do mundo que 
tratou do meio ambiente, é que os juízes ãrrteric_ano·s, da mais 
alta Corte, por ceita, COlocaram o probleffia como se os Esta
dos Unidos fossem o eixo do mUndo. Recordo uma frase 
do Presidente Bush, em entrevista coletiva, dizendo que ele 
era Presidente dos Estados Unidos e não presidente do mun
do, querendo dizer que tinha o direito de ·resguardar o seu 
país para as deciSõeS ·que seriam tomadas eni ·relação ~o meio 
ambiente. Mas agora, parece-me, os juTzes~da Corte americana 
querem se transformar em ministros da Corte do mundo. 
Nesse ponto, perfilho-me com V. Ex~; a decisão- que eles 
tomaram é, realmente, absurda. Dentro das normas de Direi
to, essa decisão será submetida, certamente, se houver algum 
ponto suscitado, aos organismos interoaeio'nals próprios para 
debater esse assunto que, so.b o meu ponto de vista, fere 
profundamente o princípio da soberania das nações. Nesse 
caso, temos que fazer este registro- e·v. Ex~ está fazendo 
um pronunciamento oportuno_ - de repúdio a essa decisão 
da Corte americana,larnentando que ela entenda que os Esta
dos Unidos possam interferir na vida interna de outros países, 
para fazer a extradição de elementos envolvidos em processos, 
seja de narcotráficos, ou qualqUer outro assemelhado. Mani
festo a V. E~, neste instante, a minha solidariedade ao seu 

pronunciamento. lamentando mais uma vez que tenhamos 
conhecimento de um fato_ altamente atentatório ao Dii"eito 
ínternacioinal e _que, -por certo, não irá prosperar, em razão 
do absurdo que o cerca. 

. O SR: CHAGAS RODRIGUE1>- Senador E leio Álvares, 
_ )ncorporo o expressivo aparte de V~ Ex~ ao meu discurso. 

. _Realmente, acredito que o aparte de V. Exa traduz o 
pensamento de todos os Srs. Senadores, .advogados e juristas, 
do Congresso Nacioinal, porque a Nação brasileira não pode-
riâ, rieste momento, se·omitit.'- ' ·-.. - .. 

Ela deve. expressar sUa inconformidade, seu protesto e 
o Seu repúdio em face dessa lamentável decisão_ da Suprema 
Corte dos Estados Unidos. 

· Sr. Presidente, coitiinuando, a edição de 18 de junho 
de 1992, do Correio Braziliense, diz: 

"Chile repudia ação de rapto 
Santiago do Chile- O Presidente Patricia Aylwin 

criticou ontem a decisão da Suprema Corte dos Estados 
Unidos que legaliza o seqüestro de fugitivos da Justiça 
norte~ame_ricana em qualquer pafs do mundo." 

E~tão, ·proiiUnciam~se' o Pfesidénte- dó .ChÚe, o Sen3do 
.l~ Colômbia e o .. ex-P~e_side:nte peruano Alan Garcia. Diz, 
também o Correio Brazmense do mesmo dia Is:-

" Bogotá - O ex-presidente peruano, Alan Gar
cia, iniciou ontem gestõçs para formar uma frente co
mum dos países da América Latina, para pedir à Corte 
Internacional de Justiça de Haia ''a inaplicabilidade" 
da decisão da Corte Suprema de Justiça dos Estados 
Unidos (EUA). 

A decisão "reconstrói e recria a pirataria ínterna
cional", afirmou Alan Garcia." 

Finalmente, Sr. Presidente, tenho aqui um artigo, dares
ponsabilidade de Danúbio Rodrigues, publicado no Correio 
Braziliense, Diplomatas e militares do Brasil temem terror 
que terminar com as seguintes palavras: _ ' 

"Diplomatas e militares, principalmente, assegu
ram não poder imaginar o que poderia ocorrer caso 
algum brasileiro fosse seqúestrado aqui para ser julgado 
f?ra do País, preferindo não jogar com hipóteses, mas, 
~. com fatos concretos." 

Em face disso, Sr. Presidente, solidarizo-me com todos 
esses pronunciamentos; louvo o espírito público, o respeito 
ao Direito Internacional dess.es três juízes da Suprema Corte 
norte-americana, que defenderam a melhor doutrina e. as me
lhores tradições do seu País, do Continente e do Mundo. 
Solidarizo-me, também, Sr. Presidente, com o Senado Colom
biano, com o Presidente do Chile, com o nosso Ministro das 
Relações Exteriores, com o ex~Presidente do Peru, enfím, 
com a nossa imprensa. 

As últimas notícias dizem, que, "como se invocou o Trata
do de Extradição, o Governo mexicano se prepara para denun
ciá·lo". 

Aqui fica, mais uma vez, Sr. Presidente, este. noss_o pro~ 
nunciamento. Não foi violentada somente a Carta da Organi:. 
zação dos Estados Americanos, mas também a Carta das Na
ções Unidas~ Basta dizer que o art. 29. iitciso,IV, da Carta 
dessa Organização, diz: 

"Todos os membros deverão evitar em suas rela
ções internacionais a ameaça ou o usOâa força contra 
a integridade territorial ou a independência política 
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de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incom
patível com os pro-pósitos-das Nações Unidas.", 

O caput do art. 2~ e seu ihciso L reiam: 

"Art. zo A Organi~ção e seus m_e_njbros_,_ para 
a realização dos prOpósitos mencion.ados -no art. 1~. 
agirão de acordo com os seguintes princípios: 

1. A Organização 4 baseada_ no prill:cípio da 
igualdade soberana de todos o_s seus Membros." 

Portanto, a Carta das Nações Unidas condena expressa
mente atos dessa natureza. E a nossa Constituição, Sr. Presi
dente, consagtã -printfpfôs-e norniás ·ct~ políticã internacional 
que nós, brasileiros, não podemos ignorar. 

Leio, na nossa Constituição Federal, o art. 49: 

"Art. 49 A República Federativa do Brasil r_eg~
se nas suas_ relações internacionais pelos seguintes prin
cípios: 

I- independência nacional; 
II- prevalência dos direitos humanos; 
III- autodeterminação dos povos; 
IV- na.o-intervenção; 
V - igualdade entre os Estados; 
VI -defesa da paz; 
VII -solução pacífica- deiS CoriflitO-s; 
VIII -repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX- cooperaçáo entre os povos para o progresso 

da humanidade;" 

Em face, portanto, de todos esses preceitos, Sr. Presi
dente, e de acordo com·o pensamento desta Casa e a consciên
cia jurídica do Pafs, nós, brasileiros, a(fur eStaí:nos também 
para dizer ao Continente e ao Mundo que a Nação brasileira 
- e o Ministrei das Relações Extetiote::f jâ se pronunciou 
-,não aceita atas dessa natureza! 

Aproveito a oportunidade para fazer dois apelos: à Supre
ma Corte norte-americana, ijõe deve, realmente, rever essa 
decisão infeliz, lamentável, triste e sem nenhum fundamento 
na Constituição americana:, na Carta das Nações Unidas, nem 
no Direito Internacional. Portanto, essa decisão-deve ser revis
ta. O governO ameriCanO tem ~fõberania sobre o seu territóriO. 
A sua Suprema Corte decide causas no território ãriieticá.h8, 
e também crimes praticados no exterior, mas desde que ocorra 
extradição, na forma da lei e das Constituições. 

Finalmente, Sr. Presidente, faço, iambém, apelo à Mesa. 
Assim como o Senado colombiano, o Senado brasileiro deve 
se pronunciar. Eu não gostaria -de levar este assunto à Cóniis
são de Relações Exteriores C Defesa Nacional; prefiro, daQui 
do plenário, dirigir-me à Mesa, para que esta examine a possi
bilidade de pronunciar~se sobre o assunto, em nome de todo 
o Senado. 

COmo disse, o_ Chanceler do nosso Pafs)á Se- prOiiundou, 
e o Senado Colombiano também o fez. Assim, entendo que 
o Senado não pode deixar de se manifestar corrio poder, conio 
instituição, sobre a infeliz e injurídica decisão. -

De modo que pediria -é um apelo -ao nobre Presi
dente Mauro Benevides, que o assunto fosse levado à Mesa 
e examinado, para que o Senado da República pudesse tam
bém se pronunciar, porque estou convencido de _que a cons
ciêncià jUrídica do País repele e condena essa decisão. 

Vamos lutar, Sr. PreSidente, para que, respeitando os 
princípios do Direito Internacional Público, os princípiOs da 
Carta das Nações Unidas, os princípios da Carta da Organi
zação dos Estados Americanos, possamos lutar pelo entendi-

mento entre- as nações e pelo forütlecimento da paz em todos 
os .. continentes. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MuitO berv..! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presl
dên,cia recolhe a mani(estação do nob_re Senad9r Chagas ~o
drigues, sobre matéria de_ inquestionável relevância para a 
convivência internacional dos países, e fará consultas às Lide
ranças da Casa, à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional e à COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
para que fixemos o nosso ponto de vista a respeito dessa 
matéria que ganha hoje espaços na grande imprensa interna
cional. 

- Conc~do .a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. 
O SR: ELCIO ÁLVARES (PFL :.__ ES. Pronuncia o se

guinte discurso.) -Sr. Presidente, emiQente~Senadorc:;s, esta
-mos vivendo um momento que nos leva a uma profunda refle
xão. A leitUra diária dos jornais, o noticiário das televisões, 
das rádios está refletindo_um clima de grande inquietação 
que já começa a pro<;Iuzir mtl r~s~~!aÇo _qu~ --~ereç_~ _ tod<! _a 
atenção dos brasileiros que têm compromisso Com o País. 

O Ministro Marcílio Marques Moreira, deixando um pou
Ca a sua posição geralmente fleumática-, tem a oporturiidade 
de advertir que todo esse processo .oriundo da instalação da 
Comissão Parla~entar de. _Inquérito qll;e in_vestíg"a c!e.núncias 

-do Sr. Pedro Cq_llO;r cçmtr;J._ o Sr. ~PC fariaS já conieça a ter 
reflexos no panorama económiCo brasileiro. 

De repente, como se fosse um processo de avanço, come
ça a ser discuticla a possibilidade de impeachment do Presi
dente da República. 

Tive a oportunidade de assistir, numa grande einissOra 
de televisão brà.Sileira, às 16h, a título de esclarecimento, 
programa que explíca o impeachment, evidentemente para 
donãs-de-casa, porque a maioria das pessoas estaria traba-
lhando fora de suas residências. -

- Dentro desse concerto, tudo_ o que está sendo produzido 
na CPI -sou um· componente assíduo desta comissão, tenho 
assistido a todos os depoimentos - ganha uma versão que 
começ.a a inquietar. - - -

Confesso qu~ não tenho, nem de leve, qualquer moti
vação político-pârtidária, que me leva a integrar esta CPI. 

Tenho analisado todos os depoimentos com a profunda 
cóilsCiência de :Óifdto~ advogado que sou. ·Acompanho o in
terrogatório das testemunhas com o cuidado muito comum 
a tod9s agu~les_ q~_e t~m compromisso-com a verdade. E agora 
começo a ~e inquietf!r, porque sinto que àquilo que~constitui 
um mero depoimento, às vezes destituído de qualquer indício 
ou circunstância queooevidencia a verdade ou mesmo prova 
documental, ganha uma versão e essa versão não está sendo 
conduzida para c;> objetivO _ determi!J.ª~o da CPI. 

ReOOl-do, em reunfão realizada nó gabinete do Presidente 
do Senado, Senador Mauro Benevides, com a presença de 
todas ã.s Udáanças, manifestei-me contrário à instalação da 
CPI, entendendo que ela, se -fosse Para apurar qualquer tipo 
de ativídade dó Sr. Paulo César Farias, -melhOr seria que tívés_
semos uma comissão parlamentar mista de inquérito para 
acompanhar a ação dos órgãos próprios constituídos nessa 
República. 

Ao que me consta, temos uma República até ago-ra legiti
mamente constituída, onde o Ministério Público te-m uma posi
ção, a Polícia Federal, tem ~utra, ~ os órgãos «;!()_Fisco_? 
res_ponsabiliade de apurar quais são os sonegadores e- os que 
Cometem ciime contra o Tesouro" Nacional. 
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Mas, de repente, e quero fazer este registro porque é 
história, o jornal Folha de_S. Paulo publica uma pesquisa 
da DataFolha, realizada em São Paulo, em que cerca de 80% 
dos entrevistados estavam contra o Presidente Fernando CO
llor de Mello.'E foi julgado então, em cima disso, que deveria 
ser constituída uma CPI mista para apUrar os fatOS contidos 
na entrevista do Sr. Pedro Collor de Mello, que até hoje 
não apresentou um fato c_oncre:tO que pudesse envolver o Presi
dente da República. 

Não estou me referindo ao Sr. Paulo César Farias e nem 
faria nenhum julgamento açodado, porque, Coino membro 
integrante da Comissãõ, acho que esse é um processo restritO 
exclusivamente ao desfecho, ou seja, somente poderá ser erigi.: 
do e apreciado o veredito apóS- o relatório a ser feito pelo 
Senador Amir Lando. 

Este clima é preocupante. 
Um grande jornal brasileiro, ontem e hoje, por meio 

de dois magnífiCõS-editoriais cOnvoca a Nação ·ao borri-senso. 
O Estado de S. Paulo, dentro de uma linha editorial que consi
dero lúcida e profundamente correta com o momento nacio
nal, mostra, com clareza, o que representa o processo de 
impeachment, ou seja, a -indiciação do Presidente Fernando 
Collor de Mello por um possível crime de responsabilidade. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite V. EX' um aparte? 
O SR. ELCIO ÁLVARES .,-Pois tlãQ. Ouço, com muito 

prazer, o nobre Senador Magno Bacelar. __ _ 
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Elcio Álvares, 

a sessão de hoje iniciou com o pronunciamento do Senador 
Valmir Campelo, externando a preocupação de S. Ex' -
diria do povo brasileiro ___;. quanto às especulações que estão 
sendo geradas em face do marasmo e da orquestração malé
vola que leva o País e as instituições a eSse estado de torpor 
em que se encontram. Na realidade, nobre Senador Elcio 
Álvares, SenadorValmir Campelo, que o Congresso Nacional 
não está produzindo, porque a eomissão tofuóu conta de 
todas as atenções nacionais. Muitas vezes a imprensa diz que 
o Congresso Nacional nã_o está produzindo por causa da in
fluência das eleições que se aproximam e da CPI. . 

O Brasil precisa se acostumar com a normalidade institu
cional, com a normalidade característica das instituições demo~ 
cráticas. Uma Comiss~o de Inquérito é um fato ilonnal. As 
eleições são o resultado ou a premissa de uma democracia. 
De forma que eu me pronunciei, na oportunidade, dizendo 
que é necessário que o Legislativo e o ExeCutivo ·superem 
tudo isso e encontrem tempo para os verdadeiros temas nacio
nais. O Executivo, pelo Presidente da República, deve reagir, 
não à Comissão, mas aós fatoS, encaminhando para cá as 
propostas nacionais que o povo eStá a exigir. O Legislativo, 
por seu turno, deve encontrar tempo, sem se deixar envolver. 
Muitos dos parlamentares se deslocam sempre para aquela 
Comissão pelo sensacionalismo, sem que dele façam parte. 
Agora, o que é mais grave, nobre Senador, é o prejulgamento, 
é a especulação que a imprensa vem fazendo, de que o País 
está uni caos, qti~ o Presidente vai para o impeachment. A 
Comissão está instalada exatamen~e para apurar a verdade 
e antes disso qualquer manifestação é :Prejulgamento. O que 
a imprensa está fazendo é ptejulgar ou querer através do 
sensacionalismo, mudar o curso da História, mudar os obje~ 
tivós daquela Comissão. Todos acreditamos conhecer os parla
mentares que dela fazem parte, a sua dignidade, seu compro
misso com o País. O que se busca é a verdade, que haverá 
de ser encontrada e os culpados punidos. _TQdos esses fatos 
estão previstos no re,.;me democrático. Ainda há pouco, o 

nobre Senador Chagas Rodrigues falava do último julgamento 
da Suprema Corte dos Estados Unidos, que autoriza o governo 
americano a seqüestrar internacionalmente. Vê~se _que até 
nos Estados Unidos, que são o_ grande exemplo de democracia 
que o mundo tem, aS eleições exercem uma graõ.de influência. 
Não temOs dúvidas de que, infelizmente, algumas pessoas 
e alguns partidos estão aP.roveitando :esse momento brasileiro 
pata fazer palanque para a próxima eleição. Contra isso, Sena
dor Valmir Campelo, V. Ex• se manifestou; e todos nós deve
mos reagir, buscando, realmente, os verdadeiro destinos do 
Brasil, que haverão de ser o de seu desenvolvimento social, 
rumo a uma democracia plena, que é o que todos desejamos. 
Agradeço a V. Ex• 

O SR. ELCIO ÁLVARES,.-- O_aparte do Senador Magno 
Bacelar é elucidativo, e até edita novos componentes ao meu 
raciocínio; porque-s. Ex~, do PDT, tem tido uma atuação 
nesta Casa de absoluta isenção_e moQeração. Todas as_vezes 
em que participa do debate político, S. Ex' seffipre se coloca 
como elemento altamente judiciosO nas swfs posições. 

O que me trouxe a esta tribuna foi exatamente a convo
cação feita pelo editorial de O Estado de S. Paul9 de hoje, 
que praticamente dá maior amplitude ao editorial de ontem. 

Vamos colocar o problema no seu devido lugar. A CPI 
foi instalada para apurar irregularidades do Sr. PC Farias, 
denunciadas pelo Sr. Pedro Collor. Logo a princípio, ficou 
claro- ninguém tinha dúvida d~sso, era iniludível a conclusão 
-que se tratava de uma disputa empresarial de província, 
registrada no Estado de Alagoas, e que teve repercussão no 
momento, em que revista Veja publicou a entrevista do Sr. 
Pedro Collor de Mello. 

Posteriorm~nte, alguns depoimentos foram produzidos 
e gostaria de. particularmente, fazer um comentário. Esses 
depoimentos, quase todos no âmbito do Ministério da Saúde, 
refletiam questões internas de disputa de grupos, objetivando 
ganhar concorrências e licitações. 

Até agora - é preciso que isso seja proclamado --não 
houve um depoimento que mencionasse, de leve sequer, um 
gesto de improbidade do Presidente Fernando Collor Q~ Me
llo. O Presidente tem tido várias falhas, acho até que o seu 
comportamento político precisava de reparos, mas, na verda
de, em todos os momentos, Sua Excelência tem demonstrado 
uma vontade inarredável de apurar qualquer tipo de fato en
volvendo o seu Governo. 

Nesses episódios que aí estão, temos, por inteiro, essa 
conclusão. E para mostrar como o processo está send.o condu
zido, a EC0~92, um acontecimento de ~o grande vulto -
que fez com que, pela primeira vez, oéúpássemos as colunas 
dos grandes jornais do mundo com palavras elogiosas- pas
sou inteiramente desapercebido no noticiário nacional e não 
houve sequer um registro que pudesse dimensionar, numa 
avaliação isenta, a participação do Presidente Fernando Collor 
de Mello, elogiadas por todos os chefes de Nações que aqui 
vieram. 

Não colocaria qualquer posição político-partidária oeste
pronunciamento. Quero dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
na condição de integrante do Senado Federal -e nós nunca 
podemos excluir hipóteses, porque-elas podem acontecer-....:.~ 
que se o País tivese a infelicidade de julgar o seu Presidente 
por crime de responsabilidade, nós seríamos o colégio de julga~ 
dores para determinar e avaliar a extensão de um gesto de 
improbidade do Presidente da República. Mas, antes desse 
raciocínio, o que torno a dii:er, como brasileiro, é que seria 
a última coisa que desejaríamos para o País, pOrque, aí então, 
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teríamos o caos ·por-inteirO, sem (JU.ãlqUer-iipü de retoque 
ou de qualquer paixão personalista. 

Mas, antes disso, é oportuno1Ver -o- que diz O Estado 
de S. Paulo, quando, rementendo- à Comissão para- bs liildes 
do processo, adverte que ela foi instituida para apurar irregula
ridades do Sr. PC Farias e não teve o objetivo de apurai 
qualquer tipo de atívidade do Presidente, mesmo porque ela 
não teria competência pai"a tantó. -

Na hipótese de crime de responsabilidade, prevista na 
Constituição, ou na hipótese de quálquer butro tipo de crime 
comum cometido pelo Presidente ...,.:..,. caso em que teria que 
ser, evidentemente, processadopelo Supremo Tribunal Fede
ral -não é preciso que haja CPI para apurar reSponsabi
lidades. Qualquer cidadão do povo, tendo prova documental 
ou tendo cinco testemunhas idôneas, pode representar à Câ~ 
mara dos Deputados e a_í, num primeiro exame,- quarquet 
tipo de denúncia receberá, daquela _Casa Legislativa, a sua 
avaliação.-Esse é um proCedimento natural no processo demo
crático. Ninguém pode fugir a e~e, ninguém pretende dar ao 
Presidente da República, neste momento, uma carta de impu
nidade, mesmo porque-<iela ele não precisa. Pelo contrário. 
Mas, infelizmente, pelos dep-oiritentos que _estou ouvindo na 
CPI, a maioria das perguntas converge no sentido de criar 
um vínculo entre o Presidente e os fatos denunciados. 

Apesar de render a maior homenagem ao meu querido 
amigo, Senador Amir Lando, Relator irrepreensível destaCo
missão, que tem dado o melhor do seu esforço e do_ seu traba
lho, li nos joinais de hoje que a ComiSsãO vaí admitir que 
o depoimento do Sr. Marcos _Coimbra seja feitõ- antes do_ 
depoimento do Sr. Motta Veiga, numa inversão total da norma 
processual que devesse ser adotada. Quando alguém ~cosa~ 
depõe em primeiro luga-r, a fim de que quem se- defenda 
tenha, evidentemente, o direito de saber qual o objeto da 
acusação. - _ -

Pode-se dizer que a acusação está em entrevistã naS págí- -
nas amarelas da revista Veja-, e que, por sínal, o Sr. Luís 
Octávio da Motta Veiga já advertiu que não tem mais nada 
a aditar àquela entrevista, não vai colocar uma vigula a mais, 
vai mantê-la por inteiro. Se Iosse no sentido de colher elemen~ 
tos, seria muito ·mais impOrtante colocar a en1revista como 
prova documental, como_ endosso total do Sr. Luís OctáVio 
da Motta Veiga e, aí, estaria encerrado o assunto. Ma:s me 
preocupam os rumos da Comissão, também, Sr. Presidente, 
porque já admitem a hipótese de interromper o recesso para 
que a CPI prossiga. Eu defendo que a CPI tem que exaurir 
todas as indagações sobre a verdade. Mas, no momento em 
que a-_ CPI passa a ser o fato- principal para convocar um 
Congresso, extraordinariamente, há motivo de preocupação. 
Com relação a isso, O Estado de S. Paulo está cobe_rt_q __ de 
razão. É. preciso que os políticos e o povo brasileiro tenham 
o bom-senso de distinguir que este é um moinento crucial 
para a Nação brasileira. Dizer que nós estam.osoem de:econo
mia não é verdadeiro; a crise económica começa a_ crescer 
e a palavra do Ministro Marcílio Marques Moreira, hoje, é 
de advertência. Obviamente, é um plano económico que não 
está dando resultado com tanta rapidez como seria de se espe
rar. Porém, a alta do dólar, a oscilação das Bolsas de Valores, 
tudo isso é_resultado de especulação. Por incrível que pareça, 
na última reunião da CP!, alguns elementos, usando telefones 
celulares, transmitiam ô decurso da reunião para pontos de 
informação da bolsa especulativa de títulos e_valor_es. , 

Isso é grave, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação, 
de repente, não fala sobre outro assunto. A CPI tem os seus 

Qcpoimentos alarde_a_dos numa intensidade como nunca acon
teceu_ no Brasil. 

Neste momento, não importa a pessoa do Presidente, 
a divergência política em relação ao Presidente ou o posiciona
mento dos nossos Partidos; importa, sobretudo, o interesse 
do País. 

O Presidente Collor não é perfeito. O Presidente Collor, 
governando num estilo.pessoal que, às vezes, é critiCável, 
tem procurado, sob todas as formas, meios e modos, corres
ponder ao mandato que o povo brasileiro lhe outorgou. 

Temos essa responsabilidade. Não ã.bro mão disso, Sr. 
Pre.sidente, sou um r~presentante do Espíriti::>-Santo Oeste Se-
nado -.quero votar com a minha consciência, quero decidir 
com a verdade. ----

Sou advogado; .não fiz outra_ cçísa na minha vida ~ não. 
Ser advocacia. Quando vim para o Senado, estava no -meu 
escritório. 1;1 ao longo de toda a atiVfdade profissional, famais 
neguei o direito a _quem quer que fosse. 

Tenho respeitp profundo pela pessoa do réu, do depoen
te~ Jamais, na minha atividade profissional, dirigi uma palavra 
que fosse áspera, dura no momento :em _que a.pessoa preStá 
o seu juramento. 

Acho que naquele instante em ·que a_ pessoa presta o 
juramento para depor, seja como réu _o.u testemunh~a, .ela é 
envolta pela intoc:abilidade que deve preservar a. pessoa do 
depoente ou daqUele que está sendo interrogado. Tanto é 
verdadeiro - já tive' a oportunidade de dizer isto - que 
o juiz no início de~ qualquer interrogatório adverte o réu da
quilo que está esctito na lei, mas lhe_ dá direito de silenciar 
se qUiser. Dá o fespeito que dev_e haver em relação a todos 
ai:p.iéles que se eilVolvem em qualquer tipo de proces-so. 

Infelizmente,· na nossa CPI, ·em -epiSOtliOS.(iúê.náõ COitstí---· 
tuem,_ graças à Deus, norma geral, .~erifiquet alguns colegas 
chegando a ter atri(O com os depoentes, dizendo que determi
nado depoente estava mentindo, e _outros se recusando a falar 
com o depoente. Houve ocasião em que ouví-fr-ases do tipo: 
recuso-me a falar com V. s• 

Pior ainda, Sr-:' Presidente e eminentes Senadores, ouvi 
no último depoimento uma pergunta -indutiva da re~posta. 
um-parlamentar perguntou, deduziU o··raciotlnio dele como 
ele_ gostaria que~ foSse a resposta Para; em: seguida, fazer a 
pergunta. _ . _ _ · 

Há pouco, o eminente Senador Chagas Rodrigues,· qu.-e 
ê um jurista, um hohtem do Direito. eXteriióu a sua indignação 
com uma decisãó da Suprema Corte Americana, porque na 
verdade ela extrapolou aquilo que represente a relação normal 
entreos povos, que--é o princípio da soberania. Temos uma 
Constituição válida·, uma estrutura de poder com o Legislativo, 
.Ex.e,_cutiv_o e o Ju=didário ftinciona_ndQ_regufanilente; compete 
a hóS, Legisladores, legislar, evidentemente. Ao executivo, 
o ato de faz_er; e, ·ao-Judiciário., Sr. Presidente eSrs. Senadores, 
nãõ foi tirada ain=da a- prerrogativa do julgamento. Mesmo 
os nossoS atos_nestà Casa são submetidos ao crivo do Judiciá
rio.-Este. mUitaS Vêzes, decreta a inco:rlstrtUcionalídade das 
leis que fazemos·. O Poder Judiciário tem o direito de fazer 
com que os atos -desta Casa venham para a esteira luminosa
da constitucionalidade. E, nes.te caso, tenho acomopanhado 
a postura do ProCUrador Aristides Junqueira. Não tenJ;l.Q com 
S. -~~ _laços de amizade, apenas o conheço ·na atividade do 
difícil múnus que .é o de ser o Procurador-Geral no Brasil. 
Participei de uma reunião da Comissão de Justiça e Cidadania 
em que S. Ex' re~beu. talvez, das maiores homenagens que 
alguém possa rece~er. Indicado. pela segunda vez, para de-
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sempenhar a chefia da Procuradoria, a Comissão de Justiça, 
por unanimidade, deixou de fazer perguntas, entendendo que 
o Sr. Aristides Junqueira possuía todos os pressupostos mo
rais, de cultura, _de conhecimento jurídico para ser o grande 
fiscal da lei e defensor da sociedade a nível nacional. 

O Procurador Aristides Junqueira, outro dia, com muita 
profundidade, advertia que, até o momento, não tinha provas 
concretas para iniciar qualquer tipo de ação penal com os 
episódios que estavam envolvendo a CPI. 

Entendi a posição de S. S•; o noticiário, desde o primeiro 
dia da CPI, denuncia crime de toda a ordem. Um cidadão 
presta um depoimento na CPI, e, no dia seguinte, são a ele 
imputados 10 ou 12 crimes em torno de testemunho. Logica
mente, para aquele que tem a responsabilidade de preservar 
a sociedade e fazer cõm~que seja cumprida a norma legal, 
fica muito mal a ausência de procedimentos penais quando 
são alardeados possíveis crimes. 

Qualquer um pode perguntar: "'onde está o Procurador
Geral da república que, até agora, não acionou ninguém"? 
Mas o Procurador-Geral não_ é político, não pertence a Parti
d_o, não vai_ disputar a eleição de outubro; ele é um homem 
que tem de cumprir a lei, é um jurista que tem de examinar 
os autos_ e criai o seu convencimento. Se até agora ele tem 
encontrado essa dificuldade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é porque, na verdade, abstraído o lado político, o lado das 
emoções, talvez as provas trazidas à colação até agora não 
ensejem urna denúncia forrnalizada_de_acordo com o que pede 
o Código de Processo Penal. 

O Sr~ Chag-aS Rodrigues- Permite-me V ._Ex~ um aparte? 

O SR. ELCIO ÁLVARES -Com prazer, ouço o aparte 
de V. Ex• 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Elcio ÁJveres, 
mais uma vez V. Ex' ocupa a tribuna do Senado para, de 
acordo com seu elevado espírito público, manifestar apreen
sões, sobretudo neste_momento tão grave para o País. Quero 
cumprimentá-lo. Temos hoje, mais do que nunca, de proceder 
rigorosamente de acordo com as nossas leis e a _nossa Consti
tuição. E nós, em todo_s_ os setores da vida_ pública e da vida 
privada,precisamos pensar também nos superiOres iriteresSes 
da nacionalidade. Temos que, dentro da lei e do respeito 
à dignidade humana, lutar pelo desenvolvimento económico 
e social do País, pela retomada do desenvolvimento e por 
um regime que, fundado na_ liberdade, atenda aos ditames 
da justiça social. Que casa um, na sua eSfera de ação, cumpra 
o seu dever de acordo com a lei e voltado para os superiores 
interesses do País. Meus cumprimentos, nobre Senador. 

O SR. ELCIO ÁLVARES- AgradeÇo a V.Ex•, Senador 
Chagas Rodrigues. -

No momento em que estamos faz_endo esta abordagem 
e, como não poderia deixar de ser. em que a CPl que apura 
as ativldades do Sr. Paulo César Farias é objeto de pronuncia
mentos, quero deixar bem claro que me recuso categorica
mente a aceitar a declaração de alguns sobre a constituição 
da CPI, afirmando que esta tem 12 elementos da Oposição 
e 10 do Governo. Ocorre que, no momento em-que a-ssuniimos 
o múnus de integrá~ la, não existe mais Senador ou Deputado 
do Governo ou da Oposiçãó. SãO- 22 Parlamentares -imbuídos 
da busca incessante da verdade. Aos integrantes da CPI só 
interessa evidentemente a busca da_ verdade_, uma verdade 
que tem que ser pesquisada dentro daquilo que determinam 
as normas legais. 

Entendo que, em alguns momentos, p~evale9a, quem sa
be, o sentido eleitoral, que está fotografado nas pesqüíSas. 
Hoje aqueles que estãO âentro de Partidos que ap6iam o 
GOverno sabeffi mUitO heril que a- popularidade do Presidente 
Fernando COllor de Me no-nã-o é boa. Recentemente, em Bra
sília, foi publicada uma -pesquisa que segue mais ou If:l_e_l:l.<?S 
o pensamento nacional. - - - --- -

O momento _é gary~:_ há um~ crise política é:Vídente e. 
pior ainda, uma crise eç0n9inica que está inteiramente _a-ca:Sa
lada com a crise polítiCa. ·E nóS, que temos- noÇao das crises 
que assolaram este País' ~abemos que não -é bóin--quan:ao a 
crise política se entrelaça com a crise económica. - - -

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eStou fa:4Cn~ 
do este prunciamento tocado, conforme disse, por dois edito· 
riais de O_ Estado de S. Paulo. Trata-se de l~ma convocação 
de todos que estão envolvidos no proce:s.os para um momento 
de bom senso, de exame rigoroso -do texto constitucíonal, 
das normas regimentais e da própria lei que regula o proCesso 
do impeachment. 

Se alguma coisa surgir contra o Pr~sfdente c...a Repúb_lica, 
é obvio ela tem que ser apurada dentro do qt.~~ está e~tabe
lecido na Constituição: a tepreseritação formalizida da Câma~ 
ra dos Deputados, seja pela Comissão, por qualqUer Depu
tado, por qualquer Senador, ou po-r alguém do povo. Aí está 
a beleza do processo democrático. Não é privilégio de CPI, 
nelli dos parlamentares representar contra qualquer autori
dade. Qualquer cidadão do povo, levando cinco testemunhas 
idóneas e um prova documental robusta pode iniciar o pro
cesso de impeachmente, do Presidente da República. 

Todavia não o considero opõrtUno neste instante erri que 
o Brasil vive uma situação convulsiva, principalme-nte quando 
a--área económica, que conSidero a parte mâiS delicada do 
Governo, manifesta as prímeiras reperCussões d6Sse- MOvi~ 
mente políticu. 

Um retrato claro disso é o q-ue está ocorrendo na Argen
tina. É uma situação mais ou menos parecida; problemas de 
ordem familiar, problemas envolvendo pessoas do Gov'eino. 
Até parece que a Argentina nos aritecedu na crisé: qué: -estamos 
vivendo. No-entanto, lá o Presidente Menenl consegóf~-do-mar 
os pi'oblémas económicos, e o resultá.do ini.e-diato ficou retra
tado numa eleição recente, que foi vencida praticamente por 
seUS -cariâiâatris~ Hoje o Presidente da Argentina ~ tl.Vé: a 
oportunidade de ler ontem nos jamais --é cOTisidáãdo, a 
nível internacional, um dos melhores Presidente da República 
na América do Sul, porque conseguiu" dar a volta por cima 
e granjear a estima e admiração do povo que preside. 

-Os membros que compõem a CPI do Sr. Paulo César 
Farias, na sua grande maioria, são elementos cre:denciados 
para participar de um colegiado de tanta responsabilidade. 
Mas é preciso que esses parlamentares contenham os arroubos 
e avanços daqueles que, sem peiceber a extensão do estrago, 
estão trazendo, viva e latente, uma tese que só seria admitida 
por derradeiro; a tese do impeachmente. 

Quando a comissão ainda está realizando a tomada dos 
depoimentos, e, portanto, ainda não realiziou as provas peri
ciais mais profundas, aventar o impea('hment considero uma 
falta de patriotis-mo; mais ainda, falta de amor ao País, porque 
provoca a intranqüilidade nas instituições e o descrédito dos 
poderes ·constituídos. 

No Brasil, o Poder Judiciário tem a sua garantia de ação 
por meio do texto constitucional. que, até -o momento, não 
foi trinCado. Temos, assim, que confiar no Judiciário; te-mos 
!=lue confiai' naQUeles que têm a resp_on_sa~ilidade da execuçáo 
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da lei; temos que confiar noS homens que não_ se env:olvem 
de maneira alguma em práticãs 'condenáveis, p:dncip-àlCmnte 
a mais deletéria de todas, que é,~ pré\tica.da ~r;upção. 

Se, ao Iong9 desse processo, f_or 1 con~1}_lt,a1d,c?-.:....que o Sr. 
Paulo César Farias tem culpa, que.ele. responda perante a 
lei que foi erigida por nós. Se o-fiscO~- pOr suas in.iditoriaS, 
chegar à conclusão de que o .Sr. Paulo __ Cé§ár _Fãij<ls _9-eye 
responder pela omissão dos seus re·ncti~~-ntos, c;>_u pÇtr qualquer 
tipo de enriquecimento ilícito, que ~e_sponda dent!o da lei. 
Não podemos é prejulgar e querer alé!D; <;tos limites.d:;t lei. 

Nós, advogados, homens de Dit~h6, sempre considera
mos abominável o processo da Sailta Inquisição, únde nirl~· 
guém tinha Q direito sequer de levantar, em sua defesa qual~ 
quer tipO de peça contraditória. _ _ _- _ ___ _ __ , ,. , 

Lembro-me também, Sr. Presidente, nos idos da Revo
lução Francesa, do processo que envolveu Danton, um advo~ 
gado que teve uma participação muito iÍnportante, porque 
foi praticamente o artífice do Tribunal do Povo. Datiton! con~ 
fiante no Direito; acha_va que seria inatingível por aquela onda 
de vingança e de violência que começava a tornar Colt~a da 
Revolução que foi embalada pelo povo. Comparecendo a algu~ 
mas sess6es do Tribunal, com a sua oratória sempre brilhante, 
começou a entender que, no momento em que a paixão, o 
ódio e a vingança tomavam conta: do movi!DentO,_ ~o D!reít(). 
estava sendo colocado num patamar desprezível. E, ao cami
nhar para o cadafalso, sentiu de perto que, quando os elemen
tos que compõe movíinentos de opinião púbJica não têm a 
noção necessária do Direito, quase sempre o res-ultado é pro-
fundamente infausto. - - -

Assim sendo, faço este registro, externando o meu pensa
mento de Senador pelo Espírito Santo, intefrarrierité--~c_o:'?s
ciente, Sr. Presidente, de que meu voto, indepe~de_-ntemet:Jte 
de sigla partidária ou de posição política, Seiá sempre _dado 
com consciência, e Deus há de me permitir esse Comporta
mento. Externarei uma opinião, ou darei urna deCiSão que 
seja dentro da realidade das peças que rrie levem a um conven
cimento isento e desprovido de paixão. 

Assim sendo, neste instante, consciente da dignidade de 
todos os membros que integram a CPI que apura_ as irregula
ridades do Sr. PC Farias, tenho c_erteza que, jamais alguns 
poucos insensatos irão conduzir as investigações· r'ealiz.a:das; 
para um campo que não seja o de estrito respeito- ao pireito_ 
e ãs normas legais. Que Deus proteja -o ·País neste mom_ento, 
e que todos nós, que assumimos um compromisso pelo man
dato popular, tenhamos sempre a convicção de _que somos 
participantes de um momento muito importante_ ~a História 
do Pafs. Queira Deus, torno a repetir, não nos falte nunca 
a lucidez, o bom senso e a inteligência dos homens que que
rem, pertinazmente, o culto da verdade. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 

Duarante o discurso do Sr.· Elcio Alvares, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupado- pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEffiO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre_sidente, 
Srs. Senadores: ..;__nos países civilizados, as eleições, quando 
estão próximas, têm a contribuição_ finanCeira do Governo. 

O Governo, riO orçamento, inclui recursos para q-oe o_s_ 
partidos realizem as eleições, que são acontecimentOs de data 
prefixada. Ainda no ano passado, na Alemanha, vimos iss_o 

ocorrer. Os partidos alemães compareceram às eleições com 
recursos orçamentários, e prestaram contas dessas importân-
cias_ recebidas ao Estado. · 

No Brasil, isso não acontece._ O fundo partidário não 
representa coi_sa algu11_1a, çlianteda necessidade, que os Parti
dos têm, de realizar as eleiçOes-ffiãfàtdas pelo calendário elei
toral. 

Criou-se, porém, a possibilidade da contribuição das pes
soas físicas, e essa contribuição, modesta, fixada pela lei, vem 
sendo cumprida. 

Em urna das últimas propostas de reforma eleitoral, exa
minadas por esta CaSa, consegui aprovar, na Comissão, um 
dispositivo que permitia que as- pessoas jurídicas fizessem essa 
contribuição publicamente, como fazem as pessoas físicas, 
declarassem essa contribuição e as consignassem nas suas de
clarações do Imposto de Renda. 

Infelizmen-te, travou-se neste plenário um grande debate, 
e o texto aprovado pela Comissão foi derrotado. Mas só aquc-_ 
les __ que não esperam, Sr._ Presidente, não sentem a alegria 
de yer que as idéias, um dia sustentadas, acabam sendo vitorio
sas o_u_ encontram outros que as venham aplaudir. 

Neste breve_comentário, quero aplaudir o Sr. Ministro
da Justiça, Sr. Célia Bofja, um antigo parlamentar, Presidente 
da.Câinara dos DePutados, que participou de Várias eleições, 
e conhece o mecanismo eleitoral; conhece quanto há de verda
de e de mentira nas prestações de _contas, na realidade de 
cada dia, quando se fere um pleito eleitoraL 

:é, S. Ex~ que vem,_ agora, acentuãr a necessidade de as 
pess_oas jurídicas poderem contribuir claramente, sem subter
fúgíOS, Sem hipocrisia, para ·os partidOs políticos realizarem 
as suas eleições, desde que o façam em quantias razoáveis, 
e sem nenhum propósito de comandar a eleição, o~ de corr<?m
per os possíveiS eleitos. 

. Hoje, quero aplaudir, Sr. Presidente. Acredito_ que o 
que ontem foi derrotado neste plenário, amanhã, pode~á ~e 
tornar vitorioso. 

A realidade, Sr. Presidente, é que aí estão as próximas 
eleições. Esse projeto não chegará a ser votado antes, mas 
servirá pa-ra -1994. Vamos acabar com a hipocrisia; vamos 
açeitar_a realidad,e_já que o Estado brasileiro não dá recursos 
aos Partidos parª_ esse ato exc~pcional da vida partidária, 
que é_ uma eleição geraL _ 

__ E faço este registro, neste momento, Sr. Presidente, para 
aplaudir o Ministro da Justiça, que vem a público proclamar· 
a necessidade de_se estender às pessoas jurídicas a faculdade 
que a lei, ªté_agora, concede às pessoas físicas, clara e publica
mente, sem subterfúgio, sem engodo, sem a preocupação de 
fraudar nem de ser fraudado. Se tudo isso tivesse ocorrido 
normalmente- no Brasil, publicamente, hoje não se estaria 
discutindo quem contribuiu ou não para a eleição de 1989. 
Haveria urna publicação de todos os recebimentos e de todos 
os gastos. e não se estaria discutindo quem contribuiu ou 
não por debaixo do_ pano, e quem se negou a contribuir. 

Eram estas, Sr. Presidente, as breves considerações que 
desejava fazer, para lembrar e aplaudir o Ministro da Justiça, 
que volta a sustentar perante a Nação aquilo que esta Casa, 
em oporturiidade recente, rejeitou, apesar de ter sido apro-
v"a.c:J:o __ pela_Com_iss.~'? _Especial. _ 

~ra o que tinha a dizer, Sr. Presidente._(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo~ a 
palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. 
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O SR. MAURÍCIO CORRilA (PDT - DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: -
eu gostaria de fazer algumas consideraçQ_es.a respeito do traba
lho que temos desenvolvido nessa CPI. 

Eu diria, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que tenho esta
do presente em todos os depoimentos que foram prestados 
até agora. A análise que faço, pelo que ocorreu até o momen
to, do quadro de depravação que existia, -e ainda existe, na 
administração pública brasileira é, sem dúvida, melancólica. 

Dos depoimentos prestados ~-falo por mim, não pela 
COmiSsão, evidentemente - chego à conclusão de _que há 
elementos que caracterizam o envolvimento de algumas pes-
soas. .. _---;----- ___ _ 

O_ que devemos faier, Sr. Presidente.e Srs. Se-n3.doies, 
diante da realidade que estamos vivendo na CPI? Parece-me 
que para dar tranqüilidade à Nação brasileira, p::lra que possa
mos a~resentar um resultado concreto, torna-se indispensável 
que a CPI - é a proposta que farei, ·na Segunda-feira -
antecipe um relatório parcial e encaminhe ao Ministério Públi
co Federal as suas co_nclusões que apontem para eventuais 
-indiciarnentos. Por que isto, Sr. Presidente? Porque, quando 
resolvemos instaurar-a Comissão Parlameritar Mista de Inqué
rito, Que até aquele "instante eu havia recusado o meu apOio, 
em face da inexistência-de um fato mafÇCOrlcreto, que foi 
apressado com a entrevista do Sr. Pedro _Collor de Mello, 
havia um ceticisriio generalizado de que nao iríamos chegar 
a conclusão alguma. E quando o Sr. Pedro Collor depôs
não sei se o Sr. Paulo César Cavalcante FaliãS já haVia dCposto 
- houve uma declaração peremptória do Procurador-Geral 
da República, apontando para a inexistêriclá de fatos e eleinen
tos_que ensejassem() iitdiciamento de quem quer que fosse. 

Verifico, hoje, que a posição do Ministério PúblicO Fe-de
ral é totalmente diferente. O próprio Dr. Aristides JUnqueira 
tem anunciado, pela imprensa, que já há elementos caracteri
zadores que apontam para o indiciamento-do Sr. Paulo César 
Cavalcante Farias. Por conseguinte, sinto.:.me gratificado por 
isso·. · 

Agora, se sabemos que há contradições, não só indícios, 
mas elementos de prova de que o Sr. Paulo César Cavalcante 
Farias era o gerente dessa camarilha, dessa quadrilha; se sabe
mos que ele afiançou perante a CoiriisSáo Parlamentar Mista 
de Inquérito que nunca teve partícipação"'eiii empresa· Ílo es
trangeiro, e hoje os jornais noticiam ·que eie, realmente, parti~ 
cipa de empresa no exterior; se ele disse que nunca havia 
contraído empréstimos junto a órgãos firlàO.ce1tos 6fic1ais·e, 
depois, ele mesmo é obrigado a dizer que se valeu de um 
empréstimo do Banco do Nordeste no valor de 800 mil dólares; 
se existem tantas outras íncongruências e afirmaÇões que Com
prometem e autorizam o indiciamento do Sr. Paulo César, 
por que, Sr. Presidente, não encaminhar na segunda ou terça
feira esse relatório pardal apontando ao Procurador-Geral 
da República, antes que ele o faça isoladamente, antes que 
a Polícia Federal o faça, e à sociedade esses cidadãos que 
já têm condições de ser enquadrados no Código Penal, talvez 
em até três ou quatro dispositivos ali presentes? 

Sr. Presidente, é o que imagino que devamos fazer ime
diatamente; é o primeirO pOnto deste breve pronunciamento. 

Eni segundÕ lugar, Sr. Presidente_, lanço_me~s olhos para 
o Palácio do Planalto. Há precipitação em dizer que já existem 
elementos para o enquadramento-do Presidente da República 
em crime de responsabilidade - até agora não vejo como 
enquadrar o Presidente da República em· crime de responsa
bilidade. 

o·-que é o impeachment, instituto--importado dos EStados 
Unidos, traduzido para a ConstitUiçãO brasileira ainda nos 
primórdios do Dii-et"úfCOristitUCional, por Rui Baibõs-a, seilão 
o impeachment diante--do crime de responsabilidade? E o 
que é crime· âe responsabiiidade senão a apuração dos fatos 
pelos Parlamentares? Tanto ·que houve grande_ celeul?la C_ru'ªn
do se tr~tava d~ aplicação do crime de reSponsabilidade Pelas 
Assembléias _Legislat!x~~: · - ·-

O que devemos fázei"? 
Há um depoimento; do Sf. Motta Veiga; extremamente 

preOcupante; existe a'tJ"etSpectiva do compareciriú!ntó, à Co~ 
missão Parlamentar de Inquérito, do Secretário-Geral da Pre-
sidência da República, Embaix~dor _Marcos Cóirilbra, que di
zer, temos evidências indiscutíveis de que a CPI, nO -rrtmo 
eni que está camínhando, poderá ter que enfrentar assunto 
dessa magnitude e gravidade. 

O Presidente da República deveria- não sou conselheiro 
de Sua Excelência ____:, parece-me=, imediatamente convoCar, 
inais unla vez~ uma ·rede nacional de rádio e televisão e dizer, 
por meio de um corimnlCado ao povo brasileirO, que não 
tem nada a ver com esse negócio do PC Farias, que desaprova 
esSa-quadrilha que existe, que foi traído, que foi conspurcado 
na sua-dignidade, e qUe eStá na: "iminêhéia-âe--ser eiiv0lv1d0 
sem ter absolutamente nada com isso. E, aí, teff3.tnos Condi
ções de tranqüilid:iâe perante a opinião pública brasileira, 
e de dispor de um mecanismo de fôlego, porque o Presidente 
da República teria feito-essa afirOiãção perante â Nação brasi-
leira. · · · - -· ---- - -- · 

Mas, enquanto o Presidente da República se preocupar 
em contratar advogados, para, exclusivamente, refutar acusa
ções que lhe são feitas na im.prensã, pare--ce= me, embora sendo 
um direito individual, sagrado, não atingirá ·o ee·me da ques_
tão, que está, exatamente, na falta de credibilidade do seu 
governo. Popularidade não tem mais. Quarido um homem 
público perde a sua popularidade, ele não está na faixa -de 
risco; todavia, quando um homem público perde a credibi
lidade, ele está na fase descensi"onal, ele está em processo 
de crise -é exatamente o que está acontecenôo coril o Presi
dente da República. É necessário· que haja um prOn-utlcia
mento à Nação, pela boca Uo Presidente da República, dizen
do que não tem nada com isSo, que deseja que as leis sejam 
cumpridaS e que os responsáveis por esseS envolvimentos se
jam apenados imediatamente. Não basta dizer que quer que 
a iei seja aplicada. Hoje, sabemos que· não basta PenSar assim. 
É--neces-Sário que o Presidente se pronuncie a respeito dessa 
quadrilha que foi foimada e dizer que não tem absolutamente 
nada com ela. 

·É o que eSpero de Sua "ExCe1êriCia-, para ii"ãriSinitir tra:nqüi
lidade, e então pensar em chegar a uma solução· mais Salutar, 
sem a preocupação de impeachment e de envolvimento em 
crime de responsabilidade. Mas a marcha dos acontecimentos 
poderá produzir esse resultado, embora não o desejemos. 

O Sr. Elcio Álvares- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Ouço o aparte do riobre 
Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Álvares - Senador Maurício Côrrê.a, antes 
do ingresso de V. Ex~ no plenário, tive a oportunidade de 
extemar algumas preocup-a-ç-ões, abordando dois editoriaís pu-
blicados pelo jornal O Estado de S. Paulo, no dia de ontem 
e no de hoje. Manifestava, como-manifestou aquele festejado 
jornal brasileiro, a inquietude em relação aos rumos que o 
assunto toma dentro da esfera política. E V. Ex~ está manifes--
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tando um ponto que deve ser levada à reflexão do Presidente 
da República. Não estamos vívendo uma crise exclusivamente 
de direito, acima de tudo uma crise política de proporções 
bem alentadas. E os_ elementos que integram o sistema de 
governo, as suas lideranças, infelizmente não estão acompa
nhando de perto o episódio com a gravidade que ele merece. 
O Presidente da República é o líder, o comandante_do pro
cesso político no sistema atual. Evidentemente, o Presidente 
da República tem de assumir essa liderança - aí defendo 
o lado do cidadão, somos advogado - e está agindo como 
eu agiria. Mas, independentemente da ação pessoal, ele tem 
de dar uma resposta como Chefe de Estado. Estamos vivendo 
uma crise política, eu já tive a oportunidade de afirmar. Acom
panhei, como V. Ex•, todos os depoimentos da CP!. Já tenho 
algumas conclusões a respeito da atuação do Sr. Paulo César 
Farias. Mas, -com a honestidade que meu mandatO pede, em 
nenhum momento vi qualquer citação que implici:tsse respon
sabilidade do Presidente da República. Neste momento, em 
que se começa a fazer uma toada em torno do processo de 
impeachment, é preciso que as palavras de bom senso e que 
elementos como V. Ex\ que têm tido tanto discernimento 
na condução dos trabalhos da Comissão ao lado da Mesa 
dirigente, venham a proclamar que, neste momento, não po
demos admitir, em hipótese alguma, que se instale uma idéia 
de caos, uma idéia de reversibilidade de uma crise política 
que já está causando conseqüências danosas para o processo 
económico do País. Portanto, neste momento, solidarizo-me 
com o pronunciamento de V. Ex~ Creio que a ComisSão já 
deve começar a abreviar caminhos, porque ela tem a responsa
bilidade perante a consciência nacional. Se já há indícios e 
ilidade de alguém, que a Comissão as remeta à autorida-de 
competente, de acordo o que· dispõe o dispositivo CO'lstitu
cional. Quanto ao Senhor Presidente da República, que neste 
momento precisa receber a solidariedade política dos homens 
de bom senso deste País, quero proclamar em alto e bom 
som: apesar da contundência dos depoimentos - como V. 
Ex• disse muito bem - eu nunca vi um clima de desmora
lização total no exercício da coisa pública como agora, com 
a oportunidade de avaliar pelos depoimentos prestados. O 
Presidente da República deve assumir a liderança política do 
seu grupo e Sua Excelência mesmo proclamar ao País e a 
todos aqueles que integram os partidos_ que o s_l!_~te_nt~m no 
Governo que Sua Excelência não tem nada com este processo; 
que o repudia e que tem tomado todas as medidas cabíveis 
para não permitir que prolifere, conforme tem proliferado, 
perante a opinião públiCã;a idéia de que Sua Excelência tenha 
qualquer tipo de envolvimento com os fatos enunciados. Cum
primento V.- EX"- e registro que outra não poderia ser a sua 
manifestação, porque, conhecendo-o como parlamentar eco
mo advogado consciente de;> Direito, outra não poderia ser 
a atitude de V. Ex~ no dia de hoje. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Fico safísfertoémsaber 
que V.- Er compartilha da preocupação que vivo :neste instan
te. A caminharem os acontecimentos como estão, o desfecho 
é imprevisível nesse setor. Conheço V. Ex~, Senador Elcio 
Alvares, sei que pensará e, tenho certeza , agirá como eu. 
Se chegarmos à conclusão de que se tipifica crime de responsa
bilidade, não abaixaremos. Embora V. Ex~ peitença a um 
Partido que apóia o Governo, e eu a um Partido de Oposição, 
como pessoas do Direito, itão recusarem-os, absolutamente, 
o nosso apoio à ii1Stauração do processo de crime de responsa
bilidade. Mas o Presidente da República terá que nos auxiliar, 
aos homens do Direito, os que se preocupam cotn o mecanismo 

legal, c fazer essa afirmação peremptória perante a Nação 
brasileira. 

O terceiro aspecto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
gostaria de abordar refere-se, exatamente, a alguns indícios 
que constato. Embora a hipótese do afastamento do Presi
dente da República, via crime de responsabilidade, não esteja 
caracterizada do ponto de vista processual, concreto, já obser
vamos a existência de alguns arreganhes. 

Dentre eles, salientaria a perspectiva de marchar para 
um parlamenta-rismo imediato. Se chegarmos à conclusão de 
que há uma vacância no cargo de Presidente da República, 
não será o caminho certo a instalação de um regime de-gabi
nete neste instante. Não é o caso de dizer que as inStituições 
estão fracas; as instituições não são -fracas, os homens é que 
se transformam, às vezes, em frágeis e débeis, porque os 
homens são frágeis e débeis. Quando eles são firmes, córretos, 
legalistas e obedecem ao seu dever, as instituições se forta
lecem. 

E é exatamente o que estamos vivendo neste instante. 
Não há que se preocupar se, amanhã ou depoiS, o Presidente 
da República soffer um processo de impeachment e tiver que 
se afastar. Pelo contrário, nesse caso, as instituições estarão 
sendo fortalecidas. 

E como s_e resolve essa equação? Nada mais, nada menos 
do que examinando a ConstituiçãO: QUem súbStit"uro Presi
dente da República? Se o Vice-Presidente não pode assumir, 
assume o Presidente da Câmara dos Deputados. No seu impe
dimento, na sua impossibilidade, o Presidente do Senado Fe
deral. O nobre Senador Nelson Carneiro, quando Presidente 
do Senado Federal, já foi Presidente da República, rapida
mente, porque tanto o Presidente José Sarney quantO o Presi
dente da Câmara: eStavam ausentes e S. Ex~ assumiu. 

Obedeceu-se o organograma, ao ordenamento constitu~ 
cional, sem nenhum trauma ou risco. Portanto, não se justifica 
a implantação do parlamentarismo por essa via, se acohtecer 
um trauma dessa natureza. 

Sou parlamentarista, mas admito o parlamentarismo de
pois de o povo s_er consultado, a resposta ser positiva e o 
Congresso, então, posicionar-se sobre as i:tlterações constitu
cionais_ necessárias. 

Sou parlamentarista nesses termos. 
Mas falo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a propósito do 

Vice-Presidente em exercício, Senador Itamar Franco. 
Verifico, lendo os jornais, uma campanha, que se faz 

contra ele, injusta e iníqua. Procuiam, sobre S. EXl', lançar 
dois argumentos: o primeiro, de que S. E~ seria um homem 
temperame~tal e, portanto, não_teria credericiais para assumir 
a Presidência da República; um-outro argumento seria de 
que S. E~ é nacionalista e colocaria em risco as institUições 
financeiras, a nossa_ vida económica. 

Nada mais sem fundamento do que isso, porque conhe
cemos o Senador Itamar Franco, hoje V ice-Presidente da Re
pública. Sabemos-da sua posição patriótica, nacionaliSta, mas 
ninguém pode dizer que o Vice-Presii:Iente é um homem ii:Tes
ponsável, que não vá acompanhar o que a modernidade tem 
determinado em termos da economia mundial e de economia 
"interna. 

S. Ex~ não vai entregar o que é nosso_ para o exterior. 
Uma coisa é certa, S. Ex~ jamais autorizaria a prl"va."tiiação 

da Usiminas, e teria o nosso apoio! Tenho certeza de que 
também seria apoiado pelos Senadores Nelson Carneiro e 
Chagas Rodrigues, aqui presentes. A posição do Senador El-
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cio Álvares, eu não a conheço; a do Senador Raimundo Lira 
sei que foi favorável. 

Estamos, portanto, consentàneos com relação a essa posi-
ção do_Vice-Presidente da República, em exercício. --

S. Ex• não é contra as privatizações, apenas o é em deter
minados setores es-senciais ou em setores onde não são neces
sárias_ as privatiza-çü_cs~_~Corilo foi o caso da Usiminas e_, talvez, 
de mais uma ou duas empresas que foram privatizadas. 

O temperamento, o carátcr, enfim, o modo de pensar 
e de agir do Senador e hoje Vfce-Presidente da _Rppública, 
Itamar Franco, não é o de nenhum destemperado, nenhum 
desequilibrado. Pelo contrário, é um homem que tem um 
relacionamento muito bom, uma base parlamentar excelente. 

Na hipótese, portanto, Sr. Pr"esídeiite, Srs. Senadores, 
de surgir um evento dessa natureza, o qual não desejamos, 
evidentemente o Vice-Presidente da República está aí para 
obedecer o que _estabelece a Constitüi':jãu bfaSileir-a. E, ao 
assumir, a vida democrática brasileira terá que seguir o seu 
curso normal, sem nenhuma conseqUência. 

Isto é que é institUição. 

O Sr. NelSon Carneiro- V. Ex' me concede um aparte? 

O SR. MAURÍCIOCORRÊ:A -Com prazer, Senador 
Nelson Carneiro. -- --

0 Sr. Nelson Carneiro - Queria, neste ponto, trazer 
duas contribuições. V. Ex• acentuou a normalidade constitu
cional e, por isso mesmo, dentro dessa normalidade, não se 
pode pensar na institüição do parlamentarismo já, antes de 
que se realize o plebiscito que a Cõilstituição determina. A 
Nação é que dirá se quer ou não a efetivação do parlamen
tarismo. Isso_ é inteiramente diferente do que ocorreu em 
1961, quando o quadro era completamente diverso: o Presi
dente da República havia renunciado, os Ministros militares 
fizeram uma proclamação declarando que não admitiam a 
presença no Brasil do Vice-PreSidentc da República. O poder 
político no Congresso Nacional avocou a si a Votação de uma 
emenda constitucional que estava aguardando parecer nesta 
Casa. Só então, naquela emergência, cumpridas todas as dis
posições constitiidonaiS~-a VotaÇão por dois terços, em duas 
oportunidades na Câmara dos Deputados e duas no Senado 
Federal, foi adotada uma emenda parlamentarista com o apoio 
expresso do Presidente João Goulart. S. Ex~ era parlamen
tarista e foi um dos signatários da Constitl!ição parlamentarista 
de 1947, no Rio Grande do Sul, que colidia frontalmente 
com o sistema presidencialista. Ali era uma cnntígência inteira
mente diversa de hoje. 

O SR. MAURiCIO CORRÊA - Nobre Senador Nelson 
Carilciro, não citei esse exemplo. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sei. Estou d.a_ndo este exemplo 
a justificatiVa. Hoje, não teria sentido nehum, porque há nor
malidade constitucionaL 

O SR. MAURiCIO CORRÊA '-Muito bem! 

O Sr. Nelson Carneiro- Se por acaso, por desventura 
deste País, chegássemos a uma situação _de impeachment -

a normalidade constitucional está aí na Carta Magna- assu
miria o Vice-Presidente, que é um homem, como V. Ex• disse, 
de vida inatacável. Tivemo-lo nesta Casa durante dois manda
tos, quando se houve de marteira exemplar. Não há contra 
o Sr. Itamar Franco nenhuma crí_ti.ca; S. EX" tem os seus pontos 
de vista, corno eu os tenho, como V. Ex~ os tem, como os 
tem o Serlhor Presidente dã. República. S. Ex· teffi posiçõCS 
divergentes algumas vezes, mas isso é submetido à decisão 
do Plenário. S. Ex~ foi sempre um Senador atento, culto, 

_ indep~ndente, contra .. ~uerr:t nada se pode argüi~. De mqdo 
que aplaudo V. Ex~ e -aC-entuo que não há como pensar em 
quebrar a normalidade constitucional neste País, se, por acaso 
e por desventura, chegar-se à conclusão da responsabilidade 
do Presidente da República. Também não há por que se evitar, 
nessa triste contingência, que assumisse o Governo aquele 
que a ConStituição manda que o faça: o Vice-Presidente da 
República, nosso ilustre colega de tantos anos, que-deixou 
nesta Casa uma tradição de cultura, de independência, de 
probidade intelectual inclusive, e que não transigiu com suas 

· idéias senão quando vencido pelo convencimento e pelos argu
mentos dos adversários. Essa a contribuição que queria dar 
ao discurso que V. Ex~ profere com a independência que 
o tem caracterizado nesta Casa, 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA _:_Senador Nelson Carnei· 
ro, fiCO satisfeito cOm a adesão de V. Ex~ a esta minha manifes· 
tação, sobretudo pela análise que fez, dístiii.gUTndo os dois 
parâmetros. paradígmas totalmente distintos. O modelo que 
surgiu em 1961 teve uma edificação política extremamente 
diferente, distinta dessa. Hoje. nós vivemos sob uma Consti
tuição que votamos. Há uma ordem a ser cumprida e será 
cumprida. 

Fica, portanto, aqui, Sr. Presidente, o registro da minh~ 
preocupação com o momento em que vivemos. 

E rã o que tinha a dizer, Sr. PrCsidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS" SENADORES: 

Aluzio Bezerra - Amazonino Mendes - Amir Lando 
- Elcio Álvares - Hen~ique Almeida - Hydekel Freitas 
- José Fogaça - Mansueto de Lavor - Maurício Corrêa 
-Nelson Carneir9- Onofre Quinail- Raimundo Ur~. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte -

REQUERIMENTO N• 437, DE 1992 

Senhor-Prcsídente, 
Nos termos do art. 56, II, da Constituição e do art. 43, 

II, do Regimento Interno-,--Sólicito licença para me afastar 
dos trabalhos da Casa, no dia 19 do corrente mês, quando 
estarei participando, como convidado, do Forum Universi
tário Sul Brasilçiro,. .a realizar-se na Universidade do Sul de 
Santa Catarina, no município de Tubarão, conforme progra~ 
mação em anexo. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1992.- Senador Esperi~ 
dião Amin 
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O futuro passa por aqui 
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PROGRAMAÇÃO 

19 de junho de 1992 

sexta-feira 

- 09:00 horas-

ABERTURA 

-- 119:30 b9ras --. 
PAINEL 

"MERCOSUL: Amectos po/iticos e sociais da integraçtJo" 
Expositores 

Senador ESPERIDIÃO AMIN 

Senador do Estado de Santa citarina 

Senador NELSON WEDEKIN 

Senador do Estado de Santa Catarina 

Deputado CEZAR SCHIRMER 

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 

Rio Grande do Sul 

Prof. FRANCISCO BORJA DE MAGALIIÁES FILJIO 
Secretário Especial do Governo do Estado do-Paraná para 

Assuntos do MERCOSUL 
Presidente da mesa 

Prof. SlLVESTRE IJERDT 

Ex-Reitor da UNISUL 

Diretor de Ensino Superior da Secretaria de Educação/SC 

-- 14:00 boras -

PALESTRA 

"MERCOSUL: PoiJJica comercia/. e JISCal entre os Palses" 
Palestrante 

Dfa. IIELOlzA CAMARGOS MOREIRA 

Diretora do Departamento de Comércio Exterior do 
Ministério da Economia, Faze11da e Planejamento 

Presidente da mesa 

Prof. GERSON JONER DA SILVEIRA 

Presidente da Associação Nacional de Fundações 

--- l~•:JlJ 11u1 u:; ,. ... -· 

PAINEL 

'MERCOSUL· Polftica industrial- patentes, marcas e 
transferêr•cía de tecnologia' 

Expositores 
Prof. Dr. AURÉLIO WANDER BASTOS 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Dr. AGOSTIN J. PRAT GUTIÉRREZ 

Dirección Na!. de la Propriedad Industrial dei Uruguay 

Debatedores 

Prof. MARCELO SOMMER DOS SANTOS 
UFRGS/PUCRS 

. Prof. LUIZ OTÁVIO PIMENTEL 
UNISUL 

Presidente da mesa 
Prof. Dr. CARLOS ALBERTO SCIINEIDER 

Superintendente do Centro Regional de Tecnologia em 
Informática de Santa Catarina - CER TI 

--19:00horas--

PALESTRA 

'O Legislali•·o do MERCOSUL' 
Palestrante 

Senador DIRCEU CARNEIRO 

Senador do Estado de Santa Catarina 
Comissão l'adamcntar do MERCOSUL 

Presidente da mesa 

Prof. Dr. LÉO ROSA DE ANDRADE 
UNISUL 

-- 2D-.30 horas-
PAINEL 

'MERCOSUL: Polftica de Governo e oportunidades de 
negócios" 

Expositores 

Embaixador RUBENS A. BARBOSA 

Chefe do Departamento de Integração Latino-americana 
do Ministé1io das Rclaçõe.< Exteriores 

Consul ALDO JORGE ClASULLO 

Coosul Geral do Uruguai 
Arq. DARCY BERNAL MANGABEIRA 

Coosut Geral do Paraguai 

P1<.sidcnte da mesa 
Prof. JOSE MÜU.ER 

Reitor da UNISUL 
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EX:m? Sr. 
Senador Esperidião Amin 
Senado Federal 
Brasília--

Tubarão, 29 de abril de 1992. 

Excelentíssimo Sen-ador, 
Valemo-nos da preSente para· enviaT a programação -do 

F6nim Mercosul. . . _ 
Vossa Excelência será expositor __ no painel "Mercosul: 

aspectos políticos: e· sociais da integração'', que ocorrerá no 
dia ~9 de junho, próximo, a partir âas 9h30rriin. 

Ansiosos por vossa presença. renovamos protestos de 
elevada estima e distinta cOnsideração. _ _ __ 

Atenciosas sa_udações -Prof. Lui_z OtáviO ,PiíneDt~l-1 Che
fe do Departamento de CiênCias Ttii'ídicas - Coorden_ador 
Geral do evento. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A votação do 
requerimento qUe- acaba de _ser lido fica 3d~açla- põr falta de 
quorum. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na .Casa ·z2 Srs. Sena<;lores._ 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 52, DE 1992 

(Em regime de -urgêi'fcia, nos terrtfoS""do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) - · 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 52, de 1992 (n•2.950/92, na Casa de origem), 
que prorroga o termo firial do prazo previsto no art. 
3'' da Le.i.o.' 8,352, de 28 de dezembro de 1991, e dá 
outras providências. _(Dependendo de Pan!çcr.) 

Nos term0s do art. 140, alínea a, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador ChagaS Rodrigues, para proferir -
parecer sobre a matéria. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDJ:l- PI. Para profe
rir parecer,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, de autoria 
do Deputado José Serra, o Projeto em tela tem por finalidade 
prorrogar até 31 de dezembro de 1992 o te_rrpo. finaJ ~o prazo 
referido no art. 3" da Lei n" _8.352; dC 28 de dezembro de 
1991, durante o qual estão dispensados os trabãülã._ctores demi
tidos sem justa causa, para fins de obtenção do seguro-de
semprego,da comprovação do critério-de habilitação previsto 
no incisó II do ãrt~ 3" da Lei n_\' 7 .998, qe 11 d.e j~neirO de 
1990. Isto significa que os trabalhadQJes demitidos_ sçm Justa 
causa·, entre 1'' de japeiro _de 1992--~30_ de i unho de 1992, 
não precisam comprovar que trabalharam durante 15 meses 
nos últimos dois anos para ter direito ao benefício. Basta 
a comprovação de que tiveram carteira_a$sin_ada n9s últimos 
seis meses. Ademais, fOi dispen~ado período de carência de 
18 meses _exigidos pela lei para que os desertipré-gãdos requei
ram novo seguro. 

Ao justificar siia iniciativa, o autor afirma qUe esta rCgra 
excepcional, que vigorou ao longo do primeiro semestre deste 
ano, permitiu uma ampliação de- cefCã de 3% .do número 
de beneficiáriOs do s_cguro desemprego. Este aume:nlo_ repre
senta principalmente o atendimento" d~ trahãlhãd9-resdc ~aixa 
renda c de menor qualificaçãO, que eStão sUjeitos a uma maior 
rotatividade no emprego e, ainda, têm uma vinculação inst;ívcl 
com o mercado formal do traha_lho. 

Sem dú1{iP,a alguma,_o projeto é oportuno, pois visa ame
niZar" as conseqüências sociais da grave ctise eço:oôrtüca que 
o~u~m. . . . ...... . . 

Em maio deste ãno, 1 milhão e 226 m-il trabalhadores 
ficaràm:sem emprego-na:Gfãride São Paulo, o que aumentou 
o índice de desemprego da população economicamente ativa 
de 1.5.5% para 16,l%,segll_~<i<?_ODepartarnento Intersindical 
de Estatística de Estt,~dos Sócio-Econôqücos (DlEESE) e Fy.n
dação Sistema Esradúal de Análíse de Dados (SEADE). Na 
primeira semana de jtinho, na indústria- paulista, foram deml
tidos mais 4 mil e 500 trabalhadores, o que representa urna 
queda de 0,28% no fndice de emprego industrial medida pela 
Federação das ln.dústrias do Estado.de .. São Paulo (FIESP). 
Dos 46 se tores pesquisados pela FIESP, dezenove demitiram 
e doze contrataram. 'Nos outros-quínze, registrou-se estabi-
lidade. · 

Por outro lado, as_ perspectivas de tllelhoria da $itua,çã,Ü 
económica são bastante remotas e', des.s:emodo. o tr.abalhador, 
principalmente o de mais baixa renda, que é e será Cada ve'l. 
_mais sacrificado, _constitui o maiQr heneficiá_rio da prorroga-
ÇãO: -

Ressalte-s_e t~mbém que o desempenho das receitas c 
despesas a cargo_c!o Fundo de Aritparo ao Trabalhador (FAT), 
que financia o seguro: Desemprego. iódká.êpJe o custo adicio
nal daí decorren_t~ n~o trará prejuízo ou ameaça para o equilí
brio fínanceiro. d_o Fundo. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do presente pro
jeto, na forma <;:q_mo se encontra. 

é. o parecer. Sr. Presidente .. 

· O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O parecer con-
clui" fãVOravelm-eitte áo projeto. · - - - - --

Completada a·instrução _da tn<\tÇOa •. pass~:-?e à discussão 
do" projeto. em_turno único. (Pausa.)_ _ _ _.__ _ _ 
. -- SC nenhum= aos -Srs. Senadores desejar fazer uso da pãla-
vra, encerro a discussão. - · 

Encerrada __ a .discussão, a votação. 4_a matéria fica adiada 
per fal~a de quoru~- · 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 2: 

Disc-Uss_~_o, em turno úniCO._ da Rcdação f:inallo_fe
recida pela Coinissão- Direto"ra ·ein seu PareCer il" 157. 
de 1992), ao Projeto de Lei da Câmara n·'_99, d~ 1991 
(n" 161191." na Casa de origem). de" iniciadva du-Pri!sj
dente da Repúhlic3.. que dá nova redação aos arts. 
1R4 e IR6 do Código Penal, e dá outras providencías. 

Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
Nã9 havendo quem peça a palavra, encerro a Jiscu~süo. 
Encerrada __ a discussão. sem apresentação de ~mcndas, 

a rcdação final é considerada definüíV3mcnte kfprova-da, nos 
termos do art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto _vplta à Câmara dos Deputados. 

É a _seguinte a redação final aprovada-; 

Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da _Câmara np 99? de 1991 (np 161, de i99I, 
na Casa de origem). -

Dá nova redação aos arts. 184 e 186 do Código 
Penal, e ,dá outras providênc-ias. 

O Congresso Nacional decreta~ 
-- Art. -1" Os §§ 1'' e--z ... do art. Ü~4 .do OCc.rctq~L~i rl"_ 

2. 84g, de 7 de úezemhr.o de .1940 - Códigp Pcn;.ll, passa_m 
a vigorar com a seguinte rcdação: 
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.. § 19 _Se a violação consistir n-a--reprodução por 
:·· qualquer meio, com intuito de lucro üireto ou indireto 

da obra intelectual, no todo ou em parte, sem autori~ 
zação expressa do autor ou de quem ·o represente, ou 

t _ consistfi Da reprodução de fOnogtclma ou videofono
grama, com intuito de lucro direto ou indireto, sem 
a autorização do produtor ou de quem o represente: 

Pena- ieclusão, de um a ·quatro anos, e multa. 

§ -2~' Na mesma pena do parágrafo anterior iitcor
re quem vende, expõe à venda, aluga, introduz no 
País, adquire,_ocu1ta, empresta,_troc{l:bu tem em depó
sito, com intuito de lucro direto ou indireto, origi~al, 

·ou Cópià de obra intelectual, fonogra:_rria o-u videofono
grama, produzii::los ou· reproduzidos: com violação de 

· direito autoral/1 1 
' '· - ' 

,Art. 2• É acrescentado um§ 3• ao, a~. 184 do Decre
to-Lei n' 2.848, de 7 de de~embro de 1940 ;-Código Penal, 
com_a seguinte redação: 

"§ 39 "Se -a violação consistir-Ítatrocã. ml"ewPrés~ 
timo, com intuito de lucro_ direto _ou indireto, ou no 

· aluguel, de opra intelectual, seni fl~~Q-rização do_ autor 
ou de quem o lepre,sente, ou de_fonqg~arna ou.vjdeofo
. q~grama; ~~~ ~~tc;>rização do ·pi:odq~or ou de quem 
_o represente: J ., _ • , .---r- . . . 

_ Pena...:_ Qetenção, de seis rnes~(a dois anOS, e 
multa." 

Art. 3• o art. 18ô do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 o-< Código Penal, passa a vigoran:<>ití a, 
seguinte redação: --~ J --- -

~ "Art. 186. Nos crimes previstoS neste caPítulo
somente se procede mediante queixa; salvo quando 

·=->~praticados em prejuízo de entidad~·dC?_c;lireitO público, 
autarquia, empresa pública, sociéda"de de economia 
mista ou fundação instituída pelo POder Público, e nos 
casos previstos nos parágrafos do art. 184 desta Lei. •• 

Art. 4~" A apuração e julgamentç_ d9~:·,Crimes esp~cifi~ 
cadbs nbs parágrafos do art. 184 do Decreto-Lei n' 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940- Código Penal, reger-se-á pelo 
disposto no DecretocLei n' 3.689, de 3 de'outubro de 1941 
- Código de Processo Penal, especialmente -o seu Título II 
do Livro I~ e os "Cápítô.Ios I e II1 do TítUlo.! do Lfvro H. 
e pelas normas previStas no art. 59 desta lei. - -

Art._ 5ço .-Ao constatar a prática de inf'!~ção prevista nos 
parágrafos do art. 184 do Código Penal, a aÍjt9,-idade policial 
procederá à apreensão da produç~n ou reprodução criminosa. 
em sua totalidade, juntamente com "'S eq..::_ .... ::a_ÍIÍeiltos, suportes 
e materiais que possibilitaram a sua existêricY.;.. · · 

§ 1~" Na ocasião da apreensão será lavrado termo L>V.:::<:2 

pendente, contendo a descrição dos bens apreendidos e infor~ 
mações sobre suas origens~ testemunhado-por duas ou mais 
pessoas idóneas. . . ·; _ . 

§ 2~" Conseqüente à apreensão, será r~alizada perícia 
sobre a produção ou reprodução criminosa· apreendida, por 
perito oficial ou, na falta deste, por pessoa tecnica-mente habili~ 
tada, que será •. .fraduzida em laudo respectivo._ 

§ 3~ Os bens apreendidos, inclusive a< produção ou re~ 
produção criminosa~ fiCarãO s-ob custódia policial, e os corres
pondentes termos da apreensão e laudo pe~cial integrarão 
o inquérito policial. , -

§ 49 Ao encaminhar o_inquérito pOlicial ou Judiciário. 
a-_autori~ade colocará os-bens apreendidos e_ custodiadgs à 
disposição do Juiz_compe\éiú\': . . . 

- § 59 Em ~.so~_de,_çc;mdenação, ao prolatar a sentença. 
o Juiz determinará. a deStruiç_ão da produção ou reprodução 
criminosa,- e determinará o perdimento dos _equipamentos 
apreendidos_ em favor da Fazenda Nacional, que poderá des~ 
truf-lo ou doá-los, em ffi;'(Qr de instituições oficiais de ensino 
ou de assistênciã SoCial. 

§ 6~> As associaçq~s,Qe titulares de direitos autorais po
derão, em seu própríá_ri§rii_e;:runcionarcomo as~istentes da 
acusação nos crimes previstos nos parágrafos do __ art. 184 do 
C6digo Periã.I. Quarido praticidos em detrimento de_qualquer 
de seu~ ã&soçiado~_. 

Art. 6~> ,Esta Lei entra em vigor na data de s~a publ_i
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

·concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO. (PMDB .:__ RO. Pronuncia o. se
gUinte discu~o.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a crise 
torna mais denso o ar que respiramos. E não há como deixar 
de inalar a poluição tóxica do desemprego. da fome, da misé
ria, do desespero. E também não há como reutilíi3f velhas 
máscaras que. além de artificiais, encobrem rostos é atitUdes. 
Não }lá ,~orno disfarçar a as_fixia que paralisa órgãos e abala 
in~tit1-1içõ~s. ~ _ 

A crise une 9 País pelo timbre dos estômagos. A Grande 
São-Paulo~ locomotiva q,ue sempre acumulou o motor e o 
apito, tem hoje uma Rondônia de desempregados. 

Enquanto na avaliação do _Senhor Presidente. o índice 
de desemprego no·país oficial ''não é tão grav~_g_uanto·aiguns 
querem pintar", os números do país- re-al indicam um milhão 
e duzentos mil desempregados nos 38 municípios que mais 
empregam em São Paulo. Para os ministros, o pedido para 
que "lancem os olhos para o futuro••. No país atual a pesquisa 
ass~ste o funeral de longos ~nos de investiment9s e o analfabe
-tisriio .e a fome antevêem um futuro menos promissor do que 
o do discurso. 

O Senhor Presidente não é O -único responsável pela -criSe 
brasileira e pelas suas conotãções- económictls, -nnanceH-as·; 
morais e políticas. Mas o que não se pode admitir é qu-e 
se descure de uma realidade sentida além e aquém de nossas 
ja!lelas. Somos todos participes de urna si~u~ção que será 
tão pior r.uanto maior o_ nosso_ descaso e- desconhecimento 
do real e a nossa relutân_cia pela busca de alternativas viáveis.
- --o Clima hoje, no País, é de verdadei!~ desobediência 

dvíCO empresáriO sonega-ilnpostos porque acha que o_Go-· 
vemo gasta mal os recursos que arrecada. cometem-se todos 
n~ tipos de delito,_porque sabe-se que as leis foi'am concebidas 
exatamc.ite para serem descumpridas, o aposentado morre 
antes de chegar ao caixa do banco e o banqueiro díz que 
a fila de velhinhos é um ponto de encontro <!gr~dável;_os 
jornais já têm dificuldades de distinguir a~ páginas pollticas 
das policiais. O conieiciante cOntrata millciaS particulares para 
matar em nome de sua proteção individual. _ 

Construímos o país do ilegal. E tome leis. A legiferância 
é diretamente proporcional ao descui!J.primento dessas mes
mas leis._ A função pública tornou-se, aos olhos d~ p_ov_oL 
sinónimo de uso e abuso em benefício próprio. O verdadeiro 
servidor público envergonha-se de sua ética profissional. 
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A população, riãS poUCas- ·opoi'tiinidades que tem para 
se expressar, vota em branco ou anula seu voto, entre outras 
formas de manifestação. Não é p-or a·cas_o que a popularização 
de um programa televisivo ·ande- ao· telespectadór é facultado 
o direitO -de decidir sobre o fí_ri_al d<i epísõ-dio, á grande maioria 
manifestou-se coilt_r_áriá ã devolução,de_ um dinheiro que deve
ria ser encamínhado a um orfariato de crianÇas pobres, justiff
cando que um pobre não pode sér hOriesto em_ uni pa(s onde 
o correto é o ilegal. . _ 

No plano internacional, até ·mesmo- no-ssa fuão-de-obra 
barata e nossos recursos naturais foi~m sU.bstit.~:~ídos pela tec
nologia de ponta dos países desenvolviéios. Como bem ãceittua 
nosso- nobre colega Fernando Henri_que Cardo$0, em entre
vista recente, a situação do Terceiro Mundo~ Ç.Oje, __ éj)ior 
do que aquela quando o pensamento sócio-político-económico 
se orientava pela teoria da exploração. Usando suas próprias 
palavras e fazendo delas as minhas~- "com a terceira onda 
da revolução cientifica, a força de trabalho humano tem um 
peso muito pequeno na produção da riqueza. Nesta situação, 
os subdesenvolvidos passam de explorados para iro prestáveis. 
Cria-se um qua:drO no qual uma enorme parcela da humani
dade vive mima sitlláção piór do que a exploração, com uma 
marginalização perversa qüe fecha e que faz barreira". 

É por. essas razões que esse é um- mo-mento-a e piofU.ri.da 
e necessána reflexão. Não há como admitir a -tese do "quanto 
pior, melhor". Muito menos associar a "política da terra arra
sada" à falácia dos "salvadores da pátria". É a realidade do 
dia-a-dia que está conclamando a sociedade a participar da 
discussão de seus próprios rumos. · -- · 

Preocupa-me um governo inerte e uma sociedade amorte
cida. O penúltimo capítulo é, sempre, o -caos social. O último 
ten~e_a ser a_ave~tura. Na~a mais parece sensibilizar a popu
laçao para dtscutu os desunes de seu País. Pa_ra._ ela, parece 
normal ~morte de uma criança brasileira a cada quinze miriu
tos, motivada pela fome e pela desnutrição e u -assassinato 
de dois menores, por dia, apenas na cidade de São Paulo. 
~arece_ estar insensível aos saques, à violência, -ao ·analfabe
t~o. ao desemprego, à falta de assistência médica, à corrup
çao e outras mazelas que lhe arrobam as portas do dia-a-dia. 

. O que se poderá diz;er sobre o que a população pensa 
de suas instituições'! CQino ela percebe, neste momento, este 
CongrésSo? _ _ _ ---= , __ . _ 

Que consciência teria ·o grosso da popuíação sobre o re
crudescimento da__ç_ri_s~__institudortal? 

Triste a Nação motívadã. pelo "salva-se __ ':l'l!~m pu~er". 

A população necessita muito mais do que um presiden-
te-atleta. E seu dia-a-dia é repleto df: ___ p~oblemas que vão 
além ·ele possfveis criS"es- conjugais de -seus- dirige~tes Ou de 
suas desavenças familiares. Ela percebe que, no Brasil de 
hoje, os fatos diários, por mais cOntundentes que possam 
parecer; são mais inrensos que os d_e ontem e, certamente, 
procuram mascarar o quadro de amanhã. É triste constatar 
que, por maior que seja a falcatrua, ela tem o tamanho sufi
ciente para encobrir outras tantas, maiores e mais escanda
losas. 

É imperativo q-ue o Pa=ís ÇlrorrioVã uma reversão em seus 
valores, que retorne a mão da história. 

Isso signifiCa um basta à postura ·que prioriza meiOs-sem 
consciência clara dos fins. que alardeia alternativas para as 
conseqüências e escimotei(;l. as causas, que é -s~rnpre cUratiVa 

e nunca preventiva, que no palco representa a mudança ·e 
que nos camarins articula a manutenção. 

Mas as consciências não estão mortas. Elas foram aneste
siadas. É preciso, portanto, que se retome a consciência da 
Nação. - ------ -~-

É a sociedade que deve discutir e definir- o --tanlãhhO do
Estado, as prioridades de governo, A sociedade só legitimará 
os gastos públicos e os mecanismos de financiamento se tiver 
consciência de como e de quem os recursos são arrecadados 
e como e para quem eles são despendidos. . _ . 

__ _A_ spcie~ade_ dei,xará de sonega~ os_~ibu~s _quanclo tiver 
garantia da hsura de sua aplicação e de que participou direta 
ou indiretamente da definição de priori~ades. 

A_sociedade participará da execução de prograffia~ gover
namentais quando se integrar efetivamerité de sua cóncepção 
e não servir unicamente de legitirD.3dora forçada de decisões 
exógenas, maquinadas de cima para baixo. 

A sociedade, antes de discutir efetivós níilitares, deverá 
ter consciência do que pleitea em termos de sua segurança 
interna e·-externa. 

A sociedade voltará a ser cuinpri(lora de leis. 'cjuando 
perceber que elas são efetivadas por e para todos. 

O primeiro paSS'o-é conhecimentO, a" discussão é,' sobre
tudo, a defesa da ConstituiÇão. E.SSa ·é úina. premiSsa 'básica 
para todos os segmentos da sociedade. ,Governantes e -gover
nados. Patrões e empr~gados. Ricos e -pobres. Civis e mili-
tares. . 

Descumprir a Constituíção nãO póde representai- um ato 
que se possa louvar. Principalmente pelos que estão investidos 
de cargo e de função pública. - · , -: o 

O firri do efeito anestésico pode significar o reinício da 
dor. E todos nó_s.s_abemos quão dolorosOs., são os efeitos de 
uma cirurgia malsucedida. . . . _ . ~ . 

Se-a consciêç.çiã. do pov~ está, na verdade, anestesiada, 
tirá-lo deste estado de dormência deve, necessariamente, re
presentar o seu processo de libertação efetiva. E, neste pro
cesso, __ o nosso papel e a nossa devoção enquanto homens 
públicos é fundamental. _ 

Sobre Lutero e o movimento prOtestante, Marx assim 
se referiu:- -- ·· ,_-, 

"Lutero venceu efetivamente_a $.ervidão pela devQ;._ 
ção, porque. a substituiu pela servidão_ da convicção. 
Acabou co~ a fé na autoridade, porque restaurou a 
autoridade da fé. Converteu sacerdotes em leigos, por
que tinha convertido leigos em sacerdotes. Libertou 
o Homem da religiosidade eXterila porque institUiu a 
religiosidade no interior do Homem. Emancipou o cor- · 
podas cadeias porque carregou de cadeias o coração."_ 

Era o que tinha a dizer. Multo Obrigã.dO. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Na presente 
sessão teiJI!mOu o prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Resolução n"27, de 1992, e aos Projetes de Decreto 
Legislativo n' 18, de 1985; e n'' 38, de 1989; 46. de 1990; 
e 20,-de 1992. 

Aos projetas não foram oferecidas en~:endas. 
As matérias· serão incluídas em Ordem do Dia, oportu-

namente. - - - · · 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais 
havendo a tratar_! a Presidência vai encerrar os trab"'lhos, 
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design~ndo para a S~ssão o,~dináría, da próxima segufida-fdra-; 
a segumte 

~ORDEM DO DIA 

-I-

PROJETO DE tECDA CÂMARA N' 52, DE 1992 

(Em regime ct~ _u.rg~_ni::ia nos té·moS-~dO __ arL_336, c, cto 
Regimento Interno.) - __ - -- -

Votação, em· turno -ú-riico, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 52; de 1992 (n' 2.950/92, nà Casa de origem), que prorroga 
o termo final do prazo previsto- no art. 3" da Lei n~ 8.352, 
de 28 de dezembro de 1991, e da outras providências, tendo 

PARECER proferido -em Plenário, ·Rel3t0f: senadOr 
Chagas Rodrigues, favor.áy_el -. · · 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) ....., Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às llhoras e 25 minutos.) 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODÁSEN" 
Ata da 126~ Reunião 

Aos quatorze dias do mês de maio de um mil novecentos 
e noventa e dois, às onze horas, na s<iia de_ reUniÕes da Primeira 
Secretaria, reúne-Se O ConselhO de- SUPerVisãO-CIO PrÜdils~D. 
sob a Presidência do Exm"' Sr. Senador DirceU Carileiro. CoD:Í~ 
parecem â reunião-os SenhóiC-S ConselhC:iros Dr. Manoel Vile
la de Magalhães, Více-Presidente, Dr. Fernando Arruda Mou
ra, Dr. Yamil e_ ~C)us~ D_utra e a D~ lteglila -c~ia Pe-res 
Borges, Diretõfa-Executiva do Prodasen. Presente, também 
a convite do Senhor PÍ"esidente, o Dr. Mar cu_~ YhüéiYs_GoularÍ- -
G?~zaga, Asse~sor da Diretoria EXecu_tiv~_ d3quele órgão. 
Imc1ando a reumão o Senhor Presidente coloca em apreciação 
as Atas das 124~ (centésima vigésima qual-ta) e-125~ (ce-ntésima 
vigésima -quiiltã} reUriiõeS:-as-quaiS são aprovadaS e assinadàs 
pelos Senhores membros deste Conselho. O segu_Íldo item 
da pauta, Processo _n' PD·Q808/91·1, re.fere,se à proposta da 
S~ Diretora Executiva do Prodasen no sentido de ser conver
tida em V:antagem Pessoal a "diferença salarial" p<lga a· 3 
(três) servidores em função de alteração da jornada de traba
lho dos mesmos. O Senhor Presidente designa Q Conselhe_iro 
Fernando Arruda Moura para-emitir parecer· sobre a nlatéria. 
O item te:Ceiro, Proces-so n"' PD-0220/92-2",- trata ·de ~proPOsta .. 
daquela titular no que ·se ·refere à progressão funcional elo 
servidor Donat9_~artins Boáz. O processo_é distribuído ao 
Conselheiro Fernan-do Arruda Moura para· etn!tir parecer.
A seguir, passa~se à apreciação dos Processos n"'' PD-0590/91-6 
e PD-0589/91-8, quarto e quinto itens da pauta. Trata-se de 
requerimentos dos súvidorcs Fábio Alexandre Ferreir3. e Fá
bio Monteiro Sobral relativos à equiparação salarial com os 
demais servidores contratados em dezembro de 1989, por oca
sião de concurso p~blico. A Senhora Dirctorá Executívã expõe 
o se~ ponto de vista sobre a~ referidas solicitações, que é 
segllldo da leitura dos pareCeres do ConselheirO--relator Fer~ 
n.ando Arruda Moura, o qual se manifesta favorável ao reposi~ 
oonamento dos D'"querentes nos níveis S-27 e S~24. ·respectiva
~entc, da mesma catcgoria_funcional a que pertecem, haja 
v1sta que cada um destes reposicionamentos "decorre da elimi
nação dos prejuízos sofridos pelo servidor, _tanto quanto possí
vel, em exata observância a de_terminação judiCial", e.sta cons
tante dos autos dos_processos ora apteciados. O assunto é 

an~lisado e _os E_arecere~ obtêm (!quiescência por unanimidade. 
Prosseguindo, são coloc.~dos em apreciação os Processos n"' 
'D-0720/91-7 e P9-97j11_9;p,,os quais tratam de requerimen· 
tos_dos sery_fdor.:e;:s M~ria_do Carmo Rlbdfo Damasceno e 
D_omingQ.s Ata-q.jQ _dC;W:S~~tqs: r~.spectivamente, pará Iibera
çao_ do fur:tdQ de _G~tantia pór-Teinpo de Serviço- FGTS, 
Jendo e~ vista a. mud~_nça de regime, e contagem do"tempo 
de serviç.o a.ntenor a<t.fr_o1d~sen para efeito de pagamento 
de anuémos. Com a palaVra o relator da matéria, ConSelheiro 
~~fE~ndo ·Arruda ~q~t,"!:~.·r~_p seu parecer, no qUal diz que 
o _af_!Igo 100 da Lei n~;.S _ _,_l)qr9Q __ determina _a C9IJÍag~f!l de 
o· fede~al para_ todos o-s-"efeitos e que- o ã.rtigo 7"' da Lei n" 
8.1~21_91 ''r.estr.ingiu--~S -hipótes~s _ 9e- t?Oncessão", poréin~ ''a 
pr_otbição dirigiU-Se aos celetjstas ... nã_O fez referê!Jcia expressa 
ao tempo de_ _serviço estatutário anteriormente pre-st3do e, 
por não contemplar exatamente a hipótese versada nestes 
p~oCes~os, ~~~1~ e!!sfis servidoreS da proibição". ASsim sendo, 
sugere "seja re_conbecido o direitos de servidores, quanto à 
_per~ep_ção de anuênios por todos os_ períodos em que foram 
regidos estatutariamente e que, "Quanto ao direito relativo 
ao período celetista, é assegurado_, no Prodasen e_ Cegraf, 
a,txi}vé~ da Resot.u_ç:ão do Senado Federal _n9 59, de 1991." 
Ao referir-se ;). pretensão dess.es servidores relativo ao saque 
do FGTS entende "que há proibição legal, hoje intranspo
nível, contida na referida Lei n9 8.162/91." Sobre este assunto 
acrescenta: ... "há que se apontar o direito subjeriVo a ser 
invo_~do diretamente na via judicial; é que, à data da edição 
da Lei n9 8.162/91, houve um interregno consolidando a aquisi
ção do direito". Desta forma, propõe seja o pedido indeferido. 
O parecer é analisado e aprovado por unanimidade. O oitavo 
item da pauta, Processo n9 PD-0343/88-9, refere-se à proposta 
da Senhora Diretora Executiva para o reordenamentO do qua
dro de vagas do Prodasen, com a devida autorização da Egré
gia Comissão Diretora, pfõcedend-o a contratação de servi
dores necess_ários à recomposição do quadr9 _técnico daquele 
órgão. O relator da matéria, Conselheiro Fernando Arruda 
~oura, lê o. seu parecer, d_izendo que a refe_rida contratação, 
~so autonzada, será reahzada com aproveitamentO dos can

didatos aprovados em concurso público realizado pelo órgão 
em 19_88,_ cuja validade foi prorrogada por Ato da Mesa até 
dezembro de 1993". -Finalmente, manifesta-se favorável á 
al'rovação da referida proposta, a qual passa a ser conSubs
tanciada no Ato n"' 1/92, que é assinado pelo Senhór Presidente 
deste Colegiada. A seguir, _a_pre_cia-se o ~_recesso n" 
PD-0314/90-0, nono item, oqua1 contém proposta da Senhora 
Dtretora Executiva de readaptação funcional, por motivo de 
s~ú?e, do servidor Jason Gonçalves Ribeiro, do cargo de Espe
ciallsta em Informática Legislativa/Digitação_ para o cargo de 
Especialista em Administração Legislativaffécnicas de Admi
nistração, com base no que dispõe o· 3rtigo 24, Parágrafo 
2', da Lei n' 8.112/90, combinado com o disposto no Ato 
n"2, de 1985, do Presidente do Conselho de S_upervisão. Com 
a palavra o Conselheiro Fernando Arruda Moura relator da 
matéria, lê o seu parecer, no qual se manifesta favorável à 
aprovação da presente proposta, tendo em vista que "todas 
as exigências contidas no Ato supramencionado para o pro~ 
~essu .. de readaptação foram cumpridas, tendo sido juntado, 
mclusive, parecer da Junta Médica "do Senado Federal, fls. 
10". A referida proposta é aprovada por unanimidade, deven
do esta decisão ser ·encaminhada ao Exm" Sr. Presidente do 
Senado Federtal, a quem compete formalizá-la, através de 
Ato próprio. conforme dispõe a Lei n" ~.112/90. Os itens 
décimo, décimo primeiro, décimo segundo e- terceirQ, refe-
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rem-se aos Processos n"'~ Pú-0313/91-2, PD-0477(~1-5, 
PD-0817/91-0 e PD:ao85/92-8 que tratam, respectivamente, 
da Prestação de Contas do Prodasen- e dp Fund::).sen do primei
ro, segundo, terceiro e quarto trÍll1eStres de 1991. _J:r.los seus 
pareceres, o Coriselheiro-Relator Manoel Vilela de Maga

lhães manifeSta_-se favorável à aprovação das referidas Presta
ções de Contas, visto que todos os processos foram prelimi
narmente submetidos à Auditoria do Senado Federal que, 
após analisá-los, emitiu parecerfavorável à aprovação daque
las Contas. A maté:r11l é an~alísãda-, sendo aprovada por unani
midade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor PreSidenie 
encerra a presente reunião. E, para constar, eu, Ana Maria 
Merlo Marengo, Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei 
a presente Ata que subscrevo e, após lida e aprovada, vai 

assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do Con-
selho. --

Brasília, 14 de maio de 1992. -Senador Dirceu Carneiro, 
Presidente - Manoel Vilela de Magalhães, Conselheiro -
Y amH e Sousa Dutra, Conselheiro-Fernando Arruda MoUra, 
Conselheiro -Regina Célia Peres Borges, Diretora ExecutiVa 
do Prodasen. 

ATAS DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 
(*) Atas da 11' à 18' Reuniões, realizadas em maio e junho 

de 1992 

(*)Serão publicadas em Suplemento à presente edição. 
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ANO XLVII- N•93 TERÇA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 1992 BRASÍLIA- DF 

..------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• 35, DE 1992 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Emissora Aruanã Lida. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Barra do Garças, 
Estado do Mato Grosso. 

O Congre~so Nacional decreta: . 
Art. 1' E _aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 20 de março de 1988, a concessão 

outorgada à Rádio Emissora Aruanã Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data. de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Faço saber que o Co.ngresso 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• 36, DE 1992 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Uirapuru Lida. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• É aprovado o ato a que se refere o Decreto n' 99.050, de 7 de março de 1990, que renova 
por dez anos, a concessão outorgada à Rádio Uirapuru Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do 
~- . . - -- . . 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 ·de junho de 1992. - SenadorMauro 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 
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DECRETO LEGISLATIVO N' 37, DE 1992 

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Ipirá Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na cidade de I pirá, Estado da Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' É aprovado o ato_ a que se refere o Decreto n' 99.079, de 8 de março de 1990, que outorga 

concessão à Rádio !pirá Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de !pirá, Estado da Bahia. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Faço saber que o Congressó Nacional ·aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, 

nos termos do art. 48, item 28, do Regimetifo Interno, promulgo o seguinte · · 

DECRETO LEGISLATIVO N' 38, DE 1992 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mutuípe FM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Mutuípe, Estado da Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: . . . . . _ 
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 53, de 2 de março de 1990, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Mutuípe FM Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direitó de exchisidade, serviço de radiodifusão sonora em frequência. modulada 
na cidade de Mutuípe, Estado da Bahia. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 
Senado Federal, 22 de junho 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' 39, DE 1992 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vila Real Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de ltuiutaba, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 97, de 21 de julho de 1989, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que outorga permissão ã Rádio Vila Real Ltda: para explorar, pelo ·prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüênda modulada na 
cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de.sua publicaÇão. 
Senado Federal, 22 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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FâÇó 'sâber 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' 40, DE 1992 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidade de Cambuí Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
1,\f\ .. 1' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n'' 81, de 9 de março de 1990, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que outorga permissão ã Rádio Cidade de Cambuí Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. · 

Art. .2' .. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho 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' 41, DE 1992 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Paranda Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Marília, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 114, de 9 de março de 1990, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que ·outorga p<!rinissão ã Rádio Paranda Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Marília; Estado de São Paulo. · 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides;Presiderite do Senado Federal, 

nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 42, DE 1992 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Clube de Votuporanga Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere o Decreto n' 98.871, de 24 de janeiro de 1990, que renova 

por dez anos a concessão outorgada à Rádio Clube de Votuporanga Ltda. para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Votuporanga, Estado de 
São, Paulo. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho 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' 43, DE 1992 

, Apr~va ,o a~o que outorg~ concessão à Rádio Princesa do Vale Ltda., para explorar 
serVIÇO de rad10d1fusao sonora na c1dade de ltaobim, Estado de Minas Gerais, 

O Congresso Nacional decreta: · 
Art. 1' É arovad? o ato lf que se refer~ o Decreto n' 99.161, de 12 de março de 1990, do Ministro 

de Estado das Comumcações, 9u~ outorga concessão ã Rádio Princesa do Vale Ltda., para explorar, 
pelo_ prazo de dez anos, sem direitO de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na Cidade de Itaobim, Estado de Minas Gerais. · 
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Art. 2'' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1992.- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Junho de 1992 

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' 44, DE 1992 .. 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Feira de Santana, Estado 
da Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: 

e Art. 1' É aprovado o ato a que se refere o Decreto n•' 98.915, de 1•' de fevereiro de 1990, que 
renova por dez anos a concessão· outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Feira de Santana, 
Estado da Bahia. 

Art. 2'1 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho 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' 45, DE 1992 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM do Barro Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Barro, Estado do Ceará. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.. 1'' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 23, de 1'1 de fevereiro de 1990, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio FM do Barro Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüêncía modulada, 
na cidade de Barro, Estado do Ceará. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho 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• 46, DE 1992 

Aprova o ato que outorga permissão à Rede Itapuã de Rádios Lida., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n'' 84, de 9 de març9 de 1990, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rede Itapuã de Rádios Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, por dez anos, na cidade de Júlio de Castilhos, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art. 2'' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal. 22 de junho 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. 
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DECRETO LEGISLATIVO N' 47, DE 1992 

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Stéreo Pérola de Birigui 
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Birigui, Estado de São Paulo. 

O Congreso Nacional decreta: 
Art. 1•' É aprovado- o ato a que se refere a Portaria n•· 5, de 2 de janeiro de 1990, que renova 

por dez anos a permissão outorgada à Rádio Stéreo Pérola de Birigüi FM Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frcqüência modulada, na cidade de Birigüi, Estado de São Paulo. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho 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• 48, DE 1992 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1•' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n'' 111. de 9 de março de 1990, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Capão Bonito; Estado de São Paulo. 

Senado Federal, 22 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Art. 1" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação 
Faço saber que o CDngresso 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• 49, DE 1992 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda _média de âmbito local, na cidade de Souto 
Soares, Estado da Bahia. 

O Congresso Nacional Decreta: . 
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n'' 73, de 8 de março de 1990, do Ministro 

de Estado das C_omu_oi_cações, que outorga permissão à Rádio Jornal de Souto So.ares Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média 
de âmbito local, na cidade de Souto Soares, Estado da Bahia. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra ein vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho 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 Reghriento Interno, promulgo o seguinte. · 

DECRETO LEGISLATIVO N' SO, DE 1992 

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Juazeiro da Bahia Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Juazeiro, Estado da Bahia. 

O CongressO Nacional decreta: · 
Art. 1" É aprovado o ato a que se se refere a Portaria n' 6, de 2 de janeiro de 1990, do Ministro 

de Estado das Comunicações~ que renova, por dez anos, a permissão outorgada à Rádio Juazeíro da 
Bahia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Juazeiro, 
Estado da Bahía. _ _ .. . _ 

Art. 2' Este Dc.creto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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Faço saber que o Congre~so Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, ~J;é,Sidente do Senado Fed~ral, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o segllinle . ' ' 

DECRETO LEGISLATIVO N• SI, DEI99:i 

Aprova o ato que outorga concessão à Televisão Rio Formoso Ltda., para explorar 
serviço de radiodifuão de sons e imagens (televisão) na cidade de Jataí, Estado de Goiás. 

O Congresso-Nacional decreta: 
Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o Decreto n" 98.326, de 24 de outubro de 1989, que 

outorga concessão ã Televisão Rio Formoso Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens_ (televisão) na cidade de Jataí, Estado de. 
Goiás. 

Art. 2'1 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. __ __ _ 
Faço saber que o Congresso Nacional apiOvou, eu, Mauro Benevides, P-residente do SeÕ.ado Ft.,de_ral, 

nos termos do art. 48, item 28. do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 52, DE 1992 

Aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio São José Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: - _ 
Art. 1•' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n'' 140, de 18 de agosto de 1989, d() Mini_stro 

de Estado das Com-unicações, que outúrga permissão à Sociedade Rádio São José Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2• Este Decreto Legisfativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho 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• 53, DE 1992 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de Rio Brilhante 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Rio Brilhante, Estado do 
Mato Grosso do Sul. -

O Congresso NaCíona! decreta: _ _ _ . 
Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o Decreto n'' 98.954, de 15 de fevereiro de 1990, que 

renova, por dez anos, a concessão autorgada à Rádio Difusora de Rio_ Brilhant~ Ltda., para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiOdifusão sonora em onda med1a na Cidade de R10 Bnlhante, 
Estado do Mato Grosso do Sul. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicaçãn. 
Senado Federal, 22 de junho 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 segumte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 54, DE 1992 

A prova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Se pé Tiaraju Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O Congresso Nacional decreta; . -- -
Art. 1'' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 163, de 15 de setembro de 1989, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que renova, por dez anos, a permissão outorgada à Rádio Sepé Tiaraju 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mdduláda na cidade de Santo Ângelo, 
Estado do Rio Grande do Sul. 
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Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1992. - SenadorMauro 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• 55, DE 1992 

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na ciade de Aracati, Estado do Ceará. 

O Congresso Nacional decreta: · ·- ··· ·· - · 
Art~ 1' É aprovado o ato a_ que se re_fere o Decreto n' 98.862, de 23 de janeiro de 1990, que outorga 

concessac>, por ·dez anos, à RádiO Jaguanbana de Aracati Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Aracati, Estado do Ceará. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal 

nos termos do art. 48,item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte ' 

DECRETO LEGISLATIVO N• 56, DE 1992 
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade Cerro AzuJ Lida., para explorar 

serviço de radiodifusão sonora ua cidade de Cerro Largo, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' É aprovado o ato aque se refe-re a Portaria n' 170, de.20 de setembro de1989, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Cerro Largo, Estado do Rio Grande do SuL 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1992. -senador Ma_uro Benevides, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1992 
1- ATA DA 129• SESSÃO, EM 22 DE JUNHO DE 

1.1 - ABE)<TURA 
1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N• 229/92 (ri' 223/92, na origem), restituindo autó-
grafos de projeto de lei sanciOn-ado. 

- N" 230 a 232/92 (n" 230 a 232/92, na origem), 
de agradecimento de comunicações. 

1.2.2 - Avisos do Ministro da Economia, Fazenda e 
Planejamento 

- N'?'> 938 e 939/92, eriCalninhando informaçõs sobre 
os quesitos constantes dos R.equepmentos_n~ __ l_l_4 e _1_27, 
de 1992, de autoria dos Senadores Eduardo Suplicy e Lavoi
sier Maia, respectivamente. 

- N9 940/92, encaminhando complementação de in
formações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
no;~ 98/92, de autoria do Senador_ Mário Cov_as~ 

1.2.3- Aviso do Ministro do Trabalho e da Admi
nistração 

- N9 207/92, encaminhando informações sobre os_ que
sitos constantes do Requerimento nc;o 2007 de 1992, de auto
ria do Senador Pedro Simon. 

1.2.4- Aviso do Ministro das Minas e Energia 
- N9 57/92, encaminhando informações sobre os que

sitos constatlt~ âq Requerimento n9 209, de 1992, de auto-
_ria do Senador Pedro STriú)n.- -

1.2.5- Aviso do Ministro da Saúde· 
-N9 426/92, encalninhãndo informações sobre os que

sitos constantes do Requerimento n9 246/92, de autoria 
do Senador Pedro Simon. 

1.2.6- Pareceres 
Referentes às seguintes maté-rlãS: 
-Projeto de Lei da Cãmara n' 4/90 (n' 1-B, de 1987, 

na origem), que atualiza a pensão assegurada à viúva de 
ex-Presidente dà República e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Cãmara n' 67/89 (n' !.148-B, 
d~ 198$, na origem), que dispõe sobre as açóes de preven-



5104 Terça-feira 23 DIÁRIO DO CONGReSSO NACIONAL (Seção II) Jimhodd992 

ção c controle das zoonoses urbanas e dá outras provi-
dências. -

-Projeto de Lei do Senado nn 174/91, que considera 
contravenção penal a exigência de exame relativo a estado 
de gravidez para contratação de emprego. (Redação final.) 

- Projeto de' Resolução no 94/91, ·que "altera, no 
Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação de 
requerimento de remessa a determinada comissão de maté
ria despachada a outra. (Redação final.) 

1.2. 7 - Comunicação da Presidência 
-Abertura de prazo_ para interpos·ição de re-curso, 

po; um décimo da composição da Casa, para" o Projêtõ 
de Lei da Câmara n~ 4/90, no sentido de sua tiamitaçãÕ 
normaL 

- Prazo para apresentação de emendas ao Projeto 
de Lei da Câmara n" 67/89. · 

1.2.8- Discursos do Expediente 
SENADOR RACHID SALDANHA DERZI -Des

vio dos objetivos da CPI do caso PC. Rebatendo entrevista 
concedida pelo Sr. Renan Calheiros à revista VeJa, desta 
semana, sobre_ suposto__csq~cma de tr_~fico de influência 
no Governo Feaefil. Prõnunciamento feito pelo Presidente 
da República, ontem, à Nação, desmentindo denúncias 
feitas pelo Sr. Renan Calheiros à revista VeJa. 

1.2.9- Ofício 
- N'' 93/92, da Liderança do PDC, referente a substi

tuição de membro na Comissão Especial Mista destinada 
a apreciar a solicitação ·do Senhor Presidente da República 
de delegação para editar, até 15 de fevereiro de 1993 e 
independentemente da apreciação dos respectivos projf:fOS -
pelo Congresso Nacional, as leis indispensáveis para asse-
gurar a isonomia. - - --- - -

1.3.- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 52192 (n' 2.950/92, 

na Casa de origem), que prorroga 9 t_erino~fmai do pniZo 
previsto no art. 3-:> da Lei n" 8.35"2, de 28 de dezembro 
de 1991 e dá outras providências. Votação adiada por falta 
de quorum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR ESPERIDIAO AMfN - Sugerindo ao 

Presidente do Senado reunião de líderes para deliberar 
sobre a pauta de votação de matérias importantes, antes 
do recesso parlamentar, 

SR. PRESIDENTE- Acolhendo sugestão do SL Es
peridião Amin. 

SENADOR CHAGAS RODRIGUES -Conclusão 
dos trabalhos da Comissão Mista de Orçamento, relativa
mente à apreciação da Lei de Diretrízes Orçamentárias 
e do Orçamento Plurianual. · 

SENADOR ÉLCIO.ÁLVARES ---'Considérações so
bre o momento político eril virtUde da CPI do caso PC. 

SENADOR NEY MARANHÃO ~Apoio ao Prési
dentc do Banco do Brasil, Sr. Lafaetc Coutinho, no episó
dio de denúncias de irregularidades em sua administração. 
Críticas às especulações pOlíticas oriundas dos depoimentos 
prestados na CP! do caso PC. 

SENADOR MAURO BENEVIDES - Telex rece
bido do Sr. Luiz Esteves Neto, Pi:esld~áite-aa-Fedefã:Çã6 
das Indústrias do Estado do Ce.irá sObre~ a IriStruçãÕ Nor
mativa n"' 60/9"2, do Sr. Diretor da Receita Fed.eral, que 

excluiu o Porto de Mucuripe da lista de portos credenciados 
para receberem os veículos importados no País. 

SENADOR ODACIR SOARES -~Lançaménto da 
Publicação Tributação em Revista, editada pelo Sindicato 
.Naçion;;tl dos Auditores FisCais do Tesouro Nacional. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 - RETIFICAÇÓES • . 
----=Ata da P Sessão, realizada em 17-2-92 
~Ata da 5~ Sessão, realizada em-20-2-92 
-Ata das~ Sessão, realizada em 25-2-92 
-Ata da_l3~ Sessão, realizada em 5-3_--92 
- Ata da 15~ Sessão, realizada em 9-5-92 
-Ata da 23' Sessão, realizada em 18-3-92 
-Ata da 25• Sessão, realizada em 19-3-92 

3- ATOS DO PRESIDENTE 
N" 250 a 252, de 1992 
4- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL DO SENA-

DO FEDERAL 

TES 

- N' 14, de 1992 
5- ATA DE COMISSÃO 
6 - MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

SUMÁRIO DA ATA DA 11• SESSÁO,----. 
REALIZADA EM 

28 DE FEVEREIRO DE 1992 

Retificações 
Na publicação do Sumário; Ieita no DCN (Seção 

II), de 29-2-92, página 631, I' coluna, no item 1.2.3 
- Pareceres, referentes às seguintes matérias: 

Onde se lê: 
Mensagem n' 144/92, de 1991, do Senhor Presi

dente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, o nome do Dr. Armando de Brito, 
para compor o Tribunal Superior do Trabalho. 

Leia-se: 
Mensagem n' 144/92, do Senhor Presidente da 

República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral,o nome do Dr. Armando Brito, para compor 
o Tribunal Superior do Trabalho. 

Na página 632, 2• coluna, no item 1.3.2- Comu
nicações da Presidência, 

Onde se lê: 
Término de prazo para a apresentação de emen

das ao Projeto de Lei n• 304, de !991 ... 

Leia-se: 
Término de prazo para a apresentação de emen

das ao Projeto de Lei do Senado n' n' 304, de 1991... 
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-SUMÁRIO DA ATA 13• SESSÁO, REALIZADA- r SUMÁRIO DA ATA 27• SESSÁÓ, REALIZADA -
EM EM 

5 DE MARÇO DE 1992 20 DE MARÇO bE 1992 

Retificação Retificação 
Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção 

II) de 6-3-92, na página o' 658, 1• coluna, no item II) de 21-3-92, página no 33, 1• coluna, no item 1.2.1 
3 - Ordem do Dia, no Projeto de Lei do Senado -Parecer 
no 56, de 1991, 

Onde se lê: 
Onde se lê: -Projeto de Lei do Senado n" 70/90, que ... 
Projeto de Lei do Senado no 54, de 1991, ... 

Leia-se: Leia-se: 

Projeto de Lei do Senado no 56, de 1991, .:. -Projeto de Lei do Senado no 70/91, que ... 

Ata da 129~ Sessão, em 22 de junho de 1992 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Rachid Saldanha Derzi e Magno Bacelar 

As 14HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SRS. SENADORES! . . 

Alexandre Costa -Amazonino Mendes- Almir Lando 
- Carlos De'Carli - Chagas Rodrigues - Elcio Álvares 
- Esperidião Amin - José Paulo Biso! -José Sarney -
Magno Bacelar- Mauro Bencvides- Nabo! Júníor -~ Odã
cir Soares - Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A lista de 
presença acusa o comparecimentO de 14 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 
O Sr. 1<:> Secretário procederá à leitura do EXpediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÜBLICA 

No ·229, de 1992 (n' 223/92, na origem), de 16 de junho 
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
n' 9, de 1992 (no 1.812/91 na Casa de origem), que dispõe 
sobre a criação de cargos de provimento efetiVo e ein comissão, 
nos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Re
gionais Eleitorais do_ Amapá, Roraima e Tocantins e dá outras 
providências e transformado na Lei n<:> 8.434, de 1992. 

N~ 230 a 232, de 1992 (n~ 230 a 232/92, na origem), 
de 19 de junho do corrente ano, de agradecimento de comuni
cações~ referentes à aprovação das matérias constantes das 
Mensagens SM n'' 96, 97 e 98, de 1992. 

AVISOS 

MINISTRO DA ECONOMIA, FAZENDA 

E PLANEJAMENTO 

- No:>S 938 e 939/92, de 19 do corren_te mês, encaminhando 
informações_s_obre os quesitos constantes dos Requerimentos 
n'' 114 e 127, de 1992, de autoria dos Senadores Eduardo 
Suplicy e Lavoisier Maiã, respectivãmente; e 

- N' 940/92, de 19 do corrente mês, encaminhando com
plementação de informações sobre os quesitos constantes do 
Requerimento n" 98, de 1992, de autoria do Senador Mário 
Covas. -

DO MINISTRO DO TRABALHO 

E DA ADMINISTRAÇÃO 

Aviso n" 207/92, de 16 de junho corrente, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n~ 200; de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon. 

MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA 

Aviso n" 57/92, de 19 de junho corrente, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
no 209, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon. 

DO MINISTRO DA SAÚDE 

Aviso n~ 426/92, de 19 de junho corrente, encaminhando 
informações sobre os quesitos consta~tes do Requerimento 
n 9 246, de 1992, de autoria do Senador Pedro Sfmoõ.. 

As informações foram anexadas aos requerlmen- -
tos, que serão- enviados ao Arquivo e encaminhadas 
cópias aos requerentes. -
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PARECERES 

PARECER N• 214, DE 1992 

Da Comissão de Assuntos Sociais, _sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n• 4, de 1990 (n• 1-B, de 1987, na 
origem), que "atualiza a pensão assegurada à viúva 
do ex-Presidente da República e dá outras providên
cias". 
Relator: Senador Áureo Mello 

Originário -da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 
sob exame, de iniciativa do POâerExecutiVo, pretende estabe
lecer a atualização do valor da pensão especial assegurada 
à viúva de ex-Presidente da República, de que trata a Lei 
n•1.593, de 23 de abril de 1952, alterada pelas Leis n~ 6.095, 
de 30 de agosto de 1974 e 7.481, de 4 de junho de 1986. 

O .exame preliminar do teor do Projeto revela qUe- a -
matéria já foi objeto de normatização específica em projeto 
de lei que veio a converter-Se na Lei n"' 8.400, de 7 de janeiro 
de 1992, que estabelece a equivalência entre a pensão ãS:s"egu
rada às viúvas de ex-Presidente da Repúbfica c aquelas dev-idas 
às viúvas dos ex-Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Assim sendo, propomos o- arquivamento definitiVo do 
Projeto de Lei dª Câmara n' 4, de 1990, com fundamento 
j!OS artigos 133, c e 334, a do Regimento Interno do Senado 
Federal. 

Sala das Comissões, 17 junho 1992~ -- Almir Gabriel, 
Presidente- Áureo Mello, Relator_- Cid Sabóia de Carvalbo 
- Lavoisier Maia - Nelson \Vedekin - Carlos Patrocínio 
- Onofre Quioan - Wilson Martins - Nabor Júnior -
Francisco Rollemberg - Lucídio Portella - Nelson Carneiro 
- João Rocha - Ronaldo Aragão 

PARECER N• 215, DE 1992 

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n• 67, de 1989 (n• 1.148-B, de 1988, 
na origem), que "dispõe sobre as ações de prevenção 
e controle das zoonoses urbanas e dá outras providên
cias". 

Relator: Senador Francisco Rollemberg 

O Projeto -de Lei da Câmara n' 67, de 1989, de iniciativa 
do Poder Executivo, visa regulamentar Q desenvolviment-o 
de ações de prevenção e controle daS zoOnoses urbanas. Na 
Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem Presiden
cial, o Exm~' Sr. Ministro de Estado da Saúde justifica sua 
necessidade pela carência de bases legais uniformes a Dível 
nacional que apoiem as medidas de controle de doenças huma
nas contraídas de animais, entre elas a raiva humana, a hidati
dose e a leptospirose. Estas doenças, conhecidas_ como zoono
ses, ainda têm uma incidência relativamente alta em nosso 
País e, além de acarretar sérios agravos_ às pessoas, podem 
ainda trazer prejuízos económicos em face da perda de alimen
tos contaminados que necessitam ser destruídos. 

O Projeto atribui ao Ministério da S~úde a coordenação 
do Programa Nacional de Zoonoses, articulado com outros 
órgãos competentes a nível federal, estadual e municipãl. O 
Program.a ftiúri -c-õ"mo -Objeuvo -báSíCó--a- rea-ução- aa-rrú)daHdade 
e morbidade causadas pelas zoonoses urbanas mais preva
lentes, mediante a integração de recursos humanos, técnicos 
e frnanceiros, articulação com organismos internaCionais, pro
moção de ações que visem à melhoria de diagnóstico labora.;. 

torial para as zoonoses, implantação de ações permanentes 
de_controle de animais mordedqres, capacitação de recursos 
humanos e promoção de ações educativas. 

O PrOjeto estãbelece uma s_érie de normas a serem cum-. 
pridas pelos proprietários "de- ãriimã.is· e áU.toridades sanitárias 
para evitar a transmissão de zoonoses às pessoas, tais como 
vacinação, ·notificação de casos e medidas de isolamento de 
animais suspeitos de doenças, desinfestação de locais contami
nados, sacrifícios de animais doentes e apreensão de animais 
vadios. Cabe, ainda, às autoridades de saúde a responsabi
lidade de- fiscalização das condições sanitárias de acomodação 
de anfmais e sua permanência em logradouro$ públicos, ·da 
limpeza dos terrenos, prédios em construção e edifícios e· apli
cação de penalidades por ínfrações cometidas, de acordo com 
a Lei n• 6.437, de 1977. 

Do ponto de vista político-administrativo, descentraliza 
a execução das ações, as quais deverão ser executadas pelas 
autoridades municipais,- apoiadas, quando necessário, pelas 
autoridades estaduais e federais. 

A oportunidade e conveniência de normas gerais que 
regulamentem, em todo o território- nacional, o cOmbate às 
zoonoses urbanas são incontestáveis, tendo em vista a cres
cente urbanizaçãO da população brasileira e o risco de mais 
agravos à sua saúde. 

QuantO ao méritO, acreditamos que o Projeto é bem gené
rico, contendo, porém, o essencial para a uniformização das 
normas de combate_ às zoonoses. Foi aprovado na Câmara 
dos Deputados, com emendas na Comissão de Constituição 
e Justiça, as quais aprimoram, a nosso ver, o fexto inicial. 
Sendo acolhido, ingualmente, na Comissão de Saúde, Previ-
dência e· Assistênda Social, sem emendas. -

Analisando atentamente o Projeto, detectamos pequenas 
imperfeições que, a nosso ver, necessitam ser corrigidas a 
tempo para evitar conflitos legais. Assim, o art. s~ do Projeto 
especifiCa aS pessoas que são obrigadas a notificar as zoonoses. _ 
Esta matéria já está regulamentada nos arts. 7~ e 8o:> da, Lei 
no 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dizem: 

"Art. 7'~ São de notificação compulsória às auto
ridades sanitárias os casos suspeitos ou c-onfirmados: 

I-de doenças que podem implicar medidas de 
isóla-mefito ou quarente-na; de acordo com o Regula
mento Sanitário Internacional; 

II - de doenças constantes de relação elaborada 
pelo Ministério da Saúde, para cada Unidade da Fede
ração, a ser atualizada periodícamente. 

§ 1 o:> Na relação de doenças de que trata o inciso 
II deste artigo será incluído item para casos de "agravo 
inusitado à saúde". 

§ 2" O Ministério da Saúde poderá exigir dos 
Ser\"iços de Saúde a notificação negativa da ocorrência 
de doenças constantes da "i"elação de que tratam os 
itens I e II deste artigo. 

Art. 8o:> É dever de todo cidadão comunicar à_ 
autoridade g;anitária local a oco_rrência de fato, compro
vado ou presumível, de caso de doença transmissível, 
sendo obrigatória a médicos e outros profissionais de 
sau9e nO_e~-e-rcrciO aa ·pronss-áo-; õe-nf como àõs respon~ 
·sâveis po"r' organizações e éstabelecimentos públicos e 
particulares de saúde e ensino, a notificação de casos 
suspeitos ou Confirmação das doenças relacionadas em 
conformidade com o artigo 79." 
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A notificação das doenças não se limita, portanto, às 
pessoas especificadas neste Projeto quanto ao dever de notifi~ 
cação de doenças. Destâ forma·, para que não sejam excluídOs 
outros profissionais de saúde c não se estabeleça conflito legal 
de dever, propomos nova ·rcdação para este Artigo. Por outro 
lado, o inciso IIJ do art. 4"_apresenta, a nosso ver, uma redação 
técnicamente incorreta, pois refei'e-se a "prevenir a saúde 
da população urbana'', quando, na verdade, o que se pretende 
é proteger a saúde da população urbana. Portanto, propomos 
aqui uma emenda de redação. Finalmente, tendo em vista 
que_ este projeto foi elaborado antes da promulgação da atual 
ConStituição Federal, contempla ainda os Territórios, já trans
formados em Estados. Portanto, a expressão "território~" de
ve ser suprimíâa do inciso II do art. 3~ e.do art._ 19"'. 

Assim, nos manifestamos pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara n<> 67, de 1989, com as seguintes Emendas: 

EMENDANe 

Dê-se ao caput do art. 8\ a seguinte redação: 

"Art. 8<:> São obrigados a notificar as zoonoses 
que as autoridades de saúde declarem como de notifi
cação obrigat9ri_a, além das pessoas previstas no art. 
8' da Lei n• 6.259, de 30.de outubro de 1975, as seguin
tes." 

EMENDA Ne 

Dê-se ao inciso III do art. 4'' a seguinte redação: 

"III- Proteger a saúde da população urbana, me
diante o emprego dos conhecimentos e experiências 
de saúde pública." 

EMENDAN' 

Redija-se o inciso II do art. 3\' no_s seguintes termos: 

"II- autoridades de saúde: as autoridades com
petentes dos órgãos integrantes da estrutura organiza
cional das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios." 

EMENDAN' 

Suprima.:-se do texto do art. 19 a expressão "'e dos Terri
tórios". 

Sala das Comissões, 17 de junho de 1992. - Almir Ga
briel, Presidente - Francisco Rollemberg, Relator - Nabor 
Júnior- Lucfdio Portella ---João Rocha- Ronaldo Aragão 
- Cid Sabóia de Carvalho - Nelson Carneiro - Wilson Mar
tins - João Calmon - Lavoisier Maia - Nelson Wedekin 
- Carlos Patrocínio - Onofre Quinan - Áureo Mello. 

PARECER N• 216, de 1992 

(Da Comissão Dirctora) 
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 174, 

de 1991-

A ComiS-são Diretóra -apresenta a redação final do ProjetO 
de Lei do Senado n9 174, de 1991, que considera contravenção 
penal a exigên9a de exame relativo a es_tad_o de _ _gravidez para 
contratação de emprego. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi, 
Relator -Alexandre Costa - Meira Filho. 

ANEXO AO PARECER N' 216, DE 1992 

Redação final ao Projeto de Lei do Senado no 174, 
de 1991, que considera contravenção penal a exigência 
de exame relativo a estado de gravidez para contratação 
de emprego. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. to Constitui contravenção penal, punida nos fer

mos desta lei, exigir, para efeito de scleção de candidata a 
emprego permanente ou temporário, teste, exame, .laudo, 
atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo 
a estado de gravidez: 

Pena:: prisão Simples de quinze dias a trêS meses ou 
multa de quarenta a· duzentos e quarenta dias - multa ou 
ambas as penas, cumulativamente. 

§ 1~ Nas mesmas penas incorre quem induzir alguém 
à apresentação de qualquer das provas referidas neste artigo. 

§ 2~ A pena será aumentada de um terço se a infração 
for cometida por autoridade pública. 

Art. 2" Será. considerado agente da contravenção o titu
lar, diretor, gerente ou responsável pelo estabelecimento da 
empresa, individual ou coletiva; o presidente, superintenden
te, diretor ou chefe de órgão ou repartição da administração 
pública direta, indircta ou fundacional, de qualquer dos Pode
res da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios·.-

Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efei
tos exclusivos deste artigo, o empregador individuai, os profis
sionais liberais, as instituiÇões de beiú:fiCéncia, as associações 
recre-ativas ou outras t!ntidades sem fins lucrativos. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N• 217, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 94, de 
1991. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n"' 94, de 1991, c}ue altera, no Regimento Interno 
do Senado Federal, a tramitação de requerimento de remessa 
a determinada comissão de matéria despachada a outra. 

Sala de Reuniões da Comis-são" 22 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi,_ 
Relator - Alexandre Costa - Meira Filho. 

ANEXO AO PARECER N' 217, DE 1992 

Redação Final do Projeto de Resolução n~ 94, de 
1991. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, noS'iermos do art. 48, item 28,do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Ne , DE 1992 

Altera, no Regimento Interno do Senado Fed_e.ral, 
a tramitação de requerimento de remessa a determinada 
Comissão de matéria despachada a outra. 

Art. P É revogada a alíneã c do inciso I do art. 255 
do Regimento Interno do Senado Federal. 

ArL 2' A alínea c do inciso II do art. 255 do Regimento 
Interno do Senado Federal passa a ser acrescido_do item 12, 
com a seguinte redação: 
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"Art. 255 ~~··········· ·~····· . .-.-~----~·-=-_:_..._"--~-=--=;~~,-~:.-.-~....... fato que pudesse ajudar a Comissão Parlamentar <;ie Inquérito, 
I I - .. H• ••• ·~· .-••••••• -..-•••••••••• ···=·--=-~---=-......._--=-- ..... _,_ _______ que está realmente interessada em denuciar à Nação os corro.p-
c) ............... .-............ ~ ...•... , ..... ~~~~·-·~~--- _tos. Nadél. disse. Apenas, em reunião secreta- falo agora 
12) remessa a dctcrmináda comissão de matéria despa- porque a imprensa noticiou-, disse qüe-urn: fill:Z-ferra .feCebido 

chada a outra." US$100 mil para requerer a sua falência. - -
Art. 3'! Esta Resolução entra em vigor _na data de sua- É só veio fipO do japonês, a andança desse senhor Take-

publicação. · · shi"Imai, ·pãri diria e para baixo, se eXibind-o para a imprensa. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe- É um elemento desclassificado, que não merece o nosso respei-

diente lido vai à publicação. -to e admiração. Ele está procurando salvar a sua sitUação 
FOi eircanifnhado à publicação o Parecer da Comfssão pessoã.l; ã.cusa, mas não apresenta fatos. Depois, foi fazer 

de Assuntos Sóciais, concluindo contrariamente ao Projefo um-segundo depoimento na Polícia Federal, dizendo que tinha 
de Lei da Câinara no 4, de 1990. mais fatos, mas ·que não os apreSentara à CPI. 

De acordo com o disposto no parágrafo único do art. Sr. P!esidente, parecemos crianças, rneniiiàs-de colégio 
254 do RegimentO Interno, está aberto o prazo de qu~renta sendo afrontados por homens como esse Takeshi Imai! 
e oito horas para a interposição de recursos, por um décimo Além ·de todós- esses fatos, e nenhum deles justí:tica a-
dos membros do Senado, no sentido de sua tramitação. da criação ComissãO Parlamentar de Inquérito, lutei para que 

Também foi encamiilhado à publicação o Parecer da Co- fizéssemos uma comiSs-ãO-para acompanhar -o inquérito na 
míssão de Assuntos Sociais, que conclui favoravelmente, com Polícia Federal e no Judiciário, e se houvesse um fato, se 
emendas, ao Projeto de Lei da Câmara n~ 67, de 1989. instaurasse a COmissão Parlamentar dê Inquérito para apurá-

A matéria fiCará sobre a mesa durante cinco sessões ordi- lo. Mas, não! Estamos indo à matraca, de um lado para outro, 
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, sem ter um Objetivo firme; --
II, d, do Regimento Interno. _ _ _ Agora, vem o Sr. Renan Calheiros dizer que sabia, àquele 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à tempo em que foi Líder, de ligações do Senhor Presidente 
lista de oradores. da República com o senhor Paulo César Farias. Mas foi "eiléi--

0 primeiro orador- fnScrito é o riõbré Senador Rachid gica a reação do Senhor -P-reSidente da Repúblic3; justa, adÓJ.i-
Saldanha Derzi, a quem concedo a palavra. rável, de um homem que tem responsabilidade, firmeza:, ener-

0 SR. RACHID SALDANHA DERZI (PRN- MS. Pro· gia, que sabe por que comanda este País, para sairmos dessas 
nuncia O seguinte disc_urso. Sem revisãó do orador.) - Sr. dificuldades. 
Presidente e Srs. Senadores, de acordo com o que estamos Maus brasileiros querem enterrar o País nessa onda de 
vendo pela imprensa, parece que querem desvirtuar os obje- calúniaS, uma avalancha de informaçõeS deformadas, apoi3-
tivos da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga dos pela imprensa, em que a revista Veja é a principal delas, 
atos do Sr. PC Farias. A comis-são, que ia se conduzindo comodizoDeputadoRobertoCardosoAlves, "amaismafiása 
de maneira realmente irrepreensível, ultimamente, com outras de todas" que ele conhece, que vem se aproveitando de fatos 
acusações surgindo, procedentes de todos os cantos, está sen- não verdadeiros, para enxovalhar a nossa Pátria, dificultar 
do desvirtuada para atingir o nobre Senhor Pfesidente _d_i__ o trabalho do Governo, que quer, com todo o seu esforço, 
República. sair das dificuldades que o País atravessa. 

Vimos, ainda, na última revista Veja, que Rerian Calhei- Muito boa a reação-do Senhor Presidente da República! 
ros ataca violentamente o Senhor Presidente da República, Sua Excelência diz a verdade e s_e revolta com essa infâmia 
como que conivente com o Sr. PC Farias nos atos de corrupção que querem impingir ao seu Governo. 
praticados neste País, e se propõe e depor na Comissão Parla- Passo a ler, para que conste nos Anais do Senado, a 
mentar de Inquérito. Disse, ainda, que não foi convocado, fala do Senhor Presidente da República à Nação, publicada 
mas que virá para dar uma satisfação à Nação. no Correio Braziliense de 22 do corrente: 

Sr. Presidente, isso é um abs_urdo, uma vergonha. É depri- "A fala à Nação: 
mente, um homem que foi, quando Deputado Federal, Líder Chegou a hora de dar um basta! 
do Governo· nesta República, talvez em alguns -momentos O povo não suporta mais as mentiras, as falsidades, que 
com mais força do que Sua Excelência o Senhor Presidente passaram a encontrar abrigo em certos órgãos da imprensa. 
da República, -repHO; é -deprimente ver esse mesmo· homem Estou tranqüilo e quero dar uma palavra de serenidade a 
agora atacando o dirigente máximo do ""País. Há dois anos, todos os brasileiros que sabem que estamos conduzindo uma 
se ele sabia de fatos qu·e atingiam o Presidente da República grande obra de reconstrução nacional. 
ou de conivência de Sua Excelência com o Sr. PC Farias, Chega de calúnias, que coritinuarei a rebater, cada Uina, 
por que não denunciou à Nação- naquela ocasião, quando com ações penais. Não ficarão irilpuries-- os- que -fizeram da 
era o maior responsável pela Liderariça do Partido do GovernO acusação leviana o seu caffiinho para um instante de noto-
na outra Casa do Congresso Nacional? CâiOu-se. Foi até à riedade. 
derrota na eleição. Ele queria ser Governador do seu Estado, O último número de uma reViSfã ·se-manal traz, com atra~ 
mas não obteve o apoio do Presidente da República - o so, o rancor de um derrotado. 
PreSidente não prestigiou nenhum canditado, mas se diz que Nada do que diz é verdade, nenhuma palavra. 
D. Rosane Collor apoiou o- candidato adversário dele. Derro- Nunca me advertiu sobre quãlquer irregularidade que 
tado, agora, depois desse tempo todo, ele vem com a argumen- estivesse ocorrendo na área do Governo, nem tampoUcõ trou-
tação de que tem fatos· que ce"mp-rometem o Senhor Presidente xe qualquer nome à minha consideração. ____ . 
da República. - · · É mentir~sa a_ a~rmação sobre ÍI_lterfe_rênc;_ia_em processo 

Ora, Sr. Presidente, essa comissão ouviu o- Sr. Takeshi eleitoial. 
Imai. Foi uma vergonha ·o depoimento desse senhor, porque Jamais autorizei a ex-auXiliares que encaminhassem pedi-
ele não disse nada, não aprovou nada, não- trouxe nenhum dos distantes do interesse público. 
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Jamais autorizei qualquer pessoa, ninguém, que não inte
grasse .o. primeiro escalão do Governo, a falar em meu nome_ 
sobre decisões da Administração. 

No Governo; minha ação pessoal foi sempie regida pela 
mais absoluta lisura; pela mais estrita adesão a princípios éti-
cos.' - . - " . . . . ·_·:- . -

FUi absolutamente rigoroso·n·a apuração de todos as de
núncias que fizeram -coritra funcionárioS da Admiriistração 
Federal. 

Sempre agi no sentido de facilitar o trabalho da Justiça. 
E vou levar até o fim, custe o que custar, doa a quem 

doer, a bandeira da luta contra a corrupção. Só me. guia o 
respeito à lei, à ConstituiçãO.' - ----" _ ,--

Por -ístó-, rião me intimidam os que se_ aproveitarem de -
minha boa fé e que se transformam agora em caluniadores, 
não conseguindo esconder o amargor de seus próprios malo
gros. É suspeito e estranho que, dizendo sabe: r tanto, só agora 
se disponham a vir a público. Por quê? Parece qu·e basta 
ter um interesse contrariado e inventar uma história, ·e-qual
quer um ganha manchete, grandes espaços nas revistas sema-
nais. 

Investigar a verdade dos fatos saiu de. moda, como se 
certos órgãos da 
imprerisa se comPOrtasSem como um tribunal de última- itiStâri
cia: escolhem a testemunha de acusação, selecionam os fatos, 
e condenam. 

Acho que devemos parar um instante para rrieditar sobre 
tudo isto: existe uma crise real, ou uma soma de denúncias 
ainda_ não- comprovadas que alimenta reportagens· sertsà-cio.: 
nalist4s! _ _ 

Existe uma crise real, ou um esforço de uns poucos para 
fabricar esse clima?-Qtiem ganha ~om as especulações fanta
siosas sobre arranjos políticos que apontam para unüf clara 
fraude às instituições? 

Nessa hora, é preciso pensar no interesse da maioria, 
do cidadão comum que não pode se deixar dominar_ pelas 
falsas emoções do boato, da espcculação;da mentira; é preciso 
pensar no Brasil, que tem riluito trabalho a realizar, problemas 
a vencer, desafios a superar. 

A conquista da liberdade exige, cm contrapartida, ares
ponsabilidade de todos e cada um. 

Esse é o caminho necessário para a defesa de nossas 
instituiçõeS fundamentais, para fõftaleccrmos o sentimento 
de que a democracia é o império da lei- e do respeito aos 
direitos da pessoa humana. _ 

Não podemos cair na armadilha daqueles que não queiem 
as situações de normalidade, daqueles que se beneficiam das 
ameaças imaginadas, das fantasias catastróficaS: - - -

O Brasil precisa de normalidade, de paz; istO-não quer 
dizer um paraíso sem dificuldades. 

Normalidades signifiCa,-lstO- Sim,--que-a sOCíeaãae vê os 
problemas surgirem, sem acreditar que vão abalar os funda
mentos da vida em coletiv1dade. 

A democracia, por que tanto lutamos, tem juStamente 
a vantagem de permitir a superação dos eventuais obstáculos 
sem sobressaltos, sem rupturas, dentro da normalidade. 

Assim, dentro da normalidade, vamos superar as tenta~ 
tivas mesquinhas, irresponsáveis, mentirosas, de envolver o 
Governo e o Presidente em denúncias de derrotados que se 
sustentam em depoimentoS impregnados de inveja:; de recal
ques, de ressentimentos. 

O tempo haverá de mostrar a leviandade dessas tenta
tivas, e a lei haverá de punir tanto os verdadeiros culpados 

pelas irregularidades, por desventura, ocorridas, e os autores 
das falsas denúncias. 

Minha gente, 
Ninguém tem o direito de parar o Brasil. 
Esses episódios menores, os ódios provincianos, nãO po

-d~m. s"er obstáculo ao grande projeto de modernização nacio
n~l _que. está ~cndo -~onduzido ·por J!lim e por uma equipe 
mJmsterral de Imensas qualidades intelectuais e morais reco-
nhecidas. aliás, por todo o BrasiL ' 

A ~0?-ensa maioria do povo brasileiro está lutando com 
determinação e sacrifíciO por unl paiS melhor, honeStO digno 
socialmente justo. _ ____ __ _ _ _ _' __ _• 

Um país que não tenha mais lugar para aventureiros da 
calúnia. _ -

Len:tbro-lhes hoje o pedido que fazia a todos, ao encerrar 
meus comícios, durante a campanha presidencial: 

-Não me deixem só! Eu preciso de vocês! 
Mais do que nunca, é atual este apelo. Juntos, unidos 

não permitiremos que os inimigos de riOssa Pátria alcance~ 
seus torpes objetivos. - - --

SOmos -um povo que acredita no valor do trabâlho no 
valor da honestidade, acredita no fi.úurO de nosso País. ' 

Deus nos abençoará em nossa grande llúa." 
Espetamos, Sr. Presidente,_que a ComiSsão Parlamentar 

de Inquérito não ouça o Sr. Renan C31heir0s. porque ele 
teve o~or~unidade_ de falar à Nação. No entanto, só agora, 
ap_n:~vetta_n?o-se dessa fase difícil pela qual passamos, quer 
e:nb1~-se ~ Imprensa ~m urp.a Comissão Parlamentar de Inqué
nto~ _Q_ Sr. Renan Calheiros não é digno, não merece ser 
ouv1do pelos componentes da CPI. Aqui, apoiamos o Presi
dente. da República pela sua reação de homem sério, altivo, 
enérgico, que quer realmente o bem da nossa Pátria. (Muito 
bem!) 

COMPARECEM OS SRS. SENADORES: 
"AlffedO CampoS-- Aureo Mello- EpitáciO Cafetei~a 

- Francisco Rollemberg - Henrique Almeida - Hydekel 
Frettas-J arbas Passannho- João Calmon- Jonas Pinheiro 
-Marco Maciel- Maurício Corrêa- Mcira Filho- Nelson 
Carneiro- Ney Maranhão- Raimundo Lira- Valmir Cam
pelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa 
ofício que ~erá lido pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte: 

Ofício n' 93/92 · 
Brasflia, 22 de junho de 1992 

Senhor Presidente, 
Indico a YásSa Excelência o Senhor Deputado JAIR 

BOLSONARO para substituir-me, na qualidade de Titular, 
na Comissão" Especial Mista destinada a apreciar a solicitação 
do Senhor Presidente da- República de delegação para edítar, 
até 15 de fevereiro de 1993 e independentemente da aprecia
ção dos respectivos projetós pélO Congféssõ Nacional, as leis 
indispensáveis para assegurar a isonomia referida no art. 39, 
§ 19 da Constituição. 

- Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os meus 
protestos de estima e consideração. -Deputado Paulo Man
darino, Líder do PDC, cm exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Será feita 
a substituição solicitada. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa-. 
(Pausa) 

S. Ex~ não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

(Pausa) 
S. Ex~ não se e-ncontra cin plenário. - --- , 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidesY- Passa-se à· 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N'' 52, DE 1992 

(Em regime de urgência, n-os termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmara n' 52, de 1992 (n•2.950192, na Casa de origem), 
que prorroga o termo final do prazo prevísto no art. 
3<:> da Lei n"' 8.352~ de 28 de dezembro de 1991, e dá 
outras -providênciaS, tendo ___ _ 

PARECER proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Chaga~ Rodrigues, favorável. 

A votação da matéria fica ·adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência, antes de oferecer a palavra aos Srs. Senadores que 
desejem ocupar a tribuna, esclarece que para a sessão de 
amanhã, terç-awfeii"a, a Ordem do Dia prevista -é a seguinte: 

-Proposta de Emenda ã -ConSfftuição n9- 2, de ·1992, 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg e de outros Srs. 
Senadores, que inclui artigo no texto da Constituição Federal, 
conferindo competência ao Senado Federal para destituir Miw 
nistro de Estado e Secretário da Presidência da República.· 

Ocorrerá deliberação sobre o p-roSSeguimeõ-to da trami
tação.--

-Proposta de Emenda à Constituição n" 3, de 1992, 
de autoria do Senador Odacir Soares e outros Srs. Senadores, 
que altera dispositivos da Constituição Federal. 

Haverá, também sobre essa matéria, deliberação sobre 
o prosseguimento da tramitação. 

-Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1991, Comple
mentar, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, que altera 
a Lei Complementar n• 41, de 22 de dezembro de 1981. 

-Projeto de Resolução n• 7, de 1992, de autoria do 
Senador Iram Saraiva, que dispõe sobre limites globais e con
dições para operações de crédito interno-e-externo dos Esta
dos, do DistritO Federal, dos Municípios e das suas ãutarquias, 
e estabelece limites e condições para a concessão de garantias. 

A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que essa maté
ria esteve na Ordem do Dia da última quarta-feira, mas deixou 
de ser apreciada, a fim de que os Srs. Senadores se inteirassem 
do texto das cinco emendas apresentadas, das quais foi Relator 
o nobre Senador Raimundo Lira, que deixou _de apresentar 
parecer na ocasião, para sobre ela se debruçar e, natural
mente, com pleno conhecimento da Casa, pudesse dar parecer 
conclusivo em torno das referidas emendas. 

Em razão disso, a proposição e_stará sendo incluída na 
Ordem do Dia da sessão de amanhã. 

A Presidência pede, desde já, aos Srs. -Senadofes, que 
garantam quorum à sessão do Senado, e, possivelmente, à 
se:ss~o do Congresso Nacional, quando deveremos iniciar a 
apreciação do Orçamento Plurianual, além dos vetos do Se
nhor Presidente da República, já do conhecimento dos Srs. 
CongressistaS. - -- -

-A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá ser incluída 
em Ordem do Dia, provavelmente quarta-feira. Trata-se de 
matéria da maior relevância, sem cuja apreciação não ocor~ 
rerá, corno constitucionalmente previsto-, o recesso- do mês 
de julho. 

No que tange à perspectiva de autoconvocaç-ão do Con
gresso Nacional, a Presidência volta a informar que nenhuma 
decisão foi adotada pelo Presidente do Senado Federal ou 
pelo Presidente da Câmara dos Deputados, que, oportuna
mente, haverão de realizar uma reunião com o objetiVo de 
decidir se será mantido o texto constitucional, encerrando-se 
os trabalhos em 30 de junho ou, considerando razões de natu
reza legislativa e política, o CongresSo- _será autóc_onvocado, 
ex vi do que dispõe a Carta Magna em vigor. 

Não há, portanto, nenhuma deliberação ainda sobre a 
autoconvocação do Congresso Nacional; daí por que, no mo
mento em que anuncio a Ordem do Dia da sessão de amanhã, 
permitowme fazer esta advertência aos Srs. S'enadores: não 
houve qualquer deliberação por parte do Presidente do Sena
do e do Presidente da Câmara sobre a autoconvocação do 
Congresso durante o mês de julho. O que -tem sido dito até 
hoje é resultado de uma natural especulação das áreas parla
mentares, com repercussão na imprensa, tendo_ em vista o 
trabalho das Comissões Parlamentares de Inquérito e outras 
matérias de relevância que tramitam na Câmara dos_ Depu~ 
tados e no Senado Federal. 

Eram os esclarecimentos que me sentia no dever de trams
mitir neste instante aos_ Srs. Senadores, para que, acompa
nhando as nossas decisões e participando, sobretudo, das im
portantes votações, permaneçam ein Brasília, nesta e na próxi
ma semana, garantindo o quorum indispensável às decisões 
do Senado Federal e dp Congresso Nacional. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -.Sr. Presidente, peço a 
palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- (PDS- SC. Pela ordem, 
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de obter 
um esclarecimento, em função da exortação que V. Ex• nos_ 
transmitiu, no tocante ao Projeto de Resolução n? 7, de autoria 
do Senador Iram Sarãiva. 

V. Ex\ se bem me recordo, quando resumiu o estágio 
atual desse projeto de resolução, nos informou que o Senador 
Raimundo Lira não chegou a proferi~ _o_ seu par~-<:~r em plená
rio, razão pela qual deduzo que o prazo para as emendas 
restará aberto ainda amanhã. 

Consulto V. Ex~, uma vez que o prazO para a ãpresentação 
de emendas em plenário- reabre com a leitura do parecer ou 
do relatório. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência esclarece ao nobre Senador Esperidião Amin que ama~ 
nhã providenciará a publicação do Parecer do nobre Senador 
R3imUndo Lira, e das emendas em turno suplementar. 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - De plenário? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Perfeita
mente. Essas emendas poderão ser -apresentadas em turno 
suplementar.· 

Então·, V. E~ se acautele pai'á essa oportunidade regi
mental e, se for o caso, utilize a prerrogativa que a·Regiirierito 
lhe defere. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Agradeço e preeatar-me-
ei, Sr. Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência realmente entende que V. Ex~ vai se precautelar e, 
no momento próprio, haverá de apresentar as emendas ao 
Projeto de Resolução do nobre Senador Iram Saraiva~ .". 

A Presidência· consulta o nobre Senador Elcio Alvares, 
se S. Ex~ mantém· a inscrição pata falar na sessão de hoje? 

O Sr. Elcio Alvares- Não, Sr. PresidenJe, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência volta a chamar os Senadores que estão insc·ritos. 

Cõntedo a palavra ao nobre· Senador Maurício COrrêa. 
(Pausa) 

S. Ex~ não- está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

(Pausa) 
S~ Ex~ não está présente. 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a-palavra ao nobre SenadorEs"peridião Amin, para uma -c-oinuM 
nicação. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PDS - SC. Pata breve 
comunicação_~ Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, que
ro enaltecer o zelo que V. Ex~, mais uma vez~ demonstra 
ao fazer essa comunicação acerca da Ordem do Dia do Senado 
para amanhã, particularmente quanto ao Projeto de Lei n" 
52 :-- a emenda à Constituição, de autoria do Senador Fran
cisco Rollemberg -;ao _Projeto de Resolução n" 7, este último 
da maior impóttância, pOSto que Cf Senado tem competência 
privativa para tratar dessa matéria, nos termos do art. 52 
da Constituiçãú Federal e nos termos da Lei nP 8.388 - na 
minha opinião rnalsinada -, e ao lembrar que a Casa tem 
um prazo impostergável, gue vence no dia 30 de junho, para 
deliberar ac!erca das alterações que devem ser incluídas no 
texto da atual Resolução n" 58/90, qUe dispõe sobre limites 
e condições do endividamento dos Estados e Municípios. A 
advertência que V. Ex~ fez, juntamente com a relativa à LDO 
e ao Plano Plurianual, é apropriada, oportuna, e haverá de 
ser considerada por todos nós neste momento. -

TOmo a liberdade de sugerir ~ V. Ex~ que promova uma 
reunião de Lideranças, no curso desta semana, para que o 
Senado delibere sobre o seu porvir iritediato, Jã que sobre 
o porvir mediato muitas serão as dúvidas e poucos os esclareci· 
mentos. O porvir imediato, ou seja, o ertcerrame'J.lto ao semes
tre, creio que deveria ser objeto de decisão de V. Ex~, Conside
ra?as. as observações, prioridades e conselhos que os Líderes, 
pnnctpalmente dos Partidos com maior representação -nesta. 
Casa, lhe possam fazer. 

Por isto uSo da palaVra~ após o magnânimo deferimento 
de V. Ex~, para propor, sugerir que promova essa reunião 

de Líderes, se possível antes de quarta-feira, para que se 
possa, sobre essa matéria de interes.se ímediato, decidir e, 
certamente, com deliberação judiciosa, e aplaudida por todos 
nós, ser pro latada por V. Ex~ -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência acolhe_ a sugestão do nobre Senador Esperidião Amin, 
e se dispõe a realizar na tarde de amanhã, em torno de 17h, 
se já tivermos encerrado .os trabalhos do Senado Federal, 
nesta ocasião, _proa reuni;io de todas as Lideranças, a fim 
de definir a pauta de matérias para apreciação no âmbito 
do Senado com desdobramento também para o Congresso 
Nacional. 

__ Eu diria ao Senador Esperidíão Am1D, 'riO_CI~_e tange aO 
O:çameitto Plurianuaf, cujo parecer·será iiTtpi-eSsõ amanhã, 
e Imediatamente distribuído, para o conhecimento de todos 
os Srs._ Congressistas, deveremos superar um embargo de natu
reza regimental, porque entende a Presidência, com- o apoio 
de sua esclarecida Assessoria, que o privilégio regimental con
ferido a?s vetos pode impedir que a eles se superponha o 
O~Çáme"nto" Plurianual, já que não há prazo conStitucional 
definido, e isso ocorre apenas em relação à Lei de Díretrizes 
Orç_arnentárias·, que terá que ser apreciada até o dia 30 de 
junho, sem o que não-Orotrerá-o recessO previsto constituciú
nalmente para aquela data. 

A sugestão de V. Ex~ é iridiscutiveloierite oportuna, por
que vai possibilitar exatamente à Presidência recolher de seus 
Uderes, no Senado, uma çpini~o a respeito de coino se proces
satã a inclusão, na Ordem do Dia, do Orçamento Plurianual. 

Já existe jurisprudência que tem Sido aceita, sem discre
pância, em muitas sessões do Congresso, orientação que-rema--

·-nesce~da administraÇão Nelson Carneiro, de se convocar uma 
sessão extraordinária do-CongressO, pOr-sOlicitação das Lide
ranças~ ã frm de que se faça urna apreciação específica em 
torno de determinada matéria. No caso, ao invés de incluir 
o Orçamento Plurianual na pauta da Ordem do- Diã.; apôs 
os vetos Presidenciais, que Já são cerca de 18, convocaríamos 
s~Ssão extraordinária para examinar, discutir e votar exclusiva
mente o Orçamento PlurianUal. 

Na reunião, sugerida pelo nobre Senador Esperidião 
Amin, pretendemos submeter essa sugestão de sessão ex;traor
dinária do Congresso para exame exclusivo do Orçamento 
Plurianual; eu pediria ao Presidente da Câmara, o nobre De
putado lbsen Pinheiro, que- promovesse consulta semelhante 
entre os Líderes que atuam naquela Casa do Congresso Nacio· 
nal. Com isso, dirimirfamos qualquer dúvida que pudesse vir 
a ser suscitada quando da_conyocação de urna s_essão extraor
dinária com esse único e. exclusivo objetivo, o de votar_ o 
Orçamento Plurianual. 

No que tange à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Presi.:. 
dência do Congresso não teria receio de superpor essas maté
rias aos vetos presidenciais, alegando, em prol dessa decisão, 
o fato de __ que a LDO tem pràZo co"nstituciO"naf claramente 
definido na Lei Fundamental brasileira. Portanto, na sessão 
subseqüente, ou seja, ná próxima quarta-feira, se api'eCüido 
terça-feira à noite o·orçamei'ito Plurianual, poderíamos perfei
tamente iniciar a discussão .da Lei._de Diretriz~~ Orçamen
tárias~ Com isso, demonstraríamos, inequivOcamente, que o 
Congresso, atento à relevância das matérias e de prazos insu
peráveis, poderia apreciar e_ssas duas importantes proposições: 
o Orçamento Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentária,s. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores, indo 
ao encontro das preocupações e da diligência de V. Ex~, Sr. 
Presidente, gostaria de dizer que a Comissão Mista de Orça
mento vem procurando cumprir os seus deveres em prazo 
hábil. -

Fiz parte de um grupo de trabalho na condição de Coorde
nador, grupo esse integrando por representantes de diferentes 
agremiações político-pa-rtidárias no Senado e na C~mara; nos
sa atividade foi conCluída a teve como Relator o Nobre Sena-
dor Coutinho Jorge. _ _ - _ 

Esse trabalho fpi entregue já há algu~ ~empo ao ilustre 
Deputado Messias Góis, P-risidei?-te dª Çm:nis~ão Mista_de 
Planos Orçamento Públicos e Fiscalização. 

Sugerimos, entre outras coisas, a_ red~ção do número 
de integrantes da Comissão, que nos ·pareceu excessivo: 120 
- 90 Deputados e 30 .. Senadores. Sugerimos, entre. outras 
coisas, a redução do número de emendas que cada Sr. Con
gressista deveria oferecer no prazo regiiiYehtal. O que quere
mos é que a comissão possa, neste exercfcio, em tempo hábil, 
cumprir rigorosamente os seus deveres, sem que se levante, 
Sr. Presidente, fundada ou infundadamente, qualquer restri
ção ao processo de votação da Lei Anual. 

Quero ainda dizer que na semana pas~ada encerramos 
a votação do projeto que altera o Plano Puriallual," o chmado 
PPA. E hoje às 16 horas, deverã_<?_ estar reunidas lideranças 
dos difererites PartidOs na Cámissão Mista ·de Orçamento e __ _ 
às 20 horas deveremos iniciar a votação da LDO, Lei de 
Diretrizes OrÇamentárias, cujo relator é õ ilustre Senador 
Márcio _Lac_erda. Portanto, a Comissão Mista de Orçamento 
está cônscia de seus deveres e procurando cumprir rigorosa
mente o Regimento Comum, para assim merecer, cada vez 
mais, o respeito dos Srs. Congressistas e da sociedade brasi- _ 
leira. 

Estas as informações que gostaria de prestar. 
Não sabemos a que horas terminará hoje a reuniãQ_ ela 

Comissão Mista de Orçamento, sabemos que-deverá iniciar-se 
às 20 horas. Lá estaremos todos dando número, votando o 
projeto e apreciando os destaques porven-turatequeridos. As
sim procedendo, Sr. Presidente, estamos apenas cumprindo 
o nosso dever. -

De- modo que V. Ex• pode ficar cei:to, a Câmara dos 
Deputados e o Senado também, de que procurar~ mos cump
prir nossos deveres e obrigações, porque_ a Lei A~u?-, a Lei 
Orçamentária, ilão pode deixâr de ser votada em prazo hábil, 
e para isso precisamos, até o término -desta fase_ da Sessão 
Legislativa, votar a LDO, sem o que-~ comó V. Ex~ ponderou, 
haverá necessariamente prorrogação da Sessão Legislativa, 
até que se ultime a votação desse importantíssimo projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,-- APresi
dêncüt ·se regõ:Zifã com o_ nobTe Senador Chagas _Rodrigues 
por sua intervenção na tarde de hoje_, alertando a Casa para 
importância de se cumprir o prazo-_ constitucional relativo à 
votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. -

Se é certó que ·o ·nObre Líder d-o -PSDB tem também 
a responsabilidade de ser Vice-Presídente da Comissão de 
Orçamentos, ã~Presidência ressalta que, na últ~ma se~ta-feir~, 
manteve entendimento com o Deputado Messias Gó1s, Presi
dente da Comissão de Planos, Orçamentos e Fiscalização, 

quando ouviu o compromisso reiterado de que, até a próxima 
quarta-feira, a LDO seria discutida e votada no âmbito da 
comissão, ensejando que a mesma fosse incluída em Ordem 
do Dia e, portanto, num espaço de tempo ainda razoável, 
pudessem Senadores e Deputados discutir para, posterior
mente, votá-la. 

- A manifestação do nobre Senador Chagas Rodrigues traz 
tranqüilidade à Presidência do Congresso no que tange à obri
gatoriedade de apreciação, antes do dia 30_ ~e junho, da Lei 
de Deretrizes Orçamentárias. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio /\I vares. 

O SR. ELCIO ALVARES (F'FL- ES. l'ronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, eminentes colegas, na últi
ma sexta-feira, ocupei esta tribuna para fazer um relato dos 
trabalhos finais da Comissão Parlamentar de Inquérito, desti
nada a investigar denúncias de corrupção e ítregularidades 
na contratação de obras públicas. 

Fazendo um estudo preliminar sobre CPis, tive oportu
nidade de receber apartes bastante ilustrativos. principalmente 
do Senador José Paulo Bisol e, confesso que. ao longo do 
debate~ perdi o fio da razão da minha inscrição, que seria 
o relato dos trabalhos realizados pela CPI que apurou os 
casos de irregularidades nas contratações e licitações. 

Confesso que, por outro lado, o debate foi grati_(i~nte, 
porque hoje quando uma CPI galvaniza a opinião nacional, 
destinada a apurar irregularidades do Sr. Paulo César Farias 
toda a opinião pública brasileira está imantizada nesse pro
cesso parlamentar em curso na Casa do Congresso. Diria mes
mo, Sr. Presidente e eminentes colegas, que essa preocupação 
chega a ter reflexos diretos dentro da nossa atividade parla
mentar. Hoje mesmo, na iminência do recesso, temos dúvidas 
e inquietações para saber se esta Casa encerra as suas ativida
de$ ou permanece aberta durante o recesso do mês de julho, 
para dar seguimento a esse estado de espírito nacional. 

É _evidente que o assunto maior absorveu o assunto me
nor_Porém, é importante, porque representa uma tarefa cum
prida, trazer ao conhecimento do Senado que a Comissão 
presidida pelo Senador Rui Bacelar, deu guarida à Carta de 
Belo Horizonte e, infelizmente, conforme já tive oportunidade 
de dizer, a grande maioria das comissões instaladas nesta Casa 
não cumpre, ab initio, aquilo que está disposto na Co~sti .. 
tuição, ou seja, para se instituir uma Coinissão __ Parlamentar 
de Inquérito é necessário que haja um fato determinado. 

Infelizmente, ne_stes últimos tempos, a Casa tem vivido 
o emocionalismo dos noticiários dos jornais e qualquer notícia 
que tenha maior repercussão ou encontre maior eco, imediata
mente tem o respaldo de uma Comissão Parlamentar de Inqué
rito .. Isso não quer dizer, em absoluto - coloco-me nesta 
posição, Sr. Presidente e eminentes colegas, porque ·desde 
o primeiro momento, quando foram publicadas as acusações 
do Sr. Pedro Collor ao Senhor Presidente Fernando Collor 
de Mello -, que me coloql.Ít!i numa posição contrária à CPI; 
não porque fosse Senador do PFL, admirador ou amigo- ~o 
Presidente Fernando Collor de Mello. Entendia que uma CPI 
não poderia, de maneira alguma, dar cumprimento a nossa 
missão fiscalizadora se não fosse por intermédio de Comissão 
Mista Parlamentar _em que nós, Deputados e Senadores, fisca
lizásS-emos as ativídades dos organismos competentes. Para 
apurar qualquer tipo de crime, seja de quem for, evidente
mente o procedimento tem de por meio da Polícia Federal, 
do Ministério Público; e se fOr crime contra o fiScO, por 3Queles 
que, na Receita Federal, têm esta responsabilidade. 
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Fui voto vencido, apesar de terem alguns outros SenaM 
dores concordado com a idéiã e hoje a CPI aí está, CPI_cujos 
holofotes já riTãdiarn para o País inteiro um estado d_e _espírito 
que não é construtivo nem favorável. 

Esta CPI vai ter de cumprir o disposto na ColiStituição 
e ela é muito clara. Inclusive, é impres..sionaitte como esta 
CPI está vivendo de capítulos. Se quisermos enfocar pelo 
aspecto exclusivamente político c se há uma determinação 
de atingir o Presidente Fernando Collor de Mello, uma deterM 
minação_política, não é predso o artifício da Comissão Parla
mentar de Inquérito. Aqueles que entendem que o Presidente, 
de uma forma ou de outra, comete_u qualquer crime de respo· 
sabilidade, têm o caminho aberto do texto constitucional, têm 
o patriotisrrio e a obrigação de representar contra o PreSidente 
da República na Câmara competente, que é a Câmara dos 
Deputados, que examina através de Comissão EspecTai, no 
primeiro passo, qualquer dúvida que seja irfogada contra a 
honorabilidade do Presidente. A CPI só terá um caminho 
-está no texto constitUcional-, se apurar a responsabilidade 
do Sr. Paulo César Farias, a esta altura algumas já bastante 
evidentes, cumprir o que está na Constituição, ou s_eja, reme
ter qualquer tipo de peça denuncíatória para o Ministério 
Público ter a oporturiidade de observar, dentro das normas 
da legislação, a responsabilidade de a, b ou c. Evidentemente, 
se houvesse um ato concreto de responsabilidade do Presi-
dente, a CP! não poderia prosseguir; competiria-ã-ela a respon
sabilidade, isto sini, de recolher as peças produzidas, seja 
documentos ou testemunhos, para que a Câ"mara, no seu papel 
constitucional, desse seguimento a essa denúncia. 

Fiz referência, sexta:.rerra -pasSada,-a dois editoriais ·de 
O Estado de S. Paulo, chamando a todos para a· reflexão 
legal: não se pode fazer nada contra a lei; não se pode fazer 
nada contra o direito. E as normas do processo têm de ser 
rigorosamente respeitadas. -

É preciso que se fale desta tribuna sem qualquer posicio
namento político: até agora, de todos os depoimentos presta
dos na CPI, não há um sequer que impute ao Presidente 
da República o crime de responsabilidade. Basta a lcjtura 
- é impreScindível verificar o depoimento no dia de hoje, 
e, no dia seguinte, esse mesmo depoimento receb_er, por parte 
da mídia, um enfoque inteiramente distante da realidade dos 
autos. 

Sr. Presidente, gostaria de dizer que é hora de pensar 
e considerar os_ elementos que compõem esse enorme pano
rama da CPI que apura as frregularidades do Sr. Paulo César 
de Farias, separando as questiúnculas domésticas_de Alagoas, 
como começam a ter destaque a partir de agora. Acho me_smo 
que nenhum Estado brasileiro, se houvesse as luzes da CPI 
refletindo'.~obre ele, não teria motivos para entn!Vistã!f suces
sivas. Quehl: conhece a política de aldeia ou a política de 
campanário;-que sabe que a província abriga dentro dela pai
xões que se conflitarn e que se chocam, sabe muito bem, 
Sr. Presidente e eminentes Senadores, qoe é fácil construir, 
através daqueles que se sentiram malogrados nos embates 
eleitorais, daqueles que não têm compromisso com o País; 
que, desavisados, buscam o brilho momentâneo de um sqcesso 
político, para colocar a Nação na perplexidade que nos deixa 
a todos atónitos e nos. convoca para a reflexão. 

Sr. Presidente, quero deixar claro mais uma vez que não 
tenho, de modo algum, qualquer posição política ou pãrtidária 
dentro da Comissão- tenho-me postado como Senador cons-

ciente do meu dever. Penso que o Presidente da República, 
ontem, teve exatamente participação que considero correta 
nesses episódios que o estão envolvendo. Reclamam quando 
o Presidente não fala e, quando o Presidente fala, há uma 
crítica de que o pronunciamento foi vazio, -destituído de qual
quer objetividade. O Presidente Fernando Collor de Mello 
não é parte da CPI que apura as irregularidades do Sr. Paulo 
César Farias. E, amanhã, se por acaso qualquer episódio con
creto aJcançar o Presidente, não importa se o Senador é da 
Oposição ou do Governo, a( teremos a obrigação de fazer 
-com que aquele que transgrediu a lei, a norma penal, que 
não foi correto no exercício do seu múnus de vida pública, 
responda, por inteiro, a qualquer tipo de acusação. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite~me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ELCIO ALVARES- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Elcio Alvares, gostaria 
de cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dize_r que, apesar 
de uma rápida interrupção, permito-me abordar a parte inicial 
do seu discurso. Primeiro, pela referência feita-pór V. Ex• 
aos trabalhos da CPI sobre obras públicas. Já tive a oportu
nidade de registrar, nesta Casa, em um pronunciamento que 
fiz a propósito de uma obra pública, contestada pelo Senador 
Eduardo Suplicy, a ser realizada no meu Estado, fazendo 
uma breve referência ao texto do projeto de lei que altera 
as disposições sobre licitação, contratação" de obras e serviços 
que V. E~ já apresentou neste plenário; prójeto que decorre 
dos trabalhos desta Comissão, presidida- se a memória não 
me falha -pelo Senador Ruy Bacelar, e que teve - digo 
na presença de V. Ex~- um artífice da mais alta valia, conheci~ 
rnento jurídico, com a experiência administrativa que todos 
nós sabemos e constatamos ter V. Ex~ Creio que o trabalho 
de uma Comíssão Parlamentar de Inquérito, que termina com 
o texto de uma norma legal, é um trabalho consagrador, por
que muito mais importante do que apóntar culpados - que 
não é tarefa do CongreSsO-; maS é tai'efa da pOlíCia; e· ·rarefa
do Ministério Público, é tarefa, enfim-, para os mecanisrii.Os 
institucionais que não se situam no âmbito do_ Legislativo 
-,muito mais importante do que isso· é o trabalho do Poder 
Legislativo; conhecer o funcio_namento das leis, a operaciõ~-' 
nalização delas, conhecer a operação da norma legal, e, em 
função de buracos, de falhas, de omissões, corrigir O teXto 
legal, a norma disciplinadora. Isso é um trabalho, por excelên~ 
-cia, de um parlamento. Pode não ser o trabalho mais espeta
colar; pode, e certamente não é, o trabalho que atrai os holofo
tes e a.§._atenções da imprensa, ou mesmo da opinião pública. 
Mas este é. 9- trabalho, por excelência, do parlamento. Já 
registrt?_i os J;I_l_eus cumprimentoS e qUerO, nesta oportunidade, 
ainda_g_ue desaguisadamente_- porque V. Ex\ nesse exato 
momento, estava abordando outro aspecto- e fazendo refe
rência ao infcio do seu discurso, congratular-me, de viva voz, 
diante de V. Ex•, com todos aqueles que colaboraram para 
que este __ texto fosse apresentado; é verdade que, paralela
mente, há um texto sobre o qual a Cãmara delibera. Final
mente, neste aparte, desejo concordar com V. Ex\ também, 
quanto aos comentários que V. Ex~ aqui expende à cerca 
dos aspectos provincianos, alguns deles ridículos e vários mes
quinhos, que acompanham essa saga da CPI, a chamada CPI 
do PC. Não preciso repetir, aqui, qual era a minha posição 
a respeitO da criação ou não da _ÇPI, muitasve~es c_o~yersei 
com V, E~, cada vez convençowme mais de que nós estávamos 
certos .. .-mas, sendo uma decisão da Casa, só nos cabe, agóra, 
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prestigiar a instituição -que a ea·sa criou. Não podemos cons
pirar contra ela. Dei, neste particular, uma contribuição singu
lar, criticável, mas singular. Creio que a melhor que o meu 
engenho e a minha arte poderiam produzir e concordo em 
gênero, número e grau com a pequenez de vários dos aspectos 
que reluzem imerecidamente na concepção, na conformação 
e no de_senvolvimento do espetáculo que a chamada CPI do 
PC enseja. Congratulo-me, portanto, com o inteirO teor ·do 
pronunciamento de V. Ex• e porque sou seu amigo e conheço 
o que V. Ex~ pensa, quase tudo_, já congratulo-me por anteci
pação com aquilo que V. Ex~ vai dizer. 

O SR. ELCIO ALVARES:.... O aparte do Senador Esperi
dião Amin chamou-me a uma realidade: já havia proposto, 
na última sessão de sexta-feira, a falar sobre a CPI, mas acabei 
me desviando do assunto. 

Evidentemente, como brasileiro, corno cidadão, tenho 
que viVer a e-moção do moffiento. Torno a repetir, não é 
uma emoção solidária ~través ~e _um partido q_u de um gestual 
político; é uma realidade que todos devemos ter. 

Esse proble~a- da _CPI-que investiga os atos_do Sr. Paulo 
César Farias -eu rÍle comprazo porque o Senador Ésperidlão 
Amin, na reuilião de Liderança da qual participei, esposou 
o mesmo ponto_ de vista -:----tem_ ~ervido para dar curso a 
insatisfações de pessoas que, até então, Dada falarain, mas 
que agora, palavra contra palavra, investem em oposição ao 
Presidente da República, _que mantém _uma postu-ra merece;.. 
dora de críticas minhas. 

Sempre disse que o Presidente da República, ao longo 
desses meses _em que sou Senador, não manteve um diáfogO 
com o Senado da República que pude_sse_dar um denominador 
político adequado ao momento que estamos vivendo. O Presi
dente distanciou-se desta Casa e nlatitev:e poucos cantatas 
que, na maioria das vezes, foram oficiais. Não tenhO aqui 
-quero deixar isso muito claro- posiCionamento que repre
sente o gesto de um amigo ou companheiro que, a essa altura, 
acoberta qualquer tipo de falha. Quero _ter a certeza - e 
disso não vou abrir mão --de ser um Senador consciente 
da minha posição e do meu votq, mesmo que isso me valha 
algumas crítiCas. - -

Citam.:me,· sempre, coriló um· Sen~adoi gOvenÍista. Não 
sou. um Senador governista; sou um Senador d_q Paxticlo da 
Frente Liberal, partido que apóia o GoVerno. Mas quero me 
reservar, na minha convicção, atê pbr ümá-q_üêStãcfde forO 
íntimo, e se amanhã prosperar, queira Deus que isso não 
aconteça para a desdita da Nação, a tese do impeachmeot 
do Presidente da República, tese cercada toda ela de um 
interesse político ·marlifesto, vamos ser oS juizes; e que juíZes 
seremos nós se desta tribuna julgarmos com antecedência o 
Presidente da República? -

Acho que o Senado, que é o colegiado de julgadores 
para apreciar qualquer tipo de crime de responsabilidade do 
Presidente da República, tem que ter comedimento nas .suas 
posições políticas e pessoais refe;rente~i ao- Primeiro Manda-
tário do País. - - -

E quando falo_ naqueles gu~_ têm ess~ reS"ponsabilidade, 
falo da classe política, que tem que estar atuante; falo da 
imprensá brasileira, onde temos grandes ~xemplos de postura 
patriótica e democrática nos momentos decisivos; falo de todos 
aqueles que compreendem que na _gravidade do momentQ _ 
que estamos Vivendo é Preciso, aciina de tudo, uma postura 
de bom senso. 

_Não devemo~ negar o direÚo; nunca -~os CC?lo_~rm9s :~ci:' 
ma da lei, pofs ha h O ia em ·que o honiein nega- o direito 
e se coloca acima da lei, ele caminha para a decisão do absurdo, 
e o absurdo, dentro de uma realidade que está diante dos 
nossos olhos, teria uma conseqüênCia que considero ·a mais 
deplorável possível. 

E vamos verificar como é montada essa tese de criai 
sobressaltos ao País. Não ouvimos sequer um pronunciamento 
na CPI que acuse diretamente o Presidente de crime de respon
sabilidade, e não estou pretendendo colocar uma peneira dian
te do sol. Já tenho a minha convicção-.- como· membro da 
CPI, ·sobre atas cometidos pelo Sr. Paulo César FariaS, ele
mento-s que possam estar dentro dessa esfera de influênCia, 
mas em sã consciência não ouvi -e tehhó sido um participante 
atento e permanente - em momento algum uma fra~ que 
pudesse dar ao Presidente da República a impu_tação de um 
crime de responsabilidade. 

Como é que se monta a tese do im_peachment, _qu-e hoje 
já é noticiário corrente? Vários· políticos eStão}ã.IandO em 
impeachment do Presidente da República _e quero ressaltar 
nisso tudo a palavra de bom senso do Presidente da Câmara 

- dos Deputados. 

S. EX~ teve a oportunidad·e-de Clarear o assunto de maDeifa 
correta, politi~amente, ao dizer que não havia nada nos autos 
que pudesse levar o Presidente a responder por crime de 
resp~f!~~_b!Iiçt_ade, mas rp.esmo assim a rese surge, logicamente 
defendida por aquele que foi o antagonista do Presídente 
na campanha eleitoral. . . . 

Respeito o Sr. Luiz Ignácio da Silva como um grande 
líder nacional. Ele deu uma demonstração·-~a:gnífica de parti
CipaçãO política na última eleição presidencial; conseguiu um 
número de votos que o credencia corno uma das vozes autori
zadas a falar em nome do povo brasileiro. Mas entre a creden
cial que o Presidente recebeu através da maioria democrá_tica 
dó povO brasileiro, numa eleição em que o povo foi convocitdo 
para eleger seu governante, e uma paixão que seja marcada 
por um insucesso eleitoral, sendo, talvez, o elemento m_ais 
agresSiVO, enten-~o que, nessa hora, deveríamos ter o bom 
senso de compreender a beleza do regime democrático. Se 
o Presidente tem que responder perante a opinião pública 
por ·seus atos políticos OU administrativos, será julgado na 
eleição vindoura de 1994. Mas não podemos transformar um 
debate tão penoso para 6 País em plataforma de palanque 
político. - -- -

Ninguém terá dúvida, e quero dizer isto aqui, publica
mente: posso até vaticinar porque, evidentemente~ o eleito
rado reage tangido pela massa de informações e de notícias, 
exatamente pelos discursos mais_aéirrados - não temos dúvi
da, repito, do que vai acontecér, em 1992, na eleição muni-
cipal. -

O-Partido que ataca o Presidente frontalmente vai obter 
um dividendo eleitoral- e hoje já tive oporti.midade de Ouvir 
no noticiário e de ler nos jornais que esta semana o Partido 
dos Trabalhadores vai tomar concreta a proposta de impeach-

-- ment. -
Seria erro, ingenuidade, alguém pensar que não vai" haver 

um proveito político disso tudo; e já posso antecip'at aoS meus 
colegas daqueles partidos que não estão alinhados dentro de 
uma linha de oposição radical ao Presidente da República, 
que a perspectiva de in-SUcesso é bastante flagrant~. _ 

É muito mais fácil encantar a opinião pública com o engo
do de uma campanha toda ela calcada dentro do emocio-
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nalismo do que colocar em um determinado momento a verda
de e o respeito ao direito acima de tudo. 

Na maioria das vezes, em política, infelizmente, predo
mina a versão; não se considera de forma alguma o lado 
do bom senso, da verdade, da isenção. 

A maioria das campanhas políticas é feita- na base da 
emoção, das grandes jogadas políticas, atas que são come
tidos, e que às vezes merecem até crítica, para obter o proveito 
do voto; mas o voto, que é a arma maior do cidadão, às 
vezes, sofre um processo de mistificação, e se vende à opinião 
pública uma idéia que nem sempre é verdadeira. 

Sr. Presidente; Srs_. Senadoies, mais uma vez vi-riie liaído 
pela condição de cidadão, de homem público. Vinha fazer 
um relato, e o tempo já avança, de uma CPI da qual participei 
com muito entusiasmo e dedicação e que encerrou seus traba
lhos na semana passada. Todavia, (texto truncado) Mas esse 
tema do Presidente da República, agora publicamente falando 
à Nação, não pode acontecer sem uma palavra deste Senado. 
Não é possível que no acesso- dessa crise, quando Senadores 
e Deputados estão envolvidos, o Senado silencie. 

Somos uma Casa de grande responsabilidade. No pro
cesso democrático somos a CaSa reVisora. E por que revisora? 
Porque a idéia que se tem é que o Senado é composto de 
homens que já trilharam os mais diferentes caminhos da vida 
pública: Ministros, Prefeitos, Governadores, empresários da 
maiS alta responsabilidade. Esta Casa, em nome dos Estados, 
congrega elementos que sempre têm no seu currículo, na sua 
biografia um passadO de dedicação à vida pública. 

Então, este Senado é o repositório da confiança nacional. 
Aqui representamos, para o povo brasileiro, a palavra de 
bom senso, de tranqüilidade, de isenção, mesmo porque não 
seria outra a posição; está dito e redito, todos os dias nos 
jornais, quem julga o Presidente por crime de responsabi
lidade, se houver, é o Senado da República, sob a presidência 
do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Que juízes sería
mos se nós cometêssemos um prejulgamento, ocupássemos 
a tribuna, para dizer antecipadamente que o Presidente é 
ou não culpado? Esse cuidado de julgadores, o mais come
zinho, que é o de preservar a sua consciência de julgamento, 
deve existir. Isso não quer dizer que ninguém ficará inibido 
de debater, como estamos fazendo neste momento a forma 
procedimental; as conseqüências perversas desse processo Que 
cada dia mais avulta e chega até, em determinados momentos, 
a causar perplexidade. 

O Presidente da República falou à Nação, talvez reedi
tando um pouco a imagem do candidato que foi. Falou de
monstrando nas entrelinhas - em determinados momentos 
pude vislumbrar isso - uma dose de amargura. Amargura, 
cultivada no desempenho do poder, deixa marcas muito pro
fundas, principalmente no espírito de um homem jovem, que 
saindo de um modesto Estado do País, Alagoas, mas, nem 
por isso não menos brilhante na doação de homens públicos, 
de repente se vê Presidente da República, independentemente 
de classe política, de Partido, de igreja, de imprensa e de 
tudo. E quem sabe se 1sso não perturbou um pouco o modo 
de agir desse político alagoano que, de repente, após memo
rável eleição, sentiu diante do seu rosto, a tragédia de uma 
província que não tem, por meio de pessoas apaixonadas, 
escrúpulo sequer para distinguir a figura do horilem, do Presi
dente da República. 

Alagoas fez um Presiden!e da República. Mesmo não 
tendo nascido na brava terra alagoana, o Presidente veio das 

Alagoas, um Estado que, aqui, teve e tem Senadores do bri
lhantismo de Teotónio Vilela, de Divaldo Suruagy, de Gui:
lherme Palmeira e de tantos políticos que enobrecem aquele 
bravo Estado nordestino. 

É chegada a hora de reflexão, hora de se pensar. Vamos 
acompanhar a Comissão Parlamentar de Inquérito com os 
olhos críticos de um advogado hoje investido no mandato 
de Senador. Se, amanhã, por essa desdita do caminho ínvio 
da política, tiver que ter uma participação históriCa na aprecia
ção de qualquer tipo de processo que impute ao Presidente 
crime de responsabilidade, quero ter, acima de tudo, o discer-

-nimento do cultor de Direito para decidir com a melhor justiÇa. 
Não pretendo que, em nenhum momento, a força da minha 
vinculação partidária me faça cego ao clamor dos autos, mas 
não quero, de forma nenhuma, levar dentro de mim, que 
sempre pautei minha vida na modéstia do labor advocatício, 
pelo respeito integral à lei, ao direito, o fógo íntimo que 
queima todos aqueles que decidem ao sabor da emoção, ao 
sabor da paixão. É hora de terminar com essa história do 
impeachment, de respeitar a evolução natural da CPI, e o 
Senador Esperidião Amin colocou o problema de maneira 
muito clara: fomos contra a CPI, entendíamos que devia haver 
aqui uma Comissão Mista fiscalizando todos os organismos 
envolvidos dentro do processo, mas, como a Casa decidiu, 
a "CPI é nossa. Ninguém aqui vai ser irrealista e dizer que 
tudo está um mar de rosas, há uma opinião pública expectante, 
aguardando decisões, há uma opinião pública que reclama 
de todos nós uma palavra que represente a realidade que 
está aí sendo debatida e discutida neste momento. A CPI, 
instituída como foi, merece o nosso apoio, porque é -frtito
da decisão soberana desta Casa, mas onde nos permitir a 
voz, aonde nos levar a consciência do mandato, vamos procla
mar sempre que não se pode fazer nada ao arrepio da lei. 
Desde que o mundo é mundo- e tivemos dentro da evolução 
do Direito a instituição do contraditórfo -, é precis-o que 
ouçamos as partes envolvidas na contenda: a que acusa e 
a que se defende. 

Se sairmos desse princípio, vamos entrar nos momentos 
umbrosos da História. Vejam a Santa Inquisição, onde nin
guém podia divergir da vontade daqueles que eram os domina
dores do poder; a Revolução Francesa que nasceu no anseio 
legítimo da liberdade, da igualdade e da fraternidade e que 
depois foi ceifando, um a um, todos aqueles que erigfr-am
o sentimento democrático do povo francês. 

Temos de partir de um princípio que não pode ser abju
rado nesta hora. Tudo é possível. Não defendo a tese Qe 
que nada é imutável e nada possa acontecer. Tudo é possível. 
Só não podemos, a esta altura, atropelar os fatos, e muito 
menos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a vontade e a verdade 
que floresce dos autos, uma verdade que não tenha as luzes 
das câmeras e nem o noticiário dos jornais, mas tem a respon
sabilidade suprema de gravar no papel o que foi dito e, muito 
mais ainda, a responsabilidade das decisões daqueles que, 
chamados para decidir, têm de fazê-lo em homenagem ao 
Direito e à Justiça. 

Durante o discurso do Sr. Elcio Alvares, O Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, 
3" Secretário. · 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 
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O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr._ Presidente, 
Srs; Senadores, tratarei, hoje, nesta tribuna, de dois a~suntos, 
referindo~se o primeiro a uma denúncia ao Presidente do BanR 
rodo Brasil. 

Há muitos·ano-s~·no início de nossa República·, Rui Ba~bo
sa; então Senador, impcira-va, junto à Corte "Suprelna, man
dado de segurança para qüC se 1hé permitisSe a picstação 
de_ contas de seus atas aos eleitores, pois o Diário Oficial 
da época recusava-se a -publicar os discursos de parlamentares 
de oposição. Rui entendia que era l!Illa das obrigações do 
represe:'ltante -- dever impostergàvef- o de explicitar, à 
opinião pública, os propósitos e os resultados de suas ações. 

Modernamente", com o desenvolvimento dos meios de 
comunicação, alargou-se esse dever e, co~seqüentemente, o 
direito de os cidadãos acompanhar a trajetória de seus Con
gressistas e de examinar, rnome!J.tO a momento, a __ ação admi
nistrativa dos govetnantes. 

Falavam os romanos de um direito de eleger - o que 
chamavam o jus suffragii; de um direito_de ser eleito, de 
participar dos postos do Executivo - _o_ que chamavam de 
jus honorum. Pode-se_Ialar_, agora, e amplamente, de um 
direito, concedido aos eleitores, de inve_stigar se os eleitos, 
se os administradores correspondem às promessas anteriores, 
aos programas que justificaram suas escolhas. 

-Faço estas consideraçô-es, Sr. Pr~sidente, para dizer aqui 
de minha safisfação em receber, do Sr. Presidente do Banco 
do Brasil, Lafaiete Coutinho, carta em que aquele tão honrado 
homem público ·refuta acusações, torpes e- cah.iriiosã-s, que 
lhe foram assacadas. 

Afirmando-se "administrador público que se pauta na 
absoluta transparência dos seus atos" e em defcsa_de su~ 
honra pessoal, envia-me S. s~ cópias de cartas _que dirigiu_ 
ao Exm~ Sr. Deputado José Dirceu e -ao s·r. -Ruy Mesquita, 
d.iretor respb"ttSâVel pelo Jornal da Tarde, refutando as notícias 
de que o Banco do Brasil_"estaria se utilizando, preferen
cialmente, de táXis-aéreos das emjJrcsis Brasil Jet e Mundial 
Taxi Aéreo, de propriedade do empresário Paulo César Cavai~ 
cante Farias". 

Encaminhou-me também cópia de nota oficial do Banco 
do Brasil a respeito. 

Nesses documentos, esclarece o Sr. Lafaiete Coutinho 
Torres, de modo irrefutável, que, desde sua posse na Presi
dência do Banco, em maio de mil novecentos~ noventa e 
um, até a presente data, --não consta no-s--registras daquele 
estabelecimento de crédito qualquer contrato de afretamento 
de aeronaves com as mencionadas empresas. "QuandO neces
sitamos desse tipo de transporte- acrescenta S. S• -estrita
mente no interesse do serviço, contratamos, para eventuais 
viagens, a empresa Líder Taxi Aéreo. Assim, infOrmamos 
que, de julho de 91 a maio de 92, foram realizadas dez viagens 
em aeronaves daquela empresa." 

E relaciona os destinos e eventos onde sua presença. 
"enquanto Presidente do Banco do Brasil, f~i nece~s~ria _e 
impresCindível, não comportando, pela urgência, a ut1hzaçao 
de avião de carreira". 

Ao dirigir-se ao responsável pelo Jornal da Tarde, o Sr. 
Lafaiete Coutinho Torres não contém sua justa fevolta: "Não 
me cabe - diz S. S• - julgar as p-ráticas jo-rnalística~- de 
uma empresa conceituada como a de S. S• - O Estado de 

S. P3ulo-, mas não posso, igualmente, deixar de me reportar 
a V. s~ para manifestar a minha indig"nação ao ver o Banco 
do Brasil e a minha pessoa, enq-.ranto seu pre_~idef!_~e,_arr9iaº9s 
numa denúncia infame, seni. nenhum fU:nâamento, como a 
da matéria "BB e CEF no esquema PC". O Jornal da Tarde 
protege o denunciante no anonimato, não permitindo sequer 
a seus leitores avalíação isenta sobre a procedência e a confia
bilidade das informações que lhe foram prestadas. Não é essa 
a empresa que aprendi a respeitar. Estranho que uma organi
zação séria possa abrigar, em suas páginas, calúnia dessa natu
reza, produzida pela irresponsabilidade dos repórteres." _ 

Sabe V. Ex~. Sr. Presiderite, e sabem os meus compa
nheiros do Senado, como essas notícias- mentiras desvaladas 
- provocam danos. O curto espaço que é dedicado aos des
mentido~, a fuga à responsabílidaçie, por parte de certos- edito
reS, levam a que a inverdade termine por prevalecer. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - V. Ex~ me concede um 
ap:a:rte, nobre Senador Ney Maranhão? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer, nobre 
Senador Rachid Saldanha Derzi. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Congratulo-me com V. 
Ex• por trazer ao conhecimento da Casa_ essa revolta de um 
homem da mais alta dignidade e seriedade como o presidente 
do Banco do B_ra_sil, da mesma for_ma que o presidente da 
Caixa Económica Federal, duas vítimas atualmente da impren~ 
sa, através de políticos que, não conseguindo transações, às 
vezes, menos corretas, se propõem a Vir caluniar homens ·da 
dignidade de Lafaiete Coutinho Torres_ e do presidente da 
Caixa Econômicil Federal. Nós, que somos Parlamentares há 
37 anos, conhecemoS todos os homens públicos desta Nação. 
Dificilmente encontram-os homens de mais dignidade, mais 
honestidade e mais correção do que o presidente Lafaiete 
Coutinho Torres e o presidente da Caixa Económica Federa. 
São homens que tém pautado realmente na mais correta ação 
em benefício desta Nação, seguindo a orientação do presidente 
Fernando Collor de Mello. Congratulo-me, portanto, com 
V. Ex~ pela transmissão dessa justificativa, que não era neces~ 
sária, pois esta ·casa conhece bem a alta dignidade desses 
dois homens públicos. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Raéhid Saldanha 
Derzi, V. Ex• é um homem que, como eu, não tem papa 
na língua, ou seja, fala diretamente sem mandar recados. 
Somos colegas desde quando eleitos deputados federais, no 
Rio de Janeiro. Conhecemos essas figuras. Conhecemos a 
maneira como certas pessoas agem na surdina, plantando notí
cia para desmoralizar as instituições e os homens públicos 
de bem. 

Hoje, neste País, está~se reeditando aquela caça às bru
xas. como nos Estados Unidos, na época do Senador MacCar~ 
thy. Mas a verdade irá prevalecer em todos_os sentidos. 

O aparte que V. Ex~ traz ao meu pronunciamento é a 
expressão de um homem sério, que está fazendo justiça ao 
presidente Lafaiete Coutinho Torres, que honra qualquer car~ 
gopúblico que ocupe, como na direção do Banco do :arasil, 
instituição tradicional do nosso País que tem administrado 
com galhardia, competência e Seriedade. 

Agradeço a V. Ex~ o aparte. 
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O Sr. Rachid Saldanha Derzi- ReSsãTto que não-tenho 
nenhuma transação com o Banco do Brasil ou com a Caixa 
Económica Federal. Mas tenho _o_ dever de reconhecimento, 
como homem público, de defender esses homens que real~ 
mente dignificam o homem público brasileiro. -

O SR. NEY MARANHÃO -Da mesma forma, Senador 
Saldanha Derzi, este Senador não tem nenhuma transação 
e nenhum inspetor de quarteirão no Banco do Brasil. Fala 
com autoridade, como V._Ex• 

Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Áureo Mello- Permite-me V. E~ um aparte? 

o SR. NEY MARANHÃO -Com muito prazer, nobre 
Senador Áureo Mello. 

O Sr. Áureo Mello - QUero ecoar as palavras do nobre 
Senador Rachid Saldanha Derzi a respeito do presidente do 
Banco do Brasil e do presidente da Caixa Económica Federal. 
São figuras lutadoras, inatacáveis, que ajudam e prestam cola
boração ao Governo constituído deste País. Infelizmente, che
gou a hora, como V. Ex~ muito bem acentuou, do macarthismo 
desesperado. Parece que cada indiVíduo que foi derrotado; 
cada cidadão que tem mágoa do Governo; cada indivíduo 
que se julga, de uma maneira o~ de outra,_ não e~evado às 
funções que somente o povo poâe -proporcionar e elevar, acha 
que eSta é a oportunidade de bater a sua manopla na d~r~ção 
do Presidente Fernando Collor de Mello e dos seus auXIhares 
mais diretos. A verdade é que essas figuras· São-realmente 
de recalcados, de cidadãos que querem notoriedade, desejam 
aparecer para que os seus nomes não continuem no calab~uço 
do ostracismo, decorrente dos_ fracassos e derrotas obhdos 
nas umas fentre às manifestações populares. _O Presidente 
Fernando ColloT de Mello e seus auxiliares estão empreen
dendo um movimento sério de reforma neste País: uma luta 
no sentido de que a inflação seja minimizada e tanto mais 
para elevar e engrandecer o nosso povo e a nossa Pátria V. 
EX' há de estar lembrado do que foi feito na Rio-92, que 
demonstrou a sagacidade desse PreSidente, que conseguiu 
atrair para o Brasil todas as fontes adminsitrativas m-undiais
e demonstrou a capacidade deste País e de seu povo para 
realizar um certame que causou inveja e- ãdmiração a todas 
as unidades mundiais deste Planeta. Portanto, Senador Ney 
Maranhão, tem aqui maiS uma palavra de solidariedade_ e 
apoio integrais às palavras que V. Ex~ estâ proferiildo a respei-
to da a~inistraç·ão e· dos seus auxiliares. -

O SR. NEY MARANHÃO- Meu caro colega de Parti~o, 
bravo Sem\do_r pelo Amazonas, as palavras de V. EX" vem 
trazer um testemunho sério, de homem que conhece profunda
mente a vida pública deste País. Neste ins.ta?te, m.eu caro 
amigo, vou repetir uma frase do grande bra~l~.lrQ ~1}-t Barbo
sa, que diz muito bem_ do mom~nto braslleuo: De tanto 
ver triunfarem as nulidades e agigantarem-se os poderes nas 
mãos dos maus, o homem se esquece da honra e tem v~rgonha 
de ser honesto". Essa_ gente que ataca a honra alheta, essa 
gente que fica atrás dos muros plantando notícias, essa ge~te 
tem que ser desmascarada. Tenho certeza absoluta que hoJe, 
neste País, o povo saberá separar o joio do trigo. Essa gente 
se aproveita de uma situação difícil que o País está atraves
sando, quando estamos lutando contra a infl~ç~o e contra 
a falta de credibilidade desta País. 

Falo isso nobre Senador Áureo Mello, porque viajo mui~ 
to para o ext~rior, principalmente para a Ásia. 

Antes de o Presidente Fernando Collor de Mello ass.umir 
o cargo de Presidente da República, não tínhamos crédito 
nem para um telefonema a cobrar no Brasil. Envergonha
va~me disso. Hoje, começamos a ter crédito, investimentos, 
e_ as_ entídade_s internacionais passaram a olhar para o Brasil 
de outra maneira. Porém, essas aves agourentas, que preten
dem desmoralizar os homens públicos que trabalham com 
seriedade neste País, não vão conseguir o que preteridem. 

O Sr. Áureo Mello- Estão querendo, nobre Senador 
Ney Maranhão, _que se repita, neste Pa!s, aq_uela tragédia, 
a odisséía de sofrimento cfue aConteceu com o Presidente Ge
túlio Vargas. Querem encurralar o Presidente Fernando Co
llor de Mello em um beco mais imaginário do que real, fazendo 
com que Sua Excelência se agite, ·se sinta temerOso· e-· seja
capaz até de renunciar ou abandonar o seu posto. Apenas 
eles não conhecem a fortaleza espiritual, a grandeza e a digni
dade do Presidente da República. Não será Sua Excelência 
quem irá suicidar-se e muito menos renunciar. Fer'?ando_Co
llor de Mello vai para a frente junto com o Brasil, porque 
esse é o seu propósito e a sua linha de dignidade, que não 
re_cua ante os tambores tocados para tentar derrubar o sistema 
brasileiro, o regime do nosso País, devidamente consolidado, 
a forma administrativa de governar este Brasil. Es~ou acostu
mado a ouvír, daquela tdbuna, da mesma forma que se ouve 
agora em todos os recantos, em todas as partes, as carpideiras 
do descontentamento, gritando sempre a mesma cantilena 
que gritavam ao tempo de José Samey. Embora José Sarney 
seja um elemento componente do Partido da Oposição e tenha 
sido, quando Presidente da República, igualmente, compo
nente desse Partido, mesmo contra José Sarney ,levantaram-se 
as Comissões Parlamentares de Inquérito, pedindo e dese
jando a desmoralização do Presidente; levantaram~se as vozes 
na tribuna, contestante, profligando, apontando defeitos. Isso 
não se deve repetir no Brasil, porque desmerece o nosso País, 
a nossa Pátria, colocando~nos num pé de igualdade com as 
republiquetas que, de vez em quando, mudam de presidente, 
como o vento muda de direção. Devemos consolidar e fazer 
com que as raízes que foram proporcionadas pelo povo, que 
são as raízes do poder no sentido da sua estabilidade e da 
sua segurança, se aprofundem cada vez mais para que o Presi
dente Collor continu_e a sua administração, tentando arrancar 
o Brasil da situação de quase insolvência a que foi conduzido, 
em_decorrência dos imensos débitos que tinha com o exterior 
e também da falta de segurança, no concernente a sua inflação. 
Muito obrigado. 

O SR. NEY MARANHÃO -Senador Áureo Mello, ter
minando estas considerações, em solidariedade ao presidente 
Banco do Brasil, vou fazer alguns comentários, dando nome 
aos bois, nesse episódio em que tentam envolver o Presidente 
da República. 

O Sr .. Éicio Alvares - Per~ite V. Ex~ u~ apart~? 
O SR. NEY MARANHÃO - Concedo o aparte a V. 

Ex\ nobre Senador Élcio Alvares, com muito-prazer. 

O Sr. Élcio Alvares- Quando V. Ex• chegou ao plenário 
eu estava, praticamente. na fase crevuscular de um pr?~uncia
mento examinando, até onde ·a ise,nção pode pemutu esses 
episódios_ que estão, realmente, brutaliza~do o Brasil, não 
só com conseqüências políticas muito defimd~s, m~s lamenta
velmente, começando já a ter reflexos mm to_ evidentes na 
área econômica.-Diz a história que não_ é bQm_quando uma 
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crise polítiCa está acompanhada de uma _crise-ecor:t:9J!lica._ Nós 
sempre tivemos esse painel, porque toda vez que se instala 
um process.opolítico tão crítico quanto esse e a situação econó-
mica é inquietante, nós temos qtie prever as conseqüências 
daqueles que açodadamente, às vezes, quem sabe, procurarm 
tirar dividendos políticos e eleitorais de fatos que repercutem 
na alma brasileira de maneira tão inteOSa. O que está eviden
ciado, nobre SenadorNey Maranhão, é que nóS estamos viven
do, agora, um momento muito crítico_~ Evidente que a qise 
é política, a crise está girando em termos de interesses políticos 
e aí, desde o discurso mais brilhante do representante da 
Oposição aqui no Senado, aos longínquos rinçóes lá de Ala
goas, tudo isso tem uma repercussão. A_ yersão do Senado 
é uma; a versão do adversário de Alagoas do Presidente da 
República é outra. Tenho me colocado, em todos os momen
tos, dentro de uma posição de busca à verdade. No momento 
em que uma verdade, uma evidência, surgir diante de nossos 
olhos, nós seremos cegos e não estaremos honrando o nosso 
mandato popular se negarmos essa verdade_. Nós te_mos de 
ter a coragem cívica, nobre Senador Ney Maranhão, para 
proclamar, alto e bom som, que nesta CPI que apura irregula
ridade do Sr. Paulo César FArias .... e a CP! já pode ter 
elementos que possam levá-lo à condenação - não houve, 
em nenhum momento sequer, um fato apontando para um 
crime de responsabilidade. 

O SR- NEY MARANHÃO __: Mas tentam mostrar de 
outra maneira. 

O Sr. Élcio Alvares- É exatamente isso que eu -gosi~ria 
de mostrar a V. Ex•. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador, permita-me. 

O Sr. Êldo Alvares- Pois, não, Senador. 

O SR. NEY MARANHÃO - Os políticos de oposição, 
principalmente os radicais comandados pelo PT, pêló-PC do 
B não têm Collor como vencedor; eles querem liquidar o 
Presidente, liquidar o "mito". Eles não aceitam o fato de 
o Presidente Collor ter derrotado as propostas, que hoje já 
estão no lixo, da intervenção do Est~do 11a iniciatiVa privada. 
O muto de Berlim caiu; a União Soviética-se eSfacelou. 

O Sr. Luís Ignácici poâE: se-r Um bonl- sindiciiliSú, ma~ 
é um péSSimo político. Eu o conheço. Ele não tem autoridade;. 
moral para pedir o impeachment ou a renúncia do Presidente, 
porque ele é iritniigo·pessoat do Presidente. Ele contesta aquilo 
que o mundo todo hoje está aprovando: a competitividade. 
Além do mais, Senador Élcio Alvares, há a tese do capital 
sem risco, por ele pregada; ele deveria aprovar a luta que 
o Presidente vem empreendendo contra os cartéis. Contra 
os cartéiS--de não grita. 

Um saco de cimento, que custava 900 cruzeiros, atual
mente custa 25 mil cruzeiros. No PaíS, hoje, a maioria das 
empresas está "cartelizada" e ele não toca nesse assunto. 
Mas quer criar, Senador Élcio Alvares, momentos propícios 
para desmoralizar o Presidente e, o que é pior, não está desmo
ralizando o Presidente; o "partido do atraso" está querendo 
desmoralizar o Brasil. Essa gente está fazendo mal ao País. 

O Presidente traz para o Rio de Janeiro uma conferê?-~ia 
do porte da EC0-92; e a tentam- saboW:r, plantando nottctas 
que poderiam levá-la ao ridículo. Respeitamos o Gove~ador_ 
Leonel Brizola, mas o Rio de Janeiro era tachado de ctdade 
da morte, onde empresários e turistas não-- _podiam chegar 
-o Presidente Collor recebeu mais de 100 Chefes de Estado, 

dando a volta por cima. O Rio de Janeiro, hoje:, é uma cidade 
conhecida em todo o mundo pela sua beleza, pela hospita-
Íidade do carioca. Isso é _o Brasil, Sc;.:nador. - . ~ 

Mas essa gente não tem coragem de dizer isso. Vem 
atacar o Presidente, querendo o seu impeachament, como 
se isso fosse uma brincadeira. O dólar está a 4 mil cruúiros! 
É isso que eles querem, tocar fogo no circo! 

Mas nós, desta tribuna, a maioria dos Congressistas, _e 
a oposição responsável de Ulysses Guimarães, do Presidente 
da Casa, não vamos tolerar isso. 

Eu sabia que essa Comi~são Parlamentar de Inquérito 
ma ser criada dentro de uma violenta em_oção~ E V. Ex~ 
sabe que depois daquela carta do Dr. Pedro Coilor, 160 assina
turas foram conseguidas imediatamente, comandadas por essa 
gente do PT, para que a Comissão durasse até o dia 30 de 
setembro- quando faltarão 72 horas para as eleições, para 
fatorar em cima da emoção. Nós não podemos tolerar isso. 
Temos que estar nas trincheiras, defendendo a democracia, 
mas uma democracia em que não haja aquilo que eles fazem 
e estão acostumados sempre a fazer. 

V. Ex~ deve se lembrar q_ue, na_Com!ssão, um Deputado 
do PC do B, apoiado pelo Senador Suplícy e pelo Deputado 
José Dirceu, tentou desmolarizar o Líder do Bloco, dizendo 
que S.. Ex~ estava na casa do PC Farias num outro dia. -Imediã· 
tamente, contestamos essa afirmação _e, por sorte, o Lícler 
estava na Casa e veio responder à aitura aquela infâmia, aquefa 
notícia plantada. No ov.tro dia, eles reconheceram o erro que 
tinham cometido, mas a primeira notícia é a que fica na im
prensa. Eles já estão acostumados ª patrulhar ideologicamen
te, mas não vão patrulhar ninguém, porque este Congresso 
tem responsabilidade. _ __ -

As notícias, os escândalos que eSúo aParecendo na im
prensa, o· caso, por exemplo, do ex-Líder do Governo, Renan 
Calheiros, que é meu amigo, estão erradas. S. s~ fazia parte 
do staff do Presidente, conhecia o trabalho do Presidente 
e participou da sua campanha, era o Líder do Governo. Como 
eu, que fui o primeiro Senador a apoiá-lo S. s~ conhecia a 
campanha a ~undo. Se o ex-Deputado Renan Calheiros tinha 
conhecimento desses fatos, como homem público sério, tinha 
a obrigação de ir ao Presidente da República e dizer: Presi
dente, está acontecendo isso assim, assim. Como eu faria. 
E se eu sentisse que o Presidente não tomava as providências, 
eu, como seu Líder aqui, viria a esta tribuna e denuncfaria. 
Diria que renunciava à Liderança do Governo, à Liderança 
do Partido do Presidente, porque havia falado sobre todos 
eSseS:' fatos Com Sua Excelência, e que nenhuma proVidência 
havia sido adotada. Mas agora, Senadqr, esse Deputado não 
tem autoridade moral _para falar~ _Es!á ''plantando'' notícias 
inverídicas, querendo "tocar fogo no circo". Porque o próprio 
PC Farias está dizen~o que fi.panciou a campanha dele para 
prefeito. Que autoridade tem esse cidadão para vir à Comissâo 
Parlamentar de Inquérito denunciar? Que palavra esse homem 
tem para dizer que o Presidente da República está envolvido 
nisso, Senador Elcio Álvares? Isso se chama: "tocar fogo 
no circo"! 

E é por isso que eu queria, como V. Ex~ e o Senador 
Esperidião Amin, que essa Cófuissão não fOsse-- criada. -Nós 
temos homens da estirpe de Célia Borja, do Procurador JU.nR 
queira, que estão apurando todos esses fatos. Alguém contesta 
a honorabilidade desses .dois_ h9mens? ~ão. Nós_ tínhamos 
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O SR. NEY MARANHÃO- Correto, Senador. que ter uma Comissão de alto nível, de Líderes, acompa
nhando isso_. Mas não deveríamos ter criado essa ComiSsão 
para ser palco de propaganda do PT, de propagan-da do Sr. O Sr. Eicio_ÁI_vares -_O ex~Deputado Renan Cã.lheiros 
Suplicy, que está nos jornaiS todos os dias. em manchete, falou de maneira aberta e f.çanca que o ex-Presidente dqBanco 
e, muitas vezes, dizendo inverdades, corno naquele problema Central, Ibrahím Eris, havia deixado de_serPresidente, porque 
relacionado com o Ministro Ricardo Fiúza. Todos nós fornos o Sr. Paulo César Farias havia pedido a sua cabeça. E, hoje, 
solidárioS conl-o Ministro naquele problema do orçamento o ex-Presidente do Banco Central vem e declara, textual-
e o Senador reconheceu que estava errado. O que aconteceu? ment~, que isso jamais houve, em tempo algum. Esse _é um 

Tenho certeza absoluta que eles procuram deturpar os fato. Vamos a outro. Teremos oportunidade de ouvir, no 
fatos e fazer com que a vefdade seja invertida em bcnefícío curso desta semana ou da outra, _dois depoimentos: os dos 
próprio, e está aí o resultado: o dólar, hoje, a quase quatro Srs·. Motta Veiga e Marcos Coimbra, Secretário-Geral da Pre-
mi! cruzeiros, a três mil e quinhentos, três mil e se"isCe-ni6s; sidência da República. Foi dito que o Almirante Maxirniniano 
pessoas plantadas na CPI com telefone celular informando da Fonseca teria recusado a proposta da V ASP porque não 
as Bolsas de Valores_. Isso é triste para nós, para o Brasil. tinha disponibilidade no caixa, e ainda chegaram ao detalhe 

Mas homens da estirpe de V. E~. de Alexandre Costa, de afirmar que S. s~ havia dito a seguinte fi"ase: "que não 
de Raimundo Lira e da maioria dos CongressistaS -não vão possuía pólvora para fazer a salva de 21 tiros", ou seja, não 
cair no engodo e não vão ser patrulhados por essa gente, tinha dinheiro no caiXa da Petrobrás. O Ministro Marcos 
que é inimiga do País. Coimbr(!._, que não conheço pes_sqalmente, e é _até estranho 

--- Uffi Senador do PFL dizer isso, mas nunca tivemos qualquer 
O Sr. Elcio Álvare_s- Se V. Ex~ permitir, retOrno ao_ tipoderelaçãoreagiucomveemênciaepediuaoSr.Almirante 

aparte, Senador Ney Maranhão. que dissesse quando ess-e fato havia ocorrido, porque o Embai-
0 SR. NEY MARANHÃO- Pois não. xador foi verificar todas as suas ligações telefônicas e não 

O Sr. Elcio Alvares- V. Ex~ citou fatos que caracterizam 
muito bem que estamos vivendo uma crise política. E na sexta
feira eu havia dito aqui, de público, que entendia que o Presi
dente da República, como comandante supremo do processo 
político daqueles Partidos que estão ligados a Sua Excelência, 
deveria ocupar a televisão para falar à Nação e dizer uma 
palavra de tranqüilidade. Mas o que está acontecendo, Sena
dor Ney Maranhão -V. Ex• te_m que reconhecer- é que 
estamos num processo político. Eu, por exemplo, que sou 
advogado- e o tenho reiterado permanentemente na tribuna 
-olho pelo aspecto que considero fundamental, do respeito 
ao Direito. E tenho dito e reiterado: se em algum momento 
houver qualquer crime de responsabilidade definido, corpori
ficado, que se cumpra a Constituição! E aí quero me reservar, 
talvez, ao mais difícil e importante papel que compete a um 
Senador nesse episódio, que é o do julgamento nesta Casa. 
Então, até a nossa opinião ~precisa ser agora pensada a refie
tida, porque vamos ter a incumbência, sob a Presidência do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, se houver essa des
dita do impeachment ... Também estou de acordo com V. 
Ex•, estão preparando, de modo artificial, um clima de im
peachment. O elogio gratuito ao Vice-Presidente Itamar Fran
co- homem das mais acrisoladas virtudes, que foi aqui exal
tado de maneira tão veemente na última sexta· feira - não 
surgiu de· repente; é um elogio que faz parte da mecánica 
daqueles que querem realmente. 

O SR. NEY MARANHÃO- Mas o Senador Itamar Fran· 
co, o Vice-Presidente da República que conheço, e que todos 
conhecemos aqui, não vai atrás desse "conto de carochinha" 
dessas aves agourentas. 

O Sr. Elclo Álvares -Estou de acordo com V. Ex~ Tarn
bém tenho o maior apreço pela integridade moral do ex-Se
nador Itamar Franco. Mas a verdade dos fatos é que tOdo 
dia: há uma notícia e até, chego a dizer, que o estão paramen
tando, como se fosse um noiv:o, para participar do casamento. 
Mas o que gostaria de fazer_ é_ um apelo. A impre-nsa brãsileira 
tem hoje, talvez, um dos maiores níveis de desenvoJvimen.to 
tecnológico; temos jornalistas da mais alta nomeada, verda
deiros padrões de dignidade na crônlca parlamentar. 

encontrou a chamada para o Sr. Almirante. E este vem hoje 
e diz: "Realmente, penso que_ não foi assim". Mas, a notícia 
foi plantada de tal maneira que em reforço _à declaração do 
ex-Presidente da Petrobrás, Motta Veiga, fechava a infor
mação do_ Almirante Maximiniano da Fonseca, um homem 
a quem, também, tenho o maior respeito pela sua integridade 
moraL Senador Ney Maranhão, essa questão da CPI, envol
vendo por via oblíqua o Presidente da República, só vai ter 
um desfecho político. A essa altura, aqueles que, _como eu, 
buscam a realidade dos autos, têm que cair dentro de uma 
idéia realista: está realmente montado um projeto político 
para desestabilizar o Senhor Fernando Collor _na Presidência 
da República. Esconder isso, torno a repetir, é tapar 9 ~l 
com a peneira. Isso não podemos aceitar. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador, desde o início, 
quando foi criada a CPI, e durante os depoimentos da primeira 
e da segunda testerimnhas, as perguntas da oposição, prinCi
palmente essa oposição radical, não foram feitas com a inten
ção de apurar as irregularidades das quais o Sr. PC Farias 
foi acusado, foram direcionadas para enxugar, esmagar, para 
tentar se conseguir qualquer dado que comprometesse o Presi
dente da República. 

O Sr. Elcio Álvares- Senador Ney Maranhão, permi
ta-me urna pequena viagem no tempo: V. Ex~ estava presente, 
assim como o Senador Esperidião Amin, os Senadores Fetnan
do Henrique Cardoso, Humberto Lucena, enfim, todas as 
lideranças e lembro-me muito bem, que ficOU claro, em alto 
e bom som, até em preservação da instituição democrática 
brasileira, que essa Comissão não se envolveria com o_Presi
dente da República. Se algum fato houvesse com Sua Exce
lência, o foro competente para debater seria a Cãrrüit.ã dos 
Deputados. Nobre Senador, ficou acordado, na ocasião -
sabendo como sabemos, que_ essa CPI pode se prestar a ser 
um instrumento político terríVél e deletério - que ela não 
excederia 45 çlias, a Comis.são. não poderia ultrapassar esse 
tempo. E, agora, verificamos, que a CPI já procura aumentar 
o calendário. E mais ainda, hoje em dia, ninguém tem dúvida 
diSSO, e rião eStou fazendo aqui- quero deixar muito· claro 
-uma defesa do Presidente Collor diante dos f3tos ... 
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O SR. NEY MARANHÃO - Pelo coniiário. 

O Sr. Elcio Álvares- Esta Comissão, diante desses fatos, 
já saiu -ihteirameJÚc -daquele propósito que V. EX~ ouviu. 

O SR. NEY MARANHÃO - Foi desvirtuada comple
tamente. 

O Sr. ElciO Álvares- Em sessão presidida pelo Senador 
Mauro Benevides, foi dito que as oposições, de maneira algu
ma, iriam fazer com que o· Presidente Collor se transformasse 
em réu de uma comissão. O qUe está acontecendo- agora, 
infelizmente, Senador Ney Maranhão, é que Palllo César Fa-_ 
rias vai sendo jogado já à margem da históiia. . -

O SR. NEY MARANHÃO- Já está sendo esquecido. 

O Sr. Elcio Álvares- As preocupações corno Sr. Paulo 
CéSãi Fariãs já eStão sendo reduzidas, e o grande alvo é o 
Presidente da República. Agora, temos_ que ter a· -consciência 
disso, é uma crise política; o Presidente~ olltem, ocupou 6 
espaço polítíco, já deveria tê-lo feito anteriormente ... 

O SR. NEY MARANHÃO - Acho que o Presidente 
deu a resposta na hora exata, a respeito do seu ex-líder. 

O Sr. Elcio Álvares- TCnho a impressão, Senador Ney 
Maranhão, de que o assunto avançou um pouco mais, perdoe
me, o Presidente deveria ter falado um pouco antes, porque 
no momento em que ele começou já estavam sendo dirigidos 
todos os posiciOnamentos políticos em relação a Sua--Exce
lência. Mas o Presidente falou bem, inclusive não se atendo 
à CP!. Era preciso dar uma resposta àNação, exatamente 
sobre a realidade que está vivendo como Presidente, sem 
se preocupar com a CPI, porque a Comissão não é contra 
Fernando Collor de Mello, mas é destinada a aP-urar irregula
ridades do Sr. Paulo César Farias. 

O SR. NEY MARANHÃO- Está bem daro isso. 

O Sr. Elcio Álvares - Quero- só faiei-eSsa colocação 
para V. E~ de que, apesar de ser do PFL, um partido que 
está ligado ao governo, tenho tido assim uma posição de isen
ção para _examinar os episódios. Mas confesso a V. Ex~, Sena
dor Ney Maranhão, que está me preocupando realmente esse 
ódio político; nãó se está fazendo um movimento calcado 
na posição político-partidiária:, que acho válida, um questiona
mento antagónico. Respeito os Senadores Eduardo Suplicy, 
Senador Maurício Corrêa, respeito todos os Senadores de 
oposição, mas acho que a questão é com o Presidente Collor 
e o percebi, Senador Ney Maranhão, quero lhe dar esse deta
lhe, numa comissão da qual faço_ parte, que é a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidaâaniã:. -Muitas das ilosSas vota~ 
ções já estão sendo conduzidas ao sabor de ser a favor ou 
contra Fernando Collor de Mello. IsSo _evidentemente não 
vai levar a nada. Se os fatos prosperarem da maneira como 
estão sendo colocados, se não houver um paradeiro, as conse
qüências serão imprevisíveis. e nós vamOs ter, mais tãrde, 
talvez, quem sabe, V. Ex~ e eu que participamos juntamente 
com o Senador Alexandre Costa, daquela reunião que deu 
início à CPI para apurar irregu1aridades a respeito do Sr. 
Paulo César Farias. de contar a longa história de um capítulo 
que acabou da forma mais lamentável possível nesse País. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador, eu quero com· 
pletar o aparte de V. Ex• _ _ _ 

O que mais me preocupa, hoje, é a situação em que 
estamos vivendo na área económica, Senador - isso é como 
uma bola de neve; é a área da credibilidade; é a inflação 

-qUe O Governo e-Stá tenta~do por todos os meios frear, mas 
a credibilidade tem um limite. Essas pessoas estão querendo 
botar fogo no circo. Isso é que me preocupa, Senador. Com 
o aumento da inflação, aumenta também o desemprego e, 
em decorrência, tantos problemas mais. 

V. Ex~ sabe muito bem -e chamo a atenção para esse 
fato- que a nossa classe política, não está muito bem cOlocada 
dentro da credibilidade do povo brasileiro; partido político 
hoje, mas pesquisas, está em baixa, e a classe política, não 
corno um todo, pelo contrário, nós estamos lutando, fazendo 
o .que é possível para corresponder â responsabilidade do 
mandato que o povo nos delegou, mas uma parte minoritária, 
é que está agindo nos_ bastidores colocando essas notícias. 
Isso tudo pode ter um desdobramento ruim, não para o Presi
dente Collor, mas para o Brasil. 

O Sr. Alexandre Costa- Permite~ me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço o nobre Senador Ale
xandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador Ney Maranhão, 
quero d1zer a V. Ex•_ que meu colega, meu amigo, o Senador 
Elcio Alvares, não foi muito feliz quando se ref~riu às homena
gens feitas aqui ao Vice-Presidente da República. Ele não 
o con~ece, eu sim. M~u colega~ engenheiro civil, conheço-o
há muitos anos. Prefetto de Juiz de Fora por mais de uma 
vez, Senador por duas legisla_turas, convivendo conosço por 
16 anos, ne~ta Casa. Portanto~ exaltá-lo, é um dev~r _cívico. 

O SR. NEY MARANHÃO - Claro. 

O Sr. Alexandre Costa- Exaltar a queÕt? A um homem 
de bem, um homem honrado ... 

O SR. NEY MARANHÃO - Quem tem o respeito do 
Congresso. _ - - --

0 Sr. Alexandre Costa ... um homem digno, que tem 
no Congresso Nacional os seu~ maiores admiradores. Querer 
incluí-lo no assunto, no debate a que nós nos referimos, não 
me parece um fato muito lógico, muito, certo muito coúeto. · 

O SR. NEY MARANHÃO- Concordo com V. Ex• 

O Sr. Alexandre COsta _:_-O senador Itamar Franco tem
se portado de maneira admirável. Até com minhas críticas. 

O SR. NEY MARANHÃO- E V. Ex• se lembra? 

O Sr. Alexandre Costa- Até com minhas críticas, porque 
um Vice-Presidente da República, n-e-sta hora, era para estar 
falando à Nação, levando a sua palavra, que sempre foi correta 
~ séria neste Congresso Nacional. 

O SR. NEY MARANHÃO- Respeitada por todos nós. 

Ç)_Sr. Alexandre Co.sta- Aq contrário, S. Ex~ foge aos 
assuntos. Ele corre dos a~suntos, S. Ex• nãg açula. 

O SR. NEY MARANHÃO- Concordo com V. Ex• 
O Sr. Alexandre Costa - E, nem poderia um -homem 

com a sua persorialidade e condições morais fomentar o terror, 
miséria, a desgraça no País .. Nunca!_ Isso não sou eu que o 
digo, são todos que o conhecem, são todos que assistiram 
a sua carreira brilhante de Prefeito e de S_enador da República. 
Muito obrigado. 

O SR. NEY MARANHÃO- S. Ex• é homem de apagar 
incêndios e não de atear fogo. 
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O Sr. Elcio Álvares- Senador Ney Maranhão, fui citado 
nominalmente pelo Senador Alexandre Costa e quero redar
guir. Acho que o Senador Alexandre Costa fez uma avaliação 
errónea das minhas palavras. Não fiz nenhuma colocação críti
ca ao Senador Itamar Franco, pelo contrário, tive a oportu
nidade de exaltar a sua conduta moral, a sua dignidade. Criti
quei, isso sim, e áí o·-senador Alexandi:e Costa vai enfiilder 
que a crítica é Justa, que- existem, neste momento em CJ.ue 
o Vire-Presidente Itamar Franco tem uma postura tão digna, 
tão correta, aqueles que querem tirar proveito polítíco da 
possível condição do Vice-Prcsidente chegar à: Presidência 
da República. Os que não elogiaram Itamar Franco até agora 
começam a montar uma verdadeira ladainha de elogios que, 
aliás~ digaMse de passagem, quero deixar isso aqui de público 
-o Senador Itamar Franco merece todos os elogios possíveis 
e mais alguns, porque durante a sua trajetória nesta Casá 
sempre pautou seus atos de uma maneira irrepreensível; diria 
mais, lembrando ao Senador Alexandre Costa, meu amigo 
fraterno, que Itamar Franco viveu no meu Estado, para honra 
do_s capixabas. Destituído de mandato, foi um brilhante engeM 
nheiro nas cercanias do Município de Piraçu, onde realizou 
uma obra que o identificou com a terra capixaba. Tenho pelo 
Senador Itamar Franco e, quero apregoar isso, um posicionaM 
menta de respeito. E secundo prazeirosamente todas as pala· 
vras de elogio do Senador Alexandre Costa que~tenlio certeza, 
não são elogios do mciinento, são elogios, exatamente1 de __ 
um colega que acompanhou, de perto, a desenvoltura patrióM 
tica do Senador Itamar Franco nesta Casa. Então, só-Quero 
deixar claro que o sentido crítico do meu aparte, talvez não_ 
tenha eu sido feliz, deu margem à lriterpi"et3Ção do Senadof 
Alexandre Costa, não foi" para ter dúvidas a respeito da postura 
democrática, patriótica e serena do Vice-Presidente Itamar 
Franco, mas sim para criticar aqueles que em elogiando, com 
elogios permanentes, constantes, estão procurando exatamen
strói, que é aquele préMimpeachment, que não pode levar este 
País, de maneira nenhuma, a um destino mais sã:Udável. Esse 
o registro que gostaria de fazer, üicluindoMo no seu d~scurso 
em homenagem ao Senador Alexandre Costa, a quem dedico 
uma admiração sempre crescente e, muito Ina1s ainda, aproveiM 
tando a oportunidade para gravar nos Anais o meu profundo 
apreço ao Senador Itamar Franco. 

O SR. NEY MARANHÃO -Complementando o aparte 
do Senador Alexandre Costa, também tenho uma grande adM 
miração pelo Senador Itamar Franco, meu amigo, homem 
pelo _qual tenho u_m grande respeito, e todos nós do Congresso 
sabemos as atitudes que o Senador Itamar Franco sempre 
tomou aqui. O respeito, a dedicação que S. ~ fein, acima 
de tudo, pelas coisas públicas, e a amizade sincera que nutre 
por todos nós. O Senador Itamar Franco, S. Ex~ é meu amigo 
e quanto_a isso-tenho tranqüilidade, como também o Senador 
Alexandre Costa, aliás todos nós, não vai ouvir, de maneira 
nenhuma, a ladainha dessas aves agourentas. O Senador AleM 
xandre Costa, V. Ex• e cu sabemos_ que o ViceMPresidente 
da República tem os pés no chão, é um homem que conhece 
muito bem essa gente e sabe o lugar que ocupa. 

V. Ex~ há de se lembrar que, há pouco tempo, numa 
inauguração, talvez o Presidente Fernando Collor não espe
rasse, o vice-Presidente Itamar Franco foi o homem que deu 
o abraço de solidariedade no Presidente numa hora em que 
Sua Excelência não esperava. 

O Vice-Presidentc Itamar Franco age na hora precisa; 
não é homem de festa, mas n hora das decisões, na hora 
em que alguém precisa da sua solidariedade, o Presidente 

Fc_rnando CoUor ou qualguer um de nós, o Senador Itamar 
Franco, fazMse presente. É um homem em que podemos conM 
fiar. Se neste País houvesse mais homens públicos da estirpe 
de Itamar Franco, talvez as coisas estivessem muito melhores. 

O Sr. Valmir Campelo- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer, nobre 
Senador Valmir Campelo. 

O Sr ~-Valmir Carri(lelo- Nobie-SemidOr Ney Maranhão,
estou ouvindo com muita atenção o discurso de V. Ex\ e 
quero mais uma vez manifestar o meu ponto de vista. V. 
Ex~ está expressando, com as suas palavas, uma preocupação 
grande, da maioria desta Casa. Tive oportunidade, nobre SeM 
nadar, sextaMfeira passada, de falar sobre o bloqueio natural 
que está acontecendo aqui, digaMs~ de passagem, parece até 
propositadamente, por parte das Lideranças Partidárias, do 
andamento dos trabalhos do Congresso NaCionaL 

O SR. NEY MARANHÃO - E isso é ruim para a nossa: 
imagem, Senador Valmir Campelo. 

O Sr. Valmir Campelo- Perfeitamente. Nobre Senador, 
esta minha preocupação faz com que haja um atrasó enorme 
nO andamento, na tramítiÇão dos projetos, tanto-do Senado 
Federal quanto da Câmara dos Deputados. Estou preocupado 
porque temos projetas i~portantes para serem votados tanto
na Câmara quanto no Senado, como a modernização dos por

- tos, ·a nova lei dos partidos polític9s ... 

. O SR. NEY MARANHÃO- O enxugamento da máquina 
fiscal ... 

O Sr. Valmir Campelo- A reforma fiscal e tantos outros 
projetas em andamento que a Nação, sobre eles, espera de 
nós uma palavra. Também tive a oportunidade de dizer da 
minha preoCupação, nobre Senador, de que há uma minoria 
dentro do Congresso Nacional, colegas nossos, Parlamentares 
que são candidatos a Prefeítos, alguns até mesmo de capitais 
de Estados, que estão utilizando a tribuna ... 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador, dê logo nome 
aos bois. O Senador Eduardo Suplicy é o principal. S. Ex~ 
está em notícia, todos os dias, usando essa CPI. 

O Sr. Valmir Cilmpelo - Nobre Senador, a minha preoM 
cupação é que determ"ínitdos Parlamentares Utilizam a tribuna 
do Congresso Nacional para ter penetração na mfdia, fazendo 
aqui um comício eletróníco. Chegou o momento de dar um 
basta! 

O SR. NEY MARANHÃO- Correto, Senador. 

O Sr. Valmir Campelo - Se por acaso as Lideranças 
partidárias não colocarem em votação os projetas, teremos 
que acabar com esse Colégio de Líderes e trabalhar em função 
disso; devemos votar as matérias reclamadas pela sociedade. 
Quero também_ dizer que a CPI, da qual V. Ex\ como o 
nobre Senador José Paulo Bisol, que aqui e_stá presente, o 
Senado~ Elcio Alvares e eu fazemoS_ parte, está cuinprindo 
o seu papel. A nossa preocupação é apenas buscar a verdade, 
doa a quem doer. Alguns Parlamentares ficam esperando, 
indo à CPI à busca, talvez, das luzes da ribalta, quando a 
atribuição é daqueles Parlamentares que os partidos políticos 
indicaram. Acho que a CPI está cumpriildo com a sua obriga
ção, não há motivo p-ára a paralisação, por parte das Lide
ranças partidárias, dos Projetas em tramitação nesta Casa. 
Estamos preSte a entrar em recesso, temos somente uns oito 
dias úteis, e vários projetas estão esperando para ser votados. 
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Talvez sequer neste semestre ou até memso no próx.imO, tendo 
em vista as eleições municipais, vários desses proJetes recla
mados pela sociedade, não possam ser votados por nós. De 
forma que quero dizer da minha preocupação. Estou acompa
nhando o discurso de V, Ex•, porque comungo com a preocu
pação de ver um Congresso Nacional ágil, vOtando a~ matérias 
reclamadas pela sociedade. Todos sabemos que este é um 
momento difícil que o País atravessa e é, também, oportuno 
para o Congresso Nacional dar a sua contribuição à sociedade, 
esquecendo os problemas que estão acontecendo .na _c:r -
para isso existe um-a CP! - dan~o a sua contnbUiçao ao 
País, votando os projetas que estão pendentes aguardando 
apreciação. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Valmir Campelo, 
no seu aparte V. Ex~ comunga com o meu pensamento em 
um aspecto. Nós, políticos, temos o sexto sentido e estamos 
sentindo que a sociedade exige mudanças, mudanças essas 
que o Presidente Fernando Collor de Mello vem pe~indo 
há muito tempo via projetas· que V. Ex• acaba de cttar e 
que estão dormindo no Congr~sso Nacion!il: . . _ 

Se essa lei de enxugamento da máquma fiscal tivesse 
sido aprovada, há muito tempo, e todos pagass_em os seus 
impostos, talvez, nessa CPI - fora esse_ empresáno depoente 
que, no meu entender, não tem muita ~redibi_lidade, l?orque 
veio- depois de ter quebrado e pelo que dtsse na CPI -viessem 
outros empresários de importância, c_om ~redibilidade, porque 
suas contas, suas receitas estavam corretas. Porém, Senador 
Valmir Campclo, com essa lei víg'enfe, ·quem não- sonegar 
quebra. Todos sonegam. Logo, estão desimpedidos de_ ~i_ze
rem aquilo que querem, ou seja, a verdade. De quem é a 
culpa? Nossa. Nós não aprovamos es5àS leis, e a sociedade 
está exigindo a abertura dos investimentqs. E veja o prob~e~a _ 
dos portos, dos cartéis do cimento, se essa lei já estivesse 
aprovada isso· não estaria acontecendo. . . _ _ ___ . _ 

Concordo com V. Exa, nobre Senador. Acho que tudo 
o que está acontecendo no País, que o povo está aocmpa
nhando passo a passo e olhando o Congresso_, é-porque_·um!l 
parte dos políticos, unüi pãrte_ desse pessoal mais radical, não 
quer saber disso; querem estar sempre na "luz da ribalta", 
aproveitando-se, demagog!ca_mente, dessa CPI, ~qu_e; foi críada 
com fins específicos, para suas candidaturas até o dia 30 de 
setembro, 72 horas antes das eleições. 

o Sr. Raimundo Lira- Permite-nie V. Ex~-um aparte? 

o SR. NEY MARANHÃO -Concedo o aparte ao nobre 
Senador Raimundo Lira. 

O s·r. Raimundo Lira - Senador Ney Maranhão, o que 
está acontecendo no momento é apenas uma questão polítici, 
eleitoral, e económica. Todo o projeto de modernização ~o 
Gován<f do PreSidente Fernando Collor de Mello se baseta 
na economia. O sucesso do plano económico do Presidente, 
no campo da economia brasileira, naturalmente, colocaria 
por terra todas as teses que foram superadas e qu7 e.r~m 
vigentes e estavam na moda ainda no período da Conshtumte. 
Conio V. Ex~ falou, a tese do governo centralizado, do planej_a
mento dirigido, exclusivamente, para· as ~empresas .estatats, 
a corporação tendo seu interesse sobreposto sobre o mteresse 
da maioria dos cidadãos, todo esse esquema que está absoluta
mente superado. 

O SR. NEY MARANHÃO - Os cartéis contrariados, 
não é Senador? 

O Sr. Raimundo Lira - Uma economia cartorial, as 
importações proibidas de concorrer com a indústria ineficie-nte
do País. Enfim, temos, de um lado, os chamados de empre
sários nacionalistas, que querem um país fechado, um p~ís 
sem competição, um país sem concorrência,. .. 

O SR. NEY MARANHÃO -Ser o primeiro do Terceiro 
Mundo. 

O Sr. Raimundo Lira- ... sem investimento no campo 
da competição, da produtividade e da tecnologia. remo~ no 
o_utro segmento da sociedade um setor altamente corpora~IVO, 
que defende os seus interesses como s~ ~st~s fossem os mte- _ 

-, resses DaC:iOiláis ê que~tefizmente, históríca e culturalmente, 
. . sempre foram muito bem representados aqui, no Congresso 

Nacional. Nós temos, agora, o exemplo mais recente: _o pro
jeto de modernizaÇão dos portos. Eu sempre disse que ~e 
esse projeto de modernização dos portos, que todos nós Já 
sabemos que, como está, acarreta um pr~juízo ~n~al de ~proxi
madamente cinco bilhões para a economia brasileira, deiX~ndo 
de gerar duzentos mil novos empregos. M.as, se esse proje~o, 
ao invés de ser direcionado para criar um ststema democrático 
e aberto nas relações portuárias do País, fosse exatamente 
o contrário, ou seja, para melhorar, aperfeiçoar o sistema 
coporativista:;--parã dar mais pr~~ilégi~s aos sindicali~tas q_ue 
dominam, de uma forma ditatonal, o SIStema portuáno naciO
nal, esse projeto já teria sido aprovado há m~is de um ano, 
possivelmente trinta dias após sua entrada aqm no Congre~so 
Nacional. Chegamos à conclusão de que as grandes questoes 
nacionais--Sâo difíceis de ser desenvolvidas, de ser defendida 
pela sociedade brasileira, exatamente porque _as grand~s qu~s-_ 
tões nacionais não têm patrocinador e não dao votos Imedia
tos. E o Presidente Fernando Collor resolveu mudar tudo 
isso. E toda mudança, em todos os países, em todas as socieda
des, indiscutível e inexoravelmente, acarreta um período de 
transição doloroso. Isso tem acontecido em todos os países 
onde um processo de modernidade é implementado por um 
governo. E o que está acontecendo agora? Em pleno ano 
eleitoral de 1992, exatamente no momento em que todos os 
indicativos, todas as previsões dos institutos irite:naci~nais~ 
todas as grandes empresas que estão querendo_ mvesttr no 
Brasil estavam entendendo que o nosso País, a partír de agora, 
e especificamente com a Eco-92, passaria ã~s-er·o marco da 
retomada do crescimento económico. Já existia todo um clima 
para que is·so viesse a a-c-ontecEr. Mas um cres~i~ento econó

-mico em outros moldes: na !:>ase da competiçao, do preço 
liberado, das importações libera~as, de todo o_ processo de 
renegociação da dívida externa já plenamente con~luf~o,_com 
o prestígio-do País recuperado no mercado financerro m~ema
cional, com o prestígio do Brasil recuperados nos orgamsmos 
financeiros internacionais, a exemplo do FMI, BIRD, Banco
Mundial, dos bancosde exportação dos grandes países como 
o Eximbank japonês. Então, no momento em _que tudo es~á 
pronto para r- . o Brasil retome o seu cresc1men:o e cne 
todas as condições para que o processo de modemtdade do 
Presidente Fernando Collor dê certo, aí cai do c-éu, para as 
oposições mais radicais, para que aqueles_ que estão sempre 

- em busca de tragédias para ganhar as eletções em qualquer 
período uma oportunidade como a da CPI do PC. 

O SR. NEY MARANHÃO - São as aves agourentas. 

O Sr. Raimundo Lira -E isso tem acontecido historica
mente no País - essa CPI para apurar as irregularidades 
do empresários PC Fatias_ E, de acordo com os compromissos 
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expressos das mais irriportantcsJiderança"s poiítica:s desta Casa, 
ficou absolutamente definido que a CPI tinha como único 
objetivo irem busca da verdade e descobrir, documentalmente 
e testemunha_lmente, as irregularidades praticadas pelo empre
sário Paulo César Farias.. 

O SR. NEY MARANHÃO- Mas uma minoria está des
virtuando isso, Senador. 

O Sr. Raimundo Lira- Mas o que está acontecendo? 
Nós, que ficamos esse fim de _semana curando uma gripe em 
casa, vendo e ouvindo a televisáo, os jornais e as reVistas 
nacionais, verificamos que esses episódios estão contra os inte
resses nacionais da inaioria dos cidadãos e estão sendo aprovei
tados de forma irr~sponsável do ponto de vista eleitoral e 
económico. Por qilé? PorcJ.uedeterminadosgrupos sabem que, 
ao trazer a instabilidade política e econômica para o País~ 
os grandes especuladores poderão, mais uma vez, sugar de 
forma irremediável a poupança dos pequenos e médios iriVé.Sti
dores que, apavorados co.i:n a instã.billdade económica e políti
ca, correm para o dólar e se desfazem dos seus títulos nas 
bolsas de valoresA. Decorre daí a especulação que aumenta 
aiilda mais a inCifvel má distribuição de renda no País. 

O SR. NEY MARANHÃO- Tem também o rendimento 
eleitoral, nobre Senador, 

O Sr. Raimundo Lira- No momento em que eles fazem 
as. espe-culações, os índices econômicos perdem o controle 
e levam à instabilidade também a área política do País, onde 
os grupos radicais, novamente, aproveitando-se de fatos que 
não têm dimensão suficiente, criam,_ de forma laboratorial, 
uma crise política e económica como esta que está sendo 
fabricada. 

O SR. NEY MARANHÃO - V. Ex• pode observar que 
há muito tempo não havia notícias como essas, plantadas às 
quintas-feiras. 

O Sr. Raimundo Lira- Exatamente. Desse modo, Sena
dor Ney Maranhão, penso que seria uma grande surpresa 
para o Pafs se o ex-Deputado Federal Renan Calheiros, que 
é um desafetu político do Presidente da República, viesse 
a público elogiar Sua Excelência. Entendo, aí sim, que esse 
elogio mereceria as manchetes mais importantes. dos jornais 
e revistas do País. Por quê? Porque terá sido dado um depi
mento positivo de um inimigo de Sua Excelência-. Mas, no 
momento em que um desafeto faz acusações ao Presidente 
da RepUblica, considero que tais declarações estão dentro 
da mais absoluta normalidade, porque, dentro daquilo que 
qualquer cidadão, qualqucrjorna_lista, qualquer parlamentar 
poderia esperar, a Oposição critica o Governo, e este se defen
de. Essa é a ordem natural das coisas. Portanto, Senador 
Ney Maranhão, não me causõu espécie, ou surpresa, presen
ciar as manifestações do ex-Deputado Renan Calheiros, um 
desafeto, um inimigo do Presidente da Repúblic~, Digo inimi
go, porque a política regional transforma adversá~ios. em inimi
gos; se o Deputado Renan Calheiros fosse de Pernambuco, 
de São Paulo ou de Minas, seria apenas um adversário do 
Presidente Fernando Collor. mas como é de Alagoas, necessa
riamente, pelo clima, pela emoção, pelas condições regionais 
da política provinciana, ele se transforma, naturalmente, em 
inimigo do Presidente Fernando Collor de Mello. Dessa ma
neira, considero que as declarações do ex-Deputado Renan 
Calheiros não podem ter credibilidade, não podem ser levadas 
em considerações porque pronunciadas por uma pessoa -

diz-se, desde que saiu do Governo - que é adversária e 
inimiga do Presidente da República. Mais ainda, Senador~ 
fico profundamente preocupado quando vejo parlamentares, 
na televisão, pedindo que o Presidente se licencie ou que 
renuncie, sugerindo um impeachment. Lembro-me que já vi 
filmes parecidos num 2assado recente. Consideto isso um des~ 
respeito ao Senado Federal; um desrespeito aos companheiros 
Senadores,. porque só o Congresso Nacional, e em última 
instância o Senado Federal, após a apuração d~-~-~ crime 
de responsabilidade, poderia iniciar um proCesSá dessa oraem. 
Entendo que é um desrespeito ao Congresso Nacional e um_ 
desrespeito à Comissão Parlamentar de Inquérito que está 
fazendo um trabalho positivo, bem feito- apenas esse traba
lho está sendo capitalizado politicamente- e um desrespeito 
sobretudo a esta Casa, que, tenho certeza, não concorda ço·m 
afirmações levianas, precipitadas e irresponsáveis. Nesse .senti
do. Senador, deixo aqui no plenário do Senado Federal o 
mais veemente pro-testo, porque nós, que fazemos parte da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, lá estamos em busca da 
verdade. Não queremos utilizar politicamente o trabalho da 
CPI. O trabalho tem que ser feito com um único objetivo 
-como disse o Senador Elcio Alvares: a busca da verdade, 
sem pi-õteçãO a quem quer que seja, sem acobertamento. a 
ninguém; apenas a busca da verdade. Protesto devido àqueles 
que procuram, mediante esse trabalho sério, constitucional 
e representativo, utilizá~lo em causa própria ou em causa parti
dária para conseguir atingir objetivos político-eleitoreiros. Va
mos, portanto, Senador, colocar as coisas nos seus devidos 
lugares e pedir a Deus que ilumine este Congresso Nacional, 
que reduza a carga emocional que sempre reveste esses mo
mentos difíceis da história política brasileira. Vamos ver se 
o bom senso, a verdade e principalmente a objetividade ilumi
nam o nosso Congresso a fim de que encontremos a verdade, 
não só nesse episódio, mas em toQ.os os demais, onde a digni
dade e a honra do nosso País estejam em jogo. Muito obrigado, 
Senador. 

O SR. NEY MARANHÃO - Sou eu quem agradece a 
V. Ex\ em meu nome pessoal, respondendo o aparte de y. 
Ex~, Presidente da importante Comissão de Economia do Se
nado e que conhece muito bem a área económica. Neste mo
mento, não falo como Líder do Governo em exercício, ou 
Líder do Partido do Presidente. 

Penso que a situação em <}ue rios encontramos pede que 
o Congresso vote com urgéncia matérias de grande impor
tância para o desenvolvimento e para a área econômica do 
País. 

Se eu fosse Presidente da República faria uma avaliação 
e convocaria o Congresso extraordinariamente, no dia 30 deste 
mês, especificamente para votar essas matérias e, mais ainda, 
para demonstrar à Nação que temos de extinguir rapidamente 
essa comissão, que está parando o País, causando um clima 
de falta de credibilidade~ V. Ex• acabou de citar o problema 
das Bolsas, a posição do dólar! Isso é questão de confiança, 
iriclusive de nossos credores_externos. 

Assim, como Presidente da República, convocaria o Con
gresso para continuar os trabalhos especificamente nessas ma
té-rias e mostraria à Nação que o Presidente está com espírito 
aberto, tranqüilo quanto à transparência de seu Governo e 
que não tem nada a ver com esse escândalo em que tentam 
jogá-lo. 

E essa comissão, se Deus quiser, vai concluir esse assunto 
e apurar as razões de ter sido criada, demonstrando que o 
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Presidente da República nada tem a ver com os __ escândalos 
do senb,or PC Farias, denunciados pelo Dr. Pedro Collor de 
Mello. 

Mas isso não se dá no presente caso. O senhor Lafaiete 
Coutinho Torres é reconhecidamente probo e capaz; sua ho
nestidade de propósitos, os resultados que alcançou, classifi
cam sua administração como das mais operantes na história 
do Eanco do Brasil. 

Sr. Presidente, ao terminar este pronunciamento, solicito 
a transcrição, nos Anais, dos documentos que -o Sr. Lafaiette 
Coutinho Torres julga resultar rle um dever de homem público 
no esclarecimeilto, e o mais cabal, à opinião püblica deste 
País, o que demonstra, mais uma vez, a transparência de 
seus atas de dirigente do nosso maior estabelecimento de 
crédito. · · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
NEY MARANHÃO EM SEU DISCURSO.' 

Exm' Sr. 
Senador Ney Maranhão 
Senado Federal 
Brasilia - DF 

Senhor Senador, 

Brasilia (DF), 12-6-92 

COmo administrador públic-o que se pauta na absoluta 
transparência de seus atas e em defesa da minha honra pessoal, 
encaminho a Vossa Excelência os_ seguintes documentos: car
tas enviadas ao Excelentíssimo Deputado José Dirceu e ao 
Sr. Ruy Mesquita, diretor responsável do Jornal da Tarde, 
além de nota oficial do Banco do Brasil, publicadã n6 mesmo 
jornal, na edição de hoje, esclarecendo a verdade dos fatos 
e refutando as calúnias de que eu e o Banco do Brasil fomos 
vítimas nas matériaS "PC compra aviões e prospera -mt c'riSen~ 
de 2-5-92; e "CPI vê conexão entre PC, Banco do Brasil 

4: BANCO DO JRASII. SA. 
~ cwn. llo l'lalsiderJ» 

~ r,: 1: ...-; '~"'; '!:. T .-; 'I! •• :. .... _ .......... .. . .... . ... . ".- ..... . ., .... - . ..,;~ .... .. .. .. ,_.~ ......... --,. ........ -.... -----

e a Caixa", de 11-6-92, dos jornais O Estado de São Paulo 
e Jornal da Tarde, respectivamente. 

Atenciosamente, Lafaiete Coutinho Torres, Presidente. 

Exm' Sr. 
Deputado José Dirceu 
Câmara dos Deputados 
Nesta 

Sr. Deputado, 
Surpreendeu-me matéria publicada no jornal O Estado 

de São Paulo, na edição de 2-5-92, atribuindo a Vossa Exce
lência denúncia de que o Banco do Brasil estaria se utilizando, 
preferencialmente, de táxis-aéreos das Empresas Brasil Jet 
e Mundial Táxi-Aéreo, de propriedade do empresário Paulo 
César Farias. Por acreditar que o Senhor Parlamentar, embora 
de boa fé, tenha sido motivado por falsas afirmações, cum
pre~meesclarecê-lo de que, desde minha posse na presidência 
do Banco do Brasil, em maio de 1991, até a presente data, 
não consta dos nossos registres qualquer contrato de afreta
mento de aeronaves com as empresas mencionadas por Vossa 
Excelência. 

Quando necessitamos dess_e tipo de transporte, eStTita
mente no interesse do s_erviço, contratamos, para eventuais 
viagéns, a empresa Líder Táxi AéreO. Assim, informamos 
que, de julho de 1991 a maio de 1992, foram realizadas dez 
viagens em aeronaves daquela empresa, para os destinos e 
eventos relacionados em anexo, onde a minha presença, en
quanto presidente do Ban.co do Brasil, foi necessária e impres
cindível, não comportando, pela urgência, a utilização de avião 
de carreira. 

Finalmente, esclareço que o Banco do Brasil mantém, 
ainda, para transporte de numerário e deslocamento eventuais 
de seus diretores, também exclusivamente no interesse -do 
serViço, um avião Xingu, com capacidade para seis pessoas. 

A disposição de V. Ex• para quaisquer outros esclare
cimentos. 

te. 
Atenciosamente, - Lafaiete Coutinho Torres, Preslden-

·-····· ':"-·--

C~R\'l"~ . •. •. \ . \..} ! 
v~- ~·~ 

-----, 

Afretamento de Aeronaves 
'2' Lider Táxi Aéreo S.A. 

• 

--- ---·----·~-- _j 
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REUNIÃO SUPERJNTENDEI'li'ES E OEREI'lru. 
JUNTAMENn COM O MINIS'll\0 DA 
AORJCULT\.IAA. 
REUNIÁO PRODUTORES E UDER.ANÇAS RU· 
IWS. 

RIO DE JANEIRO: 
ASSINAl\JRA OC ATOS COM O GOVERllóO 00 
ESTADO, JUNTAMENTE OOM O PR.ESIOf.NTE 'I 

DA REPÚBLICA. l 
RECIFE: i I 
ASSINAnJRA CONVtNJO FV!IIDEC CúM O 
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I 
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RE.PúBUCA. -~~.-~:.: DO BD DA EN(X)HTitO ADMJNI~~~ 
AM~RJCA DO SUL 
AUDiê.NCIA El(MO. SR.. NIN1ST1l0 DA 
fAZENDA. 
AUDitNOA EXM(). SR. MIN1ST1l0 l>A . 

IINDOSTIUA E COM'-ROO. . 
AUDibie1A EXM(). SR. PR.ESIDErm.: DO ! 

BANCO CENTIW- \ I FESJ1VI~ADE DOS 50 ANOS DA ACltNOA EM · 

\ 

ASSUNÇAO. I 
REUNlÀO ANUAL DIRJGENTES DE B>\NCOS.l 
JUI\TAMO."re COM O PREStDE!'(I'Jõ 00 Br'-'líCO r 

1 CENTRAL E O MINIS'J'RO DA ECONOMIA ! 
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BsB/B.HORJZO!'.TE/BSB ' ACOMPANHAR O MINISTRO DA ECOSOMI.\ NO' 
l:NCONTRO COM . EMPRf:SÁRIOS DA 
INDÚSTRIA. 
ENCO!\.TRO COM .AOROPECI..'ARJS fA.'> E. 
CAI'EIC'lJL TORES. 
VISITA JORNAL •ESTADO DE M!NAS". 
AUDI~NOA PRESIDENTE DO BAACü DE 
DESENVOLVI MetrO PE MINAS GERAl 'i. 

I 
. I 
: o7Jl3.9:' I I 

BSB.'FLORIAIIIÚPOIJS/USB j REUNIÃO COM AUTORIDADES, LIDI:FA"'C:.\S I 
l RURAIS ECOOPERA11VAS. . I. 

:i7.o3.9.l BSBIARACAruJBELtM/SP 
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IERCIPL•, ;~~~: . 
~ ~ ... tt~ 

VISITA INsnnJTO LClJ'IiYAL FONTES. 
INAUGLIAAÇAo INSTAJ.AÇOEs HOSPITAl. DE 
QRUitOIA. . 
kEUNI.\o DA Ollttl'OIUA. 
ASSINAnJRA CXJNVtNIO MIPEM..OURO O:IM A 
FEDERAt.\o DAS INDOs'nuAs E FEDnRAÇÁO 
DO COMtRao DO ESTADO. 
IU:UNlÁO COM GUENTES E OküÁOS 
llEOIONAJS. 
INAUGURAÇ.\o DO Cf;FOR·ARACAJU • 
ASSINAnJRI\ DE CONVÍ.NIOS COM O 
00\IER!IIO DO ESTADO. 

BELÉM: 
ASSINATURA DE CONVtNlO BANCO DO 
BRASIL E PR.EFEITUM MUNICIPAL DE lsEl.tM. 
ASSINA TUM CONvtNIO MD'EM..OL 'R O COM A 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTIUAS E FED!!RAÇÁO 
DO COMtROO DOESTADO . 

t• ASS!~ATURA CoNVÉNIO FUNDEC CO~ O QO. 

~ VER.'IIO DOESTADO. 
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11ARnarAÇÁO NA COMmVA 00 PRES!DI::.t-7E, 
DA REPUBLICA EM VISITA OAOAI.. AO RIO DE. 
JANIZIRO. ! 

I 

I 
i 
' 

IIm' Sr. 
Dr. Ruy Mesquita 
M.D. Diretor Responsável 
Jornal da Tarde 
São Paulo (SP) 

Prezado Senhor, 

Brasflia, .11-6-92 

CaUSou-me revolta a matéria HCPI vê cOn-exãO e-ntre- PC, 
BarlCO do Brasil e a Caixa", publicãda na edição de 11 ·d.e 
junho, desse jornal. Sem base em nenhuma documentação, 
provas ou até mesmo indícios veroassímeis e, o que é ainda: 
mais grave, alheio aos argumentos do Banco do Brasil, o 
Jornal da Tarde abriga em suas páginas urria história de ficÇão, 
envolvendo uma instituição centenária ririin-epiSódio da maiOr 
gravidade, com objetivo único de denegrir a_minha imagem 
e atacar a minha honra como homem público. 

O Iato provoCã -maior indignação p(>r- eSsa publicação 
já ter Sido infOi"iiútda de que, desde minha posse na Presidência 
do Banco em maio de 1991, até a presente-data, não consta 
de nossos registras qualquer contrato de afretamento de aero
naves com a empresa Brasil Jet, de propriedade do Senhor 
Paulo César Farias. - - · · --· 

Como já afirmei áhterlofin6rite, riâO_- me cabe julgãr as 
prátiCas jornalísticas de uma empresa conceituada corria é 
a "S.A. Estado de São Paulo", mas não posso, igualmente, 
deixar de me reportar a V. s~ para manifestar minha indig
nação diante de ver o Banco do Brasil e a minha pessoa, 
enquanto seu presidente, arrolados numa denúncia infame, 
sem nenhum fundamento, como a da matéria "BB e CEF, 
no esquema PC". O JOrDal da T&fde-Protege ó _denunciante' 
no anonimato, nãO permitiôdo sequer aos ·seuine1tOres-avana~ 
ção isentá sobre a proCedência e co'nfiabllidade das infOrma
ções q·ue lhe foram prestadas. 

Não é essa a empresa que aprendi a respeitar. Estranho 
que uma organização séria possa abrigar em suas páginas calú
nias dessa natureza, produzidas pela irresponsabilidade dos 
repórteres. Espero que, em nome da minha honra, a verdade 

_ dos fatos seja restabelecida, como convém a um jornal com
prometido com o jornalismo conseqüente, que informa correta 
~ idoneamente aos seus leitores. 

_Atenciosamente. - Lafaiete Coutinho Torres,Presiden-
te. 

NOTA OFICIAL. 

A propósito de notícia publicada no Jornal da Tarde, 
de 11-6-92, sob o título "BB e CEF, no esquema PC", e 

· subtírulo "É o que a CP! está tentando apurar. Vôos fretados 
seriam a fonte dos lucros do empresário", é imperioso que 
a verdade dos fatos seja reposta nos seus devidos termos. 

Essa notícia surgiu riO dia 2-5-92, no jornal O Estado 
de S. Paulo, em artigo assinado pelo jornalista Gabriel Noguei
ra e citando como fonte da informação o DePutado José Dir
ceu (PT- SP). 

Partindo da premissa de que a imprensa deve se valer 
em primeiro lugar da verdade, o autoi do artigo deveria, 
anteS de pübJicar a matéria, ter-se valido de_ informações junto 
ao Banco do Brasil. Um jornal sério co_meça pela escolha 
de suas fontes. No caso, além do teor inteiramente falso das 
afirmações, observou-se a deliberada intenção de macular o 
nome da Instituição Banco do Brasil e de seus diri&enteS. 

Por isso-mesmo~ em atenção ao Congresso Nacional, o 
Banco endereçou eril 22-5-92 Cârta a:o Deputado José DÍÍ"ceu, 
esclarecendo-o de que desde maio de _1991 (quando assumi 

--a Presidência do Banco), não consta nos regj.stros dó Banco 
qualquer contrato d~_ a~retamento ~~-aer<?na_ve~ cpm as empre
-sas menciOnadas pelo Deputado. Esclarecia ainda que no pe-
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ríodo maio/91 a maio/92, foram realizadas 10 (dez) viagens, 
estritamente no intereSSe do serviço,-·-somente através da em
presa Líder Táxi AéreO. 

Apesar desses amplos esclarecimentos, não cuidou o Se
nhor Deputado de restabelecer a verdade - como deveria 
acontecer a pessoas que receberam um mandato parlamentar 
para defender as instituições d.o País -, permitindo que a 
notícia Ialsa tivesse curso e fosse levada agora, como infor
mação privilegiada, à Comissão Parlamentar de Inquérito que 
investiga 3~ atiVidades do empresários Paulo César Farias. 

A notícii publicada em 11-6-92 fio Jornal d8 Tiid.e, por
tanto, carece de qualquer fundamento, sendo que a principal 
fonte dessa inverdade detinha informaçõeS privilegiadas, for~ 
necidas pelo Banco do Brasil com a maior transparência. 

Diã.nte desses dados, ao Banco do Brasil só resta registrar 
o ocorrido, pelo compromisso com a verdade. -

Brasfiia (DF); 11 de junho de 1992. - Lafaiete Coutinho 
Torres, Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão1 o Sr. 
Rachid Saldanha Derzi, 3" Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar_. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB- CE- PronunCia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~$ e Srs. Senadores, 
a representação nordestina nesta Casa Legislativa e na Câmara 
dos Deputados tem~se ocupado, com admirável pertinácia, 
das distorções registradas no desenvolvimento daquela faixa 
territorial do País, apontando _falhas e orni~&ões ocorridas ao 
longo do tempo. 

Agora, com a grave crise económico-financeira que atrn--· 
vessa a Nação, acentuam~se, ainda mais, as desigualdades 
regionais, as quais; ein razão -da dimensão adquirida, tê~ 
proporcionado a eclosão de movimentos separatistas, o que 
fere não somente a Federação, mas a_ própria nado_nalidade..:... 

Por isso -Sr Presidente -não posso aceitar a InstruçãO 
Normativa n"' 60, de 1992, do Sr. Diretor da Receita Federal, 
que, ao definir os portos de entrada de veículos importados 
no País, excluiu, sem qualquer fundamento de ordem técniça, 
o Porto do Mucuripe, agravãndo, assim, de modo enfático, 
a situação do setor industrial e, conseqUentemente, da labo
riosa classe operária do meu Estado. _ . 

Nesse sentido, acabo de receber telex do Dr. Luiz Esteves 
Neto, ilustre Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Ceará, o qual lerei a segUir,--fazendo, ante~. um apelo 
veemente ao senhor MiníSti'õ de EStado da Economia, Fazen-. 
da a Planejarnento, Dr. Marcfiio Marques Moreira e aO.Dl.re
tor do Deparamento da Receita Federal, para que reexa
minem a matéria, tendo em vista, especialmente, as peculia
ridade da região nordestina e 'O desenvolvimento integrado 
e harmónico do País. · -

Tem o seguinte téoi o teleX 'referido: 

"Senhor Mauro Benevides 
DD. Presidente do Congresso NaCional 
Brasnia-DF. . .. 

Surpreso tomei conhecimento da Instrução Nor
mativa n' 60, de 5 de maio de 1992, do Diretor do 
Departamento da Receita Federal que define· os-portoS 
onde podem entrar os veículos importados, tendo em 
vista que mais uma vez o Ceará foi discriiiiiiiado, pois 
não está incluído_entre os Port.os es~lados. 

Inicialmente foram re.lacionados os Portos de San
ta·s~SP, Rio de Janeiro-lU, Manaus-AM, Rio Gran
de-RS, Belém-PA e Recife-PE, além dos Portos de 
fronteira de Uruguaiana-RS e Foz do Iguaçu-PR. 

Temos informação _de qu~_Q_osteriormente foram 
inCluídos os Portos de Vitória-ES, e sãfvador-BA. -· . 

É de estranhar tal discriminação pois o Porto de 
Fortaleza apresenta todas as condições técnicàs, tendo 
o Estado capacidade financeira e a receita capacidade 
fíScal, especialmente esta quanto ao número e compe~ 
tência dos auditores fiscais, haja vista qué dos SOO audi
tores récem-recrutados nenhum foi designado para o 
Ceará, o que prova a capacitação da ReCeita Federal. 

Solicitamos que o insigne senador providencie jun
tos, aos Exm"', Srs. Ministros da Fazenda e Diretor 
do Departamento da Receíta Federal a inclusão do 
Pqrto do Ceará entre aqueles que podem receber carrÇ>s 
importados, evitando para nós cearenses outras despe
sas desnecessárias. 

Atenciosamente, Luiz Esteves Neto-:- Presidente 
Federação Indústrias Estado Ceará." 

Espero, pois, que o Ministério da Economia reveja· a 
deciSão ma[sinada, ac_olhendo o justo pleito da Federação 
da$ Indústrias de meu Esta,dO. __ 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. OilACIR S-OARES (PFL - RO. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'"s e SrS. Senadores, ve
nho hoje a esta tribuna para fazer um regiStro e uma saudação. 
Tiv·e~a satisfâ:ção de receber o primeiro número da publicação 
"TribUtação em Revista", editada pelo Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais dO Tesouro Nacional. 

Quero cumprimentar o Sindicato dos ÀuditO.res, na pes
soa de sua Presidenta, Maria Izabel Mota de Alriú:!ida~ pefa 
qualidade e s_eriedade do trabalho que essa revista representa. 
No momento em que se discute nacionalmente d projeto do 
Governo, de uma ainpla reforma fiscal, esse Sindicato dá 
uma contribuição maíúscula ao debate, através dessa publi-
caçãQ. .. . __ ·-· . ._ _ 

A revista traz em seu núme.ro inaugural artigos sobre 
a reforma tributária, da autoria de econimistas, cóm a expe
riência do ex-Ministro -aa Fazenda Mário Henrique Simonsen 
e do Dr. Luiz Gonzaga Belluzo, Assessor do Governo do 
Estado de São Paulo para Assuntos Internacionais. 

Além dos trabalhos desses dois brilhantes economistas, 
a publicação contém. artigos sobre temas importantes, como 
a instítu"i"Ção do tribUtO ií.nico Sobre valor agregado, uma das 
propostas inovadoras da reforma de iniciãtiva do Governo, 
e a evasão fiscal, um problema grave que precisa ser erradicado 
da vida brasileira. 

"Tributaç;l\o em _Revista" tra~ .ain~a informações_ 59bte 
indicadores tributários e financ"eiiOS-e ãc6rdãos do Conselho 
de Contribuintes, dados de inestinlável valÕr para os que lidam 
nesse-tampo. 

Assim,-Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo parabe
nizar O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Tesouro 
Nacional pelo exemplo de uma prática sindical madura, res

. ponsáVei e ~ficiente que dá com a publicação de "Tributação 
em Revista". 

·Quero, também, aproveitar a oportunídade para fazer 
algum·as considerações sobre a refon;nÇt td_but_árj;:~. que o Go-
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vemo do Presidente Collor vem cortduzindo com~ coragem 
e denodo. Trabalho realizado por uma ~cor:tlissão presidida 
pelo Dr. Ary Oswaldo Mattos Filho, o proj_eto foi discutido 
com os Governos estaduais, num esforço de aperfeiçomentO 
e obtenção do apoio indispensável para sua aprovaÇão pelo 
CongresSo Nacional, ainda este ano. 

Elemento fundamental para a complementação do pro
grama económico do Governo do Presidente Fernando Collor, 
pedra de toque para a derrubada definitiva da inflação, e 
alavanca indispensável para a retomada do desenvolvimento 
económico micional, o projeto de reforma fiscal pretende reor
denar a arrecadação e os gastos públicos nos três níveis de 
Governo, distribuindo melhor as receitas e as despesas da 
União, dos Estados e dos Munidpios. Busca, também, corrigi! 
distorções graves hoje existentes na vida nacional, como, por 
exemplo, a injustiça do sistema tributário_em vigor, que arran~ 
ca tudo de quem nada pode e estimula a sonegação por parte 
daqueles que deveriam contribuir mais, porque melhor situa~ 
dos financeiramente. 

Impostos justo-s, segundo a riqueza de cada um, com 
alíquotas adequadas ao recolhimento da contribuição razoável 
de todos, em vez de escravizar uns poucos, atribuindo-lhes 
carga insuportáVel, é o caminho que vem sendo buscando 
nesse trabalho. 

É íriadmissível, por exemplo, uma taxação indireta de 
30% sobre alimentos, que iguala milionários e miseráveis na 
compra do pão de cada dia:_ T_ambém não pode dar certo 
um país em que -das três milhões de empresas existentes, so
mente sete mil paguem 80% de todo o Imposto de Renda 
de pessoas jurídicas. Do mesmo modo, não se pode conceber 
que apenas 2% da população, ou seja, só trés milhões de 
brasileiros paguem o Imposto de Renda de Pessoa Física. 

Um exemplo' claro d"e que adiminUíçãO de alíqUOtils pode 
estimular a eConomia e aumentar a arrecadação é o caso recen
te da redução dos impostos sobre veículos, mediante um acor~ 
do inédito na vida brasileira. O eri.tendimento entre os Govér~ 
nos federal e estadual,_ sindi_catÇ>s e montadoras, que reduziu 
em 6% os impostos sobre veículos, aumentou a venda de 
automóveis, de vinte e nove mil unidades, em março, para 
setenta e uma rríil, em abril, com salto na arrecadação, de 
cinqüenta para duzentos e quarenta e cinco bilhões de cruzei
ros, de um mês para o outro. 

O ·projeto eln eSfudo tem cOmo objetivo ieduzir a sone
gação que, se extinta, propiciaria arrecadação ·de mais qua
renta bilht;es de dólares nos três níveis de Gõvelno. No campo 
do Imposto de Renda de Pessoa Física, o projefo que:r àuplica_r 
o número de contribuintes. Estimawse que isso triplicaria a 
arrecadação do Imposto de Renda em três anos. Simplificar 
a arrecação, fiscalização e escrita tributária é outra das virtudes 
do projeto. - -

Distribuir melhor recursos e encargos entre: União, Esta
dos e Municípios também é outro dos pontos importantes 
desse trabalho. A descentralização, prevista para· um prazo 
de trés anos, se tá feita Princípalrnente nOs Campos da educação 
e da saúde, com o corte de um terço previsto para as verbas 
de cada um dos Ministérios correspondentes. 

Estas são apenas algumas das questões que foram tratadas 
pela equipe governamental, que vem conduzindo a fe_itura 
do projeto de reforma fiscal em democrática peregrinação 
pelo País. Já se falou muito em entendimento nacional. Çreio 
que este é um momento privilegiado para um grande acordo 
em torno da reforma fiscal, que pode mudar a face do Brasil, 

promovendo distribuição de renda e desenvolvimento econô
mico sustentado. 

Quero me congratular com o Governo do Presidente Fer
nando Collor e,, particularmente, com a equipe que se empe
nhou com afinco e maturidade na busca de soluções concretas 
e viáveis. E quero apelar a todos os Srs. CongreSsistas, para 
que, chegado o projeto governamental ao Congresso Nacio
nal, se empenhem na sua aprovação, deixando de lado posi
ções partidárias e interesses menores ou localizados. Há um 
interesse maior, da Nação, em jogo neste momento. A apro
vação de uma reforma fiscal justa e racional trará, indubita
velmente, ainda que não a curto prazo, benefícios para todos. 

Era o que tinha a d~zer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais 
havendo a tratar, a presidência vai encerrar os trabalhos, desig~ 
nando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

O~DEMDODIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 52, DE 1992 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmara n• 52, de 1992 (n•2.950/92, na Casa de origem), 
que prorroga o termo final do prazo previsto no art. 
3• da Lei n• 8.352, de 28 de dezembro de 1991, e dá 
outras providências, tendo _ 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Re~ 
lator: Senador Chagas Rodrigues. 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N'7, DE 1992 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 7, de 1992, de autoria do Senador Iram Saraiva, 
que 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 estabelece limites e condições para concessão de ga
rantias, tendo PareCeres 

-~da Comissão de Assuntos Econômicos, sob n9 
164, de 1992, favorável ao Projeto, nos termos de Subs
titutivo que oferece; 

_-:-de Plenári_o, sobre as emendas de Plenário, Re
liltor: Senador Raimundo Lira, favorável à de n9 4; 
e contráriq às de n~ l_a 3. 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 26, DE 1991- COMPLEMENTAR 

Em votação, em turno único, do Projeto dé Lei 
do Senado n9 26, de 1991-Complementar, de autoria 
do Senador Ronaldo Aragão, que altera a Lei Comple
mentar n9 41, de 22 de dezembro de 1981, tendo 

PARECER favorável, sob n• 39, de 1991, da Co-
missão - -

-de Assuntos Económicos. 
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-4--
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

W2, DE 1992 

(Incluída em Ordem do Dia1 nos termos do art. 
358, caput, do Regimento Interno.) 

Inclui artigo no texto da Consti~uição Federal, con
ferindo competência ao Congresso Nacional para desti
tuir Ministro de Estado e Secretário da Presidência 
da República. (19 signatário: Senador Francisco Ro·
llemberg.) 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

No 3, DE 1992 

(Incluída em Ordem do Dia, nos termos do art. 
358, caput, do Regimento Interno.) 

Altera dispositivos- da Constituição Federal. (!9 
signatário: Senador Odacir Soares.) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 2 minutos.) 

ATA DA 1' SESSÃO, REALIZADA EM 
17 DE FEVEREIRO DE 1992 

Publicada no DCN - Seção II -de 18-2-92 

Retificações 

Na página n" 275, 1' coluna, após a legislação citada do 
Projeto de Decreto Legislativo n9 3/92, que aprova o·-ato que 
outorga permissão à Rádio Regional dos Lagos Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Patro
cínio, Estado de Minas Gerais;inclua-se por omissão o seguin
te despacho: 

(À Comissão de Educação.) 

Na página n9 276, 2~ coluna, após a legislação citada do 
Projeto de Decreto Legislativo n~ 4/92, que aprova o ã.to que 
outorga concessão a Radiodif1,1são sonora em orida média na 
cidade de Pão de Açúcar, Estado de A_lagoas, irtclua-se por 
omissão o seguinte despacho: 

(À Comissão de Educação.) 

ATA DA 5• SESSÃO, REALIZADA 
EM 20-2-92 

Publicada no DCN Seção II, de 21-2-92 

Retificação 

Na página 397, 2~ coluna, imediatamente após o PrOjetO 
de Resolução n9 3, de 1992, exclua-se, por publicação indevida, 
o seguinte: 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 4, DE 1992 

Acrescenta um parágrafo - 2.! - ao artigo 1.031 
do Código de Processo Civil, transformando o atual 
parágrafo único em § 1 ~ 

O Congresso Nacional decreta: __ -~- _ 
Art,. 1• Fica acrescentado um § 2• ao art. 1.031 da Lei 

-n, 5.869, de 11 de. janeiro de1973 (Çqdigo de Processo Civil), 
alterado pela Lei n' 7.019, de 31 de agosto de 1982, com 
t seguinte redação: 

"ArL 1.031 ......... -............................. : ..... : .. .. 
§ lç. O disposto- neste artigo aplica-se também, 

ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro úni
co. 

§ 2Ç> Transitada em julgado a sentença de homo
logação de partilha ou adjudicação, o respectivo for
mal, bem como oS alvarás referente-s aos bens po·r ela 
abrangida, só serão expedidos e entregues às partes 
após a comprovação, verificada pela Fazenda, do_ pagaM 
menta de todos_ os tributos." 

Justificação 

Há alguns anos passados, com a finalidade de facilitar 
a vida do cidadão comum, taq.to o Governo Federal, como 
os Estaduais, através de normas legais, buscaram desburoM 
cratizar as regras da vida em sodedade.-

Entre às tiorma:s editadas com esse obje_tivo, naquela oca
sião, inclui-se a Lei nç. 7.019, de 31 de agosto de 1982, que 
deu nova redação aos artigos 1. 031 a 1. 038 do Código de 
Processo Civil, que disciplinam o arrolamento sumário. 

Precipuamente, esse_ diploma legal teve por escopo dar 
curso rápido aos processos de inventários e partilhas "'entre 
pa!te_s capazes~', neles não se permitindo o debate de "ques
tões relativas ao lançamento, ao ·pagariiento, ou à quitação_ 
de taxas judiciárias e de tributos incidentes scibre a transmissão 
da propriedade dos bens do espólio". 

N3.. pr-átic~, c~niu_~O,_ v~ri_fi_c~ú~se-que ·'eSSao·agm.z-aÇao· dos 
processos de _inventá_rio·, atravé-s do arrOlamento SumáriO, be
neficiava uns poucos, em prejuJzo" de-mUitoS,- ã:oS_ qUais O 
Estado presta serviço ·com base nos impostos que arrecada. 

De fato, pOucas são as pessoas que se socorrem da Justiça 
para partilhar bens em razão do óbito dos autores das heran
ças, se comparadas com aquelas aos quais o Estado concede 
benefícios ~licerçados noS tributos que arrecada. 

_Este projeto de lei tem, por isso, a furição pririloidia1 -
de atender a todos, pois, sem prejudicar o curso rápido de 
inventário sumário, pro-cessado sob_ a forma de arrolal}lento, 
permite que, logo após o seu encerramento, o Estado- que 
representa- a sociedade --:- tenha os s_eus interesses atençiidos, 
c-om a fisCalização da Fazenda Pública 

ATA DA 8• SESSÃO, REALIZADA 
EM 25-2-92 _ 

Publicada no DCN - Seção II de 26-2-92 

RetifiCfções 

------ Na Emenda n9 4-CCJ ,.-Substitutivo ao Projeto de Lei 
do Senado n• 173, de 1991, na página 524, 1• Coluna, 

-Onde se lê: 
. Art. 11 .... 
II- a ~xecução da verdade_ ... 
Leia-se: 
Art. 11. ... 
II -a exceção da_ verdaO.e ... _ . -·o -~ _ o _ "" 00 

Na mesma página, na 2~ coluna, e na mesma Effienda 
n• 4-CCJ, 
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Onde se lê: 
§ 79 - ••• matéria inscriminada. 
Leia-se: _ 
§ 7~ - ... matéria incriminadã:-

ATA DA 13" SESSÃO, REALIZADA 
EM 5 DE MARÇO de 1992 

Publicada no DCN - Seção II de 6-3'92 

Retificação 

Na página 659, 1~ coluna, no texto do Requerimento 
n• 41, de 1992, 

Onde se lê: 
... pela Resolução n' 5•, de 1991, aos ... 
Leia-se: 
... pela Resolução n' 59, de 1991, aos ... 

ATA DA 15• SESSÃO, REALIZADA 
EM 9 DE MARÇO DE 1992 

Publicada no DCN - Seção II de 10-3-92 

Retificação 

Na página 714, 1• coluna, na remuneração do _Requeri
mento n• 13, de 1992, 

Onde se lê: 
REQUERIMENTO N• 13, DE 1992 

Leia-se: 
REQUERIMENTO N• 43, DE 1992 

ATA DA 23• SESSÃO, REALIZADA 
EM 18 DE MARÇO DE 1992 

(Publicada no DCN Seção II - de 19-3-92) 

Retificações 

Na página no !.104, 2• coluna, no Projeto de Decreto 
Legislativo n• 19, de 1992 (no 128/86, na Câmara dos Deputa
dos), que homologa o ato do Conselho Monetário Na~onal 
que autorizou a emissão de papel-moeda, no exercícto de 
1985, no valor de CR$14.000.000.000.000,00 (quatorze tri
lhóes de cruzeiros), inclua-se por omissão o seguinte despacho: 

(À ComissãO de Assuntos Económicos.) 
Na página Õ9 1.112, 2• Coluna, no ProjetO -de _Decreto 

Legislativo no 20, de 1992 (no 172190, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova as Contas do Presidente da República relati
vas ao exercício finailceiro de 1987, inclua-se por omissão 
o seguinte despacho: 

(À Comissão de Assuntos Econômicos.) 
Na página no 1.116, 1~ coluna, na justificação do Projeto 

de Lei do Senado no 18, de 1992, 
Onde se lê: 
... cotista ou comandatário". 
Leia-se: 
... cotista ou comanditário''. 
Na página n9 1.131, 2• coluna, no item 3- Ordem do 

Dia, exclua-se por publicação indevida o se~inte: 
... de acordo com o art. 172, I, do Reg1mento Interno. 
Na página no 1.159, 2~ C(Jluna, imediatamente .ap6~ o .item 

2 da Ordem do Dia designada, exclua-se por pubhcaçao mde
vida o seguinte: 

I-PROPOSIÇÕES QUE DEVERÃO FIGUR,AREM OR
DEM DO DIA NAS TRêS SESSÕES ORDINARIAS SUB
SEQÉNTES 

(Art. 170, § 2o, c, do Regimento Interno) 
Dia 20-3-92, sexta-feira: 

- Projeto de Resolução n9 12, de 1991, de autoria do 
Senador J utahy Magalhães, que estabelece princípios gerais 
do pr9cesso legislativo, e dá outras providências. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 2, de 1992 (no 45/91, 
nà Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão ao Sistema Norte, de Rádio e Televisão Ltda., 
para explora~ ~erviço de radiodifusão de Sons e imagens na 
Cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo. (Art. 172, 
II, d, do Regimento Interno). 

-Projeto de Decreto Legislativo no 3, de 1992 (no 38/89, 
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, Esta
do de Minas Gerais. (Art. 172, II, d, do Re,.;mento Interno). 

-,-Projeto de Decreto Legislativo no 4, de 1992 (no 17/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Rádiodifusão Eldorado Ltda., para explorar servi
ços de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de 
Pão de Açúcar, Estado de Alagoas. (Art. 172, II, d, do Regi
mento Interno). 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de 1992 (no 43/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio Vanguarda de Caridade_Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade 
de Caridade, Estado do Ceará. (Art. 172, II, d, do Regimento 
Interno.) 

-Projeto de Decreto Legislativo no 6, de 1992 (no 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 Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul. (Art. 172, II, d, 
do Regimento Interno.) 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 7, de 1992 (no 45/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
permissão outorgada à Rádio e Televisão Gran Dourados 
Ltd~., para explorar serviço de radiodifusão sonora-·em fre
qüênda modulada na Cidade de Dourados, Estado do Mato 
Grosso do Sul. (Art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Dia 23-3-92 segunda-reira: 
-Projeto áe ReSolução n9 29, de 1991, de autoria do 

Senador Jutahy Magalhães, que estabelece dias e horários 
para realização de reuniões ordinárias das Comissões Perma
nentes. 

Dia 24-3-92, terça-feira: 
-Projeto de Lei da Câmara no 31, de 1991 (n' 4.618/90, 

na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que altera a Lei n9 5.700, de P de setembro de 1971, q.ue 
"Dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos naclO-
nais". _ 

-Projeto de Lei do Senado n' 280 de 1991, de autoria 
do Senador Odacir Soares, que dispõe sobre a criação e o 
lançamento do selo comemorativo dos 160 anos da fotografia 
no Brasil, e dá outras providências . 

-Projeto de Lei do Senado no 281, de 1991, de autoria 
do Senador Odacir Soares, que dispOe sobre a criação do 
Dia Nacional do Fotógrafo, oficializa no Brasil o DüfMundial 
da Fotografia, e dá outras providências. 

-Proposta de Emenda à Constituição no 22, de 1991, 
de autoria do Senador Coutinho Jorge e outros Senadores, 
que altera a redaçáO do art. 159, I, b, da Constituição, e 
o art. 34, § 29 , do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias. (Deliberação sobre o prosseguimento da tramitação.) 
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- Proposta de Emenda à ConstituiÇão n~' 23, éle 1991 
(n' 45/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação 
ao art. 16 da Constituição Federal. (1' sessão de discussão.) 
II - PROJETOS-EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS PERANTE AS COMISSÕES 

a) Constituição, Justiça e Cidadania 
- PrOjeto de Lei do Sen.ado n9 13, de 1992, de autoria 

do Senador João FranÇa, que autoriza_ o Poder Executivo 
a criar Superintendências das Áreas de Livre_- cOinércio de 
Parasairna e de Bonfim, e dá outras providências. 

Ultimo dia: 19-3-92 - - -

-Projeto de Lei do Senado n• 15, de 1992, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, que acrescenta parágrafo único 
ao art. 2• da Lei n• 1.079, de 10 de abril de 1950 e dá outras 
providências. _ _ __ - ' 

Último dia: 19-3-92 

-Projeto de Lei" do Senado Ni i6~- de 1992, de autoria _ 
do Senador João França,. que possibilita o aproveitamento, 
nos Quadros de Pessoal da Polícia Federal, de policiais civis
dos ex~Territórios Federais de Roraima, Amapá e_ Rondônia. 

2• dia: 19-3-92 - · 
Último dia: 24-3-92 

~Projeto de lei do-Senado no 17, de 19-92, de autoria 
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 de Lei do Senado n9 18, de 1992, de autoria 
do Senador Odacir Soares, que autoriza o exame do movi~ 
mento 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 Lei do Senado no 21, de 1992, de autoria 
do Senador César Dias, que equipara- servidores da União, 

. vinculados às polícias civis dos Estadps de Roraima, Rondônia 
e Amapá aos servidores da Polícia Federal. 

to dia: 19-3-92 
Último dia: 25-3-92 

ATA DA 25' SESSÃO, REALIZADA-. 
EM 19 DE MARÇO DE 1992 

Publicado no DCN.- Seção II -de 30-3-92 

Retificação 

À página n9 1.207, 2~ coluna, no Requerimento n9 70, 
de 1992, na sua numeração, 

Onde se lê: 

REQUERIMENTO N• , DE 1991 

Leia~se: 
. REQUERIMENTO N• 7ó, DE 19~1 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 2so, mt 1992 

O Presidente do Senado Federar iló --uso-de suas atribui
ções regimentaiS e reg:U.Iamenta:res e, de acordo com o que 
consta do Processo n" PD00277/92~4, resolve designar os servi
dores do PRODASEN, PAULO CÉSAR DE ARAÚJO RE
GO e MÁRIO ROBERTO DE AGUIAR para cumprirem 
missão técnica de estudos, incluindo participação em Seminá
rios -e Palestras, nos EStados U-nidos dã América no peiíodo 
de 18 de julho a 2 de agosto de 1992. 

Brasília-DF, 19 de junho de 1992. - Senador Mauro 
Benevides, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 2S1, DE 1992 

Altera o quadro_ de detalhamento da despesa do 
Prodasen -

O PteSidente do Senado_Federal, no uso das atribuições 
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o 
disposto no art. 49, § 3•, da Lei n• 8.211, de 22 de julho 
de 1991, resolve: 

-- -Art. __ l 9 _ ~remover, na forma do Anexo a este Ato, a 
alteração do Quadro de De talhamento da_Despesa do Centro 
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 
- Prodasen. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de ~~a publica
ção, com efeitos a partir da data de sua assinatura. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 
Brasília-DF, 19 de junho de 1992 . .....,.... Senador ~auro 

Benevides, Presidente do Senado Federal. 

------ ---------
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ATaDO PREMDENTE 
N• 252, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal_, no uso de su_as atribui
ções_ regimentais e r:egulamcntares, de conformidade com a · 
delegação de _competência que-lhe fOi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo c.om o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n' 8.112. de 1990 c no Ato da 
Comissão Diretora n~ 1~ de 19Q1, e tendo em vis_ta o que 
consta do Processo n" 007.968/92-2, resolve nomear EDUAR
DO ANTONIO LEÃO COELHO para ex.ercer o cargo, em 
comissão, de Secretárjo Parlamentar, Código AS-1, dp Qua
dro de Pessoal do Se(lado Fed~r.al,. çom lotação e exercício 
no Gabinete do Senador Hugo Napoleão. _ . 

Senado Federal, 19 de junho de 1992 .. - Senador Mauro 
Benevides,Presidente. _ 

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
DO SENADO FEDERAL N• 14, DE 1992 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe _são conferidas pelo art. 283 do Regulamento 
Administrativo, - -

Considerando que o Senado Federal, a partir do dia 1" 
de setembro de 1992, estará utilizando o Sistama Integrado 
de Administração Financeira - SIAFI; 

Considerando que, em decorrência disto, há a necessi
dade de alteração __ dos procedimentos orçamentários, finan
ceiros e contábeis atualmente adotados pela Casa; resolve: 

Art. 1~ Fica suSpensa a emissão de bloqueio orçamen
tário, a partir do dia 3 de agosto de 1992, devendo a Subsecre
taria de Administração- Financeira apehas informai a disponi
bilidade ou a indisponibilidade de recursos em çada processo 
que lhe for encamin_ha.Qo. 

Parágrafo único. Os bloqueios e-xistentes perdérão sua 
validade no dia 20 de agosto de 1992. · . 

Art. 2' No período de 21 a 30 de agosto de 1992, é 
vedada a emissão de empenho, sendo automaticamente cãilce;. 
lados, no dia 26 de agosto de 1992, os empenhos que possuírem 
saldo de recursos. -- -

Art. 3°, O saldo do Fundo Fixo de Caixa - FUNSEN 
será recolhido à conta_do Fundo Especial do Senado Federal, 
no dia 28 de.agosto de 1992. . · · . 

Art. 4~ Nos diaS 28 a 31 de agosto d6 1992, não será 
realizado nenhum pagamento à conta de recursos do Senado 
Federal. 

Art. s~ Fica su,.c;pensa a concessão de suprimeillo" de fun
dos, a partir do dia 1" de agosto de 1992. 

Parágrafo úníco'. Os responsáveis por supromentos já 
concedidos deverão- apresentar a prestação de contas até o 
dia 17 de agosto de 1992. 

Art. 69 Esta Portaria entra ·em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. -_ 

Senado Federal, 19 de junho de 1992. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor~Gera[ 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Criada através do Requerimento no 52 de 1992-SF, 
destinada a uapurar denóncias de corrupção, envol
vendo suborno de autoridad~s". 

10' REUNIÃO, REALIZADA EM 
27 DE MAIO DE 1992 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de mil novecentos 
e- noventa e dois, às 15h28m-iri. na Sala n'' 2, da ala Senador 

Nilo Coelho, reúne-se a Comissão Parla,mentar de ~nquérito, 
destinada a "apurar denúncias de corrupção, envolvend9 su
borno de autoridades". Presentes os Senhores Senadores O da
dr Soares, Cid Sabóia de Car~~lho. Elcio Álvares, Márcio . 
Lacerda, Wilson Martins. Magno Bacelar, Saldanha Derzi, 
Jonas Pinheiro, Ruy Bacelar e João França. De acordo com 
o preceito regimental o Presidente declara aberta a Sessão 
convocada especialmente para discutír e aprovar o relatório 
final elaborado pelo Senhor Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
Relator. O _Senhor Presidente concede. a palavra ao Relator, 
que autoriza a Secretaria da Comissão a fazer a distribui~ão 
das cópias do relatório aos Senhore:; Mem]Jros da Com.issão. 
Ainda com a palavra o Senhor Senador Cid Sabóia .de Carva
lho solicita ao Senhor Presidente que seja dado como lido 
o relatório até a página 51 em virtude de tratar-se _de um 
documento muito longo. O que foi acatado. Em seguida a 
Presidência coloca em discussão o relatóriq e concede a pala
vra ao Senhor Senador Elcio Álvar,es. Com a palavra o Senhor 
ns comentários sobre o andamento dos trabalhos da CPI e 
da objetividade das suas conclusões. A Presidência concede 
a palavra ao Se.nhor SenaQ.or SaldanhaDer:zi. Com a palavra 
o Senhor Senador Saldanha Derzi elogiou ~ firmeza e a serie
dade com que o Senador Odacir Soares se portou durante 
os trabalhos da CPI e _finalizou falando da lucidez, objetividade 
e rapidez com que desenvolveu_seu.trabalho o Senhor Senador 
Cid Sabóia de Carvalho_, relator da CPI. EQI seguida a Presi
dêncía comunica que não havendo mais quem queira discutir, 
vai submeter o relatório à votação. O relatório foi aprovado 
por unanimidade dos Senhores membros da comissão. Antes 
de encerrar os trabalhos, a PresidênCia manifesta ci ~eu agrade
cimento a todos os Senhores Senadores membros da Comis
são, e particularmente ao Senador Cid Sabóia d~ Carvalho 
pelo trabalho desenvolvido, contribuindo para que a cPI con-. 
cluísse o seu trabalho em tempo recorde. Nada mais ha,vendo 
a tratar, o Presidente declara encerrados os trab_alhos. E, 
para constar eu. Joaquim Baldoino de Barros Neto- Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, 
serã assinada pelo Senhor Presidente e irá à_ publicação junta-
mente co~ ó ~ãpanhamento taquigtáfico. · 

. ANEXO À ATA DA 10! REUNIÃO DA COMIS-
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, CRIADA 
ATRAVÉS, DO REQUERIMENTO N' 52 DE 
1992-SF, DESTINADA A "APURAR DENÚNCIAS 
DE CORRUPÇÃO, ENVOLVENDO SUBORNO 
DE AUTORIDADES", COM A FINALIDADE DE 
DISC{/TIR E APROVAR O RELATÓRIO FINAL, 
QUE VAI À PUBLICAÇÃO COM A DEVIDA AU
TORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CO
MISSÃO: 

Presidente: Senador Odacir Soares 
Vice-Prcsidente: Senador Mário Covas 
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 
(Íntegra do Apanhamento Taquigráfico da Reunião) 
Convidados: Cid Sabóia de Carvalho- Elcio Álvares- Sal-
danha Derzi. -

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Declaro aberta 
a presente reunião desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 
Passo a palavra ao eminente Senador Cid Sabóia de Cax.va_lho 
para a apresentação do seu relatório. 
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O SR. RELATOR (Ciâ Sabóia-dc Carvalho) -Sr. Pr~si
dente, Srs. Senadores, todos os nossos companheiros estão 
recebendo cópia do presente relatório constituído de 65 tau
das. 

Muito embora buscássemos fugir de algo mais prolixo 
foi necessário que nos demorássemos em alguns aspectos qu~ 
reputamos da maior importância. 

Como todos dispõem do relatório, que pode ser acompa
nhado facilmente, requeiro ao Sr. Presidente para ler apenas 
as partes conclusivas do presente trabalho, a fim de nos deso
brigarmos e irmos pata as oUtraS coMissões _que rioS eSperam-
nesta tarde. ~- _ _ _ 

Estou requerendo, Sr. Presidente, que se dê como lido 
o relatório até a pághi.á 51.-- - -- -

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O requeri
mento de V. Ex1'- está deferido. 

V. Exa tem a palavra para prvsseguir. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de CarvalhÓ)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, quero ler, inicialmente, do relatório, 
as breves c_onsidcrações sobre a natureza da Comissão Parla
mentar de Inquérito-. acehtuarldo que o presente relatório 
contém minudentemente todos _os depoimentos análise da 
perícia e de documentos que foram apresentado~ a esta Co
missão: 

(Lê relatório, pág. 52.) 

"A Coniissão Parlamentar--de-Inquérito._ .. 
... fiscalização concentrada." 

que homenageia a inteligência do nobre Relator Cid Sabóia 
de Carvalho, e deveria servir de parâmetro para outras comis
sões, principalmente quando o assunto, agora, está pratica
mente aflorado no noticiário nacionaL 

A CPI é instituto dos mais válidos na fiscalização_ do 
Congresso brasileiro. Mas, infelizmente, apesar da repetição 
de CPI, temos vísto que ã feitura do dispositivo constitucional 
é sempre colocada de lado e poucas pessoas, efetivamente, 
conhecem a mecânicà exata de uma CPI, que, exercendo uma 
função fiscalizadora de alta responsabilidade - e essa é uma 
das obrigações do Congresso -, ela geralmente acaba nas 
suas conclusões, desde que caracterizadas irregularidades na 
área cível ou na área penal, com a remessa das conclusões 
para o Ministério Público que, afinal de contas, é o órgão 
próprio para dar prosseguimento ao trabalho da CPI. 

Há uma aborqagem aqui, que eu quero ressaltar e ela 
poderia ganhar mais acústica. Ontem, participei de uma reu
nião da liderança para decidir exatamente a CPI que está 
sendo instituída agora, no Congresso. E me surpreendi, por
que esse entendimento tão claro, tão cristalino, tão didático 
do Relator Cid Sabóia de Carvalho foi feito tá bula rasa. Con
fesso que até certo po-nto a emoção tomou conta __ de todos, 
procurando caminhos outros que não eram aqueles caminhos 
saudáveis para uma CPI; ainda mais quando, ao arrepio do 
texto constitucional, tentavam enquadrar o Presidente da Re
pública dentro da CPI, o que era inteiramente absurdo, porque 
o crime de responsabilidade do Presidente teria que ser apura
do de acordo com a norma constitucional, obedecido, portan
to, os dispositivoS que determinam o iníCio de qualquer repre
sentação contra o Presidente por crime de responsabilidade, 
mediante a aprovação de dois terços de Deputados, na Câmara 
dos Deputados. 

Eu tive urna poSição e quero reiterar isso, porque quero 
homenagear o Relator Cid Sabóia de Carvalho. Quando tive 

a- oportunid3d-e de ver os primefroS paSSõs~-priilcipafmente 
em relação ao ex-Ministro Antônio Rogério Magri, algumas 
normas- de procedimento processual m-e ãfloraram e tive a 
oportunidade de dizer isso, _porque, não só pela falibilidade 
da prova maior, que era uma fita magnética, nós talvez não 
chegássemos a uma conclusão. __ A prova pericial produzida 
aqui robusteceu em muito a conVIcção e aí não é só a prova 
pericial que poderia ser contestada dentro de um enfoque 
maior de exame de prova, dentro da área do Judiciáiío. Eu 
co~jug~ri<:t a. pn;wapericial, o magnífico trabalho dos profes
sores da Unicamp, com a nossa convicÇãO pessoal. Aí houve 
exatamente isso: o ajuste da prova· pericial àquela corivicÇão 
que foi firmada aqui, no mome;lto em que tivemos a oportu
nidade de ouvir, de viva voz, o Ministro António Rogério 
Magri. Eu não tive mais nenhuma dúvida, dePois da· pei:-íéia 
e de ouvir a fita, que foi estreme de qualquer arranhão técnico, 
porque; da primeira vez que ouvimos a fita, lembro-me bem, 
quase que inaudível, mas o trabalho realizado pelos técnicos 
da Unicamp nos deu uma limpeza da fita e nos permitiu exata
mente _essa comparação. 

Então, parece-me que, pela ponderação, pelo comedi
mento, pelo exame realmente acurado, cuidadoso, eu não 
tenho nada a aditar ao relatório muito bem elaborado e apre
sentado pelo nobre Senador Cid Sabóia de Car:y_al_bo. Faço 
este registro, porque conforme foi dito também nas suas pala
vras, que entremeiam o relatório, realmente, a convicção que 
se tem - e hoje eu tenho sido um crítico permanente -das 
CP! - é que a CP! não dá em nada. CP! é exatamente 
isso: c(iar uma convicção e remeter essa convicÇão numa ação 
fiscalizadora para ·o órgão competente, que é o Ministério 
Público. 

Então, quero felicitar o Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
e.xtensivo também ao Presidente Odacir Soares, que tevé_ uma 
atuação rápida, objetiva e me perfilhar no entendimento por 
inteiro do nobre Senador, dando-lhe o aprovo, também sem 
qualquer reparo, neste relatório que estamos tendo a oportu~ 
nldade, agora, de e"aminar e de votar. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Continua em 
discussão. 

Com a palavra o Senador Rachid Saldanha Derzi. 

0 SR. RACHID SALDANHA DERZI - Sr. Presi
dente, eu quase não compareço às CPI. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Mas, neste 
caso, V. Ex~ compareceu a quase todas as reuniões. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI -Talvez com
exceção a uma, porque não estava em Brasfiia. Mas realmente, 
vi um trabalho sério, uma dedicação toda especial do Presi
dente e do Relator. 

Eu não acreditava, sempre fui cético quanto a estas Co
miss6es Parlamentares de Inquérito. Não acreditava em ne
nhuma delas. Mas essa, realmente. foi um trabalho sério, 
rápido e objetivo. Não houve o interesse de estar aqui mercan
tilizando com a imprensa, projetando-se, fazendo demagogia. 
Foi feito um trabalho sério, sob a orientação do nosso grande 
e extraordinário Presidente Odacir Soares, e, sobretudo, peta 
lucidez, pela inteligência, pela capacidade,-pelo espírito públi
co do nosso Relator Senador Cid Sabóia de Carvalho. Real
mente, o Relator foi o mais objetivo possível, não deixou 
passar nada. Estão ali os autos, estão entregues à Justiça, 
ela é que vai decidir, continuar com esta -comissão Parla
mentar de Inquérito~ Mas o serviço, aqui, realmfmte, foi sério.· 
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Os meus cumprimentos, a minha admiração, ao nosso querido_ 
Relator Cid Sabói:i de Carvalho, que se dedicou '"ie corpo 
e alma, e sobretudo com espfríto público, para levan:ar bem 
alto os trabalhos desta Comissão. E ao meu Presidgnt_e, tam
bém, as minhas congr3.tulações. Estou plenamente de acordo 
com o relatório do Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Continua em 
discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a PreSi
dência coloca em votação- ·o relatório e as conclusões do Re
lator. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo, queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Presidência desejava, antes de dar por encerrada a 

presente reunião, manifestar seu agradecimento pela diligên
cia com que tOdos os Srs. Senadores membros da_ Comissão 
se houveram, e particularmente o Senador _Cid Sabóia _de 
Carvalho, inclusive pela brilhante aula que acaba de dar, no 
bojo do relatório, relativamente àquilo que o Senador Elcio 
Álvares vem consignando, desde o começo, que é exatarnente 
a conceituação e os objetivos das comissões parlamentares 
de inquérito. 

Â Presidência se sente rejubilada, se sente realizada pelo 
fato de nós termos, nesta CPl, concluídos os nossos trabalhos 
em prazo recorde, praticamente no prazo da CPI, e agradece 
a todos o_s membros da Comissão. 

A Presidência indaga à Relatoria se ainda deseja proferir 
algumas palavras. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Relator. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Sr. Presi
dente ·p.ra agradecer as considerações dos Senadores que falaram, 
Elcio Álvares e Rachid Saldanha _Derzi, e pelo silêncio e pela 
c~:mcordância agradecer aos qemaís c;ompanheiros e c!-iz~r+que 
ess·e_ resultado foi possível porque nós fizemos urna reunião 
preparatória onde sentimos o pensamento e a tendência da 
própriã corriiSsão. Então, se há méritos no relatório, _e_sses 
méritos pertencem a todos os companheiros, ínclusive ao Se
nador Elcio Álvares, que fez uma recomendação que foi segui-
da à risca. de evitarmos as capitulações penais, deixando esse 
mister para a Procuradoria-Geral da República. 

Meus agradecimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) ~Nada mais 
havendo a tratar a Presidência declara encerrada a presente 
reunião- e os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inqué
rito, mandando encaminhar a plenário o Relatóiio-. 

(Levanta~se a reunião às 16 horas e 2 minutos.) 



República federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVD- N•94 QUARTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 1992 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do art. 

48, item 2S 'do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 21, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a emitir e colocar no mercado, através de 
ofertas públicas, Letras Finaocetras do Tesouro do Estado da Babla- LFTBA, destinadas 
ao giro de 7.366.136.807 LFTBA. vencíveis no segundo semestre de 1992. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Governo do Estado da Bahia autorizado, nos termos dos arts. 4• e 8• da Resolução 

n' 58, de 1990, do Senado Federal, a colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado da Babia- LFTBA. · 

Parágrafo único. A emissão de que trata este artigo, destina-se ao giro de 7.366.136.807 LFTBA 
vencíveis no segundo semestre de 1992. · ' 

Art. 2• A emissão das LFTBA observará as seguintes condições: 
I- quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a paroela 

de doze por cento, consoante o pactuado no Memorando de Entendimento de 3 de abril de 1991, firmado 
pelo Estado da Bahia com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Central 
do Brasil; 

II -modalidade: nominativa-transferiVel; 
III - rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
IV- prazo: até 1.096.dias; 
V -valor nominal: Cr$1,00; 
VI - características dos títulos a serem substituídos: 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILElA DE MAGALHÃES 
Diretor.Oeral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impreaso sob re~pouabilidade da. Mesa do Senado Federal 

Diretor Executivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adminilt:rativo 

ASSINATURAS 

LUJZ CARLOS BASI'OS Semeotnl ···································-·-····--------·-·-··- Cr$ 70.000.00 
Diretor ID.duatrial 

FLORIAN AUGUSIO COUTINHO MADRUGA 
Dirctor Adjunto 

Vencimento 
15-7-92 
15-8-92 
15-9-92 

15-10-92 
15-11-92 
15-12-92 

Tipo 
55J1730 
550730 
550730 
550730 
S50730 
550730 

Tiragem 1.200 exemplares 

Quantidade 
1304,699.306 
1.054.486.966 

430.684.628 
2004.178.495 
1.162,258.976 
],..409.828.436 

Total 7 366.136.807 

VII - Previsao de colocação e vencimento .dos tl1:ulos a serem emitidos: 

Colocação 
15-7-92 
17-S-92 
15-9-92 

15-10-92 
16-11-92 
15-12-92 

Vencimento 
15-7-95 
15.:S&i 
15-9-95 

15-10-95 
15-11-95 
15-12-95 . 

Titule: 
55109c': 

. 551093 
551095 
551095 
551094 
551095 

Data-Base 
15-7,92 
17-S-92 
15-9-92 

15-t0-92 
16'11-92 
15-12-92 

VIII -forma de colocação:. através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

IX-autorização legislativa: Leis n'' 4.825, de 17 de fevereiro de 1989 e 6.334, de 29 de outubro 
de 1991. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do art. 
48, item28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 22, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar temporariamente seu limite 
de endividamento, a f'un de viabilizar a contratação de operação de crédito até o valor 
equivalente em cruzeiros a US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares), junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, para execução da segunda 
etapa do Projeto de Acesso Norte da Cidade do Rio de Janeiro, denominado Linha Vermelha. 
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O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É autorizado, na forma da Resolução n• 58, de 1990, do Senado Federal, o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro a elevar temporariamente o limite estabelecido no § 1•, do art. 6• da referida 
resolução, a fim de possibilitar a contratação de operação de crédito, junto ao Banco Nacional de Desenvol
vimento Económico e Social - BNDES, no valor equivalente em cruzeiros de até US$100,000,000.00 
(cem milhões de dólares). 

Parágrafo único. Destina-se o financiamento à execução da segunda etapa do Projeto de Acesso 
Norte da Cidade do Rio de Janeiro, denominado Linha Vermelha. 

Art. 2• A operação de crédito autorizada no art. 1' deverá ter as seguintes condições: 
a) valor: até Cr$198.790.000.000,00 equivalente a -US$100,000,000.00 ao preço de Cr$1.987,90/US 

4, em 31 de março de 1992; 
b) desembolso de recursos: 70,74% em 1992 e 29,26% em 1993; 
c) prazos: · 
I-de utilização e carência: dezoito meses, com início em julho de 1992; 
II-de amortização: cento e quatorze ·meses, com início em janeiro de 1994; 
d) condições financeiras: 
I- atualização do valor da dívida: segundo o mesmo critério legal adotado para atualização dos recursos 

repassados ao BNDES; originários doPIS/PASEP e do FAT; 
II -taxa de juros: 9% (nove por cento) ao ano, não capitalizados durante o período de utilização 

e carência; __ 
III -comissão de reserva de crédito: 0,1% (um décimo por cento), cobrável por período de trinta 

dias ou fração e incidente sobre o valor do crédito, se o contrato vier a ser assinado após o vencimento 
do prazo fixado pelo BNDES; . . __ 

- IV -comissão de estudos: Cr$80.563.334,00 (oitenta milhões, quinhentos e sessenta e três mil, trezentos 
e trinta e quatro cruzeiros); 

e) garantia: montante arrecadado com a cobrança de tarifa denominada "preço financeiro estadual", 
cobrado pelo uso dos acessos rodoviários ao complexo aeroportuário do Galeão, incidente sobre a movimen
tação de passageiros e cargas, que o BNDES ]ulga suficiente para ressarcimento das operações de crédito 
referentes às duas etapas do Projeto Linha Vermelha. 

Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do art. 
48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 23, DE 1992 
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar, temporariamente, o limite 

estabelecido pelo item D, do art. 3' da Reso,lução n• 58, de 1990, a fim de permitir a 
emissão e colocação no mercado de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa 
Catarina - LFTC, destinadas ao giro de 88% das 8.269.329.535 LFTC, vencíveis no 
segundo semestre de 1992. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar, temporariamente, o· limite 

estabelecido no item II, do art. 3• da Resolução n' 58, de 1990, do Senado Federal, para viabilizar a 
emissão e colocação no mercado de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina - LFTC. 

-Parágrafo· único. A emissão das LFTC referidas neste artigo, destina-se ao giro de 8.269.329.535 
títulos, vencíveis no segundo semestre de 1992. 

Art. 2• As condições financeiras da emissão são as seguintes: 
I- quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 

de doze por cento, a título de juros; 
II -modalidade: nominativa-transferível; 
III -rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
IV- prazo: até 1.826 dias; . . . . . 
V -valor nominal: Cr$1,00; -
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VI -características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 
1°-7-92 
JO.J0-92 
! 0 -11-92 
! 0-12-92 

Titulo 
560730 
560730 
550730 
S50730 

Junho de 1992 

Quantidade 
852.450.958 

3587.660.056 
1.853924.52Ó 
1.975.;!94.001 

Total 8.269.329.535 

VII - Previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Titulo Data-Base 
J0-7-92 J0-7-97 561826 J0-7-92 
1 °·10-92 I 0 -10-97 61826 1°-10-92 
1°-11-92 1°-ll-97 561826 . 1°-11-92 
JO.J2-92 1°·12-97 _ 561826 1°-12-92 

VIII-forma de colocação: através <!e ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, âe20 de 
setembro de 1979, <lo Banco Central <lo Brasil; 

IX-autorização legislativa: Lei n' 7.546, <!e 27 <!e janeiro <!e 1989 e Dec(eto n• 2.986, de 10 de 
favereiro <!e 1989. 

Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1992. -senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, eu eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do art. 
48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 24, DE 1992 

Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo - SP, a emitir e colocar no mercado 
Letras Financeiras do Município de São Paulo - SP, destinadas ao giro de 85% das 
148.175.199 LFTM-SP e 100% do principal das 853.739.466 BTMISP-E, com vencimento 
no segundo semestre de 1992. 

O Senado Federal resolve: 
. Art. 19 É a Prefeitura do Município de São Paulo- SP, nos termos do art. 8•, da Resolução n• 

58, de 1990, do Senado Federal, autorizada a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Município 
de São Paulo-SP, destinadas ao giro de 85% das 148.175.199 LFfM -SP e 100% do principal dos 853.739.466 
BTM/SP.E, com vencimento no segundo semestre de 1992. 

Art. 2• As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes: 
I- quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, correspondente 

a 85% das LFfM-SP e 100% do principal dos BTM-SP-E, consoante pactuado no Memorando de Entendi
mento .de 22 de março de de 1991, formado pela referida Prefeitura com o Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento e com o Banco Central do Brasil; 

IX- modalidàde: nominativa-transferível; 
III- rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
IV- prazo: até 1.080 dias; 
V- valor nominal: Cr$1,00; 
VI- características dos títulos a serem substituídos: 
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a) LFIM-SF 
Vencimento 

1°-9-92 

b) BTMJSP-E: 

Vencimento 
16-7-92 
16-8-92 

Tftulo 
691095 

Total 

Quantidade 
426.869.730 
426.869.736 

853.739.466 

VII- previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

a) giro das LFIM-SP (85% do valor de resgate): 

Colocação 
1 ot-9-92 

Vencimento 
1°-9-95 

b) giro dos BTMJSP-E (100% do principal): 

Colocaçao 
16-7-92 
16-8-92 

Vencimento 
01-7-95 
01-8-95 

Tftulo 
691095 

Tftulo 
691080 
691079 

~ Quar~a-feira ~24 ~141 

Quantidade 
14&175.199 

Data-Base 
1°-9-92 

Data-Base 
16-7-92 
17-8-92 

VIII- forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979 do Banco Central do Brasil. 

IX-autorização legislativa: Leis n9' 7.945, de 29 de outubro de 1973, 10.020, de 23 de dezembro 
de 1985 e Decreto n• 27.630, de 26 de janeiro de 1989. · · -- ~ 

Art. 3• A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida até 31 de dezembro de 1992. 
Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. ~ 
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 22 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides,.Presidente, nos termos do art. 
48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 25, DE 1992 
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais elevar, termporariamente, em caráter 

excepcioual, o limite previsto no item II, do art. 3• da Resolução n' 58, de 1990, do 
Senado Federal, para viabilizar a emissão e colocação no mercado de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Minas Gerais - LFTMG, destinadas ao giro de 110.439.721 
LFTMG e 7.013.715.944 Bónus do Tesouro de Minas Gerais- BTMG. · 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a elevar, temporariamente, em caráter 

excepcional, o limite estabelecido pelo item II, do art. 39 da Resolução n• 58, de 1990, do Senado Federal, 
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a fim de possibilitar a emissão e colocação no mercado, através de ofertas públicas, de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Minas Gerais - LFIMG. 

Parágrafo único. A emissão das LFTMG destina-se ao giro de 110.439.471 e 7.013. 715.944 Bónus 
do Tesouro de Minas Gerais - BTMG, vencíveis no segundo semestre de 1992. 

Art. 2• As condições financeiras da enilssão das LFTMG são as seguintes: 
a) quantidade: 
a.1) decorrente do vencimento de LFIMG: a ser definida no dia dé resgate dos títulos a serem substi

tuídos, deduzida a parcela de dezessete por cento; 
a.2) decorrente do vencimento de BTMG; 
a.2.1) para a parcela de bónus oriunda de BTMG, cujos vencimentos originários ocorrlain no período 

de 1' de abril de 1990 até a data da rolagem: a ser definida no dia de resgate dos BTMG, admitido 
o giro de oitenta e três por cento, considerando-se o preço unitário de vinculação das LFIMG atualizado;_ 

a.2.2) para a parcela de bónus oriunda de LFIMG, cujos vencimentos originários ainda não teriam 
ocorrido: admitida a reconversão dos bónus em LFIMG, através da renovação dos registros no Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia- SELIC, mantidas as características originais das LFIMG; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
I) características dos títulos a serem substituídos: 
f.1) LFIMG: 

Vencimento 
1°'7-92 
1°-8-92 
1°-9-92 
10·J0-92 
1°·11-92 
1°·12-92 

f.2) BTMG: 

Vencimento 
16-7-92 
16-S-92 
17-8-92 

TitUlo 
511826 
511826 
511826 
511826 
511826 
511826 

Titulo 
010000 
010000 
010000 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos. a serem emitidos: 
g.1) giro das LFIMG: 

Colocaçllo Vencimento Tn:ulo 

1°-7-92 1°-7-97 511826 

3-8-92 1°-8-97 511824 

1°-9-92 1°-9-97 511826 

1°·10-92 1°-10-97 511826 

3-11-92 1°-11-97. 511824 

1°-12-92 1 °-i2-95 511826 

Quantidade 
17.167.450 
15.045.090 
14.896.387 
17.936.255 
24.198.013 
21.196$26 

Total 110.439.721 

Quantidade 
3$06.857.963 
·3.491.134.484 

(5.723.497 

Total 7.013.715,944 

Data-Base 
1°-7-92 
3-8-92 

-1°-9-92 
10·10-92 

. 3-11-92 
1°-12-92 
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g.2) giro dos BTMG: 
g.2.1) referente à parcéla de LFrMG, cujos vencimentos originários ocorreriam no período de 1' 

de abril de 1990 até a data efetiva da rolagem: 

Colocação 
16-7-92 
17-8-92 

Vencimento 
-15-7-97 
15-8-97 

Tltulo 
511825 
511824 

Data-Base 
16-7-92 
17-8-92 

g.2.2) referente ã parcela de LFrMG cujos vencimentos originários ainda não teriam ocorrido: retomo 
das LFrMG vincendas.às suas datas de resgates originais, através.da renovação dos registras no SELIC,
mantidas suas respectivas datas-base e demais características, nos moldes vigentes antes do advento da 
Lei n' 8.024, de 1990; -

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de setembro 
de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n' 9.589, de 29 de junho de 1988, Decreto n' 29.200, de 19 de janeiro 
de 1989 e Resolução n' 1.837, de 23 de janeiro de 1989, da Secretaria de Fazenda- do Estado de Minas 
Gerais. · · · · - · -- · 

Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 130• SESSÃO, EM 23 DE .JlmHO DE 
1992 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2. t --Avisos do Ministro da Economia, Fazenda e 
PJanejamento. 

- N' 925/92, de 10 do corrente mês, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n9 244 de 1992, de autoria do Senador Maurício Cortêa. 

- N9 944/92, de 19 do corrente mês, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n" 111, de 1992, de autoria do Senador Amir Lando. 

- N9 946/92, de 19 do corrente mês, encaminhando 
complementação de informações sobre os quesitos constan
tes_ do Requerimento n' 124 de 1992, de autoria do Senador 
Iram Saraiva. 

1.2.2 - Requerimento 
- N9 438/92, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 

solicitando seja incluído na Ordem do Dia o Projeto de 
Lei do Senado n' 348/91. . 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 
-Recebimento do Ofício n9 1.104/92, do Presidente 

da Câmara dos Deputados, encaminhando cópia do Rela
tório da Comissão Especial criada para estudar o Sistema 
Previdenciário Brasileiro. __ (Diversos n9 11/92). 

1.2.4- Discursos do Expediente 
SENADOR EDUARDOSUPLICY- Homenagem 

póstuma ao eUitor Caio Graco Prado Júnior. Paralelo entre 

a situaç-ãO que pfeceideu à renúncia do Sr. Richard Nixon 
e a situação pela qual atravessa o Governo do Presidente 
Collor. 

SENADOR ELCIO ÁLVARES·- Editorial publi
cado no Jo~l do Brasil de hoje,_ intitufad6 -Pas_sando à 
Ofensiva. - - · · -- -

1.2.5- Requerimento 
N' 439, de 1992, de autoria do Senador Francisco Ro

llemberg, solicitando que seja considerado como licença 
autorizada o seu afastamento, _no dia 19 de junho do cor
rente ano. Aprovado 

1.2.6- Apreciação de matéria 
Requerimento n9 437/92, lido em sessão anterior, de 

autoria do Senador Esperidião Amin. Aprovado. 

1.2. 7- Leitura de projeto 
3 e. Projeto de Lei do Senado n9 91, de 1992, de autoria 
do Senador Ney Maranhão, que altera o art. 88 da· Lei 
n• 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). 

··1.3-0RDEMDODIA 

Projeto de Lei da Câmara n' 52/92 (n~ 950/92, na 
Gasa de origem), que prorroga o termo final do prazo 
previsto riO art. 39 da Lei n~ 8.352, de 28 de dezembro 
de 1991, e dá outras providências. 

Proposta de Emenda à Constituição n~ 2/92, que inclui 
artigo no texto da Constituição Federal, conferindo compe
tência ao Congresso_ ~acional_p3:ra destituir Ministro de 
Estado e Secretário da Presidência da República. Aprovado 
o prosseguimento de sua tramitação. 
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Proposta de Emenda à Constituíçã0-n>:1 3/92, que altera 
dispoSitiVOS--:~da Constituição Federal. Aprovado o prosse
guimento de sua tramitação. 

Projeto de Lei do Senado n' 26/91,complementar, de 
n' 41, de 22 de dezembro de 1981. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução n9 7/92, de autoria do Senador 
Iram Saraiva, que dispõe sobre limites globais e condições 
para as operações de crédito interno e dos estados, do 
DistritC>Federal, dos_ municípios e suas autarquias, e esta
belece limites e condições para concessão de garantias. 
Votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR EDUARDO SU-PLICY, como Ude~r

Encontro- que teria havido entre o Chefe da Segurança 
Nacional dos Estados Unidos e o Ministro Marcüio Mar
ques Moreira. 

SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder-Es· 
clarecimentos ao Sr. Eduardo Suplicy. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Editorial 
publicado na Folba de S. Paulo, de hoje, sob o_ título Idéia 
Fora de Lugar. 

SENADOR NELSON CARNEIRO -Inauguração, 
no Senado Federal, do Salão Auro de Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE- Fala associativa ao Sr. Nel
son Carneiro. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Colapso do 
sistema de saúde pelo descaso históriCO com que o setor 
tem sido tratado pelos sucessivos governos federais. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Busca de 
soluções de emergência para a lavoura de cacau,~ ..preju~ 
di cada pelos efeitos da aplicação da Lei n' 8.212, que institui 
o Plano de Custeio e dá outras providências. 

SENADOR MÁRCIO LACERDA - Premência da 
elaboração, pelo Governo federal, de planos de desenvOI~ 
vimento económico e social objetivando reduzir as desi
gualdades regionais que subsistem no País. 

SENADOR NELSON WEDEKlN - Manifestação 
de apoio ao Deputado Éden Pedroso, relativamente à insti
tuição, no âmbito do Plano Plurianual da União, do Progra
ma Regional de Apoio aos Pequenos de Médios Produtores 
Rurais (PRAPEN), dos Estados do Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

1.3.2- Comunicações da Presidência 
Término do prazo sem que tenha sido interposto recur

so, no sentido de inclusão, em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei do Senado n<:> 360/91, que altera s'isiema de· contagem 
de antigUidade de ex~oficiais da Reserva que participaram 
da Campanha da Itália. Ao Arquivo. 

-Cancelamento da sessão conjunta convocada ante
riormente para às 19 horas. 

-ConvoCaçãO de sessão conjUnta -a realizar-se ama
nhã, às 11 horas, com Ordem do Dia que designa. 

são 
1.3.3 ---Designação da Ordem do :ma da próxima ses-

1.4- ENCERRAMENTO 

2- RETIFICAÇÃO 
-Ata da 28• sessão, em 23 de março de 1992 

3- ATO DA COMISSÃO DlRETORA 
- N• 14, de 1992 

4- ATOS DO PRESIDENTE 
-N•' 253 e 254, de 1992 
5- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
- N• 15, de 1992 

6- MESA DIRETORA ~ 
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

~ ~ ~ 8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 
NENTES 

SUMÁRIO DA ATA DA 28• SESSÃO, ---. 
REALIZADA EM 23-3-92 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Sumário, feita no DCN (Sesão 
II), de 24-3-92, página n• 1281, 1• coluna, no item 
1.2.5- Leitura de projeto. 

. . 

Onde se lê: 
Projeto de Resolução n• 29/91, ... 

Leia-se: 
Projeto de Resolução n' 9/91, ... 

SUMÁRIO DA ATA DA 38• SESSÃO, 
REALIZADA EM 1'-4-92 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção 
II), de 2-4-92, página n' 1635, 1' coluna, no item 
1.2.1 - Requerimentos, 
• Onde se lê: 

- N• 1<9, de 1992, de autoria do Senador Ono
fre Quina, ... 

Leia-se: 
- N9ll9, de 1992, de autoria do Senador Ono

fre Quinan, ... 

SUMÁRIO DA ATA DA 97• SESSÃO, 
REALIZADA EM 29-5-92 

RETIFICAÇÂO 

Na publicação do Sumário, feita no DCN (Se<;ão 
II), de 30·5·92, página n• 4197, 2• coluna, no item 
1.2.4- Requerimento, 

Onde se lê: 
- N' 341/92, do Senador Maurício Corrêa, soli

citando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei da Câmara o<:> 9/90, que proíbe a cessão f! 
o uso gratuito de imóveis para residência de servi
dores públicos e dá outras providências. 

Leia-se: 
- N? 341/92, do Senador Mauricio Cõfrêa, Soli

citando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Leida Câmara n~> 9190, que cria o programa diário 
do Congresso Nacional para divulg-ação dos trabalhos 
do Poder Legislativo na televisão, e determina outras 
providências. · -
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Ata da 130~ Sessão, em 23 de junho de 1992 

za Sessão Legislativa Ordinãria, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs- Mauro Benevides, Alexandre Costa e Magno Bacelar_ 

ÀS 14 UOIV\.9 F .10 MIN!rrOS, M'/1AM-9F PRF
SPNTFS O~ SR~ . .'j/•NAIJORI'H: 

Alexandre Costa - Amir I ando - C'arlos Patrocfnio -
Chagas Rodrigues - Dirceu Carneiro - Elcio Álvares. - J-i,.sw 
peridi!lo Amín - Hpitácio Cafeteira - Francisco Rollem
berg - Gcr'IDn Camata - Henrique Almeida - Iram Saraiva 
- lrapuan Costa Júnior- Jarhas Pac;'!.arinho - Jo.."to Calmem 
-Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho - Jos<! Fogaça- Josl: 
Paulo Biso! - Jutahy Magalh!oo• - Levy llias - Magno Ba
celar - Mário Covas - Maurício Correa - Mauro Benevi
des - Meira Filho - Mois<!s Ahr!lo - Nahor Júnior - Nel
son Wrdekin - Ncy Maranbao - Odacir <;(>ares - Pedro 
Simon - Rachid Saldanha DCr7i - Raimundo l.ira - Ro
naldo Arag!lo- Valmir Campelo- Wilson Martins. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A·Jísta de 
presença acusa o comparecimento de 36 Srs. SenadoteJi. Ha
vendo número ·regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos- nossoS trabalhos. 
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente. --

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
AVISOS 

DO MINISTRO DA ECONOMIA, 
FAZENDA E PLANEJAMENTO 

- N9 925/92, de 10 do ~orrente mês, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do RequerimentO n"' 244 
de 1992, de autoria do Senador Maurício Corrêa; 

- N9 944/92, de 19 do corrente mês, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento no 111, 
de 1992, de autoria do Senador Amir Lando; 

- N' 946/92, de 19 do corrente mês, encaminhando com
plementação de informações sobre os quesitos constantes do 
Requerimento n• 124 de 1992, de autoria do Senador Iram 
Saraiva. 

As informações, foram encaminhadas aos Reque
rentes. 

Os requeriméilto"S Vão ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -O Expediente 
lido vai à publicação. -- --- - -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário. 

É lido o seguinte. 

REQUERJMENTO N• 438, DE 1992 

Requeiro, na forma, regimental, seja incluído na Ordem 
do Dia o Projeto de Lei do Senado n9 348/91, de minha autoria, 
e sem parecer da Comissão a que foi distribuído. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1992. -Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -O requeri
mento que acaba de ser lido será publicado e incluído em 
Ordem do Dia. 

A Presidência recebeu o Ofício n91.104!92, do Presidente 
da Câmara dos Deputados, encaminhando cópia do relatório 
da Comissão Especi3l criada para estudar o Sistema Previden
ciário Brasileiro. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Sociais, para conhecimento e exame das sugestões. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)~ Há oradores 
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Su
plicy. 

OSR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pfesidf:nte, Srs.
Senadores, farei hoje um paralelo entre a situação do Presi
dente F~rnando Collor __ de Mello e a do Presidente Richard 
Ni~on, às vésperas da sua renúncia. 

Entretanto, antes, não posso c;leixar de prestar a minha 
homenagem ao Sr. Caio Gracci Prado Júnior, falecido no últi~ 
mo dia 18, aos 60 anos de idade. N3 verdade era muito jovem. 
Faleceu em desastre de motocicleta, quando fazia um passeio 
de São Paulo a Campos do Jordão, juntamente coni seu filho 
Jo_ão e outros dois amigos. _ 

Competente profissional, Caio Graco Ptá.do dedicou~se 
de corpo-e alma à Editora Brasíliense, fundada em 1943 po-r 
seu pai, o historiador Caio Prado Júnior, à qual se incorporaria 
Monteiro_ Lobato, dando continuidade à luta contra a igno
rância em favor da cultura, editando e vendendo livros. 

Caio Graco Prado cOnseguiu, com paixão e criatfvidade, 
manter vivas duas grandes tradições da Brasiliense: divulgar 
as idéias de intelectuais progressitas e acentuar a importância 
do mercado para o livro. Estimulava encontro de escritores 
na livraria, inCentivando novos autores. 

Em 1979, participando da reunião da SBPC -Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência observou que O público, 
constituído na maioria por jovens universitários, einbora inte
ressado nos temas da pauta, tinha dificuldadade de acompa
nhar as discussões, por falta de infoimãções básicas, ou seja, 
por simples ignorância. Essa percepção_ deu origem à coleção 
"Primeiros Passos", livros de iniciação, com preços acf:sSfveis·; 
ençomendados a professores e especialistas em assuntos que 
~ariavam da filosofia à história, dirigidos, em especial, aos 
JOrvens, mesmo de primeiro e segundo ciclo, e também aos 
univ~rsitári;os. Tal coleção foi um sucessO editorial de 1980, 
chegando a vender mais de três milhões de exemplares. Segui-
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ram-se novas coleçOes destinadas à juventude, como "O En
canto Radical" e "Cantadas LiteráiiãS", inspirando outras 
editoras a seguirem o seu exemplo. 

No início de 1991, criou a Casa do Livro, grande distribui
dora que congregou várias outras editoras. 

Ca~o Graco ~ra~o teve. um papel político_ importante. 
No regime autontáno, coraJosamente, abrju a sua_ editora 
para os escritores qu-e outros editores tinham receio de lançar. 
No tempo da abertura, cada lançamento de livro na Brasiliense 
era um verdadeiro comício pela democracia. Foi de Caio Gra
co a idéia de se usar o amarelo como cor símbolo das Dire
tas-Já. Ser humano, cidadão profissional, CaiO-Giaco foi tam
bém exemplar como pai. Colocou o seu projeto empresarial 
a serviço de seus ideais políticos de construção-de uma socie
dade mais justa. - _ 

.. Sem dúvida, para um País Carente de cUltura, a sua perda 
é Irreparável. Mas é a perda de quem faleceu à altura de 
como gostava de viver, vivendo intensamente. 

Ele abriu janelas para os jovens; ele abriu oportunidades. 
Ele também foi um grande companheiro daqueles que somos 
membros do Partido dos Trabalhadores. Ele próprio e-ra um 
dos coordenadores da minha campanha para prefeito. 

Nos anos 70, com Cláudio Abrão e Túlío Costa, criou 
o Leia Livros, uma revista apenas de livros. 

Pessoas como Marilena Chauí, Paul Singer, Antônio Cân
dido, Fernando Morais, Luiz Carlos B_ress_er Pereira, e tantos 
outros, tiveram na sua editora oportunidades muito sigriifica
tivas para que as suas idéias percorressem todo o Brasil. 

Caio Graco era sempre uma pessoa_- com- ·n:ovas idéias. 
Dentre outf3:S, propôs a mim que, candidato a prefeito, se 
prefeitO fo-r _eleito, introduza no País uma idéia que pode 
ser utilizada também por outros executivos, e até mesmo ao 
nível da Presidência da República, qual seja, para a esco_lha 
dos presidentes de empresas estatais, de executivos de autar
quias, de institulç6es oficiais", e "asSim "por diante, que haja 
não apenas uma nomeação exclusivamente política, ·mas que 
haja abertura de oportunidades para todas as pessoas profissio-_ 
nalmente capacitadas. Então, propus-lhe _que. se colocasse 
anúncios de jomãis-; digamos, para a preSidência de companhia 
municipal, companhia estadual, companhia nacionaL 

Creio que se trata de uma idéi::i"iritereS:sãrite_que, indU-
sive, estou juntamente com meus compaõheiros d_e partido 
ao nível da Prefeitura- de São Paulo, estudando, seriamente, 
inclusive já determinei seja ela melQorada e estud~da em sua_ 
viabilidade. 

Portanto~ a nossa homenagem ao querido Caio Graco 
Prado Júnior e os nossos sentimen_tos de pesar a Susana 
e seus filhos Caito, João e Mayá. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. senadores hoje é inevitável fa
zermos um paralelo entre a situação que precedeu a renúncia 
do ex-Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon e os 
momentos em que vivemos~ relativamente, ao Presidente Fer
nando Collor de Mello. 

Ainda ontem, o Presidente Fernando Collor de Mello 
conversando com a imprensa, disse que ao contrário de Getú
lio Vargas que não enfrentou, adequadamente, a crise política 
na qual se viu envolvido, sendo levado à tragédia do suicídio, 
e esse procedimento Sua Excelência não teria; mas lembrou-se 
do exemplo de Juscelino Kubitschek que diante da crise políti
ca~ resolveu trabalhar e _levar o País _a Mma_ í<is_e d~ grande 
crescí:O:iento econóinico. __ · . - _ -

Pois bem, gostaria de fazer uma ponderação. Na verdãde
a situação do Presidente Fernando Collor de Mello não é 

propriamente semelh[rite pela qual pássOu Getúlio Vargas 
nem pela qual passou Juscelino Kubitschek. Ela hoje guarda 
semelhança, sim, com a situação vivida pelo Presidente dos 
Estados Unidos, Richard Nixon. 

Quero ressaltar." em prirrteiro lugar, que considero da 
maior importância uma das conquistas maiores do povo brasi
leiro que é a de ter um presidente eleito diretamente após 
quase três décadas sem eleições diretas pcira o cargo maior 
da Nação. quero começar dizendo isto: o Presidente da Repú
blica tem extraordinária responsabilidade porque foi ele que 
conseguiu empolgar as multidões. 

Lembremo-nos todos o que foi o anseiO-dos brasileiro 
que às ruas saímos todos~ em 1984, lutando pelas diretas já, 
aliás, num tempo em que Fernando Collor de Mello não abra
Çara aquela causa cte inifhões de brasileiros, mas não há dúvi
das que em 1989-. e~ conseguiu mobilizar a opinião pública, 
em especial no segun"do turno, duas grandes opções ocorreram 
para os brasíleiros: a opção de Luiz Ignácio Lula da Silva, 
a campanha "sem Medo de ser Feliz" que levou milhões de 
brasileiros a se reunir em praça pública, pensando que seria 
possível a renovação de valores_ nese País, que- séria possível 
a recOnstrução de uma sociedade mais justa onde houvesse 
mã.is Verdade, huvesse maior transparência, onde uiiia socie
dade Jllais justa houvesse maior transparência, onde de uma 
sociedade rrtais justa houvesse mais verdade, onde houvesse 
maíor transparência, onde os· i::ibjetivO~f ae- solidariedade, de 
fraternidade, prevalecessem sobre os objetivos do se levar 
vantagem em tudo, do objetiv() do lucro máximo como obje
tivo r~i; ou, ainçia, de procurar ~nseguir galpar, se enriquecer 
galpar postos de poder qualquer que fosse o método. 

Mas de outro lado estava a c.ampanha do PRN e dos 
partidos que se aliaram ao candidato jovem Fernando Collor 
de Mello, e há que se reconhecer que ele conseguiu empalmar 
a banderia da luta contra os marajás, da luta contra a corrup
ção, da luta pela moralidade pública. 

E inútrieras vezes percorreu o Brasil, inúmeras vezes veio 
à Brasília criticando severamente os hábitos que ele avaliava 
como atentatórios à moralidade pública, atentatórios à probi
dade administrativa. 

Foi ele que conseguiu galvanizar os corações e as mentes 
de 35 milhões de brasileiros que depositaram a confiança nele, 
versos os 31 milhões de brasileiros que queriam a opção pro
posta por Luiz Ingácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalha
dores, e dos que no segundo turno estiveram com ele. 

- EU fui um daqueles que acÚ:ditavam que Lula -se!ia Uma 
melhor opção, mas sou um daqueles que quer respeitar a 
instituição da Presidência da República, que quer respeitar 
o resultado das eleições diretas, o resultado daquilo que está 
previsto na Constituição brasileira, entretanto, a CoristittiiçãO 
brasileira quer respeitar o resultado das eleições diretas, o 
resultado daquilo qut;:: está previsto na ÇonstítuiÇão brasileira. 

Entretanto, na Constituição brasileira também está escri
to com clareza, segundo o art. 85, que os crimes de responsa
bilidade, caso sejam cometidos, em especial, contra a probi
dade administrativa, devem ser levados em conta seriamente 
pelo Congresso Nacional. A denúncia deve ser feita anterior
mente à Câmara dos Deputados, para que, aceita com dois 
terços dos votos, seja encaminhada ao Senado Federal que, 
presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, terá 
que julgar o Presidente da República. 

Não estamos, a~nd_a, nesta fase, não se configurou ainda 
o crime contra a probidade administrativa de forma clara, 
inequívo~a. Este é o trabalho que o Congresso Nacional está 
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':'alizando hoje através da Comissão Parlamentar de Inqué
nto, que examina as denúncias do Sr. Pedro Affonso Collor 
de Mello, irmão do Presidente da República, Fernando Colior 
de Mello, contra o Sr. Paulo César Cavalcante Farias. Claro, 
existem alguns que dizem que esta CP! não poderá fazer nada 
contra o Presidente. _TOdos sabemos que os atos do Sr. Paulo 
César Cavalcante Farias na medida em que estiverem sendo 
comprovados s_6 se tornarão possíveis, quando houvef alguém 
que, como fonte de poder, tenha sido, no mínimo omisso 
ou conivente nessa questão. _ _ ' ' 

Pois -bem, desde que o Sr. -Pedro Collor de Mello fez 
a denúncia grave relativamente aos procedimentos de seu ir
mão e, em especial, do Sr. Paulo César Cavalcante Farias 
a primeira: reação do P-resid.entt~ da República foi de tud~ 
negar. . _ 

Aqui, faço o primeiro paralelo com a história norte-ame
ricana também de um_ Presidente da República. Pensemos 
um pouco no que foi -a cronologia do escândalo Watergate: 

"Junho-1972 - Cinco homens foram surpreen
didos na sede do Partido Democracata no edifíCiO Wa
tergate. Cinco· dias depois Richard Nixon negou o en
volvimento da Casa Branca. 

Janeiro-1973 - Cinco réus de Watergate decla
ram-se culpados, dois outros foram condenados. 

Fevereiro - O Senado autori~, por 70 votos a 
zero, sua própria investigação sobre Watergate. O Se
nador Sam Erv:in é designado presidente de uma comis
são integrada por sete homens. 

Março- Um invasor_de __ Watergate James Mc
Córd revelou haver outros envolvidos em_ Watergate 
cometeu perjúfío rio julgamento e pressões políticas 
levaram-no a declarar-se culpado, junto com outros 
envolvidos e a permanecer em silênci(). 

Abril - O procurador-geral Richard~R!eindienst 
demite-se devido ao possível envolvimento com os par
ticiPantes. O conselheiro da Casa Branca John W. 
Dean, jutóti -que não seria o bode expiatório de Wa
tergate. 

Nixon anunciou as renúndas de seus dois asses
sores diretos, H. R. Holdeman, Jonh Ehrlichman e a 
de Kleindienst: Nixon negou envolvimento em espiona· 
gem política ou tentativa de encobrimento. 

Maio - A administração nOmeou Archibald Cox 
como promotor especial de Watergate. McCord reve
lou à comissão do Senado que lhe foi oferecida clemên
cia em troca de seu silêncio. 

Junho- Dean testemunhando à comissão de Wa
tergate, envolveu Nixon no encobrimento e_ revelou 
a lista dos "inimigos" políticos da Casa Branca. 

Julho- Revelada a existência das gravações secre
tas da Casa Branca. 

Outubro - Dean decl3.rou-se culpado de conspi
ração para encobrir a verdade sobre Watergate. O pro
curador-geral Richardson renunciou seguido pelo vice-
procwador-geral. Cox finalmente renunciou. __ _ 

Novembro - Leo Jaworski foi designado promo
tor especial substituindo Cox. 

Janeiro -1974-Técilicos especialistas informa
ram que um trecho de 11 minutos e meio de uma fita 
foi deliberadamente danificado. 

Março - seis homens indiciados em acusações 
de encobrimento da invasão de Watergate: Haldeman 

Ehrlichman conselheiro político de Nixon, Charles Col
son, ex-procurador-geralJonh N. Mitchell RobertMar
dion ~-Kenneth W. ~ai'kinson. Nixon nega- qu~_ -tenha 
autorizado ~ntrega~ dinheiro para os invasóres de Wa
tergate~ 

Abril - Nixon torna público o envio à Comissão 
de Justiça da Cãmaramais de 1.200 páginas das conver
sações de Watergate baseadas nas fitas. Os documentos 
não incluíram 11 das 42 cÜnverÇões exigidas pela Co
missão que estava estudando o julgamento político. 

Maio--'---Jeb Stuart Magruder, um assessor da cam
pa_nha eleitoral de Nixon,_foi OOndt?nado a quatro anos 
e 10 meses pela invasão e encobrimento. 

J~nho- ~~velou-.s~ q_ue _o Gra;nde Juri tip.ha s~
cretamente. citado Nixon como co-conspirador ao en-
cobrimento. -

Julho- A Corte Suprema, por oito votos a zero, 
aprovou a intimação de Jaworski para que Nixon entre
gasse as fitas e documentos para o julgamento pela 
encobrimento de Watergate. A Comissão de Justiça 
da Câmara votou três propostas de julgamento político 
contra Nixon, incluindo as participações iló encobri
mento de Watergate. 

Agosto - Nixon realizou as transcrições de três 
conversações de junho de 1972, íridicando que seis dias 
depois da invas3.6 de Waterg.ate ordenou a suspensão 
da investigação, parcialmente por razões políticas. Com 
sua admissão e envolvimeri.to no encobrimento, o apoio 
de Nixon no Congresso deixou de existír e _conduzia 
aos pedidos para sua renúncia. •• 

Ou seja, o Presidente começou negando que tudo fos_se 
verdade. Ele sabia, entretanto, maís- .do_ que isto~ Os seus 
seCretáriOs haviam coordenado a ação para a realização da 
espionagem no edíficio Watergate ~ 

Quando a verda-de veio à tona, não houve maior possibi
lidade para o Presidente, senão renunciar ao seu mandato, 
antes mesmo que o Congresso Nacional norte-americano vota
se o- impeacbment do Presidente._ 

Por que avalio que estamos chegando a uma situação 
semelhante a_ esta? Porque a atitude do Presidente Fernando 
Collor de Mello tem sido a de negar coisas, que em grande 
parte já sabemos e já verificamos que ·são verdadeiras. E 
vou exemplificá-las. 

Primeiro, tudo negou com respeito ao que disse Pedro 
Collor de Mello. Já sabemos que muitas das coisas têm funda
mento. Depois, negou tudo aquilo que disse Luiz Octávio 
MOtta Veiga, ex-Presidente da Petrobrás, que nós ainda vamos 
ouvir no próximo dia 29, quando esperamos sentir a convicção 
de como ele percebeu, nas ações de Paulo César Cavalcante 
Farias, a tentativa de realizar negócios favoráveis à empresa 
Vasp,do Sr. Wagner Canhedo. 

O-Sr. Takeshi Imai revelou coisas que são da maior impor
tância. Claro que ainda estão em adamento, estamos averi-
guando. _ 

Hoje, ouvimos o Comaridante Jorge Bandeirade Mello, 
que ne-gou que tiVesse tido qualquer conversação, mas negou 
fatos que de pronto pudemos ver que não eram verdades. 
Inclusive, ele próprio precisou ratificar algumas das suas áeclla
rações. Avalio que Vamos nos_ aprofundar nisso. 

Veio, então, a entrevista do Sr. Renan Calheiros, eX-De
putado Federal e Líder do Governo durante os oito primeiros 
meses do Governo Collor. Renan Calheiros, dentre outr_as 
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declarações, falou que advertira o Prcsídentc Fernando Collor 
de Mello sobre as práticas de Paulo Césiir Cavalcante Farias. 
Dentre outros fatos importantes, Renan Cãllie1ros disse que 
Paulo César Cavalcante Farias, ass'im cõino .o Góver:OO Fede
ral, havia interferido de forma ilegal nas eleições de Alagoas 
de 1990. O que âisse-o PreSidente da República sobre o depoi
mento de Renan Calheiros à revista Veja? "Nada do que 
diz é verdade, nenhuma palavra. É mentirosa ·a afirmação 
sobre a interferência ein processo eleitoral". 

Ontem, foi o ex-Ministro Bernardo Cabral que disse, 
com clareza, que ele próprio testemunhou a conversa em que 
o Deputado Renan Calheiros, Líder do Governo, e já na 
época candidato a Governador do Estado da Alagoas, adver
tira o Presidente dos procedimentos aliás, ainda como Líder 
do Governo inadequados do Governo Federal, interferindo 
nas eleições de Alagoas. 

E o Presidente diz que nada é verdade? Como não é 
verdade? N6s aqui comprovamos. 

Quero fazer um paralelo entre alguns aspectos positivos 
do ex-Presidente Ri~hard Nixon e do Presidente Fernando 
Collor. O Presidente Richard Nixon também havia lavrado 
um tento internacional, um tento como estadista, que o tornou 
conhecido e respeitado no mundo todo, quando abriu relações 
diplomáticas com a República Popular da China, que desde 
a revolução vitoriosa -de Mao-Tsé:.Tung não tiDha tido mais 
relaçóes com os Estados Unidos. 

Foi sob o Governo de Richard Nixon que prímeiro houve 
a política--do pingue-pongue. As equipeS norte-americanas 
foram jogar em Pequim, na China e, depois, os EStados Uni
dos receberam as equipes chinesas, um gesto que precedeu 
a visita de Nixon a Pequim, com o restabelecimento de rela
ções. Aquilo foi um fato ·fantástico. Isto e outras açóes de 
Nixon, como, por exemplo, a própria politica de contenção 
de inflação e outros possíveis méritoS de sua política governa
mental, não impediram que ele, por ter mentido à nação 
norte-americana, perdesse inteiramente-a Sua autoridade mo
ral para continuar presidindo o- País. 

Quero, aqui, ressaltar, reconheço,-por exemplo, que o 
Presidente Fernando Collor de Mello lavrou um tento ao nível 
de um estadista internacional, ao realizar a EC0-92, ao reUnir 
116 chefes de Estado, no Rio de Janeiro, há poucos dias, 
para então elevar o grau de consciência da humanidade, dos 
brasileiros, de todos os habitantes do mundo, sobre a questão 
ecológica. Não há dúvida, lavrou um tento. o PresideD.te Co
llor teve alguns méritos. Acjui eu citei- â:liás em discordância 
com outros Senadores desta Casa- um deles, quando.demar
cou a área ianomami; quando, por exemplo, garantiu o acesso 
pleno ao Sistema Integrado de Administração Financeira da 
União pelo Congresso Nacional. Mas foi através desse gesto 
positivo do Presidente, após uma longa batalha aqui travada, 
que nos foi possível detectar alguns fatos verdadeiros. Ou 
seja, que nas eleições de 1990 o Governo Federal intei-feriu -
de maneira inadequada nas eleições. Que o Gõverno Federal, 
em especial através da Legião Brasileira de Assistência, gastOU 
90% do orça.mento dessa instituição, em Alagoas, no mês 
de dezembro, entre o primeiro e o segundo turno das últimas 
eleições. A infoiinação consta da documentação sobre as con
tas da LBA durante a Administração da Primeira-Dama, Ro
sane Collor, que acabou deixando o cargo. O próprio Presi
dente da República puniu a sua senhora, a Primeira-Dama 
Rosane Collor, Com o afastaMento, em fciCe dei irfegularidade 
que foi documentada. O Jornal do Brasn trouxe à época, 
graças ao Sistema de Integração Financeira- da União, que 

pode_ ser consultado_ através_ do terminal do gabinete, aqui 
no Senado, as ·irreguíãridades da LBA, em Alagoas. Isto é 
documentad(). Não pode o Presidente da República dizer que 
não houve interferência._ Isso já está documentado! 

O Sr. Ney Maranbão- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Ney Maranhão, 

com a maior honra lhe concedo a palavra, mas fico pensando 
que se fosse eu o Líder -dO Pà~síderite Femail.dO- Collor eu
estaria dizendo: Presidente, o Brasil todo fala sobre as ações 
de Paulo César Cavaleante Farias. Se o Uder Ney Maranhão, 
se o Líder Marco Maciel, se o Líder Odacir SoaieS c:[uíserem, 
eu proporcionaria uma Iist3. de pelo menos 10 empresários 
importarite!fdeste PaiS. Sugiro que o Presidente convide. Eu 
lhes darei, se aceitarem a minha sugestão, 10 importantes 
empresários deste" País que sabem dos atos do Sr. Paulo César 
Cávalcante Farias, para que o P-residente da República não 
venha dizer "niaíS que ele não sabe das coísas. Não pode o 
Presidente continuar ,com ouvidos moucos, colocando venda 
na testa, tapando o -sol com a peneira. Ele precisa saber o 
que se passa no seu Governo. senão oS Líderes do Presidente 
Fernando Collor no Congresso Nacional não estarãO -contri
buindo para que a verdade seja sabida pelo Chefe desta Nação. 

Com muita honra concedo o aparte ao Senador Ney Mara
nhão. 

O Sr. Ney Ma:Canftão - Senador Eduardo Suplicy, estou 
ouvindo seu entusiasmo na tribuna do Senado, verberando 
e atacaitdo o Governo- do Presidente Collor. Digo a V. Er 
que o Presidente errou em muitas coiSas, mas Como· seu Líder, 
como homem que o apóia desde o início - e tenho a honra 
de ter sido o priri:teiro Senador a apoiá-lo - acredito nas 
propostas do Presidente Fernando Collor. Discordo da manei
ra de como V. Ex~ está :ataCando o Governo do Presidente. 
O Partido de V. Ex~, até hoje, não acéita a vitória;-o P3rtido 
de V. EX" tem o Presidente Fernando Collor não como vence
dor mas como mito. O-Partido dos Tfaii3lhãàores tem como 
seu representante, aqui no' Seriado_ ela República, a figura 
máxima do S~r. Senador Eduardo Suplicy que estúeníando 
usar esta tribuna para melhorar ou, talvez, se eleger Prefeito 
da cidade de São Paulo.- QUero dizer a_ V. Ex• que -um homem 
como esse japonês que Veio depor na CPI não teni autoridade 
moral para denunciar ninguém. Na reunião da ÇPI1 perguntei 
ao referido cidadão há quantos _anos ele negociava com o 
Ministério da Saúde. E ele respondeu que há mais de 15 
anos. Perguntei-lhe como negociava. Disse-me que, na maio
ria das vezes, com tomada de preço. Sabe V. E~._ Senador 
Eduardo Suplicy, como são feitas essas tomadas de preço. 
Perguntei-lhe quando vieram as i:O.ter~ediaÇões. E ele, ainda, 
cinicamente, disse que contihuava no Ministério à força_ do 
Sr. Paulo César Farias. Perguntei a·-s. s-~ por que nâo havia 
proCU.rãâo o Ministro Adib Jatene, essa figura impoluta que 
todos respeitam internacionalmente, para denunciar essas fal
catruaS? E ele, cinicamente·;-reSpondeu-me que procurou o 
Dr. Seixas- mentira- para falar com o Dr. Adib Jatene 
e não conseguira marcar a: audiência. Foi nesse momento 
que eu disse: V. s~ tinha que assentar acampamento no eleva
dor e comunicar essas denúncias. ao· Dr. Adib Jatene, para 
que isso não acontecesse no MinistériO. E nada disso ele fez. 
Essa é Unia testemunha que, a meu ver, não tem credibilidade 
alguma para fazer denúncias na CPI. Sabe V. Ex• que essa 
CPI foi criada, exclusivamente, para que o partido de V. 
Ex~ e aqueles que não aceitam a renovação dos costumes 
políticos deste País, possam tirar- proVeito_. Obsefve V. EX' 
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como se fabricam as noticias na impresa. OU1I'O dia, respeito 
V. Ex• nesse assunto, mas V. Ex• há de concordar comigo 
que um Deputado ... 

O SR. EDUARDO SUPLfCY- Não fui eu! 

O Sr. Ney MaranhãO- Mas isso é a tribuna, parâ sair 
na mídia, sair na iinpiensa--tOdo dia. O fato ocorreu com 
um Deputado que faz coro com o partido de V. Ex• Dissera 
o parlamentar que o líder do Bloco estava na casa do Sr. 
Paulo César Farias. E o fez de maneira peremptória, como 
se aquilo fosse uma verdade. A notícia saiu nos jorn-ais. O 
líder esteve lá e desmentiu, apostou o mandato dele contra 
o do Deputado. No outro dia, veio o desmentido. V. Ex• · 
se refere ao Deputado Renan Calheiros. É outro que não 
tem autoridade de vir denunciar o Presidente. Este cidadão 
comeu no prato onde hoje cospe. Sou Líder do Governo 
e do Presidente Collor. conheci o seu trabalho e a sua campa
nha. Tenho intimidade no Palácio; mas, nObre Senador Supli
cy, se eU sentisse que o Presidente Collor estava ligado a 
essas maracutaias, desde o início, como Líder do Governo 
e do seu Partido, como homem que acreditou em Sua Exce
lência, eu chegaria junto de Sua Excelência e lhe diria: " 
-Presidente está acontecendo isso, isso e isso"~ Daria um 
prazo, falaria novamente com Sua Excelência; se não tomasse 
as providências, eu iria para a tribuna, renunciaria à Lide
rença, romperia com o Presidente e diria aqui por- qtiê. Não 
faria como o ex-Deputado Renan Calheiros, Cjue -cuspiu no 
prato em que comeu. Ele recebeu benefíciOS -do Sr. PC Farias 
na campanha para prefeito. Vem agora dizer que avisou ao 

. Presidente!? E um mentiroso! É a palavra do Presidente da 
República contra a de um raivoso que hoje quer ver o circo 
pegar fogo. Esse cidadão não tem, da minha parte, o menor 
respeito e credibilidade, porque ele deveria ter feito -jsso no 
inicio por reSpeito aó Presidente da República·. Veja V. E~ 
a Comissão: ela foi criada dentro de uma violenta emoção, 
porque, se aquela entrevista do irmão do Presidente não tives
se sido gravada e publicada na revista Veja, tal vez a COmissão 
não tivesse sido criada. Mas ela foi criada: para quê? V. EX' 
é um dos Senadores que comandaram, na Oposição, as per
guntas direcionadas para arrancar das testemunhas fatos que 
ligassem o Presidente a esse escândalo. Até agora, Senador 
Suplicy, provas concretas e circUnstanciaiS nãó existem; .. Digo 
a V. Ex• que, por ordem do Presidente, há seis meses, o 
Sr. PC Farias vem sendo investigado. V. Ex~ sabe que uma 
investigaçãO na áreã JiSCal deve ser cuidadosa, sigilosa, para 
que po~samos pegar as sonegações. V. Ex~ verá que, antes 
de terminar a CPI, o Governo vai divulgar ess~ sonegações. 
Não tenha dúvida! Desde o início, Senador Suplicy, minha 
posição tem sido a de defender o Congresso. Falo com a 
autoridade de quem teve o mandato cassado e os direitos 
políticos suspensos. Passei 10 meses a chave e nunca engraxei 
bota de militar. Zelo pelo Congresso. Talvez, entre outros 
motivos, eu tenha sido cassado por deferider o Deputado Már
cio Moreira Alves em um episódio. Eu não concordava com 
a maneira como ele falou, mas defendi seu mandato, como 
o faiiã em relação a qualquer companheiro aqui dentro. Por.: 
tanto, Senador Eduardo Suplicy, quero dizer que, embora 
a ComiSsão eSteja tiabalhando em busca da verdade. não 
posso aceitar que pessoas que são Candidatas a prefeitos ou 
a outros cargos se aproveitem da ocasião para montar notícias 
Com isso,' elas estão prejudicando é o Brásil, pOrque possibi
litam que os especuladores da Bolsa espalhem notícias fictícias 
nas quintas-feiras. É o que está acontecendo neste riiomento: 

o dólar, que estava por 2.000 cruzeiros, hoje -está por 3.500 
cruzeirOs. Não podemos aceitar esse tipo de coisa, Senador. 
Peço _desculpas a V. Ex\ porque o respeito, mas não posso 
aceitar que o Partido de V. EX" queira tocar fogo no circo. 
Vamos aguardar. A Justiça é sábia: ela tarda, mas chega. 
O Presidente Fernando Collor vai sair desse episódio engran
decido, porque a Nação brasileira não aceita esse tipo de 
campanha difamatória contra um Presidente da República. 
Tenho cer~eza de que quem vai ganhar com isso é o País. 

O SR. EDUARDO SUPLlCY- Senador Ney Maranhão, 
talvez haja ainda uma saída para que o Presidente Collor 
não tenha o mesmo destino que o Presidente Ríchard Nixon. 
Mas é necessário que as pessoas próxirrias ... · · · 

O Sr. Ney Maranhão- Permita-me, Senador, pedir-lhe 
que não -misture Watergate com o gate que se está tentando 
fazer no Brasil. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Ney Maranhão, 
durante o seu aparte, a cada palavra de V. Ex•, tive vontade 
de interrompê-lo, mas esperei até o finai. Agora, peço que 
V. EX" faça o mesmo. 

O Sr. Ney Maranhão- Ouço V~ Ex• com.tcid3.c a atençãO: 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Eu, aqui, faço um alerta 
àqueles que são tão íntimoS do Presidente Fernando Collor: 

~Sr. Ney Maranhão- Eu o sou com muit9 orgulho. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - :Talvez haja ainda uma 
saída: é que aqueles que têm essa intimidade com o Presidente, 
como tinha o Deputado Renan Calheiros... - -

O Sr. Ney Maranhão-.-.-. e não avisou Sua Excelência 
na hora propícia, só tomou a providência de renunciar. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - .. < digam-lhe, então, 
o que se passa. Acho muito difícil que um Senador da Repú
blica, que dialoga com empresários deste País, não tenha ainda 
ouvido _uma única história sobre as práticas e procedimentos 
do Sr. Pa]llo César Cav3Icante Farias. · · · 

O Sr. Ney Maranhão - Não estou defendendo o Sr. 
Paulo César, Senador. A responsabilidade _é do Congresso, 
porque essas leis, Senador, permita V. Ex• 

O Sll. EDUARDO SU'LICY-'- Nãó, assimc não dá, Senà· 
dor. Tínhamos estab(!lecido um procedimento. - -

O Sr. Ney Maranhão -Peço desculpas. Ouço V. Ex' 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Se V. Ex' tiver a paciência 
de conversar com dez empresários importantes deste País, 
acho muito difícil que não ouça, pelo menos, algumaS histórias 
sobre os procedimentos do Sr. Paulo César Cavalcante Farias. 
E aqui chamo o Senhor Presidente à responsabilidade, porque 
considero estranho que, em seus inúmeros pro-nundamentos 
até agora, seja quando respondeu ao irmão, seja quã'ndo deci
diu interpelar Luís Octávio da Motta Veiga, seja quando res
pondeu, domingo à noite, ao Sr. Renan Calheiros, em nenhwn 
momento, Sua Excelência resolveu dizer que as práticas de 
Paulo César Cavalcarite Farias são ifiteiráinelité cOD.denáv<tís. 
Sua Excelência não o citou airtda; ã.ge como se-quisesse prote
gê-lo, essa é a impressão que fica. Sua Excelência disse: "Estou 
tranqüilo~•. mas não estava: nos seuS olhos, na sua aparência, 
nos seus gestos, Sua Excelência estava, na verdade, demons_. 
trando a emoção de quem está enfrentando wna situação 
difícil. 

Quero, sim, que cheguemos à verdade. 
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O Sr. Ney Maranhão - Todqs nós, Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Eu aqui, Senador Ney 
Maranhão, cumpro o meu dever de Senador. V. Ex~ provavel
mente será candidato, senão agora, pelo menos numa próxima 
eleição. Pois bem: em cada dia do nosso mandato no Senado, 
tudo o que fazemos aqui poderá ter repercussão sobre as 
eleições. 

O Sr. Ney M&.ranhãO - Mas nãO podemos ser patru
lhados, Senador~-

0 SR. EDUARDOSUPLICY -- Oque faço aqui não 
é em função da minha campanha como candidato a prefeito, 
mas é no sentido do cumprimento do meu mandato de Senador 
pelo Partido dos Trabalhadores. É nessa condição que consi
dero séria essa história toda. O Presidente da República em
polgou multidões ao anu·nciar a sua luta pela moralidade na 
Administração Pública, e queremos que isto realmente ocorra. 
Neste ponto, não havia desentendimento entre a mensagem 
do Partido dos Trabalhadores e a de sua Exceléncia. 

O Sr. Ney Maranhão- Todas as denúncias estão sendo 
apuradas, Senador. E tem bandido de colarinho branco na 
cadeia. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Baoelar) -Senador Ney 
Maranhão, a Mesa encarece a V. Ex~ que permita ao orador 
prosseguir no seu pronunciamento. 

O Sr. Ney Maranhão -Peço desculpas à Mesa e mais 
uma vez ao Senador Eduardo-Suplicy. -----

O SR. EDUARDO SUPLICY- Será que Renan Calhei
ros não falou a verdade? E o Sr. Bernardo Cabral: também 
não tem autoridade? Ele relatou ontem que realmente Renm 
Calheiros falou para o Presidente, enquanto exercia o seu 
mandato falou a tempo, portanto. E Renan Calheiros também 
diss_e que foram inúmeras· as oca.siões: e não apenas uma, 
que chamou a atenção do Presidente. 

Mesmo que não seja por Rcnan Calheiros, ou por seu 
irmão Pedro Collor, ou por Luiz Octávio da Motta Veiga, 
mas é a Nação que sabe, Senador. 

Eu, andando pelas ruas, e aqueles que aqui diziam que 
não era importante essa CPI, estejam todos conscientes: esta 
é a CPI mais importante da história recente do País. O povo 
brasileiro a está acompanhando em seus passos. Esta CPI 
está dando resultado, mesmo que o resultado seja o de inocen~ 
taro Presidente e as autoridades hipoteticamen.te-eiivolvidas. 
Muito bem, mas ela terá resultados. 

Não há hoje um cidadão, por onde eu passe, que não 
venha me dizer: "Senador Suplicy, vá até o ffm. Esperamos 
que esta CPI realmente faça o que tem que fazer". 

Este é um compromisso de todos nós. A Polícia Federal 
e o Ministério Público dificilmente teriam conseguido realizar 
o trabalho que esta CPI está fazendo. 

Esta CPI está, na verdade, chamando a atenção-da popu
lação brasileira que quer que se acabe com tais procedimentos. 

E aliás, com respeito-àquilo que disse o Ministro Marcflio 
Marques Moreira, que a CPI está causando a inflação, é pre
ciso que se diga com muita firmeza que as causas da inflação 
neste País são as prátiCãS, Como as que a CPl quer acabar, 
as práticas de pessoas que intermediam decisões de autori
dades, de pessoas que chegam a empresários, à Caixa Econó
mica, ao Ministério da Ação Social, ao Ministério da Saúde, 
ao Ministério da Economia, ao Banco do Brasil e dizem: 
muito bem, se você quer a aprovação desse projeto,. a liberação 

desses recursos tem que nos deixar, 10, 20,30%. b essa práti~ 
ca, esta sim, que precisa acabar, e é isto que prejudica tanto 
a inflação; é a prática do sobrepreço, do sobrefaturamento. 
É isto, Ministro Marcílio Marques Moreira, é isto qUe preciSa 
acabar. A CPI veio para acabar com esta prática, e é necessário 
que o Congresso Nacional se una para liquidarmos com tal 
prática. E é isso que nõs' V3.ffiós fazer. - -

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - E se o Presidente da 
República continuar com ouvidos moucos e tapando os seus 
olhos, aí sim, ele corre o risco de perder a autoridade moral 
para continuar presidindo a Nação, e eis por que eu fii este 
paralelo com a história do Presidente Richard Nixon. 

O Sr. Elclo Álvares- Permite-me um aparte, nobre Sena-
dor Eduardo Suplicy? - - - - -

O Sr. Ney Maraithão- Deixe-me completar, Sr. Sena
dor. Permita V. Ex~? Senador Eduardo Suplicy, sobre esse 
problema que V. Ex~ fala dos eri:tpresários, o Presidente Fer
nando Collor desde o início do seu Governo nos pede, ao 
Congresso, mudanças das leis para enxugar essas leis. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Enxugar o sobre-preço? 

_ O Sr. Ney Maranhão- Não, Senador, enxugar a lei 
para todo mundo- poder pagar o imposto. 

_O SR •. EDUARDO SUPLICY - Uma coisa é reforma 
fiscal, outra coisa é o sobrempreço. 

O Sr. Ney Maranhão - É só isso que nós precisamos 
fazer para todo mundo poder pagar imposto, Senador. Eu 
ontem usei uma expressão ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sobre a sonegação? 

O Sr. Ney Maranhão- Sonegação_ que o Ministro Mar
cHio Marques Moreira, a imprensa e tOdos falam sobre ela. 
V. Ex~ há de concordar ÇOJ:!ligo que há grande sonegação 
neste País. Por que, Senador Edua'i:tio Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Terei oportunidade, co
mo seu companheiro, Senador Ney Maranhão, de esclarecer 
sobre o assunto, pois saiu nas primeiras págliias dos jornais. 

o· Sr. Ney M_aranhão - ciaro; quero dizer a v. Ex• 
que mato a cobra e mostro o pau. Não mando recado, dou 
dircto. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Prefiro mostrar a cobra 
mõtta. 

O Sr. Ney Maranhão - Quando falaram isso, Senador 
Eduardo Suplicy, corno força de expressão, que há sonegação 
onde os riscos sonegam mais e os mais pobres, talvez, não 
soneguem. Senador Eduardo Suplicy, temos que elaborar aqui 
essa lei, para quê? Para que todos paguem, c amanhã os 
sabichões, que sonegam n~o para sobreviverem. mas para 
ficarem mais ricos, sejam colocados na cadçi_a, como aconte
ceu, nos Estados Unidos, com uma senhora que era dona 
de uma cadeia de hotéis, que sonegava o Imposto de Renda, 
e, hoje, está pagando pena em cadeias dos Estados Unidos, 
fazendo um cu-rso -de leão, limpando latrina. É esta a postura 
que o Congresso Nacional deve_ tomar em relação aos sonega
dores de impostos, levando-se em conta a solicitação do Se
nhor Presidente da República. Então, dentro dessa linha, Se
nador Eduardo Suplicy, tenho a certeza de que V. Ex~ irá 
à tribuna defender o ajuste fiscal, defender esses projetas 
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que possam reverter ess.e problema que todos estamos lutan
do, que é a inflaÇão, para que possamOs chegar a um denomi
nador comum: o bem-estar do povo brasileiro, _Era este o 
assunto que queria explicar a V. Ex~ 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Vou estudar seriamente 
a proposta de reajuste fiscal. -

O Sr. Elcio Álvares - Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com prazer, ouço o apar-
te do nobre Senador Elcio Álvares. ___ __ _ 

O Sr. Elcio Álvares- Senador Eduardo Suplicy, já alar
deado pela imprensa o seu pronunciamento, dizia a respe-ito 
exatamente ao pedido de impeachmenf do Presidente Fernan
do Collor de Mello. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- V.~ Ex•, talvez, não tenha 
chegado quando inicei o meu discurso, mas aqui fiz um para
lelo daquilo que ocorreu no episódio watergate, quando o 
Presidente Richard Nixon, primeiro negou aquilo que depois 
se evidenciou ser verdadeiro, e com isso perdeu a autoridade 
moral para continuar presidindo a nação, e foi levado à renún
cia antes mesmo que o Congresso Americano decidisse. Foi 
o paralelo que eu fiz, Senador Elcio Álvares. Não requeri 
o impeachment do Presidente. Estou aguardando as conclu
sões da CP!. Mas fiz o paralelo. 

O Sr. Elcio Álvares- Fico feliz porque-, evidentemente, 
se V. Ex~ estiver na tribuna, agora, apregoando o impeach
ment, que é uma prática impatriótica a esta altura da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, teríamos que suscitar um ponto 
de debate muito sériO. Se acontecesse o impeachment, tal 
a desdita geral do País, nós todos seríamos juízes-: E no mo
mento, como juízes, tomamos a iniciativa pública de um com
portamento que suscitaria, evidentemente, um conflito de jul
gamento, que seria aquele de termos esposado um ponto de 
vista e logicamente teríamos feito, como integrante do colégio 
de julgadores, o prejulgamento. Mas eu gostarià d_e fiz-er 
uma colocação. -

O SR. EDUARDO SUPLICY- É mais uma advertência, 
Senador Elcio Álvares, com todo o respeito, para que aqueles 
que são membros do Governo, aqui, digam ao Presidente: 
olhe o que é verdade! Vá saber o que é verdade, antes de 
dizer que tudo é mentira, pois estou tomando uma atitude 
de precaução porque, caso contrário, rapidamente Sua Exce
lência poderá chegar à situação semelhante que ocorre~_com 
Richard Nixon. 

O Sr. Elcio Álvares- Eu goStaria de acatar a_sua suges
tão, porque acho que, a esta altura, seria muito ruim separar
mos o Plenário, aqui, de elementos do Governo e elementos 
da Oposição. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Fica até difícil, inclusive. 

O Sr. Elcio Álvares- No momento em que v:-EX· têin 
participaçãO na CPI? como eu tenho e outros colegas aqui 
têm, estamos desvestidos da condição _de oposiciOhistãS- Ou 
de governistas? porque só temos um cOmpromisso - e V. 
Ex• disse muito bem -_com a verdade. E essa verdade vai 
ter um alcance o mais amplo possível. Senador Ed_uar® S_Q.pli
cy, enquanto houver_yozes aqui 9e~trg__g_e~ta Casª' para repu
diar as coiS-as artifici_oS:ás ·temos que apregoar alto e bom som. 
Senador~ com a dignidade do seu mandato - e V. Ex• tem 
sido tão correto na interpretação dos ans.ejos_d~- mJlhõ_es de 

brasileiros que votaram na sua pessoa não há, dentro da Co- _ 
missão Parlamentar de Inquérito, até o momento, e hoje eu 
tive o despra:z;er, Sr. Senador Eduardo_ Suplie)r, de ouvir o 
depoimento de um comandante de uma empresa aérea, que 
nada acrescentou para o esclarecimento dos fatos, e muito 
menos envolvendo a pessoa do Presidente. Chegamos a um 
ponto de indigência de perguntas que fiquei, como partici
pante da Comissão, inteírãmente àtõnito·, perguntando por 
que teria sido convocado esse cidadão para prestar um dos 
depoimentos mais pífios da história da CPI. Não sei como 
vai sair a versão amanhã nos jornais, mas o resultado foi 
lamentável. E quero passar a V. Ex•, que tem sido tão cioso 
no exercíCio do seu mandato, que há algumas coisas que preci
sam ser esclarecidas. Foi dito alto e bom som~ em toda a_ 
imprensa brasileira, que o Sr. Ibrahim Eris, e isso eia a decla
ração do Sr.Renan Calheiros, tinha deixado o Banco Central 
por pressão do Sr. Paulo César Farias, e o Sr. Ibrahim Eris 
vein a ·público desmentindo totalmente, e o assunto morre 
aí. Segundo ponto - que acho de uma gravidade profunda 
-hoje os jornais estampam que O Sr. Renan Calheiros teve 
as suas denúncias ao Presidente Collor, sobre o Sr. Paulo 
César Farias, confirmadas pelo ex~ Ministro Bernardo Cabral. 
Leram a manchete. mas não leram a notíCia. O que o ex-Mi
nistro da Justiça fala é que o Sr. Renan Calheiros foi se queixar 
ao Presidente Fernando Collor de Mello, em razão da política 
de Alagoas, onde o Sr. PC Farias. ou quem fosse das Alagoas, 
estava envolvido por inteiro. E o Presidente falou para o 
Sr. Renan Calheiros, ouvido pelo Sr. Bernardo Cabral: "não 
vou me meter neste assunto ·da política de Alagoas". Vai 
da( para afifinar -que o Sr. Bernardo Cabral dá respaldo ao 
depoimento do ex-Deputado Renan Calheiros, por quem te
nho o máximo respeito, porque foi um integrante desta Casa, 
vai uma distância muito g"rande. Mas a versão do fato que 
rola, para dar amparo aO depoimento que vai ser feito na 
CPI, infeliZmente é esta a· versão que V. Ex• há pouco teve 
oportunidade de se referir, dizendo que Bernardo Cabral deu 
respaldo às declarações do Sr. Renan Çalbeiros. O que está 
acontecendo, na verdade, e a Nação precisa saber disso, é 
umir-CPI que começou no melhor propósito. Participei com 
vários líderes da reunião do Gabinete do Senador Mauro Be-

-nevides, e a Oposiç-ão assumiu uin compromisso solene de 
resguardar a pessoa do Presidente Collor de Mello, porque 
Sua Excelência não poderia ser processado por uma CP!. 
E hoje a CPI se transforma num instrumento contundente 
de oposição para mascarar a verdade, que não pode, de manei
ra nenhuma, ser esmaecida. sob pena de não estarmos cum
prindo a responsabilidade de nosso mandato. Não estoudefen~ 
dendo o Presidente Collor de Mello, apesar de ser do Partido 
da Frente Liberal, estou defendendo a verdade, a minha condi
ção dt:": advogado que respeita a lei e o Direito. Enquanto 
nã.o se timbrar pela busca extr_ema da verdade, vamos yer 
todos os dias, a reedição de_ notícias, que levam o P3ís a 
um clima de verdadeiro caos. 

Convoc()"a ateilçâo dós -effihieiltes Senadores e de todos 
que me ouvem, para a leitura serena do editorial de hQje 
do Jornal do Brasil, que repete uma posição já apregoada 
pelo O Estado de S. Paulo, nas edições de quinta e sexta-feira, 
co~~qcando a Nação _ao bom_ senso .. Vamos investigar o Sr. 
Paulo César de Farias. Se fõr_ ladrão, se for sonegador, se 
tiver cometido qualquer ilícitO- penal, cadeia nele, porque é 
o desfecho de qualquer processo-crime. Mas não vamos come
ter, a esta altura, a leviandade de _conduzir o País para uma 
sitU:ação que cada vez mais se ágrava. porque esse processpo 
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do impeachment anunciado é um processo diabólico. COlhi::iu:. 
se entrevistas esparsas e lã.nçam no PaíS o cliiria--de inCerteza· 
e da dúvida. Se o Presidente Fernando Collor falou do jeito 
que falou na sua decla~ação à televisão, qualquer um· dentro 
de nós, que somos homens públicos, nos motivamos quando 
a nossa honra é ofendida e agredida. O Presidente neste mo
mento não é uma pessoa física comum, Sua ExCelênda repre-· 
senta a demo-cracia, representa a institUição repuólica:Õa pOr 
inteiro, onde tem que se respeitar o Judiciário, o Executivo 
e o Legislativo. O Judiciário julga, o Legislativo legisla e 
ao ExecutivO compete dar andalnento à máquina executiva~-
Em nome disso, Senador Eduardo Suplicy, enqUanto estiver
mos no desempenho deste mandato, não permitirerilo~ injus
tiça com quem quer que seja, muito menos contra o cidã.âão 
que tem a responsabilidade de representar por inteiro-a estabi
lidade do regime democrático. As aves agourentas, as cassan
dras que alardeiam o impeachment não estão contribuindo 
para o desenvolvimento deste País. Estão ensejando os espe
culadores nas bolsas, na alta do dólar, a ter vantagem diante 
de um quadro que está sendo montado de maneira artifiCial. 
E-hoje vamos ter a oportunidade, em nome da Liderança 
do PFL, de ler e comentar aqui no plenáriO o magnífico edito
rial do Jornal. do Brasil de hoje. Uma lição- de democracia, 
uma lição de um órgão de imprensa que tem compromisso 
com o povo e com a verdade. E_ aí, SenadOr Suplicy, teremos 
oportunidade de exercitar o nosso_ processo democrático de 
debate. E muitci mais ainda, render à-verdade a sua verdadeira 
homenagem.-Quero dizer com muito carinho,_colega que so~ 
mos no exercício praticamente dos primeTros momentos do 
nosso mandato, que tenho por V. EX' um respeito profundo. 
icação, pela lealdade aos postulados do seu partido. Mas, 
neste momento em que o PTiifsiütiã o impeachment e apregoa 
a todo o Brasil essa forma odiosa de fazer com que o raciocínio 
constitucional pereça, quero dizer a V. E~ que se alguém 
do seu partido tem alguma razáopara pedir o impe_achment, 
não precisa esperar a CPl, é só se dirigir à Câmara dos Depu
tados, partido ou alguém do povo, e apresentar as provas 
documentais cabíveis ou cinco" testeinunlla5-idóneas, e pedir, 
com a responsabilidade que o gesto assume, a decretação 
do impeachment do Senhor Presidente da República. 

Então, nobre Senador Eduardo Suplicy, neste momento, 
confrontar o Presidente com Richard Níxon, COm Getúlio 
Vargas ou com qualquer outro que teve um desfecho infeliz, 
é cometer um ato de odiosidade. O Presidente Fernando Co
llor de Mello falou para toda a Nação que vai cumprir o 
seu mandato até o final. E todos aqueles que são democratas 
e respeitam a vontade do povo_ brasileiro - que pode até 
ter errado, quem sabe? Mas a verdade democrática que confe
riu nas urnas a vitória ao Presidente, lhe dá o direito de 
cumprir, na integridade da sua dignidade de homem público, 
o mandato até o último dia que o Diploma Eleitoral lhe confe~ 
riu. Desta maneira, V. Ex~ me perdoe, vamos discutir a CPI; 
se houver provas, como já começam a surgir indícios bastante 
verdadeiroS, de qualquer participação do Sr. Paulo César Fa
rias num processo que não seja digno e que seja atentatório 
contra a administração Pública, serei, ao lado de V. Ex• um 
dos subscritores do pedido para que o Ministério Público -
porque esta é a solução constitucional- tome as providências 
legais cabíveis -con-tra o Sr. Paulo CéSar Farias, ou contra 
quem quer que seja. Mas na verdade, neste momento, não 
posso silenciar, como Senador amante da demoCracia, como 
advogado, como homem que tem responsabilidade em repre
sentar o povo do Espírito Santo - como V. Ex~ é de São 

P~ulo --:-- ficar calado, porque esse processo a que estão sub
mentendo o Senhor Presidente da República chega a ser, 
até ·certo ponto, inteiramente desumano. Quero fazer- este 
registro, dizendo a V. Ex~_que as_ versões serão rebatidas daqui 
desta tribuna com toda a grandeza e integridade. ~se amanhã, 
por acaso, o Senhor Presidente da República tiver a infelici
dade de ver o seu nome envolvido num crime de responsa
bilidade, serei também o primeiro Senador a assumir por intei~ 
ro aquele desempenho que me confere a Constituição. Mas 
o farei com insenção, com serenidade_e, sob_retudo, com espí
rito de justiça, Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Elcio Álvares, 
é o Jornal do Brasil, de 28 de agosto de 1991, que diz: -

" ·~· a nota oficial divulgada pela Presidência da 
LBA-Legião Brasileira de Assistência é desmentida por 
documentos que registram a contabilidade do _ór_gão 
no ano passado. Teoricamente c-riada para prestar 
apoio à população carente, a LBA custeou até insta
lação de palanque na terra natal da Primeira~Darila 
Rosane Collor, no auge da campanha eleitoral do ano 
passado. Com base na documentação que contém con
tabilidade da LBA, sabe-se que dos 1 bilhão e 290 
milhões colocados à disposição da LBA, em 90, ne
nhum centavo foi gasto mediante processo de licitação 
ou de concorrência." · 

E assim por diante. Mas são documentos ... 

O Sr. Elcio Ávares- Eu p.ão entendi a razão dessa leituia, 
Senador Eduardo Suplicy. -

O SR. EDUARDO SUPLICY- Vou lhe explicar. 

O Sr. Elcio Álvares- Explique, porque eu não entendi. 

O SR. EDUARDO SUPLICY-Porque V. Ex• está dizen-
do que o Presidente naquela reunião coni Renan Calheiros 
disse que não iria interferir, mas a LBA interferiu. A LBA 
da S~ Rosane Collor- interfei"iu. E o Pi'esidente, inclusive, 
na minha avaliação, puniu aS~ _Rosane Cbllor a-o destitUí-la 
da LBA. Foi uma punição, para quem é bom entendedor. 
Inclusive uma forma de ... 

O Sr. Elclo Álvares- Senador Eduardo Suplicy, se V. 
Ex~ me permitisse, eu retomaria- com um pequeno aparte, 
porque é muito grande o prazer-de debater com V. E~ 

O SR- EDUARDO SUPLICY- Mas isto aqui, na minha 
avaliação, está claro. Primeiro, que isto foi documentado. 
Segundo, .se não foi o Presidente Collor, então quer dizer 
que Sua Excelência não sabia o que se passava na LBA, 
o que se passava com as cestas básicas adquiridas sem licitação 
e não entregues? E as que foram entregues foram distribuídas 
às. vésperas da eleição em Canapi e pcir fõdas as Alagoas, 
como em nenhum outro estado ocorreu. Isto aqui não aconte
ceu!? Isto está documentado, Senador Elcio Alvares. Essas 
coisas foram inclusive coordenadas em grande parte, segundo 
diz o Sr. Renan Calheiros e vamos ter a oportunidade de 
avaliar, pelo Sr. Paulo César Cavalcante de_ Farias. Isso não 
está ainda comprovado, esta parte que ele coordenou. Mas 
a parte da aplicação indevida de recursos da LBA em Alagoas, 
às véSperaS das elei~ões dé90, iStO já foi docti.ment~do_. IstO 
é verdade e ninguém ne"gou. Isto está, e o senhor pode ver 
no terminal de computadOr ligado ao Siafi, as despesas da 
LBA em 1990 e até o diá 20- de jarieii"o, quando ocorreU 
o segundo turno. 
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O Sr. Elcio Álvares-Senador Suplicy, permita-me redar
güir, por favor. 

O SR. EDUARDO SUPLICY-Eu preciso aqui, Sr. Presi
dente, tomar cuidado, porque da última que concedi apartes 
a todos que me pediram, no dia seguinte, o Senador yalmir 
Campeto fez um discurso dizendo que eu estava prejudicando 
os trabalhos do Senado. Coino não desejo que· S. Ex~ diga 
isso novamente; quero respeitar a· Presidência do Senado. 
Eu gostaria muito de conceder apartes aos Senadores Esperi
dião Amin, Odacir Soares e aos demais, mas vou- respeitar 
a luz vermelha para não ser motivo, novamente, de interpe
lação de_ Senadores que acham que eu estou· prejudicando 
os trabalhos do Senado Federal. 

O Sr. Elcio Álvares- Senador Suplicy, eu já teria falado 
nesse intertempo. Só, gostaria de dizer a V. Ex~, Senador 
Suplicy, que o que estamos discutindo não é verba de LBA 
ou ação da Primeira-Dama dentro de Alagoas. Eu estou dizen
do a V. EX'... _ ~ .. 

O SR. EDUARDOSUPLICY - É a ação !lo Presidente 
Collor em todo Governo. 

O Sr. Elcio Álvares- Eu estou dizendo, Senador Suplicy, 
que o depoimento do Sr. Bernardo Cabral, publicado nos 
jornais de hoje, não vem em abono das palavras do Sr. Renan 
Calheiros~ conforme está sendo insinuado na véspera do de
poimento do Sr. Renan Calheiros. O Sr. Be_mardo Cabral 
deixou claro que ele apenas ouviu uma conversa em que o 
Sr. Renan Calheiros reclamava do Sr. PC Farias na política 
de Alagoas, e o Presidente falou claro para ele que aquilo 
era problema deles que ele não ia se envolver no assunto. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ele não se envolveu, 
mas aLBA, sob a Presidência da Sr" Rosane Collor, se envol
veu. Esse é um fato documentado. 

O Sr. Elcio Álvares- Eu não estou discutindo o im-peach
ment de Dona Rosane, não estou discutindo a figura de Dona 
Rosane, que eu preservo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Eu também preservo. 

O Sr. Elcio Álvares- Eu estou discutindo a participação 
do_Presidente da República, que teve um tratamento de digni
dade na conversa mantida com o seu Líder. Então, quero 
deixar isso claro, para que não perdure a sombra de dúvida, 
pensando que o Presidente acolitou, em qualquer momento, 
uma denúncia que fazia có-m que o Sr. Paulo César Farias 
se transfonnasse no vilão que está sendo apresentado, hoje, 
e que deve ter algumas responsabilidades definidas no meu 
entendimento, como participante da Comi_s.s_á_o. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)-Nobre Senador 
Eduardo Suplicy, a Mesa esclarece a V. Ex~ que foi -tolerante. 
Realmente, o ~empo destinado a V. E~ extrapolou em mais 
do dobro, mas não houve nenhurila repreensão por parte da 
Mesa e foi dada a V. Ex~ a oportunidade de conceder os 
apartes que julgou que deveria conceder e, inclusive, foi garan
tida a palavra de V. Er, quando da interferência do nobre 
Senador Ney Maranhão. 

V. Er continua cODi a-palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Vou concluir, Sr: Presi
dente, com uma observação sobre a declaração do Governador 
Antônio Carlos Magalhães, dizendo que ''o· vice-Presicente 
Itamar Franco foi eleito com o Presidente mas não foi Votado, 

porque todos os votos foram dados ao Sr._Fernando .Collor 
de Mello e não ao Sr. Itamar Franco_. __ O Sr._ Itamar Franco 
compôs uma chapa. Ele pode ter até legitimidade, mas não 
tem representatividade. Num momento de crise, é necessário 
que um Presidente tenha representatividade senão a crise se 
aguça e vem o caos". 

Diz o Governador da Bahia que Itamar Franco não pode 
ser Presidente da República. Ora, é como se o v_ice-Gover
nador da Bahia não pudesse tomar posse. O Sr. Antônio 
Carlos Magalhães não pode falar assim. Independentemente 
de haver ou não renúncia, impedimento, falecimento, que 
espero que não ocorra, é claro que o vice-Presidente da Repú
blica- está escrito na Constituição_- tem a reSponsabilidade 
de assumir a Presidência da República, no caso de o Presidente 
se afastar do posto de Presidente, não apenas durante as suas 
viagens, as suas licenças. 

O Governador Antônio Carlos Magalhães está querendo 
rasgar a Constituição e isso não pode ser permitido. 

O Sr. Esperidião Amin -Permite V. Ex~ um aparte? 
Eu tenho um desalento por V. Ex~ me cercear, pela segunda 
vez, neste a~ o. o aparte: .. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Eu n-ão vou çercear; 
depende do Presidente. 

O Sr. Esperidião Amin - Mesmo o Presidente tendo 
dito que concede. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Então, com muita honra, 
Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião -Amin -- QUero fazer três registres. 
Primeiro, quero me congratular cOm V. Ex~, pela evolução 
democrática da posição do PT, que V. E~ aqui representa, 
como Líder de Bancada. No ano passado, mais ou-menos 
nesta época desse recorte do Jornal do Brasil que V. Ex~ 
leu há pouco, em agosto de 1991, participei de uma mesa 
-redonda na Folha de S. Paulo, e o representante do PT era 
o ilustre Deputado Aloízio Mercadante. Ele defendeu o im
peachment do Presidente da República e ofereceu como razão 
as perdas salariais do trabalhador brasileiro. As perdas sala
riais do trabalhador eram o baSta,nte para caracterizar crime
de_ ~esponsabili~de. Eu perc'ebo uma evolução democrática 
quando V. Ex~ diz que não vai falar do impeachment antes 
do término dos trabalhos da CPI. Melhorou muito. E eu tenho 
o maior apreço pelo nobre -Deputado Aloízio Mercadante, 
que é um homem tido e havido como moderado e ponderado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pode ter certeza que 
pensei muito nos últimos dois dias sobre o que estou falando 
hoje. 

O Sr. Esperidião Amin - A posição melhorou muito 
e quero aqui me congrafular. A segunda colocação é a respeito 
do ajuste fiscal. Gostaria qUe V. Ex• não deixasse de trazer 
ao conhecimento do Senado também as suas observações so
bre o ajuste fiscal no tocante, por exemplo, ao IPTU. É uma 
matéria momentosa. E estou aguardando também que V. Er
assome ;\ tribuna para dizer que a decisão do Supremo Tribu
nal Federal é viciada, porque faz parte do hábito. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - O Tribunal de Justiça 
de São Paulo está por decidir. 

O Sr. Esperidião Amin - Mas o Supremo já decidiu 
que é da alçada do Tribunal de Justiça. 



5154 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1992 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Estou respeitando a deci
são~ em que pese contrária a opiniãO do Procurador-Geral. 

O Sr. Esperidião Amin- Isso também é uma evolução. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Eu aprendo com V. Ex• 
algumas coisas. 

O Sr. Esperidlão Amin - Então, vale a pena me dar 
um aparte de vez em quando, não é nobre Senador Eduardo 
Suplicy? Não se po-upe, não se priVe disso. Finalmente, nobre 
Senador, quero dizer que ganho mais um motivo para lutar 
pela sua permanência no Sen3.do. V. Ex~ é -imprescindível, 
é _o sal da terra, por isso tem de ser mantido, em volume 
reduzido, porque há sal demais, não há paladar que resista; 
vou empenhar-me decididamente - não_ sei se decisivamente 
- no segundo semestre para preservar V. Ex~ nO seriado, 
porque V. E~ é o nosso património. Encerro as minhas pala
vras dizendo que vou ter de brandir, pela primeíra Vez, o 
meu voto: "Maluf neles". 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Já percebi que V. Ex• 
abraçou a candidatura do Sr. Paulo Salim Maluf, em São 
Paulo, fazendo questão de lá estar presente. VejO esse fato 
de forma democrática e respeitosa. Felizmente teremos razões 
para bons debates, inclusive sobre IPTU. Observo que o Par
tido a que pertence V. Ex~ defende o que está na Constituição. 
E está na Constituição ô princípio da progressividade, segundo 
o qual as pessoas que têm propriedade de maior valor devem 
pagar mais e as que têm propriedades de m~nor valor devem 
pagar menos. Estranho é que o PDS, pelas palavras do Sr. 
Paulo Salim Maluf, comece a atacar o priricípio da progressi
vidade, que está expresso na Constituição. Espero que o Tri
bunal de Justiça reconheça o que a Prefeita· enviou para a 
Câmara Municipal, que 3provou por maioria de votos, em 
que pese a posição contrária do PDS, que, nesse caso, não 
esteve de acordo com o princípio constitucional da progres
sividade e com o que fala o Sr. Paulo Salim Maluf, ou seja,. 
a defesa de uma maior justiça social no Brasil. 

O Sr. Odacir Soares - Eu só queria dizer ao Senador 
Eduardo Suplicy que depois dessa constatação dq S~.nado_r 
Esperidião Amin, de que o pensamento constitucional do PT 
está evoluindo, eu fico em dúvida, pois eu não sei o que 
o Senador quis dizer. De qualquer maneira, não sei se S. 
EX' elogiou ou se condenou essa evolução ideológica do PT. 
S6 issQ que eu queria dizer. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Eu tenho alguns pontos 
de comum acordo com o Senador Esperidião Arnin, como, 
por exemplo, gostar de ir muito ao Parque da Água Mineral. 
(Risos.) 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Alexandre Costa, 111 Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O Sr. Elcio Álvares -Sr. Presidente, peço a palavra 
para falar em nome da Liderança do Partido da Frente Liberal. 

O SR. PRESIPENTE (Ma_gno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Elcio Alvar~s. _ _ _______ ---~ 

Antes que V. Ex~ inicie, nobte Sená.dor Elcio Álvares, 
a Mesa gostaria de informar que ·o tempo de V. Ex;•, C_9mo 
Líder, é de cinco miriutos. --

OSR. ELCIOÁLVARES (PFL-ES. CómoLíder; pro
nuncia o seguinte discurso. Sem reviSão çlo orador.) - Sr. 

Presidente, eminentes Senadores, é praxe da Casa, quando 
algum editorial ou alguma matéria jornalístiCa tem rep'ercussãc _ 
na __ _opinião de um dos Srs. Senadores, o requerimento para 
transcrição, nos Anais, da referida matéria~- Mas, o pronuncia
mento do Senador Eduardo Suplicy nos obriga a fa:Zer um 

-expediente, que também é muito co_m_um aqui da tribuna, 
ou seja; a leitura do jornal. Então, eu vou me permitir faZei 
a leitura do editorial do Jornal do Brasil de_ hoje. 

Tivemos_ dois grandes momentos na imprensa. Assina
lei-os na quinta e sexta-feirá passada, quando O Estado de 
S. Paulo convocou a todos ao bom senso, produzindo duas 
peças jornalísticas que consideramos da mais alta importância. 
E, hoje, o Jornal do Brasil publica um editorial -chamado 
"Passando à Ofensiva" que vamos ler, se possível, sem qual~ 
quer comentário, dada a profundidade da matéria, e, acima 
de tudo, a oportunidade, em razão do brilhante pronuncia
mento do Senador Eduardo Suplicy. 

Diz o jornal: 

"PASSANDO À OFENSIVA 

Ninguém tem o direito de parar o Brasil, advertiu 
o Presidente da _República, de surpresa, domingo à 
noite, pelo rádio e televisão. Foi a primeira manifes
tação do Presidente Collor desde que começou o bom
bardeio de denúncias contra a iilterinediação política 
na administraÇão, e as suas palavras tiveram a finali
dade de impedir reflexos da CPI sobre a ação de gover
no. A mudança da atitude marca o despertar do espírito 
ofensivo qtie-cã.racterizou;-de forma decisiva, a campa
nha presidencial de 1989. -

O tom de indignação foi CategóricO: H Jamais auto
rizei qualquer pessoa( ... ) que não integrou o· primeiro 
escalão a falar em meu nome sobre decisões de adminis
tração". Antes que se difundisse a suspeita endossada 
pelo ex-líder do Governo na Câmara, Renan Calheiros, 
a•opinião ·pública teve o desmentído. "Fui absoluta
mente rigoroso na apuração de todas as denúncias" 
que envolveram funcionáriOs públicos no Governo. É 
a expressão da verdade. PC Farias nãõ é funciOnário 

-mas está sob apuração do Imposto de Renda e da Polí-
cia Federal desde antes da CPI. . . _ . 

"É suspeito e eStranho"- assinalou o Presidente 
Collor- "que só agora se disponham a vir a público" 
essas versões guardadas por cálculo político mas sem 
idoneidade moral. O objetivo cada vez mais claro na 
campanha não é de natureza moral, pois ninguém tem 
o direito de silenciar ·sobre irregularidades-rio tempo 
em que se passaram. 

No mesmo dia, o Presidente Collor considerou 
inacreditáVel que alguém pudesse admitir que seja ca
paz de renunciar: "Jamais me passou J)'ela cabeça" 
a hipótese. O Brasil ainda não aprendeu a admitir a 
divergência política sem o maniqueísmo que abalou 
a cre .Jilidade da Constituição de 46. Uma corre'nte 
política monopolizava com algazarra o direito de fisca
lizar a administração sem permitir a ninguém se defen
der quando envolvido em suspeita. Teve um alto custo 
político a manipulação da calúnia como rolo compres
sor sobre a honorabilidade pessoal dos adversários polí
ticos. Poucos conseguiram e_m vida :a r_eabilitaçã_odepois 
de difamados pela baixa política. Ex-presidentes e no

. nies ilustieS dO PDS fO:i:'3ii1 difatiuldos pelo radicalisri:ao 
udenista e só- conheceram a reabilitação quando era 
tarde ou já estavam mortos. - -
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Não se pode permitir a difamação para intimidar 
e inibir, como se fazia no passado, a pretexto de demo
cracia. A morte de Getúlio Vargas, nas condições dra
máticas da solidão que o isolou até do seu partido, 
tirou a másCara ao f3.lso moralismo que nunca se retra
tou das injustiças e- crUeldades. No entanto, o candidato 
do farisaís-mo político residual, vitorioso em 1960, com 
poucos meses de governo fez um pecúlio afrontoso, 
viveu à larga e deixou uma herança que a impunidade 
acobertou. 

O regime autoritário, sób comando militar dege
nerou na permissiVidade áulica de escolher quem podia 
fazer fortuna sob a proteção da censura à imprensa. 
A corrupção tornou-se um hábito político que não se 
removerá apenas com denúncias e comiSsões de inqué
rito. Sem uma revisão de toda a malha normativa rom
pida pela praxe da corrupção política, o Brasil vai des
gastar todas as administrações entre a suSpeita manipu
lada e o exercício do golpismo desenfreado. 

Está aí a CPI que se constituiú para apurar as 
denúncias de tráfego de influência, dentro do Governo, 
por parte de PC Farias. O lado oculto da armação 
política não resistiu à primeira sessão, e imediatamente 
ficou evid_ente o propósito de envolver o Presidente 
da República. Quando a CPI se reUniu, o Governo 
já operava om o seu segundo ministério, constituído 
com nomes acima de qualquer suspeita. A CPI, porém, 
insíste eln relacionar_ o Presidente com os ministros 
afastados. O ex-líder do Governo na Câmara esperou 
dois anos para revelar o teor de conversas sem testemu
nha com o Presidente da República. Nã.o_se pode dizer 
que seja palavra contra. palavra. 

O Presidente Collor rompeu o silêncio que se havia 
imposto, pois-tem O direito à indignação por ser tratado 
dessa maneira. Mas é na objetividade que encontrará 
o amparo contra a calúnia. A Receita e a Polícia Federal 
poderão demonstrar maior empenho do Governo em 
estabelecer a verdade do_ que a CPI, que segue na 
contramão da raciop_alidade. O Governo tem o direitO 
de cumprir o programa com que se elegeu. OS-35-irii
lhões de votos que o Presidente conseguiu no segundo 
turno, além da legitimidade, têm também um toque 
de sacralidade democrática que é preciso considerar: 
o Brasil é outro país, a despeito do golpismo que muda 
de lado ou de partido, mas perfilha os mesmos métodos 
fraudulentos." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco --Aluizio Bezerra-Amazonino Mendes 
- Beni V eras - Carlos De'Carli - Eduardo Suplicy - Fla
viano Melo - Guilherme Palmeira - Hydekel Freitas -
José Richa - Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda 
- Marco Maciel - Nelson Carneiro - Onofre ·ouinan -
Ruy Bacelar --Teotónio Vilela Filho. 

o SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Sobre a mesa, 
requerimento_que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 439, DE 1992 

Requeiro seja considerado como licença autorizada, nos 
termos do art. 43, inciso· II, do Regimento Interno do Senado 

Federal, meu afastamento, no dia 19 de junho p.p., para 
acompanhar o Exm<:> Sr. Governador do Estado de Sergipe, 
João Alves Filho, em ato público realizado na cidade de Areia 
Branca -SE. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1992. - Senado_r Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Aprovado o 
requerimento fica conCedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno. 

Em sessão anterior foi lido o requerimentO n" 437, de 
1992, do Senador Esperidião Amin, solicitando, nos termos 
do art. 453, inciso II, do Reginlento Intenro, autorização para 
se ausentar dos trabalhos da Casa no dia 19 do corrente inês, 
para participar de Fórum Universitário Sul-Brasileiro, a reali
zar-se na Universidade do Sul de Santa Catarina, no Município 
de Tubarão. 

O requerimento deixou de sér votãdo, naquela ocasião, 
por falta de quorum. 

Em votaçãO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sobre a mesa, 
projeto que será lido pelo Sr. 11' Secretário, 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 91, DE 1992 

Altera o ar!. 88 da Lei n• 4. 737, de 15 de julho 
de 1965 (Código Eleitoral) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O artigo 88 da_Lei n• 4. 737, de 15 de julho 

de 1%5 (Código Eleitoral), passa a ter a seguinte redação: 

... Art. 88. Não é permitido o registro de candi
dato, embora para cargos diferent~, por mais de_ uma 
circunscrição. Admitir-se-á, no entanto na mesma cir
cunscrição,- o registro de Caildidãto para- dois postOs, 
um para ser preenchido pelo princípio da representação 
majoritária, outro pela piopórcional." 

Justificação 

Propõe-se permitir que tari-didatos a posto~ a serem 
preenchidos pelo princípio majoritário- os de Goveri:J.adores 
ou Senadores- posSam, também, compor as listas de preten
dentes à Câmara de Deputados·'ou às Assembléias Estaduais. 

O que se assiste, hoje, é que parlamentares, candidatos 
a cargos como o de Governador, se substituem, nas listas 
à Câmara, por parentes, dando mostra de um individualismo 
por-todos os títulos reprovável. 

Permitii"_que continuem eles a compor o quadro de candi
datos ao Legislativo é, em verdade, favorecer o voto de legen
da, prestigiar o conjunto de idéias que animam às campanhas. 
Postulantes, igualmente, ao mais alto posto da hierarquia esta
dual - por exemplo, atrairão eles maior núinero de votos 
à sua candidatura ao Parlamento, favorecendo seu partido, 
amparando outros companheiros, de igual conotação ideo
lógica. 

A proposta de modificação do art .. 88 do Código Eleitoral 
alcançará, ainda, outro importante resultado: o de resguardar, 
na_ cena política, vultos que,-fraquejando na competição ~os 
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postos majoritárioS, tiãó se verão excluídoS- e ccirlHiiuãrão a 
trazer, no Legislativo,_ sua tão relevante contribuição à vída 
nacional. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1992. - Senador Ney 
Maranhão. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 4.737, DE JULHO DE 1965 

Institui o Código Eleitoral. ................................................................................ 
Art. 88. Não é permitido_ registro de candidato embora 

para cargos diferentes,-pór niais d~ uma circunscrição ou para 
mais de um cargo na mesma circu :tscrição. 

Parágrafo único. _Nas eleiÇ11es realizadas peló sistema 
proporcional o candidato deverá ser filiado ao partido, na 
circunscrição em que concorrer, pelo tempo· que- fôf fixado
nos respectivos estatutos. 
••••••••••••••• ·-· ........ _ ............. ·-· •••••• ~ ... _ ................ ü ........... . 

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

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O projeto lido 
será encaminhado à comissão competente. 

Esgotado_o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que_ ~e.r~ li~o p~lo Sr:. 1 ~ 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

·REQUERIMENTO N• 440, DE 1992 

Nos termos do art. 175, alínea d do regimento Interno~ 
requeiro inversão da Ordem_do_ Dja, a fim de que as matéri~s 
constantes dos itens 4, 5 e 3 sejam submetidos no Plenáno 
após o item 1. _ 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1992. - Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 52, DE 1992 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 'TI6, 

c, do Regimento Interno.) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n• 52, de 1992 (n•2.950/92, na Casa de origem), 
que prorroga o termo final do prazo previsto no art. 
3• da Lei n• 8.352, de 28 de dezembro de 1991, e dá 
outras t.--~ovidênicas, tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, Re· 
lator: Senador Chag ..... '?""ctri~ues -

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per u • .:.::"'~-cer 

sentados. (Pausa.) 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• 52, DE 1992 
(N• 2.950192, na Casa de origem) 

Prorroga o termo final do prazo previsto no art. 
3• da Lei n• 8.352, de 28 de dezembro de 1991, e dá 
outras providências. 

O COngresso Nacional decreta: _ _ __ _ 
Art. 1• Fica prorrogado para 31 de dezembro de 1992 

Q termo final do prazo referido no art. 3• da Lei n• 8.352, 

de 28 d'e dezembro de 19YI, durante o qual estão -diSpensados 
os trabalhadores demitidos sem justa causa, para fins de obten
ção do seguro-desemprego, da comprovação do critério de 
habilitação de que trata o inciso Il_do art. 3~ da Lei n"' 7.998, 
de 11 de janeiro de 1990.~ 

Art. 2~ O benefício decorrente da prorrogação de prazo 
de que trata esta lei somente poderá ser usufruído por traba
lhadores que ainda não tenham recebido o seguro-desem~ 
prego, nos termos do disposto no art. 39 da Lei n~ 8.352, 
de 28 de dezembro de 1991. 

Art. 39 Esta lei e,ntra em vigor na data de sua publi
cação. 

_ Art. 4~ Revogam-se as disposições éni coDfrárfO~ 

d O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Item 4 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N• 2, DE 
1992 

(Incluída' em Ordem do Dia~ nos termos do art. 
358, caput, do Regimento Interno.) 

Inclui artigo no texto da Constituição Federal, conferindo 
competência ao Congresso Nacional para destituir Ministro 
de Estado e Secretário da Presidência da República. (1 9 signa~ 
tário: Senador Francisco-Rollemberg.) 

A comissão incumbida do exame da proposição não emi
tiu seu parecer no prazo regimental de 30 dias improrrogáveis. 
_A_ssim, a matéria foí incluída na Ordem do Dia, nos termos 
do disposto no art. 358 do Regimento Interno, para que o 
Plen1rio delibere se a proposta deve ou não ter prossegui-
mentO nil tniniitação. - - --

·Em votação o prosseguimento da tramitação da proposta 
de Emenda à Constituição nf 2, de 92. -

Os Srs. Senadores que o -aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o prosseguimento da tramitação, a matéria 

será incluída em Ordem do Dia para o primeiro turno de 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Item 5: 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 
1992 

(Incluída em Ordem do Dia, nos termos do art. 
358, caput, do Regimento Interno.) 

Altera dispositivos da Constituição Federal. (1' 
signatário: Senador Odacir SOares.) 

A comissão incumbida do exame da proposição não emi
tüi parecer no ·prazo- de 30 dias imprormgáveis. Assim, a 
matéria _ _foi incluída na Ordem do Dia, nos termos do disposto 
do art. 358 do Regimento Interno, para que o Plenário delibere 
se a proposta deve ter prosseguimento em sua tramitação. 

Ctu ".' .... tação o prosseguimento da tramitação da Emenda 
Constitucional n~ 3_de 92, - _ __ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queira'm permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o prosseguimento da tramitação, a matéria-

será incluída em Ordem do Dia para o primeiro turno da 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 3: 

Votação, em turno iíflico, do Projeto de Lei do 
Senado n• 26, de 1991·Complementar, de autoria do 
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Senador Ronaldo Aragão, que altera a Lei Comple~ 
mentar n• 41, de 22 de dezembro de 1981, tendo 

PARECER favorável, sob n• 39, de 1991, da Co
missão de Assuntos Económicos. 

A discussão da matéria foi encerrada em 17 do corrente. 
A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria depende, 
para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta 
da composição da Casa, devendo ser procedida pelo processo 
nominal. 

É o seguinte o item cuja apreciação fica adiada: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO-N• 7, DE 1992. .. -

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336~
c, do Regimento Interno.) 

A Presidência solicita aos Srs. SenadoreS que ocupem
seus lugares para que se proceda à votação, nos termos do 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçâo 
n" 7, de 1992, de autoria do Senador Iram Saraiva, 
que 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 estabelece limites e ~ndi_çóes para co~cessão d~ ga
rantias, tendo Pareceres 

- da Comissão de Assuntos Económicos, sob n~ 
164, de 1992, favorável do projeto, nos termos de subs
titutivo que oferece; 

Regimento. - - -

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy (PT- SP. Pela ordem. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, enquanto 
certamente V. EX' aguardará alguns minutos para que os Sena~ 
dores compareçam ao plenário, gostaria, tendo em vista haver 
recebido·informação de grande importância nacional, de fazer 
uma pergunta breve aos Srs. Líderes do Governo nesta Caa, 
na medida em que soube por um jornalista de O Estado de 
S. Paulo .... 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nobre Sena
dor, por gentileza, estamos em process_o· de votação. A Mesa 
assegurará a palavra a V. E~ logo após o processo, que não 
pode ser interrompido. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Elcio Álvares 
Esperidão Amin 
F. Rollemberg 
Gerson Camata 
João Calmon 
J utahy Magalhães 
Maurício Corrêa 
Meira Filho 
Ney Maranhão 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Teotónio Vilela 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 

- de Plenário, sobre as emendas de Plenário, Re
lator: Senador Raimundo Lira~ favorável à de n9 4; 
e contrário às de n"s 1 a 3. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a 
matéri:i constante da Ordem do Dia. 

Concedo ao palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy, 
como Líder. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o jornalista M;:mrício de Cas
tro, da Agência O Estado de S. PauJo, inforrilo_u-me, há pouco, 
que o :Ministro Marcílio Marques Moreira teve, agora à tarde, 
um encontro nos Estados Unidos da América, em Whashing
ton, com o General Brent Scowcroft, Chefe da Segurança 
Nacional da Casa Branca. Creio que seria importante que 
os Líderes dos Partidos do GOverno explicassem ao Senado 
Federal as razões pelas quais o Ministro da Economia, Fazen
da e Planejamentri encoritrori.-se com- o Chefe da Segurança 

_ Nacional do Governo_ dos Estados Unidos. Claro que se o 
Ministro Marcílio Marques Moreira se encontrasse, como cer
tamente se encontrou, com o Secretário de Finanças, com 
os membros do governo civil, com_ os dirigentes responsáveis 
pelas instituições financeiras dõ Banco Mundial Ou do FMI, 
seria considerado perfeitamente normal, mas encontrar-se 
com o Chefe da Segurança Nacional da Casa Branca ... Seria 
importante, acredito, uma explicação sobre as suas razões 
aos membros do Senado_ Federal. 

Esta é a preocupação que tenho. Talvez seja algo perfeita
mente normal, mas gostaria de obter uma explicação, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. --

José Paulo Biso! _ 
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO RS: 

Beni V eras 
Eduardo Suplicy 
Jarbas Passarinho 
JosaphatMarinho 

.. ··-· - O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Vou proclamar 
o resultado: 

Votaram "SIM 12 Srs. Senadores; e NÃO 1. 
Houve 4 abstenções. 
Total de votos: 17. 
Não houve quorum. 
Nos termos regimentais, 

adiada por falta de quorum. 
a matéria fica Com a votação-

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O item 2, em 
fase de votacão, também fica adiado pelo mesmo motivo. 

O Sr. Ney Maranhão (PRN - PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, respon
dendo pela Liderança do Governo, a interpelação do Senado 
Eduardo Suplicy, não vejO nada demais nisso. O Ministro 
Marcílio Marques Moreira é um: embaixador, é um homem 
que·tem oonheciin~nto nos E_Stada:s Unidos. -

OJ~iinistro Marcílio Marques Moreira é Embaixador, 
um hpmem que conhece, nos Estados Unidos, mtii_tas a~tori:
dades, tanto na área financeira como em qUalquer outra áreà 
do Governo daquele país. 

Portanto, o encontro com essa autoridade_é coisa normal. _ 
Pode ser um amigo, uma pesso_a d_o relacionamento_d.e__S~ 
Ex• Não vamos interpretar de outra maneira. Depoi~ de 30 
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anos. acredito que ternos uma democracia sólida. Não vamos 
pensar em aves agourentas, dando a entender que o Ministro 
da Economi.a_ do nosso País, pelo simples fato de __ se encontrar 
com uma autoridade da segurança nacional da Casa Branca, 
tenha outra conotação, principalmente quando se trata do 
Embaixador do Brasil, em Washington, há muitos anos e 
que tem um enorme círculo de amizade naquele país amigO. 

Era a explicação que queria dar ao nobre Senador Eduar
do Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - V. Ex• não 
falou sobre uma questão de ordem a ser resolvida, mas sim 
pela ordem, como Lider, para responder ao Sr. Senador 
Eduardo Suplicy. · 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES·- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para bre
ve comunicação. Sein revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, hoje falou~se muito em notícia de jornal._ 

Eu gostaria de falar especialmente sobre um editorial; 
para que seja julgado no futuro, para quem ler os Anais 
do Senado, vou pedir para transcrever e considerar como 
lido o editorial da Folha de S. Paulo de hoje, dia 23-6-92, 
sob o· título: "Idéia foia de lugar", que aborda declarações 
do Goverriãdor do meu Estado sobre a impossibilidade_ de 
o Vice~Presidente Itamar Franco- assumir a Presídêri.cia' da 
República, em caso"-de vacância do cargo, na hipótese citada 
de impeachment. Apesar de ser medida constitucional, só po
deria ocorrer em razão de surgimento de algum fato novo 
de suma gravidade, alguma acusação irrespondível, o que não __ 
se verificOu até" agora. ~- -

Politicamente ê inUifo difícil chcgar~se à conclusão da 
necessidade de impeachment e a prova é que, apesartle estar 
previsto nas· diversas ConstituiÇões nunca se 'chegou a tãrlfo. 

Vimos, h,)je, na reVista IsloÉ, o Sr. AritôniO CarloS<iefen_~ 
dendo a tese de que o Vice-Presidente não poderia assumir 
em caso de o Presidente da República ser condenado por 
crime de responsabilidade. É exdrúxula e golpista essa declara~ 
ção. Deixo, porém, para análise- de quem leu o editorial da 
Folha. 

Ele deixou a máScara cair. Ele fala tanto em democracia, 
em defesa da moralidade e, entretanto, quando abre a boca 
é para dizer bobagens desse tipo. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE o-sR: JU~ 
TAHY MAGALHÃES?JM SEU DISCURSO: 

IDÉIA FORA DE LUGAR 

O Govemador António Carlos.Magalhães acaba de intro
duzir, num debate que até agora vinha s_e pautando pelo respei~ 
to estrito à ConstitUJção e reprovação gen-eralizada a qual~quer 
delírio aventureiro~ o espectro de graves turbulências iiiStitu~ ~ 
clonais. Em entrevista concedida à reviSta lstoÉ, auto~inVes
tido do papel de intérprete da Lei Maior, ACM defendeu 
a seguinte tese: rotulou a hipótese de impeachment ~e tenta
tiva de rasgar a Constitu~Çãó, -atacou o direito de? _yice-~re
sidente assumir a Presidência e, caso isto se coloque, previu 
que Itamar Franco acabaria também sendo afastado do poder. 

O raciocínio de ACM é um primor de prestidigitação 
política. Todos Sabem que, no pleito de 1989, foi" eleita uma 
chapa composta do presidente e vice. Os que votaram, vota~ 
ram em ambos - sabendo que estavam fazendo isso. Não 
é, porém, o que pensa_ o gove-rnador da Bahia. Para ele, 
só Collor foi votado e eleito. 

Já Itamar viveria uma situação- especial. Não porque, 
como aconteceu com o governador baiano em outras épocas, 
teria sido empossado sem ter sido eleito - ACM foi gover-
nador biônico em dois mandatos durante o regime militar. 
Itamar, na concepção do mandatário da Bahia, seria protago
nista de uma proeza inédita na história brasileira: foi eleito, 
mas "não foi votado" (sic). Tem legitimidade, "mas não tem 
representatividade" (si c). 

Nessa mesma linha curiosa, ACM volta suas baterias con
tra a hipótese do impeachment - "uma farsa montada por 
setores interesSados no caos". 

Propositalmente, o. governador embaralha termos e con~ 
funde situações. Fala em resguardar a "normalidade democrá~ _ 
tica", como se o impeachment não fosse um recurso extremo, 
mas plenamente legal, para justamente preservar a demo~ 
cracia. Vai mais longe: reclama que querem tirar o presidente 
por um processo que "não seja o normal". 

Ocorre que, pelo menos até o momento, ninguém entre 
os que cogitam de um eventual impeachment defende o desres
peito ao que postula a Constituição. Prova de maturidade 
institucional, há um consenso de que, antes de se chegar a 
algo tã-o grave, é preciso apresentar provas eloqüentes, carac
terizar um crime de responsabilidade irrefutável para então, 
e s_ó então, promover uma votação especffica no Congresso. 
Tudo fora disso será golpismo. Merece ser rechaçado e conde~ 
nado pela sociedade - como, aliás, felizmente vem aconte~ 
cendo. 

. Pode parecer paradoxal, mas o primeiro a defender pro
postas que implicam a ruptura da normalidade está sendo 
o próprio ACM, quando pretende retirar a legimitimidade 
do vice e transformá~lo num bibelô institucional, num Pedro 
Aleixo dos tempos atuais. 

As teses de ACM não resistem ao mínimo bom senso, 
quanto mais ao texto da Constituição. É preciso descobrir 
então por que ele se arroja a defender com tanta ênfase tais 
posições. Quem sabe tudo resulte do receio de que as investi~ 
gações~ se forem até o fim como exige a opiniãO pública, 
acabem trilhando caminhos que pode se revelar surpreen~ 
dentes. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. para uma breve 
comunicação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores~ o mun~ 
do político representado pelos Parlamentares resgata amanhã 
uma dívida com um dos seus mais expressivos expoentes, 
que engrandeceram o Congresso Nacional e esta Casa nos 
dias do passado. Quero referir-me à inauguração, amanhã, 
do salão que terá o nome de Aura de Moura Andrade. 

Os que o conheceram na outra Casa e nesta Casa, os 
que o viram na defesa das instituiçdes democráticas, os que 
ouviram o orador prímoroso, os que o acompanharam na 
bravura das suas decisões compreendem a manifestação-que 
·amanhã tornará indelével sua lembrança numa das depen~ 
dências do Congresso Nacional. -
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A minha palavra, Sr. Presidente, é para acentuar a neces
sidade de estarmos todos presentes à homenagem que os Sena· 
dores de hoje prestam àquele que, durante seis anos, dirigiu 
esta Casa com absoluta autoridade,- com absoluta indepen
dência para dirimir as divergências e, sobretudo, de impor 
a autoridade do Poder Legislativo diante do Poder Executivo 
naqueles dias que vão longe, mas que não podem deixar de 
ser recordados nesta oportunidade. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ permite uni -aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra, Sena
dor Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permita-me que me congratule 
com V. Ex• por acentuar no dia de hoje a expressiva figura 
de Aura Soares de Moura Andrade. Tive a honra de pertencer 
a esta Casa sob sua presidência. Era um homem que sabia 
aliar a delicadeza de trato com o exercício -da autoridade, 
sobretudo o exercício da autoridade diante dos outros Pode
res. Lembre-se mesmo nesta Casa que no último ano em 
que presidiu o Senado, Moura Andrade ao declarar aberta 
a Sessão Legislativa, num período como o de hoje, de crise, 
de ameaça às instituições, Moura Andrade advertiu que o 
Presidente da República poderia contar com o Congresso de 
acordo com a Constituição e invocando uma frase lapidar 
ele dizia: "Com a Constituição, siin! SeiiâO-, nãO''. E cumpriu 
isso até o fim do seu mandato. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito me honra a contri
buição que V. Ex~ traz a essas poucas palavras -que queria 
proferir, neste momento, recordando a passagem de Aura 
de Moura Andrade pela vida pública, notadamente pela Câ
mara dos Deputados e, depois, durante _seis anos na Presi
dência do Senado Federal. 

Quero referir-me,- e·m especial, a sua passagem pela Presi
dência desta Casa, a dignidade com que dirigiu os trababalhos 
do Congresso Nacional na crise de 1%1. Desde o primeiro 
momento, Moura Andrade manifestou a sua posiÇão fãvOrável 
à posse do Sr. João Goulart. Era um momento de dificuldades, 
de ameaças e S. Ex~ colocou-se ao lado de todos os parlamen
tares que desejavam o cumprimento da Constituição. Quero 
recordá-lo às vésperas da homenagem que lhe será prestada, 
para que todos os que o conheceram e os que não o conhe
ceram, mas que sabem da trajetóiia da sua vida pública, com
pareçam a este ato de justiça àquele grande homem público, 
que tão cedo desapareceu, deixando na saudade dos seus ami
gos e côlegas a-lembrança do homem bom, solidário e nos 
quadros e na História desta Casa a tradição do_ Presidente 
digno, enérgico, preocupado com a dignidade da Casa, como 
bem--acentuou-o-n-obre-SenadorJõsaphat Marinho, -principal
mente diante dos outros Poderes. 

Eram estas palavras, Sr. Presidente, que eu desejava dizer 
como uma homenagem na véspera do dia em que V. Ex~, 
Sr. Presidente, descerrará, num dos salões deste Edifício, a 
placa comemoratLva que imortalizará, no Congresso Nacional, 
o nome do seu grande Presidente Auro Soares de Moura 
Andrade. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Nelson Carneiro, o- Sr. 
Magno Bacelar, deixa a cadelYá da -presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência se associa a essa homenagem que o nobre Senador 
Nelson Carneiro presta à figura inolVidável de.Auro Soares 
de Moura Andrade, que, com a maior dignidade, dirigiu o 

Senado Federal e o Congresso Nacional•e que amanhã rece
berá o tributo do reconhecimento do Senado, com a aposição 
do seu nome no Salão Nobr_e_ do Senado Federal. 

É uma homenagem através da qual' desejamos tornar 
perene a lembrança, sempre presente, do Senador Aura de 
Moura Andrade, que, nos momentos difíceis da vida político
institucional do País, sempre se portou com a maior dignidade 
e sobranceria, defendendo, acima de tudo, a Constituição 
e os ideais de democracia. 

Portanto, amanhã, ao meio-dia, os Srs. Senadores certa
mente estarão presentes à homenagem que o Senado Federal 
prestará ao grande brasileiro- Senador Auro de Moura An
drade. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiio. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -RJ. Pronuncia 
o s:guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, 
o Sistema de saúde pública brasileiro, desenvolvido de maneira 
ineficaz, ineficiente e desorganizado 1 encontra-se em verda
deiro estado de penúria: setores desãtiV3dos, hospitais SU.ca
teados, precárias condições de trabalho, redução de verbas 
de custeio. Assiste-se, assim, na verdade, a um verdadeiro 
desmonte dos serviços públicos de saúde no Brasil. 
. Com-- efeito, o colapso do sistema de saúde em nosso 
~aís, decorre do absoluto pouco_ caso com que ~ setor tein 
s1do tratado - um descaso histórico~ aliás. O Bràsil riiiõ.Ca 
investiu mais do que 4% do PIB - Produto Interno Bruto 
-em saúde, o que representa oitenta a cem dólares gastos 
anualmente com a saúde de cada brasileiro. 

O mais grave, no entanto, é que, além de gastar pouco 
com a saúde, o Brasil gasta mal e errado. Acusações de frau
des, de clientelismo, de politicagem, de desvios de verbas 
surgem pü:r todo o País, constatando-se, também, a falta de 
prioridade~e de critérios na destin3ção dos recursos. -

Preocupantes denúricias e angústiantes realidades são fa~ 
tos corriqueiros no exercício de nossa atividade parlamentar. 
Dentr~ muitas, desejo relat~~. por contundente e relevante, 
a caótica situação em que se encontram o centro de Diálise 
e o de Transplante da cidade do Rio de Janeiro. 

Em AsSembléia Ger3fExtraordinária daS Clínicas -de Di'á-
lise do Rio de Janeiro, realizada no dia 24 de abril do ano 
em curso, ficoU decidido, por unanimidade, que a .A.:ssoci3.çã0. 
Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante desse ciência 
aos prestadores de serviços de diálise do estado de total insol
vência financeira, devido aos cortes de recursos efetivados 
em seus faturamentos. Como conseqüência, deverá ocorrer 
a interrupção do atendimento ao doente renal crónico em 
face da impossibilidade de renovação dos estoques de dtate
riais e medicamentos. 

Essa _denúncia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, feita por 
carta enviada ao Senador Meira Filho por paciente usuáriq 
desse tratamento e a mim transmitida pelo eminente Parla
mentar do Distrito Federal, coD.stitui um dramático exemplo 
do drama vivenciado por toda uma população que, nos corte
dores dos hospitais, clama pelo uso de um direito que~ em 
muitos casos, redunda na própria manutenção- da vida. 
. Ao tornar público tal fato, tão injustificável quanto angus
han~e, ~es~jo, al~!fi ~e-~~n~_!_bj_liz~ ~ autoridades respon
sáveis, em todos os níveis, pelo funcionamento do setor de 
saúde do País, exigir para essa cisO, especificamente, a adOçá o 

. das medidas ur.e.entes e indispensáveis para sua solução. 
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Não pode o País ter chegado a tal nível de desmoro
namento das instituições que a própria vida dos_ -cidadãos e 
contribuintes seja relegada a segundo - ou último ....;.;.;.-plano. 

Tenho convicção de que a profícua atual administração 
do Ministério da Saúde, encabeçada por exímio e- compefente 
profissional da saúde, o eminente professor Adib Jatene, e_stá 
atenta aos seculares problemas e vícios do se to r, envidando 
esforços para o encaminhamento de soluções que obedeçam 
à urgência e à prioridade das situações mais graves. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA Pronuncia 
o seguinte discurso.)- .Sr. _Presideu.te,_ Sr~s e Srs. senadores, 
vou abordar hoje um assunto que, em face de outras urgências, 
fui obrigado a adiar na agenda de temas sobre os quais me 
pronuncio quase diariamente neste Plenário. 

Falarei dos efeitos da aplicação da Lei n9 8.212, de 
25-7-91, qUe ãgora se fazem sentir de forma dr_amática sObre 
a ·agricultura brasileira, com ênfase especial em determinadas 
lavouras. 

Por essa lei, a inciâência de tributos relativos aos encargos 
sociais, envolvendo em conjunto produtor e trabalhador rural, 
atinge 40,7% do valor da folhade_pagamento. 

No caso de algumas lavou_ras, como a cacaueira, por 
exemplo, isso representa, além de um-desestímulo, uma pena-
lização a mais para o lavrador. _ _ 

Essa lavoura, que já-fõi uma das mais prósperas no Brasil, 
encontra-se de alguns anos para cá, em franca de_cadência 
mercê de inúmeroS fatores~ dentre os quais a ausência de 
uma política governamental capaz de apoiar efetiva"mente o 
agricultor no trabalho de recuperação da cacauiéúltura. 

Acumulando, nesse período, queda contínua de safras, 
causada por condições climáticas altamente desfavoráveis ( es
tiagem prolongada), doenças e pragas que se espalhar~_m c:_om 
impressionante velocidade, como a "vassoura-de-bruxa'', falta 
de recursos e condições de financiamepto adequadas, juros 
inSuportáveis e, sobretudo, preÇos em baixa nunca vistos, as
sistimos asSim à morte lenta da lavoura cac~ueira no Brasil. 

Mais recentemente, quanto surgiam sinaís de uma leve 
recuperação, decorrente de um período de chuvas abundantes 
e de uma ligeira retomada dos preços, surge o problema da 
oneração do agricultor com o elevado custo dos encargos tribu
tários advindes da rei_erida Lei n' 8.212/91: . 

Não é que o agricultor, elh particular o cacauicultor, 
queira fugir de suas obrigações como contribuinte. _N~m ele 
pretende ser um privilegiado, embora entenda que deva mere
cer algum tipo de tratamento diferenciado, de caráter transi
tório, poiS-assim ci>mO outros se_tores recebem.. Oenc.:;fícios.espe~ 
ciais pelo que eventualmente representam hoje para a agricul
tura brasileira, também o cacauicultor para a economia deste 
País- e do outro tanto que ainda tem condições de contribuir, 
tendo em vista que o setor é potencialmente reativo, com 
um mercado mundial que não dá sin-ãis-de esgotamento. 

Mas o problema está menos na c_arga fiscal do que na 
sistemática adota pela citada lei. __ _ 

É que, pela sistemátiCa da legislação anterior, a base 
de cálculo de incidência das contribuições socia,i_s a9 Funrural 
era o preço da mercadoria comercializada. Isso_ significava 
que se o preço e a safra fossem melho_r~s. maior seria a arreca
dação e a própria capacidade contributiva do agricultor. Agora 
não. Recaindo a tributação sobre a folha de pagamento, inde-

pendentemente do preço e da produção, o sistema tornou-se 
perverso e injusto ao ca:cauicultor, porque com custos de-mão
de-obra fixos e irredutíveis, mais preços-e-produção em queda, 
o ónus se torna realmente insuportável. 

Fala-se em inadimplência. Sobretudo o pequeno e médio 
produtor não terão condições de sobreviver, que dirá pagar 
esses encargos. Os grandes fazendeiros, estes poderão manter 
a atividade, mas provavelmente aliviarão a folha de paga
mento pela demissão em massa. 

Talvez apenas as lavouras de meçanização jntensiva e 
baix·ó custo de mão-de-obra poderão salvar~se. 

Tudo o que está aContecendo é conseqüência da política 
económica implantada no País, de caráter fortemente reces
sivo, à custa do empobrecimento geral da população e a título 
ninguém sabe ao certo de quê. Se o Objetivo é o combate 
à inflação, covenhamos que sua "estabilização" a uma taxa 
média e resistente de 22% ao mês demonstra que essa política 
~ inefici~nte. O que se pode esperar do futuro deste País, 
cujo Governo deliberada e conscientemente dissemina a fome, 
a mis_éria, o desemprego, a falênçia e o sacrifício geral? 

A atividade agrícola, principalmente aquela cuja produ
ção_ está vinculada? exportação, cujo preço é fixado pelo 
mercado internacional - como é o caso da cacauicultura -, 
quando não encontra estímulo ou não recebe tratamento go~ 
vemamental adequado, fica duplamente vulnerável. Ao com
prador internacional e ao Governo que o abandona. Não é 
por outra razão que a política de subsídios à agricultura nos 
países europeus visa a fortalecer o produtor rural, assegura 
sua sobrevivência ao_ mesmo terripo em_ qUe lhe-dá condições 
de competir no mercado intemac1õnal. 

O que se deseja- e esse ci apelo que faço neste discurso, 
Sr. ~r~sidente, Srs. Senadores- é ~ma _mudança na !egisla
ção,- de sorte que o Gõvemo--acelte, pelo menos, repartir 
os prejuízos com os cacatiicultores, nesse momento dramático 
em que se encontram. 

Vamos socorrer a lavoura de caCau, buscando as soluções 
de emergência possíveis. Assim, evitando-se que ela simples~ 
mente_desapareça, poderemos colaborar no processo _de sua 
recuperaçãO, coritiibuindo para que ela volte a produzir divisas 
ao País. 

Era~ q~e_ tinha_ a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia 
o segUinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, 
todos nós sabemos ·que, no Brasil, a dívida social tem um 
forte componente regional e que o seu resgate representa 
um dos maiores desafios que o Governo tem a obrigação 
de enfrentar, na atualidade, para dar cumprimento às determi
nações da Constituição Federal. 

As dificuldades são enormes, Sr. Presidente, pois o mon
tante de recursos disponíveis tem sidO sempre insuficiente 
para atender todas as necessidades existentes. Apesar disso, 
é absolutamente necessário que a ação govern,amental busque 
o equilíbrio regional, elaborando planos de desenvolvimento 
económico e social_que objetivem reduzir as desigualdades 
que subsistem em nosso País. _Ness_e sentido, o art. 159 da 
Carta Magna identifica que a atuação da União deve ser priori
tariamente exercida na regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste, sem dúvida as mãis carentes, para assegurar, a todos_ 
os brasileiros, uma existênCia mais digna e socialmente mais 
justa. -- --- -
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Na prática, porém, os critériOS ·adotados_ para a distri
buição de recursos se- baseiam em parâmetros q~e são nitida
mente desfavoráveis às regiões e pop-uJaÇ6es mais necessitadas 
e vêm, muitas veZes, aprofundar o fosso hoje existente entre 
elas. Por esse motivo, Srs. Senadores, venho, agora, à tribuna 
desta Casa para fazer um veemente pi'otest<fContra os critérios 
adot3;dos P?~a ~ ~is~ri~~li9ão dos .. rec~usos do FGTS. 

Ao fixar as diretrizes e determfu.ari.tes da distribuição do 
Orçamento PlurianuaJ do_ Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, para o quinqüênio 1990-1994, o Conselho Curador 
do FGTS, atrã.vés da Resoluçáo n9 9190, afirma que "para 
efeito da distribuição das aplicações com recursos do FGTS 
por Unidades da Federação- UF, foram observados critérios 
técnicos relacionados à arrecadação líquida do FGTS por UF 
(critérios de territorialidade), população urbana, demanda ha~ 
bitacional, déficit por serviço de água e esgoto e inVerso da 
arrecadação percapita do Imposto· sobre Circulação de Merca~ 
dorias -!CM". 

Sr. Presidente, só uma absoluta falta de sensibilidade 
política pode justificar a determinação de parâmetros tão 'in
justos quanto esses estabelecidos pelo Conselho Curador do 
FGTS, ·sobretudo quando se sabe que o valor total das aplica
ções com os recursos· do FGTS nos Estados é, este ano, de 
apenas 6 bilhões dos extintos BTN para todo o Pafs_ Desse 
total, 30% se destinam a obras de saneamento básico, 60% 
à habitação e 10% à infra~estruiura urbana. 

Salta aos olhos que os critérios estabelecidos penalizam 
justameD.te as populações e as regiões-mais careD.tes de investi
mentos. A concentração-de recursos no Sul e no Sudeste 
do País, justamente as regiõeS que- mais arrecadam, só contri
bui para agravar ainda mais a situação de penúria dos Estados 
do Norte, do Nordeste e do Centro Oeste. __ _ 

Todos os critérios mencionados, com exceção do último, 
referente ao rc~s. privilegiam a população urbana, que é 
significativamente maior nas regiões ricas e menor nas regiões 
pobres. Só a título de exemplo, a população não-urbana na 
região Sudeste representa apenas 12% da população total, 
enquanto na região Nordeste representa 42%, Srs. Senadores. 

'Ciente das distorções da referida Resolução n~ 9190, a 
Caixa Económica Federal elaborou uma propo-sta, a ser apre
sentada ao Conselho Curador do FGTS, que prevê uma altera~ 
ção da atual regra de distribuição. Pelos estudos da CEF, 
os Estados do Sudeste e do Sul vão passar a ter menos recursos 
do FGTS, sendo esse dinheiro redireçionado Pª-_ra as regiões 
mais carentes. A aplicação do dinheiro dos trabalhadores_ no _ 
Sudeste cairá de 45,07% do total destinado à região para 
23,74%, enquando o Nordeste passará a ter 43,02%,ao invés 
dos 25,96% pi"evistos, e o Centro-Oeste sei-á- _cpntemplado 
com 9,88% dos reCursos, 3o invés- dos atuais 8,04%. 

O argumento dos técnicos da CEFpara propor essa altera~ 
ção na Resolução n~" 9 é o de que a concentração de recursos 
no Sul e no Sudeste agra-va a situação das demais J;egiões, 
favorecendo o fluxo migratório que provoca -o crescimento 
desordenador dos grandes centros urbanos. De nada adianta, 
por exemplo, São Paulo continuar sendo contemplado com 
grande volume de recursos se esses recursos são insuficiente 
para atender às necessidades de uma população sempre cres~ _ 
cente. 

Não há dúvida de que a maior concentra_ção de recursos 
nas regiões mais carenteS trãrá benefícios indiretos para as 
regiões mais desenvolvidas, Sr. Presidente._ O principãl deles 
será o de contribuir substancialmente para conter o referido 
fluxo migratório em direçáo ao Sul e ao Sudeste do País. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio dos técnicos da 
CEF, existe uma proposta,_ enviada pelas Assq_ciações dos 
Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (ADEM!) 
da região Centro-Oeste ao Conselho Curador do FGTS,, que 
objetiva amenizar a enorme crise habitacional que &tinge as 
régiões mãiS p-obres do-País. Essa proposta reivindica uma 
alteração na distribuição dos recursos do Fundo de Garantia, 
propondo que 60% dos recursos continuem a ser distrib_u_ído~ _ 
de acordo com o critério atual e os restantes 40% sejam repar~ 
tidos entre o Norte, o Nordeste e o Ceiltro-Oeste. 

Parece ser ponto pacífico que a redistribuição dos recursos 
do FGTS é absolutamente necessária, Srs. Senadores. Se a 
aplicação de parte desse dinheiro fosse feita nas regiões mais 
pobres, dando melhores condições de vida aos mais carentes 
em seus próprios Estados de origem, sem dúvida não haveria 
esta verdadeira ânsia de migrar para as regiões mais desenvol
vidas. Só esse benefício já justificaria a mencionada redistri
buição dos recursos, pois é inegável que as populações urbanas 
das regiões- mais rlcas e·stão vivendo em condições verdadei~ 
ramente insuportáveis com o inchaço que vem ocorrendo nas 
grandes cidades brasileiras, fruto desse contínuo processo de 
migração inter-regional. 

Essa redistribuição contribuiria também para solucionar 
o problema da falta .de investimentos no setor habitacional, 
cujos recursos ·provêm não só do FGTS, mas também das 
Cadernetas de Poupança. Esse fato agrava ainda mais o pro
blema nas regiões mais carentes, pois os grandes conglome
rados financeiros captam recursos nas regiões pobres, mas 
investem muito mais na construção de moradias nas regiões 
Sul e Sudeste. __ 

Enquanto permaneéem os critérios atualmente em vigor, 
buscam-se soluções paliativas. A Ademimt, por exemplo, nu~ 
ma tentativa de minorar o grave problema habitacional no 
Estado do Mato Grosso, onde a déficit habitacional já é de 
cerca de 100 mil moradias, está desenvolvendo uma campanha 
no sentido arrecadar, de forma prática, mais recursos para 
o Estado, propondo que as grandes empresas que operam 
no mercado matogrossense, mas têm matrizes em outros Esta
dos, efetuem o recolhimento do FGTS em Mato Grosso. 

Sr. Presidente, o Norte, o Nordeste e o Centro-OeSte 
do País necessitam, urgentemente, ter maiores recursos para 
infra-estrutura e habitação. Sem investimentos nessas áreas, 
essa regiões _continuarão a cumprir a triste sina de ser exporta
doras de gente, o que é lamentável e até absurdo, pois nós 
todos aqui sabemos que os gastos com a fixação e manutenção 
de um migrante em UJ1la grande cidade custam ao Poder Públi
co muito mais do que se investisse na sua fixação no Estado 
de origem. 

Sr._ Pre~idente, Srs. Senadores, a Constituição Federal 
é bastante enfática sobre a necessidade de redução das desi~ 
gualdades regionais existentes no País. O -Governo Federal 
tem, portanto, a obrigação de estabelecer maior convergência 
entre os objetivos sociais e a política económica para resgatar, 
sem demora, a imensa dívida soda! que tem como povo brasi
leiro. Nesse sentido, é_ fundamental aprimorar os mecanismos 
de alocação de recursos para os programas e habitação, sanea~ 
menta_ básico e infra~estrutura urbana, adotando critérios 
apropriados para uma distribuição mais racional e mais justa 
dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 
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O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
os pequenos e médios produtores rurais têm sido, para o 
Brasil, uma formidável legião de humildes, perseverantes e 
silenciosos trabalhadores. 

Ano após, ano, essa multidão de agricultores vêm amai
nando a terra, semeando, cultivando e colhendo o produto, 
com o suor do própriO rosto. Alguns em terra boa, muitos 
em terra sofrível, a grande maioria em terra pouca-; porém 
todos com a mesma pertinácia de quem não perde a esperança 
de construir e crescer pelo trabalho árduo e honesto. 

Há anos esses produtores vêm assegurando os alimentos 
básicos ao povo brasileiro, da cidade e do campo. Levantam 
cedo e imediatamente vão à luta, que termina somente quando 
o sol se põe. O lazer é pouco e simples; a saúde, freqüete
mente, precá9a e exposta; a educação, elementar; o esforço, 
insano e incansável; muitos sonhos e esperanças. ---

Por outro lado, as instituiçôes, a cidade, que poucO os 
conhecem, também pouco se preocupam com sua existência. 
Eles produzem, a cidade fixa-lhes os preços; quando-pOsSuem, 
os preços são baixos; quando não possuem, os preços aumen
tam, mas, então, o produto já não mais lheS pertence. Quando 
vendem, o preço--é condicionado pelos ditames da cidade; 
quando compram pagam de acordo com as regras e os inte
resses da mesma cidade. Vivem escravizados por lógicas- anta
gónicas: a lógica do capital e a lógica da natureza; ambas 
com suas determinações férreas, estabelecidas, no primeiro 
caso, pela vontade humana e, no segundo, pelas circunstâncias 
do espaço e do tempo. 

E claro, no entanto, que o País não pode manter esse 
segmentos de sua força produtiva à margem dos mecanismos 
disponíveis de sustentação e apoio, para que o camínho da 
modernidade e do progresso seja real, duradouro e auto-sus
tentado. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, quero manifestar meu total 
apoio à iniciativa do nobre Deputado Eden Pedrosa, relativa
mente à instituição, no âmbito do Plano Plurianuafda UDião, 
do Programa Regional de Apoio aos Pequenos e Médios Pro
dutores Rurais (PROPEN) dos Estados do Mato Grosso do 
Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do-SUC 

Trata-se de programa que irá beneficiar, diretamente, 
200 mil entre pequenos e médios produtores dos quatro Esta
dos referidos, com execução prevista para o período 
1993/1997. 

Estima-se a aplicação de 35,0 bilhões de cruzeiros, em 
ações de apoio ao público-me'ta, tais como assistência técnica, 
pesquisa agrícola aplicada, pequena irrigação, abastecimento 
de água, infra-estrutura ecOnómica, comercialização e crédito 
rural. 

Sr. Presidente, a provação desta proposta é imperativo 
impostergável. Primeiro~ pOrque repreSenta-o resgate da dívi
da social do País para com os pequenos e médios produtores 
rurais do Sul e do Centro-Oeste. Segundo, por ser uma necessi
dade inalienável em face da criação do MERCOSUL, que 
obrigará o Brasil a preparar adequadamente sua agricultura, 
para projetar-se nos mercados vizinhos com modernidade e 
competência. -

Cabe ao Governo desempenhar, com decisão política, 
o seu papel de promotor do desenvolvimento, pois os produ
tores rurais, os pequenos e médios produtores rurais do Sul 
e do Mato Grosso do Sul, silenciosamente e incansavelmente, 
cumprem como sempre fiZeram, o seu papel de plantar, culti-

vare produz;r. Eles não falham; o apoio público, no conte'xto 
da competência do Estado, também não pode faltar-lhes. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Esgotou-se 
hoje o prazo previsto no art. 91, § 3~. do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recursos no sentido de inclusão, 
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n~ 360, 
de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que altera 
sistema de contagem de antiguidade de ex-Oficiais da Reserva 
que participaram da campanha na Itália. 

A matéria foi rejeitada em apreciação conclusiva pela 
Comissão de Relações Exteriores e -Defesa Nacional. 

O projeto vai ao arquivo. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de 
designar a Ordem do Dia pai-a a sessão ordinária de amanhã, 
a Presidênci~ comuniça _ae:~ Srs .. Se~ã.dores -que a sessão do 
Congresso Nacional, que deveria ocorrer às 19h de hoje, não 
será possível iealizá-la na hora estabelecida, porque a Câmara 
dos Deputados aprecia, em sessão que já se iniciou, ü.m longa 
pauta de proposições consideradas complexas no âmbito dessa 
Casa do Congresso Nacional. · 

Em razão disso, solicitei ao Presidente da Câmara dos 
Deputados que nos fizesse a cessão do plenário para a realiza
ção de um 'a sessão do Congresso Nacional amanhã, às 11 
horas, quando serão apreciados vetos presidenciais e, se possí
vel, o Orçamento Plurianual da União. 

Portanto, desde já peço aos Srs. Senadores que compa
reçam, amanhã, à sessão do Congresso Nacional. Conforme 
já disse, a sessão não será realizada hoje, devido ao prolonga
mento da sessão ordinária da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai e-nCerrar 
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 7, DE 1992 

--(Em -tegirilé de urgência nOs termos do art. 336;-c; do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
7, de 1992, de autoria do Senador Iram saraiva, que dispõe 
sobre limites globais e condições para as operações de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Muni
cípios e suas aUtarquias, e e"stahelé_ce Hni~tt?S é'~ndiçõeS Para 
concessão de garantias, tendo Pareceres 

-da Comissão de Assuntos Econômicos,sob n~ 164; de 
1992, faVorável ao Pr_ojeto, nossa termos de SubstitUtivO que_ 
oferece; 

- de Plenário, sobre as emendas de Plenário, Relator: 
Senador Raimundo Lira, favorável à de n9 4; e contrário às 
de n"'s 1 a 3. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO _ 
N' 6, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia noStermos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 
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Votação, em turno Suplementar, do Projeto de ResOlu
ção n~' 6, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que dispõe sobre formalidades e critériOs para a apreciação 
dos atos de outorga e de renovação de concessão ou permissão 
de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, tendo 

PARECER sob n' 418, de 1991, da 
- Comissão Diretora, oferecendo a redçaão do vencido. 

(Dependendo de Parecer sobre a Emenda de Plenário.) 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 26, DE 1991-Complelllentar 

Em votação, em turno úrikci, do Projeto de Lei do Senado 
n9 26, de 199lwComplementar. de autoria do Senador Ronaldo 
Aragão, que altera a Lei Complementar n9 41, de 22 de dezem
bro de 1981, tendo 

PARECER favorável, sob n' 39, de 1991, da Comissão 
- de Assuntos Económicos. 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N' 24, DE 1992 

Discussão, elil turno úiiiCo, do Projeto de Resolução n9 
24, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assunto Econó
micos como conclusão de seu Parecer nÇ> 160, de 1992), que 
denega autorização para a União celebrar contratos bilaterais 
de reescalonamento da dívida externa polonesa junto aos cre
dores da República Federativa do Brasil. 

-5-
PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N' 2,DE 1992 

(Incluída em Ordem do Dia, nos termos do art. 358, 
caput, do Regimento Interno.) 

Inclui artigo no texto da Constituição Federal, conferindo 
competência ao Congresso Nacional para destituir Ministro 
de Estado e Secretário da Presidência da República. (1' signa
tário. Senador Francisco Rollemberg.) 

-6-
PROEJTO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N• 3, DE 1992 

(Incluída em Ordem do Dia, nOs- termos do art. 358, 
caput, do Regimento Interno.) 

Altera dispqsitivos da Constituição Federal. (1" signatá
rio: Senador Odacir Soares.) 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 10, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe 
sobre critérios para-oUtorga e renovação de concessão ou 
permissão de serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens. (Dependendo de Parecer.) 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 95, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) -

De autoria do Senador Eduardo Suplicy, que dispõe sobre 
a divulgação dos principais devedores junto à Secretaria da 

Receita Federal, ao Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social e CaiXa Económica Federal e dá outras providências. 
(Dependendo de Parecer.) 

-9-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 132, DE 1991 

(Incluído em ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

De autoria do Senildor Eduardo Suplicy, que dispõe sobre 
o depoimento de autoridade ou cidadão perante as ComissõeS 
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso 
Nacional. (Dependendo de Parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidf') - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16horas e 22minutos.) 

ATA DA 28• SESSÃO, EM 23 DE MARÇO-DE1992 
(Publicada no DCN - Seção II - de 24-3-92) · 

RETIFICAÇÃO . 

Na página nço 1290, z~ coluna, imediatamente apóS a justifi~ 
cação da Emenda no 1 (de plenário}, oferecida ao Projeto 
de Resolução n"' 29, de 1991, constante da Ordem do Dia 
da presente sessão, 

Onde se lê: 
Sala das Sessões, 23 de março de 1992. - Ivan Costa 

Júnior. 

Leia-se: 
Sala das Sessões, 23 de março de 1992. -lrapuan Costa 

Júnior. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 14, DE 1992 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua 
competência-regimental e, noS termos do que dispõe o art. 
58 do Regulamento Administriitívo, aprovado pela Resolução 
n" 58, de 1972, com suas alterações posteriores, combinado 
como disposto no Ato n"' 10, de 1979, resolve: 

Art. 1" AproVar a PrestaÇão de Contas do Centro Grá
fico do Senado Federal - CEGRAF e do Fundo do Centro 
Gráfico do Senado Federal - FUNCEGRAF, relativa ao 
exercício financeiro de 1991. 

Art. zço Esie Ato entra em vigor na -data de sua pubü-
cação. 

Sala da Comissão Diretora, 22 de junho de 1992r- Mau
ro Benevides - Alexandre Costa - Saldanha Derzi - M"eira 
Filho. 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 253, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de 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 n~ 1.541/91-9, resolve apo
sentar, voluntariamente, JONAS RAMOS, Analista Legisla-
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tivo, área de orçamento público, classe '"espe-Cial'', Padrão 
III do Quadro Perinariente do Senado Federal, nos termos 
cto'art. 40 inciso III, alínea a, da Constituição da República 
Federativ~ do Brasil combinado com os arts. 193, 186, inciso 
III, alínea a, e 67, da Lei n~ 8.112, de 1990, bem assim com 
o art. 11 da Resolução (SF) n' 87, de 1989, com as vantagens 
da Resolução (SF) n9 21, de 1980, com proventos integrais, 
observado o disposto no art. 37, _inciso XI, da Constitü.ção 
Federal. 

Senado Federal, 22 de junho de 1992. -Senador Mauro 
Bénevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 254, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimentar e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi o_utorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora, n9- 2, de 4 de abnl de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 4.691192-0, resolve apo
sentar por invalidez, o servidor MOISES QUININO NETO, 
Técni~o Legislativo, área de transporte, classe "especial", pa
drão III do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos 
do art. 4o, inciso I, da ConstitU.içâo da República Federativa 
do Brasil, combinado com os arts. 186, inciso I, § 19 , e 67 
da Lei n~ 8.112, de 1990, bem assim como o art. 11 da Resolu
ção SF n9 7 de 1987, com proventos integrais, observado o 
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 23 de junho de 1992. -Senador Mauro 
Beoevides, Presidente. 

PORTARIA DO DIRETOR~GERAL 

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
N• 15, DE 1992 

O Diretor-Geral d1l" S-enado Federal, no uso de suas atri
buições regulamentares e de acordo com a delegação de com
petência que lhe foi conferida pelo Ato da Comissão Diretora 
n' 12, de 1992, resolve: . . 

Art. 19 Designar os Diretores _da As~ssor_!a, :rh~o Pe
reira d&; Silva, da Secretaria Administrativa, JOAO _BOSCO 

ALTOÉ, da subsecretã.ria de Adminisúãção de Pessoal, Ney 
Madeira e os servidores ARAKÉN TABAJARA N. COSTA, 
WILSON ROBERTO THEODORO E GUIDO FARIA DE 
CARVALHO, pai-a, sob sua presidência integrarem_ a O;>mis
são de Supervisão do Processo Seletivo para Ascensão Funcio
nal nas vagas existentes no Quadro de_ Pessoal do Senado 
Federal, não reservadas para concurso público, na forma esta
tufda na Resolução n9 146, de 1980, com alterações íntrodu
zidas pelas Resoluções SF n'' 50, de 1981 e 360, de 1983 
e 71, de 1989. 

Art. 29 O Centro de Desenvolvimento de Recursos Hu
manos do Senado Federal- CEDESEN, adotàrá as provi
dêncías necessárias à realização dQ processo seletivo de Ascen
são Funcional, especialmente o seguinte: 

I- elaborar instruções e programas em colaboração com 
os órgãos da Casa ligados às _CategoriaS Fu~cionais _para as 
quais existirem vagas; . . -

II -sugerir ao Diretor-Geral os nomes dos professores, 
examínadores e fiscais necessários à realização dos cursos e 
execução dos respectivos processos seletivos (§ 29, art. 416 
do Regulamento Administrativo); 

- III -divulgar as datas, local e horários de ab_ertura de 
inscrição, realização das provas e período de recebimento 
de recursos e os resultados parciais e finais dos habilitados 
e abrir, encerrar, aprovar e cancelar inscrições; -

IV- elaborar cronograma das atividades com calendário 
das diversas etapas que constituirão o Processo Seletivo Inter
no de 1992 para aprovação, pela Comissão de Sup~rvisão 

_ do _Processo Seletivo Interno, como também os demats Atos 
necessários à realização do certame; 

V - sugerir, para exame e aprovação da ComissãO de 
SuPervisão, tabela de remuneração de que trata o item II. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publi-
c;;.Ção. · " · · · ·• .. ·. . . 

Ar.t!' 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 23 de junho de 1992. - Manoel Vilela 

de Magalhães, Diretor-Geral. 



República Federativa do Brasil , 
DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

SEÇÃO 11 

QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO 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• 26, DE I992 
Estabelece dias e horários para realização de reuniões ordinárias das Comissões Perma

nentes. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• A alínea a do art. 107 do Regimento Interno _do Senado Federal passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

"Art. 107. .-..•........ ··--·······-· ---··· .......... c ••. '·'· :c •• : .•.••• ;: •.• • ••••.•• : ••• : • .-•• : • .-·:·.: • .- .•••• 
a) se ordinárias, semanalmente, durante a sessão legislativa ordinária, nos seguintes dias 
e horários: 
1) Comissão de Assuntos Económicos: às terças-feiras, dez horas; 
2) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura; às terças,fe1ras, quatorze horas; 
3) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: às quartas-feiras, dez horas; 
4) Comissão de Assuntos Sociais: às quartas-feiras, quatorze horas; 
5) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional: às quintas-feiras, dez horas; 
6) Comissão de Educação: às quinlas-feiras, quatorze horas." 

Art. 2• As Comissões Parlamentares de Inquérito reunir-se-ão em horário diverso do estabelecido 
para o funcionamento das Comissões Permanentes. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 24 de junho de 1992. - Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 27, DE l992 

Autoriza o Governo ôo Estado do Mato Grosso a emitir no segundo semestre do 
corrente ano, Títulos da Dívida Pública Estadual, para giro de 88% de 450.000.000 Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso - LFTEMT, vencíveis no segundo 
semestre de 1992. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 2• É o Governo do Estado -do-Mato Grqsso autorizado a emitir, no segundo semestre 

do corrente ano, Títulos da Dívida Pública Estadual, para giro de oitenta e oito por cento de 450.000.000 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor.Oeral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 

Impre110 sob reaponsabilidade da Mesa do Seudo Federal 

Diretor Executivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adminiltrativo 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS Semestral ~-···~····-············· .. ························-···.--···········-·-························ Cr$ 70.000,00 Dirctor Iu.dustrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto Tiragem 1.200 exemplareS 

Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso- LFTEMT, vencíveis nO segündo semestre 
de 992, de valor nominal de Cr$1,00 (um cruze~iros), cujo resgate será de aproximadamente Cr$70,0 bilhões 
de cruzeiros_ 

Art. 2' A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a 

parcela de doze por cento a título de juros; 
b) modalidade: nominativa-transferível, ~ 
c) rendimento: igua] ao das Letras Firtàfi.ceiras· do Tesouro Nacioné!_l {níesma taxa referencial); 
d) prazo: até 715 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento Título Quantidade 
15-8-92 640731 125.000.000 
15-11-92 640823 125.000.000 ~ 

1°-12-92 640945 200.000.000 
Total: 450.000.000 

g) previsão de colocação e- vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Titulo Data-Base 
17-8-92 ~ 1°-8-93 640349 17-8-92 ~ 
17-8-92 1°-11-93 64.0441 -17-8,92 
17-8-92 1°-2-94 ~ 6_40533 17-8-92 
17-8-92 1°-5-94 640622 17-8,92 
17-8-92 1°-8-94 640714 17-8-92 

16-11-92 1°-1!-93 640350 16-11-92 
16-11-92 1 °~2--9.r · +- • • 640442 16-11-92 
16-1F92 1°-5-94 640531 16-11-62 
16-fl-92 1°-8-94 640623 16-11-92 
16-11-92 1 °-ll-94 640715 16-11-92 
1°-12-92 15-11-93 640349 1°-12-92 
1°-12-92 15.2"94 640441 1°-12-92 
1°-12-92 15-5-94 640530 1°-12-92 
1°-12'92 15-8-94 640622 1°-12-92 
1°-12-92 !5-fl-94 640714 1°-12-92 

b) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n• 4.660, de 7 de fevereiro de 1984 e Decretos n" 1.658 e 1.660, 
de 8 de novembro de 1985, 1.605, de 19 de junho de 1989 e 1.397, de 10 de abril de 1992. 
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Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

FaÇCf saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente nos termos do 
art. 48, item 2&-ao Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 28, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a emitir e colocar no mercado, 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro 
- LFTRJ, destinadas ao giro de 1.834.742.885 LFTRJ e 3.353.302, 315 BTRJ-E, vencíveis 
no segundo semestre de 1992. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, o 

limite estabelecido no item II do art. 3• da Resolução n' 58, de 1990, do Senado Federal, com vistas 
a emissão e· colocação no mercado de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro -
LFTRJ, para giro de 1.834.742.885 LFTRJ e 3.353.302,315Bônus do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, 
Série Especial - BTRJ-E, vencíveis no segundo semestre de 1922. 

Parágrafo único. Ocgiro dos títulos referidos neste artigo dar-se-á na forma abaixo: 
a) para as LFTRJ: oitenta e três por cento do valor de resgate; 
b) para os BTRJ-E: 
b.1) cem por cento do valor de resgate dos BTRJ-E oriundos de substituição de LFTRJ cujos 

vencimentos originários correspondiam ao período de 1• de abril de 1990 a 1' de setembro de 1991; 
b.2) oitenta e quatro por cento do valor de resgate dos BTRJ-E oriundos de substituição de 

LFTRJ com vencimentos originários no período de 1• de outubro de 1991 a 1• de dezembro de 1991. 
Art. 2• A operação de crédito deverá ter as seguintes características: · 
a) quantidade: 
a.1) decorrente do vencimento de LFTRJ: a ser definida no dia do resgate dos títulos a serem 

substituídos, deduzida a parcela de dezessete por cento, consoante pactuado no Memorando de Entendi
mentos de 19 de abril de 1991, firmado pelo referido Estado com o Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento e com o Banco Central do Brasil; · 

a.2) decorrente do vencimento de BTRJ-E: a ser definida no dia do resgate dessesJítulos, observado 
o contido na letra b, do parágrafo único do art. l•; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
d} prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
I) caracteristicas dos títulos a serem substituídos: 
f.1) LFTRJ: 

Vencimento Titulo 
1°-7-92 541081 
1°-7-92 541461 
1°-8-92 541081 
1°-8-92 541461 
1°-9-92 541081 
1°-9-92 541461 

1°-10-92 541081 
1°·10-92 541461 
1°-11-92 541081 
1°-11-92 541461 
1°-12-92 541081 
1°-12-92 541461 

Total: 

Quantidade 
173.799.629 
12.957.001 

173.487.263 
12.957.001 

378.083.079 
12.957.001 

412454.268 
12.957.001 

412.454.268 
12957.001 

206.722372 
12957.001 

1.834.742.885 
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f.Z) BTRJ -E: 

Vencímento 
16-7-92 
16-8-92 

Tftulo 
D40000 
040000 
Total: 

Quantidade 
1.676-651.155 
1.676.651.160 
3.353.302.315 

g) previsão de colocação e. vencimento dos títulos a serem emitidos: 

g.l) Giro das LFTRJ: 

Colocação Vencimento Tftulo Data-Base 
1°-7-92 1°-7-97 541826 1°-7-92 
3-8-92 1°-8-97 541824 3-8,92. 
1°-9-92 1°-9-97 541826 1°.9-92 
1°-10-92 1°-10-97 541826 1°-10-92 -
3-11-92 1°-11-97 541824 3-11-92 
1°-12-92 1°-12-97 541826 1°-12-92 

g.Z) giro dos BTRJ-E: 

Colocação Vencimento Título Data-Base 
16-7-92 1°-7-97 541811 16-7-92 
17-8-92 · .. ·1°-8-97 541811 17-8-92 

Junho de 1992 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n' 1.839, de 28 de novembro de 1988. 
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presídente, nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 29, DE 1992 . 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar temporariamente o limite estabe
lecido no item II, do art. 3~ da Resolução n"' 58, de 1990 a Om de permitir a emissão 
e colocação no mercado de Letr:;~s Financeir~ do Tesouro do Estado de São Paulo -
LFTP, cujos recursos serão destinados ao giro de oitenta e três por cento das 182.009.434 
LFTP vencíveis no segundo semestre de 1992. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do. Estado de São Pa_ulo autoriZado a elevar, temporariamente;-0--Iimité 

estabelecido no item II do art. .39. da Resoluiião n' 58, de 1990, do Senado Federal, com vistas a emissão 
e colocação no mercado, através de ofertas públicas, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo -LFfP. 

Parágrafo único. Os feclirsos advindes da emissão da LFTP serão-destinadas ao giro de oitenta 
e três por cento das 182.009.434 LFfl'; vencíveis no segundo semestre de 1992. 

Art. 2' A operação autorizada no art. 19 deverá ter as seguintes características. 
I- quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a 

parcela de dezessete por cento, consoante pactuado no Memorando de entendimento de 18 de março 
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de 1991, firmado pelo referido Estado com o Minístér!9 da Economia, Fazenda e Planejamento e com 
o Banco Centrai do Bi-ãSii; 

II-modalidade: nominativa-transferível; 
III -rendimentos: igual ao dasLetras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
IV -prazo: até 1.825 dias; 
V -valor nominal: Cr$1,00; 
VI- características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 
15-9-92 

15-12-.92 

Titulo 
521825 
521825 
Total 

Quantidade 
46269-434 

135,740.000 
182.009-434.-

VII -previsão de colocação e venéimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocação 
15-9-92 
15-12-.92 

Vencimento 
15-9-97 

15-12-.97 

Titulo 
521825 
521825 

Data-Base 
15-9-92 

15-12-.92 

_ VIII- forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 
20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

IX- autorização legislativá: Lei n' 5.684, de 28 de maio de 1987, Decretos n'' 29.526 e 30_261, 
de 18 de janeiro e 16 de agosto de 1989; resP.,ctivamente, e· Resolução do Senado Federal n' 5, de 19 
de janeiro de 1989. _ _ _ _ .- _ . • _. _ - _ _ _ 

Art. 3.\' Esta resolução entra cm vigor na data·d~ sllapu~licação. 
Senado Federal, 24 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 30, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir e colocar no mercado, através 
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, 
destinadas ã substituição de 5.008.492.249 Bônus do Tesouro daquele Estado, Série Especial, 
- BTSP-E, vencíveis no segundo semestre de 1992. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a elevar, temporariamente, o limtie 

estabelecido no item II do art. 3' da Resolução n' 58_-de 1990; do Senado Federal, com vistas a emissão 
e colocação no ·mercado de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo -,-.LI'TP. 

Parágrafo único. O~ recursos advindes da eiilis~ão -das L_FTP -serão destinados à substituição 
de 5.008.492.249 Bónus do Tesouro do.Esiacio de São Páulo, Série Especial- BTSP-E, vencíveis no 
segundo semestre de 1992. --- ---- ------ · 

Art. 2' A operação de crédito deverá ter as seguintes características. 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, levando-se em 

conta que o montante financeiro dos títulos vencidos (BTSPcE) deverá ser equivalente ao dos novos títulos 
emitidos (LFTP); -

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: 1.825 dias; · - · - · 
e) valor. nominal: Cr$1,00, na data-base; 
I) características dos títulos a ser.em substituídos: 
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Vencimento 
16-7-92 
17-8-92 

Título 
020000 
020000 

Quantidade 
2504.246.122 
250<1.246.1 Z7 

g) previsão de colocação e vencimento dos títt:Ilos a serem emitidos: 

ColocaçAo 
16-7-92 
18-8-92 

Vencimento 
15-6--96 
1$-6-96 

Titulo 
521825 
521825. 

Data-base 
17-6-91 
17-6-91 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; _ 

i) autorização legislativa: Lei n' 5.684, de 28 de maio de 1987, Decretos n" 29.526 e 3ô.261, 
de 18 de janeiro de 1989 e 16 de agosto de 1989, respectivamente, e Resolução do Se_nado Federal n• 
5, de 19 de janeiro de 1989. _ . _ - · . _ 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua pt:~bhcaçao. 
Senado Federal, 24 de junho de 1992.-- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

-SUMÁRIO 
1- ATA DA 131• SESSÃO, EM 24 DE JUNHO DE 

1992 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N" 233 e 234/92 (n• 222 e 233192, na origem),resti

tuindo autógrafos de projetas de lei sancionados. 
- N•236/92 (n•' 237/92, na origem), de agradecimento 

de comunicação. 
Submetendo à deliberação do Sena.do a e.scolha çle. 

nome indicado para exercer o cargo cujo provimento de
pende de sua prévia aqUieScência: 

- N• 235/92 (n• 236/92, na origem), submetendo à 
deliberação do Senado_o_ nome do Sr. Fema.ndctSilv~ Al
ves, Ministro ·de Segunda Classe, da Carreira: de Diplo~ 
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino Hachemita da Jordânia. 

1.2.2- Ofícios do Sr. 1• Secretário da Câmara d"" 
Deputados 

Encaminhando a revisão do.Se:nado autógrafos das 
seguintes matérias: , 

-Projeto de Lei da Câmara n' 53/92 (4.904/90, na 
Casa de origem), que altera a composição e a organização 
interna do Tribunal Regional do. Trabalho da 6• Região 
e dá outras providências. . . 

-Projeto de Lei da Câmara n' 54/92 (n• 1.956/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre os cargos da carreira 
do Ministério Público do Distrito Federal e TerritóriOs 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 55/92 (n'. 2.288/9!, 
na Casa de origem.), que cria cargos em comissão no Qua~ 
dro Permanente de Pessoal da Secretariã. do TÍibunalSuJ?e~ 
rior do Trabalho e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 56/92 (n' 2.529/92, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de cargos 

do Grupo-Direção. e Assessoramento Superiores
DAS.100, na Secretaria do Tnbunal Superior Eleitoral. 

.,..-Projeto de Lei da Câmara n• 57192 (n' 2.996/92, 
na Casa de origem), que altera a redação do art. 12 da 
Lei n' 7.520, de 15 de julho de 1986. 

-Projeto de Lei da Cãmára n' 58192-Complementar 
(n' 73/91, na Casa de origem), que institui a Lei Orgânica 
da Advogacia-Geral da União e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 59/92 (n' 1.491191, 
na Cã.Sa de origem), que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da ConstitUição Federal, institui" normas para licita
ções e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. 

-Emenda da Câmara ao Projeto de Resolução n9 

15/92-CN, que dispõe sobre a representação do Congresso 
Nacional na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. 

1.2.3- Comunicação da Presidência 
-Prazo para tramitação e apresentaçãO de emendas 

ao Projeto de Lei da Câmara n• 58, de 1992-Complementar. 
1.2.4- Comunicações 
Dos Senadores Darcy Ribeiro e Iram Sai"aiva, que 

se ausentarão do País. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 
Recebimento do Ofício n' S/16-92 (n' 485/92, na ori

gem), do GoVernO do Estado do Paraná, solicitando autori
zação para contratar operação de crédito· eXterno no valor 
de cento e dezessete milhões de dólares, para os fins que 
especifica. - -

1.2.6 - Discursos do Expediente 
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Encaminhan

·do à Mesa requerimento de informaç-ões ao Ministro Ricar
do Fii:íza .. Advertência· do Deputado Renan Calheiros ao 
Senhor Presidente da República sobre o tráfico de influên
cia exercido pelo empresário Paulo Cesar Farias no Gover
no. Reflexões sobre notícia da imprensa referente a decla-
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rações do Senador Ney Maranhão admitiádo sonegar im
posto. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Arbitrarie
dade do_ TRE da Bahia ·cassando autorização do JuiZ de 
Direito, Dr. Eustáci_Uíá Ribeiro ao Clube_ SOcial Dragão 
de Barreiras-BA para realização de festa juninà. 

SENADOR JOSÉ EDUARDO - Atual crise po
lítica. 

SENADOR IRAM SARAJV A - Preocupação de 
S. Er com a privatização do setor clétrico, acarretando 
deficiência: no- fornecimento de -energia para as comuni
dades pobres dos Estados do Noite e NordeSte.-

SENADOR JOSAPHA T MARINHO - MultipliCi
dade de CPI prejudicando os trabalhos do Congresso. 

O SR- PRESIDENTE- Esclarecimentos quanto ao 
assunto do pronunciamento do Sr. losaphat Marinho. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO -
Apreensão de S. E:xi' a respeito de colocações feitas pelo 
Sr. Júlio Campos em aparte ao Senador Josaphat Marinho. 

1.2. 7 - Leitura de Projeto 
Projeto de Lei do Sé nado n-?92/92, de autoria do Sena

dor Pedro Simon, que dá nova redação ao-·pa:tã-grafo 29 

do artigo 110 do Código Penal. 

1.2.8- Requerimentos 
- N<~ 441/92, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 

solicitando ao Ministro da Ação Social, inforinações que 
menciona. 

- N9 442/92, de autoria do Senador Pedro Simon, 
solicitando a transcrição, no-s Anais do Senado da matéria 
jornalística do Jornal Zero Hora de 22-6-92, intitulada "Ge
neralização- injuStã- e perigOsa", de ati.torla do Presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral, MiniStro Paulo Brossard." 

- N9 443/92, de autoria do Senador Valmir Campelo, 
solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 76/91, 
de sua autoria, que dispõe sobre pensão militar. 

1.3-0RDEM DO DIA. 
Projeto d€: ReSolução n~ 7/92, de autoria do· Senador 

Iram Saraiva, -qúe~ dispõe sobre· limites glo_baiS-e_ condições_ 
para as operações-de crédito íri.temo e externo dos Estados, 
do Qístrito Federal, dos Municípios e suas aUtarquiaS;- e 
estabelece limites e condições para concessão de garantias. 
Aprovado o substitutiv-o com destaque e submenda, após 
usarem da palavra os Srs. Pedro Simon, Raím.undo Lira, 
Humberto Lucena, Fernando Henrique CardosO, Ronan 
Tito, José Eduardo, Nelson )Ve,dekin, Esperidíão_ Amin, 
Marco Maciel e Cid Sabóia de Carvalho. À Cómis~saõ bíre
tora para redigir o_v.encido para o turno suplemeiüár. 

Redação do vencido para o turno suplementar do subs
titutivo ao Pro,ieto de ResoluÇão n" 7/92. 

Aprovado o substitutivo, em turno suplementar com 
emendas, após parecer de Plenário. À Comissão DIFetOia 
para a redação final. · · --

Redação final do Projeto de Resolução n" 7192. Apro
vada. À promulg_ação. 

Projeto de Resolução do Senado n' 6191, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães,. que dispõe sobre formali
dades e_ critérios para a ap-reciação dos atas._ de outorga 
e de_ renovação de concessão ou p,~nníssão .d~;Âerviço de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens-. Díscussão sobres
tada, após pareceres favoráveis da CO e de Plenário, de
vendo a matéria ser incluída em Ordem do Dia oportu
na-mente. 

Projeto de Lei do Senado n"' 26/91-Complementar, 
de autoria do Senador Ronaldo Aragão, que altera a Lei 
Complementar n' 41, de 22 de dezembro de 1981. Votação 
adiada por 24 horas, nos termos do Requerimento n"' 
449/92. 

Proposta de Emenda à ConstitUiçào n~ 2/92, que inclUi• 
artigo no texto da Constituição Federal, conferindo compe
têricia ao Congresso Nacional para destituir Ministro de 
Estado e Secretário da Presidência da· República. EÓt fase 
de discussão (1• sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição n9 3/92, que altera 
dispositivos da Constituição Federal. Em fase de discussão 
( 1' sessão). 

Projeto de Lei da Câmara n' 9/90 (n' 4.432189, na 
Casã de origem), que cria o Programa Diário do Congresso 
Nacional para divulgação dos trabalhos do Poder Legis
lativo na televisão, e determina outras prOvidências. Reti~ 
rado da pauta pela Presidência. 

Projeto de Lei do Senado n~ 10/91, de autoria do Sena
dor Jutahy Mag~lhães, que dispõe sobre critérios para ou
torga e renovãção de concessão ou permissão de serviço 
de radiodifusão sonora, e de: sonS:_ e_ imagens.Apreciação 
sobrestada, após parecer de Plenário, favorável nos termos 
do substitutivo que oferece, devendo a matéria ficar sobre 
a Mesa pelo prazo de 5 sessões ordinárias para recebimento 
de emendas. 

Projeto de Lei do Senado n' 95191, de autoria do Sena
dor Eduardo Suplicy, _que dispõe sobre a divulgação dos 
principais devedores junto à Sei::tetaria da Receita Federal, 
ao Ministério do Trabalho e dá providências. Apreciação 
sobrestada, após parecer de Plenário, favorável nos termos 
do substitutivo que oferece, devendo a matéria ficar sobre 
a mesa pelo prazo de 5 sessões ordillárias para recebímento 
de emendas. _ 

Projeto de Lei do Senado n~ 132/91, de autoria do 
Senador Eduardo Suplicy, que dispõe sobre o depoimento 
de autoridade ou cidadão perante as ComisSõeS da Câmara 

-dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacio
naL Apreciação sobrestada, após parecer de Plenário, favo
rável com emendas que oferece, devendo a matéria ficar 
sobre a mesa durante o prazo de 5 sessões ordinárias para 
recebimento de emendas. 

Projeto de Resolução n~ 24/92, que denega autorizaÇão 
para a·· união celebrar contratos bilaterais de reescalona
mento da dívida externa polonesa junto aos credores da 
Republica Federàiiva do Brasil. Votação adiada por 24 
horas, nos termos do RequeiiD?-ento n~ 450/92. 

-1.3.1- DiscUrsOs após a Ordem do Dia 
SENADOR PEDRO SIMON- Violência no campo. 
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apoio à cam-

panha do Vereado~ Arquileu Moreira GomeS -pela reati
vação da Delegacia de Polícia Federal de Angra dos Reis. 

. SENADOR NELSON WEDEKIN -,-Reivindicações 
salariais dos funciOitáriOs de Santa Catarina. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Pró
testo contra a Portarian9128, assinada pelo Ministro Antô-
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nio Cabrera. determinando a retirada de todos os médicos 
veterinários e agentes de inspeção das indústrias de latiR 
cínios. 

SENADOR ODACIR SOARES - Contraditando 
declarações feitas por parlamentar atribuindo à Caixa Eco
nómica Federal e ao Banco do Brasil a responsabilidade 
por grande parte do_ faturarnento das empresas de táxi 
aéreo do Sr. Paulo César Farias. 

SENADOR MÁRCIO LACERDA - Implantação 
da ro_dovia Cáceres-MT Cori:<á (Bolívia), como parte inse
parável do projeto de desenvolvimento regional. 

1.3.2- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se ho
je, às 18 horas e 55 minutos, coin Ordem do Dia que 
designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 132" SESSÃO, EM 24 DE JUNHO DE 
1992 

2.1-ABERTURA 

2.2- ORDEM DO DIA 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional sobre a Mensagem n' 215/92 (n' 198/92, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a esc_olha do Sr. Gilberto 
Ferreira Martins, MinistrO de Segunda Classe, da Carreira 
de Diplomata, para, cumulativamente, com o cargo de 
Embaixador junta à República Coopei-atiViS:ta--da Guiana, 
exercer o cargo de Embaixador dQBrasil junto à Granada. 
Apreciado em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional sobre a Mensagem n' 227/92 (n' 221/92, na 
origem), pela qual o Senhor.Pre~ide_nte da R:_e:pública sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Sr. João Carlos 
Pessoa Fragoso, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer o cargo -de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino da Bélgica. Apreciado em sessão 
secreta. 

são 
2.2.1 - Designaçâo da Ol-dem- do Dia da Próxima ses-

2.3 -ENCERRAMENTO 

3- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 

-N'' 15, 16 e 17, de 1992 

4- ATOS DO PRESIDENTE 

- N~ 211 e 212, de 1992 (republicações) 
- N~ 255 a 264, de 1992 

5- ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

- N' 5, de 1992 

6- PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

- N' 36, de 1992 

7- ATA DE COMISSÃO 

8- MESA DIRETORA 

9- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

10- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES . 

Ata da 1313 Sessão, em 24 de junho de 1992 
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Beni Ver11s e Meira Filho 

ÀS 14 HORAS I? :!0 MINl.TfOS, ACHAM,'!P. PRP.
SRNTP.S OS SRS. SENADORES: 

Alexandre C".osta - Alfredo C".ampos - Almir Gabriel 
_ Beni Veras - C".arlos Patrocfnio - Chagas Rodrigues -
Qd Saboia de Carvalho - Dario Pereira - Eduardo Suplicy 
_ El~io Álvares - Enéa.• Faria - R•peridiao Amin - H~itá
cio cafeteira - Fernando Henrique C.ardoso - FranCISCO 
Rollemberg - Ilydekcl Freila~ - Iram Saraiva - Irapuan 
C".osta Júnior - Jarba.• Passarmho - Joao Rocha - Jonas 
Pinheiro- Josaphat Marinho - Josê Eduardo -José Foga
ça- José Paulo Biso! -José Richa - J osê Samey -Júlio C~m
pos- Júnia Marise - Jutahy Magalhaes - I .avoisrer MaiS -
Levy Dias - 1.ouremberg Nunes Rocha - Magno Bacelar -
Mário C.ova."i - Maurfcio Corr@oa - Mauro Bcnev~des -
Meira Filho - Nahor Júnior - Nclso!J~C.arneir_o _- Nelson 
Wedekin - Odaoir Soares - Pedro Sfmon - Raehid Salda
nha Deni - Ronaldo Ara!!:lo - Ruy llaCt"lar - TeotOnio 
Vilela Filho - Valmir Campelo - Wil"m Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

S9b a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Restituindo autõgr3.f6S de Projetes de Lei sancionados.: 
N' 233, de 1992 (n' 222/92, na origem), de 16 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n~ 22, de 1992 (n"' 
4.564/89, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação 
de caro os nas novas Unidades de Ensino, Técnico e Agro
técnic;, transformado na Lei n<;> 8.433, de 16 de junho de 
1992. 
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N9 234, de 1992 (no233/92, na_origc_rl!);_de 22 do corl-ente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n" 51, de 1992 (n"' 
2.473/91, na Casa de origem), que reajusta perisao especial 
concedida pela Lei n• 7.656, de 24 de fevereiro de 1988, a 
Dona Maria Carolina VasCOncelos Freire, transformado na 
Lei n• 8.435, de 22 de junho de 1992.· · 

N• 236, de 1992 (é 237/92, na origem)~ dO 23 do corrente 
mês, de agradecimento de comunicação, referente à apro
vação da matéria oonstante da Mensagem SM n• 99, de 1992. 

Submétendo à -deliberação do Senado a escolha de 
nome indicaâO !)tira função cujo provimento depende 
de sua prévia aquiescêhCia: - · 

MENSAGEM N• 235, DE 1992 
(N• 236/92, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52, inciso- IV, âa Consti

tuiç~o, e de acordo com o disposto no art. 18, inciso I, e 
nos arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n' 93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 39, inciso II, 
alínea a, e no art. 40, do anexo I ao Decreto n? 99.578, de 
10 de outubro de 1990, submeto à aprovação de Vossas Exce
lências a escolha, que desejo fazer, do Senhor FERNANDO 
SILVA ALVES, Ministro de Segunda Classe, da Carreira 
de Oiplomata, para ·exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto ao Reino Hachemita da Jordânia. 

2, Os méritos do Embaixador FERNANDO SILVA 
ALVES, que me induziram--a escolhêRlo para o dese.rilpenho 
dessa elevada função, constam da anexa informação do MinisR 
tério das Relações Exteriores. 

Brasilia, 23 de junho de 1992. - Fernando CoUor de 
Mello. 

INFORMAÇÃO 
Curriculum Vitae: 
Embaixador FERNANDO SILVA ALVES. 
Porto Alegre-RS, 17 de abril de 1939. 
Filho de Dirceu Silva_ Alves e Augusta_dª- SilVa Alves. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 

III Curso de Treinanemtno e AperfeiçOamentO de DiploR 
matas e Chefes de Setores de Promoção Comercial. 

Terceiro Secretário, 7 de dezembro de 1961. 
Segundo Secretário, antigüidade, 22 de novembro de 

1966. 
Primeiro Secretário, merecimento, 13 de dezembro de 

1972. 
Conselheiro, merecimento, 26 de março de 1977. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 23 de junho 

de 1981. 
Assistente do Chefe da Divisão de Passaportes, 1962. 
Chefe, substituto, da Divisão de Passaportes, 1963. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Coi:tsular e de ImiR 

gração, 1963/64. 
Na Assessoria de Imprensa do Gabinete, 1971/74. 
Subchefe da Assessoria de Imprensa do_ Gabinete, 

1973n4. 
Chefe da Divisão de Atos Internacionais, 1979/82. 
Barcelona, Vice-Cónsul, 1964/66. ·· 

Barcelona, Encarregado, 1964/66. 
Ottawa, Terceiro Secretário, 1966. 
Ottawa, Chefe do SECOM, 1966/68. 
Ottawa, Segundo Secretário, 1966/68. 
Ottawa, Encarregado de Negócios, 1967. 
Manágua, Segundo Secretário, 1968/71. 
Manágua, Encarregado de Negócios, 1969/71. 
Manágua, Encarregado de Serviço Consular, 1969/71. 
Quito, Primeiro Secretário, 1974n6. 
Quito, Chefe do SECOM, 1974/76. 
Atlanta, Cônsul, 1976/79. 

MéXico, MinistroRConselheiro, 1982183. 
México, Encarregado de Negócios, 1983/84/85/86, e 191;7. 
Port-of-Spain, Embaixador, 1987/92. 
Castries, Embaixador (cumulativamente), 1988/92. 
Roseau, Embaixador (cumulativamente), 1988/92. 

Encarregado da Orientação e Realização do Exame de 
Seleção Prévia do Vestibular para o Curso de Preparação 
à Carreira de Diplomata, 1961163. 

XXI Sessão do Comitê Executivo e XIX Sessão do ConseR 
lho do CIME. Genebra, 1963 (membro). 

II Reunião de Coordenação da Propaganda e Expansão 
Comercial do Brasil nos EUA e Canadá, Washington, 1967 
(participante). 

Reunião Extraordinária da Federação Interamericana do 
Algodão, Manágua, 1969 (membro). 

ComitiVa Oficial do Ministro de Estado, visita à- Ãfrica 
Ocidental, 1972 (membro). 

· Comitiva do Presidente da República, encontro com o 
}>residente da República da Bolívia, Corurnbá-Ladáiio, 1972 
(assessor). 

, Comitiva Oficial do Minstro de Estado, visita à República 
Arabe do Egito, Quênia e Israel, 1973 (membro). 

Comitiva do Presidente da República, visita oficial a PorR 
tugal, 1973 (assessor). 

Grupo de Trabalho para as cerimônias de posse do PresiR 
dente da República, 1974 (membro). 

Reunião Extraordinária dos Ministros das Relações Exte
riores dos Países Americanos, México, 1974 (assessor). 

XV Reunião dos Ministros das Relações Exteriores dos 
País Americanos, Quito, 1974 (secretário-geral). 

IV Reunião de Peritos da Organização LatinoRAmericana 
de energia, Quito, 1975 (representante). 

Comitê Assessor da Organização- LatinoRAmericana de 
Energia, Quito, 1975 (representante). · 

IV Feira Internacional do Equàdor, Guaiaquil, 1975 (di
retorRgeral do pavilhão). 

Visita Oficial do Presidente da _República à Venezuela. 
1969 (membro). 

Visita Oficial do Presidente da República ao Paraguai, 
1980 (membro). 

Visita Oficial do Presidente da República à Argentina, 
1980 (membro) .. ·. _ _ , 

Visita Oficial do Presidente da República ao Chile, 1980 
(membro). 

I Reunião dos Ministros das Relações Exteriores dos Pal
ses_membros do Tratado de Cooperação Amazônic3, Belérri, 
1980. 

__ Visita Oficial do Preside1_1te da República à França, 1981 
(membro). 
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Visitã. Ofkfal do Presidente da República a Portugal, 
1981 (membro). 

Visista Oflcfal do Presidente da República à Colômbia, 
1981 (membro). 

Visita OficiaL do Presidente da República ao Peru, 1981. 
(membro). · 

Visita Ofiéial do Presidente da República ao México, 
1983(membro). 

fim. 

Ordem do Rio Branco, Comendador, Brasil. 
Ordem do MéritQ AerOnáutico, OfiCfãl, Brasil. 
Ordem de Rubém Dario, Comendador, Nicarágua. 
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, Costa do Mar-

Ordem do Infante Dom Henrique, Ccimendador, Por-
tugal. _ ... ,. . . 

O-rdem do Cedro, Comendador, Líbano. 
Ordem da República, Comendador, República Árabe do 

Egito. ·· - ·· · 
Ordem da Estrela Equatorial, Cavaleiro, Gabão. 
Ordem do Valor, Oficial, Camarões. 
Ordeni do Sol, Comendador, Peru. 
Ordem de Maio ao Mérito, Comendador, Argentina. 
Ordem do Libertador Bernardo O'Biggins, Comenda-

dor, Chile. 
Ordem de Boyacá, Comendador, Colômbia. 
Ordem de Cristo, Comendador, Portugal. 
Ordem de ÁguiaAzteca, Placa, México. 
Ordem do Mérito, Comendador, Equador. 
Ordem de FranciscO de Miranda, Comendador, Vene

zuela. 
O Embaixador FERNANDO SILVA ALVES se eilcon' 

tra nesta data no exerício- de suas funções de Embaixador 
junto à República de Trinidad e Tobago. 

Secretaria de Estado das Relações ExteriOres~ ·em 23 de 
junho de 1992. -Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe do 
Departamento do Serviço Exteiio{ 

(.À Comisstio de Relações Ex.teriores __ e Defesa Na
cional) 

OFÍCIOS 

Do Sr~ ]c_ Secretário da Câmara dos Deputados, 
encaminhando à revisão do Senado autógrafos das se
guintes matérias: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 53, DE 1992 
(N• 4.904/90, na casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho) 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da 6~ Região e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional deCretã: 
Art. V Fica alterada a composição do Tribunal Regio

nal do Trabalho da 6~ Região, que se comporá de dezoito 
juízes_, sendo doze togados, vitalícios e seis dassistas, tempo
rários. 

Art. 2" Paia atender à nova composiçãO a que se refere 
o artigo anterior, fica criado um cargo de juiz togado. 
- Art. 39 O. cargo de juiz togado criado por esta lei será 
provido na forma da legislação pertinente dentre Juízes Presi
dentes de Juntas de Conciliação e Julgamento da 6• Região. 

Art. 4" Fica ci"iada a função de Juiz Corregedor Regio
nal que só poderá ser exercida por juiz togado na forma que 
dispuser o Regimento Interno do TribunaL 

Art, 59 Ficam criados no Quadro .Pt;:rmanente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 6• 
Região os cargos em conlissã_o constantes ___ do_Ap~~o I, os 
cargos efetivos constantes do Anexo_ II e os carg?s de represen
tação_ de gabinete constantes _ _do Anexo III, destmados a execu-
ção desta lei. . 
_ _ -§ 1" O provímento do_s cargos a que se refere este artigo 

far-se-á por Ato do Juiz Presidente do Trib~.mal Regional 
do Trabalho da 6~ Região, na forma estabeleClda no art. 37, 
incisó II, da Constitulçaci Federal. . . __ 

§ 29 Os cargos em comissão de A5:sessor de Jmz, pnva
tivos de Bacharel em Direito, serão preenchidos mediante 
livre indicaÇão dos magistrados junto aoS-qUais-forem servir. 

§ 39 Não poderão ser nomeados, a qualquer título, para 
cargos em comissão do Quadro de Pess~al do Tribun~l,~ paren
tes consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, de JUIZes em 
atividades ou aposentados_ há_ menoS _de cinco anos, exceto 
se iiitegtantes do quadro funcional, mediante concurso pú
blico. 

Art. 6\' A despesa decorrente da aplicação desta lei cor
rerá por conta das dotações próprías da Justiça do Trabalho. 

Art 7" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
. caçãa-. 

.Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário, 

Anexo! 
Lei N° , de de de 

"I:ribunal Regional do Trabalho da 6' Região 
. 

cargos em Comissão 

N°de 
cargos cargos Cógido 

01 Assessor de Juiz TRT-6' - DAS.l025 
01 Secretário da Corregedoria TRT-6'- DAS.101.5 

--. 
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Grupo 

Atividades de apoio 
Judiciãrio, Código 

TRT ..AJ-020 

Valores de Fevereiro/90 

Denominação 

Cargo de Natureza Especial 
Juiz do TRT 
Cargo em Comissl!o (*) 
Assessor de Juiz 
Secretário da Coiregedoria 
Cargos de Provimento Efetivo ( .. ) 
Têcnico Judiciário 
Auxiliar Judiciário 
Atendente Judiciário 
Encargo de Gabinete 
Assistente Administrativo 
Assistente 
Secretário Especializado 
Auxiliar Especializado 
Executante 

Soma: 

Anexo n 
Lei N° , de de de 

Tribunal Regional do Trabalho da 6" Região 

Cargos de proviri:tento Efetivo 

categorias Funcionais NO 

Técnico Judiciário O! 
Auxiliar Judiciário O! 
Atendente Judiciário 01 

Tribunal Regional do Trabalho da 6" Região 
Despesa Mensal com Pessoal 

Sfmbolo Valor Mensal QT. 

184.%4,16 01 

TRT.6".DAS~1025 133.479,40 01 
TRT.6" .DAS-1015 133.479,40 01 

TRT.6" .AJ -021.NS-1 O 37.626,94 01 
TRT.6" .AJ -023.NI-24 23.559,03 01 
TRT.6•.AJ-025.NI-14 17.927,09 01 

12238,11 02 
7.787,92 02 
7.778,92 02 
5.562,79 02 
5.562,79 02 

Quinta-feira 25 5175 

Código 

TRT -6" -AJ -021 
TRT -6" -AJ -023 
TRT -6" -AJ -025 

Total 

184.964,16 

133.479,40 
133.479,40 

37.626,94 
23559,03 
17.927,09 

24.476,22 
15.575,84 
!5.575,84 
11.125,58 
11.125,58 

608.915,08 

(*) !nclufdas as Gratificaçóes Judiciária (80% s,INS-25), Extraordinária (170% s/NS-25) e Abono(NCz$ 1.876,28) 
(**) !nclufda a Gratificação Extraordinária (162,38%) 

Gabinete 

Juiz (01) 

Corregedoria 

Anexam 
Lei n9 , de de de 

Tribunal Regional do Trabalho da 6" Região 
Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete 

Funções Quantidade 

Assistente Administrativo 01 
Assitente O! 
Secretário Especializado O! 
Auxlilidar Especializado 01 
Executante O! 

Assistente Administrativo 01 
Assistente 01 
Secretário Especializado 01 
Auxiliar Especializado 01 
Executante 01 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL 

TÍTULO III 
Da Organização do Estado 

. . . ·-·-· ..... ~·-· ....................... -.... _, ............ -~:~- ......... -... ~'-"'' ... .,..._.~ .. . 

CAPÍTULO VII 
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 funçõe$ 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 concursO público de provas ou de 
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em co
missão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 
· · · ...... · · · · · ... · · ·· .... · · .. ·--:riilií:õ'ív" .... · .... ~ ..... ~ ......... . 

Da Organização dos Poderes 

.............................. c.A:?iiüi:ê> i'ii ............. _. ............ .. 
Do Poder Judiciário 

SEÇÃOV 
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho 

Art. 115 Os Tribunais Regionais -do Trabalho serão 
composto.s de juízes J!<?meados pelo Presidente da República, 
sendo do1s terços de JUízes togados vitalícios ·e um terço de 
juízes classistas temporários, observada, entre os {Ufzes toga
dos, a proporcionalidade estabdecida no art. 111, § 1'~, I. 

Parágrafo único. Os rnagistnldos elos :T~ibupais ~egiorlaiS 
do Trabalho serão: ~" --- - ·- ~--- -----

I- juízes do trabalho, escolhidos por promoção, alterna
damente, por antigüidade c merecimento; 

II -advogados e membros do Ministério Público do Tra
balho, obedecido o disposto no art. 94; 

III- classistas indicados em listas tríplices pelas direto
rias das federações e _dos sindicatos com base territprial na 
região. - · -

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 54, de 1992 
(N• 1.956/91, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Ministério Público Federal) 

Dispõe sobre os cargos da carrt.ira do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: . _ __ _ __ 
Art. 1~ Ficam criados, no quadro do Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios, dez cargos de Procuradores 
de Justiça. 

Art. 2~ As despesas decorrentes do disposto no art. 1 \' 
desta lei correrão à conta do Orçamento do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios. _ 

Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. Ao Revogam-se as dispÔsições em contrário . 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL 

................................ 1-iTui.:o.iv ............................. .. 

Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO IV 
- Das funções essenciais à Justiça 

.SEÇÃOI 
Do Ministério Público 

Art. 127. O Ministério PúbiicO é instituição permanen
te, e_ssencial à função jurisdicional do Estado, incumbíndo-lhe 
a defesa da ordem jurídica, do_ regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

§ 19 São princípios instituCionais do Ministério Público 
a unidade, a_indivisibilidade e a independência funcional. 

§ 2~ Ao Ministério Público é assegurada autonomia fun
cional e adminísti'ãtiva, podendo, observado o disposto no 
art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção 
.de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso 
público de provas e de provas e títulos; a lei disporá sobre 
sua organização e funcionamento. 

§ -3" O Ministério Público elaborará sua proposta orça.:: 
mentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias. 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Pú
blico: 

I -promover, privativamente, a ação penal pública, na 
forma da lei; 

II- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de __ reley_ância pública aos direitos asSegür_ã.dos 
nesta Constituição, promoVendo as medidas necessárias a sua 
garantia; 

III -promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção do património públíco e social, do meio am
biente e de_outros interesses difusos e coletivos; 

IV -promover a ação de inconstitucionalidade ou repre
sentação para fins de intervenção da União e dos Estados, 
nos casos previstos nesta ConStituição; 
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V- defender judicialmente os direhàse-iõtefesSes das 
populações indígenas; _ 

VI -expedir notificações nos procedimentos administra
tivos de sua competência, requisitando informações· e doeu-_ 
mentos para instiuí-los, na forma da lei coniplenientar respec
tiva; 

VII -exercer o controle externo da atividade poliCial, 
na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; 

VIII- requisitar diligências· investigatõ.fi3s e a íi:tstau
ração de inquérito policíal, indicados os fundamentos jurídicos 
de suas manifestações prOcessuais; -

IX -exercer outras funções que lhe forem conferi dias, 
desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada 
a representação judiCial e a consultaria jUrídica de entidades 
públicas. -

§ 1 \> A legitiffiação âo Ministério PübiiCo para as ações 
civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas 
mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e 
na lei. 

§ 2"' As funções de Ministério Público só_ podem ser 
exercidas por integrante-s âa _carreira. que deverão residir na 
comarca da respectiva lotação. _ . _ _ _ 

§ 3<:> O ingresso na carfeiia far-se-á ·m.edii:mte concurso 
público de provas e títulos, assegurada participaç-ão da Ordem 
dos Advogados do Brasil em su~ realizaç~o, e Observada~_ 
nas nomeações-, a ~rdem de classifícação. 

§ 4'! Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, 
o disposto no art, 93, II e VI. 

LEI N' 8.185, DE 14 DE MAIO DE 1991 

Dispõe sobre a organização judiciária do Distrito 
Federal e dos Territórios. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a segu~nte 

LIVRO I 

Da Estrutura da Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios 

TÍTULO I 

Das disposições preliminares 

Art. 1~) Esta Lei organiza a Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios e ·regida o funcionamento dos seus serviços 
auxiliares. -

Art. 2" Compõem a Justiça do Distrlt()Federal e dos 
Territórios: 

I- o Tribunal de Justiça; 
II- o Conselho da magistratura; 
III- os Tribunais do Júri; 
IV -os Juizes de Direito do Distrito 'Federal; 
V- os Juízes de Direito Substitutos._ do Distrito Federal; 
VI- os Juízes de Direito dos Territórios; 
VII- os Juízes de Paz do Distrito Federal; 
VIII- os Juízes de Paz dos Territórios. 

Art. 3~ A Coi!i:petêricia dOS-Magistrados, em geral, fi
xar-se-á pela distribuição dos feitos, alternada e obrigatória 
na forma da lei. 

TÍTULO II 
Do Tribunaf de _JUs_tiça do Distrito Federal 

e dos Territórios 

CAPÍTULO I 
Da Composição 

Art. 4Q O Tribunal de Justiça, com sede no Disti'itO 
Federal, compõe-se de vime e três desembargadores e exerce 
sua jurisdição no Distrito _F~e:ral e n'?s Territórios. 

§ l\> O Tribunal divide-se em uma Seção Cível e uma 
Criminal e em cinco Turmas, s_endo três Cíveis e duas Crirni~ 
nais. As Seç_ões compõem-se dos integrantes das Turmas, ob~ 
servadas as respectivas áreas de .especialização e serão presi
didas pelo Vire-Presidente, q~e não_exerce_rá ~s funções de 
Relator e -Revisor. - -

§ 2o A Presidência da TUrma será exercida pelo sistema 
de rodízio; na forma fixãâa p"elo Regimento Interno. 

§ 39 O Presidente, o Vire-Presidente e o Corregedor 
integram o Tribunal Pleno, sem exercerem as funções. de Rela
tor e Revisor, votando o primeiro apenas nos casos de empate 
ou quando o julgamento depender de quorum qualificado 
para apuração do resultado. 

§ 4" O Regimento Interno estabelecerá os casos em que 
o Presidente terá vQtO nas qu_estões administrativas. __ 

Art. 5Q O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor 
serão eleitos por seus pares, na foma da Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional e para um período de doiS anos, vedada 
a reeleição. 

Parágrafo único. Vagando os cargos de Presidente. Vi
ce-presidente ou Corregedor, realizar-se-á nova eleição para 
completar o mandato, salvo se faltarem menos de seis meses 
para seu término, caso em que a substituição do Presidente 
será feita pelo Vice-Presidente e a deste ou do Corregedor 
pelo Desembargador mais antigo, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 102 da Lei Complementar no 35, de 
14 de março de 1979. 

Art. 6? A substituição de Desembargador processar~se
á na forma da Lei Orgânica da Magistratura NacionaL_ 

Paráfrafo único. A convocação de Juízes far-se-á dentre 
os- Juízes de Direito do Distrito Federal, nos termos da Lei 
Orgânica da Magisfrãtura Nacional. 

Art. 7" Não poderão ter assento na mesma Turma do 
Tribunal de Justiça Desembargadores cônjUges ou parentes 
em linha reta ou colateral, inclusive por afinidade, até o tercei
ro grau. 

CAPÍTULO II 
Da Competêi:tcia 

SEÇÃO I 
Da Competência do Tribunal de Justiça 

Art. s~ Compete ao Tribunal de Justiça: 
I- proces.S;ar e julgar originariamente: 
a) nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada 

a competência da Justiça Eleitoral e do Tribunal do Júri, 
os Governadores dos TerritórioS, o Vice-Govemador do Dis
trito Federal e os Secretários do Governo do Distrito Federal 
e os dos Governos dos Territórios; 
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b) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Juízes 
de Direito do Distrito Federal e TerritóriOs e os Juízes de 
Direito Substitutos, ressalvada a competência da Justiça Elei
toral; 

c) os mandados de segurança e os habeas data contra 
atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos 
e membros; do Procurador-Geral da Justiça do Distrito federal 
e Territórios; dos Juízes do Distrito Federal e Territórios; 
do Governador do Distrito Federal; do Tribunal de Contas 
do DistritO Federal e de qualquer de seus membros, dos Secre
tários de Governo do Distrito Federal; dos Governadores 
dos Territórios- e de seus Secretários; -

d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado 
provier de ato de quaisquer das autoridades indicadas na alínea 
anterior, exceto o Go~ernador do Dístrlt6 Federal; 

e) os mandados de injunção, quando a elaboração da 
norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou 
autoridade do DistritO Federal, quer da administração direta 
quer da indireta; 

t) os conflitos de competência entre órgãos do próprio 
tribunal; 

g) as ações rescisõiiaS e as revisões-·crimiilais de seus 
julgados; 

h) os pedidos de uniformização de sua jUrisprudência; 
i) os embargos infringentes dos seus julgados; 
j) os embargos declaratórios a seus acórdãos; 
I) as reclamações formuladas pelas partes e pelo Minis

tério Público, no prazo de cinco dias, contra ato ou omissão 
de juiz de que não caiba recursos ou que, -importando em 
erro de procedimento, possa causar dano irreparável ou de 
difícil reparação; 

m) as representações por indignidade para o Oficialato 
da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 
e Territórios; 

II- julgar as argüições de suspeição e impedimento 
opostas aos Magistrados e ao Procurador-Geral; 

III- julgar os recu_rsos e remessas de ofício relativos 
a decisões proferidas pelos J ufzes de DireitO do Distrito Fede-
ral e TerritórioS; --

IV - julgar a exceção da verdade nos casos de crime 
contra a honra em que o querelante tenha direito a foro por 
prerrogativa da função; 

V- julgar os recursos das_ decisões dos membros do Tri
bunal nos casos previstos nas leis de processo e em seu Regi
mento Interno; 

VI·-executar as sentenças que proferir, nas causas de 
sua competência originária, podendo delegar aos Juízes de 
primeiro grau a prática de ates não decisórios; 

VII...:.... aplicar as sanções disCipÚnareS aOs -Maifstrados; 
decidir, para efeito de aposentadoria, sobre sua incapacidade 
física ou mental, bem como quanto à disponibilidade e à remo
ção compulsória de Juiz de Direito; 

VIII -demitir e aplicar punições aos fluicionários inte
grantes dos serviços auxiliares do Tribunal de Justiça; 

IX- indicar ao Presidente do Tribunal, para nomeação, 
os candidatos aprovados em concurso para ingresso na Magis
tratura, sempre que possível em lista tríplice; 

X- elaborar lista tríplice para o preenchimento das va
gas correspondentes_ ao quinto reservado aos advogados e 
membros do Mirtfstério Público, bem como para a escolha 
dos advogados que devem integrar o Tribunal Regional Elei
toral do Di_strito Federal, observado o disposto no art. 94 
da COnstituição Federal; 

XI- eleger os De_sembargadores e Juízes de Direito que 
devem integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Fe
deral; 

XII- indicar ao Presidente do Tribunal o Juiz que deva 
ser prolJ!oy!do por a!ltig~idade, elaborar a lista tríplice, sem
pre que possível, para promoção por merecimento e autorizar 
permutas; 

XIII- designar Juiz Diretor do Foro das Circunscrições 
do Distrito Federal e das Circunscrições dos Territórios, cujas 
atribuições serão fixadas pelo Tribunal; 

XIV- elaborar o Regimento Interno do Tri_!:mnal e sua 
Secretaria e das Subsecretarias da Justiça dos Territórios; -

XV- conceder férias e licenças aos Magistrados e aos 
funcionários- da Secretaria do Tribunal, bem como relevar 
e justificar suas faltas; 

XVI -organizar os serviços au_?C~liares, provendo-os de 
cargos, na forma da lei. 

XVII --de_cidir sobre matéria administrativa· pertinente 
à organização e ao-funcionamento da Justiça do Distrito Fede
ral e dos Territórios; 

XVIII -organizar e realizar os concursos para o ingresso 
na Magistratura do Distrito Federal e dos Territórios; 

XIX- desigpar Juiz Dire_tor da SubscÍ"etaria' da Justiça, 
em cada uma das Capitais dos Territórios, definindo suas 
atribuições; 

XX- organizar e realizar concursos públicos para proví
mento dos cargos de servidores de primeiro grau de jurisdição; 

XXI -_~xercer as demais atribuições que lhe são confe
ridas pela Constituição ou pOr lei, inclusive propor ao Con
gresso Nacional a fixação dos vencimentos de seus membros, 
dos juízes e dos serviços auxiliares, bem como reformas e 
alterações da Lei de Organização Judiciária do Distrito Fede
ral e Territórios; 

XXII- propor ao Poder Executivo o Regimento de Cus
tas das Serventias Judiciais a víger no Distrito Federal e Terri
-tórios; 

XXIII- designar, sem prej~i_zo d~ suas funç9es, até dois 
Juízes de Direito para A_?Sistentes da Presidência do Tribunal 
e até quatro Juízes de Direito para Assistentes do Corregedor 
de Justiça, a eles podendo ser delegadas funções correicionais 
erfi -cartórios_judiciais e extrajudicíais. 

§ 1"'_ O procedirriento das reclamações de que trata a 
alínea "e" do inciso _I deste artigo será regulado pelo Regi
mento Interno, -podendo o Relator suspender a execução do 
ato impugnado por prazo não superior a sessenta dias. 

§ 2"' Na autorização para remoção, o Tribunal, conside
rado o interesse público, poderá indicar um só nome, ainda 
que para mais de uma vaga. 

SEÇÃO II 
Da Competência das Turmas 

Art. 9' O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre 
a competência do Plenário, das Seções e das Turmas, obser
vadas as respectivas especializações e o disposto na Lei Orgâ
nica da Magistratura Nacional. 

SEÇÃO lil 
Da Competência dO Conselho da Magistratura 

Art. 10 O Conselho da Magistratura integrado obriga
toriamente p€:10 Presidente, pelo Vice-Presidente e pelo Cor-
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regedor, terá composição e competência fixadas pelo Regiw 
menta Interno. 

Paragráfo único. Nos períodos de paralisação dos traba
lhos do Tribunal, o Conselho exercerá as funções jUrisdiCionais 
que lhe forem conferidas pelo Regimento Interno. 

SEÇÃO IV 
Da Competência do Presidente 

Art. 11 O Presidente dirige os trabalhos do Tribunal,_ 
cabendo-lhe representar o Poder Judiciárío do DistrítOfeçleral 
e Territórios em suas relações coni os outros Poderes e autori
dades e terá sua ç_ompetência definida no Regimento Interno. 

SEÇÃOV 
Da Competência do Vice-Presidente 

Art. 12 Cumpcte ao V ice-Presidente d_Q Tribunal de 
Justiça do DistritO Federal e dos Territórios substí_tuir o Pre~~~-
dente em suas faltas_e impedimentos, bem como praticar atos 
que lhe forem atribuídos em leiQu no Regimento Interno. 

Parágrafo único. O Vlce-Presidente será substituído em 
suas faltas e impedimentos na forma que dispuser o Regimento 
Ir. terno. 

SEÇÃOVl 
Da Competência do Corregedor 

Art. 13 Compete ao_Corregedor a supervisão e o exer
cício do poder disciplinar, relativamente aos serviços forenses, 
na forma do Regimento Interno, em primeiro grau de jurisdi
ção, sem prejufzo do que é deferido às autoridades de menor 
hierarquia. O Regimento Interno disporá sobre sua compe-
tência. - - ,---c --

§ 19 O Corregedor podel'á delegar a Juízes a realização 
de correição nas serventias e a presidência de inquéritos admi
nistrativos, salvo para apurar a prática de infração penal atri
buída a Juiz, sem prejuízo do disposto no inciso XXIII do 
art. 8", desta lei. 

§ 29 A correição geral dos Territórios será feita-pessoal
mente pelo Corregedor e abrangerá, no mínimo, em cada 
ano, a metade das Circunscrições neles _existentes, de forma 
que no final do bi~nio estejam todas inspeciorütdas. 

§ 39 O Corregedor será substituído em suas faltas e im
pedimentos na forma que dispuser o Regimento Interno. 

CAPÍTULO III 
Do Procedimento e Julgamento do Tribunal 

ArL 1~ O Regimento l?terno disdJjliriará o procedi
mento e o Julgamento dos fe1tos pelo Tribunal, obedecido 
o disposto na lei processual e neSta Lei. " 

~rt. 15 Ap6s a distribuição e até a inclusão em pauta 
para Julgamento, o Relator presidirá o processo, determi
nando a realização de diligências que entendeTriecessárias. 
~ _Parágrafo únic_o; Vertfic_and_Q_Ó Relator que a compe

tencta para a causa e de outro· ótgão, encaminhará os autos 
por despaCho à redistribuição. 

· ~rt. 16 ~is ações criminais" da competência originária 
do Tnbunal, o julgamento far-se-á em sessão secreta, obede
cido o disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. 

Par~gra!o único. Da decisão, qoe será-·lavrada pelo au
tor do pnmetro voto vencedor, constarão os r·e-spettivos funda
mentos. 

TÍTULO lii 
Do Primeiro Grau de Jurisdição no Distrito Federal 

CAPÍTULO Ill 
Da Composição e da Competência 

Art. 17 _ A Magistratura de Primeiro Grau do Distrito 
Federal e Territórios compõe~Sé ãe-JUízes de Direito e Juízes 
de Direito Substitutos em número constante do Anexo I desta 
Lei, com juri_sdição em todo o Distrito Federal e competência:· 
nos termos do art. 19. 

Art. 18 A Justiça de Primeiro Grau do Distrito Federal 
C?mpreende: _ -

·I-Varas com competência em todo o território do Dis-
trito Federal: 

a) oito Varas de Fazenda Pública; 
b) uma Vara da Infância e da Juventude; 
c) uma Varf~: de Execuções Criminais; 
d) Uma Vara de Falências e Concordatas; 
e) uma Vara de Registres Públicos e Precatórias; 
f) uma Va_ra de Acidentes do Trabalho; 
g) quatro Varas de Entorpecentes e Contravenções Pe-

nais; 
II -Circunscrição-Especial Judiciária de Brasi1ia: 
a) vinte e cinco Varas Cíveis; 
b) sete Varas de Familia; 
c) uma Vara de Órfãos e Sucessões; 
d) um Tribunal do Júri; 
e) dez Varas Criminais; 
f) três Varas de Delitos de Trânsito; 
III- Circunscrição Judiciária de Taguatinga: 
a) cinco Varas Cíveis; 
b) quatro Varas de Familia, órfãos e Sucessões; 
c) um Tribunal do Júri; 
d) cinco Varas Criminais. 
IV- Circunscrição Judiciária: do Gama: 
a) duas Varas Cíveis; 
b) uma Vara de Família, ÓrfãoS e- Sucessões; 
c) duas Varas Criminais; 
d) uma Varado Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito; 
V- Circunscrição Judiciária de Sobradinho: 
a) duas Varas Cíveis; 
b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos 

de Trânsito; 
VI- Circunscrição Judiciária de Planaltina: 
a) uma Vara Cível; 
b) uma Vara Criminal do Tribunal do Júr1 e -dos Delitos 

de Trânsito; 
VU- CirCunscrição-Judiciária de Brazlândia: 
a) uma Vara de Competência Geral; 
VIII- Circunscrição Judiciárüf de Ceilàndia: 
a) três Varas Cíveis; 
b) quatro Varas de Família, Órfãos e Sucessões; 
c) cin·co Varas Criminais; -
d) um Tribunal do Júri. 
§ lo:> As Varas da mesma especialidade obedecerão a 

numeração ordinal. 
§ 2" As áreas de jurisdição das Circunscrições de Brasí

lia, Taguatinga, Gama, Sobradinho, Planaltina, Brazlândia 
e Ceilândia correspondem às das respectiVaS Regiões Adminis~ 
trativas do Distrito Federal, cbtnpreendendo-se as do Núcleo 
Bandeirante, Paranoá, Guará e Cruzeiro na CirCunscrição 
de Brasília e a de Samambaia na de Taguatinga. 

-----------~ 
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CAPÍTULO 11 
Dos Juízes de Direito 

Art. 19 Aos Juízes de Direito cabe, além de processar 
e julgar os feitOs de sua competência: -

I -inspecionar os serviços cartorários, informando, se
mestralmente, ao Corregedor, o resultado das inspeções; 

II- aplicar aos servidores que lhe sejam subordinados 
penalidades disciplinares que nãõ excedam a trinta dias de 
suspensãó;- · · 

III- designar serventuários_ para substiúllÇão eventual 
de titulares; 

IV -indicar à nomeação o Diretor da respectiva Secre
taria. 

CAPÍTULO Ul 
Do Tribunal do Júri 

Art. 20 Os Trib_unais do Júri _terão a organização e a 
competência estabeleddas no Código de Pro_cesso PenaL 

Art. 21 Ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri com, 
pete: 

I- processar os __ fe.itos da competência do_ Tribunal do 
Júri, ainda que anteriores à propositura da ação penal. até 
julgamen_to final; _ ___ _ ___ _ 

II- PfocesSã.r e julgar habeas corpus, quando o crime 
atribuído ao paciente for da competênCia do Tribunal do Júri; 

III -exercer as demais atribuições previstas nas leis pro~ 
cessuais. 

Paragráfo único. Ju_nto a cada Tribunal do ~úri oficiará, 
sempre que possível, um Juiz de Direito- Substituto, que terá 
competência para instrução dos processos sem prejuízo de 
outras atribuições que lhe sejam comefidas pelo Titular da 
Vara. -

Art. 22 AOs Juízes das Varas Criminais compete: 
I -processar-e julgar os feitos criminais _da competência 

do Juiz singular, ressalvada a dos Juízes especializados; 
II- praticar a tos antereiores à instauração do processo, 

deferidos aos Juízes de Primeiro Grau pelas leis processuais 
penais. _ 

Art. 23 "AOS Juízes das Varas de Entorpecentes e_ Con
travenções Penais compete: 

I -processar e julgar os feitos relativos a_ entorpecentes 
ou substâncias capazes de determinar dependência física ou 
psíquica e os com eles_ conexos, ressalvadas a competência
do Tribunal do Júri; 

II- decretar interdições, internamento e quaisquer me
didas de natureza administrativa previstas na legislação perti~ 
nen,te; 

III- baixar a tos normativos, visando à prevenção, assis
tência e repressão, relacionados com a matéria de sua compe~ 
tência; 

IV- fiscalizar os estabelecimentos públicos ou privados, 
destinados à prevenção c repressão das toxiComanias e ã aSsis
tência e recuperação de toxicónuiiios, baixarido os atos que 
se fizerem necessátios; 

V- processar e julgar as causas relativas às contraven
ções penaiS, salvo quando conexas com infração da compe
tência de outra Vara. 

SEÇÀO I 
Das V aras de Delitos de Trânsito 

Art. 24 Aos Juízes das Varas de Delito> de Trânsito 
compete processar e julgar os feitos relativos a le..sões corporais 

culposas e homicídios culposas decorrentes de acidentes de 
trânsito, salvo quando conexos com crime para cujo julga-
mento seja competente outra Vara. -

SEÇÁO II . 
Da Vara de Execuções Criminais 

Art. 25 Ao Juiz da Vara de Execuções Criminais com~ 
pete: 

I- a execução das penas e das medidas de segurança 
e o julgamento dos respectivos incidentes; 

_ II- decidir os pedidos de unifi_cação qu pe detra_ção das 
penas; 

III-hOmologar as multas aplicadas pela autoridade poli~ 
cial nos casos previstos em lei; 

IV- inspecionar os estabelecimentos prisionais e os ór~ 
gãos de que trata a legislação processual penal; 

V - expedir as normas de que trata o § 29 do art. 689 
do Código Penal; 

VI -prosseguir a execução de medidas ~c tratamento 
impostas pelo Juiz de menores, desde que o mfrator tenha 
completado dezoito anos. 

CAPÍTULO IV 
Dos Juízes Cíveis 

SEÇÁO I 
__ Das Varas Cíveis em Geral 

Art. 26 Aos Juizes das Va!as Cíveis compete processar 
e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de 
competência das Varas especializadas. 

SEÇÁOI! 
Das Varas da Fazenda Pública 

Art. 27. Aos Jufzes das Varas da Fazenda_Plj.blica com
pete: r 

_I-~ processar e julgar; _ . . . . . 
a) os feitos em q_Ue- ó DistritO- Federar ou entidade de 

sua administração descentralizada foreii]. autores réus, assis
te-:O.tes ou opoentes, ex.cetuados os de falência e os de acidentes 
do trabalho; 

b) as ações populares que iiltefessem ao Distrito Federal 
e às entidades de sua administração P.escentralizada: 

c) os mandados de_ segurança contra atos de autoridade 
do Governo do-Disüíto Federal e de sua administração descen
tralizada. 

§ 19 As ações propostas perante outros Juízes passarão 
à competência das Varas-da Fazenda Pública se o Distrito 
Federal ou entidades de sua ·adminisfr'àÇãõ-descentralizada 
forem admitidos como litisconsortes, assistentes, opoentes ou 
intervenientes. 

§ 29 Os- embargos de terceiros própostos pelo DistritO 
Federal ou entidades _de sua administraçãõ descentralizada 
serão processados e julgados perante o Juízo onde tiver curso 
o processo priilcipal. 

SEÇÁO III 
Das Varas de Família 

Art. 28. Aos Juízes das Varas de Famüia compete: 
I - processar e julgar: 
a) as açõ_es_ de_ estado; 
b) as ações de alimentos; 
c) as ações referentes ao regime de bens -e à guarda de 

filhos; 
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d)- as ações de petição de herança, quando cumuladas 
com as de investigação de paternidade; 

II- conhecer das questões relativas à capacidade e curaM 
tela, bem como de tutela, em casos de ausência ou interdição 
dos pais, ressalvad_a__a competência das Varas da Infância e 
da Juventude, e de Órfãos e Sucessões; 

III- praticar os a tos de jurisdição voluntária necessários 
à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus 
bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da 
Juventude, de Ór(ãQs ~ Sucessões e de entorpecentes; -

IV- processar justificação judicial a menores que não 
se apresentem em situação irregUlar; -

V- declarar a ausência; 
VI- autorizar a adoção de maiores; 
VII- autorizar a adoção de menores que não se apresen~ 

tem em situação irregular. ---

SEÇÃO IV 
Da Vara de Órfãos e SUcessões 

Art. 29. Ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões com
pete: 

I- processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa 
mortis; - -- -

II- processar e julgar a arrecadação de herança jacente, 
bens de ausentes e vagos; 

III- praticar Os atos relativos-â_tutel~ de órfãos, ressai~ 
vada a competência da Vara da lnfânci~ e da Juventude; 

IV- praticar os a tos de jurisdição voluntária necessários 
à proteção _de órfãos. e à guarda e ~dministração de seus bens, 
ressalvada a competência da Vara da_Infância e da Juventude; 

V- processar_ e julgar as ações de petiçáo de herança, 
quando não cumuladas com as_de investigação de paternidade. 

SEÇÃOV 
Da Vara de Acidentes do Trabalho 

Art. 30. Ao Juiz da Vara de Acidentes do Trabalho 
compete processar e julgar ações de acidentes do trabalho 
e de indenização de direito comum deles decorrentes e resul
tantes de dolo ou culpa do empregador, ou de seus prepostos. 

SEÇÃOVl 
Da Vara da Infância e da Juventude 

Art. 31. Ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude 
compete: 

I- conhecer de representações promovidas pelo Minis
tério- Público, para apuração- de ato infracional atribuído a 
adolescente, aplicando as medidas cabíveis; 

II -conceder a remissão, como forma de su,__"'-pensão ou 
extinção do processo;-

III- conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; 
IV -conhecer de ações civis fundadas em interesses indi

viduais, difusos ou coletivos afetos. à criança e ao adolescente; 
V- conhecer de açóes decorrentes de irregularidades 

em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis; 
VI -aplicar penalidades admin"istiatiVas .tlos casos de iii~ 

frações contra norma de proteção à criança ou adolescente; 
VII -conhecer de casos encaminhados pelo Conselho 

Tutelar. aplicando as medidas cabíveis. 
§ l9 Quando se tratar _de criança ou adol.e_s_c~nte:Jlas 

hipóteses do art. 98, pa Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990, 
é também competente o Juiz da Infância e da Juventude para 
o fim de: 
a) conhecer de pedidos de guarda e tutela~ 

b) conhecer de ações de destitUição do pátrio poder, perda 
ou modificação da tutela ou guarda;_ 
c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; 
d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna 
ou materna, em relação ao exercíCiO do pátrio poder; _ _ 
ef conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando 
faltarem os pais; 
f) designar curador especial em casos de apresentação de 
queixa ou representação, ou de outros procedimentos íudiciais 
ou extrajudiciã.is ein que haja írifefeSses âe criança ou adoles
centes; 
gl_ conhecer de_ aç_ões de ~limentos; __ e_ 
h) determinar o cancelamelito, a fetificaçãO e o suprinle:itto 
dos registrós de nascimento e óbito. 

§ 2!> Compete ao Juiz da Vara da Infância e d~ Juven
tude o poder normativo previsto no art. 149 e seu incisos 
e alíneas, da Lei n9 8.069, de 13 de julho de 1990, e a direção 
administrativa da Vara, especialmente: 

I-receber, mo_vimentar e prestar contas dos recur~os 
orçamentários consignados ao juizado; 

II -celebrar convênios coin entidades públicas ou priva
das para melhor desempenho das ati v idades_ de proteção, assis
tência e vigilância de _menores; 

III- requisitar servidores nós- casos ptevístos em lei; 
IV---:-: designar COI~üssários volu_ntários de menores; 
V- conceder autorj_zaçãO __ a, )il_e_nores ?e dezõifo anos 

para quaisquer a tos ou atiVidãde"s em que ela seja .exigida. 

SEÇÃOVII 
Da Vara de Registros Públicos e Precãtórias 

Art. 32. Ao Juiz de Registras Públicos e Precatórias 
compete: 

I- inspecionar os serviços a cargo dos tabeliães_e oficiais 
de registras e protestos de títulos, aplicando penas discipli
nares; 

II- baixar a tos normativos relacionados à execução dos 
serviços das serventias extra judiciais, ressalvada_ a competêri.~ 
cia do Corregedor; 

III- o cumprimento de todas as cartas precatóriaS, roga
tórias e de ordem, remetidas ao Distrito Federal. 

SEÇÃO VIII 
Da Vara de Falências e Concordatas 

Art. 33. Ao Juiz da vara de Falências e CQncordatas 
compete: 

I- rubricar balanços comerciais·; 
II -processar os_ feitos de _falê_nciaS e_ concordatas e- as 

medidas cautelares que lhes forem acessórias; 
III- cumprir cartas rogatórias. -precat6rias e de ordem 

relativas aos processos mencionados no inclSQ -anterior; .. 
IV- processar e julgar as causas relativas a Crimes fã.li

mé:õ.tares. 

CAPÍTULO V 
Das Substituições _ 

Art. 34. O Juiz de DireitO; eiri. suas faltas e .impedi
mentos ocasionais, é substituído pelo da Vara da mesma com
petência e de numeração imediatamente superior. 

§ 1~ O Juiz da Vara de maior numeração será substi~ 
tuído pelo Juiz da 1' Vaia.· 
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§ 29 O Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões será _substi
tuído pelo da 1~ Vara de .Família~ o d~" V: ara d,e E?'ecuções 
Criminais, pelo da P Vara Criminal da Circunscrição Judi
ciária de Brasília;- o da Vara de RegistrOs Públicos e Precató
rias, pelo da de Falências e Concordatas e este_ pelo da la 
Vara Cível da CircunscriÇ3o Judiciária de Brasília; o da Vara 
de Acidentes do Trabalho, pelo da z~ Vara Cível da Circuns
crição Judiciária de Brasília; o Juiz dO Tribunal do Júri, pelo 
da Vara de Execuções Criminais~ _ _ _ 

§ 39 Os Juízes dos Triburiais do Júri de -Taguating-a ·e 
Ceilândia serão substituídos pelos da P~ Varas Criminais d~ 
Taguatinga e Ceilândia-, ·respectivamente. = 

§ 49 O Juiz do Tribunal do Júri e Delitos de_ Trânsito 
do Gama será substituído pela da 1~ Vara Criminal; o Juiz 
da Vara de Famflia, Órfãos e Sucessões será substituído pela 
da P Vara Cível. . _ - --

§ se O Juiz da Vara Criminal de Soóradinho será substi
tuído pelo da P Vara Cível. 

§ 6<;' Os Juízes das Varas Cível e Criminal de Planaltina 
substituem-se mutuamente. 

§ 7q O Juiz da Vara de Circunscrição Judiciária de Braz
lândia será substituído pelo da 1 ~ Vara de cada uma das Varas 
especializadas da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, de 
acordo com a competênCia em razão da matéria. 

CAPÍTULO VI 
Dos Juízes de Direito Substitutos 

Art. 35. Compete aos Juízes de DireltOSubstitutos: 
I- substituir e ·auXiliar os Juízes de Direito, inclusive 

os dos Territófíôs;-
II- efetuar a distribuição dos feitoS~-àS Varas de compe

tência em todo o Distrito Federal e na Circunscrição Judiciária 
de Brasilia e ao Tribunal do Júri nesta sediado. 

§ 1"' Da audiência de distribuição, que será pública e 
terá horário prefixado, participarão u:m:-·rept-esentante do Mi
nistério Público, designado pelo Procurador-Ger~l da Justiça, 
e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
do Distrito Federal. 

§ 29 A even-tual ausência do membro do Ministério Pú
blico ou do advogado não impede a realização do ato. 

§ 39 Em caso de manifesta urgência, a distribuição será 
feita em qualquer horário. -

§ 4"' A distribuição dos feitos às Varas da Circunscrição 
Judiciáría de Tagüatinga, G~l!la, So_~}adiri.ho, fJanaltina e 
Ceilândia será feita pelo respectivo Diretor do Foro_. 

Art. 36. O Juiz de Direito 'SubstitutO, na substituição 
do Juiz Titular, terá competência plena. 

Art. 37. O-Juiz ae--blreito Substituto, designado para 
auxiliar Juiz de Direito, -terá competêácia para funcionar em 
quaisquer processoS em Cutsõ na Vãra, e ness3 qualidade, 
perceberá vencimentos integrais atribuídos _ao cafgo de Juiz 
de Direito do Distrito Federal, observados para tod9s os efei
tos, os percentuais das diferenças de vencimintOs entre esses 
cargos e·-o de Desembargador, na forma da lei que tiver fixado 
os respectivos valores de retribuição. 

CAPÍTULOVU 
Dos Juizes de Paz 

Art. 38_, Os JUízes de Paz têm a investidura e a compe
tência fixadas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 

Parágrafo único. Quando a celebração do. casamento se 
der fora da sede do Foro e não lhes for fornecida condução, 

os Juízes de Paz receberão importância a ser fixada pela Corre~ 
gedoria. 

TITULO IV 

Dos Magistrados 
CAPÍTULO I 

Das Normas Gerais 

Art. 39. Aplicam-se aos magistrados do DistritO Fede
---ral e dos_ Territórios as nór-mas da Lei Orgânica da Magis

tratura Nacional, de~ta Lei, e, subsidiaríamente, as do _Esta
tuto dos Funcionários Públicos- Civis da União. 

CAPÍTULO U 
Dos Provimentos dos Cargos 

Art. 40. As nomeações_e pr"Oriioções serão feitas peio 
Presidente do Tribunal, mediante prévia -iridicação do fribu
nal de Justiça, em lista tríplice, quando for o caso. 

Art. 41. O ingresso na carreira dar-se-á nos cargos de 
Juiz -de Direito SubstitutO dó Distfito.Federal ou de Juiz_ de 
Direito dos Territórios e dependerá de concurso de provas 
e títulos, realizado pelo Tribunal de Justiça, com a participaçã? 
do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Bras1l 
do lugar em que se realizarem as provas, exigindo-se dos 
candidatos que satisfaçam os seguintes requisitos: -

I- ser brasileiro no goozo dos direitos civis e políticos; 
II- estar quite com o serviço-militar; 
III- ser bacharel em Direito, graduado em estabele

cimento oficial ou reconhecido; 
IV- ter exercido durante trê~ a.q.qs, n9 mínim9_~ n9 _ú_lti

mo qüinqüênio, advOcacia; inagistéi"io juiídiCõ- ein nível supe~ 
rior ou qualquer função para a qual se exija diploma de bacha
rel em Direito; 

V- ter mais de vinte e cinco e menos de cinqüenta anos 
de idade, salvo quanto ao limite máxinio, se for magistrado 
ou membro do Ministério Público;-

VI- ser moralmente idóneo e gozar de_sanidade física 
e mental. 

§ J9 Para aprovação final no concurso exigir-se-á exame 
psicotécnico. 

§ 29 O concurso terá validade de dois anos, prorrogável 
uma vez por igual período. ' 

Art. 42 O conc"ur$o para provimento dos cargos de Juiz 
de Direito dos Territórios e de· Juiz Substituto do Distrito 
Federal, iniciais da carreira da M<!_gi~tratura do Distrito Fede-. 
rale Territórios, será único, facuhado aos carídidatos aprova
dos,_ na o~dem de classificação) o direito de _opção para um 
ou outro cargo. _ _ ~ ,--- . - . . 

Parágrafo único. Poderá o Tribunal de Justiça determi
nar -a realização de copcurso apenas para provimento de _cargo 
de Juiz de Direito dos Territórios. . -. . _ 

A~t. 43. O Tribunal de Justiça indicará para a nomea
ção, semprt -:~ue pOssível, tantos candidatos aprovados quan
tas forem as vagas a preencher mais dois, observada a ordem 
de classificação obtida no concurso. 

ArL 44. O preenchimento dos cargos de Juiz de Direi
to, nas Circunscrições de Taguatinga, Gama, Sobradinho, Pla
naltina, Brazlândia e Ceilandia far-se-á por promoção de Juí
zes Substitutos do Distrito Federal. 

§ 19 Os cargos de Juiz de Direito d~ Circunscrição Espe
cial de Brasllia serão" providos por remoção dos Juízes de 
Direito das demais Circunscrições do Distrito Federal, ou 



Junho de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 25 5183 

promoção de Juiz Substituto, caso remanesça vaga nãO provida 
por remoção. 

§ 29 __ Somente apóS dois anos de exercício na clas.se podeM 
rá o Juiz ser promovido, salvo se não houver com tal requisito 
quem aceite o lugar vago ou se forem todos_ r~cu~allos_ pela 
maioria absoluta dos membros do Tribunal de J ustíça. 

§ 39 As indicações para promoção por merecimento seM 
rão, sempre que possível, feitas em lista tríplice. 

§ 49 No caso de promoção por antigüidade, o Tribunal 
de Justiça somente poderá recusar o Juiz mais antigo pelo 
voto de dois terços dos seus.membros._ repetindo-se a votação 
até fixar-se a indicação. 

Art. 45~ o-provimento dos cargos de Desembargadores 
far-se-á por promoção de Juízes de Direito do Distrito Federal 
por antigüidade e merecimento, alternada_mente, reservado 
um quinto de lugares que serão preenchidos por advogados 
em efetivo exercício da profissão e membros do Ministério 
Público do Distrito Federal e TerritOríos, todos de notório 
merecimento e idoneidade moral, com dez anos, pelo menos, 
de prática forenSe. 

§ 1' Tratando-se de promoção por antigUidade, a ela 
concorrerão os Juízes de Direito da Circunsdiçãb Judiciária 
de Brasflia. No caso de merecimento, a lista tríplice compor
se-á de nomes escolhidos dentre todos os Juízes, observado 
o disposto nas alíneas b e c do inciso II do art. 93 ctcl CÓnstí
tuição Federal. 

§ 2~ Os lugares resrvados a membros do Ministérío Pú
blico ou da Ordem dos Advogados do Brãsii serão preenchidos 
dentre aqueles com mais de dez anos de_ carreira e-de advo
gados de notório saber jurídico e cj.e reputação ilibada, com 
mais de dez anos de efetiva atiVidãâe profissíOílal, indicados 
em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas 
classes. 

§ 39 Recebidas as indicações; o Tribunal formaiá liSta 
tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias 
subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para nomea
ção. 

§ 49 A indicação de membro_ do Ministério Público e 
de Advogados será feita de modo a resgu~r:ctar J1 igualdade 
de representação das duas categorias. Observa-se-á o critério 
de alternatiVidade, iniciando-se por-advogado. 

Art. 46. As remoções requeridas por Juízes do Dis_t_iito 
Federal I.! TerritórioS dependerão-de ato do Presidente do 
Tribunal. 

§ 1~ Os pedidos de remoção serão formulados no prazo 
de quinze dias, a contar da declaração de vacância do cargo, 
publicado no Diário da Justiça e comunicada telegraficamente 
aos interessados que estiverem em exercício nos territórios. 

§ 2~ Será p-eifuüTda permuta, a requerimento dos inte
ressados, condk:IO:iiiida a ato Oo Presidente çlo Tribunal~ ouvi-
do o Tribunal. . . . 

§ 3~ Não .ser_á_ permitida permuta entre Juízes de Direito 
em condições de acesso ao Tribunal de Justiça após o surgi
mento de vaga, enquanto-não for" ela provida. 

CAPÍTULO III 
Da Antigüidade 

Art. 47. A antigüidade dos Juízes apurar-se-á: 
I - pelo efetivo exercício --na classe; 
11 -pela data da posse; 
III-pela data da nomeação; 
IV- pela colocação anterior na classe onde se deu a 

promoção; 

V- pela ordem da classificação no concurso; 
VI- pelo tempo de serviço público efetivo; 
VII -pela idade. 
§ 1" Conta-se como efetivo exercício, para o efeito de 

_antigüidade, a licença para tratamento de saúde e a Licença 
Especial. 

§ 2~ Para efeito da promoção por antigüidade, a que 
se refere o § 1" do art. 45 desta Lei, somente se contará 
o tempo de exercício no cargo de Juiz de Direito riO Distrito 
Federal. 

§ 39 A antigüidade no Tribunal apurar-se-á conforme 
estabelecido no Regimento Interno. 

CAPÍTULO IV 
Das Férias, Licença e Aposentadoria 

Art. 48. Os Desembargadores, salvo os que integram 
--o--Conselho da Magistratura, gozarão férias coletivas, de 2 

a 31 de janeiro, e de 2 a 31 de julho. . 
Parágrafo único. Os integrantes do Conselho da Magis

tratura terão férias_ individuais de trinta dias consecutivos, 
por semestre, em qualquer outra época do ano. 
-· Art. 49. Os .Juízes de. Dire.ito do Distrito Fede.ral. e; os 

Juízes de Direito dos Territórios gozarão _férias coletiva -rioS 
períodos de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho. 

Parágrafo único. Durante o período de 20 de dezembro 
a 31 de janeiro, bem como nas férias coletivas e nos dias 
em que não houver expediente forense, a Corregedoria regu
lará o plantão judiciário, desigrrando Juízes _para conhecer 
de medidas urgentes em geral. _ _ _ _ _ 

Art. 50. A verificação da invalidei, para "o fim de apo
sentadoria, será feita na fórma da Lei Orgânicá da Magis
tratura Nacional e do Regimento Interno do Tribunal. 

CAPÍTULO V 
Das Vantagens 

Art. 51. os magistrados gozarão das vantagens previs
tas na Lej _Orgânica da Magistratura Nacional:" 

_Art. 52. A ajuda de custo para transporte e mudança 
será atribuída na época de deslocamento do Magistrado e 
sua família, de uma para outra circunscrição _judiciária. 

. Parágrafo único. A ajuda de custo de que trata este 
artígo será arbitrada pelo Presidente do Tribunal e cobrirá 
o. valor das passagens aéreas e do transporte de móveis e 
utensílios. 

Art. 53. Os Juízes de Direito dos Territórios. terão di
reito a uma ajuda de custo para pagamento de aluguel de 
casa residencial nos locais onde não existir residência oficial 
a eles destinada. 

Parágrafo único_ _O valor da ajuda de custo mencionada 
no caputdeste artigo não poderá exceder_ a trinta por cento 
dos vencimentos básiços do _Magistrado. 

CAPÍTULO V! 
Dos Deveres e Sanções 

Art. 54. Os deve_res e sanções a que estão sujeitos os 
magistrados são os definidos oa Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional. 

LIVRO li 
Dos Serviços Auxiliares 

TÍTULO I 
D~ _Cl~ssifi~ãÇão.-

Art. 55. Os serviços auxiliares da Justiça serão execu
tados: 
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I- pela Se_cretaria do Tribunal de JuStiça; 
II -pelos ofícios judiciais; 
III - pelos serventuários subordinados ao DiretOr- do 

Foro; 
IV- pelas Subsecretarias da Justiça nos Téft1t6rlâS~ 
Art. 56. São Ofícios Judiciais os Cartórios dos diversos 

juíZos e o da "Oisti'ibúiÇão.- · -
\rt. 57. Subordinam-se diretamente aO Diiet6i- do Fo

ro os I\ valiadores e o Depositário Público. 

TÍTULO II 
Da Comp ~tência 

CAPITULO I 
Das Secretarias e Demais Serviços 

Art. 58. A competência da Secretaria do Trihunal de 
Justiça e das Subsecretarias da Justiça dos Territórios será 
definida no Regimento Interno daSecret_aria. __ 

CAPÍTULO II 
Dos Ofícios Judiciais 

Art. 59. Aos Cartórios das Varas incumbe a realização 
dos serviços de apoio aos respectivos Juízes, nos termos das 
leis processuais, dos provimentos da Corregedoriá e das Porta~ 
rias e despachos dos J ufzes respectivos aos quais se subordinam 
diretamente. 

Art. 60. Ao Cartório de Distribuição incumbe o proces~ 
sarnento e o registro da distrib~,.~ição dos feitos ãoS- diversos 
juízes e o registro geral dos prot_e_sto~_de títulos, mediante 
comunicação dos titulares dos respectivOs ofídos, cabendo-lhe 
o fornecimento de certidões. 

Parágrafo único. A distribuição na Circunscrição -de 
Brasi1ia será presidida por Juiz de Direito Substituto desig
nado por ato do Presidente do Tribunal; nas CircuJlscrições 
do Distrito Federal e nos Territó_rios quando houver mais 
de uma Vara, incumbirá ao Diretói"-do foro. 

Art. 61. Na Circunscrição Judiciária de Brasíliã haverá 
um Serviço de Distribuição de Mandados, ao qual compete: 

I- receber os mandados oriundos dos diversos Juízos; 
II - proceder a sua distribuição enti:e os OfiCiaiS de 

Justiça, conforme sistema de zonearnento fixado pelo Diretor 
do Foro; 

III - efetuar o registro dos mandados recebidos e distri
buídos, velando para que sejam devolvidos aos Juízes de ori
gem nos prazos legais e comunicando-lhes eventuais irregula-
ridades; · - -

fV - ev "rcer as demais atribuições que lhe forem deter~ 
miu.:!das f-dO Corregedor e pelo Diretor do foro. 

Art. 62. Não SC''"~'"' feita:. t't.:-distrihuições de processos 
para as Novas Varas criadas ncMa L..:.i. 

Parágrafo único. O Tribunal de Justiça,_ Ot:11c:·" rio prazo 
de trinta dias, contados da publicação desta Lei, baixara u~:...· 
determinando para cada área prazo e· quantitativos de novas 
distribuições, a partir das quais a distribuição será feita para 
todas as Varas da área. 

CAPÍTULO III 
Dos Oficiais de Justiça-Avaliadores 

e Depositários Públicos 

Art. 63. Aos Oficiais de Justiça-Avaliadores incumbe 
exercer as funções que lhes são atribuídas nas leis processuais, 
bem como executar as determinações do Corregedor, do Dire~ 
to r do Foro e dos Juízes, e, nos casos indicados em lei, funcio-

nar com perito OfiCial na determinaÇãO de valores, salvo quan
do exigidos conhecimentos técnicos especializados. 

-Art. -64. Os Diretores do FOrO designarão- oS oficiais 
de Justiça-Avaliadores que devem desempenhar as funções 
de Porteiro dos Auditórios e_ realizar as praças. _ 

,t\rt. 65: o- Cõiregedor regulará a atividade do Depo
sitárJO P_úblico, dispondq_ especialmente sobre as formas de 
cqntrole dos bens em depósito. -

Art. 66. Poderá o Corregedor designar um dos Deposi· 
tários Públicos para servit co"mó Coordenador dos Depósitos 
Públicos, a ele incumbindo admitlfstrar os leilões, podendo, 
para tanto, solicitar o auxnío de qüalqüer Depositário Público. 

TíTULO III 
Do Pessoal 

CAPÍTULO I 
Da Classificação 

Art. 67. O pessoal dos serviços auxiliares da Justiça 
é classificado em: 

I- funcio-nários do quadro da Secretaria e_ Subsecretarias 
do Tribunal de Justiça; 

II -funcionários do quadro dos ofícios judiciais do Dís
trito Federal; 

III - funcionários do quadro dos ofícios judiciais dos 
T~rritórios; · 

IV --ser_ventuáríOs sob_regime especial, não remune-
rados pelos cofres públicos, a saber: 

a) Oficiais de Notas; 
- b) Oficiais de Protesto; 
-c) Oficiais de Registros Públicos; 
d) Empregados de Ofícios Extra judiciais do Distrito Fe

deral; 
e) Empregados de Ofícios Extrajudiciais dos Territórios. 

CAPITULO II 
-· _ Do Reg~lll_e_Jt_:~rídico dos Servidores da Justiça 

Art. 68. Aõs servidores da Justiça remi.illerados pelOs 
cofres públicos, aplica-se o regime jurídico dos Funcionários 
Públicos civis da União, com as modificações desta Lei. 

Art. 69. Os direitos dos empregados não remunerados 
pelos cofres públicos, derivados do vínculo empregatício com 
o titular da serventia, são os previstos na legislação dO traba~ 
lho. 

__ § 1 '~' A aposentadoria dos empregados será regulada na 
forma da legislação previdenciária, sendo que os técnicos judi~ 
ciários admitidos anteriormente a P de março de 1980 terão 
seus provéntos de aposentados pagos pela União, nos mesmos 
níveis dos técnicos judiç_iários_da_s serventias oficializadas. 

~ '' IT Corregedor -também poderá aplicar aos empre· 
gados das serventias não oficializadas penas disciplinares, ex~ 
cetuando~se a demissão. 

SEÇÁO ÚNICA 
Do Provimento dos Cargos 

Art. 70. Compete aóTribunãi de· Justiça próveros car
gos dos serviços auxiliares previstos na alínea e do inciso I 
do art. 96 da Constituição Federal. 

ParágrafO_único. ~alvo.para os-ca-rgos de confiariÇã, as 
nomeações obedecerão à ordem de classificação no concurso. 
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Art. 71. Os cargos de titulares de serventias judiciais 
serão obrigatoriamente preenchidos por Bachãréis em Direi
to, ressalvada a situação dos atuais titulares. 

Art. 72. Em cada serventia ofiçializada 01,1 não, haverá, 
além do titular, no mínimo, dois outror;; servidores _com fé 
pública. 

Parágrafo úriico. Nas servcntias oficializadas, os lugares 
referidos no caput deste artigo serão preenchidos por Técnicos 
Judiciários designados pelo Corregedor. 

LIVRO lil 
Das Disposições Gerais Transitórias 

Art. 73. Ficam criados na Justiça do DiSifitO Federal 
e dos TerritóriOs os cargos constarites dós Anexos a esta Lei 
e mantidos os atu_ais, com a nova denominação ali mencio
nada, e mais trinta cargos de Assistente de Taquígráfõ, Refe
rência iniciai NM-26. 

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos criados e dos 
transpostos por esta Lei estão subordinados- ao regime estatu
'tário. 

Art. 74. Ficam criádós ·aez cãfgos de TaqUígrafo Judi
ciário c trinta-cargos de Assistente de Taqufgrafo Judiciário. 

Art. 75. _Será considerada especial a Circi.nlscrição de 
Brasília. 

Art. 76. Os Juízes de Direito de qualquer Circunscrição 
perceberão idênticos vencimentos. _ 

Art. 77. Ficam ressalvados os direitos à promoção por 
antigüidadc ao cargo de Desembargador aos atuais Juízes de 
Direito. 

ArL 78. Ficam criados no Distrito Federal, os seguintes 
Cartórios extra judiciais: 

I - Circunscriçãõ Judiciária de Brasília: 
a) um de Reg_iStJ'i.fde Imóveis, abrangendo a área territo_

rial das Cidades-Satélites do Guará (I e II) e Núçleo Bandei
rante; 

b) um de Protesto de Títulos; 
c) um de Registro Civil, Títulos e Documentos_ e Pessoas _ 

jurídicas; 
d) um de Notas, com sede na Asa Norte. 
II- Circunscrição Judiciária _de Taguatinga: 
a) três de Notas; 
b) dois de Registro CiVil, Títulos e Documentos e PessQas_ 

Jurídicas; 
III- Circunscrição Judiciária do Gama: 
a) um de Registro de Imóveis; 
b) dois de Notas e Protestos de Títulos; 
c) um de Registro Civil, PesSoas Jurídicas e Títulos e 

Documentos; 
IV- CircunscriÇão de-Sobradinho: 
a) um de Registro de Imóveis; ____ _ 
b) um de Notas e Protesto de Títulos; 
c) um de Registro CiVil~ Pessoas Jur_í_çlicas e TítUlos e 

Documentos; 
V- Circuns_crição Judiciária de Planaltina: 
a) um de Registro- de Imóveis; 
b) um de Notas e Protesto de Títulos; 
c) um de Registro CiVil, Pessoas Jurídicas e Títulos e 

Documentos; - · 
VI- Circuns_crição Judiciária de Brazlândia: 
a) um de RegiStro de Imóveis; 
b) um de Notas, Protesto de Titulas e Documentos, RegisR 

tro CiVil e Pessoas Jurídicas; --

VIJ- Circunscrição Júdiciáda de Ceilãndia: 
a) um de Registro de ImóVeis; -
b) um de Notas e Protesto de Títulos; 

c) um de Regi_stro Civil, Pes_s_oas -~~~ídi~as __ e Títulos _e 
Documentos. 

-"'"Att. 79. EnquantO não forem instalados os Tribunais 
de Justiça dos Estados do Amapá e Roraima, permanecerá 
eni vigOr- o disposto nos arts. 4" e _s_e_us incisos, e 38 a 43 _ . 
da Lei n' 6.750, de !O de dezembro de 1972 .. 

Art. 80. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
-dos TerritóriOs promove-rá o aproveitamento dos funcionários 

- --originárioS dessas novas unidades da federação por ocasião 
da instalação da justiça local. 

Art. 81. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário. 
Bras!1ia, 14 de maio de 1991; 170' da Independência e 

103' da República. -FERNANDO COLLOR ...,- Jarbas Passa
rinho. 

LEI N' 8.185, DE 14 DE MAIO DE 1991 

. ANEXOI 
Quadro da Magistratura do Distrito Federal 

Situaçllo Atual 

N° de Denominaçllo 
Cargos 

15 Desembargador 
65 Juiz de Direito 
54 Juiz Substituto 
09 . Juiz de paz 

Situaçllo Proposta 

N° de Denomioaçllo 
Cargos 

2.1 
104 
85 
15 

Dcscmhargador 
Juiz de Direito 
Juiz Substituto 
Juiz. de Paz 

ANEXO II 
Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

Grupo de Direça.o e Assessoramento Superiores 

Situaçllo Atual Situação Proposta 

1 N°de Denominaçao' N°dc Denominação 
Cargos ('.argos 

Secretaria do T:JDF Secretaria do "I:J DF 

03 Diretor de Secretaria 05 Diretor de Secretaria 
Oflcill Judiciais do D ~ Ofício Judicial do DF 

65 Diretor de Secretaria 104 Diretor de Secretaria 
03 Conj. Part. Distrib. 04 Cont. Part. Distrib. 
06 Depositário Público 07 Depositário Público 

08 As..c;.essor de Desem-
bar gado r 
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ANEXO III 
Serviços auxiliares da Justiça do Distrito Federal 

Grupo-Ativídades de Apoio Judiciário 

Situação Atual 

N° de Denominação 
Cargos 

Secretaria do 1J DF 
100 Técnico Judiciário 
231 Auxiliar Judiciário 
102 Atentendt Judiciário 
010 TaqufgrafoJudiciário 

OffciosJu.diciaisdo Df· 
146 Técnico Judiciário 
366 Auxiliar Judiciário 
171 Atcndente J udicilii"io 
186 Of. Just. Avaliador 

Situaçao Proposta 

N° de Denominação 
Cargos 

409 Técnico Judiciário 
838 Auxiliar Judiciário 
379 Atendente Judiciário 
020 TaqufgrafoJudiciário 
000 Ass. Taqufgrafo J ud. 

'2!17 Of. JusL Avaliador 
003 . Servente 

(A Comissão de Constituiçáo, Justiça e Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 55, DE 1992 
(N• 2.288/91, na Casa de origem) 

(De iniciatiya do Tribunal Superlor do Trabalho) 

Cria cargos em comissão no Quadro Permanente 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do Traba
lho e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Ficam criados no Quadro Permanente de Pes

soal da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho os cargos 
em comissão, do Grupo-J?ireÇão e Assessoramento Superio
res, na forma do Anexo Unico desta lei. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior do Trabalho, me
diante ato interno, escalonará os níveis dos cargos em comissão 
criados por esta lei e estabelecerá as respectivas atribuições 
e especificações. 

Art. 2"' As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão à conta das dotações próprias do Tribunal Superior 
do Trabalho. 

Ar.t. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revoga-se as disposições em contrário. 

ANEXO úNICO 

Grupo 

Direçâo e 
Asses...,oramen 
to Superiores 

(Lei no , de de de 199 

Tribunal Superior do Trabalho 

Cargo 
Asscssoramento da Presidência (Privativo de portador de Diploina de 
Nfvel Superior) 

At;sessor da Corregedoria Geral d8 Justíça do Trabalho 
(Privãtivo de Bacharel em Direito) 
Assessor da Diretoria-Geral 
(Privativo de Portador de Diploma de Nfvel Superior) 
Dirctor de Secretaria de Turma Fspcciali7ada 
(l'rivativo de Bacharel em Direito) 
Chefe de Gabinete 
(Privativo de portador de Diploma de Nfvcl 'iuperior, no montante de 

Ntlmero 

05 
(cinco) 

01 
(um) 

01 
(um) 

02 
(dois) 

28 
(vinte e oito) 

28 (vinte e oito). dos quais 27 (vinte e sete). vin('ulados diretamente a cad 
Ministro e 01 (um) ao Diretor-Geral. 
Diretor de Serviço 

LEGISLAÇÃO CITADA, 
CONSTITIDÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

09 
(nove) 

SUBSEÇÃO lii 

i)as Leis 

C6digo 

- TST-DAS-102 

TST-DAS-102 

TST-DAS-102 

TST-DAS-101 

TST-DAS-101 

TST-DAS-101 

..................... ~·--···TiTul:éi ·ív'· --·················~·-.. ·-·· 
Da Organização dos Poderes 

CAPITULO . 
Do Poder Legislativo 

...................................... u ....................... u .................. . 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordiná
·-nas ·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, 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República 
e aos cidadãos. na forma e nos _casos previstos nesta Consti
tuição . 
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§ 19 São de iniciativa privativa: do Presidente da Repú
blica as leis que: 

I- fixem áu modifiquem os efetivos das Forças Arma
das; 

II -disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregc)s:~ públicos na 

administração direta e autárquica ou aumento de sua remu
neração; 

b) organização adminiSttãtíva e judiciária, matéríci "tribu
~ária e orÇameritáfiã;-serviÇOS públicos e pessoal da adminis
tração dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territoribs seu-regime 
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria 
de civis, reforma e transferência de militares para a inati
vidade; 

d) organização do Ministério Público e da Defensaria 
Pública da União; bem como normas gerai"s para a organização 
do MinistériCi Público e da Defensaria Pública dos Estados, 
do Distrito Federal e doS Territórios; -

e) criação, estruturação e atribuições dos MinistériOs -e 
órgãos da administração pública. 

§ 29 A iniciativa popular pode ser exercida pela apre
sentação à Câmara: dos Deputados de projeto de lei subscrito 
por no mínimo um por cento do eleitorado nacional distribuído 
pelo menos por cinco Estados, com não menos de três dédmOs 
por cento dos eleitores de cada um deles. 

CAPÍTULO III 
Do Poder Judiciário 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

Art. 96. Compete privatiVamente: 
I- aos tribunais: 

b) organizar suas secretarias e -serviços auxili~res e os 
dos juízos que lhes forem vinculados. Velando pelo exercício 

do Grupo-Direçâo e--Assessonimento Superiores - DAS -
100. 

Art. 29 Para os efeitos desta lei, o Tribunal Superior 
Eleitoral expedirá as instruções necessárias. 

Art. 3"? As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Tri
bunal Superior Eleitoral, ou de o_utras para esse fim desti
nadas. 

Art. 4"' Esta lei e~tra em vígor na data d~ su~ ·publi
·cação: 

Art. 59 Revogam~se as disposições em contrário. 
(À ComiSsãO de Constiiú7ção, Justiçil e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 57, DE 1992 
(N• 2.996/92, na Casa de origem) 

Altera a redação do art. 12 da Lei n~ 7 .520, de 
15 de junho de 1986. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. -12 da Lei n• 7.520, de 15 d~ junho de 

1986_, passa a vigorar __ com a seguinte redação: 
-,'Art. 12 Compete exclusivamente ao 

Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região processar, 
conciliar e julgar os dissídios coletivos nos quais a deci
são a ser proferiçla deva produzir efeitos em área terri
torial alcançada, em parte, pela jurisdição desse mesmo 
Tribunal e, em outra parte. pela jurisdição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 15• Região." 

Art. 29 Esta lei entra erri vigOr ria data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 7.520, DE 15 DE JULHO DE 1986 

Cria a 15~ Região dã -Justiça do Trab3lho; institUi 
a correspondente Procuradoria Regional do Ministério 
Público da União junto à JustiÇa do Trabalho, e dá 

-outras Providências. 
da atividade correicional respectiva. . ........... -............................................... --o: •• ~ ••••• ;.-...... ~ .. HJ 

m ~- .-.-•••••••••••••••••••• -••• ~~--~· -~-. ·-·.~~r>-·-·~--·~~·~ ·-L>-~~-~~~--~~~~---nar-#o~if~~-iifh~o~p~~e R:xg~~u~ivp~:c:~~~r3, 0c;n~!?lu!'anrale RJ·ueglgi0ar-
Il- ao Supremo Tribunal Fe~eral, aos Tribunais Supe-

riores e aos Tribunais de Justiça propor· ao Poder Legislativo os dissídios coletivos nos quais estejam envolvidas associações 
respectivo, observado 0 disposto no art. 169. sindicais com base territorial no Estado de São PaUJO-, alcan

b) a criaç"ão e a extinção de cargos e a fixã:ç:ão de_ venci
mentos de seus membros, dos juízes, iridusive dos tribunais 
inferiOres, onde houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos 
que lhes forem vinCUlados. 

(À Comissão de Cónsiiiuição, Justiça e Cidadimia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 56, DE 1992 
(N' 2.529/92, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Trlbunal Superior Eleitoral) 

Dispõe sobre a criação de cargos do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores- DAS_- 100, n3 Secre~ 
taria do Tribunal Superior Eleitoral. 

O Congresso Nacional-decreta: 
Art. 19 Ficam ctiàdos no Quadro Permanente da Secre

taria do Tribunal Superior Eleítor3.1 doi.s cargos de Assessor, 

çada pelas áreas de jurisdição desse mesmo Tribunal e do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15• Região. 

············· r.x·c~-,;;t;~a~·;;;·c~~;;It~Iça~;-·,~~;;~~·;·cid~d~~~~~; 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA -

N• 58, DE 1992-Complementar 
(N9 73/91-Complementar, na Casa de origem) 
(De iniciatiV-ã-do Pre~!den!e _da República) 

Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da 
União e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

TÍTULO I 
Das Funções Institucionais e da Composição 

CAPÍTULO! 
Das Funções Institucionais 

Art. 19 A Advocacia-Geral dil. UniãO é a instituição que 
representa a União judiçial e extrajudicialmente. _ -
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Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União cabem 
as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos do 
Poder Executivo, -nos termos desta lei complementar. 

CAPÍTULO Il 
Da ComposiçãO-

Art. 29 A Advocacia-Geral da União compreende: 
I- órgãos de direção superior: o· Advogado-Geral da 

União, a Corregedoria-Geral da Advogacia_da União, o Con
selho Superior da Advogacia-Geral da União, a AdvoC:3cia
Gerai Adjunta da União e a Consultaria-Geral da Uníão; ---

II -órgãos de execução: as Procuradorias Regionais da 
União, e aquelas nos Estados e no Distrito Federal, a Consul
taria da União, as Consultarias Juridicas dos Ministérios, da 
Secretaria-Ged1l e d"erriãis Secfetari3S dáP!eSldência da Repú
blica, do Estado-Maior das Forças Armadas e a Procurado
ria-Geral da Fazenda Nacional; 

III- órgão de assistênCia direta e imediata ao Advoga
do-Geral da União: o Gabinéte do Advogado-Geral da União; 

IV- órgão SuperiOr de atividade administrativa: a Secre
taria de Controle Interno. 

§ 1 ~ Subordinam-se diretamente ao AdvogadO-Geral 
da_ União, além do seu gabinete, a Coi-regedoria-Geral de 
Advocacia da Uni_ão, a Advogada-Geral Adjunta da União, 
a Consultaria-Geral da União e a Secretaria de Controle In
terno. 

§ 29 O AdvOgado-Geral da União é auxiliado por dois 
Secretários-Gerais: o de ContencioSo e-O __ de co-nSu1tória. 

§ 3" São membros da Advocacia-Geral da União: o_Ad
vogado-Geral da União, o Correge-dor-Geral de Advocacia 
da União, o Advogado_-Geral Adjunto da União, o Consul
tor-Geral da União, os Secretários-Gétã.is de Contencioso e 
de Consultoria, os Corregedores Auxiliares, os Procuradores
Regíonais, oS Consultores da União, os P_rocur_<:tdores Chefes, 
os Consultores Jurídicos e os Advogados da União. 

Art. 3" OS_6rgãoS jurídicos das autarquias e fuiJ.dações 
estão sujeitos à orientação normatiVa e supervisão técnica 
da Advocacia-Geral da União, continuando a exercer as suas 
respectivas atribuições e devem ser organizados em quadro 
próprio. ·· 

TÍTULO II 
Dos Órgãos da Adl·ocacia~Geral da União 

CAPÍTULO I 
Do Advogado-Geral da União 

Art. 4" A Advocacia-Geral da União tem por chefe o 
Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente 
da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, 
de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

§ 1' O Advogado-Gerar da União é o mais elevado ór
gão de assessoramento jurídlCõ do Poder Executivo. subme_
tido à direta, pessoal e imediata supervisão do Presidente 
da República. 

§ 2' O Advogado-Geral da União terá substituto even
tual nomeado pelo Presidente da República, atendidas as con
dições deste artigo. 

Art. 5<:> S_ão atribuições do Advogado-Geral da União: 
I- dirigir a Advocacia-:Geral da União, superintender 

e coordenar suas ativíâades e orientar-lhe a atuação; 
II- despachar com o Presidente da República; 
III- representar a União junto ao Supremo Tribunal 

Federal; 

IV- defep_der, nas ações diretas de inconstitucionalida
de, a norma legal ou ato normativo, objeto de impugnação; 

V- apresentar as infOrmações a serem prestadas pelo 
Presidente da República, relativas a medidas impugnadoras 
de ato ou omissão presidencial; 

VI -desistir, transigir; acordar_ e firmar_ compromisso 
nas ações de interesse da União, nos termos da legislação 
vigente; 

VII- assessorar o_ P_resi_de_nte da República em assuntos 
de:_ naturez~ jurídica. elaborando pareceres e estudos ou pro
põi1do normas, medidas e diretrizes; · 

VIII- assistir o Presidente da República no controle 
interno da legalidade dos atos da Administração; 

IX- sugerir ao Presic:jente da República medidas de ca
ráter jurfdico reclamadas pelo interesse público; 
--- X....,...., fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos· 
tratados e demais atas normativos, a ser uniformeniente segui
da pelos órgãos~ entidades da Administração Federal; 

XI- unificar a jurisprudência administrativa, garantir a 
correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias 
entre os órgãos jurídicos da Administração Federal; 

XII- editar enunciados de súmula administrativa, resul
tantes de jurisprudência iú~·"iãtiva dos Tribunais; 

XIII -exercer orientação normativa e supervisão técnka 
quanto aos órgãos jurídicos das_ entidades a que alude o art. 

_39 desta lei complementar; -
XIV- baixar o Regimento Interno da Advocacia-Geral 

da União; 

XV- proferir decisão nas sindicâncias e nos processos 
admiriistrativos disciplfnares proritovidos pela Corregedoria
Geral e aplicar penalidades, salvo a de demissão; 

XVI -homologar os concursos públicos de ingresso na 
Carreira de Advogado da União; 

XVII- promover a lotação e a distribuição dos Membros 
e servidores, no âmbito da Advocacia-Geral da União; 

XVIII- editar e praticar os atos normativos ou não, 
inerentes a suas atribuições; 

XIX- propor, ao Presidente da República, as alterações 
a esta lei complementar. 

§ 1' O Advogado-Geral da União pode representá-la 
junto a qualquer juízo ou Tribunal. 

§ 2' O Advogado-Geral da União pode avocar quais
quer matérias jurídicas de interesse desta, inclusive no que 
concerne a sua representação extrajudicial. -

§ 3"' É permitida a delegação das atribuições previstas 
no incisO VI ao Advogado-Geral Adjunto da União, bem 
como a daquelas objeto do inciso XVII deste artigo, relativa
mente-a servidores. 

CAPÍTULO II 
Da Corregedoria-Geral da Advocacia da União 

Art. 6" A Corregedoria-Geral da Advocacia da União 
tem como atribuições: . __ ~ -·-

I- Ílscalizar as-atiVídades funcionais dos Membros da 
Advocacia-Geral da União; 

II -promover correição nos órgãos jurídicos da Advpca
. ci3:-Gét:al da União, _visando à vçríficação -da regularidade 
e eficácia dos serviçOs, e à proposição tle medidas, bem como 
à sugestão de providências necessárias aO seu apifttrdrilm.ento; 

III- apreciar as representações relativas à atuação dos 
Membros da Advocacia-Geral da União; 

IV- coordenar o estágio confirmatório dos integrantes 
da Carreira de Advogado da União; 
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V -emitír--parecer sobre o desempenho dos integrantes 
da Carreira de Advogado da União submetidos ao estágio 
confirmatóriO, opinando, fundamentadamente, por sua con~ 
firmação no cargo ou exoneração; _ 

VI- instaurar, de ofício ou por determinação superior, 
sindicâncias-e-processos administrativos contra os Membros 
da Advocacia-Geral da União. 

Art. 7~ Compete, airida, à COrregedoria-9eral sl:lpervi
sionar e promoverc-orrci~ões nos 6rgãos Vinculados à Advoca
cia-Geral da União. 

CAPÍTULO lii 
Do Conselho SUperiOr da Advocacia-Geral da União 

Art. 8' O Conselho Superior da Advocacia-Geral da 
União tem as seguintes atribuições:_ ~ -

I- propor, organizar c dirigir os concursos de ingresso 
na Carreira âe Advogado da Uniãq; 

II- organizar as listas de promoção e de remoção, julgar 
reclamações e recursos contra a inclusão, exlusão e classifi
cação em tais listas, e encaminhá-las ao Advogado-Geral da 
União; - -

III - decidir, com base no parecer previsto no art. 6°, 
inciso V desta lei complementar, sobre a confirmação no cargo 
ou exoneração dos Membros da Carreira de Advogado da 
União submetidos a estágio confirritatório; 

IV- editar o--respectivo Regimento Interno. 
Parágrafo únko. Os critérios disciplinadores dos con

cursos a que se_ refere o inciso I deste artigo são integralmente 
fixados pelo Conselho Superior da Advogacia-Geral da União. 

Art. 9~ Integram o Conselho Superior da _Adv?.~cia-
Geral da Uníão: · 

I- o Advogado-Geral da União, que o preside; 
II- o Corregedor-Geral da Advocacia da União, o Pro

curador-Geral da União e o Consultador-Geral da União; 
III- três representantes, efeitos, da Carreira de Advo-

aado da União, e respectivos suplentes. - -
o § 1' Todos os Membros do Conselho Superior da Advo
cacia-Geral da União_ têm direito a voto. 

§ 2<;>_ O mandato dos Membros eleitos do Conselho Su
perior da Advocacia-Geral da União é de dois anos, vedada 
a recondução. _ 

§ 3~' Os Membros do Conselho são substituídos, em suas 
faltas 'e impedimentos, na forma estabelecida no respectivo 
Regimento Interno. -

CAPÍTULO IV 
Da Advocacia-G~ral Adjunta da União 

Art. 10. A advocacia-Geral AdjunJa_da União, subor
dinada direta e imediatamente ao Advogado:Peral da l!n~ã_o, 
incumbe representá-la, judicialmente, nos termos e hm1tes 
desta lei complementar. . 

§ 1<;> Ao Advogado-Geral Adjunto da União compete 
representá-ta junto aos tribunais s~perio_res. . , .. : 

§ 2~ As Advocacias-Regionats AdJunt~s da Yma<;>_ cabe 
sua representação perante os demais Tribunais. 

§ 3<;> Às Advocacias da U qj~o qrganiz~das. em c~~a ~st~
do e no DlStrltO Federal, incumbe representa-la JUnto a pnmet
ra instância da_ Justiça Federal, comum especializada. 

§ 49 O Advogado-Geral Adjunto da União pode atuar 
perante os órgãos judiciários ref~ridos no §§ 2~_ e 39

, e 9s 
Advogados Regionais Adjuntos JUnt~ aos m~n~IOnados n~ 
§ 3' deste artigo. · 

CAPÍTULO V 
Da Consultoria-Geral da União 

Art. 11. A Consultoria-Ger_al da União, direta e ime
díatain'ente Subordinada ao Advogado-Geral da União, in
cumbe, principãlmente, colaborar com este em seu assessora
menta jurídico ao Presidente da República produzindo parece
res, informaÇões e demaiS trabalhos jurídicos que lhes sejam 
atribuídos pelo chefe da instituição. 

Parágrafo único. Compõem a Consultoria-G_eral da 
União o Consultora~Geral da União e a Consultaria da União. 

CAPÍTULO VI 
Das Coosultorias Jurídicas 

Art. 12. As Consultarias Jurídicas, órgãos administrati
vamente subordinados aos MinistrQs de Estado~ ao Secretá
riO-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidéncia 
da República e ao Chefe do Estado-Maior das ForÇas Arma
das, compete, especialmente: 

I- assessorar as autoridades indicadas no caput deste 
artigo; 

II- exercer a coordenação dqs ôrgãos jurídicos dos res
-pecüvos órgãos autónomos e entidades Vinculadas; 

III- fixar _a interpretação da Constituição, das leis, dos 
tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente 
seguida em suas áreas de atuação e coordenação quando não 
houver orientação normativa do Advogado-Geral da União; 

IV- elaborar estudos e preparar informações, por solici
tação de autoridade indicada no caput deste_ artigo; 

V -assistir a autoridade-assessorada no controle interno 
da legalidade administrativa, dos atas a serem por ela prati
_.c_adosou já_efetivados, e daqueles oriundos de ç)rgão ou entida
de sob sua _coordenação jurídica; -

VI- examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito -do 
Ministério, Secretaria e Estado-Maior das Forças Armadas: 

a) os textos de edital de licitação, com oS dos respectivos 
contratos ou instrumentos congéneres, a serem publicados 
e celebrados; 

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, 
ou decidir a dispensa, de licita:çãô. 

CAPÍTULO VII 
Da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

Art. 13. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
órgão administrativo subordinado ao titular do Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento, compete especialmente: 

I- apurar a liquidez e certeza da dívida ati v a da União 
de natureza tributária, inscrevendo-a para fins de cobrança, 
amigável ou judicial; 

II- representar, privativamente, a União na execução 
de sua dívida ativa de _caráter tributário; -- -

III -exercer a repres~ntação e promoção a defesa e o 
controle dos interesses da Fazenda Nacional nas entidades 
de cujo capital participe da União;_ 

IV-examinar previamente a legalidade dos contratos, 
acordos, ajustes e convênios que interesse ao Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento, inclusive os referentes 
a dívida pública externa, e promover a re~pectiva rescisão 
por via administrativa ou judicial; 

V- representar a União nas causas de natureza fiscal. 
Parágrafo único. São consideradas causas de natureza 

fiscal as relativas a: 
I- tributos de competência da União, inclusive irifra- -

tores ã legislação tributária; 
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II -empréstimos compulsórios; 
III- apreensão de mercadorias, naciOnais ou estr3.ngei-

ras; 
IV- decisões de órgãos do contenciOSo admínistrativo 

fiscal i 
V - benefkfOS-e Tsenções fiscais; -
VI -créditos e estímulos fiscais à exportação; 
VII -responsabilidade tributária de transportadores-e 

agentes marítimos; - -
VIII -incidentes processuais suscitados em ações de na

tureza fiscal. 
Art. 14. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

desempenha as atividades_ de consulto ria e assessoramento 
jurídicos no âmbito do Ministério -da Economia, Fazenda e 
Planejamento e seus órgãos autônomos e ente_s_ tutelados. 

Parágrafo único. No desempenho das atividades de con
sultaria e assessoramento jurídicos, a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional rege-se pela presente lei complementar. 

Art. 15. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
sua estrutura e funcionamento, bem como a Carreira de Procu
rador da Fazenda Nacio-nal, serão disciplinadas em lei ordi
nária de inciativa do Poder Executivo, dentro de cento e oiten
ta dias. 

CAPÍTULO VIII 
Do Gabinete do Advogado-Geral da União e da 

Secretaria de Controle Interno 

Art. 16. O Gabinete do Advogado-GeraLda União tem 
sua competência e estrutura fixadas no Regimento Interno 
da Advocacia-Geral da União. 

Art. 17. A Secretaria de Controle Interno rege-se, 
quanto às suas competência e estrutura básica, pela legis18.Çã0 
específica: -- -- -

TÍTULO Ill 
Dos Advogados da União 

CAPITULO I 
Da Carreira 

Art. 18. A Carreira de Advogado da União compõem-
se dos seguintes cargos efetivos: 

I- Advogado da União de 2• Categoria (inicial); 
II-Advogado da União de 1~ Categóriã {iilteffuediária); 
III- Advogado da União de Categoria Especial (final). 
Art. __ l9. O ingresso na Carreira· de Ad-v(ig3d0-ãã.-União 

ocorre na categoria inicial, mediante nomeação, em caráter 
eíetivo, de candidato habilitado em concurso público, de pro
vas e títulos, obedecida a ordem de classifiC-açãO. - - -

§ 1"' O concurso público deve ser realizado na hipótese 
em que o número de vagas da Carreira exceda a, dez por 
cento dos respectivos cargos, ou a critério do Advogado~Geral 
da União, observado o interesse da Administração. 

§ 2"' O candidato, no momento da inscrição, há de com
provar um mínimo de dois anos de prática forense. 

§ 3" Considera-se título, para o fim previsto no caput 
deste artigo, o exercício profissional de consultaria, assessoria 
e diretoria, bem como o desempenho de cargo, emprego ou 
função de nível superior, com_atividades eminentemente jurí-

~-- . 

§ 4" A Ordem dos Advogados do Brasil é representada 
na banca examinadora dos concursos de ingresso na Carreira 
de Advogado da União. 

§ 59 Nos dez dias seguintes à nomeação, o Conselho 
Superior da Advocacia-Geral da União deve convocar os no-

meados para escolha de vagas, fixando-lhes prazo impror-
rogável. -

§ 6"' Perde o direito à escolha de vaga- O nonieado que 
não atender à convocação a que se refere o parágrafo anterio_r. 

Art. 20. Os dois_prl~tieíros anosde_.ex~r.cício efl?. cargo 
.ínicial· da Carreira de_Ad~ogado da União correspondem a 
estágio confirmatório. -

Parágrafo único. SãO réquisitO§_da_cQnfirmação rio car
go a observância dos respectivos deveres, proibições e impedi
mentos, a eficiência, a .disciplina e a assiduidade. 

CAPÍTULO II 
Da Lotação e da Distribuição 

Art. 21. Os advogados da União são lotados e distri
buídos pelo Advogado-Geral da União. 

Parágrafo único. A lotação de Advogado da União nos 
Ministérios, na Secretarici:.Gúal e demais Secre-tarias da Presi
dência da República e no Estado-Maior das Forças Armadas 
é proposta por seus titulares. 

CAPÍTULO III 
D:t Promoção 

Art. 22. A promoção de Advogado da União consiste 
em· seu acesso à categoria imediatamente supe:rlor àquela em 
que se encontra. 

Art. 23.. As promoções -são processadas semestralmen
te pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União-, para 
vagas ocorridas até 30 de junho e até 31 de dezembro de 
cada ano, obedecidos, alternadamente, os critérios de antioüi
_dade e merecimento. .- . __ 0 

_ 

· Art. 24. A promoção por merecimento de-ve obedecer 
a c~térios objetivos, fixados pelo Conselho Superior da Advo
cacta-Geral da União, dentre os quais a presteza e segurança 
no desempenho da função, bem como a freqüência e o aprovei:. 
tamento em cursos _de aperfeiçoamento reconhecidos por ór
gãos oficiais. 

Parágrafo único. A promoção por metecimetitb da- 1~ 
Categoria para a Especial, pressupõe a apresentação de' traba
lho escrito, sobre assunto jurídico de relevância para a institui
ção, à banca examinadora especialmente designada pelo Con
selho Superior da Advocacia-Geral da União. 

CAPÍTULO IV 
Dos Direitos, dos Deveres, das Proibições, 

dos Impedimentos e das Correições 
· SEÇÃ01 
Dos Direitos 

. Art. 25. ,Os Advogados da Uriião, Membros efetivos 
da Advocacia-Geral da União, têm os direitoS -previstos rio 
regime jurídico único de que trata o art. 39 da Constituição, 
e nesta lei complementar. 

Parágrafo úriíCo. Os cargos de Advogado da União têm 
vencimento e remuneração-estabelecidos em lei própria, ob
servado o disposto no art. 135 da Constituição. 

SEÇÃO.II 
Dos Deveres, das Proibições e dos Impedimentos 

Art. 26. -Os Membros efetivos da Advocacia-Geral da 
União têm os· deveres previstos nó- Regime Jurídico_ Único 
de que trata o art. 39 da Constituição, bem como se sujeitam 
às-proibições e impedimentos estabelecidos nesta lei comple
mentar. 
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Art. 27. Além das proibições decorrentes do exercício 
de cargo público, aos Membros efctivos da Advocacia-Geral 
da União é ve_d_ad_o:_ _ __________ _ 

I- exercer advocacia fora das atribuições institucionais; 

II- contrariar súmula, parecer normativo ou orientação 
técnica adotada pelo Advogado-Geral da União·;· · 

III- manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, 
sobre assunto pertinente às suas funções, sãlvó- ordem, ou 
autorização expressa do Advogado-Geral da União. 

Art. 28. É defeso aos Membros efetívos da Advoca
cia-Geral da União _exercer suas funções em processo judicial 
ou administrativo: 

I- em que sejam parte~ 
II- em que hajam atuado como advogado de qualquer 

das partes; 
III- em que seja interessado parente consangüíneo ou 

afim, em linha reta ou colateral, até o __ segundo grau, bem 
como cônjuge ou Companheiro; -

IV- nas hipóteses da legislação processual. 
·Art. 29. Os Membros efetivos da Advocacia-Geral da 

União devem dar-se por impedidos: 
I- quando hajam proferido parecer favorável à preten

são deduzida em jufw pela parte adversa~ 
II- nas hipóte_scs da legislação processual. 
Parágrafo úniCo. Nas situações prvistas neste artigO, 

cumpre seja dada ciência, áo superior hierárquicO imediato, 
em expediente reservado, dos motivos do impedimento, obje
tivando a designação de substituto. 

Art. 30. Os Membros efetivos da Advocacia-Geral da 
União não podem participar de comissão ou banca de concur
so, intervir no seu julgamento e võtar sobre Organização de 
lista para promoção ou remoção, quando concorrer parente 
consagüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o segundo 
grau, bem como cônjuge ou companheiro. · 

SEÇÃO III 
Das Correições 

Art. 31. A .atívidade funcional dos Membros efetivos 
da Advocacia-Geral da União está sujeita a: 

I- correição ordinária, realizada anualmente pelo Cor
regedor-Geral e respectivos auxiliares; 

II- correição extraordinária, também realizada pelo 
CorrEgedor-Geral e por seus auxiliares, de ofício ou por deter-
minação do Advoga_do-Geral da União. -

Art. 32. Concluída a correição, o· Corregedor-Geral de
ve apresentar ao Advogado-Geral da União relatório, propon
do-lhe as medidas e providências a seu juízo cabíveis. 

Art. 33. Qualquer pesSoa pode represe-ntar ao Correge~ 
dor-Geral da Advocacia da União contra_ abuso, erro gros~ 
seiro, omissão ou--qualquer Outra irregularidade funcional dos 
Membros da Advocacia-Geral da União. 

TÍTULO IV 
Das Citações, das Intimações e das Notificações 

Art. 34. A União é citada nas causas em que seja inte
ressada, na condição de autora, ré, assistente, oponente, re
corrente ou recorrida, na pessoa: 

I- do Advogado-Geral da União, priViHViO:iêOte·; nas 
hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal; 

II- do Advogado-Geral Adjunto da União~ nas hipóte-
ses de competência dos tribunais superiores; -

III- do Advogado Regional Adjunto da União, nas hi
póteses de competência dos demais tribunais; 

___ IV- do Advp_gado-Chcfe _da l.Jnião, nas hipóteses de 
competência dos juízos de primeiro grau. 

§ 1"' Em caso de ausência das autoridades previstas nos 
incisos I a IV deste artigo, a citação se dará na pessoa do 
substituto eventual. 

§ 2"' As intimações e notificações são feitas na pessoa 
de Membro da Advocacia-Geral da União que oficie nos res
pectivos autos. 

§ 39 Ressalvam-se do disposto neste artigo as causas 
de competência privativa da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, às quais se refere o inciso II do art. 13 desta lei 
complementar, bem como aquelas objeto de seu inciso V. 

TITULO V 
Dos Pareceres e da Súmula da Advocacir- -Geral da União 

Art. 35. É privativo do Presidente da República subme
ter assuntos ao exame do Advogado~ Geral da União, inclusive 
para seu parecer. 

Art. 36. Os pareceres ·do Advogado-Geral da União 
são por este submetidos à aprovação do Presidente da Repú
blica. 

§ 1 ~ O parecer aprovado e publicado juntamente com 
o despacho presidencial vincula a Administração Federal cujos 
órgãos _e entidades ficam obrigados a lhe dar ftcl cumprimento. 

§ 2~ O parecer aprovado, m-as não publicado, obriga 
apenas as rcpaftiçõCS: intefessádas, a partir" do momento em 
que dele- tenham ciência. -- -- - - -

Art. 37. Consideram-se, igualmente, pareceres do Ad
vogado-Geral da União, para os efeitos- do art. 36 desta lei 
complementar, aqueles que, emitidos pela Consultoria~Geral 
.da União, sejam por ele aprovados e submetidos ao Presidente 
da República. 

Art. 38. Os pareceresdas Consultarias Juridícas, apro
vados pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e pelos 
titulares das demais Secretarias da Presidência da República 
ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, obrigam, 
também, os respectivos órgãos autónomos e entidades vincu-
ladas. -

Art. 39. A Súmula da Advocacia-Geral da União tem 
caráter obrigatório-quanto a·todos os órgãos jurídicOs enume
rados nos arts. 2o e 3"' desta lei complenlentar. 

- § 1• O enunciado da Súmula editado pelo Advogado
Geral da União há de ser publicado no Diário Oficial da União, 
por três dias consecutivos. 

§ 29 No início de cada ano, os enunciados existentes 
devem ser consolidaclos e publicados no Diário Oficial da 
União. -

Art. 40. Os pareceres aprovados do Advogado-Geral 
da União inserem-se em coletânea denominada "!,-arecere-s 
da Advocacia-Geral da União", a ser editada pela Imprensa 
Nacional. 

TÍTULO VI 
Dãs ÚisposiÇõeS Gerais e Finais 

Art. 41. O Regimento Interno da Advocacia-GeraL da 
União é editado pelo Advogado-Geral da União, observada, 
a presente lei complementar. 
- § 19 O Regimento Interno deve dispor sobre a compe
tência a estrutura e o funCionamento da Corregedoria-Geral 
da AcÍvocacia da União, da Adovacacia-Geral Adjunta da 
União, da Consultoria-Geral_da União, das Çonsultorias Jurí
dicas, do Gabinete do Advogado-Geral da União e dos Gabi
netes dos Secretários-Gerais, do Centro de Estudos, da Dire~ 



5192 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1992 

toria-Geral de Administração e da Secretaria de COntrole 
Interno, bem como sobre as- atribuições de seus titulares e 
demais integrantes. - -

§ 29 O Advogado-Geral da União pode conferir, no 
Regimento Interno, ao_ Advogado-Geral Adjunto da União 
e ao Consultor-Geral da União, atribuições conexas às que 
lhe prevê o- art. 5"' desta lei complementar. 

§ 39 No Regimento Interno são disciplinados os proce
dimentos administrativoS concernenteS-aos trabalhos jurídicos 
da Advocacia-Geral da União. 

Art. 42. É facultado ao Advogado-Geral da üni.ão con
vocar quaisquer dos integrantes dos órgãos jurídicos que com
põem a Advocacia-Geral da União, para instruções e esclare-
cimentos. -

Parágrafo único. A- conVocação de que trata este artigo 
é igualmente facultada quanto aos integrantes dos órgãos jurí
dicos objeto do art. 39 desta lei complementar, sujeitos à 
orientação normativa e à supervisão técnica do Advogado
Geral da União. 

Art. 43. O Advogado-Geral da União pode requisitar 
servidores dos órgãos ou entidades da Administração Federal, 
para o desempenho de cargo em comissão ou _atividade outra 
na Advocacia-Geral da União, assegurados ao s_ervidor todos 
os direitos e vantagens a que faz jus no órgão ou entidade 
de origem, inclusive_ pro-moção. _ 

Art. 44. Os cargos da Advocacia-Geral da União inte
gram quadro próprio. 

Art. 45. São momeados pelo Presidente da Reprlblica: 
I- mediante indicação do Advogado-Geral da União, 

os titulares dos cargos de natureza especial de Corregedor
Geral da Advocacia da União, de Advogado-Geral Adjunto 
da União, de Consultor-Geral da UniãO, de SecrétáiiO de 
~ontencioso e·-de SecretáriO-Geia! de -Consultaria, cOfio os 
titulares dos cargos em comissão de Corregedor-Auxiliar~ de 
Procurador Regional, de Consultor da União, de Procura
dor-Chefe e de Diretor-Geral de Administração; 

II- mediante indicação do Ministro de Estado do Secre
tário-Geral ou titular de Secretaria da Presidêllcia' da Repú
blica, ou ·do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, 
os titulares dos cargos em comissão de Consultor JurfdfCú; 

III- mediante indicação do Ministro de Estado da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento, o titular do_ cargo em comis
são de Procurador-Geral da 
Fazenda Nacional. 

§ I' São escolhidos dentre os Membros efetivos da Ad
vocacia-~eral da União o Corregedor-Geral, Os Corregedo
res-Auxiliares, os--Procuradores Regionais e os Procurado
res-Chefes. 

§ 2• _ O Presidente da República pode delegar ao Advo
gado-Geral da União compétência parã. proVá, nos-termos 
da lei, os demais cargos, efetivôs e em comisSão, da instituição. 

Art. 46. Aplica-se -aO Advogado-Geral da União, ao 
Advogado-Geral Adjunto da União, ao Consultor-Geral da 
União, aos ConSultores dã União e aos Consultores Jurídicos, 
no que couber, o Capítulo IV do Título III desta lei comple
mentar. 

Art. 47. Aos titulares de cargos de confiança, sejam 
de natureza especial ou em comissão, da Advocacia-Geral 
da União, assim como aos Membros efetivós desta é vedado 
manter, sob sua· chefia imediata, parente consangüíneo ou 
afim, em linha reta ou colateral, até o se-gundO grau, bem 
assim como cônjuhge o·uocompanheiro: -

Art. 4S. Os Membros e servidores dá. Advocacia-Geral 
da União detêm identificação funcional específica, conforme 
modelos previstos em seu Regimento Interno. · 

TíTULO VIl 
Das Disposições Transitórias_ 

Art. 49. É extinto o cargo de Consultor-Geral da Repú
blica, de natureza especial. 

Art. _50. É criado, com natureza especial, o cargo de 
Advogado-Geral da União. 

Art._ 51. São criados, com naturez~ espC'cial, os cargos 
de Corregedor-Geral da Advocacia da Ur 1ao, de Advoga
do-Geral Adjunto da União e de COnsultor-Gi:ral da União, 
privativos de Bacharel eril Direito, de elevado saber jurfdico 
e reconhecida idoneidade, com dez anos de prática forense 
e maior de trinta e cinco anoS. 

Art. 52. É extinto o cargo em comissão de Secretá· 
rio-Geral da Consultaria-Geral da República. 

Art. 53. São criados os cargos de Secretário-Geral de 
Contencioso e de Secretário-Geral de Consultaria, de natu
reza especial, privativos de Bacharel em Direit,J que reúna 
as condições estabelecidas_ no art. 51 desta lei complementar. 

Art. 54. Os cargos de Consultor Jurídico_ são privativos 
de __ Bacharel em Dire_ito de provadas capacidade e experiência 
e reconhecida idoneidade, que tenham cinco anos de prática 
forense._ ---

Art. 55 .. As Assessorias Jurídicas da Secretaria-Geral 
e_ das demais Secretarias da Presidência da R!.!púhlica são 
transformadas em Consultarias Jurfdicas. 

Parágrafo único. Os atuais cargos de Chefe de Asscs
s~ria Jurídica dos órgãos a que se refere_'? caput deste artigo 
sao transformados em cargos de Consultor Jurídico. 
_ · · Art. 56. São transpostos para cargOs em comissão do 

qU:adr? da Advocacia-Geral da União os cargos em comissão, 
pn~a.trvos a de Bacha!el em Direito, existentes no órgãos 
Jundicos da Consultona-Geral da República, da Secretaria
Geral e das d~mais Secretarias da PresidênCia da República. 
do Estado-MaiOr das Forças Armadas, dos Ministérios e res
pectivos órgãos autónomos; exceto os çlo Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento. 
· · Art." 57. Dentro de_c~rito e oiterit3.'dias o Poder Execu
tiv<?, en':i~~á I?r?jeto _de lei def}nindo a_ si(uaç~o dos atuais 
assistentes Jundicos, os quais poderão ingressar na Cãrreira 
d~ Advogado-Geral da União mediante concurso Público es~ 
pecífico, nos termos do artigo 131, parágrafo 2P da Constituição 
FederaL 

Art. 58. A opção, facultada pelo § 2' do art. 29 do 
Ato das Disposições Const_ituCionaís TranSitórias de 1988, aos 
Procuradores da República, deve ser manifestada, ao Advoga· 
do-Geral da União, no prazo ímprorrogável ·de quinZe dias, 
contado da publicação da lei prevista no parágrafo únicô do 
art. 25 desta lei complementar. 

· Art. 59. São criados no Quadro da Advocacia-Geral 
da União seiscentos cargos de Advogado da União de 2~ Cate
goria, a serem providos mediante aprovâção em concurso pú
blico, de prova e títulos, na forma desta lei complementar. 

§ 1' Cabe ao Advogado-Geral da União, excepcional
mertt~. disciplinar, em ato próp-rio, O ptimeiro concurso púb1i
co, de provas e títulos, destinado ao provimento de cargo 
de Advogado da União de 2~ Categoria.- -

§ 29 O concursO público a que se refere o § 1'' deste 
artigo deVe. ter o respectivo edital publicado nos sessenta dias 
seguintes. à posse do Advogado,Geral da União. 
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Art. 60. Passam a integrar o Quadro -da .Advocacia
Geral_da União os cargos efetiVos 'da.s atividades-meio da 
Consultaria-Geral da República e seus titulares. 

Art. 61. -~Até que seja promulgada a ,lei prevista no art. 
25 desta lei __ complementar, ficam assegurados aos titulares 
dos cargos efetivos e em com-is-São, privativos de Bacharel 
em Direito, dos atuais órgãos da Advocacia Consultiva da 
União, os vencimentos e vantagens a que fazem jus. -

Art. 62. __ A lei especial objeto do art. 25 desta lei com
plementar deve disciplinar a remuneração dos integrantes dos 
órgãos previstos no- art. 2'', dos titulares de seus cargos efetivos 
e de confiança, bem como a dos dirígentes, vedandO-lhes a 
participação na arredação de tribu1os, contribuições _sociais 
e multas, o recebimento de honorários de .su.cumbt!nGia e a 
percepção de valor pró~labore. 

Art. 63. Nos primeiros dezoito meses de víg~nciã.-desta 
lei complementar, os cargos de confiança- óbjeto dq § 1"' do 
art. 45 podem ser exercidos por Bacharel em _Direito não 
integrante da Carreira· âe Advogaçlo _da União, obs_ervados 
os requisitos impostos pelo art. 51, bem como o disposto 
no art. 46. 

Art. 64. São interrompidos, por trinta dias, os prazos 
em favor da União, a partir da vigência desta lei comple
mentar. 

Parágrafo úniCo. A interrupção prevísta rio caput deste 
artigo não se aplica às causas em que as autarquias e as Itirida
ções públicas sejam autoras, rés, assistentes, ~põOentés, recor
rentes e recorridas, e àquelas de competência da Procurado
ria-Geral da Fazenda Nacional. 

Art. 65. Con:tTnU-am a funcionai", em suá.s estruturas e 
competências 3nterió:feS, por· noventa dias, a contar da vigên
cia desta lei complementar, os órgãos de consultaria e assesso
ramento jurídicos do Poder Executivo, ressalvado o disposto 
no art. 15. - - ---- -

Art, 66. É transferido, para a Advogada-Geral da 
União, o acen-o patrimonial dos órgãos jurídicos indicados 
no art. 56 desta lei complementar. 

Art. 67.. É o Poder Executivo-autorizado a remanejar, 
para a Advocacia-GeraLda União, a dotação orçamentária 
da Consultaria-Geral da República e os recursos orçamen
tários previstos para os órgãos jurídicos da Secretaria-Geral 
e demais Secretarias da Presidência da República, dos Ministé
rios, e respectivOs 6rgãos autôriomos, exceto os do Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento. 

Art. 68. Esta lei complementar entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 69. RevogamMse as disposições em contrário. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 586, DK18 DE OUTUBRO 
DE 1991, DOS SRS. MINISTROS DE ESTADO DA 
JUSTIÇA, DA ECONOMIA, FAZENDA E PLAl'\EJA
MENTO, DO CONSULTOR-GERAL DA REPUBLI
CA E DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO FE
DERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. . 

Excelentíssimo Senhot.PfesideiJ.te Mda E.epública. 
A COD.stitUição de _1_9_8_8 adotou_ o sistema Qe separação, 

no domínio federal, de atividades até então exercidas em caráM 
ter indiviso! as de fiscal da lei e de adyogado da União. Movida 
pela evidência, resultante da lógica e da experiência, de que 
a ninguém é dado bem desincumbir-se de desígnios confliM 
tantes, a Assembléia Nacional Constituinte optou por um mo
delo- já praticado, com êxito, pelos Estados da Federação 
-onde essas relevantes funções foSsem atribuídas a institui
ções difererites, para: trataniento exclusivo e exemplar. 

Sob estaincontroversa premissa. portanto. a nova ConstiM 
tuição deu ao Mfnistérió Público da União a tarefa de zelar 
pelo respeito aos direitos; e, para representar a União Judicial 
a extrajudicialmente, bem como prestar serviços de consUl
taria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo Federal, 
concebeu a Advocacia-Gei"al da União. 

A vista da complexidade dos encargos cometidos a tal 
instituição, determinou-se, ainda, que sua organização e fun
cionamento se fizessem nos termos de lei complementar pró
pria. E, em virtude do quadro catastrófico que_ se 'delineara 
em desfavor da União no âmbito das demandas judiciais, 
disposição constitucional transitória deu cento e vinte días. 
a partir da promulgação da Lei Maior, para que o Presidente 
da República encaminhasse ao Congresso Nacional referido 
projeto. 

Há muito já expirara este prazo quando o Governo passa
do apresentou ao Parlamento sua proposta normativa sobre 
a matéria. Cinco meses depois, Vossa Excelência era o Presi

-dente da República, e o ideário do Brasil Novo inspirou a 
retirada daquele projeto para que fosse ajustado aos postu
lados de modernização administrativa e austeridade, diretrizes 
capitais da nova gestão. 

Contudo, a determinação maior de dar cumprimento ao 
texto constitucional írnpediu que a Advocacia-Geral da União 
se destinasse ao ostracismo: na precisa medida em que os 

.. t~Il"l:a~ j_~rídiCO$ de sup~_rlfitiva import_ãncia toc;am à Consul_to~ 
ria-Geral da República, a esta coube dar seguimento -como 
aliás sucedeu outrora - à elaboração de um novo projeto 
para aquela instituição. Por sua vez, a Secretaria da Adminis
tração Federal ajustou, com precisão sistemática, a nova figura 
institucional às modernas diretrizes administrativas existentes. 

Procurando conciliar carência de tempo com necessidade 
de exatidão, a Casa trabalhou incessantemente, discutindo 
idéias básicas, qual a melhor" estrutura para- as mesmas. Para 
este labor contou-se com o proficiente auxílio da Secretaria 
da Administração Federal, da Procuradoria-Geral da Repú
blica e da Procuradoria-Geral da Fal-enda Naci_onal, por ii~ ter
médio de seus titulares. O te:x;.to qUe "Ora se oferece a Vossa 
Excelência é, assim, resultado do consenso a que se chegou 
sobre a instituição. 

Cabe, deste modo, pormenorizar alguns pontos do pro
jetO-de Lei Complementar. 

Conceberam-se, basicamente, duas formas principais de 
atuação da Advocacia-Geral: no âmbito consultivo e na área 
contenciosa. A primeira estruturou-se, nos limites impostOs -
pelo art. 131 da Lei MaiOi, à luz da já -existente Advocacia 
Consultiva da União, cuja sistemática, gradativamente aper
feiçoada pelo passar de décadas, responde com sucesso pelo 
deserilpenho do serviÇo jurídico à União_ Federal. 

O outro lado da AdvocaciaMGeral da União- que. efeti
vamente, significa uma -bOa- riõv-id3âe -. é o contencioso. 
ou· Seja, o que_ há de represe-ntar a UniãO, defendendo~a. 
onde quer que seja chamada a juízo. Trata-se de aspecto 
vital à instituição: doravante, à conta desta exata circunstância, 
a União Federal passa a ter advogados próprios, cujo exclusivo 
mister é honrá-la perante os Tribunais-pondo termo, dessar
te, àquela incumbência constitucional transitória, eminente
mente residual, dada ao Ministério Público Federal de defen
der a União, podendo este, finalmente, dedicar-se na íntegra 
à sua precípua função de fiscal da lei e representante da socie
dade. 

De resto, e nos moldes da Constituição da República. 
situou-se a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional como 
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órgão vinculado à Advocacia~Geral da Un~ão. A lei Coniple
mentar, como apresentada, comete_ àquele órgão tudo que 
toca a dívida ativa da união de natureza tributária e às causas 
de natureza fiscal. 

Em suma, da Lei Complementar resultante desse projeto 
há de surgir -uma -inStituição forte, composta pOro eSpecialistas 
em Direito, que lograrão patrocinar a União e bem orientá-la. 
EVidente que, tendo em vista os moldes constitucioriã.Is do 
Federalismo brasileiro, a defesa da União e de seu património 
a todos interesses, daí por que maior a vontade geral de que 
ela ocorra com inexcc_díveis percuciência e dedicaçâá: esta 
a exata crença da Consultaria-Geral da República, e o fiel 
espíritO da presente contribuição. -

Na hipótese de anuir Vossa Excelência ao projeto em 
questão, devemos encarecer, ainda, sua solicitação de urgência 
para a apreciação congressual, na forma do art. 64- § 1~ 
da ConstituiçãO. Evidente que a Lei da AdVocacía~Geral da 
União_ é de importância extrema para ·;;fTJTifãõ - destaca
damente para o Executivo -, sendo seu advento um marco 
significativo na boa defesa dos valores que aqucl_~ ente perso
nifíca e persegue. -Á urgência, que o qu3dro atual evoca. 
é irrecusável, e há de pautar, no Parlamento, a tramitação 
desta proposta. 

Renovamos a Vossa Excelência protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Jarbas Passarinho - Marcílio Marques Moreira - Carlos 
Garcia 

MENSAGEM N• 153, DE 1992 

Senjores Membros do Corigresso Naci<Yilal, 
Em aditamento à Mensagem n" 587, de 28 de outubro 

de 1991, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhada da Exposição de motivos dos Senhores 
Ministro de Estado da Justiça e Consultor~Geral da República, 
a anexa proposta de alteração do Projeto_ de Lei Comple~ 
mentar n"73, de 1991, que "Institui a Lei Orgânica da Advoca
cia-Geral da União, e d_á outras providências". 

Brasilia, 12 de mato de 1992. -Fernando Collor de Mello. 

EXPOSIÇÃODE MOTIVOS CONJUNTA N' 194, DE 12 
DE MAIO DE 1992, DOS SENHOREs-MINISTROS 
DE ESTADO DA JUSTIÇA E CONSULTOR-GERAL 
DA REPÚBLICA _ _ _ 
Exce'!entíssíniO-S"enhor Presidente da República. 
Vimos submeter ao seu elevado descortino a anexa pro

posta de alteração do Projeto de Lei Cámplementar n9 73, 
de 1991, que "institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral 
da União, e dá outras providências". 

Referido projeto~ Senhor Pre_sidente, motivou ce~ emen
das parlamentares, muitas das quais conexas_ a_m-atérla:s sujei
tas a iniciàtiva PfivatiVà _de~ Vossa Exceléncía. Assiln sendo, 
seu ilustre Relator, o DepUtado José Luiz Clcrot, desenvolveu 
entendinlentos com o Poder Executivo, após os quais se elabo
rou a presente proposta, no fito de apresentá-la a sua alta 
deliberação. _ -

A proposta trazida a seu exame inclui na Adv_ocacia~Geral 
da União, como órgãos Vinculados, "as Procuradorias e De~ 
partamentos Jurídicos das autarquias e fUndações públicas, 
inclusive as especiais e l:l:ii.iverSítárfas", inclusão cuja ·neces-si
dade se evidenciou em face de recentes e importantes litígios 
nos quais· o interesse da União esteve, e- está, a caigo de 
dignos procuradores autárquicos. 

Ademais da inclusão em realce, a proposta objetiva, nota· 
damente, venha a conter, a lei complementar exigida pela 

Carta Federal (art. 131), não só as normas voltada-s à organi
zação e ~o funcionamento da Advocacia-Geral da União, co· 
mo outras, de natureza ordinária, indispensáveis a que se 
irriplante a nova instituição. Isso, no intuito de mais e melhor 
Se conjugarem as regras complementares_ e ordinárias em tela. 
· ·· :Dentre as nOrmas càffiptementares contidas na proposta. 
Senho·r Presidente, configura ponto sensível a que enseja, 
ao advogado-G~ral dado, por motivo de necessidade do servi-

- ço e em caráter eXcepcional e provisório, designar, para repre· 
sentá~la judiciª-lmente, não só Procuradores d;a Fazenda Na
cional, mas Assistentes Jurídicos (art. 81); dentre aquelas ordi
nárias, pontos sensíveis evidenciam __ aS relativas à trans~or
mação de cargos e à inclusão, na Carreira de Advogado da 
V ~ião, de seus atuais ocupantes ( arts. 62 e 63) _· J'ermitimo-no_s 
registrar que, no seu aviamento, tivemos presenfe ã cifCUns
:tância, inafastâvel, de que a Advocacia-Geral da.União deverá 
exercer sua representação tão logo publicada a respeitante 
lei complementar (A.D.C.T., arc29), bem assim o contexto 
do atual Serviço Jurídico da União. 

_ Na hipótese de Vossa Excelência acolher a anexa pro
posta, encarecemos-lhe que, a propósito, seja solicitada ao 
Cõilgresso Nacional urgência, na forma do § 1" do art. 64 
da Constituição. 

Respeitosamente, Célio Borja, Ministo da Justiça- Célio 
Silva, Consultei-Geral da República 

Constituição 
República Federativa do Brasil 

1988 

'TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

SEÇÃO Vlll 
Do Processo Legislativo 

SUBSEÇÃO Ill 
Das Leis .•...... .-...................................................................... . 

Art. 64v A- discussão e votação dos projetas de lei de 
iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal 
Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara 
_dos Deputados. 

§ 1" O Presidente da República poderia solicitar urgên
cia para apreciação de projetas de sua iniciativa. 

§ 29 Se, no caso do parágrafo anteri_9r, a C~rnara dos 
DepUtados e o Senado Feçi(!ral não se manifestarem, cada 
qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco ·dias, sobre 
a proposição, será esta incluída na ordem do dia, sobrestan· 
do-s_e a deliberação quanto aos demais assuntos, para que 
se ultime a votação. 

§ 39 A apreciação das emendas do Senado Federal pela 
Câmara dos Deputados far~se-á.no prazo de dez dias, obser
vado quanto ao mais o_ disposto-no parágrafo anterior. 

§ 49 Os prazos do § 2" não correm nos periódos de 
rece~sp 4o Congresso Nacional, nem se aplicam á.os projetas 
de código. 

CAPÍTULO IV 
Das Funções Essenciais a Justiça 
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SEÇÃO II 
Da Advocacia-Geral da Uirião 

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição 
que, diretamente ou através. de órgão vinc·utado, representa 
a União, judicial c extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos ter
mos_da lei Complementar que dispuser sobre sua organização 
e funcionamento, as atiVídades de consultaria e ass-essora
menta jurídico do Poder Executivo. 

§ 1 '' A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Ad
vogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente 
da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, 
de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

§ 29 O ingresso n_as classes iniciais das carreiras da insti
tuição de que trata este artigo far-se~á mediante concurso 
público de provas e títulos. _ _ 

§ 3~ Na execução da dívida ativa de natureza tnbutária 
a representação da U níão cabe à Procuradoria~Geral da Fa
zenda Nacional, observando o disposto em lei. 

PROJETO DE LEI DA C.!.MARA 
N' 59, DE 1992 

(n2 1.4911'91, na: Casa. de ofi$.em) 

Requlamonta o ,u·t. n, l.nc1ao XXI, dD. 
con>"~':.lL\llÇ<IO Fcdcc4l, ins.,;itui norm"s p4.ra 
liC1':.'!1Ç0'"111 ,. c·:ntriltt:l.S d;, l\dml.nl.>~tr4<;:..IO 
PúbllCD. .. •13. <~lltt".l:!l ['!"<:'Vi.do!!nCi.ol:!l. 

O CO:NGRI::SSO KACIOIUU .. <.\<:<:reta• 

CAPl.Tt,;I.O I 
DU DlSPOStÇO~S GEIU\15 

SI!:ÇÂO I 
pes· PRU1C1PIOS 

~t. lg ... E5ta lel. P.:n;.ab<"lt>cco ""' nO!:"t'14.S JCOroi:s.·r!.o 
••to~~tuto jurldi.::o cta11 \i.eltaçc:.~~: c eont1.·a.~<">:f_ <1<1lnln.t..striltivo:s 
~r~iTI<':":t~:s -" rbt,l'l, s~rv1~·rs, <"ompril~.' ~-~C.J."ôes, J.!L••naçOes, 
<.t• .,b,erv.~nr1.J. obrlç.n ..... na pelll Ad.mimstr'J.ç.1o Píl~1 ic_J r/1:-eta, 
lndit"eta ..:..1 Fo..no::::ll,e.t..U'"'<'ll. <.te qt;..1lquot>r i_o'!l Po:;<1'"!-!"~" -~a Un_:_·H· 

?.,:--.~;l:"a~o ún~ço~·.,- ApL 1 ,;.~~:~-so, ~llt:\b('•m, ,_ 'iU.J.l-:tuec '1o9 
'Pode-r~~ (:!~ ~-"~"-d<-'9, .,.~ O!st.ci.to !'...-:11'!:--.ll ~ d<:'l!i- l'uil_l.Ctp.os as 
no:t:'lllll9 .;~~:~~_,. .:stab~lcCJ.•!.ls por ·e,-:;-e·l':!ltd~>t~.o. 

Jv.·:. ;:~ .. -As ç:obr.::,.., 9a,rvt-;os, ~~~r~"' :..oc;aç·<:'!as l!t 

.1li~•ri3:;~o..- J<o~ '.w.mi.nJ.stiaÇ.lO PCl!"-!u::-1, 'luan~o con':.rat.s-:!as co:n 
~:or;elro.=.~ .;.;-r:.i.v neceasil.r1i1mente· ,-;,-('--:~<1tda!11 ~P! lic:Otaçlio, 
::-o:a•!ll~i1j I>' «-:! t>1 :- t<:lua,s previSta~ "'"'"t,'l l..-!. · 

' · :t-.;.i.~··-fe"!'.> unJ.eo. ~·-rar_., fln$ ·:le::!lt..s Ccl. ~·vr..sleer<!l·'!'e 
, •'"1"!"1\t'• .~·.-·!·.· • ''!Udl<:j'\111:- ajL: .. te ~,nt:l" "'rq.!::>~ ,..u '""'·~~-~::~~~: ja 
"-c'~i•n::;· •• • .:.~~' ,..::_~;,J..a.ca e ~al:"t;:.eular•'"'· "'"" '!'-'"" l'-!1~11 .om ... <.lc · ae 
/O::fi:~C·" [",.'<."·~ <l (Orii\DÇ~O <!a vlu:;\Jl':" 'l <1. ~8':_~;:.ul:1Ç'.;!..:O dol" 

:::~::-:·~~ ~;~:~~;"~;7 ;.: .. ~:r: ;l~~~.::~:i.:. ú::T~\~~;,3 ~i~~7ri~m~~:~·;~; 
t~..r.4'if::a.-·~.:::~ <1- ~:-'"lp~llt.S :M\s .;_..sn'taj-'11"- f . .stca <'I Artr-inl<~t,.-e,çlio e !i<;"rb. 

~~!~~:;~'.),~.i~~:~~:\i!.~.::ii::t~~;;~:;:~;f;'iff:;ii}?::~~' 
:•)lf ·.;~ • • ~nl" •• 1 J 1;"0-;"J:eld':.-0!11. · 

'> •· '~ •:• ..... ,.·\<,• 1 jpf .•;~,n;,.,.\C r{:b!::o!l' 
l. -- ot>X'l~~t. •. _ Pl:""'V"·!:t:", ~11ci.Jl1:" ':ln •,~L.-.::'.:.:r::. ~os -~\:.~,; .... 

· ~::~~:~~~~:- ·::~·~·:tr~~~~~ ~:~Hnr~~~~ ~~:-~~::~:~,~~~;~~~~~~~~~ 
~~-~à~-~~~~;~= ~-::';:~:~~7~!~~~~:~~~;.;~:~~-I~~~~~:~:_::: .. ::, :~:;"~~l:"~~ 1 

~~111"-t:.-·-~·, lllil<;14~. '".l:"<'l~alhi'lt:."-, pi:(."''"·'-"ei!ri.l ou q.,~;:mP-l" O!",l-J. 
~"t:;r;~o~ olll'pce:--.'l.:s t:_~!<~la.i.l:"il" 11" f'"'t:"!""L'=!I::i::-'HI, •,r..:l·•~~'.f' r.~ ·~ue s~ 
~"ittç~~ ,.l. ::o.:>:J-<.,,., ,.,-,,i-1~·•;<1::>•:- t • ,.-.;.l ._:~- ;:..\;J.t.•qe--;·.;:.s, :ne;:~mo qu~mlo 

~r.)iVi<.h.>ll ±Lilancl<U~~:-:tos a'!- "-:Of'"~fas ~n.t-:!:-r<<~c.:.c-:.a.i.s. ~e-a~aiv~c:to 
· ·;i.PsS~.:o•tj, :;o s 211 <:·) >1':-t..' 3~ d'!t!l~lt Õ'!t.t.'"' ;"l.O .a:::.... _;o i:!á :..ei :"<" 

'J .... .;ü, ..1<::> 2J de _.,utubr~ de -~Bt. _ _ . 

.j>~•.ti'p..l'~.;, ~ .;;:6. ~"I:'"'u~~~~,1~~~~e~·~~r:~~~d:J,~:~~ l~:~n.__~r/~~~~-~ ... ~: 
e .servi.;os peoo;huidO.s ou r-.;.e-st.ll<hs P""<'" ~Jrp-re:sas :....ca.sileiea.:s <.te 
r-u•i':..ü nac!..:H: .. l; --~-e~--~!<. « .'\crv!.r,O;: p--o-ru.t!J•.>s no l"'l~s: 
~;tue.l.e~ pr')':\•>t;td<!r< I>U PI:""Ptll.dt.:!' pOl ~"'PI:C'511' ~1:4:S-~EI~~~UI. 

~.,~-A '-~C.:.i.LI'IC•i'l n~.o :t'"-l:"'i sl.;'.l.-;..s~, .!I_C:'l<!'J p.ibl~eos .. 
-Ke!ll"!lfc~~ .otQ -:;-·~b~;·.·.;. <l'f ar.ns ·!ft ,e., ~:-<"'o-<[<cti,.,~,~';o, !lalv.:> qu.ln~o 
110 :::-ont.'laJo d~ã p~·op·;.st.:.ll. at.<- a rc:!',..-.;·: !."-'!\ l~e::~a::.:;o .. -

ilxt. I" ~ ·~;;..,"'!)• .pant":: ; .lr'ti:O.:-~ 1c ",.iei';'l'<~O 
,tn!l';a•H"d" "' proce<i.i.<l<> pe.t4 ,...:t.:nt;\t:o-.:r'llç.;o ""ú.':~lir:,_ ':.~11'1 <J.lr~l~' 
p>ll:oli:::o :Jub;)..:t ~~o 11. ! lel .:~~.<!'!:-" .. \n..::ta ~o ;ert:ll-:!-:'1':1! tl::"cc.ed.tl'lento, 
ii.oe :~r:l\<':> le!IUl. le~, ;:u;)C.<::>•:k '!lll1qu<!r .:.:.,d~d~.:< ii.C..,~<·;,;n:Jar n :Jeu 
<iell'ltnvolvl . ..-.enr.o del!dc ~u-, náo ~nt.e,t::lr4, per!urbe- ,.:: itnpe.:-11. .\ 
ntllii:taç-llo -.!o:~ tl:"~~lhos. 

Pa.t:áq::a~o •mio:o,~ O proc<rulment:o li.eitatõrio pt:evl!llto 
n••ta lei eatcolcter:i.!'a ato admini9t:r::at.lvo forrl'.al, s<ej& eJ.e 
pratic•do flll'!l qualquer eafe-.ca :1.1 Ar.lmJ.I\i:str4ç.6o Pílblica. 

Ar't. S<> - Todos os valores, pre-çn111 e <.:ust.os 
utilil:a.Joa naa licJ.t<:<;óe.:s te.t.!o como expre.S!lla(' monatárl.4 o 1110(1-da 
:orrcnte nacional, re:ssa.l..,a.do o dlspo,.to no ar't. 41 dc.sta lol, 
d.,.ndo :::ad"' · 'Jnid.ad<!- da AdminJ.straç-.io, "" !)llqa.ment.o ·,ta.s 

~:~tn~~~~ d·~l:"e~;:r~~v~s px!.~t~~\o;·'J'e'=l!er"vt~ç?s ~e e>be~~~S.:e, ;~:<;~:~; 
f neo d.i.fcremc1ado3. ae :::e<:ur9·o:.~;- ;t ~strita ol:"dcm o::r-onolõqica. d.J.s 
O.taa de :suas exiq1Qi.l.~.;lo3.dcs, :salvo qudndo pl:"e!l~ntes :-elev~r.ntes 
razõe• c!a Ul'te.r<:Hl>~Q pUb.l.J.C:O ,_. m<.!dJ.41\tO prévia jullltitl.ca~iva. da 
autoJ:'id4-de competent-e devido~n~ente putoJ.:~.ca<:t4.-

S la Y O• Créditos a qu• sa referem e11te a.rtigo terolo 
11eua valores corn9idos por Cl:"itét Loa prow-i::!ltO-' 110 at.o 
convoc~:~tõrio a que lh~ pl:"aserve-m o v.alt>r. 

S 2~ ~ A rol:"reçdo de que trata o pardqra.fo al'lterlar 
corre-rii a conta <J-1~ mes!fL4s dotacóes or:çament&.ria11 qua 4tender<e~m 
aos c:'t:dlt.o:J .,_ que SE; refc.::e. 

- SEÇÃO U 
DAS Dl!:f'INIÇÓES 

A:rt. 5g ~ i'al:"a os fi.ns desta lei. considera-sei 

' .cecupel:"a.ç.!.o 
Obr"' ~ t.od& const.ru.çJ.o, I:"O!orm .. , fa.bricotç.!io, 

lU. ampli~11o, roaii-:.4da por execução dieeta ou 
indireto1; 

:r • Serv.t.ço - toaa atividade d•atina.da 4 obtee 
dctermina<J11 util iddd.:< conci:"•Ha. de interesse para a 
Adm.t.nli..t.l:"aç.lo, ta1.01 <:omo dcmoli<;:.lo, conserto, .Lnst.il&çli.o, 
mont.:l(;"flm, ope-roJ<;".!O, c;;onservaçi!o, eep4rftÇãO, i:ia"nutenÇão, 
t.ran,.portc, lo.;aqdo de bens :nóvois,C"oõllu.nicaçáo ou :.rabo~ihoa 
têclli<:os p.-ofi.ssionais; 

Ir! ~ Cot:~pra - toda .iquis\çilo !:"emunã-ra<ia de ben·s pa.:ar. 
fol:"neclment.c_ <ie- uma só ve-z.. ou. parcgladament.ct; 

!V - AJ.ien.s.tito - ~oda tr.ansferéneia do dom!nio do ~ns 
a. te>:"ce-iraa; _ -- . . . 

v - Obras, ,;erviços e compl:"a de g-rande vulto 111;io 
aql-:01~"-" cujo va.l.or ~:s'tim.ado !leja superior a 25 ,.vinte e cin.co) 
ve:::t>11 o limit.c. f.Hltabei~l.d.O na alinea ·c~ do inc:~.co T do art. 23 
deat.a :~i: 

VI - 5eguro~G"a.t'anti<1 - o- sequ.ro ·que ga.rar.t.e o- fiel • 
to"::JL .::u~:~p::lrnent..:o <:!.:s .:l~riqaçõaa aaau111.idaa por e:npt1:.'s.as ali!. 
'L~~ ~;~o;~e:e; e c:ontr.:n • .J~: 

. v:! - El<:ecu;.jQ- die(Ota - -a que- é (el.ta pal:::.s ar:;:!os e 
,-~,t.i.,a..ioa::.~ àa Ad:nin!.:.:tr<l-<,.1-o, l?~l;:,s_ próp:;-~oa m~io_s_: 

v::: ~ !:xe:::uç.i:> indi:--eta ~ "' qu<'! (" ~r-Jii.O ou "!n'tida.ciG 
'"Oil':"l"O:.:t:a <.'m t:.e.::cciro.;., s<.>O q~:ooJ.lqu.oe :14S s.-.qulnt."'ll mor.!alidades: 

" Nll!)re!.".a..:la FoOl" pre<;o· qtot·al ~ q•Jan-l'O se con;;::at.a a 
P.'!:ecuçll;e .,:, oC>r.:: 0::1.1 .J.o l!e::vJ.ço pcn---l?r'F.::- ·1::ort:::. ~ t;:,ta~; 

bJ ''-"'?re.:.t.ar'.a por peeço un.t.tari<.> - quando 'S~ contrata 
a ·e:.e::uçâ.o ~..J. ol.ra .::>u .J<.> >~eeviço por r-nl'ÇO ~er>:o de l.!nid4-c!<Js 
determ!.n.aóa.:\; 

.-; 1 :~:i:nin.i.s:.ra.çâo C<:)flt.tat.'I.Õll. - .qu-!!ndo se ~ontra'ta a 
~>:P.ço.;~.r.o ·la c..~:::a O'-- :!o -&eL-.r~ç-, ':leCli."'ntc 1::€-f'!ml;)oho de '~·o·:::lall ,,.. 
J"'"'f"'sas lr-;c:")J:.t~da$ pd.ta a '!Ud >!'xecu<;iio "' p<!i<;"-mento ela 
.::'!!ll'l.lr:o;:-açào aj.::~ot.Jod.a yatca. u.s t.::acalhos c..e ao.;nini,.,t>:aç&cq 

d) t.ll_r-~~.1 • q_uan:::t·, ~.,. ajus>:.a. mão-c!e-ol:;>ra _p.otea. 
- {-(lquêr.Os ::::-ãl:;o11.lhos por ~n~ço cet'to, com ou aem foer,\.eiment.o dct 

r<et;C!I:"Hl!S. 
~) e:-~pre.:.t.ada ,nttqral quando se con:..:a_t:a u!D. 

·~.-::reend.ime-n.to oem l>a.l ~n~egral!.d.sdv, r.ompe~endendo -::od.as MI 
.. -:.apas .ias obra:!!, --rv:~.-:;-os e inatal.t<;:c5es nece:s:!::'i":: as, sob 
1..1te-ir<> !:"espo."l>~at-.:.lida:1e 1<> e.ontratada até a :sua ·-:::eqa ao 
<"rn-:r~,.a"lt:e em. .=ond.içtes :!.e entrada <em operaç4o, ... t.~- •.:.do$ 0::1 
r'-''}'.:.i.sit.o.s t:.~cnicos i!: ·lega.illl para :!lua utili-:.aç!o em ..;,.çõea de 
S(>gur-anç~:~ estrut\.J.::i'\1 '"'! C!'eeae.t.onal e COI" 411 :-:a:-"\.:.~"'.ti.:st.icaJ~ 
adc-.:j:.ts.:!as àa finalidades pa.ea Ql.te foi contratada. 

rx Projet.o_ Básico eonjun-ro de 8let:~ent.o• 
naec!llaAI:"i':l!l ~ su.f1cie-r.t-.J3, cõm n~'-é"Jl --:~ pr~ci:s:;.o adaquad.o, par4 
-:arar:t2?.-1.:.:a:: .::1 obl:"a .:111' s .. rviç-o, ou -:on:plexo :.!G cOras ou. ~e::v:~.ços 
cO,ete -d.l :..icit...J.;;~. e.t.a~i:ado com bãa·o, n4s !.ndii::açt;_es d.os 
"'StJdos técnicc• preiiminarP.s qu.: assequ:t"em a viabi li~e 
~">C"ntca a da .tdaqu.!.do t.rat.a."l!ento d;;> Lmp!let•J ambien'tal do 
«mnreendi.m-ent . ..:o, que ~ssibiJ.ite a a\-"aliaçao .:!o cu.s~o da obra e 
~~t l'll<;,lo ,j:::JJI 1nét:.oC:os e p:t"azo :ia ~·xeeuçao, devendo conter o• 
;<.f!<· ;:fr.t~·s ~~err.cnt.oa; 

""·' ctesenvo!vu;ento da_ solução eaeolhida de forn~a a 
·~c:-~ce.t viild.o glcb4l do:t obta 'J. lctentif.!.ear t.cdo" os 111eu.s 
-~l~~:~entl">i!l constituti':.'1;)S ec:<~ clareza: -- - --

- b) aolu.çóes técnl.e~s globai.s e J.oeali:tadaa, 
~u.ficientementa d~talhadas, de f rm.a a minimizar 4 necessidade 
de retorn~u.iaç_4o ou de •1arlantes durante as fa:se5 do projet.o 
executivo e re.o~liz.a.çSo das o.bras e montagem; 

e) idontifieac.!o _dos tipos de servLços a executar e àe 
ma.tenaJ.s e e.quip,__roos .t inc:orpol:"a·r ~ obra, bem c-omo sua11 
EulpecifieaçCGs que -assequram oa melhores :;eaultado11 p.ara o 

.ell?.nHmdiw.ent9, setR !:tu:ste.:o.~; o car6ter collipetitivo para 11 sua 
e:...:!cu.çilo; 

.:! ) informações qu.t'f·-po·as·yo·rrrtem -o eii·t:~d.o e a deduçlio 
dt~ l'l!ét<:odo!ll =nstrut.i.VQ_,, 1ns't.a.l.ao;;tles provisól:"ialJ. e cOhd!:ç-eés 
orqa:ni~acionais p.11.r.s obra, sem !eustrar o car.S.t.er compet.i~:,ivo 
para. a sua execuçi:oo; 

e) .sub~:~icllos po~~.r-a mont4gem do pJ..sno do Ucitaçi.o ct 
~e11t40 da ob:t:"ll, compreendendo a =:ua proqra~~~o~~.ç.io, a e=:1:ratégia d• 
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eupt"i-ntoa, nor1nas <1• flecll.liU&ÇAo 01.1tro• dAdo• 
n..:::eae.&ri<>a .,,. "'"'" ,.,..,o 1 

f) l.lr<.,;,m.,ntu <1"t~lll11.dü ·lo _o;u&~to ']lobal. ,\a, <:~b:J;"!I, 
fundamont.r~do flm • l'~"nt l t.>lVútl ~QII:"I: ~ÇOil fOJ;"n<tC: imontos 
propri.lllfiWnte llVIlll llll<-'a; 

X - P rtJ )o to .. ~H<.:\J t l v o - ._. • <)n junto rios o'll<tmentoa 
n.c•••-'t:i<"• e IIUtlcl<tntlls A "''~'wu<;4'-' cnmolutl\ d.s obrll, .je 11.c:ordo 
eo• 411 1\0X'"""• p<tt"tlnuntHII o\4 li.GN't' - ll.&lll.ICi<!.ç&o BrllllilGi~:a d111 
No~• 'I'"cnic.a"; 

XI - AdminletraçGo polbli<.::a - '" 1\dminlatraç.õ.o diretll fJ 

tnd1r•t• d• UnL6.o, 1011 F:11t11.doe, do Olatrito Fodoc.al e <\OB 
Hunlc1pl.oe, 11.branqondo Lnclustvn as nntldlld<UI o.::om purson4lld~:~da 
jur.f.dlell de direito pt"iV.:Id<J t~ob <.:ontrolo do j)<)dO.c' publ Lco e d.:~;s 
Cundaço .. a por elo Lnstltu[dl\" <l\.1 m'lntill.:t.s; 

XU - .Ad:nlnlatr<~.çl!.o - o órq.\n pf)lO 'l"""'l 4 f)nt.Ld.:~de dd 
Adainllltl:'.:&ç4o Pílbli<:'ll opocd ,., "t.Ull conc;nHllm<mt.a; 

.XIII lmpr••n:s.• Otlel-:~1 v .. t<.:ulo oUclal de 
divulqaçllo da Adlllinhtraçllo Pllblica: 

X.XV - Contratante - a AdmLnl:~tl:'.,Çlo Pllblie" .!lig"nat.!ria 
do eont.r&toJ 

XV Contr:''ltlid~ • a pe11110" fL:5i.ca OU jur1dlca 
•iqn.,t.lria de <:ontr11to com a 1\dmbciotraç.\o Públlc;a; 

XVI - COm!ll!lo\d - <:"Omi.sll.:lo, pórlllllnent.c ou e'lilpe<c!al, 
cri11da pt~la Admlnistr4ç<\o com d funç.io ·ua roceb'llr, o~~xaau.n4r o 
julqar todoa oe oJoeumor.toa e pro~<'dilnento:~ .reldtivo• li• 
llcit•çOe• a o cad.,.lltramento de llcit.4ntea. 

SEÇÀO III 
DAS Of.IRJ\S E SERVIÇOS 

Art. 1" - AA llclteoçóell pllr.s .s exucuç!o do _obr'lll e 
~ra & pre11taç!o de IIOI::'Viçott- ObedecP.-c!o ao di11poato ne11to 4rt.igo 
•~ e• p&rticui4r, A t~oquJ.ntc "oqo.iéncill• 

r - projoto bllll lco; 
II - projato ~xtlcut.Lvo; 
III - execuç.§o •:!ali <.>brlllll e lHtrviço.s. 
S l'~~ - A exccuç4o d<a co.<:l4 ctap4 scrll. obrlg.storiament.e 

pre-cedida do11. conclunão e apt·ovi\Ç3o, pcl111 o3Utoridadc competent-e, 
do• t.:t:tt.b~~;lho:s :relatiVo!! .)a et.o1p.s:s .lnteriorell, (t e.:ccç.io do 
projeto exocutivo que poder.i ser dollenvolvido concomlt'lntemente 
coa 4 execuç.&o d4ll obr4s e lfOI:Vl.Ços, oJcsd<t qo.:a também .sutorizado 
pel~~; Mmini=traçiio. 

S 2 11 - M obras e o:S :serviço= :só poder!o ser ilcit~doa 
e contratado:s 1 

I - quo~~.ndo houver- projeto b.Ssico 4provado pel'a 
autorl.do~~.d• <:ompet•nte e dlr;pontvel para exiU:'Ie do_, interess.sdo!l 
- pa.rticip'lr do prQ.ceaao ll.citatórlo; · 

II - qu4ndo houver provi:soio de :recw:::~o.s·orç.!l.mi:tnt.&rto,. 
qu• aaaequre111 o p'lg4ment-o da=s ob.r~q-.,çóes decorrentes de obra.s ou 
••rviços & ser"'nt executada:~ no _exerc1cio flnancei:~:_o ern curso~ qa 
acordo com o res·pec.t.ivo c::órloÇrama; 

III - quondo o produt:o d•lo~~. eaper'ldo estiver 
conteçl.ado nas metaa e .. t4belcc1das no Plano Plu.rianual de q:ua 
trata o art. l65 d4 Const_.Lt.ui«-40-Facteral, quando nouver. 

S Jlf - É vedado .i.~cluir, no objeto da ticitaç.lo, a 
obtenç!o d• recurso11 fln.sn.:eiro11 paro~~. a su~~; execuç!l.o, qualquer 
qQe seja 4 11ua oriçem. 

S '".- e vud.sd4, ainda, 4 inciu:s.!lo, no objuto da 
11citaçlo, de fornecimento de m4tari4ill a :Jerviço= sem previ11.lo 
de quo~~ntidades ou cu1o:s quo~~ntitatJ.vos n~o correl!lpondam. as 
prev1:s0a11 reais do projeto bA•i.:o ou executivo. 

S 5° - t vedad4 .,_ realhação de iicitaç.to cujo objeto 
inclua bens e- SEn;-viçoa .e-em 3lmilaridade ou do marca:~, 
cara<:t<~r1=ticul a eaFaCificaçOaB E~<:ciuaivas, salvo noa ca11011 em 
que for tecniclliOOnte justificável, ou a.lnda quando o 
fornecimento de tai:~ :nate-ri"'ls e serviços for !u!.to :sob o regime 
do admini:~traç.io cont.ratada, previ11to a di11crlmin4do no o~~.to 
convocatório. -

S 15 11 - A infring<lneia do disposto neSte artigo implico~~. 
a rmlidado doa o.tos ou c:.ontratoa raall:i:adoo e o. ra11pon:sabilid4de 
d• queDI lhes tenha; d4do caus4, 

S 72 - N!o ser<i. 4ind& <:omoutado como V'lllor da obrll ou 
serviço, p~~;ra fina. dca julq4monto das propost.as da preços, 4 
atualiza9ao monat.Sr1a d411 obrlq,ç-óes d<> p .. çamanto, desda a datA 
final da Clld& per10do de ~~;ferlçil;o atlli a do respectivo p11gamento, 
que :~ar.t calculado~~. peloa mesmos critérios oatabelecldos 
obriga.toriamente no .ato eor.voc:a,tór.:.o. 

S 8 11 - Qualquer cl.dado!o podar6 requerer li. 
Act.iniatraçllo PGb~ic4 oa quantit4t1VOS da11 obra:~ e p.reço:s 
unit6.r1oa da dutarmin.e~da. obra ~ltecutad.,. 

S 911 - O dispo:sto nesta artigo a.plica-se ta.mbélt1, no 
que couber, aos caao11 de dispen .. a a de lnaxlqibilid;!'.lde de 
l1citiiiÇ'.l5o. . - - -

Art. 81! - A execuç!o d411 obrai! e dos :serviços deve 
progrll!Ur-se, sempre, e111 sua t.ota..l.idada, previstos seus c.ustos 
atua.l e final e considerado:s 0:5 pJ;"".OZos de au., execuçAo. 

S 12 - t P!:Oibido o parcel.sme_nto."a excc..,.çao--de obra 
ou de serviço, se exl:~tont.e pre•1.U:oao orç..,.ment..iri4 pdra :~ua 

=~.1.~• ~rr.:;r:_ t~~;~~a.i.nllufic.iéncf.a d.e rec:ursoa gu cÇimprov•do 

S 2- 11 - Na execução pu:eelada, ., cada et.•pa ou conjunto 
d• etapas da obr4 ou :corviç-o, hA de corresponder ll.citaç.!o 
diatint.c~., preaorvad11 a modall.d.,de Ca llcit4ç.'io. 

S 3 11 - ERl qu4lquer caso, 4 autoriz.!I.Ç.'io da despes~~; :5Gr6 
fe1ts para o custo fl.n'li da obra ou s.,rviço p'J;'Ojlllt'ldo ... 

Art. ')a - Ni\o poderA p!!.rtl<:lpar, direta ou 
indireta.JINilnta, d:t lleit<lçAo o_u da <J-xecaç6.o da obr4 ou serviço e 
do fornacilll(lnto de ben:~ a elttl'll necess.!irio:u , 
f:t.ie• ou ~urid~~tar do projeto, bll.s.ico e/"Ou executivo, pctssoa 

II - empreso~~., i:soladamente ou e111 consórcio, 
respona.tv•J. pala alaboroç4o do projoto b.!i=ico fi/ou exec-utivo ou 
do qual. o auto.r {cio projAto} a"'ja ::!lriqento, gerente, o~~.cionbta 
ou ct.tentor de IIUIIill da 5' (c.inco por canto) do capltai coa 
:~~~ .. ~0;-oto ou CQntroladoz:, reapona:ávei t6cnico ou 

IU - a .. rvidor ou .:tf.z:f.qent.• d• ór-IJ!o ou •ntic\4d• 
<:<>I'\I:J:"4tanto <)" -""'"P<'"m~<'lv"l f'"l" 11<: i t;"ÇdiO, 

S 1° - r. l"'<'mLtitla a pllr:'tl<:>p<">'"'-o <io "-UtOr do prnjeto 
ou da ••mpr'"'"' .~ 'l"" "" r<>forlll n •ncu.vJ !I dano:11 4.rtiq<">, "'" 
llcl.tl!IÇ<i.() ..-:te ubr4 ''"" "nrviço, vu na cxncuçao, como consultor ou 
té<:n\co,_ """ fun<,•)as ·~• f1,,:,.liznç4o, superv18iLO ou 
qer .. nci"""'nto, "'XClullivAmente a :utrVLÇct da AdllllnLstraçào 
intorcaaada.. · 

S :? 0 - O d iapoa t<> nnsto:o n r t lqo nA o 1m podo a 1 i e 1 t.Aç.S·o 
ou contr"t"ç4o do obr"' ou "'erv!.ço quo inclua 4 elo~~.boraç-Ao d• 
projeto ~~<:acut.ivo como .. no:-: ... .r;<IO do contr4t.ado ou palo preço 
pr'.lvi.amantc fixado pela Adnun~Hração. 

S Jo - Conaidar11a~~ '!Ue h~ p4rtictpAç4o lndirota pn:-01 
(ins do aPllc4ç4o do d.l."P'=""to notste •H"tiqo, quando exilltlr 
qualquer v1ncuh.l •lo na.tura~"' tl'!"nlCd, r:oma>:"<ci4l, "'conom~ca, 
finanr:elr.s, tr;Qbnlhlst.a ou parcnt..-.sco por- conn111nqüinidade ou 
a(J.nidado até '-legund~· ')r'lu .. ntn• o .. utor do proj"'to, pe11110oll 
f1aicn ou jur1dlc4, a p('ll"'o" e empreso. licito~nte ou 
t:e!lpon,.,ll.vel pel.s:s obr4a e torncc~ment.o:s de ben:s demaia 
serviço11 a el"-" nac_esne>rio:s. 

Art. lO-- All 0brall c serviço• poderão a•r ax•cutado: 
noa ::o~uquintea rcglmt-l:sl 

I - <txecuçoio di ret<!; 
II - execuçoio indireta, nas seçuint.e::o~ modalidades! 
a) P.mprcltoJ.da poc pr""<c:o ')lOb111l; 
b) ~mproltada por prc-;o unlt.lrio; 
c) admlnistraç-io cont.r.J.t..ada; 
dl tar-ofa; 
e) empr-eitlld4 i.ntoqral. 
P'lr.!iqrafo único • -0 regime de adll!inistraçdo contrat.•da 

somente "erA apll::i!.do ll.s obJ:<'.t!.l e servi.ço:s cujo:s valore11 noio 
ult.rapa:~sem Ol'l limlt<:l:s m.!i.:ur•os ~!'ltabelecidoa pl!lr'l 4 :nod4lidaáa 
de t.Om'lda de pr~ço, e.!ltabol<l';ido no art. 2J dusta !.ei. 

Art. U - Nl obra:- o serviços de:stin;,dos_ aos l!'csmos 
fins te["Ao projetes padronizados po:r tipos, categoria:" ou 
Cl4ll:lles, e~eto qu4ndo o pro;et.o padrão náo atendor As condiçOe:s 
peculiare11 do loc4l ou às exigéncl~~;s eapêel.!ica,. do 
Qlllpr-eendiment.o. 

Parágrafo único - no que se refere a pre11taç.!o de· 
:u:arviço.s p4droniz4dos, ::-agulare:s e contlnuos, poderão e~tel! s•~: 
contr4tado:s mediante ju:st1ficdt.l.va circunl!'t.4nciada da 
~:ni;t~:~~·l:~~ o .regime de registro do preço:s previsto no 

Art. l2 - Noa p~jet.oll bá.:sicos e projeto• executivo• 
=:guf~~:: r::qu:sair;;•ç~s "erão considerados pr;Lneipalmontca o• 

I - segurança; 
II - funciqnalidade e 4dequaç.!o ao 1ntare11ae público; 
III - economia n~ execuçAo, conl'lervaç.lo e operaç.S.o; 
IV - poasiblis.<!ade .:!e emprego de miio-de-oOra., 

materiais, tecnologi4 e =téria.s-primas existentes no local 
par11 ex{lcuçiio, conzcrv.ação e operaçao; 

V - facilidade 114 execução, consorv4çllo • oper~~;ç.!o, 
pr:ajuizo da dur.abilidade- da. ob.ra ou do :~~erviço; 

VI ll.doç.io dali nor.aas técnicas 4dequ'ld&ll; 
VII - pr~!nn~rvaç.\o e equilibrlo alllbient<ll. 

nçS.o "' 
DOS S!:RVIÇOS 'l'tCllfiCO$ PROl'":tSSIOMAtS !:SP!:CIALZ:tADOS 

A.rt. l3 <'ara 011 fins desta lei, considera.m.-lle 
serviço.:s téenico11 proíisaioru~i:~ eapecializadoa oa tr4b.aiho• 
rel.stivos a.• 

b.Saicoa ouiex~ut.i:~;~dos t.kni.col!l, planejament.o:s e projeto• 

II ~ parecores, pcal:'1ci4:S e avo~~.li.,ç~o:~a em geral; 
III a:~se:ssotia11 ou "c:on:súltoriaa técnie'lll • 

auditorias financeira:s; 
IV ~ fisc4lização, :supervis!io ou 9otrenciall:ento d• 

obras ou llei:ViÇ"QS; _-

.adminiatra~iva;; po~~.troc1nio ou- defe.:s:a de eausaa judiei.!l.ia 011 

VI - treinamento e aper:feiyoamento d':J peaJio4l; 
hi.et.órico.VII - resto~~.ur4ç!io de obr.,s de ar-te e bens de valor 

- S lll - Ress-alvado:s Oll casos du inexiqibilldada de 
licitaç!o, ?" c-ontratos p4r~~; a. pre:;staç4o de sorv1Çd":5 técnicoa 
profi:ssional.:s e:5pecia.liz4dc:s dev~rão, preferencialmente, :sê.r 
celebr4doa med_lanto;~ a re4Hzaç.io de con<curso:, c_om. elitlpulaç<iõ 
pró,.ia di) prém1o ou ~:emuneraç-ão. 

S 2D - Aos serviço:~~ e-écnico.:s previstos n•at• •rti<;o 
&~lic~~;a-:se, no que couber, o disposto no a.rt. 89 de:sta lei. 

S J<l - A empresa ,;e prest4ç!.o de serviÇol'l técnico:~ 
especializados, qu-: apresente relaç.!o de 1ntegr4ntes de seu 
corpo técnico e111 proc-edimento lic.l.tl!;tório ou como elemento d• 
juat1fica.ç.!io ~a di11pen:sa ou i::exiqibilidadu de licitllç!o, fi<:a..r.t 
obrigada a. garant~r que os referido:s integ1:1mtes reaiize• 
pe11soal e d:~.retamont• oa; :serv~ço:s objato do contr~~;to. 

SEÇÃO V 
DAS COMPRAS 

Art· 14 - Nenluma compra Slllrá feit« 11e1t1 a adequada 
c~~;"ractaeizaç.io da- seu objeto e indicaç4o dos eeeursoa 
financairos par4 o seu p4-qilllllento. 

Art. 15 - Ali COfi:!Praa, 11empre qu• poas!vei, dever!o' 
I - atende.r ao principio d4 padroniz4ç~o, qutl lmponh& 

eow;patibilldo~~.de de e!llpecHicacõea técnica• e de desempenho, 
observ4daa, quando for o ca,.o·, as condlç"e• de manutenção • 
411Si11Uincia técnica: 

II - s~rem p=c•a:~ltdaa atrill:v<le de aiate- de r89i•tro 
de praço11~ 

UI •ubmetar-:rs• ~~~ condiçõe• de aqui•iç!o • 
paq~to •~lhant• às do llllt.Or privado. 
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IV - ••r- NtJbdlvl1ldl.lll .,., t"'fltl!a- pl!n:olas 'l""nttUI 
~c•••4c1•• p11r11 4J·I:'••v,.,t,: , ... ,_.,,,i..,ri•JIId••" olo .,.,tCI.I<Io, 
vlaaMd<"J e..:on~•.e:n 1 ll.l·l••-

4 S t<t - O rr>'JlNtr,, h.! pi''IÇ '"' serll l'r"'..:wlldo <1• c.mpl4 
,P.IIQU.ha da IIWt<O.:.rtdo. 

S 2 8 os !-'~""'• .r:ct9l-'t.rl!.d<'" .!lctr.\o publiend<'>ll 
~~i~:!~ll1"""nt'll f'llrll CJr-lunta•;,iio. d.4 lldntu" 3l1:'11Ç"''-'• na unj)r<::nsa.. 

S 3• Q lli!lt<Hn.o. do roqu.trCI de preo:;os !lera 
requla.,.nt.ado ~r •l.,erttto, llt'il'ndld,us a• poc-ull<H'H:l<ldoll 
r.qionai•. obaerv"d"'" "'" .. ~q>.:1nt<'111 .: ;,~t~.;~"'"' 

· I - 4<1lo•çA-J [OU.oll :n•••ll-'~\'1> r'Orlr.orrl'!n<:i.l.l; 
II - estlpul<~~ç<lo r·•~·vlll. da :nst<'"'"' de -('ontrõl• o 

•tu•lizaçao do11 fJroçoa r~·~lstr·.~·:.•s< 
III - va11d<ldO -lo t•"run.ro rh10 snperiOI." " um "no; 
IV - 4 ex~st<"mc:~" :" vr"~'"s >:cgl&tr.•U•l/1. niia obrT<)I'I 11. 

Adllllni11traçdo 1t f1rn~~or '"' c-o·n~r 4 ~,.,.,,,,a que 'lulo'!l W'•lt•t.'l<.> <><Jvlr, 
f1cando-lho fllc-ult411" <'I Utlli~"Çit•l •Ju outron motc-n, :-"upa>tod<> " 
lOo;Jilll4ÇdO _r~lot.lva o\s li~'lt•l<i0C:'I, !lflonJol ,>S<HI')Uro•l'=>- 4o 
~noficHo:io do ~nqhotro ,.,...,.~..,,(•ncH• um t·l<lal,\:!."i•~ J., <:ondH.;o'l"": 

V - qualqu,.r ,;;.l.dol'14u .~ f"H'l" i~•<;ltlr..4 !'"'" zrn;>u~na.r 
preço o;;onnt.o.nt<:l' l!õ q1,14Jr•l •'J<'rnl o•m r~:u•<:> o.Ju ~m.:<.>;.:p ... tol.ulid.,.;~u do 
-•mo com o V<rJcnto r.? m,-,n:l'IJ~.-, - - -- -- -

VI - o Q~utcm . ., elo ~·lntrolo• <>.tl<lln,,•lO no 'lU<><'h'O ':2"r"l 
de pnço11, quando po!!nlv<~t, o.Juvcr.'l 3"r tntor:o,:,tiz~~o<lo. 

S .ca - Ha., co,.,prlln d""-"''"<.> s•1r "b"''r'''dils, 4lnd41 
~ - a capeçlfic<>ç,,.;, <'-:Jr.•pl..,~a o.Jo r.tn.to>ri<>l:-
Ir - " de!ln.i.çh.c d".:o unJ.d4dc,. e dlll! quant.id.sd~" 

••rem adqulrid.la; 
III - o.a cond..iç<.'<ea o:J(t qu<lro.J" e arm.,zenament.o que nao 

pennitoll\ a dct.e.r::.l"r4ç.io do I:I.HI:!rl"l. 
S s~ - O reccbime•H•) de m<'lt.erJ.al ê'<l' valor :rupcr1or 4'-' 

lirllite c•tD.bulccido rto .u.:t. •.. :.J.. .i..,sto. lcJ. p4ra a .-r.odaiid4Ct~ J.e 
convito, davor& 11er confludl) ., um;~ com.l.lUI'.:!.•> o.Je, nq_ __ mifiJ.!!\(1, J 
(tJ:611) I!I('Ombro~. 

Art.. 16 - Fechado o naqOcio ser.! publi.c.'ld<i " rclaçAQ 
d" toda11 as COI:IP:r:'4t< feita.n pol11. AdmJ.nlntrl!.ç.lo Oirctll. ou 
Ind.!.reta, de ll14neirl!. a d.:u·i ~ lC'dt' .:1 identifl~~ do bem 
comprado, .seu proço unita:t:'io, <>. <JUUnt!d.ldtt adQuirida, o nome do 
vendedor e o \>4lor t.ot,a.l do Op('r.:~çilo, · 

S!!çA.O VI 
J».S JU.IEKAÇÓES 

Jlrt. 17 - A "llenaç.io d;o benJS d" Ad.ministrt~ç.!.o 
Pllbliea, •ubordin.,da ~ exi.Gtél)cio do .lnte.r::es~te pül;>l.leo 
devidamente jusr.ificado, será precedid4 Ce avali.,çllo e 
obedecerA a11 l!eg-uintes nor~s: 
. I qu.:1ndo it:\Ovei,, dependcrá, d~ <lUtoriz<~ç~o 
leqhlativa par.:~ u.qu~les pertencentes .\ Ad:ninist.t:açlio diret.a e 
Autarqui.,!l, e p<'lra todo:~ dependerá de <~.v.,liaçllo prévia e 
lieitoçlio, dispensa.:ta el5t4 nos sequ1nte COI:hJ11• 

a) daç.!<o em pago~~.m~.lt.o; - -
b) doaçdo, perm!.tJ.da exclu.sl-v~~.mente para outro ól"gão 

au •ntid4du d.t Admini.:s.t~:o!lç.\o; 
c) pttrll\ato~~; 
d) invet~tidur"; 
II - qu11ndo móveis dependerá de ~valLsç.S.o, prévia e de 

licl.t.&ç.!.o, dispons"d"' est.o~ no:. seguintes casos: 
a.) doaçdo, permitida exelusiv.u.ent.e para fin11 de 

interesse •oci&l; 
b) per~~n~.ta; 
c} vend" de ações, ::[Ue pod("r.io ser negociadas em 

bolsa, observ,:,do! .11. lag.:.sl.,çào especif!(;o!-; 
d) venda de U.t.u~o:<J, na fOJ::"m4 do leqisl.,ç&o 

ptortinent.e; 
e) venda de b<!!ns produ:ddos ou eomorcializãdo4 por 

~f~=~~daâ!a. entidades d" Admin.lst.raç~o.- ~l!!" virtude de suas 

S 12 - A Admin!.:str<"o;.i? potiet·á conceder direito rc~:~l de 
uso do bens iC'I6velz, di,.cgnsada lioit.<~.ç6o, quando 0 ,.,o :oe 
destin{l. .!1 out:~;o_ ó.t:gdo ou en'tidJ.dG da AC:ninistrllç.;o PO.blica. 

S 2g w Entenda-se por Lnve11tidurt~, para fins desta 
lei, a alioni!.Ç.Io .!lOs propl"it!tÁrios de imóveis lindeiros dQ área 
r•~~~.~t.nascent.;o o~ result4nta de obra e>úl:>lica, ~rc" e5:t<l que sa 
torne im:~prova~ot.âvel isolado!lm~r.te~ po~ p.t:eço J'lunca inferior 40 
d& o.valizaç!o e dea~de que este nio ultrapa,.so " 50~ reinqUentD. 
~~. e:;~"e~o i;f~~r COI1Gtante d" d1nea •a·, do inciso ;~ do 

S Jg - A do.,Ção c_om enca:~:go po-derá .11er l.L,citada, e dg 
11eu .f.n.lltrul!'.ento constar!o, ol:>.t:igatoril!.~r.ente, os enc_a.tgoz, prazo 
~~ =~~.cumprimento e e~ál,lr>ula CQ reversáo, ::sob pe~" d_o_ nulidade 

Art. 18 - Na concorrência paJ:a a- venda de b~ms 
iDOvoill, a fase de Mol:>il itaç.io Umltar-se-1!1 4 COII\!)rov4çiS.o do 
;:::~t~~~~to de qu.,nti"' correspondante a 5\ (cinco_ po·:- c::en·toJ da 

Par4q:-afo ~nico - Pat-a a venda de oon5 rilóveiz 
avali.,dol!l isolada ou _glob.,lmente, em quanti4 n.6.o superior ao 
li11dt';" previsto no .~~:rt.. 23, inciso n, 4Uneo 'b" dest.4 loi, a 
Adnlinutraçllo poder6. pol"mitir o lcildo. 

A:t't· 19 - Ots ben5 !móveis da AdminiBtJ:aç!l.o Públicll., 
euja aqul:nçdo ho!lja derivada' ~e proc:edill'.entOII judiciai= ou de 
daç!o eJO. pagamento, podGr!o 15P.r ~~olien.,dos por ato d4 allt.oridade 
compet•nte, obaerv"d"'s os segu,ntes rogra111 

I - av.sUaçllo dos beruJ alie:-oãvei11; 
ollienaç.lo~ II - comprovaç!o da necessidade ou utilidada da 

IU --adoç.!.o do p~o_eed.imento licit.atório·; 

CAPiTULO Il 
tiA LICl'l'AÇJ.O 

SEÇÀO I 
DU ICIDALIDJU:l!:S, LIMITZ:S E Dt&iPZ:JfSA. 

Art, ~O w Aa licitaç~~"'" ll&r.lo e!etu1.1<.1as no local onde 
ae situar 4 ropa~t1çil<.> inter•H•s,.u..._, B"lvd por motivo de 
intOI"e.III:<O púbii<="o, d"v<damuntu ju15tlfic-4dO, _ _ _ 

l'.sr40::~II!..:l UnlCO - O dinpn11to ncHt(t ll:r:'tiqo n.!.o impedl:-11. 
• h11l:>ilit.o~~.;4o d .. intt'lreaaados r .. e~idontall ou sediados em outro• 
lO:C4ill. 

1\rt. ll - Q., aviiiOI5 contondo os r~•11umou do" editai• 
-dos conco~róncla11 " t<:>no.l!.o:lll., c~ .. pr~>·;oos, -C!:.bCro t'Vollll:r:ad4" no 
local d"' n•pc.rt.lç~o lnter.,ou::l!.doll, dcv.u:ão ser p~blicado" coa 
~~~-~~;~~~~~~m~~~:~tlt ) (ttéos) dio!ls cOnt!EfCUt.ivos, 0-br.i.qatórios t. 

• t - no DUirio O!i<::J.4l d4 Uni!o, qunndo osa tratar do 
!.i<-'<t.::oç..;o_fejt4 por O:l"çil.o da t\.!rolnlstr4ç!o Púl>lio;;a Fede~:al ou do 
01<•-.<·i.to F<l<.hlrl\1 <:, <iuo.Ja, qu.>:\do 11& tratar de obrai!!, compr4os o 
ae~;·v•çn" !.ln.:oncHH1Q~ r:u:r:-ial 0!.1 totalmctnt& cor:~ r6CurKOII teder>~~i• 
QU_?"Ilrantldoa p;>r lr.nl.tuiç~"" fa-;!or11.i11: 

Il - no DJ6.r1o Oficial do E:stodo, or:de 11erll. reali:r:4da 
4 obt·a <:>u 11erviço, '-lU4ndo se t:-atar de l.l.o;;it.l:l.ÇAO de órqãos d" 
4dminl4tração est ... dual c-u mun~.::lpal; · 

. !Ir - .. M FQlo ,,..,.,:os um jorn4l di6rio de qr .. nde 
circ~:~lo<;ao no E:s.tado '>u n<.> ~unlclplo, ae· -nouver, onde "e>::6 
realt~oda a c-to>:l!. ou 11erv~ço, ;.~dendo ..,inda " AdmJ.nillt.rl!.çAo, para 
4mbO.s O" caaos, c:onfor!'lo o vulto da c:oncorr<'n<=ill, utili:r:arw!!<t do 
ou.tros muioo <.!o divulql!.çdo p1H'11 !!.mplit:<t' 4 .ire" de eol!'petlçllo. 

S 1° - O uv~llo publJ..c~do contera a indlc11çdo d.';> local 
em. que os inte.tcsaados podc~:il...:~ ler e obter o texto inteqr4l do 
edital e tod.u as infor-tMÇóeB 150bre " ~icit.aç.!o.-- . 

S 2" w O prazo mJ..n1:<lo até o reccl:>i:::.ento dao p:r:opostall 
ou da J:caUzac;~o do evento :~cr& do 30 ( t:.:inta) dias po>;ll ..._ 
concorrcnci4, ua 45 (quarc-nta e cinco) dia:~ J:ara .;-ono::oUr"ll"l>,- da 15 
{quin~c) dias p~~oroa, <'~, ~cmadd tie preços e lell.!.o, do 45 (<;:uor&nta 
e cinco) dias p{Lr·1.,.:í licit.,ç.io do __ tipo do melhor técr.ic:~ ooJ de 
tócnica e pl"<:l<,'O, ou qu..,ndo o c"nt.t:ato a ser oelcbr4do contemplar 
o_mod,ll.lldadc d<.' empr•)~t.!!da 1n-=.cg.tal, e o.Ja 5 {cinco) dia11 útoi• 

~~r~a c~~~~~Çà~o~~~~~o'J~-.vdttãc,ri~~i;tnd~bl;c:l!~i~~ ~~!~~i~~~~~!~ 
~~taedqiut:loc~~r:~ ~"~~~._.~~~d:. respectivos .!lnexo.11, prevalecendo A 

. S 3o - Qualqo.:.cr 1:\0dificaç.io no edit4l exige divulqaçlio 
pal11 mesma for:na que Stl deu o tex.to o.riqinal, reabr~·ae o 
pt'!U;o _inlcialment<.> est.dbelecido, cxceto · qu4ndo, 
inqileationa.,elmcnte, a alter.,ç.ão n.!o "'fetdr 11 foronulaçAo d&11 
propo•to~~.s. 

AJ:t. 22 - S.!.o modalid4des C.e lieitaç.ior 
I eoncotrênCia; 
II tomad" de pre.ços; 
III - convlte: 
rv - c~ncurl501 
v - leilão. 
VI - processo :<Jeleti.Vo. 
S 10 - Cono;;orrência é " modalidade de licitaç.lo entre 

quai11quer int_e=-essados que, llll fal!le inicial de h~:~bilitaç.io 
preliminar, comprovem possuir o" requiaitos mtnii!IOIS- de 
quo~~liticaç.!.o &1!;1Qid.os no edital para execuç4o de seu objato. 

S 211 - 'I'omad11. de preço" é a modalidade de liciUiç.io 
entre intereseado~ dcv:t.damente cadastrado" ou que atender61ll .a. 
t.odaa "s condições exiqidas pc.ra co~~.do.,tramento até o uorceiro 
dia anterior a data do recebimento _daa propo•tAa, ob=ervad& o. 
neceaoári• qualificaç4o. -

S 3" - Convite é a mod..,lidado da li.cit.aç.!o ant:re 
inte::e11oadoa do. .:ramo pertinente ao se~ ob,eto, co~~.da.otrados ou 
n.!.o, e"colhidos e convidados Cllt número minii:IO de 3 ( trê11) pelo~~. 
~nid4de admin1st.rat~v4, que <!~fixará. am local apropt'i4do, eóp,i& 
cio convite ~;t o e11tende.:;! aoz damai:s ead.:~:strado11 n• 
correspondente especi.,.lid.,de que manife11taren seu int.eren:se. 

S 4g - Co;m'=ur!lo é a :n>Od4lidao:le de llcitoçii.o entre 
qu"isquer interessado" para eseolha de tro~~.l:>alho t.écnio;;o ou 
ortfstico, meC:-iante ..._ inllt.ituiçllo de pl;l!!mioa ou r~1~uneração aos 
vt!!neeêores, conf=c ::ritêries conattmt.e" de edital publicado na 
imprensa -..fieio~~.l e:om antecedência miníma dG 45 ('tllollrC>nta e 
cineo) dias. 

· 5° - Leillio <lo ."- modali<i.sde de lieit--;::So entre 
quaisquer.: intcreas,.doa para ~ vend.., ie bens in"crvi,cis pora a 
~iniat.>:4Çi.o, ou <ic1 p=dutoa leg11lmente o:~.preenàidos, a quelll 
oferecer maior laneo, iqu4l ou 11uperior 40 da avalioçAo. 

S 6'<1 - Prccesl!lo aeletivo ê a modalidaCle de lle_itaç.!.o 
util~zada n11~ o;;oncessões e 4u'torizaçO.ea regulada11 pelo C041qo 

. Br.,s:l.leiro da Aeronáutica. -
s 7a - e lladad4 a criaçii;o de 'Out:raa mod.olidada:s de 

lieitaçiio ou combinaç.Ao das espécie-s referidas neste .:srtiqo, 
• Art. 23 - lU moc!.-.lidadez de Licitaç.!io a que ~e refereiQ 

os 1nei.,os I o IIX d.o artigo anterior JSerao d.eter..ninad"S em 
funçie do" seguintes lim.itez, tendo em vista o v"lor osti:nado ou 
o preço base d4 cont.rD.taç.io: 

I - P"ro coras e serviço" t:le engenharia: 
. a) convi ta - até C:r$100.000.000,00 (cem· Mlho5es dti 

cruze1ro"); 
b) tomada de preçoz - até crSl.OQO,OOO_.ooo __ ,O.O. (fl.wa 

bilhao de cruzeiro::q; 
e) conco.t:rência - .a.cillla de crSl.ÕOO.OOO.!)OO,OO .. (hW. 

bilh!.o ele cruzeiro•) ; 
lllnteriorl II - par4 o;;ompras e serv.i.çoa· n&o refe!:ido• no .inciiõ 

a) convite - 4t6 CrS2S.ooo.ooo,oo- (vinte" o cinCo 
•illtôcas de eru:r.eiro• 1; 
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b) tO&!'d& de ~'t"~';·~e C1'S400. 000. Uf'IO, 00 

(quatrocentoa 111111t.o'\o11 ,J ... tu~<!'l.!O:"S); 
'C) -:t>nn.Hr.-.nr;,, •'Clfll4 <.IIJ crS400.000.000,00 

(qu&trocentoa mil~.,.,..,tl do ''f.:l::."lt~"l· - -- -
S 111 • i>(ll"ll\ O~ ~U<U..:~pot~, bom. <::"OlDO p-'ll"~ Q8 órgl\OH ft 

•ntid4dea o. l"htll "utord:~ .. ~·~··.,, .,-plL;:Ilm-se tis soqu1ntus lim1tcs 
•• r•laç&o 1!10:111 !i<lll(Jl'o..•s .r: .. l~..:o!.Ucs r.o "C"4put" ..test-e- artl<J1J u noe 
incillo& I e ll do 4rt. 2~ duat.a :.u: 

I - ~~\ {vl.r,t.o ., r::l.nc-o por conto) doa v111lore11 
1nd1cado•• qu.,ndo • ropuh.çA..::> do m<.~nic1pio n&o cuc.c'!ld<H' a 20.001} 
(Yl.nte Rll} h.o~~~blu.nt~••: 

II - 50\ (cinquenta por conto) dos volo~ett 
ind1c:•doa, qusnC:o ., po;\llo..;.!lo do munl.c1pio se situar entre 
20.001 (vlnte mil e um) '.) 100.00~ {cem mil) M.bltante!l; 

tii - 75\ (eotl!nto~~~ e cinco po:- conto) dos v11lore11 
lndic.adoa, qtl(l.nd.o a pc;~l .. .;3o do munic1pLo o.e situar •.mtre 
100.001 {cem mU e U'TI) e- ~OO,.OOú {quinhentos mll) h4bituntos: 

IV ~ ~00'- c~em por eent.oT ·-Qos velares indlo.:llldos, 
quo.ndo a popnl.sç.io do :-.~n~r.:lplo 'ilxcedor 111 500.000 (quinhentos 

a.ll) habit;n~~~~: Par111 011 flr.a do plll:'lllqellto olnta.cioz:, adotal:'-se-.5. 
c:oa:o par!li'M)tl:'<) o -Mil'ico.co 1e ~abi.~lllntt•s nm c-~.Ja munJ.c!pt(J ~?'>Jundo 
o• dados do Inatitut..._, &ol:~~~loir::> c,., Geografia oa E:st..at1st.u:a -..... 

5 311 - A. con-cot"rêne:..l .; 4 módollid4de de Ucitt~-'!do 
co.b1v•l n• compt4 ou 4l!on.).ç3o ~o bens tm6veis, nas concell=soes 
d• d.it"oito t:co~.l. de ue~o, ~am col:'.o na:!$ ll<.:l t<'l·:;óes inee.cn11c ionlllis, 
qualquer que sojll. o •.-.,lce·cte ser.; ob~oto. 

5 411 - Nos .::aaos ('!11 que couber convite, a 
lodminiatro!IÇão po:ler.S. ut!lhar <1 •.o:-.dda da preços ~ em quo!llquar 
<:o.•o, a concorrOr.cJ.s. - -

5 511 - M co:-'pra!! <!vont\.laill de qêneeos ~liment.icio.a 
perec1vei:~~, Gm centro_ ée 4b4atecl.r:-.,1nto, podét"A:o ser roali:z:.ad.:La 

dl.roto!lment; c~: ::~uotno,.~~~1; ~~ dt~i.lho!lçi!.o- d.a- modalidade dÕ 
•-convite~ ou do. "tom.11.!.J. .!e ;:raç:.s·, cetr!orme o caso, pat:"a 
pat:'eolaa de uma mesma -=-~r"' ou 3er,:iço, ou aind11. para. obr..'ls ou 

.••rviçoa d• mes~-1 n.,_t:u:e~a :C'-!1'. ~95.1111'1 ~ar realizados Sllnult3.neaa: 
ou 11ucea11iv..,n~e~tu, s<S~::-o..:_, q\Je o ~omat6r10- de sa\J.s ,..,lore3 
c:~u:.o.cterizar o 'callo de' "to~:~..'ld4 últ peeço:s" ou_ •con=rr:-o!mcia~, 
ro.•pec:tivamen'te, no11 -:.~~rr;:-:;:oa: :!elite 4rtiqo, eli.ceto pt~-l"b <lS 
pat:'c:olaa de n4tl1te>:4 <:~.spe<::1fica. q"'e poss11.m ser e~<e-c-ueadii.S por 
peSIIO.IUII ou ompr.,.al:ls de e11pec1ali<il:la• d1ver.sa d4quela do ex-:o::ut:o.z: 
dll cib.r• ou serviço. --- -

A.z:t.. 24 - t: <iispon.sável " lic:itii.Ç'iíOI 
I - p4ra obras e .serviçcs do enqenhari..'l do valor 11.té 

1St (quin:t.e po:r c:entol do ,!.l.ll1ite previsto na al1ne4 ·a~, dó 
1nci.o I d.o ..'IJ:t.!.go antario:-, dasdGt ..::tue nbo .se re-firam 4 parcelo~~s 
de umo. 1110sma. ob!:'-' eu serv1.Ç'O ou ainda de obi:'..'I.S e seJ:"viços da 
-smo. naturez4 qua pos.s11.m. ser reali·zados simult.tnea ou 
IIUCessivament.m; 

n - p.ara out:'Os SQ!:'Viços e compra.s ·de valor até 15\ 
(quinze por can_t.o} 13o limit-e p-revisto na al1nea •a•, do inciliO 
II do artigo ~~.nterj.ot:', e para 11.1.:.enaçOes, nos caBO!! pt:'evistos 
ne11ta lei, dosdlll ql.le não ::~e rofir"'"' a_ p~_rcelaiS d111 um mesmo 
ae:rviço-, co111p:.:4 ou 41lenaçao de maior-·- vulto que pos:sa ser 
Hillli.zada de UIM 86 ve:t: 

III - nos ca::oa de que:.:ro. ou grave perturbaçiio da 

XV - noiS C..'ISOIJ do emerçênci• ou de calamidade públic4, 
quando clllracteri:z:~da urgência de aeendir.:.ent.o d.e, situàçào que po••• ocasionar pz:e:jui~o ou; colllpt:'O'l'Etter a 11oqur..'lrtÇa d-a pes:~oa:s, 
ob.raa, ISGrviçc.s, equipam.entoll e outros .. .b~s, públ.:.c'?.s ou 
po.rticul11res, e .so::~ento p-!1:4 o:s ben.s neeo.ss&rlos ao atend•ment:o 
" s.ituaç!o emergeneial cu cal4rt~tOll4 e para 4S p..'lrcolas de 
obraa o se:rviçc.s qtle polll&~'ll ser conc.l.u.!.d.:L.s no pr4:Z:O máximo de 
lBO (CIIl!nto e aitenta.l diaiS con:secut.ivoll o Lninte-:.:ruptoiS, 
eontadoiS da oecrrG:nci.a da err.erçênc!4 ou calamidade; 

V - quando não acudi:em. intere:u!lados 1l. licitação 
4nt•rior e eeta, j:uet!.fi,cad_limente, IJ,ão pude::: sér· repetida sem 
PJ:'•:Iu!:z:o p•ra a Adr.linllltraçAo, mant.idall, nae-te caso, t-odas a.11 
condiçõeiS pt:"e-estabolecida.s; _ . , 

Vl - quando a:_-uni3o. t:..v•r qua :~.nte:v:~.r no ?_ominio 
ec:onOmico p11ra reçular pre-;os QU n~rm.:Lliz..'lr o 4bastecimento; 

VII - ql.lando as peopostai!l apreaent.adaS c-onsignarem 
pr.ços Cl.llnifes:t.alM'!nt.e .superiores ao11 ;.ra:;.lcaC.Os no l'lerc_ado 
n.a.cional, 011 forem inco:r.;:-at1veis com oll _ fixados pelos 6rç!os 
oficiais COltlpetllntes, c:.scs e!TI que, cbser.)oãâo o parAgrafo único 
do art. 4!J de!lt4 lei (1 1 perlliBtindo-·a situaçiio, :ser6 a.âinitida _a 
&d.jl.ldic4Ç.iO diret& do& ber.IS ou se:r·.-lços, rxor v11.lor não .$upe:.:ior 
ao con=r~tant.e do re~ist::o Ce preços, ou d.os serviços; .. , 
. VIII - qua\'\d.O _., --~pe:-açAo envo~vér e;,r;clusivamente 
pe880a8 ju.ridicas <:!11 direito p\iblico int:er,o, ex-c-oto se houver 
•çresaa privad4s ou .!o.~ e-conomia mist.o~~ que pos><41%1 preatar ou 
fornec•r 'OIS ...ell~s toen11 ou ser;"Viços, hipótese em que ficoar!o 
•U.jt~~itl!l.s A licitaç.io; ... 

IX- quando houv"tr rose~bili<iade de Comprõmetl~ant:o da 
••qu.ranç« nacion11.l, noS caeoa eata.bélecid~~ em decreto de 
Pr.aidonte .d4 RepUblicf., cuviJ.o o Conselho ae OG!e11o. Naciol'lll.l. 

Art. 25 - t ~l'lexiql.vel ., licit.aç.io qu..'lnd.o houve:c-
1n.•iabilidllde do competiç3o, em especl4l: -

I - P4J:4 aq:uisiç.!Lo dR mat<Jriais, equipamentos, ou 
o;rton•ro• que 116 po8ssm .ser torne'Cido=s por- produtor, empree:a11 ou 
npro8ent.snte comerc:~.al G~<clull:~.vo, vodo~~d4 a preferér.<:.l."' de 
-re&, devendo a c.:omp:-cve.-.-!o de exclu=siv.tda'jle IJI'Ir feita atr4vée 
d• ate11tado for.nGcic!o pelo ~rqã-::. C,g rl!lqist..ro do comércio, do 
loco.l e• que =se l:'ealiz4rla 4 1icn4ç.5o ou 4 obra __ ou o _serviço, 
pelo Sindit:r4t01 ?edaraç.io ou Cor!!edoraç4o Pilt:.:onal, ou, ainda, 
pelo.tl ent.id&dell equiv4lent.e11: 

II par..'l 111 contr:.to~~çao de serviços técnicos 
•nUDI:rados nO art. lJ <:!est11. lei, de nn.ture:z:l'l. 8lnqul.,r, com 
profi11sion4ia ou emprolla8 de not.6rio. esptlc'i.Alizo~~ç!o, vedada -~~ 
tn.:dqibilidade p4rl!l. 1111-r'Vl.ÇOII de publicic!11d111 a· d.ivu.l.gaç!o; 

III - p..'lra CO:'lt..r.3t.d.çá.-o de proti:uior.ol de qualquer 
setor •rtiatico, dlreta!IKtnte ·ou auavéll de empresário exclu•J.vo, 
dead• que consagrado ~14 eritic& espc~cia.l.lzll.da, ou pela oplni!o 
pab11ca. 

rv - f'o!ll"A .,_ 'Comprlll ou locGç<lo de imóvel dostinado ao 
saeviço puhl Lrro, euj.'!s noeí>ssid.:Ldes d.e in~talaçdo ou localiz4ç4o 
conolt<:lon'-'"'-" ,.,,_, ,•.,colhi'l~ 

. .... . - U ~ p,.,r.., n <"'tllí:sição ou rel!tllur'.!íç6.o de obra-:! de 11.r_to 
" obJ••tr:>B hl,.tóric<M, ·1o ,,.,~,:·ntlcld4do cort.ificnd..'l, ..J<>~<d<J 'iUV 
comp·Hl.v<>bl "" in'lt:•'fl~<>ll ,\,. (in.illdadell do Ó!:'qâo nu ••fltldao.ie, 

S L" - <-'<'n"t'l"t'.).•f'o de notOria osp"lC141l:z:..'lç.ào o 
proflrl:llOn..'ll ou l'rnpr·~~<'l cu1r} 'COnceito no ,;ampo doi! .eua 
r.ospo><:loll L•laodu, oJ<•COrn•ntft ol(lo oloat:'mpenho anterior, e8tud<?ll• 
exp•,rt~'ncia.s, publlco'!çocs. <)rg<~.nizaç4o, .:~pareLh<lmento, oqu1po 
tócn1c,., ou <.lo <">Ut.ro.s t'l.'quisltoll relacionados com euaa 
at.lvld...,de8 pormit..'l inferir qua <;:~ l!m.l tr.abai!io é oõ:"Sencial e 
lndlBcutlv;lmonte o 11'-..'llS .ad~qu4dO :11, plen..'l satisf.o.ç.io do objoato 
do contl:'..'lto. 

s 2<1 - Qcorr.,n<:!o {!; rellcisào pre-vista no llt:'t· 78 de~ta 
lol é p•nmttida o. •~ont.rlltolÇ.J.o •1<l' remar.<1scente do obra, :serv1ço 
.ou fornecimento, dosde 'ltle .3ter~dlda .a ordem da cl4sstfic.:r.ç.!i~ o 
llCfUtoiii 4S tr"-!9m..'ls condiçó(l!l ofer(lcld.e~:s pelo vencedor, inclus1ve 
quanto ao preço sujeito "os reajustes p·revlstO_ll no _e~ital ou no 
convite. 

Art. 26 - U dispens"s prev[sto~~.s no.s incisos. t:::I- a IX 
do 4J:t. 24, "'s .situ4çôcs- de inexi<;ibilidade referid.ois '.'o llrt. 
2S, nocassariamont,e iu11 ti!i.ci!-dols, o o p.arC"el..'lment.o p'l:'C'Vts.to no 
_final do s lg do ,;l:t.. S<l deet.a lei Uoverào _ser _.cQI!'';lnl.c..'ldos 
dent..ro do J (t.rêsJ .Has ~ aut.oddado !luperior p.or-a ratifl.c.3ç.:Oo o 
publicaç,\o o"' impren~..'l oric~o~~l no praz9 de S (Cit,CO) di..'lll, .como 
c.ondiçii.c de el:'icãcll\ dos lltos. 

ParO\qr.,ro único --o peocésão de di!'<per.s4, de 
inexiqibilid.o<.l..3do cu do parcelamento, previ.!!ltO n_e:st.e artigo, 
será instruido, no que coub~r, com os segl.lintes eic:r.entos: 

I_ - c4racteriz<~.çào da situação eme-rgnncial Oll 
CalÕmit.os.ll que ju::.ti:U.que <'I dispP.n,..a, qu11.ndo for·o·caso:- --

II - r4zào d.t escolh4 do fornecedor ou execu.tanta; 
III - justificativ4 do pre~o. 

SEÇ:i.O II 
DA KABILI'l'AçAO 

Art. 27 - Pãz:il. a hllbilit.o!lç.iio nlls licitaçOes exigir-
se-4-dos interessados, eJOrclusivamente, document.!lç4o relativa A1 

• h4bilit..'lçlic juridicai 
II - quilllific~ç;S.o técnic.:L; 
III - qu4lifi-:açilo econOmie4-financei:.:~: 
IV -' reglllaridade fiscal. 
P.or6g:.:4fO único - iô:: vedada a exiq<ir.cia de comprov.,ç3o 

de tempo mir.irno de 11tivid4da do licit.ante, _em locaiu 
eapec!ficos, 011 qtllllisquer outras n;§o previstll.S nseta lei, que 
inibam lll partieipaç<lo n~ licitaç!o. 

Art. 28 - A docu.ment..'lç.io rel4tivl!l. à habilit4ç.!o 
juridlc..'l e a ruçuillridllde !i11cal limitar-se-á• 

I. - cc.dula de .1.dentidade, em :se tro!ltando de pe=s~oa 
fhica; 

regis.t.ro COlllQI:'Cial, do empresa -" individua.!.; 
III - AtO constitutivo, estat'UtO ou contrllt.O IJoc!.o!ll em 

viqor, ~vJ.d..'lmento .registrado, em sa t..z:a~nt.o de liOCiedoCldGll 
eomereio.is, e, no caso de so_ciedade por ações, acompal'lhado de 
documentos da eieiç3o de seus administradores; 

IV - inscr:~.çao do at.o constitutivo, no caso de 
sociedade civil, aco:np..'lnh..'lda de prova de direeori.:L em e~<eres.cio; 

V - d.ecreto de autoriz4ç.!o, davicia.mente arq:-'ivado, 
em se tr.:Ltando <ie empres.a ou :sociedade eatrllnge~ra em 
funcion4mento no Pala e at.o da registro Ou autori'll4Çáo para 
funcion.:Lmonto expedido pelo O:.:g&o cornpotente, quando a at.ivido!lde 
ae8i:n o a;,r;igir; - . 

VI - prova de inscriç&o no Cad-Asteo de Pessoas F1sicas 
{CPFJ ou no Cadastro Ger..'ll de Contribu.inte.e (CGC); 

VII - prova de inscrição no cad;o:st:ro de cont.ribu.int:es 
estadual e/ou municip.Jl, se houver, rel..'lt..1..vo ao dOm1.c1l.1.,:. ou 
sede do lic1tante, pcrtlnente 40 seu ramo de at.ividad.e e 
compativel com o objeto conerat.ual; 

VIII - prov~~. C.a regularidade p11.ra COin a· F'""o!!Zén-c.fa 
Federal, Estadual e Mun:~.cl.p..'ll do domicilio ou dll :se<!.e do 
l.icitant.e, ou outra equiva..!.enc.a, no~ forma da lei, incluaivll no 
qu~ tan'>)a ao paqaa:ento e ao recolhim11nto daa contribuiçõett d• 
que trat.ut os incisos _I e II d.q art. l!J5 da _C<.:Itl..!li:."J._t_uiç.!io 
FedeJ:"al; 

IX - prova da requl..'lrictade perante a Sequrid4de 
Social no:5. 6 {seill) mese:s ant.eriorea 4 d..'lta da llcitaçao. . 

Art. _ z:. - A d<X:ument.aç.!o rel;o:tiva à qu.aiif_icaç~o 
técnica limitar-~e-.6 •• 

I - J:"aq'istro ou insc:-iç!io na entidade profiss~onal 
compet.ónta; 

II comprovação d.e aptláao pãr4 desempenho de 
atividade pet:"tinente e compatlvel em car4cteriatic..'IS, 
quit.ntid4das e prazos com o objeto da licitaç.iio, e lndiCIIÇ.!iC das 
ir.8t..'llllç0as e do "-P.:Lrelha~.ent.o 'e do pe=ssoal téCl\ieo ..'ldeq·.,actos a 
dlsponiveis para a re~iiz6ç.!io do objet.o <:la licit..:r.ç-3.o, bem cor=~o
da qu..'llificaç.!o de ead4 t.ú:1 dbs membros da aq"Utpe técnica que =se 
.respon84bili:z:a:.:á pulos trabalhos; 

III - cOinp:.:ovlltÇAo, forneCid.a. pelo órg;§o ,lici-t4nte, de 
que recebeu o:. document.os, e, quando <~~~<iqido, de que tomou 
conhecimento de tod.ts 11.s inform4ções e dae condições locais p4r~ • 
o Cwt~primento d4:s obriq4ç6e9 Ob1et.o da licltaçl\o; -

IV - p:.:ova do at..endimento de requisito:s previstos em 
lei especi4l quando to .. · o cae:o, ol:ledec1do o di$poStO na al!.nea 
"b" do S L'" desta 4rtiço. _ -

S 1a - A comprOVo!IÇiO de ~ptio:I.Ao refeJ:"ida no ineisO._~_L_ 
no Ca8o d<11 licitaç6o11 pe'l:'t.inentes 11 obl."as e serviços, será_ fetta 
por atestados fornecidos por-- pttssolltll jur1dicas de d1reLtO 
pUblico ou privado, devid.e~mer.te cert.ific,doll pela ent.td4de 
profissional compatente, linut.o!ldas as e~<tgenclo!IS a: 

a) quant9 __ .!1 -c4p..'lcitaç.:l.o téC'nico-pro!ission4l: 
comprov4ç.io do licitante de pos11ui:.: em :seu qu,-,_dro per:nanente, 
desde na polo monos ó {Seis) me.aes ant.a• d4 datll da liclt.:Lçio, 
protissiona.l. de nlvel supario:e det.ento:.: de atestado de 
responsa.bilid4de t<ienic• por execuç.!o d• obra ou. serviço de 
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earact~r1at i.çaa G"IMilhantull, l i mi r. adas .. e ta• .,xe lu" lvl!.mant• .\a 
paroc•l~• d., ,.,.,. • .,., r .. lo:-v<!.n~·"1 " v<>lor :n<,rnlticatL'I<l <.lu •H)jnro .Ja 
llc:it.c~•;llo, YAdd.jAa o~a o~tr,f!n<:tall elo 'luantidA•IOIJ m'inimaa ou 
pr.uoa m4ximoa; 

b) quanto .\ ,·aoMcLt4<.;4o t6cntco-opuro!leionllll 
~o•provaç.llo do ilcltdntt~ •1•1 tiH' "'"'''\.Ir 1do, no ~~~m..,tórJ.o de até J 
(t.rilla) contratc11, "iUO.IItito'lotivc" mLnLII\<JG nAo "upcrLorUII 11 ~O' 
(ClnqUontll por r.'01nto1 dl!<jUOl<'la pr .. v L"t.O!! '14 mon•urt~çGo e 
excl1.111LV4mQntfl na e p11rcol4s olo m<'l LU>: rulcvArLCi<l t!ICnlC"' uu do 
valor aiqnificatlvo, <.lo obJ<.otu ola lL<.:U.tçAo, G a !'i!J\- (..:inqt.:l•m:;a 
pol:' cento) <1411 rnloç~•'" .-;<>l!.ntit..ll.t.lvot~/pra:o qlub>'!;l dtt_~t.ll..s, 
adnl1.t1da "' 'C>m4 de 4tt~>lt4jo~:~ qu.ando t:O~\tridoa 11, um. :nesiXl 
per1odo, sc111 llmlto do C<)ntrato,. ~- _ -

S 2<1' - Sol'A K"mp-C"•l •llmn:.id.l .1 c:omprov111ç.io do 4ptl<..l.io 
at.x::av4• de c:ortldõos ••u dt.>.:tlt<>Uo:>a uo obr11111 011 <~OJrVIÇOfl ~lmlldres 
de eomplexiU.:~do t.eu::noiO<JlC.:I e opAro:~eionlll_l ~q111valente ou 
•uperlor. 

S Ja - t VQ:illd.'l. 4 <!>H9ênc:iJ da c:omprova<;J.o de .:lptidlo 
eo• l!mitaçó•:nl >Je tempo 1'nf,_'rlor a 25 (vlnta "' c:1nc:o) anol:l d.s 
d4ta da .'l.to c:onvo<~ilt6rlo 011 o10 lO<:al <111.3 ~J<poz:J.•lnel .. ll a quo e:e 
referell\. 

S 411 - 1\s ('J<l<J<'neia~:~ minim<u• rol4tiv4s 4 1n::1t.:alaçC~s 
de c:antnl:::-o>~, m!lq<.Llnlla, •Htu~p.:omt•nto>~ e pesso41 t.éenic:o 
e•peclali::o:~do, consld,ir<'li.h.,s --.,:ill"!nclals rara o r:umprimnnto do 
objeto da lic:lt•lÇIIo, ,1\lr<1o .lt<!-n.li;;l.:o:s :nwJi.Jate .:a o~~p~mJent.lÇ4~ <:le 
r&lo~~ç.io o:-xpltcita (! dn <!IJ<'l.;HoJÇ<lO forma~ old su1.1. di.sp•:anbllid.:ade, 
:1110b 4S. pena11 C<lb(vat:~, ved.:~U.:a as Cl<J.ÇÓI\Cl..llll de pz:-oprJ.,d4de e de 
loealiz111çAo prévi.ll. 

S so - A .-:empr:~v<~.çAo da c:.:apac~.:to~~da técnlco-<:~pero~~clono~~l 
11er:& di:spcn>~ada n-1111 !icit~çó<:J.s cujo preço estlm-11<10 ou pz:-eço 
l:'et'orência for inferio-r a ':iO\ {cinqLi..,nea por: cento) <lO 
e•tabelec:ido na allncd ··::;,•, •.10 inci:Jo I do Art .• 23 ..te-sta l<li· 

Art. 30 - A <Jocl.lment.J.ç.i::. =e1at.ivo~~ l qu.alific<"~ç.lo 
econõm.tc:.s·fin.llncei:::-a llmi.tdr:-~e-,\ a: 

I - b<Jla,ç.,. patrim..:-rii.ll o di:nn.:.nstr.1Ç~cs cont.!lbeill qo, 
dltimo cxerc!cio soe>..'l.i, j,\ ~·J<iqiveis e apresentol<:los n<'l forr.1a da 
lei, que compr<Jvem a ea.~~ aituolç<~o f~nanc:eiz:-<1 .:!a_ empz:-esa, w}dada 
11 11ua Sl.lbStLtl1iç.io per bal.lnC:t.lt>olfl 01.1 baL .. nço:s provi:!lót'J.03, 
podando sal:" 4t>.l<Ül:.:~do::s poz:- tndices oHciais ql.lando ene-erro.dos .li -1• de J (tz:-ês) mesa:~~ da <.lat.a de apresent"-Çâo d4 p-ropostlll; • 

II - c:ez:-tid.io neqllt.J.va de faiõnc:ia ou concorc~at..s 
expedid.s pelo distribuidor da :JCd<t cl4 po:s:so11 jurl.diclll, oq de 
exeeut;.io p.st:-rirnon.till, expedida no do:micil.io dol pusso.s t!::~ic.t. 

III - <]4:::'-llnti<l, n;1s mesm411 mod4lidadall e crJ.t.érios 
previlltos no •co~~put• e S lO do 4rt. 57, ll:nltad.t 4 ll. {um por 
eento) do preço-z:-eferOnc:ia ou do valor .:tet.ir.1aao d.::. objct.o da 
eontrato~~ç.Ao. . 

S lQ - A exi-;ênC'i.a do indic.ador:eEI limitlllr-se-& a. 
d•1110nutro~~ção da cap.:~c!.d..'ld') Hnanceiz:-.ll. do licit,.nt.e co!ll v-ist.a 403 
co•proml..::uos ql.le t.er,j_ quo oli'IB11m1.r: c:a::so lhe voj;ll adjudicado o 
coQtrato. 

S 20 - A Admini.st.r.:~ç.'io, n:u <=ompr:o~~s p~ra entrega 
futun, e n.ll oJ<ec:uç!o de obr4s e :JDz:-viço:l!l, pod .. r.i est.abelec:ur, no 
inatrul!rento convoc:atórlo da licitação, a oxl.génc:ia de capital 
a!nirno, ou <:la po~~trlfi\Onio liquido m!:nimo, ou aindA <11.21: g.!lz:-antl-11:!1 
~vi=taa no S tQ do .u:t. 57 d<Hita J.ei, corno dado objetivo de 
comprov.~~çao da qualiticaç4o ec:onomiCo~.-finaneel.z:-4 dos lic1t.anteu 
• para efeito do qar:4nt.io~~. ao o~~.dimpiemento do c:ontr4eo .:~ Der 
ulteriormente celebrado. . - · 

Uqurlo 111 ~ueJ~e-ro~e~:p;t;;ra:;~~~o .~~n°t~J:'ror~·;.~~ ~de~~t~;~~;~ 
& lOt; (dez por cento) do valoz:- estimado d.s contl:'4t4Ç.\O, devendo 
• eonprov.11Ção ser: feita relativamente & dat:4 da "prosentaçao d.a 
pl:opost.a, na forma d;ll lai, admitida a .:~t\lAilzação pal:'!l esta dat.ll 
atravéllll de !ndi.c:es oí.!.Ci4ii:L 

S 411 - A doc:llmen"t.açlo >:'ul•tiva 11. ·q>..i4lific:aç.!o 
econpmica-financeira sex::á dispen-sada do licitante que llprosentar· 
Segulo-Çarant.i.:a, doi~ Concol:'z:-ente 61 compromisso <1e, se vier a ser o 
vencedor da lici.t111çâo, e antes di! assina::- o z:respec:tiVQ contz:-.:o:to, 
presta-r Seguro-Gar4nti4 de .e:xec:ut•nte Conllltr:utor:, Fornecedoz:- ou 
Pr~:st111dor de ServiÇO$, conforme o caso, no v.~~lor -totAl da 
propoat.a, z:-esao~.lvad4 a apro::~ant.açJ.o <:la documentação . .Qe que trata 
o inc:tao II do •caput• daet.e artigo.. -

Art. Jl - Oa doc:u:nentos .noc:ess-'r,.os :\ haQill.t.açll.o 
poderll.o :ser aresentoJ.dos ~m o.ri<;lnal, por qualquer "proco-aso de 
cópia autenticad.a por tabeil.4o de noea:1 01.1 por ~uncionArio da 
~~~=4 ;:'ticf:f.liu a licitação, Ol.l public ... ç6o e"' 6rg.io dQ 

S lQ - A doc:ument<lç!o da que tratdm os art:s. 2S a 30 
de.11t& lai pode:::-& sei:' diapene:ado~~, no todo ou e:m plllrtc, no• caao::s 
~:i~~~~ite, eonel.lrso,. !ornec:1mcnt.o dÕ bem.s par;ll pronta entz:-eqa e 

S 2~ • O e~-rtific:ado de re.gistro c:ad-A:str.!il a que se 
refere o S 1~ dO art •. 35 substitui os documento• enur.1erados no 
art. 28, elCclul!liVG aquelas ..ta que tr-lltam os seus _inicisos VIU 11 
IX, obriq~:tda ll p.'lrte_.a. dec1ar4r, :s;ob 43 penalidades ca\:livels, 4 
superveniênci.:~ de fo~~t.o impeditivo da habilit_açào, e a. 4p;:'esenr4r 
o re•t111nte da doeumentolÇllo prcvieta no:s a.ets. 29 e 30 dGt~td lei. 

S 3° - A. àocutnentaç.:io referida ne-ste: a.etlgo pode-r&. ser 
eubllltitu1d4 po-r reqlstx::o c.:~dastral emitido por 6rq..S:o Ol.l ·entidillde 
pllblicll, desda qu.ll previsto na edital e o z:-eqistro t.enh;ll ::lido 
·feito ear. obedi.,nc:ia ao <1i:~~posto nc::st.A lei •• 

S 411 - AIJ emp:r:<>~e:as >'!Str.~~nçei-ro~~s que nao funcionem nQ 
Pais atender!o, nae: concorr€!nci.as inte-rnac:ionals, a.s exigências 
clo111 par.S.q:::-afas dnto;u:ior:ea medi4nte documentos equivalentes, 
autenticados pelos raspoct!Vos ,~on:Julado:~ e tr<ldu~ido:= por 
traduto:c }ur:-.~~ment<Ido,_ dovendo cst.:oe consorr:~adas cç:o/!1 e!llprcsas 
bruilei-ra>~ ou te-r :r:opr:e::~entaç.iio lcqo~~l no ae.aail, cO'n podaras 
art. J2 e no S 2o do_ o1rt. __ S6 dcllt4 le1 nao so .:~plica ~~~ 
concor::o:ônciA.o intern~:tcionals pai;"<'! " ~quJ.stção de bens ou 
•arvl.ços cujo • paqarnanto ..,,..ja feito c:-om o prodl.lto do 
tln•nc~ment.o conc:edi<io po.e Ol:"<jilnlamó Lnter:-n.~~c;:lQJ"l"-1, <te que o 
llraDil taçll parto, ne111 noa c.:~~:~os de coner'lt~:tç.io com empre::s.a 
e•tran<;eirll, pa>:"4 111 comprA r.le e(juJ.p3mentoli · l:abr1C4dOS e 
•n.treque• no exterior, desde que (>.lirA este c.aso tunha havido 
;rtvia autori:z: .. ç.io do Pre11ident11 d11 RepUblic~. 

Art. 32- Qu.an® I"' .. Tfllit1d" n4 lit::ltao:;oâo a r>.aateipaçAo 
do <IIDpre•a• "'"' conaórcio, Obll"t'VIlr•:JoJ•o\o .as :!!<'quinto:= no.-maal 

r - comptoVI1<;:2io do ..::<>mproml~ftO, pllbliC'O ou iJ-II,.tic:ullll:r:, 
de eon•titulç.S.o •lo connó-C"cio, guhserlto patoa eonsorcl.1do:s; 

ti - lndl.c.,ç.loo d111 ·~mpro94 re11ponlfAV<d palo cons61:'Cio 
que dov<)ra <:~tendei:' 11-a condições de ll.der:o~~nça, obrigato:r:i.,moru.e 
flxada• no >oldital: 

III - apres0ntaçào •los >J<X:11monto.11 exiq-Ldos no• are>~. 
28 a 30 desta lei, por: pa~t..-. do ,..,,d.,-Consorc:iado, ad,nitindo-:se, 
par4 ~;~toito de quah!icaçào tecnieo~~, SO!n4t6z:-iõ doi 
quo~~ntitatlvo:;~ de cad4 ::-on:s;ot"("i.:ldo, e, paro~~ .,fttLt.rJ de 
qu~:tlificaçil.o econõmic.:~-fln .. nccira, <} ~:~olll4t6rio dos V4lores de 
cad4 conaoreiado, nll._ pt·;~p.lr'\.,o de e:u-11 respectivlll pdrtl.Clpaçao, 
poduncfo a l\t11t1lnistro~~çlio •!Seal::leleeer, para õ Coii.S61:'cio, ' um 
IIC:J:'Ó:Ici.mo <i<J at<'i .10\ {tnnta poz:- cento) do11 v.niorell ~Xi.<)~do>~ 
paro:~ llc1.tante indl..,.ldl.l41: 

rv Lmpedifllc-nto de partlcip...ç<lo de fl':r>p-ree:4 
c:onfl.,.rci,.da, n.a l!l"'llma llc:itaçilo, .atz:-avé>~ >Jo maill do um con:soz:-c"i"o 
ou Lt~ol .. d.lmente. 

'i lQ No cons6z:-cio de empre•111• brasilai-ras ~ 
>olstrll;ng•n..-.~~s a lldfl'ranç.:~ ~""-liberá, nbeigo~~torialllante, ll. empresa 
bralllltll.r4, obaerll'.,do o dl~1po:sto no inc:i.so rr <1eate ~:trtlgo. 

~ 2a - O licl.t.ulte vencedor fica Obl:'iqado a pt·c-mover, 
ante-s da C>ollebr~:tç.io _do contrato, a constít11ioy;io _o o- rc<JÜ>:tro do 
conaoz:-cLo, nos termos do compro-n~i.ssQ refe:r:ido no inci:'lo I de::sta 
artiqo. 

SEÇÃO III 
DOS REOISl'ROS CMIAS'l"RJI.IS 

Art. 33 Paro~~ os fins de11t;ll lei, os 6:c:g.looa e 
entidades da Adlllinl:straçào que eealize111 frequontmr.ente 
llcita<;ões manter-ão reqi.stros cadalltrllli:s par111 efeito de 
h4billwçJ.o, n111 forma tequlc~.mentar, vAlidO>~ po:r:, no máximo, l.llll 
ano. 

S 111 - O roqi.stro cada.stz:-1111 deverA se-r amplar.->8-ntflo 
divl.ll<]-11.::10 e devar6. >illlta:r: perm.:~nentctmentct o!l.berto -1108 
Gttcreas.adoa, obr.l.q~:~ndo-se .a unidade po:r ole r:esponsAv•l 
pr<:~c:-eder-, no minimo anualme>lte, atrav~s do~~ impr:ensa ofici4l e de 
joz:-nal diário, c.halll.u~ento público p.ara a •tualizaÇ.!lo dos 
registres existentes e par" o inqx::esso de novos lnte-ree:sados. 

S 211 - ~ tac1.1.ltado la unidlldcu adrnil'!ist-ratiV-1111 
utiliza:::'E!lll-:se de re<JiStz:-os c.actaatr;llill da outros 6-rgàos 011 
entid.ldes, da .administraç.io púl:>lica. 

Art. 34 - AI:J z:-equer11r inscriç.io no co~~do~~stro, ou 
atu4l.t.::.~~ção deste, a qu•lquer tempo, o interessado fornecer& os 
t~lementoa n11c:casarios .lo sAtisfação d.ll.• exig9ncias do a:rt. 27 
de•ta lei. 

Art. JS Os • in:!!cr.:.to• llar.io e.!.assi.ficados . ;:ar 
eateg-Q-rias, tendo-De e,. vi.At4 su4 espe-cL4lizaç!o, sl1bdiv1<!idos 
em grupos, scql.lndo .a qualificaç!o t.é"cnic.ll e econOmica avo~~l!.ad.a 
pelO>~ elementos constantes dA doc:umentaç.lo relo11eionada no11 111rt=-:. 
J(l e J l dest;ll la L 

S la - Aos inscritos ser& fornecido c:ertLt.lc4Cio, 
ranov.!ivel se~npre que atu.llliz4t: o regl>~t.-ro. 

S 211 - A 4tt14çào do H.ci t.11nte no cumprimento da 
obrigações 4:11!1Umidas serâ anotAda no .eeapec:tivo :r:t~g:istro 
cada:ttr.ll~. 

Art. · 3S - A ql.l.!llque:r: tempo poder& ser alt.ez:-ado, 
'>~uspen!lo o.'.1. c4ncelado o .eeqistro <:lo inscrito que deixar da 
.llllltiafazer as exigências do art. 27 desta lai, ou o~~;• 
e:~~t4belecid.:~s para Ci4lS.IIiiicAção cad.sstral. 

uçlõ rV 
DO PJIOCI!:DIMZHrO E JULCAMZJITO 

ll:r:t.. 37 - O_ procedimento da lic:itaç.!!io será inic:ia.do _ 
COlll a 111bertura d111 pz:-oc:esso administrativo, devid4mente_4utuad_o, 
protocol.:~do a nume-r.~~do, contendo _, 'o~~u_toriz4ç4o respactiva, a 
l.Rd.ic4ç.io sucinta da -sel.l objeto e do rec1.1:r:-:so próprio pa:r:a a 
deapee:a e ao quo~~l ser.'io jl.lnt:llda.a oportl.lnlllmente; 

!. - edital <ll.l eonv.ite e l:'espeet.ivo-5 4nexos, qu4ndo for 
o c-a•e; 

li - comp-rov.llnte dlll• p~;~blicaçõea do editOll. resumido, 
na fort~~a do o~~rt.. :u dest4 le.l. 011 dOll entrega do eonvit."'· 

UI o:::-igina.l da:s propost111s e do.s docume• ; que 11.11 
inst-ruiram; 

IV - atas, -rel•t6rloa e dell.baraçõe• d4 COllti.ss.le 
Julgadora: 

V - pOllrecares t~cnico• ou jurldicoiJ emitidos sobre ~. 
lic:itaç.!lo ou sobr·e A dispensa: 

VI - -11t.o11 de .adjudicaç.io do objeto da licit.aç.lo e doa 
:11u.a hoii"IO!Oqaçào) 

VII ree11r.sos event.l.l-lllmente apresantado::< pelo• 
licitantes e -respectivas 111anifeataçóes e deeie:ões~ 

VIII - de~:~pacho de· anulaç.iQ ou de ,reV.Oijii-IIÇ.iio· da 
licitação qu.ando ro:r: o =•o; 

IX - termo de c:ont:r:atp. ou inat.z:-u~~~ento_ equiv4hmte, 
conforme o C:4so; 

X - outro a c:0111prov.antes dEt publ ico~~ções1 

~;r,g~::is ;!~~;nen_to:s r~at~~~~t~/i~':çã:Jit4ill dtl 
lie1taç6.o, bem c:omo ae do.s contratos, aeordoa, convénios. ou 
a;tu::stes devem .ser pr:eviamente examinad.llll e apz:-ovadas pelo o:::-giio 
-de 4ll!l:Ossot:"i4 jurídica da unidade respane:ávei pela licit.!!çào. 

Jl.rt. JS - Sen~pra que o val.or: estim~~~do pAra Wll-4 

lic:itaç!o Ol.l p4r>l l.llll conjunto de llc:~-taç6es :sunultaneas ou 
lll.ICOS!Iiv4S for super:tor a tOO {.--:eml Vazes o li1Rlte pz:-evi.sr.o no 
a:~;t.. 2J, inci~o I, alinea ·c~ desta lei, _o pz:-oces11o iic:itatO:::-io 
se:r:.1o- iniciado, <:>b-rlqoJto-riament;e, c:om uma audiência públ.ic.a, 
conccàldll. p•l4 lllutoridade res;;:ons&vel c:om ~~;nteeedêncill minim~~~ de 
15 {quir:ze) dias Uteis >Ja data previst4 par:a a puolicdç4_u d~_ 
adlt111l, e divulqo~~da, ~ma antec:eoênc:i4 minil!l4 de lO {ciez) d148 
útei.11 de sua t:"eaih.aç!o, pelo>~ moSII"IOII meios previston par11. 4 
publicidade da lie.l.t~Çlio, à quo~~l terão aeos•o e dir:e~to Oll tod4s 
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0'11\l'll! .. lltl\r to~'IOII irf"t"1111l<;~ll ~r~:-lnnntcn 
in~:-o.:•"""'<.!o ... 

PIU'.!.QI."olllfO \II\1Cl> - Pl'll,"!l o1~ f\0'1!1 oh•!lt<) ,.rtlqO, btlnl .-r;l'l\0 
para 011 d<1 S 4a olo <~rt. }.}, con!ll<..l<'r'il<n·ll" JlcLf.tç"'"" ><lmult4!l<'"'" 
ou IIUC«!~IIÍVIlOJ ... queJa"' '"""' ·•bJo•to ~•·mPlh41<t"• :s-enJo ·'" 
•imultanoo• "'lu .. l4a com t<"Alil'&\;"'" "revt,.lo 'l'"t""' Lnt•ttvalo'll MAO 
IIUp<DtJ.OI:'OII a \0 {t~1'1t411 <.Iiii") <'I ÍLCl~-'<:;:o'Hl!l ~uC.t):SIS.I.VI\S AquOi"'IS em 
que o <><"ILtlll ~ub".,'1unnto TPnha um"' •l·l.ta .>nterLOt" •' llO (<"~nto C' 

vin.tot) diAII 4plt:S o tór1011no ttilll oDrLq .. .;t..ull provi,.ta:s n.:a licJ.taç.!io 

antoeedent~t. 39 _ o odltal eo!ltocl'l no pre.-lmbulo o l'lúmea:co d.it. 
ordem 1:111 a~ r i e ltnu .. l, o n<>!I"O da r.-ror: u;-ao intc;.ore!l.lllaó.:r. o de !"u 
•otor. "' m..,d.,.lidQda, o r<l<JL!'"' ol" ,,K••cu<;40 e o -t1po d4 licit&Ç40, 

11. """nçAo de que ~cr.!a rcqi~"' p<.>r m•t~ tei, o loc.,l, dl.a e hor"' 
p,_ra r"<.:t:'blmento da olot.l•"·•'nt.1•;olo •l propo~ta, bem como p4r4 
in1clo da ,..~;..,rtura do" .. nv<l'LCiP'""-• o1 ~no.Jic-ar4 obriQlltori<!.II'IOnte o 
119quln~OI 

I - objeto d .. ~ic~t-liÇ<b, "-'"' d(!"-Criç.io sucintll e cl<tr4: 
II - prazo o Cl)n<"!\ç•.\>'!1 pl'rll .1 a9:1in~>tura- do contt•ato 

ou rotlrad& doJJ ~n:~truml•ntos, rn•.,isto no ,.·rt. SS 1!cst.1 lei, 
e!l.ecuç.Ao do contrllto n OO\trwq,l do:~ <;bj<:'tO -.la l icJ.taçJ.,;,; 

Iti - s.!lnçóc" par.:. o;> c,, ao da tnadlrnplemento; _ 
IV - local undo pod<'!ra :fl!ll:" examinaOo e adqu•r.:,.do o 

projeto .bA11ico: 
V - S<lt hA projeto <~xeeutivo disponivel na d.!!ta d4 

pu.blie.tlç3.o do 4ldi.tlll <Je Licttaç.ilo <l' local p<1r11 "'er eK.:r.mtn .. do e 
Gdquirido; 

VI - c:ondiçéea para partici,p.:r.ç:lo n>t licit~:~ç.O.o, em 
c:onformidlldo ..::~:m oa .\:c'tS. 27 4 JO, Q !orr.~a de apre,.ent.lÇào da.111 
p:c-opoata11; 

VII - c:c-J.t6rio pltr;J. ;ulg.uKmto, _.::om dlsp<.lsiçõG-'1 clara.111 
e p;:~~r.!!omot.cos o.bjet1vos; 

VIII loc.5l.!, hor.!.ri~s nÜ!IIero.lil o.lo= melOOJ de 
comUI'liC;J.Ç.!Io 4 di,.,t:1nc;i..l. ~~~~ que ·H~r-lo fornecidos "l~mento,.,, 
il'lformAçOe= e e.lllcl«t"*'~'.r.o.e-ntos relotlvOII · ;). lieit,.ç.So ;).11 
eondtço5cs po2t•~ ,..,.,,.,.,.t,,,. ... ,ro •l<>,. obrJ.<;;4'SÓe:s nec:<>a:oaria,. 
cumpt"i~~~<e:nto de seu objet.<.l; 

IX condiçõe"' ego.avahmte!J do paqaw.ent.o el'ltre 
empre:l'/!15 bra.silt~iras o est:c-.!ngel.t<ls, nos casos das lJ.CJ.tações 
internacionGi:5; - · 

X - valaras eat!rn.1dOs jl.arci.1is 0 tOt-lll ou _ 'k'l:'eço
refel:'ência, quando o julqamel'lt.o n~.>la se baaear, e os lJ.m~te~ de 
aceitabilid<'!lde dos pr~tçca propo~tos, auborrlinaóos _aos m~xtmos 
previ11tos nesta loi; 

XI - crJ.":.êrio de reit.juste, q'IHt deve:c-á retr4tar a 
vari.açAo e!etiva do eustc da produçAo, a~i.tida a adoç.S.o de 
1ndicea 0$poc1f-!..eo.~~ ·ou aetortdi!l, desdt~~ a datii da ;?ropo9ta, ou 
do orç.amento ou ;:oreço-reforência 4 que .-.,_ta se refe:c-ir. atol} " 
data do adimplemento de cad.a parcela; 

XII - critério de reembolso p-!lra o f.cn1ecimento .do 
b6na e serviço"- ~uj->litcs ~o "::C;;"i~a .jo;~ a<irrl.t.nist.e.:r.çAo cont.ra;t4d4, 
bem co:no pa.t.l O:'ll direitos <ia ys<) ·!e t.-,:-ceircs e o for:~ecir::cntc 
~ mate r la..:.:s de oriqem nao comere La 1, qu<1mlo for o caso, :!!em 
prejul:z:o do pa<; .. mento da tdxa da .._dm.:.nl.liltra.ç.io nos te.rmo.111 das 
propoataa; 

X :XI limitea -p4ra p4g4mento _do in.111talaçao • 
sobi1J.:.:aç4o p41r.a o:-~te<:UÇ".!Io- -óe- .:ob~a,. ou serviços que o50r11o 
obriqa.to:riamonte prevista..~~ em se1=ar.ado daOJ demai" p.arcela:~, 
etapa-" ou t4::o!.a•; 

XIV - condições da p.:~g;:~~mento, prevendo: 
.a.J pr.az:o de pa.gamonto em ~:al,.ção à d4ta !ina.l a cada 

per1odo de a!eriçlio nao supe:c-ior a JO r trinta) dl4s; 
b) cronoçr4ma r!e desembol:'llo m6ximo por periodo, elll. 

conformidade .;:om 4 disponibilidade de reeursoa financeiros; 
c) eritério de .at.u.11li~açd.o financeira dos valere~ 4 

•orem p;:~~go.111, desde a data a ~:er definid.:r. nos termos ó.a aline4 
- .. ~ deate inciso até a do efetJ.VO pagamento; 

d) compen:saçóeOJ flnanceira.lil e pen4lio:4ç0es por 
eventuais 4tra."-O" e descontos por ~ventua.i.111 antecipações de 
paga.!IIGnto:s; · 

e) exigência de seguro"-, quGndo for o ca.set; 
XV - im1t:ruçOes e normas para os recur9QS previ:~~toa 

nesta lei; 
XVI - cO'ndiçõos de rocebbtento do objeto "d;:~~ licitaçiio: 
XVII - out.rAll indieaçóes "':Speeiflca:s"'ou peculiares ó.a 

licit.açAo. · 
S 111 - O original do edital deverA ser d;:~~tado, 

:rubricAdo em t.odas· as--tolhas e a1111lnado pela autoridddo que o 
expedir, -pi!-nnaneccndo no proe~õ"ss.:. ôe lieit4Ç".lo, e dele 
ext:c-a.indc-"'e c0-pi45 int:e<;;rais Qu resumidas, para suo!! aivtllgaç!.o. 

• forMcitr-;n~~ ~0~0~~~~~~~;,a~~!~os do "editai, :COle -·fi~e-ndo parte 
integral'lto• 

I - o projeto b!.sico e/ou eKecUtivo, com tod.as a"' sual!l 
p.a:rtell, desenhos, especificaç6es e outros compiementoa; 

II - deJnCn,.t.rativo do orç.smcnto e"'tima.do ou planilha:s 
de quantit~~:tivo_:s e preço:s unit.lrios qu"': ctor&m origem .ao -p:c-eço
roferéncia, quando for o caso~ 

III - a minuta do . cont~ato a :ser firmlldo e:~.t:re d 
Ad.Jrlniat.r4Ç.io e o lic:itanta v'!ncedo.e; 

IV - a.111 especificoç<'IP.~ c?mplementAre.s e "'" norm..:as de 
execuç.!lo pertinantãii-.\ licitaçdo. - · 

S Ja - Par.a eteJ.to do disposto ne:Jta lei, eonsiderG-IIe 
como &d.impl"m&nto da obrlgaç.io eontratual « pa:cestaç(io do 
•erviço, a realizaç3o da obca, 11 enta:co.1qa do· bem, ou de P"'rcela 
dellttus, OOm co1110 qudlqu~tr Outro evento contr4tuGl iii. cuja 
ocorrênciA esteja vinculddll n. ~miss4o ·de document.O de eo.brGnÇll. 

Art. 40 - A Administ:raçdo n.io pode' descumprir aa 
nor111dS o cond.i.çóe• do edital d que so ac~ estritamente 
vinculado!!. 

S lg - (lu.alquer cidad.io é parte legitima. pard impug-na:r 
edital de l.Lcitaç4o por itregularió.ado na apli<::dçll.o deetd lei, 
devendo protocoldr o pedido .a,tó J ~ trêsl .-:tias úteJ.OJ <1nte:s da 
d&t.a fb:llda para A dber_tur.:r. dos envelopes do habilit.aç4o, 
hip6teGe em quo a impugnaçâo, no prazo qe 24 horou, .lller4 
re:.otida p<11:ra o Min.illt6r.io Pu.bl~co pronuncia:r-tle 11obre a me•-· 

'í ~~~ - nnco~~cr.~ do .~l~elt.:. <l.e o.rnpugnar na termo• do 
••.:1\t"'l d.; "ticlt.l!.ç.in P'''""ntc" " JW.n\inistr"<;.io o llcct4nto ·'!ue, 
t<'ln'IQ-qn ACelt~ ,,.,,.. ob1•·çno, ., .. _nha aponr .1r, depoia ,1a dbe~tura 
dO!! •'11Vf'l0p(on <"!e h"bilitaç.i<l, fo~~~lh4:i uu _~rre<Jui;:~~rld.\de!l, que o 
vLC1•''"1·'"'• l'tipót<:>!loi ..,., <1'-'o> tal co,.unic ... .;ioo não tera ofe~to de 
~OCUl"!IO. · 

S )11 A i.mpuqn.:r.ç.S.o faitll to"lmpêativaJIIOn~e pelo 
U.;lt:ante r.õ.o o tmpcdlr.1 de pArticipar d<.l proces.so liclt.atOrio 
.:r.té o trdn,.ltO cm ju!qaoio da. <1<--cl.:sllo a cl~ portine-ntl!l. 

5 4g - A l.nabltit;:~~ç.lc elo licitl'lote lmporta pa:cec!u.s.So 
do :seu di:c-eit.., d11 p<~rticlp"'r do~~~~ fi'I.!IP.!I sut,wqlienten. 

A.t:t. 41 - Nal' concorr~l'leia-" ctc .imblto 1ntornllcion4l o 
erlit:al devHr&. ")u!lt.,r-:~e o.l11 dire::c-io:en da politic4 rnonot.1ria e 
do ·.:omtn·el.:. oxtorior o .:r.tender As cxigõnC:.I.lls dOII Oro;~.ios 
eomp.:otent .. •s. 

S 1a - Quando for permitido <1.0 licit41'lte .::~stranqeiro 
cot.1.r p~cço nm mocrll'l eatt'3nge~~ • .,. i.gu4l~nta o poóera fazor o 
1 Lc 1 t4nte bra:s .1.lei:-o. . 

s 211 • o f.l<<;,\mento feito <~.o licitdnte brasilel:c-o, 
<lventuAlmonta eont.~atad<!l '-'m v~rtude de tdl licit,açoio, serh. 
efetuado '-lin mn.:.d4 b::A:siloir4 .~ taxa de cdm.bio vio;~ente na data do 
e!etJ.vo tJaq,lm~nto. 

~" S Ja 1u1 aar ... ntias do paq;J.mento ao licit<lnte 
bra,.J..l.~Lro serlo cquivAl-cnt:e>~ Aquel40J ot~(e<:id.:r.s ao licitante 
estl"an<;O::l:c'O. 

s 4a - Pata flns <1e •ulgarn('nto dll ll.citaçao, as 
p::opost"'"' "P"t""~en·tad.1:J íJ'Or llcltantcs .,strangc1roOJ será.o 
4cresc1das o.Jo:J •Jr.'lvume" c-on~equ>'nteOJ dos mesmos trlbut:os que 
one-r4m e:o;elusJ.v<lnente o.-; ll.Clt<lntes br4slleiros quanto 
ope~.aç4o fl:~al do:. v<>.nda. 

S 5-" - P<~.-rJt .1 realização de obr4!1, preOJtt~çao de 
se.rviç-os -ou .;~quts!çlo de bens, tinancl.l:ios com recursos de 
aqõncJ..\ '>flci.:.i de ,;?op .. r.:.<;'<>o estranqeira ou o'rg<l:'lis:no 
financeiro raultllateral ,!n que o SrasJ.l sdja parte, "' reOJpeetlVa 
licitJ.Ç.io o.;,bs._.rv..,rá .as normi>a e con:!icOe"- constant&S <:11: 
o;:onvençOes. t;ratado:J ou cor.tr:,..t.os int.c:>cnaclonal.s, apiic4nd.o-sa 
e.111ta lei sc:pletiveomento. _ 

S 6a - Ali cot.aç.Jes de todos os licit..anteOJ se:c-40 par;:~~ 
entreqa no mesmo local de destine. . 
. A.rt. 42 - A concorr.lnc~a sara p:c-etceOJsada e julgada 
com o.bservancl.a dos sequi.ntes procedimentos: 

I - abe:a:ct<.:ra dos envelopes contendo a. dOcumentaçao 
relativa lt habilit.1c4o d~s concorrences e su.:r. <':lpreci4ç.!lo; 

I! - devoiução dos envelopes fecho~~~dcs aos 'con<:orrent!a 
inabillt.a:ctos, '='Ontendo as respeet1va:s propost.as, desde que nao 
tenha havido ree.u=o ou .J.põs su.:r. deneg.açilo~ 

III - .abertura CIOOJ envelopes eontendo a11 propoOJt.aOJ do.lil 
conco::rentQ'll hilbiliti!ldc.s, d08de que tr4n,.corrido o prazo sem 
interposiçil.o de recul:'so, ou tenha hllvido de.lili,.tência. ilxpress.a, 
ou após o julgamento dos reeur,.os interposto_,; _ 

!V - ve-ri!icaçii.:. da confcrmi<:i.ade da cada proposta -coa 
os requisito" do edital, pror.~ovendo-l!e G daacla.ll.lllifiCdÇ.!.o_ daw: 
propostaa desconformes ou incompat.:!.veis: 

V - julgamento e elas.111ificação das propostas d& acordo 
com <n~ C'ritêrio"' de avaliac.'i;o conOJtantila do edit.,l; 

VI .:r.prov-aç40 do proCedimento pela autoridillde 
cctn;?ete.nt:e pa-ra·-·!in~ar c eontrato; 

· VII -·-a<ijudicaç!o do objeto ao vencedor. 
S 111 - A .a.berturd óO.Iil envelopa>:~ contendo a 

docUIII9nta.çll.o para habilita.ç.S.o a u• p:c-etpost411 OJerá realizdda 
sempre em ato pii.b.lieo previa.mente da"-iqnado, do qu.al se lavrar~ 
atA cire<.~pst.anciada, assin4da pelos lieit4ntee: presenc.es e pela 
Co~i:!l:~ào. · 

S 2" Todo"' os documentos 111 propostas s•riio 
rubric,.doll pe.los licitante!! presente"- e pela Comi~sào. . 

s J, - e f4cult.!td!l a Comi.lll.lllão ou autoridade super1.or, 
e111 qu4iquer f4ae ea .;;oncorrência, a p-ron1oç.iio ófl: c!iliqêneia. 
de11tinada a >'~.Selarecer ou a COl!lplementar a .inOJtrução do 
processo, ved4da a inclu~<io POOJt"!!rior cte documento ou in!ori~U~.çlio 
que deveria. const-'.r originarlamem::e d4 propo:>Std. 

S 4a - o oispo~to ne,.te a.t"ti<;~o 4plica-:'le, no_ que 
-eouber, ao co.ri.C.ur,.o,- ao l9ildo, 4 tomada de p:c-eços e ao -ecnvite, 
facultada, quanto a e"-te último, a publle.aç.io na imprensa 
oficial. 

S 511 tJlt:c-apassada ã fase de ha.bilitaç.!lo doa. 
concorremt.e:'l (ineiso:~ 1 e II\ e abei::t.as as propostas (ineiso 
::::::I), nAo ca~e desCla:ssific~-los, por motiVO relac1on;:~~do eom d 
habilit.ac.:io, salvo ~-.. razão de "!a.tos supervenientes ou só 
conhecidOs após o )ulqamento. 

S 6" - ApóOJ a fase de habilitação, _não ca.btt 
delliOJtêncLl ele propos-ta, salvo ·:por motivo j"usto decorrente áa 
fatO sliperv'enientc e aceite pel.a Ccr~~i,.sio.o: • 

A.rt. 43 - No julgdmento das propostas, d Comi9Sao 
levar~ em conOJide:c-aç.!.o c:; seguintes !atoreOJ, relativos a~ obje~o 
da. J.leitaçao, vedada a ut!liz.açAo de qualq_uer elemento SlÇJ.loso, 
secreto ou rese>:V.1áo: 

I -_quÔ.lldade.e g.arantt&:'ll do o.bjeto _d.a, lieitaç.!o; 
· II - rendi:nentQ;. 

III - preços; 
IV - prazoa pard o forneeilllentO" doa bens ou para a 

reali:z:4Ç!o d.a• ob:c-a11 ou serviço,; 
s 111 - A avalJ.açii:o relativa aos ii'ICiSO-" I, II, e IV, 

do,te artigo, que antecederá sempre lt an6lise doa preços, ,erA 
feita exclu•iv.a.l09nte por er.itérlo"- objetivos, com baae e• 
p;:~~r3.motros definido.s previ.!ur.ento 9 explicit.1dO:I no '"to 
eonvoeatório da lie>itaç.io ou no convite, nAo sendo lev;:~~do_ 0111 
contA pGra ;:~~ ela.111t1ificaçao daOJ prol?osta.111, exeetc n4s licita.çõea 
do tipo •malhor técnica • ou "técnica e p:c-eço", e naquela-Iii 
referente, a obraa, serviçoS" ou comp:c-a de .benOJ, de. qra.nde vulto 
com complexidade técnica e/ou exacutiv.:r., li.IIIIIJ.CL definid<llll 
fund.aJ~~ent4d.:tlllento no ato convoc.ató:c-io. 

s 211 - No C<1.111o dg obras, serviços 9 COill?ras, de qrande 
-.rulto com complexid;:~~de técnica e/ou executiva, poder& a 
Adminiat.raçC.o exiqie d08 lic:f.tantota a motodoloqla de exee:.tç~o, 4 
apri'Uientaçiio da propo.sta d•t;:~~lhdd.a domonatl:'ando ,.,_ eompreenOJao da 
nQture:z:a e grando:z:a doa pro.ble:mas e re.111pectivas "ol.uçõe.11, o 
pJ.anejdm<llnto, d or9arii:taçi.o e oa recurso11 tecnol6qicoa, de 
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~'i",..""""t<:>-11 p<unc11t lol!ientco " "'~~'~PTI!'!qadoll, cuja 
av<Ollllr;"•~O, I"""" .. t<>l~o d., '"""' "'coltaç.l<> ou ".lo, ant. .. <:ed<>rA 
••"'PT'" A nnhtt .... r:l010 preços .. :s•tA .. tetu11da "':o:clu11~V"""""te pt:IT 
eritório,. ob)fJtivon. _ 

s J~> - Nilo se ,·onn~dotrt~•r:6. qu,.lquwr otert" do varu.11qono 
n&o pr•vuota no otdltal .-,u no ('OnYllot, l.nelu:d.vo tin.,nc:i.a!IIOnt.oo 
•ubiiJ.dto~doll ou e fundo l)<ffr:l!do, nen~ pt'P.;Q ou v.nntaqnm b.a:se~:~d.:~ 
na• oferta• doa deiM.l-ft llctt<'tflr<•"· 

s 4a - N!o ao t~dmit1r6. pr:opn~tll. que aprollt"nt'l pr.,ços 
qlobftl. 01.1 unit.&J:'J.Oa llilllbóllco:t, lrrL!Ióri<>·l ''" r:l"' v;:~lOI' Z("fO, 
ineo..-pat1voH11 com oa pr,.r;os dors ~n:'!umos e so!ll6.r:ios do merc ... do, 
ac:~roaci.<J(J11 doe ro•ro.,r;tivnn PnC.:Jl"Qn", alndl'l '1'1l<7 n l!.to 
convox-At.01:'1o d• liCL'to<;·~O n.!<o ~onha ""t4b+Jlec:l:do Um.!t.o:s 
ainimon.. 

5 5~ • 0 diiJ)'l0"~0 'lO p01.riir;rato antedor :se o~iplie'~ a 
propoat1111 que ineluo~~m l'lfto-•l"-~'bro~~ ,..,tr-11n~.,J.r.:~~ nu importa<;.io d" 
inlllllriOII de qu.sl-luor natun~"·"• .t<'l<>t1Ul<1o··:>P., como· :reh.Jr.,nci4, Oll 
-I:'C'lldQS nos p.111ll .. !l <'lo nr-t•;o•m. 

k\"t. 44 - 0 ~ul·v•m,...~t.O tiaS ror-opo:otn!l "el."li. Ob1etiV_rf, 
dev~n<io ll CoJmlt~ll<iV •ln :ir..it.~t.,:<IO ou o I."CIIp"'n .. .!ovei polo convJ.t~ 
reali~IJ.-Io •]ra. confci."Mid,vk •:om os t1P""' ,1e licitaç,;<:'._ o" 
critói."\Otl pl."eviof!W!!nt.e "'"t.'!lll<llocJdo:s no <1tO .-onvoc:at.Orio e de 
ac:ordo com o:s fl\toren. excl•~>ll.vl'l~nto nr>lo ,-,...torLdos, d<1 m.:~ne.lra 
a possibilitar IIIHL atez:-içb.o p<>lo:>s \icltD.ntc-:s Go peJ.oa 6rgAes dq 
eonuolc. - -

S l~ - Pdr4 os cteao11 Uc~to .:~rtiqo, constituem tipo:s 
do licit.o~~çioo par.. obras, flerviç-os e coJll\?ras, excot_o ·na_s _ 
..odali:daden. de ccncun!lc e lcilJ.o, 

I - a de lll(!!\Cr prPÇO: _ 
II - 11 do melhor t6crHc111: 
IIX - a da t~cnica ·~ prt'ço. 
S 211 No ca .. o o.Je ewp.,:ll' <Jntre duas cu maHI f'r'2j)OIIta~. e 

após obedecido o d.LIIPOsto no s 2-g dó <11."t. •. 3<L.dc:sta lei-; a 
cl.a:<.sl.ficaçil.o se '!.4.rll, <lbrlqatori4mentc po:.>r sorte:~,o,·· em ato 
plll:>lico, pll'l."a o qual todos o.s lic:J.t.:~ntes ser.io convocado:, 
vod.:~do qualqu<!e oue. .. o p .. oo;:<')ol.,o. -- -

S 3~ - No Col.n.O dil.s llcit.a,ç_õe.s.. do .. tipos -menor pre<ro
entre oa l.lcit(lntes considC'!I;'(Ides quAlifiC(Idos, a claflsl.f:.ca-.:do 
•• fará pela ord'.!m cre:~cente dos preço~ propoll't.O:I_ e .lci!:It~veTs, 
prevalecendo, no co~~.so de ~ropate, e:.:ciuznvamente o <:ritério 
previsto no parbqrllfo anterior deste artiqo. • 

A.rt. •s - Nas licltaçõe11 do tipo ~me-nor preço~ poderá 
••r uti.li.r.'ldo para !lil:s dl!l juiQamento um dos sequinte!l 
procod.i1110ntos' 

I - preço minimo - no qual 11. proposta vene-Gdora será a 
d:e ~~~enor valor dl!ll"'tro ;us oferecidas podo" licitantes 
habilitados: 

II - pr"ço-refcréncla - em que a AdministrD.ç!.o fixa u11 
·valor inicio~~! e entD.boiece P.m !unç4o dele limites perccntua:~.s 
111:1nl= e 11\!JO:imo do. var:~.aç.!o dos preçc·s_ llC<l'it6.veis, e~~:p,.r:i~it'J.c1os 
e explicitados no .:~co eonvccat:Ocio, c~raete'riz:ando o :o.ê= e o·dno 
a que se .~:e!ero, e no qual a f.>lopo=::tll_venccdora sera a de menor 
Vlllor d.entre ~s oferoe.i.::!as pQlO!l lleit.ante! llab_ilitad.O:t:· 

S l<t - O procN;ilinOJnto indicado no inci"o lX do -cl!lpue~ 
deste artiqo será u.til.i:uLdo., preferencialmente, qu.:.ndo houver 
apenas projeto básico dispon~vel. 

S 2~ - Nas licitações eoni bD..sé nO preço-fêférêncla, 
poder.&o ser admitida" propoBtas <:1ft valor- inferior- aos lilllitas 
pereerttuais previamente ustabelee.idos, na hipOteZie don 
proponentes oferecerem qarantian. pz:-evi.Gti!IS no· S 1~ do l!lrt. 57 
denta lei, corr-esP"oh(1ent.o d diferença er.tre o pr-eço-referénei<'l e 
o• valoz:-es !:1411 re.spoctiva:s prcpost.A3, ..:>baerv11das as conctiç:!oe:~ 
constantet~ no ..._to convoe.lt.óri.,. --·- -- · 

A.rt, 46 - A. licitaçao do _tipO '"menor pz:-eço-, eom 
procedlm6nto de julq<1manto NselldO no preço m11"1,l.mo,_ no_ ,.aso- de 
e:oo:ecl.lç!o ae obJ:a.ll e J!ervl.ços, ~er& adotada, p.refer-encialmente, 
ea regime de -._•mpreit.sc!a por preço glob.sl-, e quando !or 
poasivel a. propolliçllo e lldO'ç.io, peloe llc.i.t-antes, de !nsu::~o:s 

diversos e de soluções .:z.ltll!rnotiva!l ou Aperfeiçoali.iii'tõi de 
natur-eza tt!-cn:~.c11, e1u:1cutiva ou operaciofllll que po11sam condu:.:ir a 
reduç.S:o substanciD.l de preços, sem proju1zo da eompieta 
cons.eeuçào do objeto da licit;,.cão. _ - · - _- _ -

. A.rt. 47- o,_ tipos.de lieit~r,:.!o ~<!• melhõi: tédJ.i.C4" 
ou ~de tóenicG e preço~ serao utilizo~~dos e:.:clusivo~~mentez pora 
serviços dez natureza p~dom:~.nD.ntcmente lnteleetu.Gl, em_ es:11:0c 1.111 
na eJ.aboraçllo de projetes, ·etilcuios, f.lsc11lizaç!o, s_upervisllo e 
ger~nciamento e de engenhoria consultiva em geral, e, em 
particulo~~r, paro 11 ei_abor"-Ç!o dtt en.tudos técr.icos prelimina:~s e 
projetes b.Ssicos • executivo:. 

S lll - Nas lici-tações do tipo •malhar t&Cnica~_ .ser& 
adotado o- seguinte prócedim~nto, elaz:-amente explicito!ldo no 
inJJtrwnonto convocatOrio, que fixar! o- prE!Çó-- tn6:.:imo que 
Admi.nistraç3o sllt propõe a pagar: 

tlknicaJJ e~e i UZ111t:l!l4~n~~·~~~s 1 ~~i ;:~~~~r;:e.;~~~:::~ ;JJa_1li~~~~~!~ 
• feita entao a avali.sçllo ., cl.sss_i.!i.c.açi!io uest""s propo:stllll _de 
aco!::'dO coll\ 011 crit().riCII pe.rtin~ntes <:!' ~J~dequados ao cbjeto 
lic:itado, definidos com c.l11.rez" e .. objetividade no instrumento 
convdc.:ltOrJ.o ~ qCla connldercm a co:~pacJtaçllo a exr;inr-i~ncia do 
proponente, 11 quaJ.idao:t~ técn1>:4 dlll j:>roposta, compreendendo 
-todologia, or!;3aniz,Jn;:.!oo, t~:~cnolo<:rias c:t reeursos m.atel:"lais .ll 
sere~~; utili:z:ado3 no11 trD.balho"', e a: q~allficaç.!o das equipe.n. 
t6cnicaa a eerem lliOblll:r;adlla pdr4 11. :sua exl}cuçiio; 

II - -uma vez o::laii!JitJ.cadas .ss propostas técnicas, 
proc:edl!lr-:s'!l-& a abertur.:~ das pr-oposta3 de preço <:los licitante:s 
que tenham atingido a vaJ.oJ:"haç6.o- mini11111 '!!l_tabelec.ic;ta. no 
inatrumento convoeatóJ:io, e proeedic!a 11 negociação cem a 
proponente melhor clao:~~ificada, o;la11 c:ond:~.çCell proposta:, com 
ba.11e nos Ot"'i'llm<!lntos detalhlldos o~~prasent4dOs e eJil preços 
un1t4rios 111: tendo como re:t:erénc:i11 a proposta, 41té o .!.im:~.te 
repren.entado pttla proposta de menor praço entre os liCitantes 
hlllbil.J.t4!:1011,. 

III - no C4!10 de impa.slle na ncaoc:iaç!o >~~.ntez:-ior, 
procedirMnto id6ntJ.co será. Adotado, .sucen.:~iv.>~~.mente, CO!D 0:11 
clemaill proponent.f!'s, PftJ.A orr.:1e111 do cl ... ssiflc4çao, a.t6 
c:on•.cuç!o de oco.rdc para 11 contrataç4o; 

tv - o• prupostall de pz:-ftÇOII toer!!.o devolvida!l intact.cza 
ltc:Lo.:a,,:cu• que ,,~<> !c>r<-111 preliml.no.r"'cn<;;o h<>l>llit<><1<>• "'"' <p.oa 

não e>btlvor111m a val<Jz:'l~l!l~·lio mtnl.n<tt Ollt4b.>lecids p.az:-a a pro;x>ata 
tócnic.,; 

S 2a - Na11 1lc.:r.t<:~.ç0cll do t.J.po "técnica e pl."eÇO~ ser& 
adotado, adicional!Mnte ,_., >nci.so t d.:o ;:oor6<Jrafo antoz:-~or, o 
aequinto pro<:cdim.tr:to, claromente explicitado .no instrumento 
eonvocatór i o r 

I - ner6. !oito a _avo~~llaçAo " .11 valorhaÇAO d•• 
prop-:~st"s do pz:-r.ço11, de .:.cordo com critér;~.os nb,etivoa 
preeetG!:>elecidoa no lnatru:>~ento convoc11t6rio: 

I I - a cl.sss i t lCIIÇ<io dos pz:-oponcntos far-se-6. <:!e 
acordo com. a· média pondl!roda das v.:~J.Orlzoç~ea do~~s prupo.,tlls 
técnicas e do preço, <lc a.curdo com o• peso11 prezellt.n.l:Hrl<'!Cidoa no 
ln>õt:ru~~~ento convocatOrio. 

S Ja <:JO:ccpclOnlllmente, oa tipon de llc1t.sçao 
prev:~,,.tcs nentc o-:-tiqo _ PÇ>::!crao eer a.dotD.dc:~, p-or ou.tori~~~oçao 
expressa e medianb11 ju:;titicativa cireunsttt.nciada da _;c.a.:r..-r 
autorid<lde' da Ad.mínistz:-éiçdo promotora constante do ot..a 
convocot6z:-io, p11ra fcorn,.ei~nto de bens P. execuçAo de obr"Js C<l 
prast.:LÇob de "«tn.·i:ços majoi"itario.mentez dvpo;ondentes da t.ecnoloqL.s 
nit.i.J.or.1c-ntc ,.ofillt~c"d.:o c do;o aominLo rO!':Strito, atestado p<;:or 
autcrJ.d.:ldes t~cnic.:~:s de rco:onhccLdd qu.aliflCi'IÇ~O. 

Art. 4 B - N""s 1 i e i taçóes para a e:.:ecuç.io de obras e 
sorviçc11, quando !oz:- adot.1da d modalidad~ d0 execuç!o de 
empreitada por preço qlob.,l, a Ad.I:Iinistreçóo dGverá fornecer, 
obrio;stori.srecnte, ~unto co:n o edit.4l, t.odos Oll elementos e 
infOrmações --l'iecess4rios a f!UC o" li.cit.an.tes po&Sllln elaboz:-ar- su1111 
propostas ~e preços com total e completo conhecimento dO objeto 
da licitaçbo. 

Art. 49 - Serdo C.e>!'classifiead<:~:~: 
I - aa- p-:-cpcstall que não atendam .l.11 exiqéncias do ato 

eonvocatO.rio da lic.:.t.açAo; 
I:r '- as propost11s com preçot~ lllll:cea:si.vos ou 

manifestamente inexequiveis. 
p.._..,.:.qrofo U.n.i,ç 0 - QuandO toda:o <'LS prt;Jpo:ot.a:o ·!orem 

de!lcloss:~.tio:adas a Adm:~.nistraçllo poder.! fixar ao:~ lici.tante_s _o 
praTO de B (oito) dias \:to is para_ a __ ol_pre:santaçQo ~~ O>Jtrall 
eseQi1:14dal!l das causas referidas na.ste artl.C]Q. 

A.rt, 50 - A autor.:.dadli! competente pa~:a a aprovação do 
pi."Q..c~J.A!ento __ soment• poder&. revo<;dr 11 l.i.eit4Ç!o por raz:óe:~~ de 
inter-en.se público decorrente de fato superv-eniente 4evid-lll!Minte 
comprovado, ?ertinente e su!ic.iente para ju.Stlfit:llr tal concuta, 
dovom:!Q_ anulá-lõ por ilegalidade, de oficio, ou por provoc.,ç.\o 
de terceiros, mediante pareCer- ·escr-ito e devida.mente 
fundamentado. _ ---

~ lg - A anuloc.io do procedimento llcitllt6J:io por 
motivo de .i"lego~~lid.ad.., não gera obr.J.qaç4o de i:'ldeni.:e:a:r, 
rii'ISII'llllvado o disposto no pal:'.!oqroto único do art. 60 da:$.ta lei. 

S 2<1 - A nu..lJ.dade do :o~:ocedimento lie!.tatórlo ind-.u l 
do contr<!lto, re11s-alv11do c di11pÕsto no pa.r6.qrato únieo do art. 
60. - -- --

s Jo:t - No caso de denfazimento do processo .licit4t0r1o 
t:lca assequr.ado o contradlt6rio e "" o~~mpla c!efella. 

A.rt ._ 51_ - A Ad.::linistraç_.io nao pocte:ra celll'lbrar o 
c~nt.J:.:~t:o;· IIO"b -~na dit nuliàade, eOlll preteriçllo d11 orCem de 
ciaiJI!ificaç!o das proQOstas ciu cono. terc~~tirce, 1!'4trzr.nhos ao 
proeediménto licitatóriO. 

Art- 52 - A h4.l:>il.itaç.S.o p.rel.l~~~:inar-, a inscrição em 
reqil!tro e'adastral, a sua .slteraç.!o ou caneolomento, e· a11 
propo,tas ne:rao p:rocessad.s.s e julqo~~da!! pol."' comissã.o p~l."rlzr.ne:'lte 
ou es~ial de, no ~::!.nimo, três mem.bz:-os(_ sendo peio men-oa >!oill 
deles servidoJ:e.s qu~lificados perteneent.~n. oos quadro111 
permanente!! d>:~s 6rg4os da Adminillltrzr.ç!o z:'etllpor.~&vels pela 
liciuç!.o. -

S !.O - No ca"o de convite, a ecllliss.S.o julgador« 
pod~ra :~er :~~ubstituiêa per sarvido:r da:siqnado pel11 autoridade 
COlllpEitente. 

S 2<> - A Cotll!."''s!o pare julq,.roento dos pedidos di 
in11criç!o em registro cadastral, .sua altereção ou cancelo~~mento, 
t~er& inteq::ad11 por profiflsio:'lais legaln>ante hllbilJ.tados no Cai!IO 
de obraiS, se;;r,iço11 ou aqo.1isiç.&o de equipllll\antos._ 

S Jo - A comissão per!l'lanente Ol.l espl!'lcial, a q-.:ezm 
cal:>erã a respon:~abilldade pela. J.lcitaç4o ou P"r parte dala, ::ser6. 
cotu!titu1da antes da public.3ç.io do aviso :resumido do edital, e 
oeate l:'.onc!onad11, bem como a indicacllo <1ot1 eventuai11 suplentel!l e 
as condiçOez; de substJ.tuiçAo. - , 

S 4o:t A J.nvefltidura dos ~mbroa das ccmis.sõee 
permD.nenten. não exeeCer4 a I (um) anQ, v<;~dada <1 reconduçiio da 
t.ótalida<;le de seus rnem.brcs pnra a l!lf!ll~ ccmis11Ao no per1cdo 
sub11eqtiente. _ __ _ _ 

S so - No caso de eoncl.lrso, o julga.rnent.o ser! feito 
por uliLII. comissao ellpecial integro~~da por pessoas de reput3.çio 
!libadll e .reconhecido conhecimento da !D.IIItéria em exa.a&, 
servidoren públicos ou ni!io. 

A.t-t. 53 - O eoncur.so o que ;;e refere o S 4g do art.. 22 
de•tÃ lei devl!'l' sei."' precedido <:!e requldll'lento próprio a ser obtido 
pelo• intereasadotl no loco~~! indicado no '!ldltal. 

-S 1 g - o re~lamento deverá indicar-: 
I - a qualifico~~ç!.o ex!qida oos participante.s; 
~~- - .u diretrizes e a forma de apresantaç!o do 

trabalho; 
.I.J:I - a:< c:ondiçOetl de realização do ccnc:ur•o e o-. 

prémio• a serem concodidoa. 
S 2a - Em 11e tra.tando de projeto, o vencedor deverá 

IIU'tCri:Z&r _ a Acimitu.straçioo e~eeut4-lo quando julqar 
conveniente. 

Art. s• - .o leilão pode :ser cometido a leiloeiro 
oficial ou a servidor deBiqnado pela Adminlstraçao, procedendo
se na forma da 1aglsl11çã.o pertin_ente. 

S 111 - Todo bem 4 ser loilo4do "er4 prevlllliKinte 
avaliado pela M::tlnistra.çiio para ba&e do preço inicial de venda. 

S 211 ~ Os ·ben:~ arrematados 11erão pagolf a vista ou no 
percantual et~tatxllecido no edital, n.io inferioz:-•a S' (clneo por 
cento) " imediatamente entroque11 ao arrematante, após a 
•••inG"ture; cta :re•poctiv• at11, lavrado~~ no loeal do J.eil.lo, qt.let •• 
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ob~:iqarA •o p11qlt1110tnt.o do !'f!'!lt.llnte no pr.szo ••tlpul4do no ~·d.it.sl 
de eonvoc•ço!oo, •ob P'-'""' ,! .. 1...,,,t .. r .. ,.. f•voz: da A<h<> .. n.lst.raç.!l..> <> 
"•lmc· j& rec:olhtdo. · 

S J• - O .. ditDol ,1,. \A.tlAo d(Ovo .... .., arapla-nt• 
d1VI.Ilçado, prJ.nclpAL-nt.o no m!.ln.l.clpio '"" quo •• v .. .~, nt4Uta.t:. 

SEÇlo I 
DISPOIIIIÇÓIES PJt!!LXMIIfAJU:S 

Art. 55 - 0• eontratoll !'ldmtnllltr.ttivoll ..!o -que:- trata ••t• loi r•qultua-llo p.Jl1111 su"a eUn.11111l411 " ~10111 prue<ntos '-l• 
diroito pQblleo, aplle.::m-1::~-oH't• t!'!Qo, :9\.lplcti·.t.l.:nonte, 011 
principio• da tooria <')er.-.1 •l<)s contrl!.t.Os q 411 <hspoalçóes .Je 
dit'llito pt'ivado. -

S lD - 011 eontr4tc>ll <:!.P.vt>m -:o~~:t•OOl<t~eor co111.- elo~re-za • 
pr..:i11io <111 condiço.'loe ~,.,..,,_ nu., .,x.vcn!;;'.:lo. •lzprc•s•• .:-111 cU.u.,.uJ.•• 
q..~e dofin.,• o" direitos, obrl.qo.~çoo, ~ respon5ab.did,.m.dell d"' 
partea, .,,. contorrnidad~ com o" tt:'rlliOS- da. llcitaçiio ., <:14 pi:OÇ.OIIt• 
411 que •• vincula•. 

S 2a - 0.111 contr.,to• '=!Ue dl:sponsslll l!citaç.!io ..love111 
atender aoa termo• do .:tto quo 01 dUtorixou e d.s p:ropo.111ta, qc.and,o 
for o c~t•o. - -

Art. 51!i - S.!o clAusul.as neee:u.6.ri.s• ttlll todo contrato 
•• que estabeloçamt 

I - o ob1etó e llii'UII elementos carl!.eten:isti::oa; 
II - o raqime de <Joxucuç<llo o~.o 1!. for:::ta do fornecimer.to) 
III - o prC"Ço <t .,,. r;oon<JiçOoil de pi!.<;()!Ninto, o• 

crit6rioa de reajustllmonto do pl:"o:oço" e os do .. tu,.li:aç.!io 
fin~~onc•:~.ra entre 11 d.~tn. 1!. l'lor deflnid,\ no11 tcarmoa da. tlline• •a• 
do inc111o XIV do ert. JSI dc11ta. lei o a do e!etivo paqD.mento. 

IV - oa prazos de inicio d• etaplla d• execuç.ã.c. da
conclusiSo, de entrega, de obsorvaçlio e da reeebi:'lent.o 
d•!initiv,o, confor11\e o Cll:CO; . 

V - o valor e 1!. indicD.çil.o doe recur•oa para atendeJ: Aa 
deap41aas~ 

VI - aa Ç'llrantias oforecid<~a p.!ll:'& a•aequr-.ar IJUA plen• 
execuç.ao, quanc'o exigidas; . 

. VII - 011 direitos e aa rcaponsab-.lidad.e.a da.• p411J:<eea, 
&a per:ualidadea c~~;bf:vois e os valores C6e mult.aal 

VIII - 0111 CIII:IOll d"' ro~:~O::iSio; 
IX - o reconhecimento dos dil:ca.lto• do!! Ad.minhtr•c;Ao~ 

•• C&ao de :reGcia4o administ.ratiwl pr!:!vista no <~rt. 78; _ 
. X - aa eondiçóe11 'le 1111portaç.io, .il data e a t._...-.:a de 
!=lab.io para conversiio, quando for o caso: · 

XI - a vinc-ulo~~ç.iio ao editAl de licltaç4o_ ou _t.enno que 
a cl.ispenscu ou ao convite, e .!!. propostll do licit.:m"t• vencedcr: 

XII - a leq!.slaç.io apii.::~vol .!!. e-x~cução do cont.ro~to 0111 
eapeçial-nte os casos omis,.os; 

XIII - 11. obri91!.Çll.o do contr4tado dill m.anter _d1,1:r;ante 
toda a execuç!.o C.o cont:rar;o, e!Q compa.tibilid.ade com iU 
obrigaçêSea por ele l!.iilaumida.ll, t-odas o~~ a condiçOe• de habilitaç.io 
• qua.lificaçli.o exlqidas n.!l licitaç.5.o, 

S 1 11 ·- 011 contratos de obras, de fo;t:nctC:!..mtinto p&r& 
entrega futura ~ bens ou da ser:viços, especial::utnte os de 
11erviço11 tlk:"nico• especl,.,li:z:adoe que utilize111. :nio"-de-ob.ra 
,intensivll., poder.S.o prevor adiantamento!! de p11qamentcs, desd~ que 
nio su~ri9res o~o Vlllor de C4da etap.11 ern que se subdividir ,. su4 

=~Í~~ea e pr::~~~llll qu:o :;f~ r;esd~a,~4a ?!i~nt!:m ~ui.uf~~-
eat.Abelec:ido no S 2B da;quele artigo. 

. S 2 11 ~ Doa cont:-~tOIIJ co:tlebrados p•lil .\.d.min.i.atraçio 
PObli.ca, c~ peuiOI!.a fi•!.eas ou jur1dicas, inclUsive aq-.:.~laa 
doa:lcillad~~:a no &lltrangeiro, dev-erA conzstar, neceasa:dai!KI!nt•, 
cl4uaula que declare co:n!)'ttel\tet o foro d4 .sede da Adclinist.:aç6.o 
pa:ra cU:rimi:r qul!..lquer queat.io contratual, ;Salvo o di:~~pollt.o" noS 
Gil do art. ll. doata lei. c - _ _ ~--

Art. 57 - Exeet.o no ~=o pt"é-vil!Jto no s 411 do_ a~. "30 
deata lei, no qual se:c6. obriqatór.ia a preetaç.i.o. _de $e-quro 
Ga:rlllltla do Ex•cutante Conatrutor {SG-EC}ç Segurei Gara.l!-.t.la ··do. 
l::seeut.ante Pre11tador de S0;n:viço11 (SG-E:PSJ ou sequro GarAnti• do 
EzGCutante Fornacedor (SG-E!') 11 Admini.atr.sço!io·· PQde.r4, a seu 
critCtJ:.io, oxiqir preataçao de garo~n":.i~t "" · contrataç.io do obr .. a, 
-rvili9•, eomp:r111a e alienações. 

S 111 - C.c~berá ao contr,.,tado optar por uaa du 
IID<JUifl;tOS ..acia.l idadiiiS I 

I - Cll.uç.ilo e• dinheiro, em titulo• da; divid& p11blica 
ou. Udejuasória, 

II - 11equro (jl"arantia: 
III - fiança baru:aria. 
S 211: - Ali q~~oranti.:~s a que 110 :refe:re oa inciaoa I e II 

do parl.qrafo illnte.rior, quando e:~~:ig-idlls, nAo exr::edeJ:i.o ct. 5\ 
(cineo por cento) do valor do c.ontrat~. -- - " -, , .

S :311 - A garo~~ntia prestadtl. pelo _contratado- serA 
l.lborada ou re•tituida apOs a. execuç6o do cont:rato, e qu•ndo -
d.inheiro, atualizllldl!. 111onetariar.~ent.e. 

S 411 - Nos <:4!1011 de contrD.tos que importem •ntr•o;• de 
ben1 pola AdaünistraçAo, doJJ quais o contrD.tao:lo fic.a.rA 
depolit.tJ:io, ac Vllllor d4 qa.rautia deve"C:.i ae.r ac.rescido o_ de•aes. 
bo~. 

Al:t. 58 - A du:rac;:Qo dos contrat.oll regidos por e~~t& lei 
f1car.6 . lldltrit.a .!L vig~ncia dos respectivos créditos 
orçD.mentArioa, .caxcuto quanto aoe relativos: 

I - aos projoto11 cujos prcdut<.>l!l estejam ~ontempl11dos 
aaa -ta• eata.bolecidaa no Plano Pluri.c~nu.c~l, 011 quais poeer4o := f.r:;:r;::~:·;id~· p~~~r;~o ~:::,t.o4rt:s~-.,n~:::;r;;t.:raçao e c:oade 

II - a pr'lstaçAo de eeorv.1.çoa a ••rent execut•dos de 
!or1111. eontinua, os quais poderiio te:r a IIWl duraçio e1tenclidill por 
it;Ual per!odo. _ _ __ 
· S 111 - 011 pr~~o:.:os da inicio do 11t111paa de execuçio. de 
conc:luaao e de ent.rog4 admitem prorroqaç!o, .:aantidaa ;~~a de-ia 
cltuaulal do contr4to a 411.111equrad11 ,. -nutençQo de •
equillbrio caconO~~:ico-flnancoiro, de•d• que ocorra .alq\PI doa 

•oqu1.ntea motivos, dov"'!"'"'''"t.(' ""'t.uo~~dos "'" proce111101 
I ... lt•n-'aç<ia .lo l'~oJ•>t.<> u,. .:•pcclflc-"'çoe.,, pel"" 

Adain1atr!l.ç4o: 
II >fupervt:'nl•'nc;la Ue Íl!.tO excepcional ou 

l.~pt.,vlal·lt~l, ••atr.:tnho ,\ w>nt.ldo r!.ls p11rta,, quu .1ltere 
fund.u:lt~nt•i,.....nte "'' condlçc"tl dn ·~x>leuçao do eontrlllto; 

111 w intet:rup.;.,o .1., tl"X9..:1.1Çóo Uo contrato 01.1 
diminuiçao d.o r1.t1110 de troll:l<'llho por <)rdalll e no intere-sso d4 
~in.i•tr.sçáo; 

tV - ~aumento da11 411Antid.\di.J>I inieittlmento prevL:stall no 
contrato nos limites pormtt~Uos por ••ata lei: 

v - impclii~t~ento t.Jo o"!"J<ecuç,..o do çontl:"D.to por f.tto ou 
ato d.e to.reeiro t<:'conhm:l"l.o p11la Adminitltraç.io ·~m documento 
eontotlllpor.lneo .\ !lUA ocort4o::~a; 

VI - om>.ss.'to nu atr.lliO de providências a <:l!.rqo dlll 
Mnt.ini.~t~t.rl!.ç.io, li\Cll.a11ivo q'-'.UitQ ao111 po~~ga~t~entos previstoiil ~m quu 
t:<tvulte, diretam.:mtu, impC!d>m<.'nto •)U retard,rnante> n4 oxecuç:.io dO 
cont:-Ato, sem projui:ço dp.a .so~~nçOes lego~~!:s aplie.\veilll <IIOB 
telllpon•ãveil!l. 

s 21 'l'ocla ;:oo::-orrogaçiio de pr.11zo dever~ ;,;e:r 
justi!icAd• 90r CICrit.o e p=-ev>l>m••nta ttutot~:z:ada pel6 AutCt"ldAdO 
co~:~pet~ntn po~~ra celebrar o eontrllto, 

A.rt, 59 O reqJ.me juridleo doa contro~~tos 
oldJnln.~oatratio,:os in5t.l.tu1do per t>st,. lei confe.re a. Adll\inistraç.io, 
em .re-i.sç.!o a oloa, a pretrc;;.1tiv11 do• 

I - moC.i.fic.\-l~s. unilateralmente, pl!.r.:l melhor 
adequaç!o Aa finl!.lid4dell <!tl' intere,se pUblico, :respeitados _os. 
dire1.tos do cont.r.staC:o; 

II resc.l.ndi-lo.s, unilo~~teralmento, nce: CD.11oa 
e11peeificado11: 

III - fise.slb:ar-:!lo!l a exacuç~o; 
IV - aplicar .sam;ôea mot-ivad41!1 pela inaxecução total 

ou p.11rcial do 111juste; 
V noa ca•o• d.e !>erviçoa ea:~~enciais, ceupar 

provisori-11111er,te_ ber.s móveis, imóveis, pessoal e __ sP.:J:viço:'l 
vlnc:1.:.lados ao objeto do <:o:-:u:ato nlll hipótese da necessidade cte 
ac11utol4.r ap~.r.:~ç.io administratiV4 do __ faltl!.:ll contrllltUAis pelo 
eont.ratl!.clo, bem co:.o na hipOtase de resci:~~.!o do controlltO 
<llcbtin.:~,.strllti..,o. 

S 111 Aa cU.ullui.l!.a econOmico-finl!.neaira!l a 
llionetArias dOII contratoll l!.dmin•strD.tivo:~ noio pcxlel:"à.o ser 
altGradAs soe prévia conco.rCância do. contrl!.tAdo. 

S 211 - _NA. hipó<;ese do inciso I d"'ate -.$i'l.rt.igo, as 
cl4.UIJa1•s eco:"10rnico-financl!l~ra" do eontrllto deve:rllo ae:r; revist.t1UI 
po~~"r• que liiAnrenha o equillbrio contratullll. 

A.rt. 60 A ~eclo~~.r<'lçllo da nulidl!.da O.o cont:r:ato 
l!.d!EI!r.iatrati\"0" opera retr::~ativ~mente impedindo O:'! efeitos 
jurfdico• que ele, ordinariar.tenta, deveria pl:"o_duzir, ollém de 
de•conat.it.uir 0:11 j4 :;::roduz.i.c:os. 

- Par.\<;rl!.!o ünico A nulidade não 
1odmir.iatr•ç.!o do dever de i:-:c!eni:z:.:tr o contratado, pelo q·.:e esta 
hquver exa.::utado •t& a dat-a em que ela for c:!ecJ.o~~ro~~.da e po:r 
outros pr;ejuizoa req;.liarmanto comprovados, cont.anto qua n.ã.o lhe 
seja imputlvel, promovencl.r-·ae a reaponsabilidade de quel!1 lhe deu 
1:11!1••· 

SEÇÁO II 
DA. FOitMALI%AÇÃO DOS C::ONTRA.MS 

Art. 61 - Oa cont.ratos a seus aditillmentos zso.rli.o 
lavr_odoa nas repartlçi3es interess.td411 que mante.rlio _arquivo 
eronol6qic:o dos· s•ua 4Ut0grafos e rei;Ji.atro :~~iste:nático cio seu 
extrll.to..- aal'oiO os relat:~.vo5 a di:ceitos reailll sobre imóvel.$, (rue 
•• ferma.lizal!l por ir.atr~:~mento·lavrado am cartório de notas, de 
tudq junta"do·•e cOpia no proce11zsõ que lhe "deu o.riqem. 

,. _Par.iç:rafo llnico - t nulo e dca :'ler!hwli efeito o cont.rato 
verbal co111 a Admini•traç.S.o, 11alvo o_ de pequenos com;:>ras de 
pronr;o paqlllnento, a11aim entendidas aquelo~~s de valor nlio O!Uperlor 
.11 S.\ (cinco por certto) do li:üta a:st.abalec.l.do n·o- -oli.i:t.. 23, inciso 
II, .alino.a •a• deata l.ei, feita" em .reqi~ de adiantamento. 

Art. 62- Todo cor.tr11to deve menciona:r no p:re.!imbulo oa 
IIOIHI .da• parte• e o• de !!eus .reprasenr.antes, 4 iinaiida.de, o 
ato que a~:~terizou. a sua lo~~.vrllturD., o nü.'llero do proc"'sso da 
lieitaç.!io ou da dispensa, a :~~u,eiç.!o doa eontr4t4nte~ lls no.rinas 
d•ata. 1•1 • As cl6.usulall contratuais. 

S lQ A publi.e«ç.S.o ra:~~urnid<11 do in,tru:mento de 
eontr111to ou ·de 1e1.1:11 ttditl!.~6!">.to:s· n1:1. illiPt"ensa oficl~:~l, que 6 
condiçl:o indispen.s6.vel para :sua efic6c1a, se:r:.!i. providenciada 
pela Adaiiniatraçao na mesma d4t.a de :sua 4.llaina:tuFa p~~ora ocorrer 
no p.razo da 20 (vinte) d.i.as, qualquer que seja o seu 11alor, 
&i~d,. _ _gue •ell! On.u.. . 

- _ .. S 211 t vedado atribuir efel.to.s finan.c.ei:ros 
retroat.ivo• aos cont:atos ree-idos por esta lei, bern co~r.o às ::~uas 
alt•r•ç6ea, .111ob pena. do invAlidade do ato e re!'lponsabilidade de 
qu~m lhe dau co~~u.so~~, raa·sal·lttd4 a hiPOte.se prev15tl!. na alinE!-6 "d" 
do in'=i.ao II do I!.X:t. 66, qc.&ndo os efeitos financeiros poder&o 
:retroa9ir a. data do r•cr.:erimento par"' re11tabelecimento do 
equ111b:r:io econOmico_..,fina.nce.:.ro do contrato. __ 

S Jlt - O dUpo.111to no par<ig:rafo 4nt.erior não se aplica 
actl e•aos de ext:re~~~a e comprovadd u.rqénci4 para- prévia 
c•leb.:-aç!o do cont.rdto, se .a eventual damorD., superior a 48 
{quax:ent~~: e <;~i to ho::-as), pucle.r acarretar .:!o~~noa lr.repllrá·,ei" b. 
ordell c::oJet.i•t4, A S4ú.Ue pUblica ou· à ser;~u.rançlll nacionD.l, 
hip6to:11• em. que a :IIUll. !ormaiizo~~ção deverá o-correr no- pl:"inif!i:ro 
d14 lltil subaeqüente, convo~~lidando a obr4, a compra ou o serviço 
cuj11 exoc::uç-a.o_ )á •e tenh.& ·porventul:"a iniciado, pelo attu ca.r.S.ta:r 
inadi!vel. 

Art. 6:3"- O "t&rll\0 de contrato• é obrigatório nÕ caso 
da coneo:r.r6ncia e no de tom.ada de preços e f;:zcultativo nos 
daiiiLia e111 que -ll Admini•traçà.o puder substitui-lo por outros 
LnstrWIIIItntoa ll.4beLs t41a_c::olll0 ~cart.lll contrato~, ·nota de empenho 
de d••pe•a", •autOJ:i% .. çliio de C:Olllpr• • ou •o:rdem de execução de 
aerriÇ"O", 
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I 11 ~ A mlnut" do (ut·~ro contl:"llt.O into-.,;t.nt.!o '"~"'PJ;'~'~ o 
••Htal ou 1\t,., convoeat~rlo ,j., llci> . .l<;.!.o,>, ___ _ 

o; 2" • !:m ".-:.:utn •.. :,f,(i-::itu" 'n.ot.li.--13• tuill'"""n:o· tlG 
despnsa•, "tu.ltr:~ri~ar,~o ol.n ,-o,.,.p.ra', "<>r..:l"'lll •.le mu><:U<.;l'IO do 
IOI:'V(ÇO" ou outco,. lnatrur:Hmtllll: h.~l•elll, ·•p[l..,.s·"e no q'l'" ..:~•uO.:.r, 
o dispo•to no 11r:t. 57 •!mttll. ltli. • 

S J• - Aplir:li·:•<J o) •Hspo11to no" a~:t•, 56 " 5~ 11 62 
delta lo.l. • dllllmlllll nor:n1u1 'l.,r.ll.s, no ·t~" •:oubor• 

a) ao• contratn~ .~.., :IC<ruto, do (inancia"""nt<', d• 
locaç!o, em. ']'.le o Podo!:' <'úblico "'&j<'l Locat.a~:J.o, • ao:11 den-.a~• 
çU.jO cont•Udo 11•jo~ reqldo, p-rodomil'lllnto3-nte, pol:' nono~a 1o 
direito privtodo: 

b) aos contr:ntot~ ~m '-!Uü 11 A<Jmlnin:t~:4ç4o for p~:~rte, 
co-o UIU4rla de 11.,rvlço puhllo;o, --- -

5 40 -- t dhp..n!IAvel I) "tes::mo de conts::ato" e !-1cultad111 
a ~l.lblltltu1ç.'lo provi.IHJI ne-P!to 4rt lryo, a crit~rio •llll 
~inilltr.t<;Ao o lnd,>pnn<i<>nt<•!•u'!nto r:la Sllu Vlllor, no" ~~aso11 ...le 
COIIIpt'll com t~ntrc'J'!I lrt>Gdlata o lntoQt."«l •:lo• b.:tnll 11dquLr:ldo11, •los 
quais nao r:onultma <lbt:'l<JIIÇl'•o• (utu.rtul, inclu:s.l.ve lissi:st:ãncl..J 
tknica. 

Art. 64 r: [>l)rmitldo a qualque~: Ucita.nto o 
eonheciii!Qnto d__o• ter:moa do contl:'-"!tO ~ do 1:'-Aapectivo p-.:-ocasso 
licitatOdo e, a ({Ulllqucor: lntr"!f""'-""do, a <>btomçAo <ie cOpia 
avtenti-=:ada, õi>Oidi-"lnte o p.sq.tmonf,<l d<>.s ~lfiOLWilontu:s ..!avidos. 

i'rt. 65 - A. /\dm~niutc.u,;ii<) ..:omvocara ~:oqularnu:mte o 
inte~:e1111JJ<iO p111r11 1111.=1ina~: <> torm_o du ..:nntr.J.t.::O, ·•cnit<lr vu retir.'!.l: 
o inatrultlftnto equiv~tla-nt'l, dnnl~-o- Jo p~:o...:o e cor.diçõo• 
••tab6lecid.:>l!l, .sob pflna ·lo •.II'Colir '' ·Hrou:o à cc•ntr<\taç.'lo, sem 
preju1zo dali llllnÇÕO!I prcvJst.lOI 1\f'l olrt., 84 d~l:lta loi. 

S lO - O prazo r!c o::crwocoJ.çJo pudol:'.l so;oi:' prol:'roqado \l. .. •a 
vtoz. por lqu4l P"t:ío_do_, ,;u.:~ndo solio:;:itol<1o <luranto o 3<lU 
tranacur11o pfll,.. pll71:o e do!ldo que oco~:ra motivo Justi!iCoJ.do 

aceito pol: A~in~s·:r11~40 fJ.cul'tado ~ Adm.inist.raç.'i.o, •JUDndO o 
convocado n.!io •:s:!lln'lr o t.ormd de cont.r.!l.tO _ou não ac,.ltaz: ou 
reti~:ar o in.,trul"onto •JqutvalentQ, no l,lt.",..ZO o con.diÇOe" 
otrt.&~bel~ldos, eonvo·c<~~:r ~9 liclt<\ntu9 remanoe;;eente:s, ;ta orCei!! de 
elalltrifi-=:•çio, P"Z:Il f.ue-Jo <'!m iqu4L t>razo li na!l ;'1-=oS!M:J 
condiç6ea pz:op-ost.:~.s pelo rrimeiro el<'IS$iflc.ado, incJ.u:IJive qu.:~nto 
ao• preços 4t.ualh:adoa do conformldade com ,y .J.t.o convoe.o.tót:io, 
ou X'evogar A llcitaçJ.o indcpendentemel'!te da combinaçAo pz:evi:sta 
1\0 Art. &2 dOIItll l&i. 

S Ja - Oocorrido• 60 {.,e,sontll} dia11 da. data da 
•ntt:eqa do~~• p~:opolltiUI, sAm convoc.'lçâo para a con__trattaç!o, ficiUII. 
o• lieitantell liberatdOJI doa compromtS"'O:II ll!lsumido:r~. 

S!:çAO :Z:U 
DA AL':ri!!RA.ÇÀO DOS CO~TRATOS 

Art. 66 Os contrato11 regido~ pol:' esta l•i .seril.o 
alterado• nol!l seguintell Cll;:IIOs: 

I - unil.ll.ta::a.l.rnGnt.:l! pel.l. Ad!l>i.nil!ltraçC.ot -
a.) quando houvet' rr<<:>dl.!iceç3o do pX'ojato ou das 

••pecificaç~ell, p.11.r.11. mêlhor adQ<IUilÇão tácnic& 11;0.=1 seu:s 
ob:\ltivoa, dovidamrtnte ju11tific~:~d"; • 

b) quando r.ecoa11Aria a modi!Lc:aç.!io do valor c:ontratu•l 
• decorrência do <IC:réllciltiO ou_ dimlnu.lç.1o quantitativa de seu 
ob,eto, n-oa lUitea pe:t'l!ll.tldoe por e11t.1. lei; 

I I - por acordo d11.11 parte:ll • 
&) quando conveniente a :substituiç3.o da garantia da 

•-euçl.oz. 
· b) quam!o necellll4t:ia a modificaç4o do regime de 
• lec-.uçAo ou do modo de fornecimento, e1n face de verif!.c~4o 
t6eniea da in.spl.l.cabilJ.dade dos tor:rnol!l contratuais o::iqin4~:io$, 
PQJ:" motivou e cit"Cun!ltArtcl<\s superveniantes: 

c) qu•ndo neces11;S.ria a ~~todificaç.io da (orf!'.a da 
paq4DII!Into por lmposiç.io da circunst.!lnciaa supervenientes, 
Untido o valor inicial oltualizado; 

dJ para .restabelecaJ: a z:elaç.io, que a• p.srtes 
pactuarA~~~ inicial~~~ente, entre 011 enc11rqos do contt:"atado e « 
:re.tribuiç.io da. AdllllnistJ:«çho pariS a justa_ C"emunet'ag!o ·da obJ:IJ;, 
••~:Viço ou !ornoc.l.lt!Qnto objetlvand.o a manutenç.S.o do inici1:1J, 
equUibr.lo económico e financeiro dO cont~:ato. ~ 
• S i!t ·- O contratado Hca obrig.:~do a aceit.:~r, n.ss 
-•ma• condiçõe11 cont~:atuilill, os acrésci.moa ou supl:'ess6ea que se 
fiz:at:elll natl obt:all, 11orvlço11 ou compr•u, até. 2:n: (vint-o e cinco 
po-.:- cbnto) d<:> vales:: inio::i<\1 ctt~o~ali:r:ado dd -=:ontrato, e, no CIIIIO 
particular d.e refo.crna. de edifício ou da equip11mento, a_tll o 
li:rtite de 50\ (ciquenta por cento) par11. os.:5eu11 a-=:ro!sclmos. 

S 20 ~ No· ca~O de_ acr6:~cuo rle '>br:as, serviços ou 
CO!Ip:r:'a.O, oa olditamentos c-ontr<~~tuai!l previstoll no par.1.g't'afó' 
anterior pod<J.t.io .J.tir.gir SO\ {CinqUenta. por c•n.t:.o) -do ·~aJ.or_ 
atusliz<~~d.o do contr~to, de11de quo n.;o hajll; o.lteraç!o dó ' :seu 
ob'•to e 11oja ap1:0V11do 1 fundl!.mentadamente, pola maior: autor:idadllt 
d.a .O.CS.ini.,tr:11ç!o pr:omoJ:ora. · 

S JQ ~ Se no contrato n.io llouve.r•m sido conteMplado~ 
preçoo unit:Ar:ioll pat'a obra11 ou se~:viçoa, eaaea se.ciio fixado:~. 
~i.snto · acordo entr:e <\S p~~;~:tell, re.speitê.dos os lirdteo 
•ataO.lecidos no pa.r4qrafo o:r.ntarior. 

$ 411 tfo easo de :~~o~pre11a.io d• obras, benlll o\1 
-rviçoa, rse o -=:ontratado j.i houvar adquirido os materi<~~ia e 
poato no local doe trabAU\0:11, e:ste11 dever4o :!ler paqos pela 
Ad3Uniatro~~ç4o pelo>1 euato~ de aquiaiç.io requla:rm•nta comprovado~ 
• ..anetat:i<llment• corriqido:~, podendo cabe~: indenl:r:aç4o por 
OU"trotl dano11 ,eventualmente deco~:rentEt~ d.s supre1Ss4o, ciol!de. que 
r.qula~:mente comprovado:r. 

a1teradoa ~u5 :x;in~~~:s~~~l: c~~iob"'ato:u;::::~~:~~; ... 1~!11áfB~~!~~â!; 
leqaia, qua.ndo oco:rridaa ap0:11 a data da apt:ellent.sç.!io da 
propoeta, de comprovada repa-rcu.sa!o nos ·pr-eço11 contratedol!, 
·~licar.io 111 revill4o d.e11tea para ma.ia ou .Para meno:r, confor:lM o 
caao. · ' 

S 611 - Ea havendo alteraç4o dn1lat•ra.l do contrato, 
que aument• oa IIHlCaJ:goa do , contr:atado, a Adltinistração devel:'4 
=~~~~ec•l:', po.~: AdLt~nto, o equil.ib:do ~eo~-oliil:o-f.i.nan::eiro 

S 7Q ~ C)<:<')rnmdu" 'h'"''<1Ulllt>"Ci.:J <:!con.Omico~!lnllnC<I1t."O 
do contrato. <1.,verA ll'"r r"l••lor.,.l, .Htlt.)rt'L'nra que O l."fl"'t,,t::(llcçll., 
.e.po .. ""t.ua•lll." •'nl pr<><"0\:'111<'> ,,., d''"'<ln"'tt.J.Ç<'it1a 9 jul!~~!l<·.:~;.l'M.S 
portin"n~í'.s " o 11.t,., "'"' :01.111 ·•t•t•>V<1ÇJO o•;qlndldo i)Ola <>utorl~lldQ 
eo=rpet+tnl:<'l pnr.:~ l':Ol<lhr"r o ,...~nt to"!to. 

S 8~ ~ A V"rllll.jo\0 oic VIIJ.Or t:e>ntrJ.tUal l)al:'a fa~er f<\CO 
ao reaju:!lte ·la pre<;n"' pr••viJI:O no prOprio c1'lntr~to,. '11111 
atuoll:t<1ç,~cn, romp••n""~'6<!:'1 ,,u pfln" llz11ç6e.=s: f.Ln.snco1ra:r 
decor"Conto'll d<\s cond1.ç6r.>s tl<t Pll'l,,m<>nto nod<J prevu1t.:~s, bem. <:<:>mo 
o G:'npenho do oiotaçõatl o..::ç•un<>nt.\rlols !luptcmental:'CA .:~té o 1 i.J"Ht.e 
do ~n·o~ v.-lor ~o.er.lqldo, nlio ~·..,r.scte~:iz:Dm alter11çâo do ::.""a:no, 
podomdo :~er CE!OJ'l'rotr.:~doll por :~imploll "'*'t~tila, dispen:~~ando a 
cel(lb.CoJ.ÇAQ do •lditamanto. 

SEÇÁO IV 
DA I!!XECUç.\o 005 CONrRA'1'0S 

lu:t. 67 - Q cont.r11to dGJver.i se~: ~:o:ecutoJ.dc fielmente 
pol<\!1 polrtoll, .Je acordo com .1s cltiLHiula!l oJ.vonçada.s P. 11e nor.::aa 
•iet<t.'l l•u, re::!pond~·nn,·, ~·add uma pelas coneeqüênc~"" de ~ua 
inexecuç.1o totoJ.l ou pa.ecl.sl. 

JU:t, 68 A execução do cont~:ato 'ieve:-.1 ~<tt' 
ecomp.1nh11d.s e !l!'lcalizo.do."J. por um repre:s..,.nto."J.nto:t d<\ 1\d~lnt.st.r<!<;.lo 
<11!poci<!lm-.:onte d<l1119nodo, perr.ntida a r:ont>:ataç.!oo <!<1 t<'!>::eeJ~':Ia 
pa..;.s .n<.sl st. ~~lo a sub:nd t.1~lo de intorl'l~ÇOes pert:ine-ntl!s a e:s11~ 
"tr:;.ht.aç.io. 

P<\ragrafo ünlco ~ o rcpi:oilentante da Administr11ç.lo 
.:~not,..rà el'\ -.:el]ist;:o p>;óprlo todas d~ ocorrências :-<>L_~clconada!ll 

com a .,;:><I!Cuç.!io do controlt<), <.!eterminand" <l que for n-cci::s!'l"á.t."ic l _ 
roqul<\t'l.z~ç.!lo da~ f<\lti!.:J ou detcitoa observado.s. ~ <:lec~~ól'!s 01 

provldênCilltr quo ult:.:~p.:~:s:sa.rem .s ~ua -.ompetêl'fcia <:!ev0r.3o eer 
IIOlicit.adas 11. l!le~o~& superloros em tempo hábil p.:~r« " ~do:;~o :!.3!11 
medidas conveni~ntes.- · - -

A.rt. 69 - o contratDdi:> déveiá -mliJ"Jte:t nó local da obr11 
ou sei"Viço, prepo:st·o, ae-eitÕ p<l'lll AdministrDç.!io, p11ra 
represontã-lo n" e-><ecuçAo do con~:.,..~>to. _______ _ 

JU:t. 70 - O cont:-atado é obrigado a repa::ar, cottiglr, 
relliover, :econ11truir ou. suh:rt-ituir-, .!os sua:~~_ e:o:pensll.,.., no tOt!ll 
ou_ em parte, o objéto-do contrato em que se-Veri!lcarem vícic!. 
defeitos oo.~ incorreço3es reau.ltll.ntes da execução ou de matc:tt:i<\is 
e,mpregados. 

A::t. 71 - O contt'atado é rerspon!làvel pelos danoa 
ea.us.:~do11 di.retamente lk Adl>:rinistraçao ou a torceircs, decor~:en;es 
de :11u.a culp11. ou dolo na e:~<:ecuç!o do contrato no" limites nele 
eat.sbelecidos, n.io excluindo 01o1 redu:r:indo e~sa resi5or.,5bi:!.idac:& 
.a fisc.:~lizaç!o ou o 11cornpanh.amento pelo órg<io int.e-.:-a!!ado. _ _ 

.i\::t' •. 72 - O contcll.tado é resp<:>n!lãve1 pelos enca~:goa 
tra.balhiata~t, previdenci.S:::io.s, !lsc.sis e comeeciaill .:esultantes 
d4 exectrÇE.o do contt:llto, que especificllt:l! a mod.sl!.d~~;de e « 
ab~:~~;ng6ncia. 

S 1<~ - A inadir::piência do contrato,c;!o, COI!I refe.r;:êneia. 
aoe encar<;oll eetabeloci.:ios neste <\t:tigo, não trans:a:re ~ 
Adll'linist~:açAo Pública <li responsal::>ilidao:!e <.!e seu pagl!.r:tento, .1em. 
poder& one~:ar o objeto do cont-rato ou ~:est.ri.ngir a r-eçulaJ:i:r:aç.lo 
• p uso datl obt:alll e édificaçõe11, incluoSive peranta o Reqist~:o d• 
Im6v•i•. 

S 20 - A A.dnlinistraç.io poder4 e:o:içir, t.smbém, sequr:o 
pat'll garantia de 9$&!011-S "' bena, devendo es~a exigênci4 con:star 
do edital da licitaçao ou do convite. 

Art. 73 - O contro11tad.o, na e:o:ecuç.!o do eont:-ato, .se111 
p:r;ejuizo das re:sponsabilid.'ldes contr.stuais e legais, podat:4 
subc:ontX'atar partes da. ob~:a, serviço ou fornecimento, até o 
limita ~dnlitldo, em. cada caso, pela Adrnini!ltt:.:~ç.lo • 

Art. 74 ~ Executado o·-·cont~:aeo, o seu cbj.,to ser! 
reeebidoz 

I - em ee t~:atando de obra.s e !lerviços• 
a) provil!Ot:iamente, pelo respon~4val por !<"'U 

acompanhalllento e fiscalizaç;S.o, m.edia.nt.e termo ci:::cun11tanciado, 
as11inado pelas parto11 em até 15 (quin:r:e) dia.=~ da coiCUnieaçiio 
esc-.:-ita do contratado; 

b) defir.itivarneonta, po~:-seX'Vidor ou co!ll-i:ss.!io deeignad.a 
pela .suto::idad<t competente, mediante "':ermo ci.rcunat.:t.nc!.ado, 
<\.SSinado p~las parto11, após o dec~o~rso do pt'az:o de observaç&io, ou 
do villtoria que comprove·- ~~; adeqto11ç.!o do objeto ao11 termos 
cont.r.stuai!!i, obaervando o di:!rposto no art. 70 desta lei. 

I I • em 110 tratando de compras ou de lOocaç.io da 
equipamentol! • 

aJ provi.so~:iamenta, para efeito de postel:'iot: 
verificaç.!io da confo.rmidada do material ccrn a especi.ficaç.!io; 

bJ definitivamente, após a verificaç4o da qualidade e 
quantidado do 111ateri.sl e conseqUente <\ceit«ç4o. 

S 1~ - N'Oa CIISO!I de- aqui:Jiç4o do eo;uipament-1:1!1 de 
qrande vulto, o recebiltlento fa~:-se~A mediante terJDO 
ci~:cunlltanc14.dO •• noa demait~, mediatn-r:;e :reclbo. 

S 2'~ - O recebimento provis6rto ou detiniti~~<:~ n.õ.o 
ex-clui a reepon:sabilid<\da civil pel11 :solidez: e •equr.snçe d4. 
ob~:a, nem ético-profi:seional, pela ~rfQita execuçlio do 
contrato, de(ltt:o _ d.o• l,!.mite11 oatabelecidos pela lei ou pelo 
contrato. 

S 3"' -O pra:r:o a que se ~:efere a al1nea. ~b", do inei!IO 
I deet& a~:tigo, nao pode~:4 11e1: :suporia~: 11. 60 (:r~e:seenta) -:ti.:~s, 
:!l'aJ.vo em ca:r~os excepc.ior4al:s, devid.ollnOnte juatific.sdos e 
o~:evi11tos no edi.t«l. 
• S 4Q Na hipOtas• da o termo circunstanciado ou _a 
ve~:ificaç.ào a que 11e refere e.st.e artiqo n4o :ler re:r~pectiY'al:l'ente 
lavt'ado ou p~:ocedido dantt."o dos pra~011 fi;o;ados ::'091Jt.s~:-•ut-iio 
como realizados, d~ade que comunicados 11 Adlnini:at.raç!o no:r 15 
(quin:r:e) di•• ante-.:-i.orea 4 exaustão dos mesmo11.-

Ar.t. 75, - , Poc!.ar.S. a&l: di:r~pen:!lado ~:ecebilnen.to 
provisório no.s soguint.ell cal!Os: 

I - ç6ner_oll ~rec.tvais e o~~limant~~;çao prepat'ada.f 
II ~ ser•.riços pl:'ofi:llsionais; 
UI - ob~:~a e o:~ei:ViÇO!I de v«lor até o pl:'evisto no •rt. 

23, inciso :1, <\linea ·a• desta. lei, desde que não •• componhlllll 
d• apa~:elhoiS, equipan>entoi!l e instalaçOas ""'juito• ~ veJ:iflcaç.!oo 
d• fun.cionamefl~ e_ p-.:-odut..lvid11de. 
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JO~t~Aq~mto ánico - No• e.uoa do11ta .u:tiqo:o o ~ee•bi-nto 
••~• tolto "'-dimnte racibo. . - --

lu::t. 7G - Smlva diupc.H•J.'õÓ<ls .. ,. <.ont..tlirio conJJT".llntaa do 
!adltal, c-onvite ou d<t otto nonn~tlv:Q., __ Qa nnaoli.us, tetltlllll e <ill'maia 
provaa o>:IgiUoa I"'r norm•u1 t(.,c;nJ...:.u,l.ltlCJ.4lll pmr.s 4 bo~~o G'>eOcuq,j,o 
do objoto do centrjltO cl.lrrom por "onto~ do eoner ... t.sdo. 

Art. 17 -- 1\ Adnnnll'ltt.lÇ<'LO rejcHt<lr&, no todO 
~rte, obra, 11orvlço 01.1 t:ornecilll<lnto, 11a o~a do••u::ordo co .. o 
contrato. 

SII:ÇÀO V 
DA ID:U:cttçlo 1: DA. IU:SC:ISÁO DOS COKTilATOS 

lu::t. 78 - A in<>>eecuç.io tot~~ol ou po~rcial do contJ:ato 
enaeja a 11ua noscislo, com ,.. con•o:<quéncio~• contratu11is e .sa 
~vista• 11111 lei ou requlamf:onto. 

Ax't. 79 - Conat1tuom motivo p4r11 reaci•i~ do contJ:ato• 
f • o nlo cu~nprimento do cl!uaul.sa contratuais, 

ea~iUCliÇóoll, projatos ou pra:ruto; 
II - o cumprimento lrroqulllt' de cl4u•ul"'a contrAtUili•, 

•specificaçõoll, proj8tos e prA>:OII~ 
III a 1entid.'lo do lUlU cumprimento, levollnao a 

Mmlnist.r~~oç4.:. a comp-x•ov11r a [mposidbllidado da eonclua4o da 
obra, do serviço ou do !o.rnecimento, 1'1011 pr11.z.o• -f'lst-ipuladoa; 

.tv- o acra11o injustifica<:to no inicio da obra, serviço 
ou fo.rnltCimento~ 

V A pll.ralisaç.'lo da obrll, do !lerviço ou do 
fornoci:monto, "- justa <::au•a prévl"' c_omunlc.,ç.!io a 
IL!Winiatraç&o; 

VI - "' au.bcor.t.r:at .. çilo to_tal ou pat'cial do 11eu objoto, 
a a•socilaçlo do contt'ae.sdo com outrem, 11. ce.sal'io ou 
traneferóncia, tot-41 ou parci,J.l, bom como a fusAo, _c;:i.s4o ou 
1ncorpor~aç.!io, oxcoto· quando admitida no ()'d.itlll e no contr.,to ou 
quando n!o 11fetarem ll boll oxocuçilo desta; 

VII - o doaatondimonto do~!l ctotterminaçõe" re9ulares da 
autoridade do,iqn...,da par11 acom;Mnl!ar e fia_C:olli::ar a •u• 
eXGeuç.õ.o, a1111iP1 como aa de seus suporioro!l; 

VIII - o cometimento r" iterado dAIJ- f11l1:.aa na :suA 
exoeuçAo, anotAdaa na forma do par4Q:rolfO único do art. 68 doat"' 
1•11 

IX - a docJ:etaç:.!o de f4lênci4 ou a inst.aur~~tçAo dQ 
1naolv6ncia civil~ 

X - a d.i.asoluç4o da •ociodade ou o falecimento do 
contro~~.t;~do; 

XI - f. altr.J:açAo sociolll ou a modificaç!o da {in..llli~llde 
ou d;~ estl:utura d4 empre11a, quo prejudique a execuç4o • do 
c:ontr4to; 

Xl:I - t:'A>:õea de intctx-ease públicQ, do alta relev!nci.a 
• o.plo conheci.JDent:Q, _ju•tifi.:(l.das a determin11d.au pel" m4>e!ma 
•utoridode da esfer11 <'l,dn\inistrativa 4 quo e11tll. 11ubord.i.nado o 
contrat.ant.e e e>elllrAdaB no proce•so adl!lirH.strlltivo "' que sct 
r~~fer• o contrato; 

XIII - a aupt:"ess.!o, por p.l.:r:'te da Admini•traçiio, d& 
obraa, znn:viços -õil. compras, ac.arret.&ndo znodiflcaç.!oo do vtllor 
in.1ci&l 4o contrato, alér.l do llmite per;nitido ne!Jtoll lei (4J:t, 

''· 5 1<1); XIV - 11 suspens.!oo de su4 execução, por ordellt escrita 
da Administraç4o, pot:' pt:'azo supGr1or a 120 (cento e vinte} dia:s, 
salvo 10111 co.ao de ca.lamidade pública, gr11ve pot:"tUrbaçlo d.a ordant 
interna ou guorra, ou ainda poJ: repetidas s~.:apensõe• que 
totalizem o !Miemo pr.,zo, independentemento do paqament-o 
obJ:igatOrio do indenizaç6es palA:a $ucesai.va:s e contt:"lltu.slmente 
iaprevistaG de.altiO.bllb:açõos e mobUh:açOes e outrils pre-vistlls, 
assegurado 110 c.ontrlltlldO, nesses casos, o -direit-o de optar pela 
auapens.io do cumpJ:ill'.ent.o da• obriqaçõe:s IISSWIIida• 11té que seja 
no~lizlld4 a •1tUIIÇ4o; · 

XV - o atraao supe'l"iO:r:' a 90 (noventa} dia!! dos 
P.9l'JIIIInt.08 devidoa pelll A.dministaç.!o decor=entes d03 obras, 
sorviços ou forneci~nento, ou parcelas deste11, já recebidos 
.JteeU!;.adOII, salvo em CIISO •de C.l.lllmidade públlCII, Cj:t'IIVO 
porturbaç!o da ordem interna ou guerra, assegurado ao contJ:3tado 
o direito dG optat:" pel11 suspensdo do cumprimento de suas 
obJ:iqações atcli que :mja nol:ll'1alizad4 11 situação; 

XVI - a nGo liberaç!o, por p11:r:'te d4 Admini.straçlio, de 
"-roa, loeal ou objato pa;:-4 e;w;ecu'i.liO de obra, serviço ou. 
fornecimento, nos prazos contratu11is, b.m como das fontes de 
-tctriais natur11i11 especific-ada• no projeto; · 

XVII - a ocorréneia da caso fol:'tuito .ou do força 
maior, regularmente comprovadll, impeditiva . -da G.I(OCUÇAO do 
contrato. _. · ---

Par.!iqrafo anico - 011 casos de resei.:l4o_ cont.r~<.tuü 
aerlo for~~~almente motivados no• lltutos do .proces:!llo~ a••equr12do o 
contraditório e 4 ampl4 defe11a. 

Art. 80 - A rescisAo do contrat-o poderá ser: 
I - dateJ:min.!lda por ato unilateral e escl:ito <;!:_a 

Adainistraç!o, nos caso• enu~nerados noe lnC:.LIIOS I a XII o XVII 
do artiqo .anterior~ 

II - "'m.iq.!ivel, pol: acol:do entro "'s partes, r9d.U:eida a 
terJIIIO no processo d4 licitaçAo, desds que haja conv~Cnlêl'lcia par.s 
a Adaini•tração; 

III - judicial, no~:~ termoa da leqislaç.!o; 
IV - a requerimento do contratado, nos casos 

eau.arados nos inc i 11011 XII o XVI I , 
S 111 - A reecis!o administrativa ou alltiqável dover6 

.. r precedidll de autori:rllç.!io escrita • fundarnentlltda da 
autoridado competente. . 

S 211 - _Oua.ndo _a rGecisdo ocorrer, com base nos incisos 
J:tt a XVII do artiqo anterior, SQIII que haja c:ulp.a d.o contratado, 
•erA o11te ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados, 
que houver .:ofrido, tendo, lllinda, direito as 

I - dovoluç.!io de q11rantilll; 
II - pagaii\Cintos devidos pelA execuç.!o do contrat~ at6 

a data da rescia4o; · 
III - pagament-o do cu.111to da de•mobilizaçllo. , 
S 31t - O requot:"imonto do contraeado a que .se refere o 

1nci•o.- IV do •ceput- de,te lllrtl;o poder4 ser faito a qualquer 
.a-nto, 4 pa.rtir do dia seguinte ao do f4tO que lhe dctu liiOtivo, 

cabendo a Mmlni:t.tr.:~ç"o <>dotar 1111 providência• necee.,6riA• aq 
re.;ul4r c:u,.,prl,.,.,.nt.o <lo contrato no pr<IZO m"ximo da JO [ttlntlll 
di"'"• fin10t'l O~ <;U4111 fiC4 dUtOriZD.d4 d t'IU!Itaç<io <.JII flXf!CUÇiiO O 
automatiCdnWnt" , . .,.,r:~n•ilúo o r.ontro~to, ~alvo nos c<1s0a do 
prN•ta<;<~.o d•} >~••t·v,~·n:s <~.bsotutam<>nt.o .r>as•mciai:s, hipótese na. qu11l 
a suataç4o da .. xu..;uço\o <i<:<p..,.ndor! fle ,,uton::<lç<io judiCilll. 

s -1.0 - Oco:crcnflo o <ltrllao do p.:HJ<>monto prev~sto n·o 
inc.L.,O XV .to ,.rt. 7!1 dontll ta i, o ,•ontr.st,,Jo poder.! opta1;", dO 
lnvé8 de rotiClndir d•Hido loqo ,, rnntr.,to, l'otla sus{'>Onl!liiO Uo auo. 
execuçll.o, som ·prejul>:O dilo" .LncL<ll)ncias Ue ordem f.il)<:u•co,ra 
contratu-almente prevl11tas o d4 n~apon.!!-"bilidade dA AdminLstraç.lo 
pelos cuatoa Adic!.on<lis ., dem.-.ia con"""'Juênci.ol11 de,sll suspons<>o. 

S 5g ~ ocorrendo i.mpofllm•mt.o, pllrAliS<>Çáo ~u IIUStiiÇÁO 
do contrato o <:t:"OTIOIJrall'lll de o>eocuçJ.o. 11erA pror:r:oqado 
automaticamante por igual tflm['O. 

lu::t. 91 - A. resc1s.;.o do que trata o inci11o I do .artigo 
anterior D.carroto~ aa & .. 'l<HntNI conseqü.:!nclols, sem preju(zo diiS 
•ançóea pravist.se nel!lta let: 

t - ae.sunç<>o imed1ata do objeto do cont.J:ato, no eet~do 
• local em que se ~nc:ontt·ar, ;:>or .lto prOp:"i•J d11t Administx:aç.to; 

II - ()cupaçilo P utili::aç.io do Loc11l, inetaldÇóea, 
equipa:nentos, matorial ;o puss-oal •Hnp-reqadoll na e>eocuçilo do 
contrato, neecssllrtos 4 sua contJ.nuJ.dadu, na forma dO inciso V 
do art, 59 desta ltu; 

III qxecuç.lo da garantia cont.rlltU4l, para 
reasarf:imt."htO da Administr.:~ç4o e doa vt~lore.ll dlla mult4.11 e 
J.ndenh:llçóetl "' et ... d~widcs; 

IV - rctcnçJ.o dos créditos docorrente:s -do contrAI:.o at6 
o limite doa prejuizo:s causados a Mministt~ç!.o-. -

S l~ - A aplicação das medi<:1as prevlstas nos incJ.soa I 
o II deste lutiqo fie"' "' critério d.'l Admi.nlsl:.r.sç.io, que poder& 
d.sr continuidac!Q <"z. obra ou aó serviço poJ: exeCúÇ!o d1reta cu 
indireta, 

S 2Q - j!: pe-["lllitido a Administraç.io, no caso de 
concord.ata do contr.uado, manter o cont::~to, pcrdcndo assum:.r o 
controle de deterJT,inadas atividades do serviços as:scn.::i4is. 

S Ja - Na hipótese do inciflo II deste 11rtigo, o 11to 
devor.S. ser pre_cedido _de autol:.Lzolçiio e>epresea do Ministro de 
Setada competenta, ou Secretario Esta.dual ou !'lunieip4l, conforme 
o <:aso. 

- S 4a - A reecisilo de gue .trata _o_ ~neiso IV do 11rtigo 
llnter.i.or permite a Administraç.So, a· seu c:t.it.étio, llplicar a 
m'ldida prevista no inciso I deste o!IJ:ti;o._ - --

QPiTULO IV 
DAS PI!:NJU.li)ADES 

Art. 82 A recus"' injueti!icad.a do adjudic4t!J:io em 
as.ainar o contrato, aceita~: ou ret.i.ra;:: o lnstrumento 
equivalente, dentro· do prllzo estabelecido pel.s Adm.ini.straç.io, 
carllcteriza o deec1Unpril:1ento total da obii;aç4o aasum1d.1, 
aujeitllndo-o ds pen.alldade, .legalmente estabelecidas. 

Parágr11!o único - O di.soostQ nes.te arti;o nao _ se 
aplica aos licitantes convocados nós te=mns ·co art. •. 65, s 2a 
deat11 111;., que n.So acoitarem a contra:t:aç.!-o, nas mf'IIJ1'14S 
condiç6es, inclusiv-e quanto 110 prazo e preço, dali!: pt:'opostas pelo 
primeiro lldjudiC-.st.S.rio. 

Art. 83 - O 4traso injl,I.S1;.i_ficado na execuçio do 
contr11to sujeit4J:6. -o Córit"tatac!o d mul_tll de ftiOra~_ na f_<;>r~M 
prev:i..ata no instrumento convocató-rio. - - -

S 111 - 1\ multa a que 11.J.ude este artigo n!o .impede que 
a Adlainistr11ção rescinda unil.sterallr.ente o .contrato e aplique a.s 
outrlla sanções previstas nest~ le.i,. 

S~ 2 11 A multa, .splicada após t'eQ:ular proces11o 
administrat.LVO, ser~ d<!tlcontada da garll.:\tia 'do respcee..:.vo 
eontrat.a.do; 1111:111 se for de valor superior ao valor da qa'l"llntia 
prestada, "'lém da perda desta~ rasponderá o •;ontrat.ado pela sua 
diferença, q..:e ser& de:scont4da do111 pag11mentoa eventu.almente 
devidos pela Administr11ç.!io oú, ainda, qu4ndo for o (;aso, cobrada 
ju-:iicilllmente. 

Ar:t · !14 - Pela. ine;w;ecuçao total ou parc:iml do contriD.tO 
a Administ.raç.io poder.S., apO:s regular processo ad!ninistra'tivo e 
qa.,.antida p:révi.:r. defe•"'• no p::azo de 5 (cinco) dias Utcis, 
aplicar ao contratado IIS seguintes sanções~ 

I - adverténcia; 
II multa, na forma f'l:ovist4 no inutrumonto 

convocatório ou no contrato; 
III suspcms.!o teJnporllri.s de participaçAo em 

licit~açdo e impedimento de contratar coll\ .., AdminiiJ:t_IIÇii.Q, por 
pr11:1:0 n.io superior a 2 (do.i,&) anos~ 

IV - declaração de inidoneid4de. para licitar ou 
con~ratar com 11, Adminisrraçã.o Públicll enquanto ·pert1U:r11re• ""os 
mo.t1.vo.s d1111terminantcs da puniç.!io ou ~té que seja prol'i\ovid.a 4 
reabilit.aç.S.o, per.snte a pl:ópria autoridilldO qua aplicou A 
penalidll.de, que serti concedi.C:a semore que Q contratado rflss4rcir 
a Adminiatraç!o pelo• prejuizos dâcor;::entcs e ap6s aacorrido o 
pra1:0 d.1. s11nçilo a9lic11da com base no inciso I"II deste artigO, 

S lg - Se .a multa aplicada for supctl:'ior ao vaiar dil 
gmrantia prestad4, 11l~m da pe:r:'Ca desta, respondera o conerataóo 
pela IJUII diferença, qua sorá descontada do• pagamentos 
evrentualment" devidos pela Adl!!.inist:raç.!o C'obrad.a 
judicialmente • 

S 2a - As 11ançõea previatas noa incisos I, III e IV 
des~e artlgo p::>derdo ser o~plicada:s juntamente crnn a do inciso 
II, facultada .s defeaa prévia do interessado, no respectivo 
procoauo, no p:r<>zo d" 5 {ciccOJ di.ss tite.l.s. 

S 311 - A s4nÇ&o cstabel~<cid.a no ine.i.so IV deste artiqo 
6 de cOlllpetGncia e>eclueiva do Ministro de Estado, do SecretArio 
Eatadu.1.l ou Municipal, conforme o caso, facultad-11 a defesa do 
l.nteressado no respectivo proce'Sso, no prazo de lO (de>: I diaa d4 
.sbertura de vista, podendo 11 I:'eabilitaç!o aer requerida apO• 2 
(dois) ano~ <:te IIU;:t aplicaç.S.o. 

Art; 85 - Aa Sll.liÇQes prevista111 nos inciso III: e IV do 
arti;o anterior poderAo uu.béllt ser 11plicaaaa as e:npr"lsaa ou ao• 
pJ:Ofi••ionai.a qua, em raz&) dOs cont.rllto• reqidoa por e11ta lei1 
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I tenho~~m sofrido condenaçilo definitiv~ por 
p,..atic;a,..om J?<>• me.l.o., doloau,., fr.aud<;t fiscal no raeolh.imc:ont:o de 
quaisquo-.;- tributo:~; 

11 • tenho~~m pratic:o~~do ;:ato= il!.citoe viaando fruz:~tra:t: 
oa objetivo:s do~~~ licitaç.S.o; 

III - deii\Onlltrem n!o potlzuir idoneidade para contratar 
co• a Administri:IÇ!o em virtude de atoa il1citos praticados. 

.\rt. 86 -- oa 4gantea adnlinistrat.ivoa que praticillrem 
atas e• dea.aco..:do com O!l preceitos doata lei ou vi:lando f.rustro~~r 
0.11 objet.ivos da licitaç.!o S!.l.jeltam-so as sançõea pn~viztaa no11 
regulamentos próprios, sem prejuizo daa reapon:sabilidadea civil 
• criminal que seu ato omutjar. -

CAPiTULO V 
DO DIR..I!:l:%0 OE PE'riÇlo 

Al::t ·--- S7 --Doi~ -a toe cio~~- 1\dmini.Straçã.o- d."9<:orrontell d111 
aplic:~çio deet~:~; l&i c.abem: 

I - rec\lrl!lo, no pr:.:co de 5 (cinco)" cil4S útei.ii 4 cont4J: 
dos intim.:~ç.&o do ato ou da l4vrati.IJ:4 dA 11ta, no& casos dou 

4) hit.b.l.lit:.ç.&o ou inabilitaç!o do licit4nte; 
b) julgamento dali proposta::!'; 
c) anulaç!o ou révogaç!o da licitaç!o; 
d) lndefeJ:iiiiDnto do pedido <le in11criç&o em reqi11tro 

C4daatral, .sua ~:t.l.tc:.:osç.io ou C4ncol.o.manto• --
o:t} resci:s.io do cont:r:4to, a que' se refe:.:e o incil!lo r do 

art, 7g desu.. lei; 

tempor.Sri4 f~u ~~l!~ff!~ dosZJ pen41J de 4dve:r:têncla, I!Ulllpenii!O 

li - representaç!o, no pra:to de 5 (cincó} dias liteia 
do. int.imaçio d4 deciZJiio :r:elacionada com o objeto da liclti:IÇo!iO ou 
do conuat.o-, -du que _niio caib4 recurl!lo hler!orquico; 

III - pedido de reconZJider:.ço!io, dtl decis!o de Ministro 
dcJ Estado, ou .Sec:ret6ri.o f:stadu.11..1. ou Municipill, conforme o c:.~too, 
na hipóte11e do S 3<> do ê.rt. 84 de10t4 lei, _n,o_ p:r:.zo de 10 (dez:) 
diGZJ lit&h da lntillllliÇ!o do 4to. 

S 111 
- A intim.~~ç.!io dos a tos referidos no incho r, 

al!nea.11 "~:t"-, ~b·, "c" Q "e" deat.e a.rtigo, exClU!do.ll 011 de 
advon:tênci4 e IE1ultê. de rno:r::., e no inciso r:r:r, :=~e:r6 feita 
-dh.nto publicação na .útlpremu• oficial, ZJmlvo, pa:ra oZJ ca11011 
p:revi11t0.11 nas .sl1U0411 • .,. a "b", se piiOllente• o• p:.:epo10t011 do• 
llc!t:.ntes no Gto .:."' •1ue foi adotada 4 decill.ll.o, quando i'odex:-6. 
:~!. faita por Collluniet~çD.o <.:lireta a011 int.ax:oesZJadoZJ e lav:.:osda em 

S 2 11 - O recu:rso previsto nas allne~:tll •a• e "b" do 
inciso I deste artigo ter6. efeito .111upensivo, podendo a 
lllltoridade competonte, _ motivad4mente _e prellonte~t- razões de 
interesse público, l.ltribuir ao recurilo interponto o:Uc4çia 
auepen~:~iva aos demaiZJ :.:ecu:r:ZJoa. . 

S Ja ~ Into:.:poiSto o recurso ZJIIrA comunic~:~;do aoll dBIEit~iZJ 
~~;f;~nte11 que poderão impuljlnA-lo no pra~o de 5 (cinco} dias 

· S 4<> - O recur::~o ~o:.:-6 dirigido b. auto:r!dade l!luP..:.:ior, 
po:.: inteJ.'lllédio d4 que prll:t.l.c;ou-- o-at:o_ ..recorrido, ~:~; qual podEi:r:o5. 
:teconZJide:ra:r: sua decil!lào, no p:r::.~o de 5 (cinco} dias úteis, ou, 
neaae meamo prazo, fa:co!!l-lo subi:r:, devidamente info:r:mado, 
devendo, neste caso, a decis.io ser proferidA dent:r:o do p:r:azo de 
5 (cinco) dias úteis, contado do recebiltlento do recu:rao, eob 
pen~:~; de .rl:!spon:sabil idade. 

S 5 11 
- Nenhwn pl:'ato de recur.11o, represent~:~;ç.So ou 

pedido da :r:econZJideraçllo 11e inicia ou corre sem que' oa autos do 
proco•so e11tejam com vi11t.11. franque11da ao inte:.:ellllado. 

CAPiTULO V:r 
tllSP05IÇ0ES FIXAl:S E 'l'ftANSITóRIAS 

A:r:t. 88 - Na contagem doa pra~:oll eZJt.Abelecidoa nesta 
lei excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-6 o do vencimento~ 
o considerar-llo-a.o os dias consecutivois, exceto quando for 
explicita!IIQnte disposto em cont:r.Sz:io, ' 

Pa:r6grafo iinico - Só sa inici111m o vcmcem oa priiiZOZJ 
:teferido.ll neste t~J:tiljlo- em dio de exprtdientu no ól:'gAo ou n11 
entid.:~de. 

A:r:t. S!t - A Adm!nillt:r:aça.o liÓ pode:r:6. contrat~~::r, pagar, 
pre111i.!l:r: ou receber projot.o ou :u:u:viço t:4cnico especi~:tli:cado 
desde Que o auto:r ceda 0.11 di:.:eitos p:.trimoniais a ele :relativo= 
e poGsa utiliz6-lo do acordo com ó previsto no l:'egulamento do 
concunso ou no aju.11te para liU;el el4boraç!o. 

Par6.qrafo único --Quando o projeto referir-se A ob:r;e. 
.i.mate:r:ial de car.Ster tGJcnolóqico, insuscet1vel de privilégio, a 
cel!ll!l4o dos direitoZJ Lnc.l.uir6 o fol:'necimento de todos os dadoll, 
documentot~ e elemento~to de infortnt~ç.!io pertinente• à tecnologi:. du 
concepção, desenvolvimento, fixaç!o en'll suporte f1sico da 
qualquer n4tureza e aplleaçao da obra. 

A:r:t, 90 ~ Quando o ob:Jeto do contrato interess~:tr a 
.ais de uma entidade püblica, c:..ber6. ao órgão contrat~:~nte, 
perante a entidade .ll}ter"'l'lsada, ~spor:der p.a-la .!õU4 l.loa exacuç!io, 
fbc4Uzaç.!io e oac:amento. • 

Par6..,Xafo Unico Fie:. facult11do à entidade 
lntera~~"da o ~:~;companharnento do execuç.'io do cont:rato. 

Art-. 91 - O controle das despesas decor:r:entoa dos 
contratos e demais inst:rwnent.oZJ regidos por esta lei se:.:.! feito 
pelo TribuMl de Conta• competente, na forma da legislll.çào 
pe:.:tinente, EieA}ldo 011 órgàol!l interess4dos da Ad.minillt.:r:4ç!o 
respons6.veh pela dUl!IOnstro!l.ç.!o da !egalido!l.de e regula:r:idade d4 
despesa e exeeução, nos te:r:mo• d:. Constituiç!i.o e Smtl preju!zo do 
•iate~na de contl:'ole interno nela previsto. 

S 1" - Qualquer llc!t:.nte, cont:.:ataclo ou peiSeo:.. U11ica 
ou jurldica pode:.:6. representar ao __ Tr_lb_una_l de Contall contr:.. 
ir.reqularidadoZJ na aplicaçlio dasto!l. lei, para- fin:ll do di.apoato 
nellte_-arti<;;o. -

_ S 2" - O Tribunal da Contas, no exeretcio de IIU4 
c-ompetência d11 cont:r:ole da administraç!o flnll.ncei:r:lll e 
orçaltlent4ria (Art. 72 da COmst.!,tuiçlio), podei-A expedir 
lnstruçõeZJ complo-ntal:'es, reguladoras do• proced~nto• 
licitatórioa e do• cont.ratoa adaaini.strativos. 

Jl..:rt.. g2 - O lli.lltOIIItl in.stituido ne.sta lei n.!io impede a 
p:r4~qu .. l!ficaç.!io de licitantes naZJ conco.:r:rêncit~ll ., !!<Br procedida 
ZJompra que o Objeto da llcitaç.!io reco~~~ende an.!li11o mais detida 
da qt.lllllificaç!o técnica do• intereZJllados. 

S la - A adoç.!io do procedimento de p:ré-qualificaço!io 
aer6. feita mediante propost111 da autoridade competente, api:'OV4da 
pela imediatamente GUpe:rio:r:. 

S 2a A ut.iliz.!lç!o do p:rocediemnto de p.:r:4~ 
qualificaçao por parte de ól:'-qAoa ou entidade• da Ad.!lll.nistraç!o 
~~~~~c:;!cu~~~0 .Crit6:rio.a fixodos em Re19ulamento próprio pelo 

Art. 93 - Os 6rgAo.11 da Adl!liniat:rllçll.-o pode:r:ào uxpedir 
nor111a1J relativaa aos procedimento• operacionaiZJ a serem 
ObZJe:r:vadoZJ na execuçlio d11:s li c i taçOe.11, no ambito do 
Competência, ob~e:rv.eodas IS.I!I disposl.ç<!ies de01ta loi, 

P~:~;:.:6.gr11fo Clnieo ~ A.t normaa a que ZJe refe:.:e e111te 
a:r:tigo, após aprovaçlio d11 3Utor idade competente, devero!io 11or 
public11daa na i111prensa ofici:.l. 

A:r:t. 94 - Aplicam-"& oiiZJ dil!lpolliÇOOII de.11tm lei, no que 
couber, li.OII _eonvAnios,_ :.co:rdoll, aju.IJtes e out.roZJ inZJt:r:umentOZJ 
congêne:res celebradoa por órg!os e antid4deH da Adminilltraçilo. 

A:r:to. 95 -.As -Obrall, serviços, cosnprae e alienações 
:te:.li:tllldOl!l pelo.11 6rg3ol!l dos Pode:.:11s Legislativo e Judic!6:r:!o e 
do T.:r:il>unt~l de ContaZJ regem-se pelas normaZJ de11ta- lei, no que 
couber, na.11 t:r:ê4 o11feras .!ldministrlltivaZJ. 

Art. 96 0.11- EIStados, o Dist:ritÕ Fede:r:al, 011 
MUnic1pioll e aa entidadeZJ da 11dminietraçào indiretll deveri!.o 
Ad4pt4:r ZJUIIS normal!l •obre licitaçõuZJ e contrato.a ao dispollto 
ne.11ta lei. 

Art. 97 - Ati sociedade• de aconomi;e. Jltista, empreG:.S e 
fund:.ç.:Sell p!lblica11 e do~t~t~.is entidadeZJ controladall di.reta ou 
indi:retamente pela Uni.!i.o e pelas entidadeiS refe:ridas no a:.:tlgo 
o~~nterio:r editarão regulamentoll pr6pr!Oll 
f:~~damente publicados, fico!l.ndo sujeitoll àZJ dhpoaiçõe.s da11ta 

P4:r.Sqrafo Clnico - O• l:'egulamentos a que !le refere este 
o!l.rtlqo, no !mbito da Administraç.!o Pliblica, apóll aprovo!I.P.os pela 
auto:.;:idade de nlvel Guperior "' que oZJtive:r:em vinculadOZJ 0.11 
~~~l~~!à~~3 na óix::,.!rO:n'aa ~~f~~~~~eiS e entidadee, dev11:r2io , ZJfilr 

Al::t. 90 - O• Valore11 fJxados no• .-.rts. 18 u 23'dollta 
licli .norAo automatict~mente corrJ.gJ.doll no p.:r:ime!ro dia de eado 
t.:r:illleZJtro do ano civil, na mesma proporço!io d11 va:.:iaç.!i.o do 1ndi<;;e 
Nacional de Preço.11 ao ConZJumido:.: ( lNPC), COlll baGa no indico do 
I&IZJ de deumbro de lUl. 

Po!l.r6.g:r:afo único - · O Pode:r 'Executivo i'ederal fol:'6 
publicar no Oi4rio Oficial d:. Unilio os novos valor-es 
oficialmente vigentes por ~llsilio de cada Ovento çit.ado no 
-caput' daofl:te art!ljlo, desp:.:ezlllndO-IIG aa fraçõaZJ inferior•• a 
C:.:$1.000,00 (hum mil c:ruzei:r:o-11). 

Art. 99 - O di.11pb11tq ne•ta lei n!o ZJO ~:~;plica b.11 
liçitaçõea in11taur11das e ao.11 ·cont:ratos asllinadoll antorionnente lk 
sua vi9ênci11. 

Parâljlrlllfo dnico - OZJ cont:r111tos relativo.!! :. imóveie do 
patrin\o"'Jnio do Uni!l.o continuam a rege-r-se pelaa di.IJpo~toiçOeZJ do 
Decreto-lei nll 9.760, de 5 de setembro de 1946, com suaa; 
lllterações, e ?B rel~:ttivos a ope:.:açOiilll de crédito interno ou 
externo celebrados pela UniAo ou a -c-oncessão de 911rantia do 
Tesouro Nacionllll eontinu4lll .:r:egido11 pela leqialaçilo pertinente, 
aplicando-se ezsta lei, no que coube!:'. 

Art. 100 - Eat11 lei ent:.:111 em vigor na dosta de ZJUa 
public_açao. 

Jl..:rt. 101 - Revog111m~ZJe p.s di._l!posições em eontr.!rlo, 
especialmente o Decreto-lei n<> 2.300 de 21 de novelll.bro de 1986 
, o Decreto-lei n<> 2.348 de 24 de julho de 1987, e o Dec:reto-1•1 
nll 2.360 da 16 de 11etembx:o da 1987. _ 

@ OiSirito Fedi:r11l e dos Munlclpios obedecerá ao.s/.rincl~ 
legalidade, impe.sSOII!id:..de, moralidllde, publicida e e, t.rh 
110 seguinte-: 

a~e..Ugiii"K:Ià.sde qU!IIincaçào técnica e económicll indispen5bvcis 
b: garantia do cumpnmento da.~o obrigações. 

e ca~p~nh~/d~;~~~: ~;Uac%s./e~~~~~~~~~~l~~J: 
CONSTITUIÇÃO 
REPÚBLICA I'EDEIUlX'IVA DO DRASD.. 

""' 
XXI - reswl~ados os casos especmc~do~ na leglslllçho, 

~~ ob1as, serviços. compras t aHenDÇôes serlio cootra~dos me· 
di~nte pro~esso-de li<:ltaçiio públiea que assegure 1gu<~ldade 
de condições a todo~ os concorrentts. c~ clausula~ que esta:· 

Art. 37. A administraçbo públi~ll di reta, lodiretll ou ~leçamobrigaçôcs de pagamento. ml!lntidasas condu;Oe.sefeb· 
,.ional. de aualqutr dos Podere~ da Uniào, dos E,sta.d • -ll:~.d~ propo_~UI. no~ termos_.dl!l lei, o qual somente penn,tlrá 

lnform<Jli\lo ou de olientaç&o socllil, dela n.1o podendo c00$W 
nomes, símbolos ou Imagens que- caracterize-m promoçllo pes· 
SOIII ck autoridades ou servidores pUbl1cos. 

§ 2' A não obServilnda do disposto nos inc~ a e I · 
Jmpli~llrb a nulld<~de do ato e a puniçào d, autoridade respon· 
~lld. nos termos da lei. 

§ 3' As rec!l.lmaç-óes relativas li preSQ~Ç"to "'o: se~ospo.i
blicos scrllo discipllnlld.u erTl ~· 
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§ 4 0!. l!lttiS d~ lmprobidad~ l!ldministrl!ltiva lmportzo-ra<l · 
.11 SU$pensão dos dueilos pol•tkos, a perdll dll funçbo publico, 
a Jndt~ponlb~idade dos bens ~ o ~s~r<:im~nto .110 erârio. 011 
forma e gr.Ddaç.!io p~vis!.ils em lei, st:m prt•jlliZO da <'IÇ.!io pen11l 
t!lbível. 

-~ § 5' A lei o:"tabc.lecer6 ~ pr<U9~ de p«::sc-rlçiopo<ll n•<:~os 
pr.Mitados por qualquer agente. servidor ou n!lo, que tau~ 
pre}uiws .ao erilrio. ressalv!lda~ !IS respe--tiva5 !IÇI)e~ de res~r
c;imento, 

~ 6· As pe~soas Judllicas d~ au~ito públiro e as de direito 
privado pres!Ddo•as de l>t!Viços pubiKos resporlderilo pelos d.l· 
nos que seur. llgtn\<:5, ness.~~ qualu:lade., caus.!lrem " terceiro~ 
11ssegurado o dore!lo de r~gr~sso contia o responslivel no5 casos 
de dolo ou culp!i 

).. Coain'ào de- Confltituiç'ào ofe ConstúU.:LÇão-; Justiço e Cidadoc1a. 

EMENDA DA CÂMARA AO 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 15, DE 1992-CN 

Dispõe sobre a representação do Congresso Nacio
nal na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. 

Dê-se ao art. 19 do Projeto de Resolução a seguinte reda
ção: 

"Art. 1~ Nos termos do Regulamento da Comis
são Parlamentar Conjunta do Mercosul, constante do 
Anexo. desta Resolução, é fixado em dezesseis titulares 
e dezesseis suplentes o número de representantes do 
Congresso Nacionãl na Comissão, sendo oito Depu
tados titulares, oito Deputados suplentes, oito Sena
dores titulares e oito Senadores _suplentes designados 
na forma ·prevista nos regimentos de cada Casa, ao 
início da primeira-e da terceira sessõ.e;s legislativas or(ji
nárias de cada Legislatura." 

(A Comissão Diretora.) 

. O ~R- PRESIDENTE (Alexandre Co$ta) -O Expediente 
lido vat à pubhcação. · · · · -· 

Do e~pediente lido consta o P_rojeto ·de Lei da Câmàra 
n9 58, de 1992-Cõmplernentar, que terá trarilitação com prazo 
determinado de quarenta e cinco dias, nos termos_ _dO att. 
64, § 1• da Constituição, combinado com o art. 375 do Regi
mento Interno. 

De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, 
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias 
perante a Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania. 

OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -S~()bre a mesa, 
comunicações que vão ser lidas pelõ-Sr. 19 SeCretário. 

São lidas as seguintes 

Brasfiia, 15 de junho de 1992 
Senhor Presidente, 
Dirijo-me a V. Ex~ para, nos termos reglnientais, comuD.i

car-lhe que me ausentarei do País, de 26 de junho a. 4 de 
julho de 1992, para atender a convite da Universidade do 
México, onde farei conferência por ocasião dos festejos come
morativos do 80?. aniversário do Professor Leopoldo Zea, um 
dos principais-pensadores da AmériCa Latina. 

Informo, ainda, a V. Ex~ que a viagem será feiia. senl 
ônus para o Senado da República. - · ~·-· 

Valho-me da oportunidade para renovar-lhe meus pro
testos de estima e apreço. 

Atenciosa.Inente, Senador Darcy Ribeíio. 

OF. W 033/92 - GSfSAR 

Brasilia, 24 de junho de 1992 
Senhor Presidente, 
Em atenção ao art. 39 alínea ado Re'gíinento Iriteinô, 

venho comunicar que me -ausentarei do País no período de 
4 de julho a 5_ de agosto- _do corrcnt.e ano, _-q~andq_ ~starei 
viafando aos Estados Unidos da Américá. 

Atenciosamente, Senador Iram Saraiva, 4q secretário do 
Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Casta)- As comuni
cações lidas vão à publicação. 

A Presidência recebeu, do GoVerno do-EStado-do Parariá, 
o Ofício n' S/16, de 1992 (n' 485/92, na origem), solicitando, 
nos termos da Resolução n9 58, de 1990, do Semido Federal, 
autorização para contratar operação de crédito externo no 
valor de cento e dezessete milhões de dólares, para os fins, 
que especifica. -

A niatéría será despachada ·a -êomissao de Assuntos Eco-
nómicos. -- - -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Há oradores 
inscritos. - -

Conceâo a paf3vra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisito do_ orador.)- Sr. Presidente 
Mauro Benevides, Srs. S_enadores, faço a leitura de requeri
mento, que dou entrada hoje, nos seguintes termos: 

·'Requeremos, nos termos_do art. 50 e do art.-
49, inciso X d_a Constituição Federal, combinados _çom 
o art. 216 çlo Regimento Interno do Senado, ao Minis
tro da Ação Social sejam prestadas as seguintes infor-

__ _:_mações: 
1. Quais os municípios que serão bimefidados 

neste exercício, tendo em vista a liberação pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento dos recursos para 
o Prosege? 

2~ Quais foram os 272 proje_!os s_elecionad_o_s por 
esse Ministério, coiiforme declaração do Sr. Ministro 
publicada em 30-5-92 na Gazeta Mercantil, pág. 3?. -

3. Qual o critério a:dOtado por esse Ministério 
para a escolha dos Municípios e projetes referidos nas 
gestões anteriores? Foram consideradas relações de 
custo-e beriefício social? Em caso afirmativo, relacionar 
oS municípios'co:ffi à reSpectiva justificatíva: ·-

4. Discritniilã.Ybs orç-amentos estimados para ca
da projeto, enviando a planilha de quantidades e preços 
unitários de cada Um. . 

5. CaSO algum dentre eSseS-272 projetas já estéja '· 
licitado, informar a empresa Yen~dora." 

Justificativa 

Considerand~ o pronunciamento feito pelo Senhor 
Presidente da Repúbliça no final de maio passadO, atrã
vés do qual anunciou a liberação de_ aproximadamente' 
US$500 milhões para obras de saneamento em todo 
o País; 

Considerando que esses recursos encontram-se 
dentro do Programa de Ação Social em Saneamento 
(PROSEGE), do Ministério da Ação Social, e desti
·n'am-se à Const'rução d~ !~des de esgoto, es~açõ~s d~ 
tratamento e ligações domiciliares; e 

. CC?nsi.derando que saneamento _ _QásiOO é uma _das 
grandes Carências do País, é necessário que obtenhamos 
t<iis hifófriláÇões; uma vez que o Senado Federal con
grega -rep-resentantes de todas as unidades da Federa-
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ção. que reúnem as condições de avaliação das priOri
dades de suas regiões. 

Brasília, 24 de junho de 1992. -Senador Eduardo 
Suplicy e Senador Pedro Simon. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, onterri, aqui, alertei sobre 
a necessidade do Presidente Fernando Collor de Mello deixar 
de colocar· vendas em seus olhos e de ter ouvidos moucos 
para a verdade. Mencionei as declarações do _ex-líder do Go
verno Renan Calheiros durante os oito primeiros meses do 
Governo Fernando Collor. 

O Presidente, em suas declarações, disse que tudo aquilo 
que havia dito o ex-Deputado Renan Calheiros era iriverdade, 
que toda palavra de sua entrevista à revista Veja era m~ntira. 
Alertei, inclusive, os Srs. Líderes desta Casa sobre a Impor
tância deles, como pessoas próxim-as ao Presidente, dizerem 
ao Chefe de Estado:- ''É preciso que Vossa Excelência reco
nheça o que é verdade, porque senão poderá ter a sua autori
dade moral enfraquecidi". Fiz, inclusive, um paralelo com 
a situação do Presidente Richard Nixon, que, diante da primei
ra revelação sobre o episódio Watergate~ resolveu negar o 
que sabia e aos poucos, na medida em que se foi revelando 
a verdade, na medida em que ficou evidente que ele houvera 
faltado com a verdade. a sua autoridade moral acabou sendo 
tão enfraquecida, que não teve alternativa senão a renúncia. 

Hoje, cedo, estive no gabinete do Senador Pedro SiriJ.on 
que teve o cuidado de gravar o programa Onze e Meia, do 
Jô Soares, transmitido para todo o Brasil na- nOite de ontem. 
Jô Soares entrevistou o ex-Líder Renan Calheiros e mostrou 
algo de extrema importância para a Nação. 

Lembremo-nos· todos das palavras dos representantes do 
Governo aqui, ontem, nO plenário, em especial do Senador 
Ney Maranhão, que já na segunda-feira perguntava e ontem 
reiterou: por qUe- Renan Calheiros não disse; quando saiu 
do Governo, o que veio dizer somente agora? - . -

Pois, bem, Jô Soares, durante a entrevista realizada ao 
vivo, ontem, â noite, transinitiu a giavaÇao de outra en~revis~a 
realizada com Renan Calheiros, na noite de 13 de dezembro 
de 1990. ~ 

Srs. Senadores, seria inipOrtaTite que o PreSidente daRe
pública assistisse ao que ali disse Renan Calheiros, -na noite 
de 13 de dezembro de 1990. Ele disse que, certo dia, encon
trando, numa residência em Alagoas, durante a ~ampanha 
eleitoral, o Sr. Paulo César Cavalcante Farias, numa' época 
em que estava liderando as pesquisas de opinião pública, ele 
disse a Paulo César Cavalcante Farias: ""Olha, eu soube que 
você se malocou com o candidato Geraldo Bulhões. Eu soube 
que você está planejando coordenar a utilização de reCursos 
dos mais diversos tipos, inclusive, coordenar a ação dp Go
verno Federal para interferir na campanha eleitoral.'' E. disse 
que não admitíriã aquílo. EntretantO, aconteceu a iii-terfe-
rência. · · 

Renan Calheiros mencionou que, no dia 6 de outubro 
de 1990, foi pessoalmente ao Presidente da República- ve
jam que 6_ de outubro de 1990 é antes- do priineTrO turno 
-e disse-lhe que o Sr. Paulo César Cavalcante Farias estava 
coo-rdenando uma ação contra a sua candidatura e que havia, 
inclusive, uma coordenação por meios-ilícitos, có"In a utilização 
de instrumentos do Governo Federal. 

O ponto importante aqui é a revelação docum~n~ada, 
passada pela televisão - para quem ontem pôde _asststu ~o 
programa do Jô Soares -,--de que -~e!laiJ. Calhe1ros hav1a, 
sim, falado, há um ano e meio, sobre o fato; falou, em entre~ 

viSta em rede nacional, que havia dito ao Presidente da Repú-
.blica_ . 

Como o Presidente da República veio dizer, no domingo, 
qUe Renan Calheiros nunca o havia advertido sobre o fato, 
se toda a Nação já havia tomado conhecimento, documentado, 
através do programa do Jó Soares, dentre outras entrevistas 
à imprensa, de que Sua Excelência já havia sido _ad_vertido? 

Cabe, mais -uma vez, alertar o Presidente: desconhecer 
a verdade só vai enfraquecer o Presidente da República. E, 
mais, Sua Excelência poderá chegar à mesma situação insus
tentável que levou o Presidente Richard Nixon à renúncia. 

Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de comentar 
fató. grave contido nas declarações do Presidente da Fiesp, 
que, anteontem, foi registrado na imprensa. Pelo menos a 
imprensa de anteontem havia dito que o Sr. Mário Amato 
coníentara: "Todos nós somos corruptos. Ninguém pode atirar 
a primeira pedra", ao falar sobre sonegação de impostos. 

. Agora, ontem, a participar do seminário "0 Sindicalismo 
Brasileiro na Nova Conjuntura", realizado em São Paulo, 
Mário Amato disse:- "O crime compensa", como que dando 
guarida à declara,ção feita, por força- de expressão, pelo Sena
dor Ney Maranhão, quando, anteontem, disse:- "É.claro!", 
respondendo à Jornalista Sônia Carneiro, quando perguntado 
se ele também sonegava. 

É preciso registrar as palavras do Senador Ney Maranhão, 
rep_i'oduzidas, hoje, em O Est~do de S. Paulo, quando S. Ex~ 
disse -,e, ainda, ontem teve oportunidade de esclarecer -: 

"O matuto do sertão costuma dizer que se pode confun
dir, mas não se deve misturar, pois é evidente que foi uma 
força de expressão, deliberada da minha parte, para chamar 
a atenção do Congresso." -
, . -.- _bi~~e o.Senador Ney Maranhão, portanto, que não confir

ma_va aquilo que houvera dito na se_gunda-feira, mas, obvia
mente, 9 que disse preocupou-nos a todos. Quase todos os 
Senad_o~~s seus colegas, e eu, que tenho o maior respeito 
por S. EX', fomos instadós a responder sobre o que achávamos 
soPre o Senador, Líder do PRN no Senado, porque Senador, 
pre.cisa ser o guardião daquilo que é a Constituição e o conjun
to_ das leis. Um Senador tem por função fiscalizar os ates 
do Ex'ecutivo, legislar, representar o povo e, obviamente, 
tem grande responsabilidade sobre o conjunto das leis do 
Pa"ís. 

"Pergunta-me o Senador Pedro Simon onde eStaria o Sena
dor N ey Maranhão quando fez essa declaração. Pelo que li 
na imprensa, o Líder do Governo estava saindo de uma reu
nião no Palácio do Planalto e estava falando da questão da 
reforma- fiscal, que se faz necessária no País - claro que 
uma reforma ·colocada em termos de se conseguir maior eqüi
dade e maior eficíêricia na ·arrecadação de recursos_, maior 
racionalidade e onde, inclusive, se possa ter com clareza tudo 
àquilO que é arrecadado e tudo aquilo que é despendido. 
É_ preciso que o dinheiro público seja muito bem gasto pela 
Nação. 

É preciso assinãl3r que' há muito rigor na forma de se 
arrecadar recursos dos assalariados em geral. Os assalariados, 
em geral, têm, na forite, o seu Imposto de Renda descontado, 
es~m qualque~perdão, sem qualquer possibilidade de sonega
ção. Então, é muito importante que possamos ser rigorosos 
com a tributação de rendimentos outros que não os salários, 
rendimentos como os- aluguéis, lucros e juros. 

Logo cedo fui acordado pela Rádio Gaú.cha, que disse 
ter Col~ado no ar as declarações do Senador N ey Maranhão 
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e me pediam que respondesse. E eu disse: "Considero-me 
amigo do Senador Ney Maranhão. Tenho o maior respe-itO 
por S. Ex\ mas~ numa situação corno essa, considero impor
tante dizer a S. Ex• próprio como é importante a um Senador 
resguardar a legislação, resguardar as leis." . 

O Sr. Odacir Soares ....::... Permite--me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, Senador Odacir 
Soares. 

OS~. Odacir.Soares_- Nobre Senador, estou preocupado 
com o dtscurso que V. Ex~ está pronunciando_._P_or_isso vim 
ao plenário. V. Ex~ está fazendo_ referência ao Senador Ney 
Maranhão, quando é o_s_tensivo o fato de que S. Ex• não se 
encontra presente a esta sessão do Senado Federal. E V. 
Ex~ sabe muito bem que constitui, praticamente;-um prece
dente positivo da nossa convivência nesta CaSa o rato de se 
respeitar a ausência dos colegas e dos companheiros. V. Ex~ 
disse -por isso estou aqui, quero ressaltar bem isso- que 
um Senador não deve fazer declaração que possa constituir 
um ilícito penal, não pode fazer isso, não pode fazer aquifo. 
Quero dizer a V. Ex~- que um S_e_nador também não pode 
c~luniar, não pode injuriar, não pode difamar. V. Ex~; no 
dtscurso desta tarde, está injuriando, está Caluniando, está 
difamando, está, inclusive, faltando com a verdade, com aqui
lo que a CPI, até este momento, colheu em seus autos. V. 
Ex~ está fazendo afirmações qu-e não coincidem com os autos 
da Comissão Parlamentar de Inquérito. Podem coincidir com 
as diligências que pessoalmente faz, juntamente com o Depu
tado José Dirceu, por conta própria. E, numa falta de ética 
~ui to grande, com a própria Comissão Parlamentar d~ Inqué
nto, procura testemunhas que eventualmente sejam colwo
cadas para depor junto à Comissão, ao faZer" tohtatbs ôJm 
testemunhas, com as partes, quebrando, inclusive, uni:á regra 
inscrita no Código de Processo Penal. Então, nobre Senador, 
com absoluta sinceridade, queria que V. Ex~ não fizesse acusa
ções a colegas na ausêncía dos mesmos, que V. Ex~ se reser
vasse para fazer acusações quando estivesse a·qui o Senador 
Ney Maranhão, quando sabt! yuc S. Ex~ foi bastante explícito, 
ontem, ao dizer que usou uma figura de retórica" aq se referir 
à questão da sonegação. Todos nós sabemos, neste País, que 
só quem paga impostos são os pobres, os desvalidos, descami
sados. Por isso, existe um grande movimento nacióúãl, no 
sentido de se fazer um ajuste fiscal neste País, de niodo (j_ue 
se possa redistribuir. de forma equânime, a carga tributária. 
Era _o aparte que qtiéria-·-mscrêve-r no seu discurso, porque 
constdero não correta ·a menção qUe V. Ex• faz ao Senador 
Ney Maranhão, quando S. Ex~ não está- presente nO plenário. 

O SR. EDUARDO SUPLICY _.:_ Senador Oâacir Soares 
p~imeiro. V. Ex~ não estava presente e, certameiite, não ou: 
VlU ..• 

O Sr. Odacir Soares --Eu estava ouvindo o discurso 
de V. Ex~ É justamente por isso que estou aqui. -

O SR. EDUARDO SUPLICV "'-Se tivesse ouvido inteira
mente, V. Ex~ saberia que me referi textüalmente a explicação 
dada, a qual V. Ex~ se referiu, pelo Senador Ney Maranhão. 
Inclusive,. repett as palavras de S. Ex~~ tenho pelo Senador 
Ney Maranhão Um relação de grande respeito e aniízª-de, 
e me referi aqui à explicação de S. Ex• Eu_ mencí6TI~i que 
fui entrevistado, ao vivo, pela Rádio Gaúcha~ sobre o assunto' 
e considero importante- revelar o que falei, porque qualquer 
Senador deve ser um guardião da lei. Mas dei a explicação 

dada pelo Senador Ney Maranhão. Eu não fal~i 9uãlquer 
coisa aqui que pUdesse ser caluniosa. 

O Sr. Pedro Simion -Permite-me V. Ex" um aparte, 
nobre Sendor? 

. O S~. EDUARDO SUPLICY - E mais, aquilo a que 
fiz referencm, que V. Exa certamente não ouviu, foi sobre 
o que o Presidente da República falou qu_e não é verdade 
e que está documentado no programa Jó Soares, que foí ao 
ar __ 9_~t_ern __ à_ noite. foi a_ isso que me referi. Então, V. Ex~ 
fez afirmações de qUem _não ouviu bem. 

Senador Pedro Simon, V. Ex~ tem a palavra. 

Senador Pedro Simon- Nobre Senador, quero lamentar 
.. a for!lla dura que o ilustre Líder do GOverno se dirigiu 
a V. Ex" Creio que se há urna pessoa que tem u-m estilo 
elegante no debater os problemas é V. Ex•. Talvez algumas 
pessoas confundem a "forma tranqüila e serena com que V. 
Ex• fala, com falta de conteúdo, autoridade e vibração ao 
defender ~eus prograiTlas: V. Exa fez exatamente o qu_e disse. 
V: Ex~fo_1 tão e~egante que leu da tribuna exatamente o que 
a tmprensa pubhcou, que foi o que o ilustre Senador de Per
nambuco disse aqui. V._Ex~ leu, não precisava nem o ilustre 
Senador Odacir Soares ter feito o que V. Ex~ fez. Eu não 
nego. Acho que o ilustre Líder do PRN foi infeliz ao fazer 
o pronunciamentO que fez. A explicação que S. Ex·' deu aqui, 
tubo bem! Mas a expressão que S. Ex~ usou, ainda mais naque
le local - o Palácio do Planalto - não foi feliz, porque 
S. Ex" é um Senador da Repúblíca, é um líder do Governo, 
é- um homem importantíssimo, que tem Urila liderança, S. 
Ex~ deveria medir melhor a:s palavras. V. Exa foi à tribuna 
exatamente para salientar a explicação que o ilustre SenadOr 
de Pernambuco havia dado e que V. Ex~ esclarecia. Mas, 
com relação a sua po-sição na Cóinissão Parlamentar de inqué
rito, eu quero destacar a seriedade, o trabalho e a dedicação 
que V. Ex~ vem prestando àquela Comissão, na qual, diga-se 
de passagem, está havendo um clima de respeito recíproco. 
Os parlamentares que defendem o Governo lá estão abrindo 
o debate e a discussão em busca da verdade e os Parlamentares 
que fazem oposição - e nós dois nos situamos· entre esses 
-estão lá, igualmente, buscando o debate da verdade. V. 
Ex• tem trazido p!ovas, é verdade. V. Ex• tem dialogado, 
tem conversado, e verdade, mas em nenhum momento em 
nenhum instante e em nenhuma ocasião V. Ex:~ deixou de 
facilitar, ajudar a colaborar nos trabalhos da Comissão. Que
rer imaginar que V. Ex~ tendo sido chamado a dialogar com 
o Sr. ~edro Collor de Mello, tenha influenciado, de qualquer 
manetra, a ação do irmão do Presidente, parece-me que é 
algo tão fora da realidade que não pode passar pala cabeça 
de quem quer que seja. Creio que V. Exa está agindo, junta
mente com a sua equipe de auxiliares, com seriedade, com 
respeito. Isso deve_ ser salient~do aqui. 

V~ _Ex~, na Comissão Parlamentar de Inquérito, assim 
como o Senador Odacir Soares e os demais membros, sejam 
eles do Governo ou da OpoSiÇão, estãO fazendo um esforço 
muito sério em busca da verdade. Creio, inchzsive, que esta
mos criando um espaço para as CPI neste Congresso Nacional, 
no momento __ em que essas comissões têm-enfrentadO -tantas 
reStriçõeS" e tanta-s --dificuldades. Estamos buscando desem
penh~ar o nosso papel numa CPI que é complicada, porque 
muitas vezes a imprensa está lá na frenté, querendo encontrar 
um resultado que estamos debatendo. É uma CPI muito com-
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plexa, porque. apesar de ser uma CPI para apurar as denúncias 
do Sr. Pedro Collor contra o Sr. Paulo César Farias, envolve, 
na verdade, o comportamento do próprio Presidente da Repú
blica. Queni-era o Sr. Paulo César Farias, senão arriigo do 
Presidente da República? O que ele fez de_ pessoal,. Senão 
envolver a sua amizade com o Presidente da República, o 
que levaria à criação de urna CPI? Quem é o Sr. Pedro Collor, 
senão o irmão do Presidente_ da República, que faria com 
que a Nação inteira olhasse para ele ou para a sua esposa, 
porque prestou um determinado depoimento? Apesar desses 
aspectos, a CPI está caminhando, está-se esforçando para 
cumprir seu papel. Digo, aqui, que O S_enador Odacir Soares 
está desempenhando com dignidade o s~u papel e merece 
o nosso respeito. Embora Líder do Governo, apaixonádo, 
dedicado, esforçado, S. Ex' está tendo uma ·atuação irrepreen
sível. Ainda, hoje, S. Ex• fez questão de dizer que, com seu 
apoio pessoal, chegamos a uma conclusão: a CPI vai trabalhar 
no recesso. Achamos que o Congresso deveria trabalhar~ nlas 
se o Congresso não quiser trabalhar, a CPI vai trabalhar no 
recesso. Dçcidimos que vai trabalhar e obtivemos a garantia 
da prorrogação dos seus trabalhos. Foi uma decisão por unani
midade. Esse mesmo respeito que tenho pelos membros do 
Governo, tenho por V. Ex•, pelo seu trabalho, pela sua dedica
ção, pela sua seriedade. Pode-se divergir, Senador. Podemos 
não gostar do Senador Eduardo Suplicy, podemos não gostar 
do PT, podemos não gostar do conteúdo do_que V. Ex" diz, 
mas a·sua seriedade, a sua dedicação o seu trabalho e o seu 
esforço, pelo amor de Deus, vamos reconhecer, porque é 
o mínimo que podemos fazer. 

O SR. EDUARDO-SUPLICY- Agradeço a V. Ex• pelas 
palavras, nobre Senador. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex··um aparte, 
Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muito prazer, mas 
esteja certo, Senador Odacir Soares, que eu não estava aqui 
emitindo qualquer palavra caluniosa contra o Senador Ney 
Maranhão. 

Vou repetir o que li das declarações -do_ Senador Ney 
Maranhão, quando S. Ex• disse que "o matuto do sertão costu
ma dizer que se pode confundir mas não se deve misturar, 
pois é evidente _que fof uma força de expressãu, deliberada 
da minha parte, para chamar a atenção do Congresso". Eu 
próprio coloquei aqui a defesa e a explicação do Senador 
Ney Maranhão. EU- aqui relacionei a palavra de S. Ex~ com 
a palavra do Presidente da FIESP. Foi este o cOntexto. 

Na segunda-feira passada, Senador Odacir Soares, V. 
Ex~ estava aqui, e o Senador Ney Maranhão fez longas referên
cias à minha pessoa. No entanto, pelo que li nas notas taquigrá
fícas~ V. Exa não protestou pelo fato de S.. Ex• -ter Talado 
a meu respeito. - -

O Sr. Odacir Soares- Eu não estava aqui na segunda
feira, Senador. Eu estava acJU:i,-Ontem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Na segunda-feira, V. 
Ex• não estava? 

O Sr. Odacir Soares- Na sessão do Senado de segunda-
fefra, não. --

O SR. EDUARDO SUPLICV- Mas ocorreu. O Senador 
Ney Maranhão fez longas referências à minha pessoa e eu 
não estava presente. Não achei ruim. Hoje, tenho direito 

à palavra neste horário. Considero importante o assunto, o 
Senador Ney Maranhão costuma chegar logo. A qualquer 
momento S. Ex~ deve estar entrando, já que é um dos Sena
dores mais assíduos às sessões do Senado. Tenho certeza de 
que S. Ex1-não considerará desrespeitosa a minha palavra, 
Senador. 

V. Ex• tem a palavra, Senador Odacir Soares. 

O Si'. Odacir Soares- Eu, pessoalmente, acho que-... 

O SR. EDUARDO SUPLICV - Acho que V. Ex• não 
tinha ouvido inteifarri.e-nte o que eu falei. 

O Sr. Odacir Soares - Eu estava ouvindo o discurso 
?e V. Ex< no gabinete ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Mas V. Ex• respondeu 
de maneira inadequada. _ 

O Sr. Odacir Soares - Eu estava ouvindo o discurso 
de V. Ex" e sabia que o Senador Ney Maranhão não estava 
aqui, porque S. Ex~ declarou que viajaria ontem mesmo para 
Pernambuco. Por isso, vim ao plenário. Nobre Senador Eduar
do Suplicy, inclusive eu não esperaria outro posicionamento 
do Senador Pedro Simon, a não ser esse. S. Ex' está inserído 
no contexto das Oposições e o seu- comportamento e o seu 
discurso têm que ser esses mesmos. Agora, o fato de V. Ex~ 
óu de ql!alquer Senador ter_o direit()/dever de vir aqui a assu

-niíi uma atitude politica· em· relãção" ao GoverriO, sendo Senaw 
dor da Oposição, não implica em que o que esteja dizendo 

·seja-verdade. Ou Seja, o fato de v: Ex• ou qualquer outro 
Senador da Oposição chegar à tribuna e proferir esse ou a·quele 
discurso não implica em que sejam verdadeiras as conside
rações que estão emitindo. Isso é claro, e eu nem esperaria, 
como já disse, um outro comportamento político a não ser 
~sse. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Qual a parte do meu 
discurso que não foi verdadeira? 

O Sr. Oaacir Soares --QuiS 'fixai-ni6 00 discuiso de 
V. Ex•, quando fez referência às declarações do Senador Ney 
Maranhão, dizendo inclusive que um Senador não deve fazer 
isso ou aquilo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- S. Ex• falou? 

_O Sr.Odacir_Soares....: Não, V. Ex' é qtiemfalou, 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Mas eu pergunto: S. 
Ex• falou o que a imprensa re_gistrou? 

O Sr. Odacir Soares -- Não estou me referindo a isso, 
porque é um fato ultrapassado pelas explicações que o Senador 
deu aqui, onteni. Estou lamentando que V. Ex~ tenha vindo 
hoje, na ausência do Senador Ney Maranhão, analisar as dew 
clarações prestadas por S. Ex~, de ontem para hoje. Na ocasião 
das primeiras declarações, S. Ex~ estava em Brasília. -

O SR. EDUARDO SUPLICY -.Ontem dialoguei com 
S. Ex~ sobre o assunto. 

O Sr. Odacir Soares -- Estou lamentando o fato de V. 
Ex~ já estar_ abordando as explicações que S. Ex~ deu. V. 
Ex~ fez referências a pretexto de justificar· uma acusação qUe 
_está fazendo em relação ao programa do Jô Soares, que entre
vistou o Deputado Renan Calheiros. AssiSti O pn)granlã. Ele 
foi enfático, como o foi na imprensa, ria TV Globo, em todos 
os veículos de_comunicação, no sentido de que sua manifes
tação era eminentemente política, que n3o trará para os Anais 
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da Comissão Parlamentar de Inquérito nenhuma prova que 
possa instruir suas acusaçõ-es, ·até porque a 'úníC3~próva men
cionada por ele na entrevista à reviSta Veja é a de que o 
Deputado Bernardo Cabral, então Ministro da Justiça, tinha 
assistido à sua conversa com o Presidente da República. Veio 
o Deputado Bernardo Cabral à televisão, aos jornais e disse 
exatamente o ccntrário: que assistiu a uma conversa do Depu
tado Renan Calheiros com o Presidente da República sobre 
a política alagoana, mas não assistiu, náó-viu, não-ouviu ne
nhuma conversa entre eles na qual o Deputado Renan Calhei
ros tenha afirmado - ou denunciado ~ ao Presidente da 
República que o Sr. Paulo César Farias faziá tfáfíco-de inffuên
cia junto ao Governo FederaL Não discuto que V. Ex~ tenha 
o direito de fazer a análise polítiCa cJ.üe desejar em torno 
da Comissão Parlamentar de Inquérito. O fato de V. Ex• 
ter esse direito Dão significa que ele corresponda àquilo que 
a Comissão Parlamentar de Inquérito está levantando - ou 
já levantou - em decorrência dos depoimentos_ prestados 
até hoje. Era só isso que eu queria dizer a V. Ex• 

O SR. EDUARDO SUPLlCY- V. Ex• íugiu do ponto. 
Se V. Ex~ tivesse- certamente o fez _:.:.-ouvido o pronuncia
mento, domingo à noite, do Presidente da República, reparou, 
com certeza, que Sua Excelência disse que tudo que o ex-Líder 
Renan Calheiros havia falado não era verdaáe, qUe nUnca 
Renan Calheiros o houvera advertido das ações de PC Farias, 
que nunca o Governo Fedei'ãl interleriu nas eleições de Ala
goas; e o ponto que eu mencionei foi o de que Renan Calheiros 
dissera ao Presidente da República que o Governo havia inter
ferido, sim, que o tinha advertido, sim. ESse é o poilto. 

O Sr. Odacir Soares - Ele não se fez acompanhar de 
prova nenhuma. Nós ficamos num bate-boca. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- A prova está apresentada 
no programa. O Senador Pedro Símon tem a gravaçãO. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permite~me V. Ex• um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo o aparte ao 
nobre Senador. 

O Sr. Nelson Wedekin - Senador Eduardo Sup!icy, ries· 
sas horas é bom que quem testemunhou por inteiro o seu 
pronunciamento diga aqui, porque há uma diferença entré 
V. Ex~ e o Senador Odacir Soares. O Senador Odacir Soares 
diz que V. Ex~ fez crítícas ao Semldoi-- Ney Mãfanhão na 
sua ausência. Quanto à ausência, é eVidente que o fato é 
verdadeiro. Mas não se diga aqui, porque não é correto, não 
é verdadeiro - e certamente o Senador Odacir Soares não 
acompanhou por inteiro o ptohunciámento de V. Éx·~ ao fazer 
uma reflexão sobre uma frase mal inspirada do nosso amigo, 
o amigo comum de nós todos, acho que _todos nós temos 
pelo Senadbr Ney Maranhão o maior apreço e até aniizade 
-, mas não se diga que S. Ex• foi infeliz quando fez uma 
determinada afirmação. -v. Ex~ fez essa referê_ncia e disse, 
também, no mesmo momento, qual era a jusfificittiva que 
o Senador Ney Maranhão havia colocado. De modo que eu, 
que estava aqui, que assisti, não vi nenhu-m a:to a-étíco," D.enhum 
ato deselegante da parte de V. Ex• nobre Senador, é absoluta
mente pertinente que V. Ex\ ou o Deputado José Dirceu, 
ou quem quer que seja, não só os membros da CPI, tenham 
também o direito' de procurar pessoas fora da CPI para se 
inteirar, para ouvir, para saber se há algum depoimento_ que 
possa ser útil à CPI que tem a função de investigar, procurar 
a verdade. Não há também nisso nenhuma falta de ética. 

Ou seja, quarido V. Ex_•_ e o Deputado José Dirceu procuram 
pessoas que possam estar envolvidas nesse imenso emara
nhado, nessa imensa rede, para saber se_podem prestar alguma 
informação pertinente aos propósitos da CPI, estão cumprindo 
o seu dever com o zelo e a dedicação de sempre. Era o que 
tinha a dizer. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço a V. Ex• pelo 
aparte, Senador Nelson Wedekin. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
Senador? 

O SR. EDUARDO SUPL!CY - Tem V. Ex•o áparte. 
Senador Jutahy Magalhães, com toda a honra. 

O Sr. Jutanhy Magalhães- Senador Eduardo Sup!icy, 
tenho lido nos jornais que -o Governo. a partir dessa última 
semana, iria colocar no plenário da CPI e no plenário do 
Senado o que os jornais chamam de tropa de choque. Acho 
isso válido e até conveniente, porque urna das coisas que 
me preocupava aqui era exatarnente a falta de diálogo entre 
Governo e Oposição. Não tínhamos o debate parlamenrar. 
_Durante alguns anos, assi~ti _a debates parlamentares entre 
Líderes do _Governo e Oposição. E aqui está o Senador Járbas 
Passarinho, que foi Líder de Governo, e, por várias vezes, 
eu _o vi debatendo com o ilustre ex-Senador, hoje Ministro, 
Paulo Brossard. Os debates eraill -travados com- veemência, 
mas com respeito. Um respeito que se transformou em amiza
de. Isso era uma constante aqui, no plenário do Senado. Ulti
mamente, temos assistido a monólogos: monólogos do Gover
no, monólogos da Oposição. Hoje, vejo qUe a- tropa de choque 
está aí. É bom, ·mas a tropa de choque deve ser respeitosa 
e se preocupar em tomar conhecimento dos fatos. Veja a 
veemêncía do Senador Odacir Soares quando quis criticá-lo 
por ter falado na ausência do Senador Ney Maranhão. Não 
sabia S. Ex~ que o Senador Ney Maranhão, na segunda-feira, 
havia falado na ausência de V. Ex~, que não se sentiu desres
peitado por isso em razão- das próprias palavras e em razão 
do fato de estar ou não inscritO- pa-ra poder falar. Agora, 
V. Ex• está sendo acusado de estar trabalhando, de estar 
procurando provas, de estar procurando documentos, estar 
procurando diálogos na CP!, ... 

O Sr. Odacir Soares - Mas essa ácusação não foi feita 
: por mim. Acusei a relação das testemunhas. 

O Sr. Jutahy Magalhães - ... procurando conversar, 
entender, buscar a verdade. Eu gostaria de ter a mesma condi
ção de V. Ex'·' Acredito que os nossos Partidos, infelizmente, 
não estão ainda preparados adequadamente para uma situação 
como essa. Cada Partido deveria ter a sua assessoria própria 
de advogados, de auditores, para fazer o trabalho na Comis
são. V. Ex~ tem a felicidade de tê-la. Já tive oportunidade 
de dizer que se eu tivesse que invejar alguma coisa iria invejar 
a assessoria de V. Ex• 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Está colocada à sua dispo· 
sição, Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães- ~u agradeço. É muito bom 
saber disso. Veja V. Ex\-Senador, que nós não estamos aqui 
procurando nada mais do que travar um diálogo democrático, 
respeitoso, buscando a verdade. Não acho que a CPI seja 

_lugar de Governo e de Oposição. Ela deve ser mais para 
buscar a verdade do que ser defensora de Governo ou ataques 
de Oposição. ·Mas, infelizmente, assim é levado em várias 
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oportunidades. Quero apenas nesse aparte dar o meu testemu~ 
nho de que V. Ex~ não foi aético, não caluniou, não injU-riou. 
Pessoalmente, cu tive op_ortu~idade de diz_e_!_ a eSse· meu. que.;; 
rido amigo, porque respeito o Senador,Ney Maranhão, ontem, 
durante os trabalhos da CPI, que S. Ex• na ânsia de_ defender 
o Governo, na _ânsíã de demonstrar aquilo _que teiJ]._que eu 
mais respeito, qúe ·é a Süa lealdade para com as pessoas e 
para com os seus amigos. Usarei os mes_mos termos. Disse-lhe: 
'"Ney, você ontem pisou na bola". E, realmente, o Senador 
havia cometido um equívoco que, graças a Deus, S. EX" aqui 
explicou dando a motivação daquela frase infeliz. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Agradeço, Senadodúta· 
hy Magalhães. 

Podem estar certos, Senador Odacir Soares e os demais 
membros da tropa de choque, que para mim tern~se constituído 
numa honra debater com o Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Odacir Soares- O Senado Federal teni duas tropas 
de choque: a já existente e a nova. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - O Senador Ney Mara· 
nhão é uma pessoa com· qüem mais díalogo_~ v. Ex~ poderá 
observar que, logo cedo, de manhã, com _freqüência ... 

O Sr. Odacir Soares- É que me surpreendi, nobre Sena
dor Eduardo Suplicy, com a nova forma de dialogar que V. 
Ex~ está criaO.do no discurso de hoje: dialogar com a outra 
parte, ausente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Posso até fazer isso, 
especialmente com o Senador N ey> Maranhão, com quem dia
loguei na segunda-feira, embora eu tivesse chegado aqui às 
17h e, por cinco minutos, tenha perdido a oportunidade. Qua
s.e que diariamente, eu o encontro pela manhã, pois ando 
a pé com frecjüência cOm S. -Ex~ e troco idéias com muito 
respeito e amizade. Por isso, estou muito tranqüilõ na ritinha 
fala. Eu não sabia que S. Ex~ estava em PCinarriOU.co- V. 
Ex~ me infói"ma oagotã. Eu- eSt3Va quase ceita de que, no 
primeiro minuto--da minha fala, S. Ex• chegaria e sentaria 
como membro oficial da tropa de choque. 

O Sr. Elcio Álvares - Permite-me V~ Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY.,.. Ouço V. EX' com prazer. 

O Sr. Elcio Álvares- Senador Eduardo Supfi~y.abono, 
em gênero~ número· e grau; o aparte do Senador Pedro Simon. 
Devemos apregoar essa sua_ virtud_e, porque é uma caracte
rística sua, é da sua índole, do seu modo de ser. V. Ex~ 
surpreende -e acrescentaria até uma condição nov_a ao aparte 
do Senador Pedro Simon- pela sua humildade. V. Ex~ tem 
uma elevação tão grande no debate parlamentar que, às vezes, 
chega a ser humilde em suas colocações junto aos_ se:us colegas 
no Senado Federal. Obviamente, o que aconteceu_com o Sena
dor Ney Maranhão, do qual somos amigos e admiradores, 
foi um minuto de infelícídã.dC,- que todos temos um dia, mas 
que devemos evitar de todas as maneiras. S. EX:~ n-ãO foi IéliZ, 
n:as teve um gesto que somente o engrandece: de público, 
d1sse que, realmente, melhor pensando, não falaria aquilo 
nunca, por que jamais desejaria intitular-se sonegador. Então, 
quanto a esse episódio do Senador Ney Maranhão, ninguém 
melhor do que S. Ex~ para colocar com a sua- característica 
de discurso e ·a sua franqueza. É evidente_, nobre Senador 
Eduardo Suplicy, que a beleza do debate com V. Ex• não 
está dentro do campo êtico, porque, se fôssemos levar para 
esse campo, perderíamos de saída: V. Ex~ tem sido sempre 

elegante na condução do debate parlamentar, seja nas comis
s6es, seja no plenálio. O que temos que debater efetivame'nte 
'é à posição política de V. Ex~ em relação exatamente aos 
outros partidos, ou aos elementos que compõem a Bancada 
intitulada governista. Gostaria de advertir neste momento, 
corno o fiz em relação ao episódio do Sr. Takeshi Imai. Estou 
mantendo_ contatos com a Comarca de Guarulhos, pedindo 
os autos do processo da falência. Por uma dessas singulares 
coincidências, o Juiz Mauro Gaivão, da Comarca de Guaru
lhos, é um capixaba que pertence a uma família honrã:d_a_; 
mas é homem de um valor moral acentuado. Não consigo 
entender que ele pudesse aparecer no noticiário da grande 
imprensa apontado como um juiz que seria capaz de receber 
100 mil dólares para dar uma sentença de falência. Logica
mente, quem trabalha como advogado e conhece os autos 
sabe que sentença de falência não se dá em cima da perna. 
E~!Ou mandando buscar os autos, porque quero fazer, perante 
a Comissão Parlamentar de Inquérito, uma pequena ressalva. 
Creio que- a hOnra das pessoas, principalmente de um juiz, 
não pode ficar nesse mundo de interpretações dúbias. Preten
do, se Deus me permitir, dizer, alto e bom som, que esse 
juiz de Guarulh_os, um capixaba que venceu na Magistratura 
de São Paulo, é um homem de bem. Não procede a afifmatíva 

_ do Sr. Takeshi Imai, de que ele seria subornável por 100 
mil d_ólares, para dar uma sentença em favor do Sr. Paulo 
César Fa~ias, para prejudicar o depoente. O mais grave, Sena
dor Eduardo Suplicy - e aí começo a me 'inquietar ---e 
que o Sr.-Takeshi Imai trànsformou-se numa figu~a naciorial, 
um herói público. O depoente de ontem foi altamente contra
ditado no seu depoimento. Confesso que me péi-guntei -
eu estava com o Senador Mário Covas- por que CõiJ.Vocaram 
o Comandante Bandeira para depor. Porque, em termos do 
objetivo da CPI, ele não acrescentou coisa nenhuma. Deu 
apenas evasivas e negativas. Não quero também lhe dar abono 
em razão do seu depoimento, mas quero destacar um fatO: 
ele fez a afirmativã contundente de que o Si:-._Takeshi Imai 
procurou-o~ ·para pedir-lhe que fosse intermediário junto ão 
Sr. P::iulO César Farias, para construir um shopping em Guaru
lhos. E -pasmem, Sr. Presidente e Srs. Senadores! -o 
Sr. Takeshi Imai, com a maior santidade possível, declara 
que realmente procurou o Co-mandante Bandeira para finan
ciar um shopping em GuiliulhoS. Ora, Senador Eduardo Supli
cy, sobre o senhor Takeshi Imai, que veio como salvador 
da honra dos empresárioS, o homem da coragem e_xernplai-, 
estamos verificando, ã. -cada momento em que transcorre um 
l~âtce, que ele também estava inteiramente envolvido númao 
disputa perante o Ministério da Saúde. 

Não discuto se era o grupo dele ou o grupo opositor 
que tinha razão, mas quero destacar isso e fazer uma outra 
advertência. Acompa-nhei ontem, asSim como V. Ex~ e o Sena
dor Pedro Simon, a entrevista do ex-::Peputado Renan Calhei~ 
ros, a quem não conheço pessoalmente. Tive o cuidado de 
prestar muita atenção ao tape que o entrevistador Jó Soares 
passou, reproduzindo trecho no qual o Sr. Renan Calheiros 
enfaticamente denuncia que havia interferência do Sr. Paulo 
C~sar Farias na política de Alagoas. O _que há de-Concreto, 
e-tsto tem que ficar claro, é que o Sr. Bernardo Cabral não 
endossou a declaração do Sr. Renan Calheiros, que diz ter 
informado o Presidente de corrupções realizadas pelo Sr. Pau
lo César Farias no âmbito do Governo. Ele denunciou que 
o Sr. Paulo César Farias estava _interferindo no processo eleito
ral de Alagoas, quando o PreSidente disse que não iria inter-
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ferir no problema desse Estado. Convoca~ <J testemunho do 
ex-Ministro Bernardo Cabral para fortalecer as declarações 
do Sr. Renan Calheiros é faltar com a verdade. O que me 
assustou, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é que o Sr. Renan 
Calheiros está falando, cm todos os órgãos de imprensa e 
na mídia eletrôníca, que vai prestar um depoimento e não 
nfelizmente, enquanto a CPI der guarida a esse tipo de depoi
mento, calcado na irresignação e na frustração, ·vamos correr 
sérios riscos de ouvir a repetíçãõ de depoimentos ig~ais ao 
do_ Sr. Takeshi Imai, que agora começa a ser-desnudado com 
o passar do tempo. Senador Eduardo Suplicy, quero dizer 
de público - é o testemunho de um colega que aprendeu 
a admirá-lo - que a sua posição de_ oposicionista dedicado, 
persistente, permanente, porta-voz do seu Partido nesta Casa, 
somente merece o nosso respeito. V. Ex~ é, acima de tudo, 
um gentleman no debate. V. Ex~ tem demonstrado, com rasgos 
pessoais, um comportamento que precisa ser exaltado; porém, 
esse revestimento de_ gentileza e de elegância na sua conduta 
parlamentar não vai nos impedir, em momento nenhum, de 
colocar a verdade no seu real lugar. E, nesse caso da CPI 
que apura as irregularidades apontadas pe~o Sr. Pedro ~ollor 
em relação ao Sr. Paulo César Farias, teremos oportumdade 
- quantas vezes forem necessárias, sem preocupação de de
fender Presidente da República, Paulo César Farias ou quem 
quer que seja,· mas apenas de homenagear a verdade - de 
aparteá-lo para dizer que as pessoas que açodadamente_p~ocl..!
ram a CPI, às_ vezes, não são tão ingênuas como parecem 
à primeira-vista, Ou tão patriotas- cOnforme o ex-Deputado 
Renan Calheiros - com a única preocupação de resgatar 
a credibilidade nacionaL Era esse o depoimento que eu gosta
ria de fazer. Presto minha homenagem ao Senador Pedro 
Simon-, pela felicidade da colocaçâo que fez em relação a 
V. Ex\ e reitero, neste lnOmerito, que esse dabate entre Oposi
ção e Partidos ligados ao Governo somente vai engrandecer 
esta Casa, na medida em que V. Exa e todos nós o coloquemos 
num patamar elevado, para que o Senado_ tenha somente a 
satisfação da dignidade d_e todos aqueles que se portam com 
altivez na Iide parlamentar. 

O SR. EDUARDO SUPLlCY.- Agragcço a referêncià
a mim prestada por V. Ex~, Senador E leio Alvares. 

Sr. Presidente, homenageando a verdade, é preciso res
saltar que o ex-Ministro Bernardo Cabral confirmou ter sido 
testemunha do diálogo entre o ex-Líder Renan Calheiros e 
o Presidente da República sobre os fatos relacionados com 
as eleições de Alagoas, onde o Sr. Paulo César Farias coorde-_ 
nava uma açáo em favor do Sr. Geraldo Bulhõ_es, ut_ilízando-~e-. 
de instrumentos do Governo Federal - isso sou eu quem 
diz, pois está documentado-- como a L~A_. ~-o seu sentid~ 
foi esse: que houve iÍÚerfe-rência do Governo Federal e coor-
denação do Sr. Paulo César Cavalcante de Fariã-s. -

Mas, Senador Elcio Álvares, eu preferiria- até porque 
o Presidente já me ã.dvertiu q-uanto ao rnetr tempo- concluir 
o desvendar desse aspecto da verdade, amanhã de manhã 
teremos a oportunidade de ouvir o ex-Deputado Renan Ca
lheiros. 

O Sr. Elcio Álvares -Senador Eduardo Suplicy, só des
vendaremos a verdade se o ex-Deputado Bernardo Cabral 
prestar depoimento. Creio que V. Ex~ está c~to, e isso é 
meritório. Até o momento que o ex-Deputado Bernardo Ca
bral ouviu, tudo muito bem! Agora, se ele utilizou a LBA 
ou qualquer outro recurso - perdoe-me - eu acredito ao 
ardor de oposição de V. Ex?, porque, na verdade, em nenhum 

momento o ex-Deputado Bernardo Cabral disse que ouviu 
isso. Ouviu, sim, que PC Farias estaria interferindo no pro
cesso eleitoral ~e Alagoas. 

O SR- EDUARDO SUPLICY- Eu gostaria de informar 
que perguntarei ao Presidente da Fiesp, Sr. Mário- Amato, 
diante das suas revelações, se ele não gostaria de revelar ao 
Congresso Nacional o que sabe, para que não se diga simples
mente que todos somos !X>rrUptos ou, então, que ele tenha 
a oportunidade de revisar a sua oposição. Seria importante 
que ele prestasse esse serviço à Nação, explicando os motivos 
de suas declarações. 

Acredito mesmo que ele saiba de muitos fatos. Ainda 
ontem, eu disse que, se o Presidente da República quisesse 
saber da verdade, poderia chamar 10 empresários importantes 
e perguntar o que eles sabem a respeito do Sr. Paulo César 
Cavalcante Farias, a começar pelo Sr. Mário .. Amato que, 
acredito, se tiver a disposição de revelar o que sabe, poderia 
mesmo ser convidado a comparecer à CPI. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, Õ Sr. 
Alexandre Costa, I" Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência,_ que é ocupf}da pelo Sr. Mauro Bene
vides, Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr._ 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Beni Veras, Suplente 
de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao Senador Jutahy Magalhães. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, podem ter a certeza que não irei fa,lar sobre 
PC Farias e, talvez, por isso o assunto não mereça a atenção 
devida, porque, infelizmente, retomo um velho tema, 

Há dois anos, mais precisamente durante o período eleito
ral de 90, por várias vezes manifestei meu protesto contra 
decisões do TRE da Bahia: atos.arbitrários, atitudes facciosas 
repetiam-se quase que diariamente. 

Hoje venho a esta tribuna para protestar contra uma 
arbitrariedade cometida por um Juiz Eleitoral da Bahia. Passo 
a narrar os fatos tomando por hase fax que recebi da advogada 
Leonina Pamplona Pimentel e informações passadas pessoal
mente pelo Deputado Saulo PedrOSa. -

O Clube Dragão Social, da cidade de Barreiras, no Estado 
da_Bahia, associação recreativ.a e entidade de utilídade públi
ca, comunicou à Delegacia Regional de Polícia, naquele muni
cípio, a realização das festividades juninas, promovidas pelo 
clube, a serem realizadas nos dias 23 e_ 24 do corrente mês 
de junho, na Praça Landulfo Alves, que se localiza em frente 
à sua sede social. Nesse mesmo documento, o Presidente do 
referido clube solicita policiamento para garantir a tranqüi
lidade da festa, e que a autoridade policial informe se haverá 
outra programação de evento para o referido local naquelas 
datas. · 

O desPacho da autoridade, datado de 22-6-92, po'rtantõ 
na véspera do primeiro dia dils festividades, confirma que 
não há nenhum pedido até aquele momento. Logo, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, foi plenamente atendido o disposto 
no art. 5'\ Inciso' XVI, da Constituição, que diz o seguinte: 
"Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais 
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abertos ao público, índependentemente de autorização, desde 
que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para 
o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade 
competente". . 

A festa teve o apoiO-C 6 patrõdniode empresários locais, 
vários deles mencionados nos documentos que tenho em mãos. 

Tudo feito, organizada a quadrilha para as danças, a Ban· 
da Forró e o Trio Elétrico Mar Azul, eis que a Delegada 
Circunscricional de Polícia, de Barreiras, Dra. Assima Silva 
Dariam, atendendo pedido do Prefeito da Cidade, o Sr. Paulo 
Roberto Luz Braga, sob a alcgaçá9 de que a _Prefeitura iria 
realizar outro evento no mesmo local, que, diga-se de passa
gem, não fol previamenTe oorhunic3do à autoridade policial, 
determinou que, com reforço de policiais fardados, fo~se_reti
rado o Trio Elétrico, frustrando-se a festa junina,- seffipn~
a mais aguardada no calendário de festividades. 

A praça foi ocupada pelos policiais da cidade, Sr. Presi
dente. Inconformado, o Clube Dragão Social impetrou man
dado de segurança preventivo contra o atQ_do Prefeito e da 
Delegada, junto ao Juízo Competente, a 2? Vara Cívil e Priva
tiva da Fazenda Pública daquela Comarca, autuado no dia 
23, isto é, ontem. 

O Meritissímo Juiz Dr. Eustáquio Ribeiro Boaventura, 
titular daquela Vara, concedeu a medida liminar pleiteada, 
determinando às autoridades, apontadas como coatoras, que 
se abstenham de criar qualquer empecilho, requisitando, tam
bém, à Polícia Militar a força nece_ssária para garantir a tran
qüilidade -da fC:s_ta. 

Não obstante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as autori
dades coatoras e o Comandante do 10~ Batalhão de Polícia 
Militar da Bahia descumpriram a ordem judicial. O que aCOn
teceu? Pasmem, Srs. Senadores. Essas autoridades teriam re
corrido, oficiosa e infOfii1almcnte, por telefone, ao Tribunal 
Regional Eleitoral da Bahia, cuj(! presidente teria determi
nado ao Juiz Eleitoral da 70~ Zona Eleitoral, Comarca de 
Barreiras, que-sustas-sem a ordem liminar concedida pelo Juiz, 
como se· a Justiça Eleitoral tivesse competência para intervir 
nas decisões de um Juiz de Direito do Estado._ 

A fim de recorrer dessa arbitrariedade, ante a urgência 
pela solução do assunto, poTs os dias marcados para as festas 
já estavam em curso, o Clube, por sua advogada, recorreu 
ao Tribunal Superior Eleitoral, objetivando cassar, pm~ meio 
de liminar, a ordem que teria sido dada por ato do Pres1dente 
do Tribunal Regional Eleit9ral da Bahi~. EsSes, S:r. Presidente 
e Srs." Senadores, os fatos- trazidos ao meu conhecimento, 
que transmitO a V. Ex .. ~ na esperança de que, sendo denun
ciados perante a Nação, não se repitam. 

Como o_ Tribunal Superior Eleitoral não podia decidir 
sobre o mandado de segurança contra ato do Prc,sidcnte do 
Tribunal Regional EleitOTal, e não tendo havido decisão do 
Tribunal Regional, qualquer providência teria de ser tc:HJ].ada 
perante o Tribunal Regional Eleitoral, que não iria se reunir 
ontem à noite ou hoje, pois é feriado na Bahia, tomando-se, 
assim, inútil qualquer medida, já que a festa seria realizada_ 
ontem e hoje. 

Arbitrária TOí-ã--iritrOmissão do Juiz Eleitoral, Dr. José 
Luis, alegando ordem do Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral, em assunto que não dizia respeito à Justiça Eleitoral. 
A arbitrariedade é tão flagrante que esse mesmo Juiz Eleitoral 
negou-se a apresentar o documento que cónsubstancia a or
dem por ele recebida, como também se negou a apresentar 
o ofício com o qual determinou ao Comandante da Polícia 

·Militar a ocupação da área e, ainda, ao verificar_que as festivi-

dades já tinham sido frustradas, retirou a própria ordem, em
bora a praça continuasse à disposição, agora, da Prefeitura. 

Quer dizer: pratico_u-se nãquela cidàde constrangimento 
ilegal, violência, desrespeito à Constituição e à feí.- A autori
dade judicial competerite foi atropelada pela arbitrariedade: 
Esse fato servirá de alerta aos Partidos oposicionistás baianos, 
que __ qe_verão _estar preparados para defender seus direitos e 
usar dos meios legais para recorrer aos Tribunais Superiores, 
em especial ao Tribunal Superior Eleitoral, sempre que eles 
forem atingidos. _ ·- __ __. 

Ê com grande pesar que, por conhecer bem as pessoas 
envolvidas nesse episódio e na política baiana, manífeSto- o 
meu temor pela repetição freqüente desse tipo de arbitra
riedade. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho em mãos vários 
documentos- e vou pedir a transcrição -entre eles o despa
cho do Dr. Eustáquio, Juiz de Direito da Cidade de Barreiras, 
determinando que a polícia garantisse a festivTdade que seria 
realizada na Praça Landulfo Alves a pedido da Sociedade 
Dragão. Houve urna ordem verbal. vejam V. Ex~ uma ordem 
verbal! Pelo menos foi isso que alegou o Juiz_ Eleitoral._ que 
objetivou fazer descumprir a ordem do Juiz Cível; essa ordem, 
determinou que a polícia apreendesse o trio elétrico e o rebo
casse, afastando-o daquele local. Perguntariam V. Ex.s o que 
tem uma festa de bairro do Município de Barreiras a ver
com os trabalhos do plenârió do Senado. Tein muito, Sr. 
Presidente, porque é uma qu!!Stão de respeito à Constit~ição.
A ordem foi dada por um juiz. Não foi cumprida pelo prefeito, 
pelo delegado de polícia nem pelo comandante do batalhão, 
alegando que havia uma outra ordem verbal do Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral. _Mas, na realidade, esta or~ 
dem, sob a forma de ato documentado não foi mostrada a 
ninguém, porque o Tribunal Regional Eleitoral nada tem a 
ver com festa junina, a ser realizada numa cidade_! Mas, hoje, 
ainda perdura a determinação do Juiz do Cível, que Oão está 
sendo cumprida, que está sendo desrespeitada! É o art. 5o 
da Constituição do Brasil que está sendo desrespeitado pelas 
autoridades do Município de Barreiras: pelo Sr. Prefeito, pelo 
Sr. Delegado, pelo Sr. Comandante -da Polícia de Barreiras. 
Isso é desrespeito à Constituição! Não importa que seja em 
cípio do interior do Estado- Tanto faz que _seja no menor 
dos municípios ou na cidade de São Paulo. A relevância do 
fato de se haver sido desrespeitada a Constituição é a mesma. 
Pelo menos o respeito às normas constitucionais -é O que- se 
espera áas autoridades brasileiras. Mas, no meu Estado, não 
é assim, as coisas ocorrem de modo diferente. 

-Ontem, foi dado o primeiro passó. Os jornais já d~z;~. 
inclusive, que uma equipe da Televisão Ara_tu_, no Mun_ICipto 
de Bom Jesus da Lapa, foi ameaçada de ser escorraçada da 
cidade. O Governador não se cont_eota em ganhar as el~ições 
municipais - e-ele vai ganhar. Os Partidos oposicionistas 
não vão concorrer na maioria dos municípios batanos. A luta 
vai ser praticamente entre legend~ e sublegenda. Sã? os \arti
dos governistas que terão os can~1datos. Mas e_le nao satisfaz 
com isso. Ele tem questões pessoais com determmadas pessoas 
e as tem com o candidato a Prefeito de Barre.iras, que é 
deputado do PSDB. e com o Deputado Saulo Pedrosa, Líder 
do PSDB na Assembléia Legislativa da Bahia. 

Portanto, é preciso massacrar essa candidatura. O proble
ma não é só o dinheiro. Inaugurou-se uma estação de televisão 
em Barreiras, que foi dada ao candidato a prefeito do lado 
governista, que é meu compadre, por sinal. .. É meu campa· 
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dre, e eu o conheço muito bem; ele não tinha condições de 
adquirir uma emissora de televisão. Hoje, ~-p~oprietário dessa 
emissora. O Juiz Eleitoral, que deu-aquela ordem, determinou 
também que os títulos eleitorais fossem feitos em urna empre
sa, "da qual, por coincidência, o seu diretor é o Sr. Baltazarino, 
candidato a prefeíto. - -

E ó juiz disse, no último dia de cadastramento de eleito
res, que não sabia que o candidato a prefeito era ~_iretor 
daquela emp'resa. O fato vinha sendo noticiado diariamente 
na televisão, mas ele não vê e nem ouve a televisão. 

Tratam-se de fatos irrelevantes, no entender desse pes~ 
soai. Quero chamar a atenção para este desrespeito à Consti
tuição do País. se não defendermos a Constituiçâo nos pequeR 
nos casos; não teremos condições de defendê_-la nos _grandes 
casos. A Constituição protege os direitos de todos os cidâdãoS~ 
e esses direitos são, freqüentemente, desrespeitados, na Ba-
hia, nos dias de hoje. ~-

Sr. Presidente, encaminho à Mesa para serem conside
rados como lidos, os 
documentos que estão em meu poder, para serem incorpoR 
rados ao meu discurso. 

Estive ontem, até as-"22h30min, no Tribunal SUperior 
Eleitoral e disse ao Ministro Presidente qúe S._Ex~. antecipa
damente, compreendesse as razões de minha presença e que, 
por certo, minha visita àquele Tribunal, como uma espécie 
de paladino da legalidade, seria corriqueira nesse periodo 
eleitoral. 

Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, há ta~bém outro 
assunto que eu gostaria de tratar hoje, mas que foi atropelado 
por essa questão de Barreiras._ _ - -

Volta à discussão uma nova proposta de reforma fiscal, 
como a úniCa" saída para a crise brasileira. 

Quando se fala em reforma fiscal, sabemos que nela sem
pre está implícito o aumento de tributos,- penalizando mais 
ainda os contribuintes, prinCipalmente os assalariados. 

Somos o país onde mais se paga tributos e uma pesquisa 
da Federação das Associações Comerciais do Rio Grande 
do Sul revela que cada brasileiro trabalha sete rnese~ do ano_ 
apenas para pagar impostos. 

De acordo com esse estudo, a arrecadação de tributos 
gera uma receita deUS$ 140 milhó(!S do PIB, dos quais entre 
US$ 80 e US$ 90 milhões são contribuições de pessoas físicas. 

No total, Srs. Senadores, existem 38 tributos, entre im
postos, taxas, contribuições e empréstiMoS conipulsó"rios. É 
a voracidade fiscal do Governo que asfixia a classe_ média 
brasileira e reduz, drasticamente, o seu poder aquisitivo. 

Há uma preocupação constante dos tributaristas com o 
número elevado de impostos. Muitas propostas têm sido colo
cadas em discussão, objetivando eliminar a burocracia e pena
lizar menos a classe assalariada, que suporta o ónus maior 
da excessiva carga tributária. 

Precisamos, Sr. Presidente. moderniZar o Sistema TribuR 
tário Nacional, descomplicando a vida das empresas que são 
obrigadas a manter escrituração e a re_colher para sete repar
tições diferentes, além de terem de sustentar uma estrutura 
onerosa, assessorada por tributaristas, cujo custo também é 
repassado para o preço final. 

É o retrato de um sistema irracional e ineficiente que 
onera as empresas e assalta o bolso dos contribuintes, colabo
rando, assim, para empobrecer mais ainda o povo brasileiro. 

-- -O ajuste fiscal é necessário, mas entendo que ele não 
pode significar, mais uma Vez, O sacfifício dos assalariados 
e a complicação da vida das pequenas e médias empresas, 
em nome de uma propafada '"solução" para a crise brasileira. 

Devemos nos preocupar em diminuir os tributos e ·não 
em aumentá-los, não se aceitando também a simples troca 
de nomes para mascarar uma situação insustentável. 

Não pode também esta Casa, Srs. Senadores. aceitar o 
esvaziamento dos cofres das prefeituras como forma de resol
ver o problema de caixa do Governo Federal, pois seria apenas 
deslocar os problemas da área federal para os municípios, 
sem resolvê-los, com o conseqüente agravamento dos prOble
mas so_ciais. 

A política tributãria deve ser um instrumento de justiça_ 
social e nunca uma forma de punir aqueleS que contribuem 
para o desenvolvimento nacional. 

A nova proposta de reforma fiscal deve procurar corrigir 
essas distorções e estabelecer equilíbrio entre as necessidades 
do Governo Federai e a capacidade contributiva dos assala
riados e das micro e pequenas empresas, estas, responsáveis 
pelo emprego de milhões de brasileiros. 

Ternos um papel importante a desempenhar nessa refor
ma, não permitindo que a carga tributária -continue, em sua 
grande parte, sobre os ombros das pessoas físicas e pesando 
no orçamento das pequenas e médias empresas, exatamente 
quem tem i:nenos condições de suportar essa carga. 

Faço um apelo às autoridades, económicas e à Comissáo 
Especial de Reforma Fiscal, que está estudando o assunto, 
no sentido de ser sensível às agruras dos assalariados e das 
pequenas empresas, propondo uma política tributária mais 
juSta e menos extorsiva. 

Esta Casa deve refletir os anseios da sociedade e não 
aprovar qualquer proposta que, de alguma forma, rpantenha 
o atual quadro; deve, sim, buscar os meios que corrijam _as 
injustiças do Sistema Tributário Nacional e punam menos 
aqueles que sustentam este País com os seus tributos, e que 
já não agüentam mais carga tributária tão pesada. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
JUTAHY MAGALHÃES EM SEU DISCURSO: 
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-o~.Dtwitlo ~ocioDal &• Pol!e~a ~o In,lwio• 
:Delea~oi~ Ciroun:oo.ricion,,l do ral:Ír.:i.a/b~r.r dr na/Zl~l:j r:t 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

Senno.r Comandantes 

~olioito de V, So, rcfo<ÇO de pol~cioio fardados 

;p32.'8 t:;:ll'enti~ ~~ QÇÔO do prepontoo dcBtB llelo(:t!Oi(j qUe irM rebo

car um !rrio Elét<ico dn P.raçn Landulfo Alvcn pva ao au~s imod:ill. 

çõea, atendando aolioitsçõo do ~. lTefcito ~~~icipnl éasto Goà~ 

de, 

~tencioeno aaudeçõea, 

llllQ. lill, 
hiAJ, :W. f.RAllOl~CO DE ASoilti i>A!ITli>GO, 

~J>. OOk>!lDAlf!E I.O lOQ llHu: 

IliiHRE!líA~ I ll~liJ:A., ~ 
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keM. 'MQI.A -k:, 'v'.-2.: ,e ~~ 
-:: · t··.··;r,· . ---,<. I \..-

I 
' t 

. ''1':-':" l ; •.. ' . 
-, 

I I 
~ E.""'' Sr :or J,uiz de ~1re1 t~ da 

FazendajPÚbl1ca daComarca de Barrreiras. DA 

;...n. 

--21 Vara c!vol 

.. 
! ' 

i 

Recebido:hoje depois do e:;:padiente, 1 r 
Regi~treiee na dietr~uição. . ~: 
Clllllpra-s~ o de l)acho que prolatarei, :em se<,uida. : ·t 

: .. 1. ~ 22,06.92 CEI!.TIDÃO) , -
e...in... doa" que ••• ;?..~/ Q ~t., :<. ; - .; 

.c::::::::::::::::::sj~:='";::z~f"---.-~ em Cutório, autuei o prcJtttte feüo '!fll'" ' 
·~: tn&Àooo"" LiT~~ oob .,., ;; J9(.,.,._ : J. 

i'; : ' -~=~ J 1 J 
O Clube o Dragão Social~soo~edad~ 

' 
~- ,··:·:;· 
f..·:/: 

I I 

I , , 
civil recreativa fundada em l;\l4S •. i' 

t ' :' 
oona1derada de utiliclad.eÍ·pÚbltic~ .-,, 

por sua procuradora, quei Jun~ara no 

prazodo ar37o 1netrumentf do ~manda

to oom tundaJ:~ento - ;=orst1 \uição_: 
Federal e também no artiao lt' da.Lei 

1533/51, vem ; V. Ex• . 1" ,-- 1.'•mpetra.I' 
t .. ~ 

~MANDADO DE . ·SEG\IRANÇA PREVENTIVO 

i 
:l 

contra ato da sr• Delegada 

lÍoia de Barreiras BA bem 

~~·~ 
-~ ~ 
'··~ 

da Delegacia Circunacriciona•!d•. Po 
' -

como do Munic!pio de Barrfira'! ·. na 

pessoa do seu .Pre~oito Sr Paulo Roberto·Luz Brasa pelos motivos 

que paaaa a expor: 

O Suplicante programou 1'et1vidades jwunas,para 

reali~ar-se na Praca Landulro Alves o nde está a sua S~de Social, 
. ! • . 

nos dias 23 e ,24 do junho próximos vind.ouros a partir! <ias!19 h.2, 

raa, tendo comunicado a autoridade policial competente;, oportuni

dade em que ticou também por esta exclarecido-que não
1 

havia até 

a1uele moz:aento nehuma outra t'est1v1dade comunicada I2%ra ·~a.que.la 
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Cem .o apÕio do ~mpresariado local como patroçinadorea 

do evento~ contando oomo,por exemplo com· a colaboração da ser 
tanej& agropastoril, Grat~cas Irmão Ribeiro, Grupo Umu~ram~, A~~· 

tovisa, e ainda outros empresários que valorizaram a ~nioiativa' 

pela preeervação da cultura desta terra, foi organizad~ a ~prese~ 

tação de ~~adrilha jun1na e de banda Forró. que usrá o pa1co do 

Trio Elétrieo Mar Azul, também já· contratado e que s~ enc.on tra 

estacionado no.looal previamente comunicado a autoridade cOmpete~ 

te - Praça Landulfo Alves, em frente a sede do Suplicante, 

~·=O S~plicante ajiu inteiramente de acordo com o que pre_:! 

creve a Constituição Federal em seu artigo s• XVI' 

" todos podem reunir-se pacificamente, 

ae~ armas, em locais abertos ao: pÚb! 

co: 1ndependent1mente de- autoriz.ação ,.;,. d 

desde que não :rrustem outra reu.n1ão an 

entriormente comvocada para o mesmo 

local, aendo apenas exigido ~ri~io ~V! 

ao~ autoridade co~etente. 11 

A:Autoridade competente ~oi previamente CGmunicada. 

Entretanto Ex~, A Srl Delegada Circunscricional Drl Assim& Si! 

va Doriam·~equisitou força policial para que o trio elétrico 

fosse retirado do local onde se encontra estaciOnado atende~ 

do a aolicitac;ão do Sr Paulo Roberto Luz Braga Pre:fito · r>11.1n.1~ 

c1pal desta cidade sob a alegação de que a Prefeitura de Ba~ 
' reiras iria realizar outro evento no mesmo local fato nao c2 

mun1cs.do a autoridade competente, como se vê do documento .. em 

anexo. Os f'atos sõa sem sombra de: dÚvida. uma e:mine.nte .! . -meaça de violaçao ào direito li~uido e certo do Suplicante>ga 

rant1do pela Constituição. Federal pelo artigo já citaqo •. 

Numa tentativa de rurstar o abuso da Autoridaàe 

coatora 1 reouereu-se. a 1nterven.ção da Promotoria 

mo !iscal da lei, vê documento anexo. 

i ~ -
PÚblica. ·:eo 

- -~ ( 

fj(l 

lunhode 1992 
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Iâto posto, como tioou acima colocQdo 

provado:o abuao 4e poder da Autoridade coatora. Para prote-
·t 

·a:er direito ~!qu1do e...c.erto, e~ a1da em razão curto e,spa.ço . 
• 

de temp~ que ;nos separa do evento progr~ado, requer .nos te! 

mos do artigo 7t da Lei 1533/Sl, race a relevância do. pedido 

e como da concretizaç-ão do ato poderá resulta " a in!'.fic~-

01& da medida, caso seja de:ferida", a suspensão LU!INAR do 

ato que. de~ motivo ao pedido, já que a ocupação da Praoa P.e 
~ 

lo MUnic!pio com qualquer outro evento irá :f'rustar a,;·u reE 

nião anteriormente convocada" e oomunioad..:. para aquel~ locil.l 

à Autoridade .competente. 

Requer ainda seja determinada garantia policial 
i ' 

para a realização da restividade proirama~a pelo Suplicante 

que atendeu às exigência~ lé~ais. 

Concedida que seja a liminar, apÓs, •equ~r s'ja 

noti!iead~ a autoridade ooatora par& presrar as devidas.in~ 

formaçõe~ para ao rinal ser mantida a medida liminar .e con

aedid~ a segurança em de~in~tivo. 

Outoas1m, requer também aejá,o~iciado aQ lO•BPM 

a auaponaão do ato da Sr• Delegada Circunscr1sc1onal de B~-

re1ras, pois, a Autoridade coatora ,requereu a ~orç~ polL

oi.al dequeÍa- fo~poração l-Ii li tar para !'azer realidade
1 

o sej.u 

abuso d~ pode.r,como se- vê do documento em anexo. 1 l 
i t 

l I 
--~~~~~~--~-----~ . 

Le a p, Pimentel OAB :aA 8045 i 
~~t~~ ..,_ J_._. P-·-- 1 : 

Maria ~aroÃS~AP2§~-~ ~ J 
i l ! 

I t2k~ 
I i f 

Barreiras, 22 de junho de 1992 

E. Deferimento. 
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0'?3-9114959 F'ERt-OBRE lND. & C01. 

ExmO Sr. Preaiden~e do Tribunal Superi9r 

. ~ 

I 
I 
1 

.! 

I 
r 

I 
' 
I 

O CLUBE DRAGllo SOCIAL, ·:sociedade civil re
' creat.iva, fundada em l •. 946,~considerada de 

. ' utilidade pÚblica ~eade de 1.950, por sua procuradora, que juntara no 
' prazo do art. 37 do CPC o instrumento de mandato,:com fundamento na 

Constituição Federal e também no art. lO da Lei no 1.533/51, vem, ?,! 

rante esae Egrégio Tribunal, impetrar MANDADO DE SEGURANÇA, contra I 

ato do EXM<> SR. PRESIDOOB DO TRIBOlil\L REGlOlliAL ELEI'l.'OAAL DO ESTADO ' 

~A BAUXA,; peloa motivos que passa a expor: 

.o Suplicante impetrou ~andado de segÚranca' 
contra ato da DELEGAD~CIRCUNSCRICIONAL OE 

POL!ClA DE BARRElRAS-BA., obtendo do EXMO SR. DR:·: JUIZ. DE DIREITO DA . ' VARA PRIVATIVA DA FAZENDA ROBLICA DA COMARCA OE BARREIRAS-BA., decisão 
I ' • 

liminar, ??r ser eas~ o Juízo competente, conform~ cóp~a da decisão em 

anexo •.. 

Além de suspender o ato· de abuso de poder./ 
da autoridade inicialmente indicada, o Juiz 

de ~ireiGo competente, determinou que 'o 100 Batal~ão de Polícia Mili-• 
.tarLa.edia,do em Barre~rali-B~., q~ant~ise a tra.nquflido:~e do e~ento. 

Entretanto•a autoridade coatora de então e 
COmandante do lOO Bata~hão.~e Policia Mili

tar~da Bahia, descump~iram ordem a'ordem judicial~ Recorreram ao TRE I 
I 

da Bahia oficiosamente, que, por telefone, determinou ao Juiz· Eleito-• 
ral!da 70~ Zona E1eftOral da -Bahia:.cOmarca de Barreiras~ que sustasse/ 
a ordem liminar do Juiz de Dirêito da Vara da Fazenda PÚblica da Coma~ 
ca de .Bar:reiras-.aa., como se a Justiça Eléitoral :tivesse competência / 
para intervir nas decisões de um juiz de direito ~o Estado, ~udo con-• 
forma a documentação anexaw 

........... ---!-- ........ -...... ,:_- .......... _ ........................ "'ll. .............................................. _ ............ ------ ........... .. 
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073-9114~'3 FERt.clBRE WO. & C01. 
- P0! 

JU'{ 23 ~92 1s:a3 

Fls 02 

O abu•o da ~oder do TRE do Bahia na ~igura' 
de seu PreKidente, auperior hierirquico do 

Juiz Eleitoral de Barreiras, chegou ao ponto de oficiar ao lOg B~ta-'/ 

lhão de Polícia Militar d6 Bania, telefono (073)811-4141, a tim de que 
impediasa a realiz~cio do evento já autorizado liminar e judicialmente 
pela autoridade competente - Exmo. Sr. Or. Juiz 4e Direito da Vara Pri 
vativa da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras-Ba~ 

Por entender o Impetrante, ex.i.stir a mais 1 
absoluta incompetênci4 do.TRE áA Bahia "in' 

casu•, encontra-ee agredido frontalmente ·em seu direito liquido e cer
to, sub~tanciado na daêisão liminar do Juiz de Direito da Vara .Privatl 
va da Fazenda Pública da Comarca de Barr~iraS~Bahia. 

Note Vossa Excelência que o Impetrante é / 

uma •ociedade recreativa, não estando sob a 
égid& da decisão do TRE da Bahia • o evento que está sendo impedido de 
realizar-se, não tem natureza eleitoral, trata-ae de uma ~estividade I 
junina numa cidade cujo padroeiro i São João Batista, a realizar-ae em 
praça pública e e, frente i aedi social do Impetrante. 

Invocando então o art. -70 1 da Lei -no 1.533 I 
51, requer a Vossa Exceléncia que datrmine I 

de imediato a suspensão da ordem do TRE da Bahia, cumpridA pelo ExmQ 1 

sr. Dr. Juiz Eleitoral da 704 zona Eleitoral da Bahia- Comarea de

Barreiras (doe. incluao) e ainda, que lhe as:~egure, liminarmente,,. face 
à urgência dos fatos, que devem pi-aduzir efeitor; a-inda nqa diaa 23_ e / 

24 de junho do corrente ano, pois, caso contrário, •poDEM RESULTAR A'· 
INE:f'ICACIA DA MEDIDA•, caeo seja deferida, analisando cautelosament_e I 
os !atos descritos na decisão do ExroO sr~ Dr. ~uíz de Direito da Vara' 
Privativa da Faz2nda Púb~ica ~d Comarca de Barre~ra&-Bah~-

grama~a pelo rmpetrari~o. 

Requer ainda, seja determinada garant1a po

licial para a realização da festividade pr2_ 

Concedi~a a liminar, após, requer ~ej~ noti 
ficada a autoridade coatora p•ra ~restar as 

devidas informaÇÔ61 1 para, AO final, aer mantida A- ·cie.didA liminar e 

concedida a segurança em definitivo. 

OUtrossim, o Jmpetrante informa a esse Egri 
gio Tribunal, diante da urgãn~ia dOs fatos, 

que poderá. ser notificado d4 decisão limiflar atrav_és FAX (073) all--49• 

59. 
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O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Eduardo. 

OSR. JOSÉ EDUARDO (PTB-PR. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, ontem à nOite- uma- emissora de televisão- nOticiou 
que a Câmara Municipal de Belo Horizonte votou a ülvor 
do impeachment do Presidente da República Fernando Collor 
de Mello. 

Essa notícia- já seiia um absurdo-, pois, como se sabe, 
nenhuma câmara municipal tem poderes para julgar o Presi
dente da República. Mas fiquei mais perplexo ainda ao cons
tatar que ela se referia a uma votação realizada pot= uma 
a?sociação dos funcionái'íOs daquela Câmara. Em seguida, 
v1 o ex-Deputado Rcnan Calheiros, em outro canal, reivindi
cando a sua condição de porta-voz da indignação do povo 
brasileiro. 

Hoje de manhã, os dois principais jo-rnais da maior cidade 
do País, São Paulo, divUlgaram em manchete, não fatos," mas 
previsões, profecias;- palpites e impressões semelhantes a essas 
divulgadas pela televisão. 

Em um, o vice-Presidente Itamar Franco pedia fespeitõ 
às normas constitucionais. No outro, Õ Presidente do maior 
Partido do Brasil, o PMDB, o ex-Governador Orestes Quér
cia, garantia considerar que o impeachement seria algo melhor 
do que a incerteza em que vivemos. 

Um dess_es jornais chcgoü a-publicar a opinião do já 
citado Renan Calheiros, segundo o qual o impeachment é 
constitucional. 

Tudo isso me fez lembrar as sábias e pruderiteS:-piliivras 
do Prefeito -de Campinas, Jacó Bittar, que ontem me honrou 
com sua visita. Bittar, que, conio todos sabemos, foi eleito 
pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, hoje milita no PDT, 
Partido Democrático Trabalhista, e está prC.ocupado com a 
crise políticã, pelas conseqüências nefastas que ela está provo
cando no programa de estabilização econômica do Gov~rno. 
Ou seja, pelos efeitos na capacidade d€: produzir c de gerar 
empregos da economia brasileira. , _ . -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os prefeitos são os repre
sentantes políticos mais próximos do BraSíf real. Em suas 
funções, eles_ estão lado a lado com os trabalhadores e com 
os que perderam o emprego;· com os miserâVeís e ·com os· 
.descamisados; com os bóias-frias e com os favelados. 

Velho companheiro de Lula nas lutas sindicais dos anos 
70 e 80, Jacó Bittar tem muita- razão -_ae se preOcupar com 
os efeitos da.crise política sobre a economia, pois ela está 
mesmo produzindo mais inflação. A _con"fusão só produz uma 
coisa: o desemprego de milhares- e agor_a;quem sabe, já 
milhões -,de trabalhadores que são arrimo de famtlia. 

~ós que. representamos o povo nesta autêntica célula 
da democracia, que é o Congresso Nacion.al, devemos pr6star 
muita ;:~.tenção ao apelo feitQ pelo PrefeitO de _Canlpinas. Não 
se trata de tentar colocar panos~quentes _ou de esconder o 
lixo debaixo do tapete. Todos aqui sabem muito bem que 
sou um homem franco, que não compartilho com falcatruas 
nem sou adepto da omissão. Muito pelo contrário, trata-se 
de julgar tudo que está ocorrendo, â luz da serenidade e 
da forma mais justa possível. -

A Comissão P3.ilamentar de Inquérito teffi o méritO de 
buscar a revelação da verdade sobre um dos assuntos mais 
controvertidos da vida política nacional, qtial seja, o problema 
do financiamentO das campanhas eleitorais. Mas é preciso 
evitar que ocorra um desastre no percurso, por causa desse 

afã. típico no brasileiro, de colocar o carro __ na frente dos 
bois. 

A CPI foi convocada para julgar Paulo César Farias. 
tesoureiro do candidato do PRN à Presidência da República 
em 1989. Não se produziu ainda nenhuma proya documental 
contrã ele, apesar dos fortes indícios que surgiram rios depoi
mentos tomados. No entanto, já se fala em impedimento do 
Presidente, como se esse tipo de providência fosse a coisa 
mais natural do mundo. 

Não é natural coisíssima ó.erihuma, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. Ninguém precisa ser jurista nem mesmo um advo
gado pouco conhecido, como _o alagoano Renan Calheiros, 
para saber que o impeachmeot é constitucional, ou melhor. 
está pi-evisto na Constituição. Mas também não precisa ser 
nenhum cientista político para saber que essa é uma medida 
radical que só pode ser tomada em último caso. 

TantO isso é Verdade que a figura também é constitucional 
na maior e mais antiga democracia do mundo, a dos Estados 
Unidos, que tem mais de 200 anos, e nunca foi aplicada pelo 
Congresso daquele País. Há até quem diga que a figura existe 
justamente para não ser aplicada. 

Evidentemente uma afifmação como ·essa pode até ser 
considerada cínica, mas ninguém pode acusar de _cinismo o 
nobre Deputado F~deral Ulysses Guimarães, do PMDB, que 
presidiu o Congresso- CoD.Stiluinte responsávél pela redação 
da Carta Magna vigente. Ele tem dito muito bem e de forma 
muito clara que existe realmente o remédio do impedimento, 
mas ele é tão forte, mas tão forte, que pode até. matar o 
doente. 

Mais uma vez o Dr. Ulysses, mercê do seu espírito público 
e de sua vasta experiência, apr.i'ece na -Vida -pOlítica nacional 
e vem prestar um grande serviçQ à democracia brasileira. 

O mesmo não Se pode dizer de outros líderes políticos 
que emergem das águas turvas da crise para pescar seus votos 
para as próximas eleições. 

CandidatoS à sucessão de Fernando Collor querem trans
formar ~ste Congresso ~acional nu,m palanque para suas cam
-panhas. Outras acusam PC Farias, não para contribuir para 
a-moralização das mesmas campanhas, mas na esperança de 
vir a substituí-lo no seu papel de tesoureiro de alguma campa
nha vitoriosa. 

Na verdade, há pessoas sérias, preocupadas com tudo 
que está acontecendo, mas há também quem queira tirar os 
PC de circulação para eliminar a concorrência e até substi
tuí-los, nunca ajudar o Brasil. 

A CPI precisa apurar tudo. Os eventuaiS culpados, com
provada a sua culpa, devem ser rigorosamente punidos na 
forma da lei. A democracia é o império da lei, e não é lógico 
fugir ou se esconder da lei sob o pretexto de preservá-la. 
Mas é preciso pensar com cabeça fria. É o mínimo que a 
Nação exige de nós, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Vamos meditar sobre as notícias dos últimos dias e sobre 
a prudência -recomeridada pelo Prefeito Jacob Bittar. Cofie
cernas a perguntar quem é essa gente que tem aparecido nos 
noticiários como heróis da Pátria? Quem representa o ex-De
putado Renan Calheiros? Qual a contribuição dada à socie
dade brasileira pelo empresário Pedro Collor? Quais são os 
verdadeiros interesses e as autêitticas íiitenções do cidadão 
Luiz Octávio da Motta Veiga? Por que emerge das sombras 
o advogado Bernardo Cabral? 

Não se trata de tentar ocultar a verdade para acobertar 
eventuais fraudadores. Trata-se de evitar que a imprensa se 
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transforme num valha couto de acusações sem provas e numa 
coletânea de palpites sem nenhuma importância:, um"a espécie 
de tribunal sem processo, nem_ direitO de defesa. Qual é a 
obra jurídica prcgressa de Renan Calhciros, capaz de justificar 
a divulgação de suas ___ opini6es sobre a constitucionalidade ou 
não do impeachment que está pondo em dúvida o cumpri
mento da Constituição da República para provocar os temo_res 
do Vice-Presidente da República? Em que documento são 
apoiadas as notícias divulgadas fartamente em jornais, revis
tas, emissoras de rádio, televisão, sobre comissões, superfatu
ramentos e outras graves irtcgularidades adminisfnltiV"ã.-s? On
de estão esses papéis? Qual a responsabiliâade da imprensa 
na divulgação de boatos? Por que ifttranqüiliz:ar ó País com 
base em futricas da Rua do Comércio eri:i. Maceió? - -

Não faço essas perguntas na tentativa de inocentar o PreSi
dente da República, a priori. Se hoje se presta atenção à 
palavra do advogado Bernardo Cabral, sem que mereça o 
devido destaque o parecer de um jurista como Miguel Reale, 
foi Fernando Collor o responsável pelo fato, ao nomear aquele 
e não este Ministro da Justiça. Da mesma forma, se a ira 
de Renan Calheiros repercute mais do que a prudência de 
Ulysses Guimarães, é porque o Presidente_ fez do seu_ amigo 
alagoano Líder da Bancada governista na Câmara dos Depu
tados. Hoje em dia, Luiz Octávio da Motta Veiga ganha desta
que exagerado, enquanto a Nação pouco conhece.sobre opi
nião de Antônio_ Ermíri_o de Morais da mesma crise, por-que 
Collor nomeou o primeiro Presidente da Petrobrás e nunca 
se dignou a ouvir o Segundo. 

Todas essas personagens citadas já eram pequenas quan
do passaram a cuidar da adm_i_nistração da grande crise brasi
leira. Na gestão dos negócios públicos, sua ação construtiva 
não foi marcarite. e dificilmente estadam sendo tão veemente 
ao acusar caso não tivessem perdido a: graça da amizade do 
rei. 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex~ permite um aparte? 

9 S~. JOSÉ EDUARDO - Pois não, nobre Senador 
P~dro Simon. 

O St. Pedro Simtin- Qiiéi"'O-sâliéntar a importância-do 
pronunciamento de V. Ex~, principalmente pelo seu conteúdo 
final. No início, V. Ex~ enfatizou apenas o aspecto dos_ que 
estão acusando. Mas a análise que V. Ex~ faz ao final do 
seu pronunciamento é muito importante. As pessoas que estão 
falando são as peSsoàs escolhidas pelo Dr. Collor, disse. V. 
Ex~ com toda a_ razão. Quando ele ganhou _3_5 milhões de 
votos, ele achou que não devia nada a partido políticO, à 
classe política, •aos. intelectuais, aos empresários. Aliás, ele 
falava horrores do __ cmpresariado brasileiro. Escolheu essas 
pessoas. Quando V. EX~ pergunta qilerh -é 6 Dr. Renan C_alhei
ros, ele não é jUrista, mas é ·o homein qrie o Preside-nte esco
lheu para ser'o Líder de Governo._ As pessoas que estão falan
do, que estão debatendo~ o cidadão que está falando da Petro
brás é a primeira pessoa ·quC o Presidente escolheu para dirigir 
a Petrobras, em que ele depositou a mais absoluta confiança. 
V. Ex~ está colocando a questão no seu de_vido lugar. Eu 
só queria: salientar um aspecto, e· permita V. Ex~ que através 
deste aparte eu_o faça: ·estão fazendo imensas injustiças· a 
uma figura por quem tenho o maior respeito --:-- o- Vii::e-Pre
sidente Itamar Franco: Es_tâd qUerendo apresentar Itamar 
Franco-como um monstro. São dolorosas as declarações do 
ilustre Governador da Babia, que diz que -o Sr. Itamar Ftàrico 
não tem condições morais de ser Presidente da República. 

Repare V. Ex~ que o Sr. António Carlos Magalhães devia 
dizer que o Presidente Collor tem condições de continuar 
Presidente da _República, deve_ continuar Presidente da Repú
blica, que precisa ficar na Presidência da República. Mas não 
tendo 9_SJ. f\.nt~nio Carlos condições de vir_em defesa do 
Presidente da República;-di:Z que ele deve ficar, porque não 
dá para assumir _o vice-Presidente. Agora, com relação ao 
vice-Presidente, trago o meu testemunho: se há algo que ele 
tem demais são condições morais, de dignidade e de seriedade. 
T~nho falado pessoalmente com o· Vice-Presidente Itamar 
tranco, e sei que a sua convicção é-absolutamente fechada 
cOm a tese de que devemOs dar tOda força para que que 
o Presidente Collor contiJlu_e Presidente da República. O que 

- ele- iião pode aceifãr é que venhãm para a irrij)renSa e digam 
que ele não pode ser presidente, ou que digam que se tiver 
que haver uma solução deve ser a do golpe e não a da sucesSão 
do Vice-Presidente. O pronunciamentO de V. Ex• é muito 
oportuno, mas saliento que esse é o trabalho da Comissão 
ara a qual fomos convocados. V. Ex~ há de fazer justiça com 
a grande imprensa do País que praticamente forçou a criação" 
da_CPI. Ilustres Líderes desta Casa tinham restrições a criar 
a CPI, e eu era um desses_~_Usei várias vezes a tribuna, e 
venho debatendo e fazendo críticas duras ao Presidente da 
República e ao esquema que está aí, mas nunca tive a coragem 
de propor uma CPI. A grande imprensa propôs e nós a cria
mos. Na CPI, estamos debatendo com a mais absoluta serie
dade. A palavra impeachment não foi usada por ninguém 
J!a Comissão Parlamentar _9e Inquérito. Estamos buscando 
aqui1o que se chama a tentativa dã verdade. V. Exa, que 
é um dos melhores empresários, um homem absolQtamente 
respeitável, vê que estamos numa posição realmente delicada. 
Não creio que V. Ex~ é daqueles que diga que temos que 
trazer o recibo da con:upção, porque V. EX' sabe, como eu 
sei, que corrupção não dá recibo. Temos que buscar a verdade 
onde pudermos _consegui-la. E eu creío que-muita coisa está 
sendo cqnseguida. Não tenho nenhuma dúvida de que_nós 
tod_o_s, Governo e Oposição, reconhecemos que algo existia 
.de altamente equivocada neste País e V. Ex~ está dizendo, 
agora, no final de seu pronunciamento, que o esquema dessas 
pessoas sem autoridade, sem crédito, sem passado, sem bio
grafia, sem nome e sem ninguém, ocuparam as· posições e 
falaram e tiveram condições de avançar. Espero que isso termi
ne aqui. Espero que a chamada "República dos Amigos", 
"dos favores e das gentilezas", de dolorosa conseqüência, 
termine aqui. Meus cumprimentos, principalmente pelas pala
vras finais do prom~nciamen~o de V.J?x:. 

O SR. JOSÉ EDUARDO -Senador Pedro Simon, seu 
aparte vem enriquecer meu pronunciamento. Concordo plena
mente com as colocações feitas por V. EX~ Aci'esceritaria, 
apenas, que a corrupção no Brasil vem de antanho, não é 
uma coisa recente. E, com a regime niilitar, com a ímprensa 
amordaçada, apenas não se divulga, como acontece hoje. Mas, 
também ocorreram grandes escândalos nos Governos Médici, 
Geisel e Figueiredo. É só buscá-los na imprensa e nos pro
cessos instaurados, que lembraremos de todos eles. 

O grande serviço que essa CPI deve prestar ao Brasil 
é justamente a diminuição da corrupção. Até então, isso não 
era averiguado a fundo, não se buscava o seu esclarecimento. 
Agora, percebe~se que há muitas pessoas com vontade de 
levar as coisas, neste País, com-seriedae. 

Creio que esse Será o grande saldo positivo que teremos 
como resultado dessa Comissão Parlamentar -de Inquérito. 
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E, como está Claro emo meu pronunciamento - é_i niinha 
grande preocupação -, não podemos permitir que a CPI 
e os seus-trabalhos sejam explorados por terceiros, com ampla 
cobertura da imprensa, fazendo mal ao trabalhador brasileiro, 
prejudicando a economia, trazendo essa carga pesada de inM 
tranqüilidade e de insegurança. -

O País é grande, o País é forte, o_ País vai continuar, 
não vai acabarMse, seja qual for o resultado da CPI. 

O Sr. Jarb3s PasS3rinbo- Púridte-rne V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador José Eduardo? 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Pois não, ilustre Senador. 
O Sr. Jarbas Passarinho - Ouvia o discurso de V. Ex• 

e estava inclinado a pedir-lhe um aparte, interrompendo o 
seu discurso, p-reliminarmente, para rejubilar-me pela posição 
de equilíbrio que- V. Ex~ traz ao plenário do Senado,_que 
lastimo não ver, como em outras -oportunidades, com grande 
prec;;ença, quando se trata de assunto tão importante para 
o próprio destino imediato do País. Outrora, parece que eram 
mais felizes, nos tempos em que se chamava, aqui, de ditadura 
militar, que eu vi no Peru, cujo Presidente dizia assirri: "El 
gobierno de las Fuerzas Armadas e dei put!Qlo dei Peru". 
Isso, eu ouvi muito bem. Mas, sou veterano na Casa, nobre 
Senador, e tenho preocupação com os apartes do Senador 
Pedro Simon. Porque S. EX\ aléin ae brilhante parlamentar, 
é homem que discorda dando aparência de concordar. Quan
do, muitas vezes; ele faz que está concordando com o aparte, 
existe uma foimã. que -eu diria quase sublíminar, erri que, 
na verdade, quer sublinhar alguma coisa que ata~ o Governo 
que V-. Exa, no momento, defende. Então, não vi nada tam
bém, embora prestando atenção. Há momentos, éramos aqui 
apenas eu e o Senador Nelson Wedekin que estávamos muito 
atentos ao seu discurso. Não vi nada que se referisse ao ex~Se
nador, hoje Vice-Presidente da República, Itamar Franco. 
E gostaria, desde logo, também, de salientar que endosso 
as palavras p-roferidas no aparte do Senador Pedro Simon, 
porque, retirar ou pôr em dúvida qualquer diminuiçãO que 
se pudesse fazer nessa dúvida em relação à capacidade moral 
e à integridade do Vice-Presidente seri'a alguma coisa abomi
náveL Pode-se discordar dele do temperamento -eu mesmo 
tive problemas pessoais com ele, e, no entanto, como grandes 
amigos que fomos e so_mos, e voltamos a ser, mas, quanto 
ao ponto de vista moral, dizer que lhe falta amparo mõral 
para isso ou aquilo é algo que beira o absurdo. Mas, V. Ex', 
respondendo ao aparte do Senador Pedro Simon, cutir.Cm.i-rrie 
de leve, no momento em que falou dos governos militares. 
Eu aqui os servi, e queria apenaçsalic-ntai, -jUnto ã V. Ex~. 
que, há dias, respondi aqui ao Correio Braziliense, numa entre
vista nesse sentido. Se o problema tivesse sido corrupção exis
tente c abafada durante o regime autoritáriO, por que isso 
não apareceu desde logo, quando o Presidente Geisel tornou 
a grande imprensa da censura? E depois, o Presidente Figuei
redo, quando tornou liVre a pequena imprensa, a chamada 
imprensa "nanica", também livre da censura? E no caso do 
Presidente Médicí, cujã-biõgta.fía acho que foi violentamente 
deturpada, por uma tendência unilateral de julgamento faccio
so, ideologicamente marcado? Tenho a impressão tle que há 
dois ou três exemplos de corrupção que poderíamos .citar aqui: 
Eu dizia. "Parece que a corrupção começou coni. Adão, incre
mentou-se com Eva e só vai deixar de_ existir quando o último 
homem tiver o cuidado de sair da face da terra, levando, 
a tiracolo, a última niulher, porque, senão, tereinos cor!Upção 

permanentemente". A questão é não ter uma corrupção-patro
cinada. Ouvi, atento, o discurso de V. __ Ex". quando no~ trouxe 
esse exemplo retumbante, que vem de Minas Geraís, de onde 
temos, aqui, ilustres representantes. A Câmara Municipal d~ 
Belo Horizonte se permite julgar, desde já ... 

O SR. JOSÉ EDUARDO - E tem a cobertura~ da im
prensa. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Exato. Eu sempre tive um 
lado muito negativo, aqui, porque sempre defendi o Governo, 
e a imprensa dizia: "Governo não é notícia. A- Oposição é 
que é notícia". Por isso, então, vemos que o talento do nobre 
Semldor Eduardo Suplicy realmente existe -e é um pouco ilumi
nado pela retumbância que a imprensa dá, geralmente, à pala
vra do oposicionista. É por isto que eu, ao lado do meu Líder, 
faço um esforço para que, se dependesse de mim, o Senador 
fosse derrotado na eleição para a Prefeitura de São Paulo 
para continuar nos brindando com essa atuação parlamentar 
magnífica que tem tido aqui. (Risos.) 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Agradeço ao ap1rte de V. 
Ex~, que vem enriquecer meu pronunciamento, e também 
dou meu testemunho de que, em todos estes anos, nunca 
ouvi acusações aos ex-Presidentes militares, e sei que todos 
eleS voltaram às suas vidas com a mesma capacidade econó
mica e financeira que tinham anteriormente à Presidência. 
Então, não há nenhuma referência pessoal, e é justamente 
a questão que também defendo aqui, de não se fazer acusações 
levianas contra pessoas, sem fatos nem conteúdo. 

O Sr. Jarbas Passarinho ....:_·se V. Ex~ me permite um 
leve acréscimo, não sei se fefe a ética dizer isso, mas a viúva 
do Presidente Médici, por exemplo, está tendo dificuldades 
de ordem financeira~ Se fôssemos olhar em torno de nós -
não posso falar porque senão criaria um problema diplomático 
-, para países vizinhos e até mais distantes, onde generais 
foram presidentes, tenho a impressão que o balanço, no campo 
moral, para nós, é altamente favoráveL 

O SR. JOSÉ EDUARDO - A acusação pela acusação 
não as torna grandes, num passe de mágica. O simples fato 
de denunciar não basta para tornar significativo o insigni
ficante. 

Não tenho o mínimo interesse pessoal em garantir o em
prego do Senhor Fernando Collor de Mello, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. Trata-se, isso sim, de evitar que o cidadão 
brasileiro Comum perca seu emprego na crise económica pro- . 
yocada pela agon!a política desses dias recentes_ de crise e 
confusão. Nós, Senadores, temos responsabilidades gravís
simas e não podemos delas fugir. Seremos julgados amanhã, 
se cedermos à covardia. Mas, também, mereceremos justa 
punição se alimentarmos o fogo produzido _pelos julgamentos 
irresponsáveis. E, também, se funcionarmos como agentes 
daqueles que sempre tiram proveito da confusão, de qualquer 

_confusão institucional, seja para abocanharem mais fatias de 
poder, seja para aumentarem suas fortunas, não com a produ
ção de riquezas, mas na base da especulação e fazendo do 
pânico e da desgraça uma indústria. 

Sr. PreSidente, Srs. Senádores, vamos tentar julgar-com 
cábeça fria e com base em fatos, e não em emoções, ressenti
mentos e frustrações. O Brasil não nos perdoará se não resistir
mos à tentação da demagogia fácil e barata. 

O Sr. Elcio Alvares - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

~ ~O SR. JOSÉ EDUARDO- Pois não, Senador Elcio Al
vares. 
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O Sr. Elcio Alvares- O día de hoje registra um termó
metro, já evidente_ aqui no Senado. Tivemos a oportunidade 
de ouvir pronunciamentos de eminentes Senadores da Oposi
ção. Estamos ouvindo, agora, a fal~ de Y~_Ex-, que é muíto 
importante, numa hora em que a Nação, 'perplexa, pergunta 
por rumos e, acima de tudo, quer saber qual a solução para 
essa crise avassaladora. O sintoma mais grave, -me parece 
-porque é muito si~ifi_c~t~':~- quando, em pleno auge da 
crise política, temos uma crise económica-, são os númerOs, 
que já começam uma' dança altame~te preocupante. V. Ex•, 
Senador José- Eduai-do, independentemente do exercício bri
lhante do seu mandato, representa hoje uma visão econômica 
do País, através- de um dos conglomerados mais fortes, que 
é o do Bamerindus. O Bamerindus tem a sua sensibilidade 
ligada em todo o País. Eu diria que V, Ex~ talvez tenha em 
seu poder aquilo que nós outros, apesar da represent_ação 
nacional, não conseguimos apreender, auscultar ou mesmo 
ouvir. O discurso de V. Ex~ é uma convocação ao bom senso, 
e segue a trilha já dos principais Jornais. ·araças a Deus, 
constatamos, de quatro dias para cá, que os principais órgãos 
da imprensa brasileira, através dos seus editoriais -_ nãg o 
noticiáriO perdido nas págiriã.s ·intCrnã:s, m~~ ~-opinião âo jor
nal -, já convoCam a Nação à reflexão e ao bom senso. 
Não se pode atropelar a verdade dentro daquele enfoque 
de paixão! Tudo aquilo em que se coloca o açodamento da 
paixão não cohduz a bom resultado. Fui con~ráriq ___ à _ÇPI de 
início'; batalhei veementemente para que ela não se consti
tuísse, porque entendia que uma comissão parlamentar mista 
daria melhor resultado.-Mas, no momento em que está consti
tuída, ela representa o Congresso Nãcional. Ela recebeu o 
aval de todos nós e temos de testemunhar publicamente a 
nossa preocupação com ó desfecho. Se surgir uma conde
nação, se surgir, na recomendação da Comissão, qualquer 
fato que atente contra pessoas ou instituições, que sejam-esSes 
fatos erigidos em cima da verdade, dos documentos, dos teste
munhos válidos, e não dos testeniurihos tangidos por frustra
ções ou qualquer outro resultado que torna a pessoa inteira
mente destituída da racionalidade elementar para depor em
qualquer processo! Então, o discurso de V. Ex\ hoje, é prati
camente um componente novo nesse racidCínio que já Começa 
a tomar conta do Brasil! Os homenS-de bom senso, Senadores, 
Deputados, empresários, o povo brasileiro, estudantes, jorna
listas, trabalhadores, sabem a realidade social que estamos 
vivendo e têm que colaborar, num só pensamento,-para que 
essa crise alcance, no mais breve espaço de tempo possível, 
o seu desfecho. A Nação não pode ficar -sUbjUia-aa:-Cllante 
da perplexidade! A Nação não pode viver os humores daqueles 
que estão envolvidos nos episódios. 

Portanto, Senador José Eduardo, o discurso de V. Ex~ 
baliza, com muita propriedade e com a objetividade que carac
teriza seus pronunciamentos, essa -preOcupaÇãO. Tenho certe
za de que será um dos primeiros discursos, dentro de um 
rosário imenso que vamos presenciar neste .Plenário, comple
tamente imbuídos da vontade da solução, do patriotismo, da 
preservação das instituições democráticas, do combate àqueles 
que querem especular. Vamos ter, nesse momento, o Senado 
na sua real posição. Eu disse, outro- dia, que esta é a Casa 
do bom senso, a Casa da tranqUilidade, a Casa do a_madure
cimento. Os Senadores que aqui chegaram já têm uma longa 
biografia de vida pública, e é em nome do passado desses 
Senadores, da honestidade de cada um, da dignidade com 
que exerceram o mandato ou desempenharam funções na vida 
pública que vamos nos perlilar com V. Ex~, neste momento, 

e dizer que a palavra de V. Ex~ é _uma palavra de convocação. 
O brasileiro que amar este País, o brasileiro que tiver a visão 
exata do momento que estamos vivendo, por certo vai subscre
ver por inteiro o pronunciamento de V. Ex~ Não vamos, de 
maneira nenhuma, condenar sem a visão da verdade. Não 
vamos dar guarida àqueles que querem, no momento, tirar 
qualquer outro proveito que não seja o de colocar a justiça 
acima d.e tudo. Receba V. Ex~. portanto, a minha solidarie
dade. Espero que oUtros discursos semelhantes ao de V. Ex• 
façam com que esta Casa se pronuncie, com maior veemência 
ainda. em favor da democracia. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Agradeço a V. Ex', Senador 
Elcio Alvares. 

O Brasil não nos perdoará se não resistirmos à tentação 
da demagogia fácil e barata. A Nação não pode pagar por 
tudo isso. 

O Sr. Albano Franco- Permita-me V. EX"_ um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Concedo um aparte ao nobre 
Senador Albano Franco. 

O Sr. Albano Franco- Nobre_Senador José Eduardo, 
embora chegando ao plenário do Senado quando já adiantado 
o discurso de V. Exa, eu não poderia deixar, neste instante, 
de enaltecer a visão, a lucidez e a responsabilidade do nobre 
colega em trazer, na tarde de hoje, à tribuna do Senado, 
a-voz sensata; responsável de um homem público compro
metido com O futuro do País.. Hoje, não podemos nos furtar 
da nossa responsabilidade com o País, Senador José Eduardo. 
Ê como V. Ex~ dizia: o País precisa da criação de empregos 
e da geração de riquezas; da dfminuição dos desníveis sociais 
hoje existentes. E é para isso que esta Casa existe. Realmente, 
o discurso de V. Ex~ alerta e solicita de todos nós a reflexão, 
o bom senso e o equilíbrio, porque não podemos, de forma 
alguma, fazer nenhum julgamento antes de sabermos o que 
é a verdade. É por isso que quero, neste momento, me solida
rizar com as palavras de V. Ex~ São palavras em favor da 
democracia, em favor do Brasil e, principalmente, exp favor 
da preservação das instituições. 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Muito obrigado, Senador 
Albano Franco. 

Infelizmente a corrupç~o.existe há muito tempo e, certa
mente, ela não acabou. A maneira correta de enfrentá-la é 
promover a maiOr transparência possível nos processos- cre
compra de bens ~ __ equipamentOs e de contratação de serviços 
para o Estado. 

Convoco, por isso, todos os nobres companheiros do Se
nado a estudar os dois projetas que apresentei à Casa, no 
sentido de dar essa transparência ao process_Q,_e de obrigar 
o Governo a se restríngii' ao Orçamento, para e·vifar superfatu':' 
rahlentos e comissões para pagamento da dívida do Estado 
com grandes credores privados. 

A hora é grave. A hora é de ~onstruir, pois a demolição 
não vai nos ajudar em nada, nem agora, nem no futuro. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Iram Saraiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PDT - GO. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ocupo esta tribuna para manifestar minhas 
preocupações diante do anúncio feito ontem pelo Governo 
Federal da privatização da Light, no Rio de Janeiro e das 
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Centrais Elétricas do Espírito Santo, dando início a um progra· 
ma de privatização do setor elétrico, que visa a atender às 
pressões que têm sido feitas, especialmente depois de con
cluído um acordo_ com o Fundo Monetário Internac!o!].al, 
quando o Brasil se comprometeu a cumprir exigência~ que 
estão inscritas-na Carta âe Intenções, recentemente assmada 
com aquela instituição.- - _. _ _ ... 

Minha primeira preocupação é com os prOJetas defiCita
rios, que têm inegável interesse social e que serian: ?esati
vados, levando-se em conta meros interesses comer~tai~. E~ 
um país subdesenvolvido, onde os desníveis regiona~ e: sõc:iais 
de renda são alarmantes, a presença do Estado constl_tm garan
tia de promoção de um mínimo de justiça para a maioria 
desamparada da sociedade brasileira. _ 

Meus receios aumentam quándo se sabe_ que o acordo 
firmado pelo Governo tom o Fundo Monetário Internacional 
impõe a exigênciã de que sejam estabelecidos crescentes rea
justes nas tarifas de _energia elétr!ca, de mod? a colo~-l~s 
nos mesmos níveis dos que são praticados em patses do Pnmei
ro Mundo. O reajuste: das tarifas, como o último_! de_21 %, 
importa na criação dG noVO patamar para os conseqüentes 
reajustes de preços. 

Além dos efeitos sociãis pervesos- que eSse-s- aurn·e-ntos 
de tarifas implicam. vale' a pena indagar em que medida eles 
poderão afetar a competitfVidade de nossos produtos exi:or
tados para outros países. E óbvio que o ~umento das tanfas 
elevará os custos dos produtos industriais, reduzindo seu poder 
competitivo lá fora. 

A privatização do setor elétrico constitui mais um grave 
engano deste Governo, uri)a vçz que se trata de setor estraté_
gico que exige intensiva _aplicação de_ capital. Poucos empre
sários nacionais estariam em condições de ~ssumir os pesados 
encargos exigidos por uma usina hidrelétr_iça. 

Certamente que a priVatização importaria em aumentar 
o arau já elevado de desna~ionalizaçào -da economia brasi
lei~a, ~m área de {mportante estratégica VitaL. Ao longo dos 
tempos. foi o Estado quem garantiu a oferta de energia farta 
e barata, fator que teve p;3-pel decisivo na implementação 
do nosso processo de desenyolvimento industrial, principal-
mente nas últimas quatro décadas. pelo menos. . 

Sr. Presidente, Srs~ Senadores, tenho oPseryado_ com 
preocupação a defesa das teses d_o nç.oliberalismo por parte 
do atual Governo, às quais costumam dispensar ao Estado 
papel secundário no processo de desenvolvimento naciona~. 
Essa visãO contraria o papel tradicional que mesmo os Presi
dentes mais conservadores atribuíram ao. Estado. transfor
mando-o em inStrumento_ de. vanguarda no progresso econô
mico e no bem-estar social. 

O Sr. Onofr~ Quinan -:- Permite-me u_tn_ aparte, Dobre 
Senador?. 

O SR. IRAM SARAIVA -Corri prazér, Senador Onofre 
Quinan. -

O Sr. Onofre Quinan- O assunto que V. Ex~ está abor
dando neste momento é de suma importância- pará-o -Brasil 
e para a população brasileifa. ___ Q_ proceSso de_ privatiza_ção 
já é um grande erro da forma como está sendo condJ,lZido. 
Já ouvimos vários pronUnciamentos· aqúrcOntra a dilapidação 
do património brasileiro, protestan-do c_óil_ti"ã. _negóCios 'que 
são feitos a troco de moeda podre, como já foi confirmado 
aqui diversas vezes. Temos inforniaçães de que, cm virtude 
dos aumentos constantes das tarifas públicas, especialmente 
de energia elétric3., há uma estimativa eritre a população de 

baixa renda da queda de5% desse consumo, e uma estirnatíva 
infelizmente alarmante. Este não é o caminho do Brasil. Mui_to 
obrigado. 

O SR. IRAM SARAIVA- Senador Onofre_ Quinan, eu 
não esperaria- estar, hoje, honrando Goiás como Senador da 
República, e um empresário de um setor estr~t_é_gico no ~~asil 
e nem por isso deixa de defender as posturas progressistas 
no que diz respeito ao Estado não:interve_nçiooista, mas ao 

_ Estado preocupado com as pessoas que sofrem. O _seu aparte, 
. nobre Senador, enriquece o meu discur_so, Fico profunda

mente feliz quando, mais uma vez, manifesta a sua posição 
em favor daqueles que buscam_ o desenvolvimento real e não 
mascaram a verdade pela qual passa o País. 

Sr. PreSidente, Srs. Senadores, vóltarido à leitura do meu 
pronunciamento, nos últimos tempos, elegeu-se o Estado para 
vilão das dificuldades que o País enfrenta desde o início da 
década de 80. quando entrou em longa depressão ecpnômica, 
com_ os negativos efeitos sociais conhecidos de_ todos. A refor
ma adminíStrativa que foi realíi:ada logo após a posse do atual 
Presidente paralisou o Estado brasileiro, que foi considerado, 
por muito tempo, corno o mais organizado do_ Terceiro Mun
do. A partir daí passou-se a cultuar o mitO -do livre mercado 
como se fosse possível erigir a Lei da Selva num país com 
tantas diferenças sociais e económicas cOmo o Brasil. 

Em recente entrevísta qUe concedeu ao Jornal do Brasil, 
no caderno '"Idéias", o sociólogo e cientista político francês 
Alain Tourraine afirmou que não existe livre mercado em 
nenhum país-dO mundo. _O JapãO, geralrllente apontado como 
país do milagre do crescimento económico_ e d~ _revolu_ção 
científica e tecnológíc~__. utiliza o Esqtdo co~9 }n~tr~.r.ne.nto 
indispensável ao seu progresso económico. É o Estado japonês 
quem alavanca o desenvolvimento de suas eficazes empresas, 
dentro e fora do Pais. _ -· 

Foi a intervenÇão· do ESt3do~que periríitiu ~m dos mais 
intensos_ surtos de des~_nvqlv_im~ntos que já se verificou em 
qualquer país do mundo, no Brasil, nos últimos cinqüenta 
anos, conforme dados estatísticos mundialmente reconh~ci
dos. Foi o Estado brasileiro que permitiu o florescimento 
do capitalismo entre nós. 

. Sr. Presidente e Srs. Senadores, nenhuma pessoa de bom 
senso negará apoio a um programa de privatizaçãO qUe evite 
a desestatização_ de setores estratégicos vitais e leve em conta 
o interesse nacionaL Um programa de privatização que repu
die a subavaliação dos nossos ativos e a aceitação de moedas 
podres. como tem ocorrido em alguns casqs de alienação de 
importantes empresas estatais brasileiras. 

A presença do EsfadQ se jUstifica em setores Como os 
de ene"rgía elétrica, de petróleo e seus derivados, de trans
portes e comunicações. Não têm fundamento argumentõs in
vocados pelos inimigos do Estado para justificar a ptivilti:Zação 
da Petrobrás ou de importantes empresas de eletricidade -
sejam federais ou estaduais. As empresas estatais apresentam 
resultados negativos, em seus balanços, por culpa do Gov~rno, 
que as obriga a um regime de dieta nos preços dos seus ser· 
viços. 

-Segundo dados da Associação Brasil~i_r"a de Energia _l$1~
trica, só em 1989, dos seis bilhões de dólares investidos para 
recuperação dos serviços, o setor teve uma perda de um bilhão 
e oitocentos milhões de dólares; graÇas' a quatro fà.tores: eVOlu
ção da alíquota Qo Imposto de Renda de seis para trinta por 
cento (perda_deAOOmilhões dedólares), eliminação do Impos
to Único de_ Energia Elétrica pela Constituição (perâa de 
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300 milhões de dólares), afocação -au Setor elétrko do compro
misso de construir a Usina Nuclear Angra II (220 milhões 
de dólares) e a redução- do faturarnento de aproximadamente 
onze por cento, em face da defasag~~ tarifária imposta pelo 
Pacto Social (perda de 900 milhões de dólares). 

O Sr. Beni V eras- Senador Iram Saraiva, V. Ex• me 
concede um aparte? 

O SR. IRAM SARAIVA- Concedo o aparte a V. ·Exi 
O Sr. Beni V eras- Estou ouvindo com a maior_aienção 

o _discurso de_ V. Ex", porém alguns aspectos me -chamam 
a atenção. V. Ex~ abOrda a questão da propriedade governa
mental do serviço de prestação de energia elétrica como uma 
questão ideológica, de crença no estatismo pu não_. A meu 
ver, a questão não é bem essa. Diz respeito principalmente 
ao conhecimento da melhor aplicação que-se pode fazer para 
os recursos do Governo. No presente momento, há setores 
muito mais necessitados dos recursos governamenrais do que 
as empresas de energia elétrica. Algumas delas poderiam ser 
privatizadas sem prejuízo e sem risco para a Nação. E esse 
recurso que seria recebido com venda das empresas poderia 
ser aplicado em novos sewrcs que poderia~ permitir que-
o nosso desenvolvimento fosse ·novamente alavancado. De 
uma realidade não- podemos fugir: o dinheiro __ do __ Governo 
é limitado, é finito. Ele não dispõe de recursos ilimitados 
e, em conseqüência-; esses re_cursos que térti alocado ao setor 
de energia elétrica, por cxcrnplo, poderiam ser usados em 
se tores modernos que _p~dc_~s_e_m trazer_ um nov_o desenvol
vimento ao País. Vejõ. por exemplo, que, no ca~o ~o Çentro
Sul, não é necessário que se mantenha toda essa participação 
do Governo, enquanto que nas regi~es -~-OE4_~_ste e_No!te é 
necessáriO inVestimento govern~úhCrita.l, ausente hoje -por falta 
de recurso do Governo FederaL A questão é mais de raciona
lidade económica. Não me parece que ela possa ser tratada 
em nível de ideologia, mas de busca pela melhor utilização 
para os recursos governamentais. Não se pode fugir a um 
fato: precisamos de novos investimentos. E onde o Governo 
tem recursos para esses novos investimentos, se estão presos 
a empresas que ele não nece~sita possuir_ maiS? Para que o 
Go_verno tem de ser dono do serviço de energia elétrica de 
Sãb Paulo e Rio, por exemplo? Não precisa. Pode ser iniciativa 
privada, grupos internacionais. Não há mais raZão para se 
ter esse temor enorme pelo capital estrangeiro, que tem capa
cidade de ajudar de alguma maneira o desenvolvimento brasi~ 
leiro, naturalmente, contido dentro de um governo que tenha 
condições de manter essas empresas sob controle. V<::jo que 
essa questão preciSa de mais abertura, para que possartros 
realmente ter um comportamento mais moderno em relação 
ao nosso desenvolvimento. Há uin impasse tremendo, hoje, 
porque o Govern-o· nãO 'tem ca"paé:i.dade de investi"r: Se ele 
não pode fazer isso e existem empreSas que podem ser repas~ 
sacias à iniciativa privada, pór que não fazê~lo e usar esses 
re_cursos para setores moâernos? Parece~me que isso seria 
lógico. Não tenho esse temor reverencial de_ que possam acon
tecer misérias a partir da priVatização de empresas qu-e, neces
sariamente, não precisam estar na rilão do_ Governo. Peço 
desculpas pela divergência, mas realmente penso que a ques~ 
tão comporta essa discussão. · 

O SR.IRAM SARAIVA- Senador Beni V eras, agradeço 
o aparte, mas, realmente, o que o preocupa inquieta-me sobre
maneira. V. Ex.' é de um Estado do Nordeste que realmente 
não pode ser comparado aos Estados -do -Sul, que são bem 

aqUinhoados. E como V. Ex•, no exeniplo que Citou, bem 
estaria situado se esta fosse a realidade nacionaL Mas preocu
pa-me que não é rico, como o Estado de Goiás também não, 
que tenha condições de sobreviver sem os recursos. E inqU.ie~ 
ta-me mais ainda que setores estratégicos sejam entregues. 
Sabemos que o empresariado brasileiro não tem condições 
de bancar, a esta altura da _situação nacional. E ~ _que;: irá 
acontecer? Teríamos qUe grupos -estrangeiros estariam- nesse 
setor que considero, e que as pessoas especializadas na questão 
consideram, como ponto estratégico, fundamentaL O meu 
receio é que, de repente, o Estado seja esvaziado cada vez 
mais em nome dessa situação que V. Ex• coloca, quando. 
na realidade, temos praticamente, na pior das hipóteses, dois 
brasis. Um que está numa ponta subdesenvolvida e outro 
que está na ponta Centro~Oeste Norte, Nordeste_, que padece 
e sofre. Essa é a minha preocupação. Coloco nesse ponto 
exatamente porque não há um des_envolvimento -íntegrado 
nacionalmente. 

o-sr. Beni V eras- A aplicação de certOS-recursos inter~ 
nacionais, em certos ramos de atividade do País, não é nece_ssa
riamcüte-um mal oU-lúU -bein. O Cãpital estrangeiro, dentro 
de um País que tenha leis respeitadas, como é o nosso Pafs, 
pode se comportar como um fator de desenvolvimento. Pode 
substituir recursos que o Governo nãotem_ para- alavancar 
o nOsso creScimento económico.· Sem dúvida nerihurna, se 
hoje tivéssemos a capacidade de atrair recursos internacionais 
para o País, não estaríamos ·afogados _COI!lO estamos nessa 
pasmaceira em que o País se encontra. Naturalmente, se to~ 
marmos empresas qüe têm valor significativo e que estão em 
mãos do GoVerno· desnecessariamente, esse recurso pode ser 
melhor aplicado em outros ramos, não? Vejo que não temos 
tanta razão para teffiermos tanto o investimento internacioiuil. 
A economia brasileira tem uma ·particípação- muito pequena 
em recursos externos. Deve:ria teí mais. Precisamos mais de 
recursos internacionais, e não podemos esperar que esses re~ 
cursos venham de outra maneira, para adquirir empregos, 
para criar novas empresas no País. -

Infelizmente, não partilho desse temor da participação 
do. capital estrangeiro no BrasiL Acredito que há margem 
para uma participação maior, nãturalm€mte sujeita-ã controle 
nacional, tendo o Brasil consciência d6- que esSes recUrsOs 
vêm para colaborar com o nosso cre·scimento econôm.íco --e 
não para espoliar a economia brasileira. 

O SR. IRAM SARAIVA - É exatamente aí que reside 
a minha preocupação: a falta de controle nacionaL Não esta
mos instrUmentalizados ainda para isso. Sou a favor, também, 
dos investimentos externos-no Pã.ís; não poderia nunca negar 
isso. Acontece qu_e, na atual quadratura nacional, ainda não 
-vejo condição de se atingir tal objetivo. Por isso, a minha 
preocupação num setor tão sério. E_ por essa razão que hoje 
me pronuncio sobre essa questão fundamental, agora que o 
Gov:erno alardeia a possibilidade de entregar mais esse seg-
mento. -

O Sr. Cid_ Sabóia de Cai-valho -.=... V. Ex~ me permite 
um aparte? · 

O SR • .IRAM SARAIVA- Ouço, com muito prazer, 
o nobre -Senador Cid Sabói'! de Gaf\:'al_~9· _ 

O Sr. Cid Sabóia de Càrvalho - Senador Iram Saraiva, 
V. EX' aborda um tema de grande atualidade e fala, no Senado, 
num dia em que tudo isso é ainda mais impOrtante. Nobre 
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Senador, hoje já não se teme o capital estrangeiro effi nosso 
País. Todos achamos que, com a democracia restabelecida, 
com as instituiÇõeS f6italecidas, é possível esse convívio econô
mico com outro_s países, inclusive permitindo que aqui che
guem capitais das mais diversas origens. Mas as apreensões 
que mais se regiStram:; no presente momento, dizem respeito 
ao estado em que nos encontramos. Estamos viVendo momen
tos de crises e mais crises,- sem que consigamOs- debelar a 
essência de tudo isso,.. . 

O Governo que aí está devidamente instalado, por força 
constitucional, teve um procedimento de grandes mudanças, 
altamente revolucionário com relação a tudo o que acontecia 
sobre nacionalismo. A tese do nacionalismo passou a ser dete
riorada a cada mês do atual Governo._ Com isso, eixperimeil
tamos, em nossa economia, algumas intromissõe-s~ digamos 
assim- do capital estrangeiro, a entrada de produtos estran
geiros. É possível notar que, a cada dia que passa, _cresce 
a importação de automóveis, a importação- de veículos auto
motores e outras importaç-ões, e ainda não consegUimos ava
liar o resultado disso· em nossa economia. Até o presente 
momento, tudo foi tentado, tudo foi testado, mas_ ainda_ não 
temos uma resposta madura, concreta sobre .essas operações. 
De tal sorte que é preciso mútto cUidado, muito zelo, sempre 
que tratarmos de questões da _vinculação da economia bra_si
leira com a economiã _internacional, paêa sabermos se a inge
rência da economia de outros países à nossa será realmente 
rentável, se isso será bom para o povo brasileiro. Mas posso 
garantir_a_V,_Ex~. neste aparte, que o povo ainda rrão sentiu 
os benefíCios da nova política nem das inovações implantadas 
pelo Presidente Collor. Até o presente momento, não teve 
repercussão na massa; não teve repercussão na família brasi
leira a economia inovada, isso· que se faz para saber realmente 
se a abertura de tudo traz_ mais_ _felicidade_ pára o povo brasi
leiro. Portanto, os cuidados de_V. Ex• são.,dos._mais justifi
cados, porque, no Brasil de hoje, tudo é perigoso e precisa 
ser examinado com o máximo de profundidade. São questões 
relativas aos portos, ao funcionalismo público, à reforma fis
cal. Todas essas questões, hoje, tomarain um ritmo de maior 
advertência, de maiores indagações, ante o ~s~ado ~m que 
se encontra o_ Governo Federal, depois de tantas e tantas 
denúncias de corrupção, de desroando,_de desequilíbrio, de 

.desonestidade, de_amoralidadcs e _de imoralidades. Muito 
obrigado a V. Ex• 

. O SR. 1!1-AM SARAIVA - Agradeço, nobre Senador 
Ctd Sabóta de Carvalho, o aparte deV:Ex•, que pôde adentrar 
exatamente no ponto fulcral que estamos sustentando. 

r-.r a ~ealidade, a privatização ainda Tião trouxe os seus 
efeitos e é -isso· que nos traz a ·preocupà.çâà. -É eXauiffifmte 
por es~e motivo, quando se anuncia a-possibilidade de entrega 
de mais um setor Importante para a vida nacional, que chamo 
a atenção do Senado e do País. _ _ 

_ Os especialis~as em energia tênl advertido que, se o Brasil 
nao revelar capacidade para investir, só eni 1992, seis bilhões 
de dólares, teremos de volta a ameaça de racionamento no 
suprimento de energia elétrica a cOrrieçai de 1993. O País, 
ent_ão, será abal~do com os chamad()s apagões que hoje são 
rotma na Argentma e em outros países da América Latina. 
. Sr. ~residente, Srs. S~nadofes, tOdos sabemos que_O_setor 

hidrelétnco reclama uso mtensivo de capital e baixo uso de 
mão-de-obra, em face da automação dos seus serviços. Essa 
é a razão P,Or- que o custo de energia gerada _está vinculado 
ao capital investido. Por isso mesmo, é motiVO~ de adrÍliraÇão 

geral o" esforço empre_e_ndido pelo País para construir o parque 
gerador que possui. 

Sou defensor da tese de que as tarifas devem ser mais 
baratas em regiões mais pobres, para _subsidiar o desenvol
vimento económico e social dessas paragens subdesenvQlvidas. 
A privatização do setor elétrico seria um erro grav_e, uma 
vez que a empresda privada só tem compromisso com a eficácia 
e a maior margem de lucro possível. Não acredito que o Con
gre$so Nacional venha a apoiar qualquer projeto de privati
zação desse setor estratégico de tanta importância ecoriômica 
e social. 

O Brãsil precis~ fazer um esforço para aumentar os inves
timentOs na ámpliação de sua potência elétrica instalada, sem 
retirar o Estado da condução çl.o se~or. Foi o Estado que 
permitiu ao Brasil a posse de uma das melhores tecnologias 
do mundo, em matéria de construção de_ barragens. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Obrigado. 

Durante o discurso _do Sr. Iram Saraivçl,_ o Sr. Bem~ 
V eras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Meira Filho, Suplente 
de Secretário. 

Durante o disi:úrso do sr. JramSarai1m~ o Sr. Me ira 
FilhO~--Suple-fzte de _Secretário, deixa a cadeira da PreSi
dência, que é ocupada pelo Sr. Beni Veras, Suplente 
de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- ConCl!dO a palavra 
ao nobre Senador Ruy l}arcel~r. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente_. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho, 

para uma breve comunicação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para breve 
comunicação. Sem revisão do orador.)- S_r. Presid~nte. hoje 
Uf!l_programa de televisão anunciou que deve instalar-se ama
nhã nova Comissão Parlamentar de Inquérito, relativa às ativi
dades do Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos. 

Há poucos dias, o nobre Presidente desta Casa anunciou 
que: juntamente com o Presidente da Câmara dos Deputados, 
hav1a convencionado disciplinar a criação e_ o funcionamento 
de novas Comissões Parlamenta6!s de Inquérito. · 

Diante dessa informação dada pela Mesa da Casa, bus
quei verificar a situação e apurei que já estão em fuilciona
mento onze Comissões Parlamentares de Inquérito, iriclusive 
sobre .. irregularidades administrativas e corrupção. 
- E_ sabido que os trabalhos dessas comissões, na medida 
em que elas se multiplicam, são extremamente perturbadores 
do funcionamento geral da Casa. Porém, há mais: comiSsão 
como a que está funcionando a respeito-de atividades políticas 
e administrativas- do Sr._ Paulo César Fadas aca!reta conse
qüências ~raves para a Nação~ Toda a imprensa~ desde que 
essa Comissão se instalou, praticamente dá relevo preferen"cial 
aos assuntos que nela são tratados; de tal modo que, no correr 
do mês de junho, tudo quanto ganha relevo uma imprensa 
gira em torno dessa comissão. Em face disso a própria impren
sa também vem assina]ando a repercussão dessas investigações 
sobre a atividade política e administrativa do País. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Nobre Senador 
Josaphat Marinho, pediria ao Plenário um pouco de silêncio. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Ora .aporita'se que 
a _crise política se reflete nos mercados, ora diz-se que a crise 
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muda o perfil das aplicações. Porém a notícia de ordem ge"'é
rica não teria impoiiância maior, sé o desdobcri~ento não 
indicasse a grave inconveniência ~e tUdo isso sObre as- ativ"ida-
des económicas e administrativas do País. ·· 

Assim noticia que a indústiia de São Paulo já demitiu 
2.000 trabalhadores. Cresce o fato, porque se âiz que a indús
tria paulista, ou a atividade geral em São Paulo, já promoveu 
desemprego da ordem de mais de um milhão, tendo também 
caído o _emprego na indústria. --

De outro lado, assinala-se que produtos diversos estão 
aumentando preços ac_eleradamcnte,_ inch1sive por medidas 
preventivas. Os ãitigos farm:a-Cétil:icos subiram 323% de janei
ro a maio; a cesta básica-teve- aumen.ro de 29,3% e·m maio; 
as indústrias aumentaram preços em atê 400% desde o início 
do ano. 

Outra notícia diz: ·sem acordo, carro poderá Subir 28%. 
O próprio governo ·revela a incapacidade para dominar essa 
situação. - - -

E a imprensa assinala: governo mostra que ·oligopólio 
elevam preços acima da inflação. · 

O vróprio Presidente da República em manifestação pú
blica alegou que há remarcações inaceitáveis_ e-extremamente 
graves nos últimos reajustes de preços. 

A par disso divulga-se por igual na imprensa, como no 
dia 18 de junho, que as bolsas caem 8,8% em S~o Paulo 
e 8% no Rio de Janeiro. --

E ainda hoje, Sr. Presidente, a jornalista Ríta -TaVã.iCS, 
em comentário no Jornal do Brasil e considerando o funciona
mento da Comissão ParlániCOtar de Inquéi'ito que apura o 
procedimento do_ Sr. Paulo César Farias, alega que o Governo 
não tem instrumentos· para hitãr contr·á a illstabfliâade do 
mercado provocada a cada novo depoimento colhid9._ _ 

Como se _vê, o funciorlamfeTito ex-céSSrYo de Comissões 
Parlamentares de Inquérito acarreta conseqüências graves ao 
País. Não vou emitir Iiéhhum juízo Sobre o que se está apuran
do, pois devo precave-r-me pata opinar no momento próprio 
e em termos ade_quados. __ _ 

O -que quero ressaltar neste momento é que o funciona
mento abusivo de Comissões Parlamentares de Inquérito é 
extremamente prejudicial ao Congresso NaCional e à Nação. 
Os fatos estão aí postos à luz pela imprensa: em comentários 
reiterados. Enquanto isso_, anuncia-se - apesar do que o no~ 
bre Senador Mauro_Benevides declarou- que amanhã se 
instalará nova Comissão Parlamentar de Inquérito_._ _ _ 

Ora, Sr. Presidente, se Pros.séguirnos ·ne_ste_ regime, s~w 
uma delimitaçãO dessas comiSsões, sem uma disciplina de seu 
fUncionamento, o Congresso, que é essencialmente o Poder 
Legislativo, se tornará uma ampla comissão policial ou de 
investigação. 

Era a ponderação que queria levar à Mesa. 

O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR- JOSAPHAT MARINHO-.:_ Com niuitó-prazer. 

O Sr. José Fogaça- -Senador Josaphat Marinho, tenho 
a mesma preocupação de V. Ex~. Não sei se é o excesso 
de Comissões Parlamentares de Inquérito, mas a verdade é 
que nós temos, nesta Casa, uma inflação de comissõeS_~ de 
tal maneira que nós ternos que fazer uma opção, ãs vezes, 
entre o plenário e a CPI, porque as CPI, como não podem 
funcionar no horário das comissõ.es permanentes, acabam fun~ 
cionando no horário que caberia ao plenário' e às vezes até 
à Ordem do Dia. Nesse ponto qUero diz.er que concordo plena
mente com V. Er."_Há um abuso, realmente um abuso no 

~-?Sç:es~q-2. no exagero de Comissões .Parlamentares. de. Inqué
rito._ Mas V. Ex' _há de conyif ,comigo também q•.,te a CPI 
(]_ue hoje está provocando esta_ comoção no País~ _a chamada 
Cf>l __ do PÇ Farias, não foi _o Congresso _que pediu, não fOi -
o Cçmgresso que_ fab-ricou essa situação, não foi o Congresso 
que artificialmente construiu esta circunstância. Até há de 
reconhecer V. Ex~ que o Congresso pesaroso, o Congresso 
até um tanto quanto malogrado ou contrariado se dedicou 

. à implantação dessa CPI. De modo que se há uma enorme 
quantidade de CPI desnecessárias ou inconseqüentes, não pos~ 
~- _di?:.er que o mesmo vale para a CPI do PC Farias. Se 
há excesso, se há exagero, isso não_ cabe para essa Comissão. 
Ent&o, concordo com V. Ex;, mas devo re.ssaltar que a CPI 
que investiga as possíveis falcatruas desde cidadão envolvendo 

. órgãos gove~namentais, enyolv.cndo_ tráfico.de influê!1ciajunto 
_ao Governo,_ responde a Um apelo da Nação, a uma convo
caÇãO _da- imprensa brasileira, da opinião pública, do direito -
q_u~_ t_e_!Tl __ o povo brasileiro de ser informado a resPeito daqUilo 
que acontece na órbita do Estado brasileiro. O terceiro ponto 
9u~~ quero abordar no pronunciamento de V. Ex:• refcre~se 
a queda livre dos indicadores na nossa área econômica. Oe 
fatO_, V._ Ex~ flagrouum p9nt_9_c!a IJiaior importância. O País 
VíVe uiri momento de gravís~ima instabilidaQe. V. E~d sab_e 
Q.uC, no ·prirrlCi.ro dia após a denúncia do Sr. Pedro Collor, 
o _Ministro da Economía telefonou para mais de cinqüenta 
irlsVtu,ições, principalmente financeiras, para as.segurar~lhes 
ÇJ_!.!e o Banço Çerltrª-l estava com todas. as suas carteiras funcio
nando, que o sistema financeiro operava regularmente, para 
rea financeira,_ no sistema financeiro çlo_ P~ís.. E conseguiu. 
Com a: sua Ci'edibilidade, _corri a-_-seriedade que infunde ao 

-Ministério da Eco:wmia e que passa ao País, S. Ex~-cons_eguiu 
evit_ar q~e ;;t derrocada, fosse visível, fosse esperimcntada logo 
no dia seguinte. Mas agora já se percebe que nem mesmo 
a cred~bilidade do Ministro con_segue segurar o processo de 
deterioração que existe na confiança que os agentes_ econó
micos, que os investidores deVem ter no Governo. E se óbs.erva 
que essa cPI a que V. Ex~ __ aludiu pode até nem chegar a 
uma constatação explícita sobr~ enyolvimento do Presidente; 
Pode_juridicamente não ter nenhum elemento para denunciar 
çm para abrir um processo cont.t:a o Presidente da_ República, 
ma~ a sítuação polític~ que se instalou nQ País, parece-me, 
é visível: o Presidente vai perdendo gradativamente, de forVI_a 
inevitável e irreversível, a capacidade até de operar politica
mente p_País, çl_eoperar o Governo e todo o sistema adminis
trativ_o público nacional. Isto é grave. Isto é extremamente 
grave, e eu diri~ que, neste momento, _a responsabilidade 
maior do Congresso e das Lideranças que têm compromissos 
com o País não é t(lnto se_ preocupar com a CPI, porque 

_éla cumpre o seu papel, cumpre os seus objetivos, está no 
caminho certo, está fazendo o que deve; a grande e maior 
preocupação que devem ter agora os Líderes na_eionais é a 
de. garantir que _o-País- não venha a sucumbir, que, o País 
não entre num processo de deterioração e_conômica írrever
sível; que a instabilidade gerada pela fragilidade política do 
P:cesidente não afete _a Nação de modo irrecorrível. Parece-me 
que· esta é a questão central: o qlle cabe ao Congresso fazer 
para, neste momento, não caminharmos para o pior. 

~ ~ 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex' reconheceu, 
Semidor José Fogaça, que a multiplicidade de comissões pcrtu
ba os trabalhos gerais da Casa; perturba o Plenário e perturba 
as' comissões permanentes, que não estão funcionando Com 
regularidade. 
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Por outro lado, à medida que as comissões funcionam 
em quadro emocional, criam situação perturbadora na opinião 
geral do País. Não podemos esconder a verdade. Não farei 
nenhum julgamento sobre a Comissão Parlame_ntar· de InquéM 
rito que apura fatos atribuídos ao Sr. Paulo_ César Farias,; 
nem tampouco considerarei, como V. Ex~ considerOu, que 
o Presidente da República esteja em in3rcha de perder a auto
ridade para dominar a situaÇão. do País.. 

Não opinarei sobre a matéria, porque tudo iSsó poderá 
ser objeto de oportuno julgamento do Congresso· Nacional. 
Não antecipó o--julgamento, porque não quero ser-considêfado 
parcial ou inidôneo.. _ · 

O de que cuido neste momento é de que a Nação não 
pode continuar perturbada na sua atividade produtiva. Há 
outras formas de apurar irregularidade e corrupção. A justíÇa 
aí está; o Ministério Público aí está-; nem tudo precisa vir 
para a Com-íSsãõ-Parlamentar de Inquérito. Até porque não 
somos delegacia de polícia. Somos, sobretudo, um poder legis
lativo e políticO ConstitUtivas de __ objeto de Comissão Parla
meniar de Inquérito. As matériaS deve ser de caráte_r excep
cional. 

Mas, Sr. Prcsident~. o que queria sobretudo ponderar 
é que. diante daquela comunicação de V. Ex• a esta OiSa, 
de que, de acordo com o Presidente da Câmar_a, disciplinaria -
a instalação e o funcíomi.ment.o de c_omis"sõ_es parlamentares 
de inquérito, a hora parece que já é de extrema importância 
para o uso da autoridade dos dois ilustres dirigentes das duas 
Casas do Congresso Nacional. 

OS-r. Beni V eras- Permita-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não.• 
O Sr. Beni Veras - Sr. Senador J.osaphat Marinho, 

ouço- ·as palavras de V. Ex~ com a maior atenção, porqúe 
V. Ex• une uma grande autoridade moral ao conhecimento 
jurídico e ao bom-senso. Porém, sou levadO ~ teri_ler que, 
se por um lado o Congresso realmente tem, no presente mo
mento, um número muito grande de ComissõeS Pàrlamentares 
de Inquérito, algumas sem muita razão de ser, esse argm11ento 
venha a envolver a Comissão Parlamentar d~ Inq"Uérito -qUe 
está tratando da questão do PC. Ac.ho que, neste caso, é 
plenamente justificável que o CongreSso ·gaste O seU tempo 
e que o País sofra um põuco-para que se examine essa questãO 
em profundidade. Não é possível termos uma democracia tão 
tolerante com os descaminhos dos recursos públicos, com o 
mau uso dos cargos públicos, como vimos assistindo nos últi
mos anos. Todo mês, toda semana, temos notícias de m.au 
comportamento, mau procedimento na gestão de órgãos públi~ 
cos; de políticos que deveriam estar cuidando bem dos recursos 
do povo e que não o fazem. Se o Con-giesSO -fica omisso oem 
relação a esse problema, desmoralizamo-nos_ em. relaçãq ao 
po'K), que deixa de acreditar na nossa capacidade de acompa
nhar o Governo de tal maneira a torn4-lo ético e ç:orreto 
em relação ao mandato que recebeu. Temo -que -o discurso 
de V. Ex~ possa ser tomado como um cuidado que devemos 
ter em miníhlii:fi a ação dessa Comissão Parlamentar c:;le In
quérito. Penso que ela deve ser levada às últimas_ conseqüên
cias, porque precisamos preservar a nossa democracia, e ela 
existe também no momento do sofrimento. A economia sofre, 
mas isso crcorre porque estamos numa crise polítiCa que preciSa 
ser vencida - e bem vencida. Precisa ser demonstrado à 
Nação que não compactuamos quando o gestor do órgão públi
co trabalha contra os seus interesses. Eü __ teria esSe- cuidado 
em relação às palavras que V. Ex~ pronuncia, porqd.e acho 

necessáriO- que venhamos a dar a nossa democracia a capaci
dade de se defender e de agir adequadamente quando for 
neCessário. - -

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Beni V eras, 
todas as irregularidades devem ser apuradas, mas nem sempre 
é necessário que o sejam por intermédio de Comissões Parla
mentar~ de Inquérito. Há outros órgãos próprios para a apu
ração de fatos dessa natureza. Devo assinalar mesmo que 
não sendo_ contra essa Comissão, opinei, entretanto neste ple
nário, no sentido de que o Congresso não deveria antecipar-se 
às primeira providências que adotass.e .. o Ministério Público. 
E·tudo mostra que tínhamos razão os que naquele momento 
divergimos. Não exam.inarei, de maneira a~guma, os trabalhos 
da ConiisSão, que devem ser levados a sua conclusão. Mas, 
quanto ao momento em que a Comissão foi criada ainda hoje 
a dúvida subsiste, pois hoje mesmo um nobre Relator da 
Comissão dedal-ou num programa de televisão a difiçuldade 
que tem sido encontrada para a apuração dos fatos mediante 
a .coheta de dados propriamente probatórios. 

E_ a Comissão precisa ter extremo cuidado para que, ao 
fim, não chegue a conclusões que acabem por dar atestado 
de idoneidade a quem não deva recebê-lo. 

O Sr. Júlio Campos- Permite-me- V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Concedo o aparte a 
V,Ex• 

-· -~-0 Sr. Júlio Campos - Hª-_ poucos diãs, nesta meSma 
C-asa, fizemo-s um depoimento quase nas linhas de preocu
pação de V. Ex~ com relação a essas coincidênciaS -de reuniões 
de Comissões de CPI_cõm as-Comissões Permanentes e com 
o próprio Plenário. Para V. Ex~ ter idéia do quà.nto estão 
atrasados os nossos trabalhos, a Comissão de Assuntos Sociais 
presidida pelo Senador Almir Gabriel. tem mais de 100 proje
tes próntos, com pareceres definídos, qUe não pOdem vir Para 
o plenário; põrque DãO tCD:i-qriõrum -para a sua devida votação. 
A Comissão que Presido, de Serviços de Infra-Estrutura; não 
consegue quorum desde o início deste ano praticamente. por
que em todos os dias dãs nossas'reuniões está havendo essas 
comisSões, esse tipo de atividade paridela no mesmo hNário 
e- Cãusando dif~culdades terríveis aos projetes de intereSse 
do País que já deveriam ser votados pelo Plenário. Tivemos 
Uma reuniâo, na semana passada, sob a Presidência do emi
nente Senador Mauro Benevides, com todos os Presidente 
das C9missões e os Líderes partidários para que pudéssemos 
regulamentar o. funcionamerito e horário dessas Comissões, 
a fim de que elas não prejudicassem os trabalhos do Plenário 
e das Comissões Permanentes. Ficou decidido que as CPI 
e .as demais Comissões_ Temporárias- deveriam funcíonar após 
às 18 horas, ou em dias da semana, por exemplo, às segundas 
e sextas-feiias, que são dias oficiais de trabalho. Mas o que 
vem ocorrendo- é uma_ve_rdade que dói, mas qu~ tem que 
ser dita nesta Casa .:..._ após as 18h as CPI não querem funcio
nar, porque não tem mais a imprensa, a GlObo, o -SBT, a 
Bandeirantes, a M{lnchete, a Recorde outras redes de televisão 
Para dar cobertura e sensacionalismo a essas comissões -e a 
muitos membros que deles precisarri. Muitos jornalistas já 
saíram para as suas redações, os fotógrafos já voltaram para 

·os séus· j'ornais. Nas segundas e sextas, que são dias livres, 
eles nãp são ap~riados porque não têm as luzes das emissoras 
de televisão. É isso que vem ocorrendo. Temos que -ter as 
Comissões Permanen!e§., __ Assuntos graves comq esse, CPI do 
PC Farias, são da competência do Senado e do Congresso 
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e devem .ser analisados. Mas o que está ocorrendo _é que, 
nesta_ Casa, o pessoal só quer trabalhar onde tem televisão 
o dia inteiro e onde tem sensacionalismo. Que me desculpem 
os meus colegas de_ ba~~ad_<:l_, mas é a pura realidade. Infeliz
mente nós, pobres presidentes de comissões permanentes, 
estamos sofrendo, a duras penas, por não termos como traba
lhar e como apresentar nosso trabalho. Alguns membros das 
comissões permanentes lá não co"mparecem porque a televi
são, o rádio, o repórter fotográfico não dão cobertura ao 
trabalho dessa Comissões. Ninguém quer fazer serviço aqui 
na segunda ou na sexta-feita, porque a imprensa não dá o 
destaque devido; tem que ser terça, quarta e quinta-feira, 
pela manhã ou à tarde, porque as redes nacionais de televisão 
estão focalizando e fazendo -transmissão ao Vivo, com grande 
sensacionalismo. Pedimos ao Presidente Mauro Benevides e 
ficou aprovado que a Mesa do Senado baixará Uma resolução. 
determinando que, no horário do funcionamento das comis
sões permanentes e do_ Plenário do Senado e do Congresso 
Nacional, não haverá nenhuma reunião da CPI. As reuniões 
deverão ser marcadas cm dias c horários diferentes, para que 
esta Casa possa andar c votar os grande projetas de interesse 
do País. Portanto, a minha solidariedade e o meu apoio, no 
sentido de que possamos pedir à Mesa do Senado as provi
dências com vistas a regulamentar, com_ urgência, o horá_rio 
de funcionamento das nossas CPI. 

O SR- JOSAPHA 1' MARINHO - V. Ex• leva ao Presi
dente do Senado Federal um apelo que é efetivamente de 
toda a Casa. Mas, Sr. Presidente, entendo que as irregula
ridades devem ser apuradas,_ quaisque·P. que sejam os· resPOn-
sáveis. - --

As Comissões Parlamentares de Inquérito, já Cõh-Stitú.í
das, devem cumpri longamente suas tarefas. Ninguém está 
aqui a pedir acobertamento de corruptor ou de corrupto. Po
rém, é indispensável que as Mesas da Câmara dos Deputados 
e a do Senado Federal ponham em execução as medidas já 
convencionadas, para que assegurem·, devidamente, o funcio
namento regular do plenário do Senado Federal e o da Câmara 
dos Deputados e o funcionamento das Comissões-Permanen
tes. Todos esses trabalhos estão sendo perturbadgspelo exces
so de Comissões Especiais ou Comissões ParlamentareS de 
Inquérito. (Palmas.) 

Durante o d_i~Cufso_ do Sr. __ Jaspphat -Mari~ho, o 
Sr. Beni V eras, SUplente de Secretário, deixa à -cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Rene
vides, Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes· de 
inidar a Ordem do Dia, a PresidCncia sente-se trazida à cola'
ção pelo pronunciamento do nobre SenadOr Josaphat Marinho 
e pelos apartes dos emin~ntes Çolegas desta Casa. 

Desejo esclarecer aos Srs. Senadores,_ antecípando-ffie 
a essa manifestação que recolho hoje, extremamente preocu
pado, no âmbito do Senado FederaL Convidei o Presidente 
da Câmara dos Deputados, para que S. Ex• comigo discutisse, 
há cerca de 40 dias, a pletora de solicitações para a composição 
de Comissões Parlamentares de Inquérito, Comissões Mistas, 
Comissões Especiaís do Congresso N-acional e, hoje, posso 
informar que, além do Congresso_Nacional, no Senado Fede
ral, estão em condições de funcionar- já o fazen:t- Eyasão 
Fiscal, Consórcios e -'FIFA, faltando instalar-se a Comissão 
que averiguará atas praticados pelo Sr . .P.edro Paulo Leoni 
Ramos, que até bem pouco exerceu a -direção. da Secretaria 
de Assuntos Estratégicos. , . ~,-.,; , ·-~ , .,_, 

No que diz respeito ao Congresso Nacional, acham-se 
funcionando, talvez numa movimentação recorde na história 
do Parlamento brasileiro, oito Comissões, a saber: FGTS, 
Crise Universitária, Sistema Financeiro-da Habitação, Esterili
zação de Mulheres, Violência da Polícia Militar, Setor Fal)lla
cêutico, PC Farias e sobre Rejeitas Radiatívos; Comissões 
Mistas especiais sobre Incentivos Fiscais, Eco-92, Programa 
de Desestatização, Regulamentação da Constituição, Dese
quihbrio Inter-regional e, a última delas, para elaborar mode
los destinados à utilização do plebiscito, previst_o no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

O simples enunciado de todas essas Comissões- Comis
sõ.es Parlamentares de Inql,lérito. do _Senado, as Comissões 
Parlamentares de Inquérito do Congresso e as Comissões Mis
t~~-Especiais do Congresso na cobertura de cujos trabalhos 
o Se~ado Federal assume exclusi_v~ responsabilidade, com os 
ônus financeiros disso decorrentes ---:-.conduziram a mim, Pre
sident~ do_ Senado e do Congresso, para ensejar que fizesse
mos, o Presidente da Câmara e _eu, com o apoio da Mesa 
das d~as Casas, uma reflexão sof?re a vulgarização do instituto 

_da Çomissão Parlamentar de Inquérito. Essa foi sem dúvida 
a preocupação que nos assaltou desde a prirneíra ocasião e, 
já agora, quando o Senador Josaphat Marinho adverte à Mesa 
de que a proliferação dessas comissões subtrai das comissões 
"j:iermanentes, e isso foi de_stacado pelo Senador Júlio Campos, 
as suas prerrogativas, em desfavor, portanto, do trabalho ordi
nário do Senado e do Congresso, p-ermito-me conclamar os 
Srs. Senadores para que entendam essa preocupação, nunca 
como um desfavorecimento à utilização do instituto de investi
gação parlamentar da CPL 

Ainda hoje, recebi de um diretóiio de partido político 
sediado em Brasnia, uma manifestação de protesto sobre a 
alegativa de que eu, como Presidente do Congresso Nãcional, 
estaria negando apoio logístico para o funcionamento da Co
missão Parlamentar de Inquérito que investiga ir_regularidades 
praticadas pelo Sr. Paulo César Farias. 

Fui obrigado a replicar através de uma mensagem telegrá
fica _a esse partido político e ao dirigente que subscreveu o 
.apelo de que essa iilsinuação era despropositada e que a única 
negativa de pleitoS encaminhados pela CPI, fora exatamente 
~q1:1ele relacionado co1p a conc.essãq d~ passagens ao Sr. Paulo 
César _Parias, quandq _9fereci ~_mpla explicação glosada em 
prosa e versO pela grande imprjmsa nacional, fora isso, tenho 
emprestado à Comissão o mais decidido apOio: - -

Já a_gora, qua,ndo se pretende a instalação da Comissão 
Parlamentar de _Inquérito vinculada ao Sr. Pedro Paulo Leoni 
Ramos,_ objeto central do pronunciamento do Senador Josa
phat Marinho, informo à Casa que recebi a solicitação, formal-

-- mente~ dentro dos padrõ~s previstos na Constituição e se ela, 
- ainda não foi instalada é porque lideranças partidárias não 

ultimaram a indicação dos integrantes de suas bancadas para 
qu~ esse órgã,oviess~ .. a funcionar, mesmo-dentro dess.e_quadro 
de _preocupação muito bem situado pelo nobre Josaphat Ma
rinho. 

Eram os esclarecimentos que desejava transmitir aos Srs. 
Senadores, nesie instante, djzendo que a preocupação que 
alcanç~;m a Presidêpcia do Senado foi compartilhada pela Pre
sidência da Câmara.: Realmente a ânsia investigatória, de que 
se utílizam os Srs. Senadores, persiste e poderia ser transferida 
para as próprias Comissões permanentes, que tênl, por força 
de dispositivo constitUcional, 3 prerrogativa de exercitar sua 
competência de fiscalização. -
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Não se pode realmente negar, por exemplo, que a crise 
da educação deixa de ser.apreciada por uma Comissã-o perma
nente integrada por Senadores ou Deputados, no caso de 
uma Comissão do Congresso, que Conhecem profliridamente 
a temática e poderiam, por experiênCia própria, oferecer escla
recimentos ao Congresso Nacional e, por extensão, à própria 
sociedade brasileira. --

Eram os esclarecimentos que me sentia rio dever de pi-es
tar d Casa, neste instante, reconhecendo que a vulgarização 
das CPI- também destacada pelo Senador Josaphat Marinho 
-realmente preocupa o Presidente do Senado Federal. Não 
são essas insinu·ações desproprositadas de que estou recusando 
apoiar comissões para diminuir o ·ônus financeiro ·qu:e repre
senta o seu funcionamento. porque· até mesmo, Srs. Senado
res, uma passagem solicitada pelo Deputado Benito Gama 
para o Sr. Motta Veiga para o trecho Londres-Rio-Brasflia
Rio-Londres, foi adquirida sem que fizéssemos sequer uma 
avaliação do seu cust...o .no orçamento do Senado Federal, 

Arriscaria a dizer ainda que, para o funcionamento dessas 
comissões, já concedi cerca de cem passagens, onerando subs
tancialmente o orça.rn~nto do Senado Federal. Mas, não é 
isso que pretendia e não .foi essa também a alegação apresen
tada pelo Presidente da Câmara dos Deputados, foi justa
mente a vulgarização desses instrumentos, aO lado do prejuízo 
substancial do funcioriamento das comi_Ssó..e.s permanentes e 
do próprio plenário do Senado Federal. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Cid Sabóia de Carva
lho. Antes, porém, solicito aos Srs. Senadores que estão em 
seus gabinetes que venham ao plenário, porqu~ temos impor
tantes matérias na Ordem do Dia e vai haver um e5fõrço 
da Mesa, com a compreensão dos Senadores, para ver se 
até às 18h30min ultimamos a parecíaçãõ-das mesmas. Tere
mos, provavelmente, ainda hoje, a realização de sessão ex
traordinária do Senado, e para as 19h está convocada sessão 
do Congresso Nacional para apreciação de vetos· presidenciais, 
dentre os quais, aquele que interessa, de perto aos Tribunais 
Superiores, que se consideram atingidos pelo veto do Senhor 
Presidente da República. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO. (PMDB - CE. 
Pela ordem, sem revisão do orador.) -·Sr. Presidente, gosta
ria de falar agora em face da minha apreensãO, porque e·stou 
receoso de que as colocações fe"fta-s, hoje, aqui no Senado 
Federal, deixem a atender lá fora que errado é quem apura 
e certo quem está a delinqüir, porque, nã verdade, não são 
as comissões parlamentares de inquérito cj_ue ·são -niu"ífãSe, 
sim, a corrupção que está saindo pelo ladrão, isso é que está 
acontecendo no País. Não são as comissões que são excesSiv.ãs 
e, sim, os delitos, excessivos e desafianteS~-

Estamos para instalar uma comissão· Sobre o Sr. Pedro 
Paulo Leoni, um escândalo dos escândalos que a sociedade 
cobra uma satisfação quanto a isso. QuC:iO dizer ao nobre 
Sr. Presidente, aos Srs. Senadores e ao Senador Júlio Campos, 
que aceito fazer as reuniões de madruga9a, sem televisão, 
sem rádio, sem jornal, contanto que se apure isso ·que· ·está 
sendo cometido contra o País. 

Quero, também, fazer urna ressalva de que se há Sena
dores que procuram o foco de televisões, é evidente que há 
aqueles que querem apurar, e entre eles estou eu, Sr. Presi
dente. Queremos apurar esses delitos e dizer" Um basta à cor~ 

rupção com ou sem gastos do Senado Federal. Não se inc-omo
dam, não se preocupam de roubar o dinheiro do País e nós 
é _que estamos preocupados em gastar dinheiro para apurar 

-os delitos cometidos contra a Nação, contra o povo, contra 
o Estado, as traições à confi.an:ça·-depositada pelo Presidente 
da República em pessoas que chegaram ao Governo para 

· delinqüir. · -· · · · · 
Isso. Sr. Presidente., é da maior gravidade. Tomei as pala

vras do Senador Josaphat Marinho como advertências de ho~ 
mem experiente· e ponderado que na verdade vê .. um exce.sso 
em tudo isso mas, não podemos, por conta do excesso, desesti
mular a apuração enquanto o crime prolifera. 

Ténho certeza" que o Sehador Josaphat Marinho d.eseja 
essas apurações, pois disse reiteradamente isso durante todo 
o seu pronunciamet1tõ ·mas, não é aceitável desestimularmos 
essas apurações porque elas são absolutamente necessárias 
e a sociedade brasileira "quer uma: satisfaÇão- de tudo isSo, 
custe o que custar, doa a quem doer, esse é que é·o grave 
problema da nossa Nação. 

Por isso, Sr. Presidente, registro a minha posição de apoio 
à advertência madura do nobre Senador Josaphat Marinho, 
mas repelindo qualquer insulto à própria Casa pelo fato de 

. apurar, porque quando insultamos quem apura, defendemos 
quem está a delinqüir. 

Então, não tem razão o nobre Senador Júlio Campos 
quando julga que os seus companheiros querem aparecer no 
rádio e na televisão, que querem o noticiário no rádio ou 
a fotografia no jornal, mais importante do que isso é. dizer 
um basta à corrupção. S.e tem jornal, se tem rádio ou televisão 
é por interesse jornalístico, não por necessidade dos. Srs. Sena
dare~ que têm um mandato popular e uma obrigação de honra 
e dignidade perante à sociedade brasileira. 

·Garanto a V. Ex~ que, por mim, pode mandar tirar rádio, 
televisão, jornal, fotógrafo, tir.ar tudo e se me entregarem 
qualquer missão eu a·cumprirei com ou sem imprensa, a qual
quer hora do dia ou da noite, contanto que se pare com 
a corrupção. (Muito bem! Palmas.) 

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência pede àqueles Srs. Senadores que ainda permanecem 
nos seus gabinetes que venham imediatamente ao plenário. 
É um apelo da Presidência. Estamos nos dias que antecedem 
ao término da primeira etapa da atual Sessão Legislativa. 

__ -·Em _razão de importantes inatérias incluídas na pauta 
da Ordem do Dia, é ftiridamental a presença de todos os 
Srs. Senadores em plenário. É um apelo que transmito em 
meu próprio nome, em nome das Lideranças e dos Membros 
da Mesa da Casa: - · · 

O SR. PRESIDENTE (Maºro Benevides)- Sobre a me· 
sa, projeto de lei que será tido. pelo Sr. 1~' secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 92, DE 1992 

Dá nova redação ao § 29 do art. 110 do Código 
Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O § 2• do art. 110 do Código Penal passa a 

vigorar com a seguinte red3.ção: 

"Art. 110. .. ............................................ .. 

§ 29 A prescrição não pode ter por termo inicial 
data anterior à do recebimento da denúncia ou queiXa." 
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Art. 29 Esta le1 entra em vigõi:'-riã data de sua publi
cação. 

Art. 3" São revogadas as disposições em·conrrãrio. 

Justificação 
Em matéria d_e prescrição penal, a reira consagrada no 

ordenamento jurídico (art. 109, CP) faz com -que o prazo 
extintivo seja apurado, antes do trânsito em julgado da senten
ça, pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada 
ao crime. Tornada definitiva a decisão, exaure-~se-a-pretensão 
punitiva em função da pena cOncretamente aplicada (art. 110, 
§ 1'). 

Criou-se, entretanto, 6 direito õrãSiléiro, em benefício 
dos deliqüentes; um injustificáv"el privilégio. Trata-se da deno
minada prescrição retroativa (art. 110, § 29 , CP), que Celso 
Delmanto assim define: 

"A chamada prescrição retroativa tem seu funda
mento legal na remissão do art. 109, caput, combinada 
com os §§ lo e 2Q desse art. 110. É semelhante, em 
alguns pontos, à prescríçãó subseqüente do § 1 ~, pois 
também concerne à pretensão punitiva (da ação) e se 
baseia na mesma pena fixada em concreto pela sentença 
condenatória. No entanto, a prescrição retroativa tem 
uma diferença fundamental: seu prazo não é contado 
para frente (como na prescriÇão subseqüente), mas é 
contado para trás, para o passado, razão pela qual 
se chama "retroativa". Assim, aprescrição retroativa 
também se vale da pena concreta aplicada pela senten
ça, mas conta seu prazo para o passado, sujeitando-se 
às causas de interrupção previstas no art. 117, itens 
I e IV. Exemplo: se a sentença condenatória aplicou 
a pena de seis meses, deve-se observar se o prazo pres
cricional de dois anos (correspondente à pena de seis 
meses) teria Sldo ultrapassado entre a data em que 
o juiz entregou a sentença em cartório- e a data do 
recebimento da denúncia ou queixa; ou entre a data 
desse recolhimento __ d_a denúncia ou queixa e a data 
em que o crime se consumOu" (in Código Penal Comen-
tado, pg. 178, Ed. Renovar 1986). ·· ·· · · ·· 

Ora, este artifício legal tem o inquestionável propósito 
de favorecer aqueles delinqüentes que, patrocinãdos por há
beis causídicos, conseguem protrair o andamento do feito re
correndo a todo tipo de expediente, por vezes até mesmo 
ilícitos. Trata-se ·cte _uma_ ficção jurídica de nefastas conse
qUências, poíS resulta, sempre, na possibilidade de livrarem-se 
soltos réus que, no mérito, não tém defesa -sustentável. 

O instituto- confessadamente concorre para -~ú.Iine-iltar a 
impunidade, gerant;Io _cqm isso um clima de_ descrença· no direi
to e na justiça. Cdmo bem salientam alguns membros do 
Ministério Público, o Estado, de um lado, arma um enorme 
aparato repressor da deliqüência e, de outro, cria norma ex
cepcional para facilitar a ineficácia da lei. 

Submetemos ao exame dos ilustres pares a presente inicia
tiva, na certeza de que o momento exige maior rigor na puni
ção do_s ilícitos penais. Ao proibir que a prescrição- tenha 
por-termo inicial data anterior à do-rec_ebimento dã -queixa 
ou da denúncia, dificulta-se a tão condenada impunidade e 
cria-se iristnJ.meritõ ínor3.lizador da justiça ·p-enal. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992". -Senador Pedro 
Shnon. -

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO PENAL 

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado 
a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifi
ca-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumen
tam de um terço, se o condenado é reincidente. 

- Artigo com redação determinada pela Lei n" 
7.209. de 11 de julho de 1984. 

- Vide art. 112. 
-Vide Código de Processo Penal. art. 336. pará-

grafo único. 
-Vide Súmula 604 do STF. 

- § 1 ~> A prescrição, depois da sentença condenatória com 
trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido 
seu-recurso, regula-se: pela pena aplicada. 

- § 1 ~ com redação determinada pela Lei n~ 
7209, de 11 de julho de 1984. 

- - Diz a Súmula 186 do TFR que "a prescrição 
de que trata o art. llO, § 1~', do __ Código Penal é da 
pretensão punitiva". 

§ 2~ A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, 
pode ter por termo inicial data anterior à dq recebimento 
da denúncia ou da queixa. 

--:- § 2~ com relação determinada pela Lei n~' 
7.209. de 11 de julho de"1984. 

-Vide art. 109, caput. 

Tfrmo inicial da prescrição -ãntes de transitar 
em julgado a sentença final 

··· ·-·····rA··c~·:r;i;~a~·a~·c;;;;;;t~~a~~-J~~-ti~~-;·cid~d~·~;~ 
- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto 
que acaba de ser lido será publicado e remetido à comissão 
competente. __ ~ __ ,· _ __ _ _ _- __ _ 

Sobre a mesa, requerimentO- -que sérá lidO pei"O Sr. 1~> 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 441, DE 1992 
Requeremos, nos termos do artigo 50 e do artigo_ 49, 

inciso X, da Constitui"çãõ Federal, combinâ.dos com o ãrtigo 
216 do Regimento Interno do Senado, ao Ministério da Ação 
Social sejam prestadas as seguintes informações: 

1. Quais os municípios que serão beneficiados· neste 
exercício, tendo em vista a liberação pelo Banco Interame
ricano de Desenv()~vimento dos r~cursos para o Prosege? 

2. QuaiS foram os 272 projetes selecionados por Csse 
Ministério, conforme_ declaração do Sr. MiriístfO publicada 
em 30-5-92 na Gaieta Mercantil, pág. 3? 

3. Qual o critério adotado pó-r esse MilllS-tériO para a 
escolha dos MunicípiOs _e projetes referidos nas geStões ante
riores? Forarri conSíderadas relações de custo e benefício so
cial? Em case: afirmativo, relacionar os municípios coin ares-
pec~iva justificativa. '" · · - - -· 

4. Discriminar os orçamentos estiinados Para cã.da pro
jeto, env~ando a planilha de quantidades e preços unitários 
de cada um. 
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5. Caso algum dentre esses-272 projetes já esteja licitado 
informar a empresa vencedora. 

J nstificação 
Considerando o pronunciamento feito pelo Sr. Presidente 

da República. no final de maio passado, através do qual anun
ciou a liberação de_ aproximadamente US$500 milhões para 
obras de saneamento em todo o país; 

Considerando __ que esses recursos en_contram-se dentro 
do Programa de Ação Social em Saneamento (Prosege), do 
Ministério da Ação Social, e destinam-se _à_ Consfrução de 
redes de esgoto, est~ções de tratamento e ligação domiciliares; 

E considerando que saneamento básico é uma das grandes 
carências do País, é necessário que obtenhamos tais informa
ções, uma vez que o Senado Federal congrega representantes 
de todas as unidades da Federação, que reúnem as condições 
de avaliação das prioridades de suas regiões. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992. - SenadorE
duardo Suplicy -Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE- (Mauro Benevides)- O requeri
mento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos termos 
do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pleo Sr. 1~> 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 442, DE 1992 
Excelentíssimo Senhor Presidente_ do Senado Federal, 

Senador Mauro Benevides, 
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no item 

2 do art. 210 do Regimento .Interno do Senado Federal, seja 
autorizada a transcrição, nOs Anais desta Casa, da matéria 
jornalística do Jornal Zero Hora de 2---6-92, intitulada "Genera
lização injusta e perigosa", de autoria do Excelentíssimo Se
nhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Pau
lo Brossard. 

Justificação 
Na matéria cm questão, Sua Excélêncía chama atenção 

para o fato de ter transcorrido, no final do ano passado, sem 
que tenha merecido registro de nenhuma das duas casas do 
Congresso Nacional, um quarto de século do importante episó
dio para nossa História e, especialmente, para a vida do Con
gresso Nacional, em que o então Presid_et;tte da Câmara dos 
Deputados, Adauto Lúcio Cardoso, ofereceu resistência, de
sarmada mas firme, a urna nova fárnada de cassações de man
datos parlamentares, procedímentO que levou o Marechal Cas~ 
tello Branco a fechar o Congresso e decretar-lhe o recesso. 

A partir desse episódio, o Ministro Paulo Brossard discor
re sobre o relevante papel do CongressO N~Cional na. preser
vação dos valores democráticos e sobre a probidade e honra
dez que caracterizaram a maioria de seus representantes, des
tacando entre os muitos que merecem tais qualificativos, Octá
vio Mangabeira, Raul Pilla e Milton Campos. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992._- SenadorPedro 
Simon. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo 
com o art. 210, do Regimento Interno, o·iequetimento lido 
será submetido ao ·exame da Comissão D:tretora. -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. r 
Secretário. · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 443, DE 1992 

Requeiro, com base no artigo 256 do RegimeJ?.tO Interno 
do Senado Federal, a retirada do Projeto de Lei do Senado 
0°76/91, de minha autoria, que "dispõe sobre pensão militar". 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992.-:- Senador Valmir 
Campelo. 

__ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid<>s\,...., O requeri
mento lido s_erá incluído oportunamente em Ordem do Dia, 
nos termos do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência informa ao Plenário que, por lapso, deixou de constar 
do espelho da Ordem do Dia de hoje o Projeto de Lei da 
Câmara n' 9, de 1990. 

O referido projeto foi pautado com a antecedência de 
três sessões ordinárias, nos termos regimentais, devendo, por
tanto, ser apreciado corno item n~' 6-A da pauta. 

Comunica, ainda, que as matérias constantes dos itens 
5 e -6 forain inclUídas em Ordem do Dia, para a primeira 
seSSão-de discussão, em pri'meiro turno. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco -Aluízio Bezerra- Amazonino Mendes 

- Amir Lando - Áureo MeU o - Carlos De'Carli- Darcy 
Ribeiro - Divaldo Suruagy- Flaviano Melo - Gerson Ca
ma ta --Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo 
Napoleão -Humberto Lucena- Lucídio Portella- Márcio 
Lac_erda- Marco Maciel-:- Moisés Abrão- Onofre Quinan 
-Raimundo Lira - Ronan Tfto. 

---O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Está esgo-
tado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa. requeriment<? __ qlle será lido _pelo Sr. 1~' 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 444, DE 1992 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim d_e que a matéria 
constante do item n9 4 seja submetida ao Plenário em último 
lugar. - - -

Sala das Sessões, 24-âe junho de 1992. -Senador Hum
berto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, será procedida a inversão solicitada. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para _um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Exa 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, 
é uma consulta que faço à Mesa. 
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Foi lido pelo Sr. la Secretário que o Senador Valmir 
Campelo enviou um requerimento solicitãndo a retirada do 
projeto de lei que S. Ex~ apresentou em i"elaçclO à pensão 
dos militares. 

Esse projeto está em exame na Comissão de CoôstitUiçãO, 
Justiça e Cidadania, onde prolatou um parecer do nobre Sena
dor Josaphat Marinho e, por iniciativa de S. Ex~, fiz o pedido 
de vistas. Então, não tendo, no momento, a idéia completa 
a respeito do procedimento regimental, pergunto se, neste 
caso ou em qualquer circunstância, cabe ao autor do projeto 
o pedido de retirada do mesmo? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) __:__ A Presi
dência esclarece ao nobre Senador Jarbas Passarinho que, 
na forma preceituada r.elo art. 256, § 29, item II. "me~i~nte 
inclusão em Ordem do Dia, se a matéria não constar da pauta 
dos trabalhos da sessão, com distribuição prévia ·dos avulsos 
do requerimento e da proposição" .É o que diz ~ealmente 
o nosso Regimento: 

O SR. JARBAS PASSARINHO- 0-bi:igado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 1:. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 7, DE 1992 

(Em regime de urgência nos termos do art. · 33.6, 
c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n" 7, de 1992, de autoria do_ Senador Iram Saraiva, 
que dispõe sobre limires globais e condições para as 
operações de crédito interno e externo dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios e suas autarquias, 
e estabelece limites e condições para co!lcessão de ga
rantias, tendo Pareceres 

- da COmissão de Assuntos Económicos, sob n9 
164, de 1992, favorável ao Projeto, nos termos de Subs-
titut1vó que oferece; · - · - · 

- de Plenário, sobre as emendas d.e PlenáriO, Re
latar:_ Senador Raimundo Lira, favorávél à de n9 4; 
e contráriO àS de n"" 1 e 3. 

A discussão da matéria fofericerrada na sessão ordinária 
do dia 17 do corrente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pdo Sr. 19 
Secretário·. 

Ê lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 445, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea e, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da expressão 
"e à Secretaria da Fazenda Nacional", contida no art.. 10 
do Substitutivo da Comissão de Assuntos Económicos ofere
cido ao Projeto de Resolução n• 7, de 1992. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992. -Senador Couti
nho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Aprovado 
o requerimento, a matéria a que se refere será votada oportu
namente. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr 
19 SecretáriO. - - -- -

São lidos os seguinte_s 

REQUERIMENTO N• 446, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
re_queiro destaque para aprovação··da emenda n\' 1 ao Projeto 
d-e ResolUção n<? 7, de 1992, que modifica o inciso II do art. 
3• 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992. -Senador Pedro 
Simon. 

REQUERIMENTO N• 447, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para aprovação da emenda n"' 2 ao Projeto 
de ReSoluçãO n"' 7, de 1992, que acrescenta o art. 18 renume
rando-se os demais. 

Sala-das Sessões, 24 de jUnho de 1992. _:Senador-Pedro 
Simon. -

REQUERIMENTO N• 448, DE 1992 

Nos termos do_ art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
i'equeiro destaque para aprovação da Subemenda n? 4 ao Pro
jeto de ResOlução n9 7, de 1992, que acrescenta o art. 19, 
tenilmerando-se os demaís. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992. -Senador Pedro 
Simon. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :.___Os requeri
m_en1os UdQs_ serão votados oportunamente, por envolverem 
decisão sobre_ a matéria. _ 

Ein votação o substitufivo, ressalvados os destaques. 
Os Sts. Senadores que o aprovam q-ueiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
Em votação o destaque da expressão ''e a Secretaria da 

Fazenda NaCional", contida no art. 10 do substitutivo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
· Aprovado. 

"EJ:n votaçãO o requerimento -de destaque para aprovação 
da Emenda n~ 1, de Plenário, de parecer contrário. 

___ O Sr. Pedro_ Sj_mon - _S_r. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, para encaminhar 
a vot_ação. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para encaminhar 
a votação. Sem reVisãO do orador:)- Sr. Presidente, a Reso
lução do Senado de n• 58, de 1990, que vigora até hoje, diz 
que o dispêndio anual máximo, compreendendo o principal 
e os acessórios de todas as operações, não poderá ultrapassar 
a marg~m de poupança real limitando-se, assim. a um único 
parâmetro que, de longe, é o mais justo. 

A poupança real representa o esforço da administração 
pública, seja por ingresso maior de receita, seja por uma 
redução de despesa. Em qualquer caso, evidencia o resultado 
de uma administração eficiente porque a margem de poupança 
real resulta na diferença entre a receita líquida real e a despesa 
corrente paga. 

O Projeto de Resolução n~ 7, do Senador Iram Saraiva. 
na sua fo"rma original, mantinha o mesmo texto da Resolução 
n~ 58 nesse particular. 

Agora, no substitutivo do- relator, aparece outro parâme
tt_o a ser observado cumulativamente, ou seja, devendo ser 
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obedecidos os dois limitadores,. prevalecendo o que for menor; 
margem de poupança real c 15% da receita líquida real. 

Pela rcdação do substitutivo, agora examinado" obrigam~ 
se os Estados, o Distrito Federal c os Municípíos a pagarem 
suas dívidas sempre em montante inferior ao ·menor parâme
tro. Ao contrário, o que se quer pela emenda é permitir aos 
EStadOs que tenham ea·paC1dade financeira pagarem suas dívi-
das até o limite de suas poupanças reais. == -- -

É difícil entender que um determinado_Estado ou Muni
cípio, podendo e querendo pagar uma maior parte de sua 
dívida, não o possa fazer por limitação dessa resolução. Assim, 
como o inciso II do art. 3~ trata do montante do dispêndio 
a ser observado, é que apresentamos essa emenda, no sentido 
de permitir o pagamento de parte das dívidas que sejam condi~ 
zentes com o esforço adminístfatiVo dc_cada um, seja pelo 
aumento de receita, seja pelo maior diferencial prodUzido 
entre receita c despesa. 

Vê~se que a proposição nada tem de estranho, nada tem 
de aético, porque essa particularidade já consta da Resolu_ção 
n9 58, fioje em vigor. 

Estranho, muito estranho é-nãO permitir que aqueles que 
possam e querem paguem a maior parcela de suas dívidas 
com a finalidade de reduzi~las. 

Lamento, Sr. Presidente, que com todo o esforço não 
tenhamos conseguido que o Sr. Relator abrisse a oportunidade 
da aprovação -dessa emenda. Defendemo-la, porque repre
senta o interesse dos Estados, o interesSe dos Municípios e, 
sinceramente, não entendemos poi:--Cpie- n3.0-à-Sua a{irOvilÇão. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Raimundo Lira- Sr. Presidente, como relator, 
gostaria de fazer um esclarecimento a respeito dessa emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) _::;_Com-a p-ala
vra o nobre Senador Raimundo Lira. 

O SR. RAIMUNDO URA (Pela ordem, sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço aos Srs. Sena
dores que prcstem_muita· atenção às conSideraçõ_es que -passa~ 
rei a fazer~ --- -- o- ---

Ao longo de quase 90 dias como Relator desta matéria, 
por concordância dos Líderes, ouvimos exaustivaineiife todas 
as partes envolvidas: os secretários de todos os Estados brasi
leiros, no conjunto e indiviâualmcnte;_ouvimm: todas as pon
derações e considerações do Ministério da Economia, recebe
mos pessoalmente e conversamos por telefone com vários 
governadores e adotamos ~lg~.m~ critérios. e a!gumas prelimi
nares para relatar esta importante matéria. 

Um dos p()ntos fundamentais foi que _todas asquest6es 
conflitantes seriam resolvidas numa reunião final com as -partes 
envolvidas para que pudéssemos resolver por consenso. 

O objeto dessa eme_nda foi discutido -neSSáS _feUniOes e 
ficou acertado entre os_ secretários de Estado e a União que 
ela não prosperaria, porque já eStávam-o's--atCndendo aOs se
nhores secretários quando colocamos no texto a expressão 
"à margem de poupança real". 

O segundo pOnra-qm::·cun-sideramos fundamental fOí""res:-
peitar a L,_,i n~ 8.388, aprovada peio Congi:-esso NadOTlai em 
dezembro, objcto de longa e exaustiva ·negociação entre. o 
Governo Federal, os governadores e os secretários de Fa~en- · 
da. E naquele entendimento ficaram acertados alguns critérios 
e alguns parâmetros, entre eles os 15%--pára-serem utilizados 
pelos Estados para rolagem das suas respe-ctivas dívidas. 

Se e-ssa emenda porventura for aprovada, todo o objetivo 
e entendimento da Lei n9 8.388 cai pm terrã; porq'ue qualquer 

padrão, desde que poupança real Seja superior a 15%, ultra
passará essa margem de 15%. No acordo, ficou estabelecido 
entre o Governo Federal e os gov~rnadores que, basicamente, 
seriam utilizados 60% para pessoal; 15% para os encargos 
da rolagem da dívida; 15% -para inVe-stirriCiltos e 10% para 
outros custeios. 

A alegação de que os Estados, porventura, venham dispor 
de uma poupança real acentuada, em função de uma política 
de austeridade financeira, esses Estados poderão absorver 
recursos adicionais na contrapartida de contratação de emprés~ 
times em organismos multilaterais. · 

Aí, novamente, atendendo à solicitação dos secretários 
de Fazenda dos Estados brasileiros, acolhemos a proposta 
de que os empréstimos dos organismos multilaterais deveriam 
ser ressalvados e ficariam fora dos limites da rolagem da dívida. 

Sr. Presidente, _a minha decisão é pela rejeição dessa 
proposta, ressaltando que o acolhimento dessa emenda colo
caria por terra todo o objetivo do acordo político consagrado 
pela Lei n" 8.388. So-u 1 port_ªnto~ pela rejeição.--

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue 
o encaminhamento. -

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PR Para enca
minhar. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, compreendo perfeitamente a posição do nobre Senador 
Pedro Simon, quando S. Ex• apresenta Uma- emenda que tenta 
melhorar a situação dos Estados no processo de rolagem da 
dívida, que-foi objeto de uma lei que, no momerito, se encontra 
em vigor e que está agora a depender da promulgação dessa 
resolução, cujo projeto estamos apreciando neste instante. 

Tudo o que não foi possível incluir-se na lei, pOr se tratar 
de matéria da competência privativa do Senado Federal, ficou 
adiado para ·que constasse do texto dessa resolução. 

O aspecto principal da rolagem da dívida dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios -que incumbe ao Senado 
Federal definir, nã. sua cõrilpetêrlda, é justamente o limTfe 
de dispêndio que os Estados, o Distrito Federal e os Muni
cípios deverão ter com o pagamento desses débitos durante 
um prazo de 20 anos. 

Neste instante, quero dizer, como Líder do PMDB, no 
Senado Federal - por ocasião dos entendimentos mantidos 
com a área económica do Governo, com relação ao projeto 
que se transfor:qwu na lei que regula essa rolagem - que 
testemunhei alguns compromissos que, desde este momento, 
temos que honrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Um deles 
foi justamente que esses limites a que me refiro se"riam fixados 
p'elo Senado, posteriormente, em uma resolução, e seriam 
de 11% no primeiro ano e, a partir do segundo ano, de 15% 
sobre a receita líquida corrente de cada Estado, do Distrito 
Federal e de cada Município. 

Por isso mesmo é que estou, corno sabe o Senador Pedro 
Simon, em dificuldades para acompanhar S. Ex~ na votação 
dessa emenda. 

Eu, corno Líder do PMDH, tenho que votar com o Relator 
para manter os entendimentos feitos por ocasião -da votação 
da lei de rolagem da dívida, pelo Congresso Nacional. 

Entretanto, sei' que há divergências na bancada, há com
panheiros que desejam apoiar a emenda do nobr-e Senador 
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Pedro Simon e, portanto~- a votaçãO da liderança é com o 
Relator, contra a emenda do Senador Pedro SirriOn. Mas os 
companheiros têm liberdade de tomar a decisão que quiserem 
no caso~ 

Era o que tinha a dizer, sr-. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Para encami
nhar, concedo a palavra ao nobre Líder Fernando Henrique 
Caidoso. 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -
SP. Para encaminhar. Sem revisão do aradai.)-:- Sr. Presi~ 
dente, serei breve. ----·--· 

Queria deixar claro que, como o Senado sabe, nós nos 
opusemos à aprovação da Lei n~ 8.388. Estamosaté_a~güilldo, 
junto ao Supremo Ti-ibunal Federal, a inconstitucionalidade 
dessa lei. 

Sr. PreSidente, além de ter havido um acordo,_ há uma 
lei. E acredito _que a emenda do Sem.dor Pedro Simon fere 
tanto o acordo quanto a lei. 

De modo que encaminho contra. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito, para enCáminhar 
a votação. 

O SR- RONAN TITO (PMDB- MG. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, o Líder do meu PartiQo abriu a questão e com 
isso permitiu que seu-s lideiã"dõS-pudessem diSCutir a -matéria. 

Participo da Comissão de Assuntos EConómicoS e tive 
a oportunidade de dar a minha modesta contribuição à elabo
raçãO desta resolução. Não vou entrar em detalhes de uma 
ou de outra emenda, mas vou dizer do espírito dessa resolução 
e o porquê de muitas vezes o Senador paiCcer irredutível 
e até sectário no seu ponto de vista. -

Acontece, Sr. Presidente, que temos aqui, na Con-sti
tuição, no art. 52, no.s itens V~ VI, VII, VIII e IX, o que 
vou ler para que todos tornem conhecimento: 

"Compete privativamente ao Senidó Federal: 
V- autorizar operações externas de natureza fi

nanceira, de interesse da União, dos EstadOs, do Dis
trito Federal e dos Municípios; 

VI- fixar, por proposta do Presidente -da Repú
blica, limites globais parã o- inontante da dívida consoli
dada da União, dos Estados, do Disfi"itO-Federal e 
dos Municípios; 

VII- dispor sobre limites globaís e -condições pa
ra as operações de crédito externo e interno da Unrão, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
de suas autarquias e demais entidades controladas pelo 
Poder Público Federal; 

VIII -dispor sobre limites e condições para a con
cessão de garantias da União em operaçõ~s- de áédito 
externo e interno; - - -

IX- estabelecer limites globais e condições para 
o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Dis
trito Federal c dos Municípios." 

O caput do art. 68 da Constituição reza o Seguinte: 

"As leis delegadas serão elaboradas pelo Presi
dente da República, que deverá solicitar a delegação 
ao Congresso Nacional. 

§ i'-' Não serão objeto de delegação os atas de 
competência exclusiva do Congresso Nacional, os de 
competência priv3tivã da Câm3fa dos Deputados ou 
do Senado Federal, a matéria reservada à lei comple

-mentar, nem a legislação sobre: ... " 

Sr. Presidente, todas as operações de crédito devem vir 
ao Senado. Isso não se dá por capricho de um Senador, do 
próprio Senado ou da Comissão de Assuntos Económicos, 
mas sim por uma imposição constitucional indeleg~vel; por 
isso existe essa exigêncja. MUitas v-ezes somos procurados por 
alguém que diz: "'Aprove aquela emenda para vir aqui só 
os extralimítes", como .se pudéssemos extrapolar o que diz 
a Constituição! 

Se é de competência exclusiva apreciar todos os endivida
mentos e se é indelegável, quero fixar a miriha posição, em 
geral, nesse sentido, como membro da Comissão de Assuntos 
Ecot:J,ómi_cos, de que todas as_ operações deverão vir ao Senado 
Federal para sua prévia aprovação. A exceção foi feita e permi
tida por questão de funcionalidade, de antecipação dereceita, 
que·, depois de discutirmos e aprovarmos, que mesmo essa 
antecipação de receitã viria à Comissão e ao plenário do Sena
do Federal. Depois, em discusSão com o Secretário de Estãdo, 
dada a impraticabilidade, então, abrimos uma exceção para 
a questão da antecipação de receífa-. ---

De maneira, Sr. Presidente, que essa é a posição que 
sustentamos na ComiSsão de Assuntos Económicos e vamos 
continuar mantendo-a aqui no Plenário. 

Muito obrigado. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder José Eduardo para encaminhar a 
votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. Para encaminhar 
a Votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, não vamos estender-nos nas considerações de or
dem jurídica, porque o Senador Ronan Tito já o fez com 

- - mJlita clar~za. _ 
_Queremos salientar o excelente trabalho desenvolvido 

pelo Relator desse projeto, Senador Raimundo Lira, que deve 
servir de modelo para todas as discussões de projetas aprecia
dos nesta Ca~a. Todos os Senadores tiveram oportunidade 
de discutir a funÇ-o na Comissão de Assuntos Econômicos, 
dando a sua contribuição .. O Senador Raimundo Lira, demo
craticamente, ouviu a todos, negociou todos os aspectos levan
tados_ dentro da Comissão sobre o projeto, que percorreu 
à exaustão todas as possibilidades de melhoria e aperfeiçoa
mento e que não teve trânsito açodado como, vez por outra, 
ocorre com alguns projetas nesta Casa._ 

Por isso votamos com o Relator que, salientamos, desen
volveu um excelente__trabaltto com esse projeto. 

O SR- PRESII)ENTE (Mauro Bénevides)- Como vota . 
o Líder do PDT? 

O SR- NELSON WEDEKIN (PDT __:_ SC) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, com muita brevidade, queremos enca
minhar a posição do PDT a favor do projeto, mas ressalvando 
que votaremos a favor da emenda do Senador Pedro Simon. 

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

. O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC) - Sr. Presi
dente, em termos partidários, a Bancada votará de acordo 
com a sua consciência. 
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Quero apenas externar o meu voto-, aoomp-arihando a 
proposição do Senador Pedro Simon, por entender que ela 
aprimora o texto do substitutivo, diligentemente apresentado 
e preparado pelo Senador Raimundo Lira. 

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

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, em palavras muito breves, gostaria de dizer 
a V. Ex• que referendamos o parecer do nobre Senador Rai
mundo Lira, que fez um estudo_ aprofundado da matéria. Por 
isso, solicitamos ã Bancada que acompanhe o seu parecer, 
votando, conseqüentemente, contra a emenda-apreSentada 
pelo nobre Senador Pedro Simon. Essa é a nossa posíç·ao. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra, pela ordem. 

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

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem revisão_ do orador.)- Sr. Presídente, para 
podermos votar conscientemente, gostaria de indagar ao rela
tor se essa fórmula de caráter matemático e afirmativa de 
juros constitucionais, que desconheço, passou do projeto origi
nal para o substitutiVo. --

O Sr. Raimundo Lira- Não. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Já que não 
a aproveitou no substitutivo, considero-me satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação. 
Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeít3do. 

O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidenfe-, soliCito verificação 
de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre 
Senador Pedro Simon pede verificação de quorum com o apoio 
dos Srs. Senadores Cid Sabóia de Carvalho, José Fogaça, 
Alfredo Campos,-Rónan Tito,"ESperiâião Amirre Ei:téils Fa-
ria. · · 

Há número bastante. 
Aliás, quanto mais ampliemos, mais obriga os apoiadores 

a permanecer em plenário. Mas a Mesa deseja comportar-se 
com absoluta isenção e pedagogicamente, dizendo aos Srs. 
Senadores que aqueles que querem ajudar a emenda do Sena
dor Pedro Simon devem se conter no número regimental ne-
cessário. -- -- --

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares para 
que seja procedida a verificação de qu-orum solicitada pelo 
Sr. Senador Pedro Simon, com o apoio de sete eminenteS --
colegas desta Casa. -

Os que forem favoráveis à emenda devem votar_'~sim" 
e os que forem contrários, "não". 

Como vota o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -·sr. Presidente, 
o PFL vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro !lenevides) -Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP) ,-Sr. P.residente, 
o PTB vota ·~não". 

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

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Sr. 
Presidente, a Liderança do PMDB vota "não", mas a questão 
é aberta para a Bancada. 

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

O SR. GERSON CAMA TA (PDC- ES)- Sr. Presi
dente, o PDC vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A matéria 
está suficientemente esclarecida. 

-O V ice-Líder Pedro SimOn -discrepa da Liderança da sua 
Bancada e vota "siin". 

Os Srs. Semidores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Cid Sabóia de Carvalho 
Darcy Ribeiro_ 
Eduardo Suplicy 
Esperidião Amin 
Iram Sarai v a -
Josaphat Marinho 
José Fogaça 
Lavoisier Maia 
Maurício Corrêa 
Meira Filho 
Moisés Abrão 
Nelson Wedekin 
Onofre QUiíiail 
José Paulo Biso! 
Pedro Simon 
Wilson Martins 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco 
Alfredo Campos 
Aluizio Bezerra 
Beni V eras 
CarlOs .De'Carli 
Carlos Patrocínio 
Dario Pereira 
Divaldo Suruagy 
Elcio Álvares 
Fernando Cardoso 
Gerson Cam~lta 
Henrique Almeida 
Hugo Napoleão 
Humberto Lucena 
Hydekel Freitas 
Jarbas Passarinho 
Jo.ão Rocha 
Jonas Pinheiro 
José Eduardo 
José Richa 
Júlio Campos 
J únia Marise 
Jutahy Magalhães 
Levy Dias 
Louremberg Nunes Rocha 
Lucídio Portella 
Magno Bacelar 
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Marco Maciel 
Mário Covas 
Nabor Júnior 
Raimundo Lira 
Ronan Tito 
Saldanha Derzi 
Valmir Camyelo 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR..SENADQR: 

Enéas Farta-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram 
"sim" 16 Srs. Senadores; e "não" 34. 

Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 51 
Rejeitada a emenda do eminente Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento de destaque para aprovação da Emenda n"' 
2, de Plenário, de parecer contrário. _ __ 

Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) -

Rejeitada, portanto, a Emenda n"' 2. __ _ 
Fica, em conseqüência, prejudicada a Emenda no 3, que 

é idêntica. - - -

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação. 
requerimento de destaque para aprovação da subcmenda à 
Emenda n"' 4, de parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queírarri--permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica prejudicada a Emenda n~ 4. 
A matéria var à Comíssão Diretora, a fim de _s_e redigir 

o vencido para o turno suplementar. 

O Sr. José Fogaça - Sr. Presidente, peço a pa:favra peia-
ordern. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Fogaça pela ordem. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, para registrar o meu voto favorável à Emen
da n" 2 e às Emendas n\~· 3 e- 4, que, evidentemente, foram 
prejudicadas. 

O.SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Fica consig
nada a manifestação do nobre Senador José Fogaça. 

O Sr. Esperidião Á.min - Sr. Presidente, eu gostaria 
de saber corno ficou a situação da Emenda n" 12. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao nobre Líder Espeddiã·o- Amin que essa 
emenda será apresentada no turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, parecer da Coffiissão Diretora, oferecendo a redação do 
vencido, que será lido pelo Sr. 1'·' Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N' 218, DE 1992 
Da Comissão Oiretora 

Redação do vencido, para o turno suplementar, 
do Projeto de Resolução no 7, de 1992. 

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido, 
_para o turno suplementar, do Projeto de Resolução n'' 7, 

de 1992, que dispõe sobre limites glo~ais e condições para 
as operações de crédito interno e eit'erno dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e suas autarquias, e estabe~ 
Ieee limites e condições para concessão de garantias. - --

- - Sala das Reuniões da Comissão, 24 de junho de 1992. 
-.Mauro Benevides, Presidente - Meira Filho, Relator -
Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 218, DE !992-

Redação do vencido, para o turno suplementar, 
do Substitutivo ao Projeto de Resolução n~ 7, de 1992. 

Faço saber que~O Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 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 
estabelece limites e condições para concessão de garan
tias. 

Art. 1\' As operações de crédito interno e extei"no reali
-zadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios 
e por suas respectivas autarquias São subordinadas às noVenas 
fixadas nesta resolução. 

§ 1\' Para os efeitos-deSiã resolução, coffipreende-se co
mo operação de crédito toda e qualquer obrigação decorrente 
de finaciamentos ou empréstimos, mediante a emissão e aceite 
de títulos, a celebraç_ão de contratos, inclusive aditamentos 
que prevejam a elevação dos valores mUtuados ou financiados 
ou a redução dos prazos de amortização, e a concessão de 
quais(juer garantias, qu-e represente CO!JlpromisSos assumidos _ 
em um exercício para pagamento no próprio ou em exercício 
subseqüente, com credores situados no País ou no exterior. 

§ 2\' A assunção de dívidas pelos Estados, Distrito Fede
ral e Municípios equipara-se às operações de crédito definidas 
neste artigo, para efeito de apuração dOS limites tratados nesta 
resolução. 

Art. 2" As opÚações de crédito re_alizadas em um exer~ 
cicio não poderão exceder o montante das despesas de capital 
fixadas no orçamento anual, ressalvadas as autorizadas me
diante créditos supleinentares ou especiais com finalidade pre
cisa. aprovadas pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta, 
observado o disposto no art. 37 do Ato das Disposições Coristi
tucionais Transitórias e o previsto nesta resolução. 

Art. 3~ As operações de crédito interno e externo dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municfpios e de suas respec
tivas _a_utarquias, bem como a concessão de quaisquer garan
tias, observarão os seguintes limites: 

I - o montante global das operações realizadas em um 
exercício financeiro não poderá ultrapassar o valor dos dispên~ 
dios com encargos e amortizações da dívida vencida e vencível 
no ano, efetivamente pagos e a pagar, considerados os critérios 
de rolagem vigentes para a dívida mobiliária e para o endivida
mento externo, atualizados monetariamente, ou vinte e sete 
por cento da-Receita Líquida Real, o que for maior; 

II - o dispêndio anual máximo com as amortizações, 
juros c demais encargos de todas as operações de crédito, 
já contratadas e 3 contratar, inclusive o originário de parcela
mento de débitos relativo5 às contribuições sociais de que 
tratam os arts. 195 e 239 da Constituição, e do Fundo de 
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Garantia por -Tempo de Serviço (FGTS) acrescido, ainda, 
do valor devido, vencido e não pago, não poderá exceder 
a margem de poupança real e a quinze por cento da Receita 
Uq ui da Real. 

§ lq Entende-se por Receita ~íquida Real, para os efei
tos desta Resolução, a re_ceita realizada nos doze meses ante
riores ao mês imediatamente anterior em que se estiVer apu
rando, excluídas as receitas provenientes de operações de cré
dito, de alienação de bens, de transferências Ou--doações rece
bidas com o fim específícO de atender despesas de capital 
e, no caso dos Estados, das transferências aos Municípios, 
por participações constitucionais e legais.-

§ 2• Entende-se por Margem de Poupança Real, para 
os efeitos desta Resolução, o valor da Receita Líquida Real 
deduzidas as Despesas Correntes Líquidas, atualizadas mone-
tariamente. - -- - -- - -

§ 39 Entende-se por Despesas Correntes Líquidas as 
realizadas nos doze meses anteriores ao mês imediatamente 
anterior em que se estiver apufando, excluídas ·as_ referentes 
aos pagamentos de encargos das dívidas ocorridas nos referi
dos doze meses e, no caso dos Estados, as transferências aos 
Municípios por participações constitucionais e legais. 

§ 49 Para efeito de cálculo do dispêridio de que trata 
o inciso II deste artigo, serão computados os valores efetiva
mente pagos e a pagar e-m cada exer~ícig, considerados os 
critérios _de rolagem vigentes para a dívida mobiliária e para 
o endividamento externo. 

§ 59 Os valores mensais utilizados para o cálculo da 
Receita Líquida Real e das Despesas Correntes Líquidas serão 
extraídos dos balancetes mensais dos Estados, do DistritO 
Fedeal, dos Municípios e de suas autarquias, e corrigidos mês 
a mês, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), 
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e EstatístiCa 
(FIBGE) ou, nasua falta, pelo Índice Geralâe PreÇo• (!GP), 
no conceito de disponibilidade interna, da Fundaçã_o Getúlio 
Vargas (FGV) no FGV), adotando-se como base o diàprimei
ro de cada mês. 

§ 6? Não serão computados, no limite definido no inciso 
II do caput deste artigo, os dispêndiOs com as operações garan~ · 
tidas pelos Estados, pelo Disfrito Federal e pelos MunicípioS-, 
contratadas até 15 de dezembro de 1989. 

§ 7~ Não serão computadas, nos limites- definidos nos 
inCiSos I e II do caput deste artigo, as garantias prestadas 
nos contratos de refinanciamentos celebrados com o Banco 
do Brasil S/ A, ao amparo da Lei n'' 7.976, de 27 de dezembro 
de 1989. . 

§ 8" Os dispêndios referentes às operações menciona
das no § 6" não serão computados para eferto do limite estabe-
lecido no inciso I deste artigo. - --

§ 9' Quando o tomador das operações de crédito a que 
se refere o § 6~ atrasar, por mais de tiíntã dias, o pagamento 
do _serviço da dívida, excluída nos termos do_ parágrafo ante
rior, será o respectivo valor, com os acréScimos correspon
dentes, computado para efeito da apuração do limite definido 
no inciso II deste artigo. 

§ 10. Os Estados, o Distrito Federal e os Múnicípios 
poderão pleitear ao Senado Federal que as garantias a serem 
prestadas não sejam computadas, para efeito dos limites fixa
dos_ neste_ artigo, desde que comprovem Que: 

a) a operação de crédito seja destinada a fmanciar proje
tes de investimento ou à rolagem da dívida; 

b) o ente garantido possua capacidade de honrar os com
promissos assumidos. 

§ 1 L Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior 
serão encaminhados ao Senado Federal, devidamente instruí
dos com: 

a) documentação hábil à comprovação da capacidade de 
pagamento da entidade garantida; 

b) lei que autorizou a concessão da garanti~ não coinpu
tada nos limite-S desta Resolução; 

c) comprovação da inclusão do projeto no orçamento 
de investimentos das empresas sob o seu controle, berp_ como 
nã Lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçariien-_ 
-táiias. - · -

§ 12. A concessão de iarantia dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios a operações de crédito ínterno e 
externo dependerá: 

a) qo oferecimento de contragarantias suficientes para 
o pagamento de qualquer desembolso que o Esta:do, o Distrito 
Federal e os MunicípioS possam Vil- a fazer se chamado a 
honrar a garantia; _ _ _ -· . _ _ _ 

b) de que o tomador não esteja inadimplente como o 
ente garantidor ou com as entidades por ele controladas. _ 

§ 13. Considera-se em 4tadimplência os tomadores com 
díVidas vencidas com prazo igual ou superior a trinta dias 
e não repactuadas. _ 

Art. 49 A celebração de operação de crédito, inclusive 
a concessão de qualquer garantia, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal, pelos Municípios ou por suas autarquias, sbinente 
_será efetuada: 

I - se a entidade tomadora e/ou a entidade garantidora 
comprovarem estar adimplentes junto ao PIS/Pasep, Finso
cial, Instituto Nacional de Seguro Social (JNSS) e Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); · 

II - após a manifestação prévia do Banco Central do 
Brasil, relativamente ao cumprimento do disposto nos arts. 
2" e 39 desta Resolução, no prazo de até dez dias úteis, contados 
a partir da data de entrada da solicitação; 

m - com autorização legislativa específica para a ope-
ração; _ _ 

IV - após a autonzaçao prévia do Senado FederaL 
Art. 5'r" São condições indispensáveis à -autoi-ização paia 

a realização das operações de crédito e da ampliação de limites 
de que trata esta Resolução. desde que seja: 

I - atestado o cumprimento do disposto no art. 212 
da Constituição e no art. 38, parágrafo úriico do Ato das-
Disposições ConstituciOnais Transitórias; · · --

II-comprOvado o pleno exercfCiO da competência tribu-
tária que lhe confere.a Constituiçã~. - -- - . 

Art. 69 As Operações de crédito interno e externo de 
natureza financeira de interesse dos Estados, do Distrito Fede
ral, dos Municípios e das respectivas autarquias, bem corno 
a concessão de garantias por parte daquelas entidades depen
dem de prévia e expressa autorização do Senado FederaL 

§ 1" Os pedidos de autorização para a realização das 
operações a que se refere este artigo serão- encarnírihados 
ao Senado Federal instruídos com: 

a) pedido do re__spectivo Chefe do Poder Executivo; 
b) autorjzaçãó legislativa específica para ·a- Operação; 
c) atestado de adimplência junto ao PIS/Pasep, Finsocial, 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e Fundo de Garan
tia por Tempo de Serviço (FGTS); 

d) análise financeira da operação acomp-anhada dos cro
nogramas de dispêridios com a dívida interna e externa e 
com a operação a ser realizada, bem como da demonstração 
da capacidade de pagamento do tomador; 
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e) débitos vencidos e não pagos.: 
O comprovação de que o projeto está inCluído nas Leis 

do Orçamento Anual, do~lano Pluriariilal e das Diretrizes 
Orçamentárias; 

g) parecer conclusivo exarado_ no prazo máximo de dez 
dias pelo Banco Central do Brasil quanto ao impacto mone
tário, cambial, endiVidamento interno e/ou externo, à natureza 
financeira, demonstração da observância do.s.limites estabele-
cidos nesta Resolu_ção. ___ -~- -

§ 2» Em se tratando de operações de -crédhõ i:O.iúiiO -
ou externo que envolvam aval ou garantia da União, a autori-· 
zação ffcará coridiciOnaâa ao recebimento, pelo Senado Fede
ral, de mensagem do Presidente da República, encaminhando 
exposição de motivos do Ministro da Economia, Fazenda e 
Planejamento, bem corno os pareceres del: Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional e do Departamento-do Tesouro Nacio
nal, em conformidade aos procedimentos estabele_çjdos por 
legislação específica que trata da matéria: 

ArL 7' Os ti:tulos da dívida pública dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão ser lança
dos, oferecidos publicamente, ou ter iniciada a sua colocação 
no mercado, com rendimentos pré-fixados óti póS-fixados, 
depois de prévia autorização do Senado Federal. 

§ 19 Os pedidos da espécie deverão ser encaminhados 
ao Senado Federal com i_nformações sobre: _ _ 

a) a quantidade de títulos da espécie já emitidos e perfor
mance dos mesmos junto ao mercado secund.árig__;_ 

b) O perfil do endividamento da entidade emissora após 
a efetivação da emissão de títulos pretendida; 

c) a observância dos limites fixados nesta ResÇ>Iução e 
impacto da operação de crédito no mercado mobiliário em 
parecer do Banco Central do BrasiL _ _ . 

§ 2Q Os títulos de que trata este artigo deverão guardar 
equivalência com os títulos federais, e seus respectivos prazos 
de resgate não poderão ser inferioreS-a seis meses, contados 
da data da emissãO aos referidos títulos. 

§ 39 Incluem-se nas disposições deste artigo_-os iítlllos 
a serem emitidos para atender à liquidação dos precatórios 
judiciais pendentes de pagamento, objeto do art. _33 e seu 
parágrafo único do Ato das Disposições Coilstiti.lcionais Tran
sitórias. 

§ 49 Os títulos de que trata o parágrafo anierior não 
se incluem nos limites previstos do art. 3o desta Resolução. 

§ 59 As emissões de títulos por-parte dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, destinados ao giro de títulos 
da espécie em cirCulação, terão sua autoriz_a_ção pelo Senado 
Federal sujeita à demonstração de um esquema de amorti
zação que preveja, no mínimo, o pagamento dos juros reais. 

Art. 89 Em caso excepcibóal, devidamente justificado, 
os Estadas, o Distrito Federal e os Municípios poderão pleitear 
a elevação temporária dos limites ítxados flo art. 39 desta 
Resolução. 

§ 19 A elevação de que trata este artigo não poderá 
ser superior a vi h te por cento dos valores inicialmente atribuí
dos, conforme estabelece o art. 3'~ desta Reso.tução. 

§ 2Q RessáÍvam-se dos limites a que -se--refere _o Pará
grafo anterior os pleito~ relativos a empréstimos e fi:ii.ahcia-. 
mentos junto a organismos~nl.Ulfilaterais e as íristituições es
trangeiras "ofiCiais de crédito e fomento, com contrapartidas 
realizadas com recursos própriOs do pleiteante. _ _ __ 

§ 3s> Os pedídos da espécie deverão ser encaminhados 
ao Senado Federal, instruídos com: 

a) lei autorizativa para a operação pretendida; 
b)_ caract~rísticas da op~~ação: prazo, taxa de juros, en-

cargos, cronograrna finance.iro; - - - --
c) inforrhações sobre a sítuaç-ãó fijianceíra do requerente; 
d) manifestação di!tãlhã.da e objetiva do Banco Central 

do Brasil quanto ao impacto da operaÇão pleiteada em relação 
à política monetária e fiscal desenvolvida pelo Poder Execu
tivo, à época da solicitação. 

Art. 9~ Os limites fixados no art.- 3P -ci~Stã Resolução 
não se aplicam às operações de crédito por antecipação da 
receita orçamentária autorizada por lei. 

§ 19 O saldo devedor das operações a que se refere 
este artigo não poderá exceder a quinze por cento da receita 
líquida estimada para o -exercício firülriceiro que estiver em 
curso, inclusive computada a receita líquida estimada para 
a abertura de créditos suplementares aprovados, até a data 
de ~ealização da operação. 

§ 29 O disp_êndio mensal, compreendendo prinCipal e 
acessórios, não pode_r~ __ l:l_!trapassar sete por cento da receita 
líquida estimada para o exercício financeiro que estiver em 
curso,_ incl~s_i_Ve:·corriputada a receita-líquida estimada para 
a abertura de ciéditos suplementares, aprovados até a data 
da realização da operação. 

§ 39 As operações de que trata este artigo estão condi
cionadas aos limites estabelecidos 'nesta- Resolução e à autori-
zação préVía do Senado Federal. _ _ 

§ 4" Entende-s~_ por receita líquida estimada, para os 
efeitos desta Resolução, a reCeita--tOtal prevista para o exer~ 
cicio menos as estimativas das operações de crédito, as aliena
ções de bens e, no caso de Estados, as transferências constitu-
cionais por éh!~ ·eretuadas. __ 

§ 59 As operações de que trata este artigo deverão ser, 
obrigatoriamente, liquidadas em até trinta dias após o encerra
mento do exercício em que forem -contratadas, excetuã.das 
aquelas contratadas no último ano de mandato do Chefe do 
pOder Executivo, que deverão ser liquidadas no próprio exer
cício, findo os quais ficará a entidade tomadora proibida de 
contratar qualquer operação de crédito da espécie. 

§ 69 No último ano de exercício do mandato do Chefe 
do Poder ExecutiVo_ Municipal, Estadual e do Distrito Federal, 
é vedada -a contratação-de operaçõeS de crédito de que trata 
este artigo, a pãftir do primeiro dia do período de seis meses 
que anteceder a data das r~~pectivas eleições. _ __ 

§ 79 No prazo de até cinco dias l,Íteis a contar do .recebi
mento da solicitação, o Banco Central do ~ra.?H prop~nciar
se-á sobre a operação pretendida, relativamente aoS limites. 

Art. 10. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 
e suas respectivas autarquias deverão remeter ao BanCo Cen
tral do Brasil e à Secretaria da Fazenda Nacional infortriações 
mensais sobre a posição de seus endividamentos, indiCando 
para o conjunto de operação: 

I- o montante das dívidas flutuante e consolidada inter
na e externa; 

II-cronogramas de pagament~ de amortizações e encar- _ 
gos das referidas __ dívi~as, inclusive aquelas vencidas e ~ão 
pagas; 

III - balancetes mensais e síntese da: exeCuçãô ·orçamen- -
tária_; · 

IV - lfmltes e Coildições aPlicáveiS, valOres autorizados 
e valores já c9mprometidos. 

Parágrafo úniCo" O Banco Central do Brasil prestará 
informações mensais :io Senado Federal sobre a posiçãO -de 
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endividamento dos Estados, do Distrito Federal, dos Muni
cípios e de suas respectivas autarquias. 

Art. 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal, 
aos Municípios e as suas autarquias assumir compromissos 
diretamente com fornecedores, prestadores de serviçOs _ou 
empreiteiras de obras, mediante emissão ou aval de promis
sóriaS, aceite de duplicatas ou outras operações similares. 

Art. 12. As resoluções do Senado Federal autorizati
vas, para efeito desta Resolução, incluirão,_ao menos, as_ se-
guintes-informações: · -' -

I -valor da operação e moeda em que seqi realizada, 
bem como o critério de atuaHzação monetária; 

II - objetivo da operação e órgã~ e_?t:ec~.I,to:r; _ 
III -condições fmaOceiras básicas da operação; 
IV - prazo para o exercíci() da autorização, que será 

de no mínimo cento e oitenta dias e no J!láximo de quinhentos 
e quarenta dias para as operações de dívidas fundadas exter
nas, e de no mínimo noventa dias e no máximo de duzentos 
~setenta dias para as demais operações de crédito. 

§ J9 Nas opera-çôe:s de crédito autorizadas em confor
midade com o art. 89 desta Resolução, a coõ:diçã6 de excepcio
nalidade será expressamente menCionada no ato autorizativo. 

• § 29 Nas operações de crédito exter:no com garantia da 
União, a concessão de garantia será expressamente mencio
nada no ato autorizativo. 

Art. 13. Os pedidos de autorização ·de que trata esta 
Res_olução serão_ encaminhados pelo respectivo Chefe do Po
der Executivo diretamente ao Senado Federal e darão entrada 
em seu Protocolo Legislativo. _ 

Parágrafo único. CaSo o Banco Central do Brasil cons
tate que a documentação não é sufiCiente para a sua análise, 
solicitará ao Senado Federal, imediatamente e de uma só 
vez, a complementação dos documentos e informações, fluin
do, a partir do atendimento das exigências, novo prazo de 
até dez dias para seus pareceres preVIstos nesta Resolução. 

Art. 14. Os contratos relativos às operações de crédito, 
de que trata-esta Resolução, deverão ser remetidos ao Banco 
Central do Brasil, no prazo máximo de trinta diils após sua 
efetivação, para··efeito de registro e controle. 

Art. 15. A inobservância das disposições da presente 
Resolução sujeitará os E-Stados, o- Disúito Federal, os Muni
cípios e suas respe-ctivas autarquias às sanções- ·pertiÍlen{es, 
cabendo ao Banco Cehti'al do Brasil exercer a competente 
fiscalização, no âmbito dos mercados financeiros e de capitais, 
nas formas previstas na lei. 

Art. 16. O montante e os serviços das dívidas a serem 
refinanciados, nos_ tcriD.os dã -Lei n9 8.38_8, de 1991, serão 
computados nos limites definidos nesta Resolução. 

Parágrafo único. No exercício financeiro em que forem 
apreciados os pedidos de celebração dos contratos_ de refinan
ciamentos definidos no caput deste artigo, o Senado Federal 
não levará em conta os limites definidos no art. 3~desta Reso
lução. 

Art. 17. Os Estados, o Distrito Federafe oS-Municípios 
que, a partir da data da assinatura dos contratos de refi_nancia
mento ,\ que se refere ::t Lei n9 8.388, de 1991, e até 31 de 
dezembro de 1998, ernitírem títulos d~_dívida pública mobi
liária, exceto_ aqueleS destinados ao atendimento dos preca
tórios jUdicütis, Previstos no aft. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias,-terão todO o saldo a que se refere 
o art. 1~' da referida Lei, imediatamente considerado vencido, 
podendo ter executadas as garantias que lhe dão respaldo. 

Art. 18. Para efeito do disposto no art. za da Let.n" 
8.388, de 1991. é fixado o limite de onze por cento da Receita 
Líquida Real, definida no § l'! do art. 3"' desta Resolução, 
para os primeiros doze meses da assinatura do con_trato de 
refinanciamento. 

Parágrafo único. Após o período a que se refere o caput 
deste artigo, o limite será de quínie pOr cento- da Receita 
Líquida Real. 

Ai't. 19. O disposto nesta Resolução não se aplica ãs 
- atuais ~utarquias financeiras. _ 

Art. 20. Os.Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
são autorizados a emitir os títulos públicos especiais com carac
terístiCas, condições, finalidades e montantes_exclusi:vam.ente 
previstos rio art. _39 da LeL n° 8.388-, de 30 de dezembro de 
199!. 

Art. 21. J;.sta Resolução entra em vigOr na data cte sUa 
publicação. 

Art. 22. São revogadas as diSposições em contrário. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à 
discussão do substitutivo, em turno suplementór. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr.!'! Secre
tário. 

São lidas as seguintes. 

EMENDAN" I 

Dê-se ao final do inciso II (a partir da palavra 
pago) do Art. 3"' a seguinte redação: 

II- ........... ················---······-·········-·· 
não poderá exceder a 80% da margem de poupança 
real. 

Justificação 

O novo limite de- 15%--da-ICCeita liquida re3l prevrsto 
no substitutivo é inteiramente aleatório e Sem razão- de ser. 
Por que 15% e não 5%, lü% ou 2D%? O que define a capaci
dade de pagamento de uma entidade pública é a margem 
de poupança real. Como por outro lado, se permitirmos que 
a entidade comprometa toda sua margem de poupanç~ real 
para pagamento de dispêndio, a inesma ficará sem condições 
de realizar os investimentos e despesas de capital com recursos 
próprios, obrigamos, pela emenda, a qualquer ente público 
a reservar 20% da sua margem de poupança para g_astos com 
os imprescindíveis investimentos com recursos-próprios. · 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992.- Senador Iram 
Saraiva. 

EMENDAN°2 

Dê-se ao inciso II do Art. Y' a seguinte redação: 
- - "II- o dispêndio anual ntáximo com amortização. 

juros e-demais encargos--de-iodãs as operações de crédi
to, já contratadas e a contratar, inclusive o origlilário 
de parcelamento de débitos relativos às contribuições 
sociai:::: ~· · que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição 
Fe_derut, e do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 
(FGTS) acrescido, ainda, do valor devido, vencido e 
não pago, não poderá exceder a margem de poupança 
real ou a 15% da Receita Líquida real. prevalecendo 
o maior. 

Justificação 

Combinando-se o art. 18 e seu § 1" com o inciso !I do 
art. 39 deste substitutivo.concluímos, que os Estados que refi
nanciarem a sua dívfda- iu)s termos da Lei n'·' 8.388/91 ficarão 
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impossibilitados de realizar qualquer empréstimo. A rolagem 
consome 15% da Receita Líquida que já é o limíte do dispên
dio. Assim sendo, nenhum Estado ou Município irá refinanciar 
sua dívida, optando pelo calote à União e realizar com os 
1:5% da Receita Líquida que seria comprometido com o refi
nanciamento, investimentos com recursos próprio. Ademais 
o que mede a capacidade de pagamento e individamento é 
a margem de poupança real. _ 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992. ~ Ronaldo Aragão. 

EMENDAN•3 

Dê-se nova redação ao § 3~> do _ar_t. 39 : 

"§ 39 Entende-se por Despesas Cortentes Líqui
das as realizadas nos doze meses anteriores a-o-mês 
imediatamente anterior em qUe se eSfiver aptitàhdo, 
excluídas as referentes aos pagamentos realizados dos 
encargos das dívidas e do parcelamento de_ débitos das 
c-o-ntribuições sociais de que tratam o art. 195 e 239 
da ConstituiÇão Federal e do Fundo de GaraQ.tia por 
Tempo de Serviç_o (FGTS) _ororridos nos referidos doze 
meses e, no caso dos Estados, as transferências aos 
municípios por partíc1p3.ÇõeS constitU.CionãiS e 1egais." 

Justificação 

Se não excluirmos,-para o cálculo da despesa corrente 
líqUida, os pagamentos relativos ao parcelamento dos débitos 
com contribuições sociais e FGTS .dtaremos. coniaPHizando 
esses valores duas vezes. _ _A primeira quando os_considerarmos 
para efeito do disp·ê-nâio anual máximo e a segunda no cálculo 
da despesa corrente líquida e as_sim iremos prejudicar as enti
dades públicas com a diminuição da margem de poupança 
real. Trata-se de erro técnico do substitutivo. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992.- Senador IranÍ
Saraiva. 

EMENDAN•S 

Acrescente-se ao caput do art. 6~ _do substitutivo, in fme, 
a seguinte expressão: 

_,._ ex-cetU.ilda_~-as prevlstas_no ari. 99 d_~s~_a resolu
ção.'' 

Justificação 

As operações de crédito por antecipação de receita orça
mentária (ARO), previstas no art. 99 do substitutiVo, são nor
malmente operações de curto_ prazo. O seu envio para exame 
do Senado Federal, para a prévia e expressa autorizaç_ã_o desta 

-easa·, iria cal!-sar graves problemas à boa administração das 
finanças públicas dos Estados., do_Distrito Federal e dos Muni
cípíos, pelo que é necessário que se efetive a eXCe:ção ·prevista 

. na presente emenda. . _ 
Sala das Sessões, 24 de junho de 1992.- Senador Meira 

Filho. 

EMENDA N•6 

Dê-se ao are 89 do siibstltutivo_-a redaç~o Orlgimil do 
Projeto de Resolução n~_? [a~rt._ 6~~ parágrafos e in_Ciso). -

Justificação 

Novamente o Senado Federal insiste, através-de-uma 
res-olução, em limitar sUa: com-petência privatiVa constituCional 
quando o substitutivo limita em 20% a: elevação dos limites 
previstos na resolução. 

Sob. o ponto de vista jurídico a _eficácia de tal lei limite 
é dUVidoso. ·o diploma legal que autoriza a elevação dos limites 
préVisfos· no árt. 3"' é u·ma xesolução do Senado, portanto 
com uma hierarquia jurídíca equivalente à resolução que dis~ 
põe sobre endividamento. Tal foi o entendimento do Senado 
que, mesmo com o limite estabelecido na Resolução n" 58 
(também 20% ), aprovou, em diversos casos, elevação acima 
desse limite". Citamos três càSós:-Liriha Vermelha (RJ), Vali~ 
nhos e Sãó José do Rio Preto. 

O Senado é uma Casa responsável e saberá honrar a · 
EMENDA N

9 
4 competência privativa que lhe foi outorgada pela Constituição. 

Modifique~se o" incisO III do art._49 do substitutivo ofere-_. Limitar essa competência é afrontar o Senado Federal com 
cido ao Projeto de Resolução do Senado n" 7 1 que passará su-speita de irresponsabilidade· _e de falta de credibilidade. 
a ter a seguinte redação: · · :·f..-demais o- i!lcíSo IV .9o §_ 1~ do Projeto de Resolução 

4 n~ 7 (original) exige a cbnipfOvaÇã'o da capacidade de paga-
"Art. 

9 
•••••••••• ··············~--~···~···~~··········---~-- • ·mentõ do empréStimo analisaçla pelo Banco Central do Bra_sil, 

:r-=.·:.·.·:·.·:-.'.':.·.·.·.-·.·.·:.·.·.·:.·.-.·.·.:.·.·.·.·.-.·.-·::.·:::.·.--~-~~--~·-=-~:-:_'.~~- -dernonstrabn~?d adssimb· de man~ira fónnal a _sl!~ preocupação 
III_ com autorização legislativa para operação, ereSponsa 11 a e so re o assunto_, para se evitar, cOmO acon-

especificândo, inclusive, 0 tipo de garantia e/óu contra- teceu na Linha Vermelha, autorização de empréstimo com 
garantia." margem de poupança negativa. --

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992. - Senador Iram 
Saraiva. 

Justificação 

A autorização legi~1ativa específica é extremamente buro~ 
crática. O § 8• do art. 165 da Constituição Federal diz que 
a lei orçamentárià ·n·ão conterá dlspoSitlvó êstrailbo à _previsãO 
de re_ceita e fixaçãO de desj,-esa, exceto autorização pa:fa aber-
tura de crédito e contratação de operação de crédito ainda 
que por antecipação de receita. Assim é a· constituição que 
indica a lei orçamentária como via para conter autorização 
para contratação de operação de crédito. Deve-se- exigir sim 
que a lei que autorize contrair o créditO, orçamentár_ia ou 
não, especifique a garantia que oS Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios estão dispostos a cOoceâer. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992._~_-Sen"ador Iram 
Saraiva. 

EMENDAN'7 

Dê-se nova- redação ao §.2"' .do.art, 89; 

"Att. 8í' .c.·-·········~ .. ··~··~·---··~· ............ ~--·---···~-
§ 2" Ressalvam-se dos limites a que se refere o 

parágrafo anterior, os pleitos relativos a empréstimos 
e refinanciamentos junto a organismos multilaterais e 
as instituições oficiais, nacionais ou estrangeiros, de 
crédito e fomento, com contrapartidas, se exigidas, com 
recursos próprios." 

Justificação 

Por que excluir as instituições ofiCiaiS riaC'íoflais"de créditO 
e fomento (BNDES e CEF por-exemplo)? Esse dispositivo 
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discrimina os Estados mais pobres e os Municípios que difidl
mente poderão buscar recursos externos para-lnVestfriientos 
e dependem, exatamente, das agências nacionais de crédito. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992. -Senador Ro
naldo Aragão. 

EMENDA N'8 
O 1 3(> do art. 89 pasSa--ã têr a seguínte -redação, renume

rando-s · os demais: 

"§ 3<? A ressalva contida no parágrafo anterior 
poderá estender-se a organismos de crédito e foJUentõ 
nacional desde que o toma1 !ar do empréstimo assegure 
um mínimo -de 1/3 (um te• Ç-o) do valor do respéctivo 
projeto a ser realizado - a título de contrapartida 
- com recursos próprios." 

Justificação 

O parágrafo ora propostO estende a ressalva criada na 
nova redação do § zo aos contratos de empréstimos que se 
poss-am obter internamente, desde que os requisitos de contra
partida, capacidade de pagamento e projetas específicos séja-rri 
satisfeitos. Estabelece um míniriió-''s-audável'' de contrapar-
tida: 33%. · ·· · 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992. ,-Senador Esperi
dião Amin. 

EMENDAN'9 
Dê-se ao § 39 do art. 9", do substitutivo- da Comissáo 

de Assuntos Económicos ao Projeto de Resolução no? 7, de 
1992, a seguinte redação: 

"Art. 9" 
~• • • • • • o • ••~•• .;-oõõõ.,~O • o O-' o o o • ••••··~•"-••oOFo -~-·--•~• O o • •• o o o Ó ,-,_ •>~ • 

§ 39 As operaçõe_s de que trata_ este artigo não 
estarão sujeitas à -aUtOrização prévia dO Senado Fede
ral." 

Justificação 

A presente emenda objetiva flexibiTi:úü·-o fluxo de caixa 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios Cõffi recursos· pro~ 
venientes das operaç<Ses de" antecipaçao de re_Ceíta ( operaçOes 
ARO): . .. . - -

Não obstante, proporemos à. ComissãO. Diretora-ã desig
nação de um setor da Assessoria da Casa para acompanhar 
pt..t:::"'lentemcnte a evolução dessas operaçóe:_s, a fim de que 
o Senaôt. ::'t~·· .• ai possa avaliar as fortíssima-s pressõeS que 
elas acarretam sobre a execução orçamentária -dos entes pú-
blicos. · 

Será avaliado, também, as taxas de juh. · reais pagos 
e a destinação dos recursos-; a fim de que, se for v '·"~o. 
redisciplinar a matéria~- nds tefmos- do subStitUtiVo -da Comis-
são de Assuntos EconómiCos._ -

Assim, a Câmara Alta do Parlamento Nacional poderá 
influir no rebaixamento da taxa de juros e, conseqüentemente, 
na defesa dos recursos públicos que são desordenadamente 
transferidos para o mercado. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992.- Senador Couti
nho Jorge. 

EMENDAWIO 

Adite-se o § 5• do art. 9• após a última palavra, transfor
mando o ponto em vírgula a seguinte expressão:- -

"Art. 9• ····································-------······-· 
§ 59 ( ••• )espécie, exceto para o próprio refinan

ciamento da dívida, limitado ao valor do principal atua
lizado monetariamente.'' 

Justificação 

Ca~o;em Vit'tude de U.Ina _iJ~líti~.d~ j_~ro~altos~ o Estado 
- ou-Mumcípío não possa honrar integralmente-a âívida é natu

ral que o mesmo faça uma outri operação para tefiflahciar 
a vencida, limitando o valor ao montante do principal para 
que os juros possam ser honrados e a dívida não cresça. Certa
mente alguns prefeitos que serão eleitos este ano encontrarão 
as operações da espécie vencidas (não honradas) e sem caixa 
para pagá-las. _Não restará outra forma que não o refinan
ciamento. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992 - Senad~r Iram 
Saraiva. 

EMENDA-W 11 

Modifique-se a redação do§ 6•do art. 9•: 

"§ 69 No último ano de exercício do mandato 
do chefe do Poder Executivo Municipal, Estadual e 
do Distrito Federal, o montante calculado na forma 
do § 19 deste artigo decrescerá mensalmente à razão 
de um doze avos." 

Justificação 

O Chefe do Poder Executivo não pode passar sem ter 
um mstrume_nto _para_ vencer _ev~ntuais eS_tranoulamento-s _de 
caixa. O justo_é-qiie s-e púmiia-a ai:ttecipaçãÚ deofofma Pi-oPOr~ 
cional. 
.. _Sala_ das Sessões, 24 de junho de)99Z. _:_Senadoi lr;m · 

Saraiva. 

EMENDAN• 12 

Dispõe sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias, 
e para a concessão de garantias. 

Inclua-se os seguintes parágrafos ao art. 19: 

"§ 19__ A- emissão dos títulos públicos espedàis 
caracterizados na forma do caput deste artigo poderá 
ser feita também em montantes suficientes e -prazos 
adequados para integrarem garantias ou contra garan
tias à União, na obtenção de empréstimos-ou fin-ancia
mentos externOs junto a organismos internaCionais 
multilaterais de_ fomento e instituíções oficiais interna
cionais de crédito. 

§ 29 A emissão de títulos especiais de que trata 
o parágrafo anterior deve"rá ser precedido de autori~ 
7~CãO legislativa específica e submetida a aprovação 
do_ Senado Federal. 

§ 39 A inadimpiêilcia do devedor enliteflte. dos 
títulos públicos_ de que trata o § J9 deste artigo implicará 
no débito do valor equivalente à inadimplência à conta 
de reservas do banciJ ·custodiante dos,_títulos junto ao 
SELIC .. - _ ·. . 

§ 49 O Ministério" da EConomia, Fazenda e Pla~ 
nejamento definirá as condições adicionaiS neCesSárias 
para a aceitação dos títulos públicos especiais definidos 
no § 19 deste artigo em garantias ou contra garanfias 
à União." 
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Justificação 

A presente emenda visa possibilitar aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios uma alternativa de garantias e contra 
garantias necessárias à formalização de contratos e emprés
timos e financiamentos externos para atender a projetas de 
interesse nas áreas socíal, de tran-sportes, de habitação e de 
saneamento, junto a organismos internatíonais oficiais de fo
mento. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992.- Senador Esperi
dião Amin. 

EMENDA N>' 13 

Dispõe sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias, 
e para a concessão de garantias. 

O iriciso III do art. 4°' passa a ter a seguinte redação: 

"III- com autorização legislativa para a opera· 
ção." 

Justificação 

Não se justifica a necessidade de autorização específica 
para a concessão de garantias pelos Estados, Distrito Federal 
e Municípios. Neste caso existem leis genéricas que autorizam 
tais garantias desde que obedeçam os parâmetros definidos 
nos arts. 2" e 3~, incisos I e II. 

Sala das Sessõe_s, 24 de junho de 1992.- Senador Couti
nho Jorge. 

EMENDA N• 14 

Dispõe sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias, 
e para a concessão de garantias. 

Suprima-se o incisõ-IV do art. 19 

Justificação 

A autorização prévia do- Senado torna-se desnecessária 
em virtude dos parâmetros para a concessão de garantias já 
se encontrarem definidos nos arts. 2"' e 39, incisos I e II. 

Sala das_Sessões, -24 de junho de 1992. -Senador Couti
nho Jorge. 

EMENDANe 15 

Dispõe sobre limites globais e condições para as 
operações de créditO interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias, 
e para a concessão de garantias. 

O caput do art. 6<:> passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 6<:> As operações de crédito externo de_ na_
tureza financeira de interesse çios Estados~ do Distrito 
Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias, 
bem como a concessão de garantias pOr parte- daquelas 
entidades, em operações da espécie, dependem da pré
via e expressa autoriza_ção do Senado Federal." 

Justificação 

Não nos parece necessário-o estabcle_cimento de condi
ções para o endividamento interno além do cumprimento dos 
limites previstos nos arts. 26 -e Jç, I e II da presente resolução. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992~ ·-Senador Couti
nho Jorge. 

EMENDAN' 16 

Dispõe sobre limiteS globais e condições para as 
operações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias, 
e para a concessão de garantias. 

A alínea b do § 1 o do art. 69 passa a ter a seguinte redação: 

"br com autorização legislativa para a operação;" 

Justificação 

- o-s Estados, Distrito Federal e os Municípios já possuem 
leis que outorgam ao respectivo Poder Executivo competência 
para firmar contratos junto ao mercado financeiro. 

Sala das Sessões. 24 de junho de 1992.-:-- Senador Couti
nho Jorge. 

EMENDAN' 17 

DiSpõe sobre limiteS globais e coD.dições para as 
operações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias, 
e para a concessão de garantias. 

A alínea g do§ 19 do art. 6<:' passa a ter a seguinte reç.ação: 

"g) parecer conclusivo exarado no prazo máximo 
de 10 (dez) dias pelo Banco Central do Brasil quanto 
ao impacto monetário, cambial, endividamento exter
no, natureza financeira e demonstração da observância 
dos limites estabelecidos nesta resolução." 

Justificação 

Não nos parece necessário o estabelecimentode condi
ções para o endividamento interno além das já previstas nesta 
resolução. 

Sala das SesSões, 24 de junho de 1992.- Senador Couti
nho Jorge. 

EMENDAN' 18 

Dispõe sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias, 
e para a c~ncess~o de __ g3~~~as. 

6 §59 do art. 79 passa ã ter a seguinte redação: 

"§ 59 ·As emissões de títulos por parte- dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municíj)íoS~ destinadas 
ao giro de títulos da espécie em circulação, terão sua 
autorização pelo Senado Federal sujeita à demonstra
ção de um esquema· de amortização." 

Justificação 

-A falta de UIJl_a conceitu3Çâ6 clal-a sobre o aspecto jurídi
co-administrativO do que se denomina "juros reais" e dado 
ao caráter de constante ajuste da política monetária ·que in
fluencia fortemente as taxas de juros, parece-nos mais adequa
da a redação_ ~!-~ _ _E!Q_posta, deixando a cargo do Senado, a 
cada época, a análise e fixaçãO dos esquemas, de amortização 
mais apropriados ao momento das emissões pretendidas. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992.- Senador Couti
nho Jorge. 

EMENDAN'19 

DispÕe SObre limites globais e condições para as 
operações de crédito interno e externo dos Estados, do 
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Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias, 
e para a concessão de garantias .. 

Supriina:..se _o § 3~ do art. 9~ 

Justificação 

Compatibilizar o texto ao espírito redacionai consubs~ 
tanciado no caput do art. 9~ 

Sala das SesSões, 24 de junho de 1992.- Senador Couti~ 
nho Jorge. 

EMENDA Nezo 
Dispõe sobre limites globais e condições para as 

operações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias, 
e para a concessão de garantias. 

O caput do art. 10 passa a ter a seguinte redação~ 

"Art. 10. Os Estados, o Distrito Federal, os Mu
nicípios e suas respectivas autarquias deverão remeter 
ao Banco Central do Brasil informações ·mensais-sobre 
a posição de seus_ endividamentos, indicando para o 
conjunto de operação." 

Justificação 

Cabe ao Banco· Central -dO Brasil prestar apoio técnico 
às decisões do Senatlo Federal. 

Sala das SeS>óes, 24 de junho de 1992. -Senador Couti
nho Jorge. 

EMENDAN'21 

Dispõe sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias, 
e para a concessão de garantias. 

O art. 16 passa a ter a seguinte redã:Ç-ã-o: 

"Art. 16. O montante e os- serVIços--das dívidas 
a serem refinanciadas nos termos da Lei n9 8.388, de 
1991, serão _computados nos limites definidos nesta re
solução. 

§ 1 ~ No exercício financeiro em i:J.ue- forefu cele
brados os contratos de refinanciaméri(õ- defiriidi:>s rio 
caput deste artigo, não se aplicam os-liínites preVistos 
nos arts. 2~' e 3~', I e II desta resolução. 

§ 2' No prazo de 30 (trinta) dias após a celebra
ção dos contratos a que se refere o caput deste artigo, 
os Estados, Distrito Federal e Municípios deverão en
caminhar cópias dos mesmos ao Senado Federal.'' 

Justificação 

A redação proposta visa agilizar o processo de rolagem 
das dívidas nos termos da Lei Federal n~ 8.388/91. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992. -Senador Couti
nho Jorge. 

EMENDAN•22 

Dispõe sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias, 
e para a concessão de garantias. 

Inclua-se os seguintes parágrafos ao art. 19: 

"§ 1" Os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios, poderão em caráter excepcional, emitir títulos 

especiais, com· poder liberatório sobre as respectivas 
receitas próprias, em montantes suficientes e prazos 
adequados para integrarem garantias ou contra garan
tias à União, na obtenção de empréstimos e ou financia
mentos extenios. 

§ 2~' Os títulos especiais de que trata o parágrafo 
anterior não poderão ser negociãdos ou endossados 
pela entidade credora ou garantidora e serão subme
tidos à aprovação prévia do Senado juntamente com 
o pedido de autorização da respectiva contratação de 
empréstimo e/ou -financiamento externo." ·- · 

Justificação 

A presente emenda visa possibilitar aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios uma alternativa de garantias e contra 
garantias necessárias à formalização de contratos e emprés
timos e financiamentos externos para atender a projetos de 
interesse nas áreas social, de tranSportes, de habitação e de 
saneamento. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992. -Senador Couti
nho Jorge. 

EMENDAN'23 

Dê-se ao § 3" do art. 9~ a seguinte redação: 
"Art. 99 ............ _ ... , ...... , ..... , ... , ...... ,.,, • ., ••• 

§ 39 As operações de crédito por antecipação de 
receita deverão ser precedidas da manifestação do Ban
co Central do Brasil, quanto ao seu enquadrame-ntO 
nos limites estabelecidos nos§§ 1"' e 29 deste artigo." 

Justificação 

Esta emenda também se r_efere, como outra de minha 
autoria já ã.pn~sentada, às operações de crédito por anteci
pação de receita orçamentária. Esta alteração redacional deve 
ser efetivada para que se compatibilize a tramitação das opera
ções de ARO, qUe, por sua natureza de curto prazo, devem 
ser executadas de exame prévio desta Casa. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992. -Senador Rai
ithindo Lira - S~nador Coutinlio JOrge. 

EMENDANe24 

Dê-se ao § 19 do art. 89 a seguinte redação: 

"Art. 8? ····u·~···········-·············•·••••••·····-·-
§ 1~ A elevação de que trata este artigo não po

derá ser superior a vinte e cinco por cento dos valores 
inicialmente atribuídos. conforme_ estabelece o art. 3o 
desta resolução." 

Justificação 

A emenda visa tão-somente assegurar um tratamento 
mais eqüânime aos peqUenos EStados e Municípios, que têm 
acesso mais restrito_ as fontes -externas de financiamento e 
empréstimo. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992. -Senador Ro
naldo Aragão. 

EMENDAN'25 

Acrescente-se, onde couber, ao substitutivo do Projeto 
de Resolução n9 7. de 1992, o"seguinte. dispositivo-: -

"Art. Para fins do disposto nO _art. 7" da Lei 
n" 8.388, de 30 de dezembro de 1991, não são conside-
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rados como em poder de tomadores finais, os títulos 
estaduais e municipais bancados pelo Tesouro, do res-
pectivo EStado ou Município." ---

Justificação 

Por força do disposto no art. 79 da Lei n~ 8.388, os títulos 
em poder de tomadores finais São excluídos do refinancia- _ 
mente. É intenção do Banco Central considerar os títulos 
que, em 30-9-91. estavam bancados pelos respe-ctivos Tesouros 
estaduais e municipaiS, como vendidos a- tomadores finais, 
conseqüentemente excluindo-os do refinanciamento de que 
trata a Lei n9 8.388. A posiç'"ão bancada_ é, na verdade, o 
caixa do Estado ml Município que, por razões óbvias, é aplica
do em títulos de sua própria emissão. Ao se excluir a posição 
bancada penaliza-se os Estados e Municípios que procederam 
a significativo ajuste fiscal após a mudança de Governo, obten
do, como conseqüência, aumento no seu saldo de caixa, cujo 
valor representa poupança do Governo. 

Sala das Sessões~ 24 de junho de 1992. - Seriãdor Mau
ricio Corrêa. 

EMENDAN•26 

Acrescente-se onde couber: 

"O Banco Central do _Brasil fornecerá. semanal
mente, ao Senado Federal, informação sobre as opera
ções da espécie deferidas no período, especificando: 

a) entidade mutuária; 
b) entidade mutuante; 
c) prazo da operação; 
d) condições financeiras acertadas, tais como: va

lor da contratação, taxa de juros, correção monetária, 
outros encargos; e _ ------------

e) garantias oferecidas." 

Justificação 

A presente emenda visa permitir ao Parlamentar exercer 
com maior-proficiência sua aÇ-ãO-fiscalizadora. 

Sala das Sessões. 24 de junho de 1992.-Senador Alexan
dre Costa. 

EMENDA N•27 

Acrescente-se o § 8"' ao art. 9~. nos seguintes termos: 

"§ 89 O Banco Central do Brasil informará. se
manalmente, ao Senado Federal, as operações da espé
cie arialisadas no período, fornecendo: 

a) entidade mutuária; 
b) entidade mutuante; 
c) condições de contratação-, tais corno: valor. cor

reção monetária, taxas de juros e demais encargos; 
d) garantia a ser oferecida pela entidade mutuária; 
e) outros dados julgados úteis."_ 

Justificação 

O fornecimento de tais informações ao Senado Federal, 
pelo _Banco Central do Brasil, inibirá a prátíta, pelas institui~ 
ções financeiras fornecedoras dos recursos, de taxas elevadas 
de juros na contratação de operações da espécie. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1992. ~Senador Pedro 
Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Nos termos 
do art. 140 do Regimeiüo Interno, desi9no o Re!at~r, o nobre 

Seiui.dor Raimundo Lira, para proferir o parecer sobre as 
emendas. 

Nobre SenadOr Raimundo Lira, conceda-me um instante, 
para permitir à Assessoria da Mesa acompanhar a manifes
tação de V. Ex• 

A Emenda n" 2 está prejUdicada; e a Emenda n" 3: "En
tende-se por despesas correntes líquidas as realizad-as ... 

O Sr. Raimundo Lira - Sr. Presidente, as Emendas n9s 
1, 2, 3 e 4 foram- apreciadas e rejeitadas no primeiro turno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa fará 
chegar às mãos de V. Ex~ o teor da emenda, para que o 
parecer reflita realmente o desejo de V. Ex~, interpretando 
a manifestação do autor, que é o Senador Iram Saraiva. 

O SR. RAIMUNDO LIRA (PFL - PB. Para proferír 
parecer. Sem revisão do orador.)- O parecer é contrário, 
Sr. Presidente, mesmo porque-elas já foram rejeitadas. 

O SR: P~ESIDENTE (Mauro Benevides)- Parecei con
trário à Emenda n" 2. E a de n"' 3? 

O SR. RAIMUNDO LIRA -~Idem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A de n• 2 
fOí conSiderada prejudicada e as de n"'s 3 e 4, rejeitadas. 

A Emenda n.~ 5? 

O SR. RAIMUNDO LIRA - Sou pela aprovação da 
Emenda n" 5, do Senador Coutinho Jorge. 

Emenda n9 6, pela rejeição. 
Emenda n9 7. pela rejeição. 
A Emenda n9 8 está aqui, ainda, mas o Senador Esperi

dião Amín concordou em retirá~la. 

O SR. PRESIDENTE_ (Mauro Benevides) - A Presi
dência consulta se o nobre Senador Esperidião Amin -retira 
a sua Emenda n9 8? · 

O Sr. Esperidião Amin- Sim, Sr. Presidente. 

O SR. RAIMUNDO LIRA - A Emenda n> 9 foi substí
- tufda pela Emenda n9 23, que será apreciada mais adiante. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Emenda 
n" 9 está prejudicada. 

-o SR. RAIMUNDO LIRA - O parecer ê contrário ã 
Emenda n"'10. - --

A Emenda n~ 11 tem parecer contrário. 
Sou pela aprovação da Emenda n9 12, do Senador Esperi-

dião Amin. 
Sou pela aprovação da Emenda n"' 13. 
Emenda n9 14, pela rejeição. 
A Emenda n" 15, o Senador Coutinho Jorge pediu para 

retirar. - - -
O parecer é contrário, já que o aUtor não está presente. 
Emenda n• 16, pela aprovação. 
Emenda n917, pela rejeíção. 
Emenda n~ 18, do Senador Coutinho Jorge, pela apro

vação. 
Emenda n9 19, do Senador COUfínho Jorge, pela rejeição. 
Emenda n9 20, do Senador Coutinho Jorge, pela apro

vação. _ 
Emenda n" 21, do Senador Coutinho Jorge, pela apro

vação. 
Emenda n9 22, do Senador CoutinhO Jorge, pela rejeição-:
Emenda n9 23, do Senador Couililho Jorge, pela apro~ 

vação. 
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Emenda n'' 24, do Senador Ronaldo Aragão, pela apro
vação-.-

Emenda n" 25, do Senador Maurício Corrêa. S. Ex• pediu 
para retirá-la. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Senador 
Mauricio Corrêa. · 

O Sr- MauríciO COrrêa- Retira:·-

O SR. RAIMUNDO TIRA- A de n'26 é'uma emenda 
conjunta, dos Senadores Pedro Siffion e AleXandre Costa. 
Sou pela aprovação. 

Sou também favorável à Emenda n~ 27. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discus
são o substitutivO e as emendas, em turno stiplemerltãr:"(Pau
sa.) 

Não havendo quem peça ·a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o substitutivo, sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qu-eiram permanecer 

sent:!dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Votação, em globo, _das emendas de parecer favorável. 
Os SrS. SeriadOres que as aprovam que"iram permanecer 

sentad'os. (Pausa.) 
Aprovadas. 
Votação, em globo, das emendas de parecer contrário. 
os Srs. senadOres que as aProvam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a-redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa, redação final que será lida pelo Sr. 1~ Secretário: -

É lida a seguinte 
PARECER N• 219, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 
Redação final do Projeto de Resolução n~ 7, de 

1992. 

A ComissãO Dirf:tora ãpreseritã a redação"Iinái dOProfeto 
de Resolução n9 7, de 1992, que dispõe sobre limites globais 
e condições para as operações de crédito interno·e-·exteino 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e suas autar
quias, e estabelece limites e condições para concessão de ga
rantias. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Meira Filho Relator -
Alexandre Costa, Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AQ_PARECER N' 219, DE 19"9-z 

Redação final do Projeto de Resolução n9 7, 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' , DE 1992. 

Dispõe sobre limites globais e condições para as 
ope1· ações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e suas autarquias, e 
estabelece limites e condições para concessão de garan
tias. 

Art. 1~' As operações de crédito interno e externo reali
zadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios 

e por suas respectivas autarquias são subordinadas às normas 
fixadas nesta resolução. 

§ 1"' Para os efeitos desta resolução, compreende-seco
mo operação de crédito toda e qualquer obrigação decorrente 
de financiamentos ou empréstimos, mediante a emissão e acei
te de títulos, a celebração de contratos, inclusive aditamentos 
que prevejam a elevação dos valores rriutuados ou financiados 
ou a redução dos prazos de amortização, e a concessão de 
quaisquer garantias, que represente compromissos assumidos 
em um exercíciO para p:agantento no ·próprio ou em exercício 
subseqüente, com credores situados no País ou no exterior. 

§ 2" A assunção_de dívidas pelos Estados, Distrito Fede
ral e Municípios equip-ara-s-e às operações de crédito definidas 
neste artigO~ para efeito de apuração dos limites tratados nesta 
resolução. 

Art. 29 As operações de crédito realizadas em um exer
cício não poderão exceder o montante âas -despesas de caj:>itai 
fixadas no orçamento anual, ressalvadas as autorizadas me
diante créditos suplementares ou especiais com finalidade pre
cisa, aprovadas pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta, 
observado o disposfo-no art. 37 do Ato das DisposiÇCiês Consti
tucionais Transitórias e o previsto nesta resolução. 

Art .. 39 As operações de c_rédito interno e externo dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respec
tivas autarquias, bem como a concessão de quaisquer garan
tias, observarão os seguintes limites: 

I- o montante- global das operações realizadas em um 
exercício financeiro não poderá ultrapassai o valor dos dispên
dios com encargos e amortizações da dívida vencida e veD.cível 
no ano, efetivamente pagos e a pagar. considerados os critérios 
de rolagem vigentes p~ra a dívida m9Qiliá:ria e para o endivida
mentO externo, atualizados monetariamente, ou vinte e sete 
por cento da Receita Líquida Real, -o que for maior; 

II- o dispêndio anual máximo com as amortizações, ju
ros e demais encargos de todas as operações de crédito, já 
contratadas e a contratar, inclusive o originário de parcela
mento de débitos relativos às contribuições sociais de que 
tratam os arts. 195 e 239 da Constituição, e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Servfço (FGTS) acrescido, ainda, 
do _valor devido, vencido .~.não pago, não poderá exceder 
a margem de poupança real e a quinze por cento da Receita 
Líquida Real. 

§ 1~' Entende-se por Receita Líquida Real, para os efei
tos desta resolução, a receita realizada nos doze meses anterio
res ao mês imediatamente anterior em que se estiver apuran
do, eXcluídas as receitas provenientes de operações-de crédito, 
de alienação de bens, de transferências oU doações recebidas 
com-o fim específico de atendei-" despesas de capftal e, no 
caso dos Estados, das transferências aos Municípios, por parti-
cipações _constitucionais e legais. _ 

§ -2~> Entende-se por Margem de Poupança Real, para 
o~- efeitos desta resolução, o valor da Receita Líquida Real 
deduzidas as Despesas Correntes Líquidas, atualizadas mone
tariamente. 

. § 39 Entende-se por Despesas Correntes Líquidas as 
realizadas nos doze meses anteriores ao mês imediatamente 
anterior em que se estiver apurando, excluídas as referentes 
aos pagamentos de encargos das dívidas ocorridas nos referi
dos doze meses e, no caso -dos Estados, as transferências aos 
Municípios por participações constitucionais e leg3is. 

§ 49 Para efeito de cálcuJo do dispêndio de que trata 
o inciso II deste artigo, serão computados os valores efetiva
mente pagos e a pagar em· cada exercício, considerados oS 
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critérios de rolagem vigentes para a dívida mobilíária e parã 
o endividamento externo. 

§ 5"' Os valores mensais utilizados para o cálculo da 
Receita Líquida Real e das Despesas Correntes líquidas serão 
extraídos dos balancetes mensais dos Estados. do DiStrito 
Federal, dos Mu~icípios e de suas autarqUias.- e- COrrigidos 
mês a mês, pelo Indice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC). da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística (FIBGE) ou, na sua falta, pelo Índice Geral de Preços 
(IGP), no conceito de disponibilidade interna, da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), adotando-se como base o dia primeiro 
de cada mês. . ,- __ 

§ 6"' Não serão computados, no limite definido no inciso 
II do caput deste artigo, os dispêndios com as operações garan~ 
tidas pelos Estados_, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, 
contratadas até 15 de dezembro de 1989. 

§ 7~ Não serão computadas, nos limites definidos nos 
incisos I e II do caput deste artigo, as garantias preStadas 
nos contratos de refinancia-mentos celebrados com o Banco 
do Brasil SI A, ao amparo da Lei n"7.976, de 27 de dezembro 
de 1989. . ~ _ ~ . ~· ·-

§ s~ Os dispêndios referentes ãs operações menciona~ 
das no § 6~ não serão computados para efeito do limite estabe
lecido no inciso I deste artigo. 

§ 9" Quando o tomador das operações ·cte crédito a que 
se refere o § 6~ atrasar, por mais de trinta dias. o pagamento 
do serviço da dívida, excluída nos termos do parágrafo ante~ 
rior, será o respectivo valor, corJt os acréscimos cOrrespon
dentes, computado para efeito da apuração do limüe definido 
no inciso II deste artigo. 

§ 10. Os Estados, o Distrito Federal e _os Municípios 
poderão pleitear ao Senado Federal que as garantias a sere,m 
prestadas não sejam computadas, para efeito dos limiteS1íxa~ 
dos neste artigo, desde que comprovem que: 

a) a operação de crédito seja destinada a financiar proje~ 
tos de·investimento bo~à tolagem da _dívida; 

b) o ente garantido possua capacidade de honrar os com~ 
promiss-o-s assumidos. 

§ 11. Os pedidos a que se refere ()pãrágfãfó anterior 
serão encaminhados ao 'senado Federai, devidamente instruí
dos com: 

a) documentação hábil à comprovação da capacidade de 
pagamento da entidade garantida; 

b) lei que autorizou a concessão da garantia n-ão compu~ 
ta da nos limites desta Resolução; 

c) comprovação da inclusão do_ projeto no orçarriento 
de investimentos das empresas sob o seu controle, bem como 
na Lei do Piano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias. --- -_:__ __ --- - --- - - - - -- -

§ 12. A concessão de garantia dos Estados, do DiStrito 
Federal e dos Municípios- a operações de créãiiõlii:teino e 
externo dependerá: 

a) do oferecimento de contragarantias sufiCientes pãra 
o pagamento de qualquer desembolso que o Estado, o Distrito 
Federal e os Municípios ·possám vir a fazer se chamados_ a 
honrar a garantia; 

b) de que o tomador não esteja inadimple"nte Com. o-ente 
garantidor ou com as entidades por ele controladas. 

§ 13. Considera-se em inadirnplência Os tomadoreS com 
dívidas vencidas Com prazo igual ou superior a tfinta dias 
e não repactuadas. 

Art.. 49 A celebração de operação de 'crédito, inclusive 
a concessão de qualquer garantia, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal, pelos Municípios ou por suas autarquias, somente 
será efetuada: -

I- se a entidade tomadora e/ou a entidade garantidora 
comprovarery,t estar adimplentes junto ao Pis/Pasep, Finsocial, 
Insututo NaciOnal de Seguro Social (1NSS) e Fundo de Garan~ 
tia por Tempo de Serviço (FGTS); ~ 

II- após a manifestação prév-ia do Banco Central do 
Brasil, relativamente ao cumprimento do disposto nos arts. 
29 e 3~ ?esta Resolução, no prazo de até dez dias úteis, contado 
a partir da data de entrada da solicitação; 

III - COJ? autorização legislativa para a operação; 
~V- ~pos a autorização prévia do Senado Federal. 
~rt. _59 -São cOndições indispensáveis à autorização para 

a reahzaçao das operações de crédito e_ da ampliação de limites 
de que trata esta Resolução, desde que seja: 

I -atestado o cumprimento do disposto no art. 212 da 
Constituição e no art. 38, parágrafo único do Ato das Dispo~ 
sições Constitucionais Transitórias; 

II- comprovado o pleno exercício da competência tribu~ 
tária que lhe confere a Constituição. 

Art. 69 As operações de crédito interno e_ externo de 
natureza financeira de interesse dos Estados, do Distrito Fede
ral. dos MunicípioS e das respectivas autarquias, hem como 
a concessão de garantí"as por parte daquelas entidades depen
dem de prévia e expressa autorização do Senado Federal, 
excetuada's as previstas no art. 9" desta Resolução. _ 

§ 1 o Os pedidos de autorização para a realização das 
operações a que se refere este _artigo serão encaminhados 
ao Senado Federal instruídos com: 

a) pedido do respectivo Chefe do Poder ExeCutivo; 
b) autorização legislativa para a-operação; 
c) atestado de adimplência junto ao Pis/Pasep, Finsocial, 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e Fundo d_e Garan~ 
tia por Tempo de Serviço (FGTS); 

d) análise financeira da operação acompanhada dos cro
nogramas de dispêndios com a dívida interna e externa e 
com a operação a ser realizada, bem como da demonstração 
da capacidade de pagamento do tomador; 

e) débitos vencidos e não pagos; 
f) comprovação de que o projeto está incluído nas Leis 

do Orçamento ·Anual, do Plano Plurianual e das Diretrizes 
Orçamentárias; 

g) parecer conclusivp exarado no prazo máximo de dez 
dias pelo Banco Central do Brasil quanto ao impacto mone;. 
tário, cambial, endividamento interno e/ou externo, à natureza 
financeira, demonstração da observância dos limites estabele~ 
cidos nesta Resolução, - -

§ 2~ Em se tratando de operações de crédito interno 
ou externo que envolvam aval ou garantia da União; a autori~ 
zação ficará condicionada ao recebimento, pelo Senado Fede
ral, de_ mensagem do Presidente da República, encaminhando 
exposição de motiVos do Ministro da Economia, Fazenda e 
Pianejamento, bem como os pareceres da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional e do Departamento do Tesouro Nacio~ 
nal, em conformidade aos procedimentos estabelecidos por 
legislação específica que trata da matéria. 

Art. 7~- Os títulos da dívida pública dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão ser lança
dos, oferecidos publicamente- oU-ter iniciada a sua colocação 
no mercado, com rendimentos pré~fixados ou pós-fixados, 
depois de prévia autorização do Senado Federal. 

§ 19 Os pe"didos da espécie deverão ser encaminhados 
· ao Senado Federal com informações sobre: 
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a) a quantidade de títulos da espécie já emitidos e perfor
mance dos mesmos junto ao mercado secundário; 

b) o perfil do endividamento da entidade_!.!missora após 
a efetivação da emissão de títulos pretendida; 

c) a observância dos limites fix3dos nesta Resolução e 
impacto da operação de crédito no mercado mobiliário em 
parecer do Banco Central do Brasil. 

§ 2~ OS túulos de quC trata este artígo deVeião guardar 
equivalência: CoriiOs fíú.ilos federais, e seus re-Spectivos prazos 
de resgate não poderão ser inferiores a seiS meses, côntados 
da data da emissão dos referidos títulos. 

§ 3~ Incluem-se nas disposições deste artigO os títulos 
a serem emitidos para atender à liquidação dos precatórios 
judiciaiS- peridentcs de pagamento, objeto do art. 35 e seu 
parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Tran~ 
sitórias. --

§ 4\' Os títulos_ de que tfata o parágrafo iTitcrior nao 
se incluem nos limites previstos no art. 3~ desta Resolução.-

§ s~ As emissões de títulos por parte dos Estados, do 
Distrito Federal e dos MunicípiOs, destinadas ao giro de títulos 
da espécie em cirCulação, fcrão sua autoriZaçãO -pelo Senado 
Federal sujeita ã demonstração de um esquema de amor-
tização. -

Art. 8" Em caso excepcional, devidamente justificado, 
os Estados. o Distrito Federal e os Municípios podúão pleitear 
a elevação temporária dos limites fixados no aà. :jo desta 
Resolução. 

§ 1~ A elevação de que trata este artfgo não poderá 
ser superior a vinte e cinco por Cento dos valOreS inicialmente 
atribuídos, conforme estabelece o art. 39 desta ReSolução. 

§ 2~ Ressalvam-se dos limites a q_ue se -refere o pará
grafo anterior os pleitos relativos a empréstimos e financia
mentos junto a orga-nismos multilaterais e a iríSiituiÇOes· esú·àn~ 
geiras oficiaís de crédito e fomento, com contrapartidas reali
zadas com recursos próprios do pleiteante. 

§ 3"' Os pedidos da espécíe deverão ser encarilinhados 
ao Senado Federal, instruídos com: 

a) lei autorizativa para a operação pretendida; 
b) características da operação: prazo, taxa de juros,_ en-

cargos, cronograma fiilari.Ceiro; - -
c) informações sobre a_ situação financeira do requerente; 
d) manifestação detalhada e objetiva do Banco- Central 

do Brasil quanto ao impacto da operação pleiteada em relação 
à política monetária e fiscal desenvolvida pelo Poder Execu-
tivo, à época da solicitação. - ---

Art. 9~ Os limites fixados no art. 3~ desta Resolução 
não se aplicam às operações de crédito por antecipação da 
receita orçamentária autofi.Z(fda por lei. 

§ 19 O saldo devedor das operaçõeS a ·que se -refere 
este artigo não poderá exceder a quinze por Cento da receita 
líquida estimada para o exercício financeiro que _estiver em 
curso, inclusive computada a receita liquida estimada p-ara 
a abertura de créditos suplementares aprovados, até a data 
de realização da operação. 

§ 29 O dispêndio mensal, compreendendo principal e 
acessórios, não poderá ultrapassar sete por cento da receita 
líquida estimada para o exercício financeiro que estiverm em 
curso, inclusive computada a receita líquida estimada para 
a abertura de créditos suplementares, aprovados até a data 
da realização da operação. 

§ 3~ As operações de crédito de que trata este artigo 
estão condicionadas aos limites estabelecidos nesta Resolução 
e deverão ser precedidas da manifestação do Banco Central 

do Brasil, quanto ao _seu enquadramento nos limites estabele-
cidos nos§§ 1" e 2\' deste artigo. _ 

§ 4" Entende-se por receita líquida estimada, para os 
efeitos desta Resolução, a receita total prevista para o exer
cício menos as estimativas das operaç6eS-de-crédito. as aliena
ções-de bens, e no caso de Estados, as transferências constitu
cionais por eles efetuadas. 

- § s~ As operações de que trata e~te_artigo deverão ser, 
obrigatoriàmente ,liquidadas em até trinta dias após o encerra.:. 
mento do exercício em que forem contratadas, excetuadas 
aquelas contratadas no último ano de mandato do Chefe do_ 
Poder Executivo, que deverão-ser liquidadas no próprio exer
cfcio, findo os quais ficará a entidade tomadora proibida de 
CO"niratar qualquer operação de crédito da espécie. 

§ 6n No último ano de exercício do r.nandato do Chefe 
do Poder Executivo Municip31, Estãdua_l_e do DistiitÕ Fede_ral, 
é vedada a contratação de operações de crédito de que trata 
este artigo, a-partir do primeiro dia do pefíodo de seís meses 
que anteceder a data das respectivas eleições. 

§ 79 No prazo de atê cinco dias úte-iS a contar do recebi
mento da solicitação, o Bãnco Central do Brasil pronunciar
se-á sobre a operação pretendida, relativamente aos limites. 
~-.:.::::-: § 8-? O Banco~ Central do Brasil informará, semanal-· 
mente, ao Senado Federal, as operaçõ-es da _espécie analisadas 
no período, fo_rnece!ldo dados sobre: 

a) entidade mutuária; 
b) entidade mutuante; 
c) prazo da operação; 
d) condições de contratação, tais como: valor, correção 

monetária, taxas de juros e demais encargos; 
.e) garantias oferecidas pela entidade mutuária; 
t) outros julgados úteis. 
Art. 10. Os Estados. o Distrito Federal, os Municípios 

e suas respectivas autarquias deverão renietei" ao Banco Cen
tral do Brasil informações mensais sobre a posição de seus 
endividainentos, indicando parã o cOnjunto de operação: 

I- o montante das dívidas flutuante e consolidada inter
na e externa; 

II - cronogramas de pagamento de amortizações e encar
gó.s das. referidas dívidas, inclusive aquelas Vencidas e não 
pagas; _ _ _ _ _ __ 

III - balancetes mensais e síntese. da execução orçamen
tária; 

IV -limites e condições aplicáveis, valores autorizados 
e valores já comprometidos. 

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil prestará 
inforrn3Ções m.e-ns-ãiS3o Senado Federal sobre a posição de 
endividamen_to dos Estados, do Distrito Federal, dos Muni-
cípios e de suas respectivas_autarquias. -

Art. 11. E vedado aos Estados, ao Distrito Federal, 
aos M_unicípios e as suas autarquias asSUmir compromissos 
diretamente com fornecedores, prestadores de serviços ou 
empreiteiras de obras, mediante emissão ou aval de promis
sórias, aceite de duplicatas ou outras operações similares. 

Art. 12. As resoluções_do Senado Federal autorizati
vas, para efeito destá __ Resolução, incluirão, ao menos,_ as se
guintes informações: 

I -valor_ da operação e moeda em que será realizada, 
bem como o critério de atualização monetária; -

II- objetfvo da operação e órgão executor; 
III- condições financeiras básicaS da operação; 
IV- prazo para o exercício da autorização, que será 

de no mínimo cento e oítCnta dias e no máximo de quinhentos 
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e quarenta dias para as operações de dívidas fundadas exter
nas, e de no mínimo noventa dias e no máximo de duzentos 
e setenta dias para as demais operações de crédito. 

§ 1"' Nas operações _de crédito autorizadas em confor
midade com o art. 89 desta Resolução, a condição de excepcio
nalidade será expressamente mencionada no ato autorizativo. 

§ zç Nas operações de crédito externo com garantia da 
União, a concessão de garantia se~:á expressamente mencio
nada no ato autorizativo. 

Art. 13. Os pedidos de autorização de que trata esta 
Resolução serão encaminhados pelo respectivo Chefe do Po
der Executivo diretamente ao Senado Federal e darão entrada 
em seu Protocolo Legislativo. 

ParágrafO único. CaSo o Banco Central do Brasil cons- _ 
tate que a documentação não é suficiente paia â. sua análise, 
soliCifãrá- ao -senado Federal, imediatamente e de. uma só 
vez, a complementação deis documentoS e ínforrriações, fluin
do. a partir do atendimento das exig€:ncias, noyo prazo de 
até dez dias para: se'u's pareCeres previstoS nesta.- Resolução. 

Art. 14. Os conúatos relat-ivos às operações de crédito, 
de que trata esta Resolução, deverão ser remetidos ao Banco 
Central do Brasil, no prazo máximo de trinta dias após sua 
efe.tivação, para efeito de registro e controle. 

Art. 15. A inobservância _da~ disposições da presente 
Resolução sujeitará os Estados, o Distrito Federal, os Muni
cípios e suas respectivas autarquias ·às sanções pertinentes, 
cabendo ao Banco Central do Brasil exercer a competente 
fiscalização, no âmbito dos mercados fin(J.nceiros e de çapitais, 
nas formas previstas na lei. __ 

Art. 16. O mon_tant~ e os servtços çl_as. dívidas aJ;e-çem 
refinanciadas, nos termos da Lei n~ 8.388, de 1991, serão 
computados nos limites definidos nesta Resolução. 

§ 1"' No exercício finailceiro em que forem celebrados 
os contratos de refinaricfafuento definidos no caput deste arti
go, não se aplicam oS lirriites previstos_ nos arts. 2~ e 3~, I 
e II desta Resolução. 

§ 2"' No prazo de trinta dias, após a celebração dos con
tratos a que se refere-o caput deste artigo, os Estados. Distrito 
Federal e Municípios deverão encaminhar cópia·s dos mesmos 
ao Senado Federal. 

Art. 17. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
que, a partir da data da assinatura dos contratos de refinancia
mento a que se refere a Lei nn 8.388, de 1991, e até 31 de 
dezembro de 1998, er.nitirem títulos da dívida pública mobi· 
liária, exceto aqueles destinados ao atendimento dos preca
tórios judiciais previstos no art. 33 da Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, terão -tOdo o saldo a que se refere 
o art. 1" da referida Lei, imediatamente considerado vencido, 
podendo ter executadas as garantias que lhe dão respaldo. 

Art. 18. Pai'a cfCiü)- do disposto no art. 2" da Lei n~ 
8.388, de 1991, é fixado o limite de onze por cento da Receita 
Líquida Real, definida no § 1" do art. 3"' desta Resolução, 
para os primeiros doze meses da assinatura do contrato de 
refinanciamento. .-.... -..-•. = ___ _ 

Parágrafo único. Após o período_ a que se refere este 
artigo, o limite será -de quinze por cento da Receita Líquida 
Real. · 

Art. 19. O disposto nesta Resolução não se aplica às 
atuais autarquias- finariCeiras. -

Art. 20. Os,Esfados, o Distrito Federale_Qs_.Mu_njçfpios 
são autorizados a emitir os títulos públicos especiais com canlc
terístícaS-, -c6n-diçõcs, finalidades e montantes exclusivamente 

previstos no art. 3' da Lei n'' 8.388, de 30 de dezembro de 
1991. 

§ 1P A eniissão dos títulos públicos especiais, caracte
rizados na forma do caput deste artigo, poderá ser feita tam
bém em montantes suficientes e prazos adequados para ínte· 
grarem garantias ou contragar_a_~t~as à União, na obtenção 
de empréstimos ou financiamentos externos junto a organis
mos internacionais multilaterais de fomento e instituições ·ofi-
ciaiS internacionais de crédito. -

§ 29 A emissão de títulos especiais, de que trata o pará
grafo anterior, deverá ser precedida de autorização legislativa 
específica e submetida à aprovação do Senado Federal. 

§ 3o A inadimplência do devedor emitente dos títulos 
públicos. de que trata o§ 1~ deste artigO, imPiicíúá no débito 
do valor equivalente à inadimplência à conta de reservas do 
Banco custodiante dos títulos junto ao Selic. 

§ 4"' o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamen
to definirá as condições adicionais necessárias para a aceitação 
dos títulos públicos especiais, definidos no § 1'·' deste artigo, 
em garantias ou contragarantias à" União. 

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 22. Revogam-:_se as disposições em contráriO. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece que, ao anunciar a última votação, deseja 
deixar bem claro que as emendas foram rejeitadas, pois tinham 
parecei contrário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em Votação. 
Os Srs. Senadore-s Que ã ãj)foVàm queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgaçãó. 

O Sr. Raimundo Lira-Sr. Presidente, eu pediria permis
são a V. Ex• para fazer breves considerações a respeito desse 
as-su-nto. -- · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Nobre Sena
dor Raimundo Lira, a palavra de V. EXf será sempre muito 
i;Jem acolhida nesta Casa. Mas lembro a V. Ex~ que este é 
o item 1 da pauta. E V. Ex~ recolheu nos aplausos, certamente, 
a manifestação de~ reconhecimento_ cte todos os seus pares. 
Isso talvez já fosse -bastante para estimulá-lo a prosseSuir em 
novas tarefas. 

_ O Sr. ~airnundo Lira - V. Ex~ go~tará de ou vir o que 
falarei nos dois minutos que usarei da palavra, Sr. Presidente. 
Tenho a permissão de V. Ex~? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre orador. 

O SR. l!AíMlJNDOLIRÀ (PFL- PB. Para breve comu
nicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, quero, neste instante, agradecer penhoradamente a 
todos aqueles que colaboraram comigo, a come_çar -por V. 
Ex~, que colocou todos os instrumentos necessários - huma
nos e materiais - à disposição da Comissão de Assuntos 
Económicos. 

QuerO agradecera Assessodâ do Senado~tederal __:_ re
presentada pelos assessores Mauro, José Luiz e Juarez -
que ColaboroU rrluito nesse projeto; e tambéin ãos LídereS 
partidários, especialmente ao Senador Ronan Tito, que cola
borou no aperfeiçoamento do texto final do meu susbtitutivo. 
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Quero deixar este preito de gratidão_ por um trabalho 
que considero da maior importância não só para o senado, 
mas, sobretudo, para o nosso PaíS .. Muito obrigado~ 

o SR. PRESl[)ENtif"{Mauro l!enevldes) .cc- A Presi
dência cumprimenta o Senador Raimundo Lira pelo excelente 
trabalho que desenvolveu durante 90 dias, tentando conciliar 
as tendências do PlenáiiO para o ·ãprl'mor~rtlento da matéria. 

A PresidÇncfa" pede aos Srs. Senadores que permaneçam 
em plenário. Será votada uma lei compiementar, que exige 
o quorum de 41 Senadores para o seu acolhimento. Portanto, 
a presença de V. Ex~s é indispensável não apenas nessa maté
ria, mas nas subseqüentes. 

O SR. PRESIDENTE (Maqro Benevides) ~Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 6, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

Votação, em turno suplementar, do Projeto de 
Resolução n? 6, de 1991, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que dispõe'~obr~ foi'inalidades e çritéiios_ 
para a apreciação dos at9s de outorga e de renovação 
de concessão ou permissão de serviço de radiodifusão 
sonora e de __ sons e imagens, tendo 

PARECER sob n' 418, de 1991, da 

- Comissão Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. (Dependendo de Parecer sobre a Emenda de 
Plenário.) . . , 

Sobre a mesa, Parecer da Comissão de ConstituiÇão, Jus~ 
tiça e Cidadania, que será lido pelo Sr. 1' Secretário. -

É lido o seguin~: . . . . .. 

PARECER N• 220, DE 1991 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre a Emenda n? 1, de Pltnário, ao Projeto de Reso. 
loção n? 6/91, que "dispõe sObre formalidades e critérios 
para a apreciação dos atos de outorga e de renovação 
de concessão ou permissão de serviÇo-de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens". 

Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 
Vem a exame desta Comissão, de aut6ría dci riõ-bre-Sena

dor Oziel Carneíro, a Emenda n~ 1, dC._Pfenário, ao PrOjeto 
de Re5olução n' 6/91, que "dispõe sobre formalidades e crité
rios para a apreciaçãO dos ~úos de outorga e dê renovação 
de concessão ou permissão de serviço de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens". "'" .. 

Pretende a emenda apresentada altcrar·o p-raz-o para reali
zação de audiência pública com autoridades e lideranças_dÇI 
município, sede da emissora interessada, de trinta para quinze 
dias, a partir do recebimCnio do p-rocesso pela Comissão de_ 
Educação. . . . · . · 

O art. 223, § 19 , combinado coin o irt. 64-,_§ zi_!__da Col}~_ti~ _ 
tuição Federal, estabelece o prazo de 45- dias, a contar do 
recebimento da Mensagem do Executivo para apreciação, pelo 
Senado Faderal, dos a tos de outorga c renovação de concessão 
ou permissão de serviço de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens. TendO enl vista tratar-se de matéiia sujeita a prazo 
(art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno. do_ Senado 
Federal) deve ser incluída em Ordem do Di3 n<? 35<? dia de 
sua tramitação, em regime de urgência. 

Ora, o prazo de trillta dias para a realização de audiências 
públicas conforme previsto originalmente no art. 3o da Reda
ção do Vencido, configura-se praticamente incompatfVel com 
a tramitação urgente da matéria. 

Nestes termos, somos de parecer favorável à adoção da 
Emenda n\' 1, de ·Plenário, do nobre Senador Oziel Carneiro, 
que e_stabelece o prazo de quinze dias para a realização de 
audiências públicas, por conferir maior agilidade ao processo 
de análise dos atos de outorga e renovação de concessão e 
permissão de serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1991. - Nelson 

Carneiro, Presidente -Cid Sabóia de Carvalbo,Relator - El~ 
do Alvares- Alfredo Campos - Wilson Martins - Antonio 
Mariz - Josaphat Marinho - Meira Filho - Jutahy Maga
lhães - Amazonino Mendes - Garibaldi Alves - Odacir 
Soares- Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nos termos 
do art. 140 do Regimento Inferno, designo o nobre Senador 
Meira Filho para proferir parecer sobre a emenda. 

O SR. MEffiA FILHO (PFL - DF. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, acolhemos o Parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Ciâ3dãriia, que é favorável à adoção 
da Emenda n·~ 1, de Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os pareceres 
são favoráveis -à emenda. 

A matéria será incluída em Ordem do Dia oportuna
mente. 

- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3: 

VOtação; em- tUrno único, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 26, de 1991MComplementar, de autoria do 
Senador Ronaldo Aragã_c;>_, que altera a Lei CompleM 
mentar n9 41. de 22 de dezembro de 1981, tendo 

PARECE!Uavorável, sob n' 39, de 1991, da Co
missão 

-· de Assuntos Económicos. 
A discussão· da matéria foi encerrada na sessão do dia 

17 do corrente. 
A Presidênciã esclarece ao Plenário que a matéria depen~ 

de do voto favorável da maioria absoluta. Se a matéria não 
alcançar o quorum de 41 Srs. Senadores, será considerada 
rejehada. 

O -Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pela or
dem. Sem reVisão -do orador.) - Solicito a V. Ex~ -que-~ 00-in 

·relação ao Item 2 da Ordem do Dia- de hoje, peça à Comissão 
-Díietora que preste atenção -às referênciaS- ao Miôistério da 
Infra-Estrutura. Deve haver modificação, porque esse Minis
tério não existe mais. No seu lugar, há o MiniStério dos Trans
portes e a Se~retaria das Comunicáções. -. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa-fici 
atenta â itiforri1_3çãõ po ~oDre Senador Jut~hy Magalhães. 
A Comissão Diretora fará a redaç~o final com as cautelas 
habituais. -
- Peço ãoS srs. --Sena-dOreS" qUe ocupem oS seus lugares. 
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O Sr. Marco Maciel --Sr. Presidente, peçO- a palavra 
para encaminhamento de votação da matéria: - --

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a pala
vra o Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL ~ PE. Para encaminhar. 
Sem revisão dQorador.)- Sr. Presidente, depois de analisar 
detidamente _a proposição de autoria do nobre Senador Ro
naldo Aragão,_ entendemo~ que não temos como acolhê-la, 
por considerar que ela gera excessivo encargo firlanceiro_s_obre 
a União, já combalida por inúmeros compromissos, cjuer de 
ordem externa, quer de ordem interna. Daí por que, Sr. Presi
dente, em rápídas palavras, gostaria de _dizer a V. Ex~ e ao 
Plenáiíà-que não ternos cómo votar favoravelmente à apro
vação da referida matéria. 

Admitimos, todavia, se tal for possível regimentalmente, 
discutir_ com_o_ nobre au_tur e, se for _o caso, com o. Líder 
do seu Partido, o Senador Humberto Lucena, meios e formas 
de ladearmos, a meu ver, as razões que impossibilitam ofere
cer, de minha parte, um voto favorável à referida proposição. 

Trata-se de lei complementar, Sr. Presidente, e como 
tal exige quorum qualificado para a sua aprovação. Sabemos 
que se ela não obtiver os 41 votos -favoráveis, não será apro
vada. E eu quero, de plano, dizer que não temos ·como votar 
favoravelmente._ -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência consulta se o nobre Líder Marco Macie_l vai pedir o 
adiamento -dessa matéria, porque o requerirriento de V. Ex• 
não chegou aind_a à Mesa. 

O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, gostaria de 
saber s_e o _autor da proposição concorda, ou o seu Líder, 
o nobre Senador Humberto Lucen~. 

O SR. PRES]OENTE (Mauro Benevides) - O nobre 
Senador Ronaldo Aragão, neste exato momento, não se en
contra em plenário. 

O Sr. Ronari Tito ----:-_Sr. Presidente, trata-se da prorro--_
gação de incentivos fis_cais, algq que já foi concedido ao Acre. 
Essa matéria é pacífici.- =-- c_ 

Para o bom desenvolvimento dos trabalhos, concito o 
meu Líder, Senador Humberto Lucena, a concordar com o 
adiamento, para que a pauta possa prosseguir. 

O SR; PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A Presi
dência eSpera o requerimento -dos nobres Líderes Marco Ma
ciel e Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA·- Sr. Presidente, a Lide
rança concorda com adiamento da matéria pOf" 24 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, requerimento que vai ser lido pelO Sr. 19 Secretário. 

É lido o -seguinte 

REQUERIMENTO N• 449, DE 1992 

Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do 
art. 279 do Regimento Interno, req-ueiro adiamento da votação -
do Projeto de Lei do Senado n• 26191-Complementar por 24 
horas. ··· · · 

Sala das Sessões; 24 de junho de 1992. -Marco Maciel 
- Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento dos nobres Líderes Marco Maciel e Humberto 
Lucena, propondo o adiamento da matéria por 24 horas. 

Os Srs. Senadores que o aprOvam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
Será concedido o adiamento pelo prazo solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N• 2, OE !992 

(Incluída em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 358, _caput, do Regimento In~~rno .. ) 

Inclui artigo no texto da Constituição Federal, con
ferindo competência ao CongressO N3.dOnã.l para desü
tuir Ministros de Estado e Secretário da Presidência 
da República. (1" signatário: Senador Francisco Ro~ 
llemberg.) (1' sessão de discussão.) 

Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição n~ · 
2, em primeiro turno. (Pausa.}" -- -

:Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros-
seguim-ento na próxima sessão. -

· ·o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N' 3, DE 1992 

(Incluída em Ordem· do Dia, nos termos do 
arL 358, caput, do Regimerito I:Oterno.) 

Altera dispositivos da Constituição Federal. (lo:> 
signatário: Senador Odaçír Soarês..} 

Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição- n~ 
3, em primeiro turno. (P3usa.) 

Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prm;-
següimento na Próxima sessão. · --

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevioes) - Item 6a: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 9, OE 1990 

(N• 4.432/89, na Casa de origem) 
Cria o Programa DiáriO áo Conii'essQ_NacionaC 

para divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo na 
_televisão, e determina outras providências. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente. qual é o item 
a ser votado? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi-. 
dência esclarece ao nobre Senador- Jutahy Magalhães .. que é 
o Item 6a. 

_O Sr. Marco Maciei-Sr. Presidente, o substitutivo sobre 
a matéria não foi àpensado? Não o estoU vendo aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beiievídes) - A Presi
dência esclarece_à Casá que. em razão de lapso ocorrido na 
imprensa da Ordem do Dia, retira essa matéria; ela ingreSSará 
na Ordem do Dia da sessão de amanhã, já coni a publicação 
ultimada, sem nenhuma dificuldade a mais. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 10, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno.) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe 
sobre critérios para outorga e renovação de concessâo ou 
permissão de serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens. (Dependendo de Parecer.)_ 

DesignO o -Se'nador Meira Filho para proferir. parecer 
sobre a matéria. 

O SR. MEJRA FILHO (PFL -c- DF. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

De autoria rlo nobre Seriador Jutahy Magalhães, vem 
a meu exame o Projeto de Lei do senado n~ 10, que "dispõe 
sobre critérios para -c:Yutorga: e·rcnovação--de Cónce_ssão ou 
permissão de servíço de radiodifusão sono_r_a e de sons_ e ima-
gens". _ _ 

Pretende a medida estabelecer critérios adicionais ao pro~ 
cesso técnicO qi.re regula táis corlCorréncias, ·de modo a coibir 
que "bens públicos", assim eitt'endídos os _serviços de radiodi~ 
fusâQ, sejam uobjeto de troCas pOlítiCaS e fãvores_ governa
mentais. Objetiva, portanto, leVar "para mais Iángc do alcance 
do Executivo o pOder de arbítrio, já reduzído pelas normas 
do art. 223 da CF", concedido na alínea a do artigo 16 do 
Regulamento dos_ Serviços de 'Radiodifusão, ilistituTdo pe~o 
Decreto n' 5.279, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
dada pelo Decreto_ n" 91.837/85, in verbis: 

"a) ConstituJ atO de· livre escolha do Presidente 
da República a outorga de concessão, e :do Minist_ro 
de Estado das Comunicações a outorga de permissão, 
para explora~ã9 de_ ~erviç<;> de radiodifUsãO." 

Trata igualmente a presente propositura de resgatar os 
princípios consagrados no art. 221 da CF no que se refere 
ao caráter educativo e cultural que devc_scr conferido à progra
mação veiculada evitando _seu desvirtuamento", no sentido 
da exploração estritamente comercial, em detrimento dos inte-
resses da população_". _ . 

Ao Projeto e·m exame ~oram aprcs_Crt_taqas duas em~r:das 
de autoria dos nobres Senadores Maurício Corrêa e Affonso 
Camargo, respectivamente, _às _quais 'nos' referim-os separa
damente. 

ObjetiVa O-ilustre-s-enador Mauf(cio Corrêa, com sua 
emenda aditiva, vedar "aos diretores e administradores de 
empresas que explorem serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imageQ.s, pleitearem novas concess6es ou permissões 
no mesmo município ou em município contíguo ao onde já 
está explorado o mesmo tipo de _serviço de radiodifusão, pelas 
mesmas empresas que dirijarri ou administrein", resguardan
do, porém, em seu parágrafo único, ·-a direito adquirido do_s _ 
concessionários Ou permissionários, respeitando o prazo de 
duração da outorga até que se expire, não sendo mais, a 
partir daí, permitida a renovação da outorga-·da concessão 
ou permissão de empresa que se aplicar neste caso. 

A pfesente emenda .--:riitiva altera, em boa hora, o art. 
12 do Decreto-Lei n' 235, de 28 de fevereiro de 1967, bem 
como o art. 14, ib do Decreto n" 91.837, de 25 de outubro 
de 1985, pondo fini ao "privilégio de exclusividade". impen
sável em se tratando da exploração de serviços públicos. espe
cialmente nos de radiodifusão, pelo que opinamos- pdõ seu 
acatamento. 

Çhega tamb~m a emenda, de autoria do ilustre Senador 
Affonso Carnatgo, que suprime o parágnifO único do artigo 
29 que menciona o Conselho de Comunicação Social como 
órgão competente para receber relatórios~anuais por parte 
das empresas. 

Tendo em vista as disposições da Lei n'_8.389/91 que 
institui o referido Conselho,· cabe -ao Congress(J Nacional_ o 
envio ao mesmo, das informações julgadas pertinentes, com 
o que concordamos. Acolhemos, assim, a emenda. 

De outra parte, entendemos imprescindível estabelecer, 
elll lei federal, critériOS- e'specífiCOS de julgamentO dos pro
CeSSOS submetidos para análise do Cop.gresso· Nacional, de 
modo a dotar as ComissõeS pertirientes das duas Casas do 
Legislativo de i~strumento adequ3:do para tal tarefa, eyitando 
a mera ratificação dos atos do Executivo. __ _ 

Assim é que, no intuito de aprimorar os-conceitos espo~ 
sados pelo eminente Senador Jutahy Magalhães nesta propo
sição, somos de parecer favorável a sua aprovação, nos termos 
do se_guinte 

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO. No 10, DE 1991 

Dispõe sobre critérios para outorga e renovação 
de concessão ou permissão e autorização de serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

o-côngr~sso·N~acíOnal decreta: 
Arl: 19 O prõcesso de outorga e renovação de conces

são e permissão e autorização para o serViçO de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens obedecerá às exigências do art. 
175 da Constituição Federal, competindo ao Presidente da 
República autorizar a entidade que melhor se qualificar, obser
vadas as exigências téCii.kas-dos editais específicos e os critériOs 
indicados nesta lei. 

Art._ 29 A apreciação dos_atos_de outorga e renovação 
de conCessão, permissão e au-torização pelo Congresso Nacio
nal, nos termos do art. 223 da ConstituiÇão-_l?ederal, far-se-á 
à vista dos seguintes documentos, que deverão instruir os 
respectivos processos, onde couber: 

I- quanto aos de renovação: 
a) exposição de motivos do Ministro da Infra~Estrutura; 
b) requerimento da conces.sionária qu -permissionári~.:So

licitando a renovação, do qual deverá constar a declaração 
de que não infringe as vedações do § 59 do art. 22q da Consti- -
tuição Federal ( cf. Código Penal, art. 299- falsidade ideoló-
gica); · 

c) comprovação de estar a emissora em dia com suas 
obrigações sociais e contribuições sin-dicais, noS termos da 
legislação em _yigor; 

d) certidão de quitação de tributos; 
e) relação de todos os empregados da emissqra, com as 

respectivas funções; 
O laudo de vistoria técnica do Dentei; 
g) informação do Dentei sobre a existência ou não de 

processo de apuração, em andamento, e de qualquer infração 
cometida pela emissora durante o último período de vigência 
de sua concessão ou permissão, em ca:so positivO, a documen
tação integral do processo relativo à 'iõ.fração, bem como de 
denúncias apresentadas em relação à emissora; -

h) parecer da Diretoria Regional do pentel sobre o pro
cesso de- renovação; 

__ i) parecei- da Secretaria Nacional de Comunicações sobre 
o processo; 
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j) documentos atualizados revelando a composição ado~ 
nária da emissora e eventuais alterações havidas em seu corr~
trato social durante_ o período de vigência da outorga, nos 
quais se esclareça se os requerentes foram cedentes ou conces
sionários de cotas, açõcs ou outros meios de transferência 
do controle direto ou indireto da sociedade; 

l) informação, pela- emissora, da programação semanal 
que venha sendo executada, discriminando os horários dedica
dos ao jornalismo, de geração própria e de retransmissão; 

m) manifestações de apoio ou de contestação à renovação 
da concessão apresentadas em qualquer instância durante o 
processo; 

II- quanto aos de concessão: 

a) exposição de motivos do Ministro da Infra-Estrutura, 
da qual constem as razões que o levaram a autorizar a abertura 
de licitação; -

b) requerimento das entidades que pleitearam a conces
são ou permissão. do qual deverá constar declaração de que 
não infringem as vedações do § s~ do art. 220 da Constituição 
Federal (cf. Código Penal, art. 299- falsidade ideológica); 

c) cópia do edital que abriu a concorrência; -
d) cópia de todos os documentos apresentados pelos con

correntes em cumprimento aos itens do edital, especialmente: 

l-atos conStitutivos e alterações subseqüentes das so
ciedades; 

2- quadro societário atualizado, do qual constem o nú
mero, o valor e o tipo de ações de ca(:ja sócio; 

3- certidão de quitação de tributos por parte de cada 
acionista ou cotista; · 

4- documentos relativos a cada cotista ou acíoniSta; 
5- demonstração de recursos técnicos e finan-ceiros; 
6- proposta de programação a ser desenvolvida, deta-

lhando período dedicado a jornalismo -e a debates de temas 
locais. e regionais; 

7-eventuais alterações no contrato social; 
8- cópia do contrato para execuçã-o dos serviços de ra

diodifusão;-, 
e) estudos técnicos apresentado-s pelas entidades e sua 

avaliação pelas diversas instâncias da secretaria Nacional de 
Comunicações; 

f) levantamento da capacidade económica da cidade pre
tendente; 

g) estudos da viabilidade económica da implantação de 
emissoras .de radiodifusão sonora e de sons· e Imagens não 
previstas no Plano Básico- de Distribuição de Canais corres
pondente; 

h) pareceres e estudos desenvolvidos pela Secretaria Na.:. 
cional de ComuniCáçóes em relação ãs propostas-- apresen
tadas; 

i) informação de_ eventuais exigências ou esclarecimentos 
adicionais solicitados a cada pretendente; 

j) informação oficial do Ministério sobre a participação 
das· empresas pretendentes ou de qualquer de seus sócios em 
qualquer outra emissora de rádio ou televisão no País; no 
cas-o .afirmativo, indicação do locãl da concessão ou permissão, 
potência da emissora e vínculos com a programaÇãO de qu3I
quer rede de,rádio ou de televisão;· 

l) informação· sobre a existência de previsão de -riõvOS 
canais para a localid<ide; -

m) informação sobre a composição acionária e·vfnculos 
de programação de outras emissoras- que·-opere-in na cidade 
ou região abrangidas pelo edital; 

n) recursos- Ou documentos de apoio oU: contestação- a 
- qualquer das socíedádes pi"eü::ndentes; -

o) em caso de igualdade entre as pretendentes quanto 
aos requisitos legais, técriicos e fínã:ilCeiros, a inform::_t.ção das 
razões que levaram à escolha da vencedora; 

p) infrações registradas no Dentei quanto a outras -emis
soras de propriedade da sociedade ou de acionistas da entidade 
pretendente; 

q) termo de compromisso firmado pelos pretendentes, 
no qUal se assegure o cumprimento, em parficulai, na progra
mação, do disposto nos. arts. 5•, IV e XIV, 220 e 221 da 
co-nstituição Federal; 

r) docunientos·que deram origem à abertura da licitação. 
Art. 39 Após sua qualificação técnica, as empresas plei

teantes de concessão, permissão ou renovação serão compa
radas pela sua programação, considerando-se vencedora aque
la que melhor atender aos princípios citados no art. 221 da 
Constituição Federal. 

Art. 4~ Os diretores e administradores das empresas 
de que trata esta lei não poderão participar da direção de 
outra concessionária ou permissionária do mesmo tipo de ser
viço de radiodifusão, no mesmo municfpio ou em município 
contíguo onde se pretende instalar a nova emissora. 

Parágrafo único. -o disposto no caput deste artigo so
mente se aplicará às atuais empresas permissionárias ou con
cessionárias de serviços de radio_difus_ão, na época em que 
for solicitada a renovação da concesSão ou permissão respec
tiva. 

Art. 5"' Para o cumprimento desta lei, o Poder Execu
tivo reverá e adaptará seus procedimentos e formalidades, 
no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publi
cação. 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor ~na-data de sua publi
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em cOntrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
concluiu favoravelmente, nos termos dO substitutivo. 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, nos termos regimentais, para reCebimento de emendas. 

- - ___ , ' - --

0 SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 8: 

PROJETO DE I;EI DO SENADO 

N• 95, "DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno_) 

De autoria do Senador Eduardo Suplicy. que_ dis
põe sObre a divulgação dos principaiS deVedores junto 
à Secretaria-da Receita Federal, ao Ministério-do Tra
balho e da Previdência Sócial e Caixá Ecóúómica Fede
ral e dá outras providências. (Dflp(:mdendo de parecer.) 

Designo o -nObre Senador José Fogaça para proferir o 
parecer. 

O SR, JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para profe_rir 
parecer. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente. Srs. Sena
dores, trata-se de projeto de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy, que dispõe sobre a divulgação dos priricip3.ís deve
dores junto à Secretaria da Receita Federal, ao MinisfériO 
do Trabalho e Previdência Social e Caixa Econóniica Federal. 

Esse projeto de Senador Eduardo Suplicy; em sua origem; 
visava à publicação dos devedores da Receita Federal. do 
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Ministério do Trabalho e Previdência Social e também da 
Caixa EcohómicáFederal. 

Entendemos que o preceito constitucional da publicidade, 
que deve nortear as ações_ da Administração Pública, não 
deveria ficar restrito apenas a essas instituições. Acabamos 
por apresentar, Sr. Presidente, um Substitutivo que amplia 
o espectro atingido por esse projeto, fazendo com que sejam 
aí incluídos tOdos os débitos refativos às_ __ empresas estatais, 
às_entidades de economia mista ou às autarquias. 

Estamos. portanto, apresentando um -Substitutivo que, 
no seu flrt. 3" diz: 

""As relações de devedores serão publicadas nos 
seguintes pfazos e condições: 

I- até o décimo dia útil após o encerramento 
de cada trimestre civil, dos 500 (quinhentos) maiores 
devedores do Tesouro Nacional, relativamente aos tri
butos de competência da Cnião; 

II -até o décimo- dia útil após -o encerramento 
de cada quadrimestre civil: -

a) dos SOO (quinhentos) maiores devedores da Pre
vidência Sociaf, -relativamente às receitas destinadas 
ao seu custeio; 

b) dos 500 (quinhentos) rnaioies- devedores do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

III -até o décimo quinto dia após o encerramento 
de cada mês civil, das entidades financeiras que, no 
mês anterior. excederam os limlies preVistOs na legisla
ção relativa ao Sistema Financeiro-Nacional; 

IV- até o décimo dia do quinto e décimo primei
ro meses. civis, dos 500 (quinhentos) maiores devedores 
de cada entidade da Administração Indireta da União, 
excetuados o INSS e o Banco Central do Brasil." 

Trata-se de iniciativa fundada nos preceitos constitucio
nais, notadamente o da Publicidade, que norteará as ações 
da administraÇão pública, conforme preceitua ó art~ 37 da 
Constituição Federal. 

De Jato, a divulgação dos devedores do Tesouro Nado-:. 
na!, da Seguridade Social, e, em suma, de todos aqueles que 
se encontrarem em situação de inadimplência para com qual
quer entidade da administração pública é um imperativo não 
só do princípio da publicidade, mas também, e, principal
mente, do da prevalência do interes:se público sobre os direitos 
e garantias individuais. 

Por outro lado, a divulgaçã-o dos débitos para com o 
Estado, para fíris de conhecimento público, garante ao cida
dão, além de outros direitoS, o-direito de acesso à informação, 
consubstanciado no inciso IV do art. 59 da Constituição Fede
ral e o de ação para denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da UnHio (Constituição Federal 
art. 74, § 2'). 

Aduza-se que a publicídade dos atos da administração 
pública é, também, gan~ntidora dos princfpios -áa-legalidade 
e moralidade, previstos no artigo 37 da Carta Magna, e, ainda, 
permite ao Congresso Nacional exer~~r as suas· atribuições 
constitucionais, com destaque para as de fiscalização-dos atas 
do Poder Executivo (CoriStituição Federal, artigo 49, inciso 
X). 

Portanto, a proposição está perfeitamente adequada ao 
nosso sistema jurídico-constitucionaL 

No entanto, quanto ao seu mérito e· â técnica legislativa 
torna-se necessário-aperleiçoá~la, para qo-e alcance os obje
tivos colimados. 

Desta forma, há que complementar-se· a proposição, de
terminando a divulgação dos devedores para com a Adminis
tni.ção Pública em geral, quer direta ou indireta, conside
rando-se que todas as entidades dela encontram-se regidas 
pelos princípios da vinculação dos atos administrativos e da 
indisponibilidade dos bens e direitos públicos. 

Por conseqüência, a proposição deve determinar a divul
gação dOs devedores para com o Tesouro Nacional, a Previ
dência Social, o Fundo de Garantia do Tempo- de Serviço, 
e para com todas as demais autarquias, empresas ~statais e 
sociedades de _ec_onomia mista. 

Outrossim, deve a proposição delímitar com exatidão as 
características da divulgação, exigindo que sejam discrimi
nados não só a identificação dos devedores, mas também o 
montante atualizado dos débitos e a situação em que se encon
tra a exigibilidade deles. 

Desta forma, somos pela aprovação do presente Projeto 
de Lei, na forri1a do Substitutivo a seguir enunciado. 

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 95, DE 1991 

Dispõe sobre a divulgação dos devedores do Tesou
ro Nacional, da Previdência Social, do Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço, e das entidades da Adminis
tração lndireta da União, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ O Poder Executivo promoverá a divulgação dos 

débitos para com o Tesouro Nacional. a Previdência Social, 
o Fundo de Garantia 'do Tempo de Serviço, e as entidades 
da Administração lndireta da União. 

Art. 2" A divulgação prevista nesta lei será feita pda 
publicação, no Diário Oficial da União, de relações de devedo
res, nos prazos e condições nela estabelecidas, obedecendo. 
à ordem decrescente do valor consoliclado do débito, no mês 
anterior ao da publicação, abrangendo o principal, a atuali
zação monetária, a multa e os juros de mora respectivos. 

§ 19 Das relações de que trata este artigo, além da iden
tificação completa do devedor, inclusive do número de sua 
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas, deverão constar a data de vencimento 
do débito, o seu valor consolidado, e a situação~ devidamente 
especificada em que se encoiltrar a sua exigibilidade, no mês 
anterior ao da publicação, ainda que esta esteja suspensa. 

§ 29 A especificação da situação prevista no parágrafo 
anterior discriminará, no mínimo, o seguinte: --

a) em exigibilidade administrativa, sem suspensão; 
b) inscrito na dívida ativa, não ajuizado; 
c) inscrito na dívida ativa, em ação judicial; 
d) com exigibilidade suspensa por recurso administra-

tivo; 
e) com parcelamento; 
f) _com exigibilidade suspensa por ação judicial. 
Art. 3" --As relações de deveçlor_es serão publicadas nos 

seguintes prazos e condições: 
I- até o décimo dia útil após o encerramento de cada 

trimestre civil, dos_SOO (quinhentos) maiores devedores do 
Tesou.ro Nacional, relativamente aos tributos de competência 
da União; 

II -até o décimo dia útil após o encerramento de_ cada 
quadrimestre civil: 

a) dos 500 (quinhentos) maiores devedores da Previdên
cia Social, relativamente às receitãs-destinadas ao seu custeio; 
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b) dos 500 (quinhentos) maiores devedores do Fu!ldo 
de Garantia do Tempo de Serviço; __ 

III- até o 15~.(décimo quinto) dia após o encerramento 
de cada mês civil, das entidades financeiras que, no· mês ante
rior, excederam os limites previstos na legislaçã<? relativa ao 
Sistema Financeiro Nacional; 

IV- até o 10" (déclm-6) dia útil do quinto e décimo pri
meiro meses civis, dos 500 (quinhentos) maiores devedores 
de cada entidade da Administração Indireta da União, exce
tuados o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e 
o Banco Central do Brasil. · 

Art. 4~> A publicação das relações de devedores inter
romperão os prazos prescriclonais relativos aos débitos que 
dela devam constar. 

Art. 5"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 69 Revogam-sé as disposições em coritiáifo. 

É importante ressaltar, Sr. Presidente, que o ato pelo 
qual essas dívidas sejam publicadas, e~ses débitos sejam publi~ 
cados no Diário Oficial, tenham o efeito de suspender o prazo 
prescricional. E~sa vantagem para o Poder Público ao mesmo 
tempo é assegurada pelo projeto. 

De modo que, Sr. Presidente, como-substitutivo, se a pro~ 
vado por esta Casa ainda teremos um turno suplementar. 
É evidente que ainda também o projeto, no curso da ,:;ua 
votação no primeiro turno, poderá receber as emendas dos 
Srs. Senadores, de modo que ainda há urna etapa a cumprir, 
uma série de momentos tramitacionais a serem cumpridos 
por este projetO, mas, desde logo, quercffios-ressaltar aqui 
a sua importância e dizer que o nosso parecer -ê favorável. 

O SR. PRESIDENTE (lvlauro Benevides) - Parecer in
clui favoi-ave1mente ao projeto, -nos termos do substitutivo 
que apresenta. - -

A matéria ficará sobre a mesa durante cin~o s_~ssões ordi
nárias. 

O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- !~em 9: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 132, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

De autoria do. Sellador Eduardo Su_plicy, que dis
põe sobre o depoimento de autoridade ou cidadão pe
rante as Comissões da Câmara dos Deputados, do Se
nador Federal e do Congresso Nacional. (Dependendo 
de parecer.) · 

Designo o n9bre Senador Jutahy Magalhães para proferir 
o parecer. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para pro
ferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: Este parecer foi lido na comissão e não chegou 
a ser votado. 

De autoria do ilustre Senador Eduardo Matarazzo Supli~ 
cy_, é submetido a esta Comissão, em grau de deCi}ião termina
tiva, o presente Projeto· de Lei, que objetiva estabelecer nor
mas disciplinadoras do depoimento de autoridade ou cidadão 
perante as Comissões da _ÇâDl~~ª- _dos Deputados, do Senado 
Federal e do Congresso Nacional. _ 

2. A proposição está justificada sob os seguintes argu
mentos principais: 

a) a Constituição Federal de 1988 ampliou, considera
velmente, o âmbito de competências do Legislativo, em parti
cular o das Comissões_ de su~s Casas e do Congresso Nac~on~l; 

b) dentre as atfibuições corresp-ondentes a essa amplia
ção de competências, destaca-se a prevista no item V, do 
§ 29, do art. 58 da Constituição, que consiste no poder de 
"solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão"; 

c) pressupondo~se que "os membros da sociedade têm 
o dever ético de colaborar com as instituições ... ", observado, 
porém, o princípio constitucional de que "ninguém é obrigado 
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei", cabe regular a matéria em "diploma normativo infra-
constitucional"; · 

d) desse modo, ao tempo em que se estabelece a disci
plina normativa do dever de depor, tutelam-se os direitos 
e definem-se as responsabilidades do depoente. 

3. Parece-nos que o autor ieln razão nas motivações deter~ 
minantes de sua iniciativa. 

De fato, a prerrogativa prevista no referido item V, do 
~L 58, da Constit_uiçâo carece de disciplinamento infraconsti
tucional, para atender aos objetivos pretendidos com a propo
sição. 

Neste sentido, não é suficiente a norma estabelecida no 
parágrafo único do art. 90 do Regimento Interno do Senado, 
para os depoimentos circunscritos ao âmbito desta Casa. A 
mencionada norma interna, no que diz respeito ao depoimento 
de testemunha~ e autoridades, determina,. gerericarilente, a 
aplicação, naquilo que couber, das disposições do Código de 
Processo Civil. 

Ainda que o Regimento da Câmara dos Deputado e o 
Regimento Comum possam dispor sobre tal assunto de modo 
semelhante ou diferente do que o faz o Regimento do Senado, 
a verdade é que, a nosso ver, a matéria só pode ser disciplinada 
por via lei ordinária, como propõe o autor. 

É que não se trata de regular apenas interesses, comporta
mentos e procedimentos interna t:orpoiis, mais de diieitõs 
e deveres de autoridades ou cidadãos (como distingue a pró
pria Cõnàtituição), ncis relações jurídicas de ordem pública, 
decorrentes do dever de prestar depoimento a Comissões 
do Congresso Nacional ou de suas Casas, uma vez regular-
mente solicitado. _ 

Portanto, a via nOrmã.tiva escOlhida pelo Autor da propo
siçãO Sob exame é a correta, pois a matéria exige previsão 
de ld em sentido estrito (lei formal), conceito este inaplicável 
à categoria denomina-da resolução. 

4. De modo geral, as disposições do Projeto não discre
pam de normas consagradas em nosso Direito. 

-~ASsim, algumas dessas disposições mere_cem breves co-
mentários. _ , 

-4.1 O art. 5u do ProJeto, ao tratar da hipótese de nã_?__ 
comparecimento do depoente, sem motiv~ j~stificádo, prevê 
a aplicação da norma do art. 218 do C:o.dt_go ?e Pro~sso 
Penal, que preceitua a faculdade de reqms1çao, a a~tond?de 
policial, de apresentação do depo_ente, cabendo, m_clusJVe, 
solicitação de força pública para obngar-se o comparecimento. 
Este art. 5'-' dispõe também que, ocorrida tal hipótese,_ o de
poente arcará com as despesas respectivas, sem prejuízo_de 
responder por crime de desobediência, o que está perfeita
mente compatívei com o determinado no art. 219 do C.P .P. 
A norma proposta se ajusta, igualmente, ao disposto no art. 
412 do Código de Processo Civil. 
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4.2 O art. 6°- e seu parágrafo único-= da-proposição 
sob exame reproduzem o conteúdo normativo do art. 41_5 
e parágrafo do C.P. C. 

O art. 7'! assegura que o_depoente só poderá ser inquirido 
sobre aquilo que for objcto da convoçação, ficando desobri
gado a responder, quando o assunto lhe acarretar grave dano 
pessoal a seu cônjuge, ou aos parentes ali men_cion.ados,_bem 
assim quando o aSsunto impuser sigilo ao depoente, por estado 
ou profissão. Este dispositiVo dO Projeto está em simetria, 
quase ipsis litteris, coma norma do art. 406 _do Código de 
Processo Civil. A única diferença é que a proposição, neste 
ponto, embora assegurando a garantia que as normas proces
suais determinam, possíbilita ao depoente, se quiser e disso 
desobrigado, a dar o testemunho do que sabe. A nosso ver, 
é legítima esta possibilidade. 

4.3 O art. 11 do Projeto hospeda em -Seu_ texto. com 
as necessárias adaptações, a tipifiCação do crifue__rle falso teste
munho, como previsto no art. 342 e seus parágrafos do Código 
Penal. 

5.-- Conquanto a proposição satisfaça, em substâil.Cia e 
no geral, às finalidades normativas a que-se propõe, aprese-nta 
pequenas deficiências de ordem formal. ___ _ 

5.1 É o caso, por exemplo, do art. s~, praticamente 
copiado do art. 418 do C.P.C. O depoimento testemunhal, 
no processo civil, é tomado por termo datilografado, tendo 
em vista tratar-se de peça verdadeiramente inquisitóría, impul
sionado por questioname_nto objetivri- do juiz, ou das partes 
por intermédio deste. Daí por que o depoimento testemunhal 
apresenta-se bastante sum~riado_ e enxuto. Nas comíssões de_ 
âmbito legislativo, entretanto, os depoimentos não são mera~ 
mente responsivos, maS em grande parte expos"itiVos. 'IsSo 
torna impraticável, na màibria dos casos, a tomada do depoi-:
mento por termo datilografado. . . -·- _ 

Todavia, entendemos que é necessário adotar-se um pro
cedimento qualquer~ no sentido de deixar comprovada a au
tenticidade, pela assinatura de um termo de depoimento, na 
forma com adiante proporemos. 

5.2 Outro exemplo de pequena deficíência de natureza 
formal, que pode ser corrigid~, está na au~ência._ de, uma ipter
relaçãd mais adequada _entre o que se formula n6 art. 6~ e 
parágrãfo do Projeto Côtn o~ seu art. 11. · · 

.5.3 .Há, também, pequenos defeitos formais a serem cor
rigidos na Redação FinaJ, ~ais corno: a) falta de pontuação 
no caput do art. 7? (dois_ pontos); b) falta dos sinais gráficos 
de parágrafo nos dispositivoS: pertencentes ao art. 11; c) senões 
de datilografia. . . 

6. Outrossim, pareCe-nos oportunb' óferecer·uma_contri
buiçào para o aperfeiçoamento do Projeto_ no-que se tefere 
ao conceito de "autoridade". . ' ' 

Sob nosso ponto de vista, a lei deve evitar fÚfmuia-çOes. 
vagas o_u imprecisas, que favoreçam interpretações cujo obje
tivo, muitas vezes, é· _o_ de escapar-se ãs suãs determinações. 

Desse modo, é recomendável, sempre que possível e cabí
vel, a introdução de normas de caráter cxpletivo, ainda que, 
supostamente, disponham sobre o conhecido ou Q Qbvio,. 

No caso, o vocábulo "autorid_ad.e."_, presente no texto 
constitucional, precisa ser delimitado, na lei, em seus ele.m~n-
tos definidore_s.- _ .. __ .-- · .. • . -- . 

Com igual sentido, tendo em vista que, após a promul
gação da Constitt.iiÇãó,"'Op"efou-se mUdanças na estrutura_ orga
nizacional da admipistr:ação pública, de que resultou a criação 
de Secretarias de Estado, ç:m substituiçã9 a antigos MinistériOS 
(assim, porém, designados no texto"COJ?-Sti_tudortal),_ cujos titu-

lares, entretanto, têm atribuições equivalentes às de Ministro 
de :Estas}o, cumpre tornar abrangente a norma do art. 10 
elo Projeto. 

7. Ante o exposto. inexistindo incons_titucionaiidades ou 
impropriedades jurídicas e sendo, no mérito, uma proposição 
que se relaciona, com adequação e justeza, ao exercício de 
direitos e deveres inerentes à cidadania, ~amos pela aprovação 
do presente projeto de lei, com as seguintes emendas do rela
tor:· 

EMENDA No 1-R 

Acrescente~se ao art. 1 ~ do projeto o seguinte pafágrafo 
único:-

"Art. I" .. , ....... ···············-·-·············--·-······ 
Parágrafo único. Considera-se autoridade, para os 

efehos Qesta lei, o cidadão investido em função público 
oil CargO piiblka, -de n11turezã. efetiva ou- de -coflfiança, 
sob qualquer regime jurídico, bem assün.-·o- detentor 
de mandato eletivo que o eXerce como _titular, suplente 

-ou-·suOstituto a qualquer título." 

EMENDA No 2-R 

Dê-se ao parágrafo único do art. 6~ do_ Projeto a seguinte 
redação: 

"Art. 6• ······~-······---~·······-·-····-·····-·······--·· 
Parágptf? único. O p_residente da comissão a~_~er

tirá o depoente que comete o crime previstO no art. 
11 desta Lei e-incorre_na-respectiva Sanção penal quem 
faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade." 

EMENDA No 3-R 

Dê-se ao art. s~ do projeto a seguinte redação: 

''Art. 89 A qualifiCação e à compromisso, pre
- Vístos no art. 6° desta Lei, constarão de termo escrito, 
que indícará-a hora de início e término do depoimento, 
a ser assinado pelo presidente da comissão ~ pelo de
poente, sendo facultado a este último fazer as.reti~ica
ções julgadas necessárias no respectivo texto, quando 
ultimado, com a concordância da maioria dos membros 
da Comissão." 

. EME]'lDA No 4-R 

EMENDAN'4 

Acrescente:se_ ao art: 10 dõ projeto o seguinte parágrafo 
único .. 

"Art. 10. . ..............•........... _ ...... , .. , .......... .. 
Parágrafo único. A convocação prevista neste arti

go abrange a autoridade que, de acordo com· a organi
zação ou estrutura da administração pública fe"deral 
e sob qualquer denominação, nos termos da legislação 
em vigor, tenha posição hierárquica e atribuições equi-
valentes a Ministro de Estado." -

Sr. Presidente, o parecer é favorável, com essas emendas. 

-O S_R. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclúi favoravelmente ao projeto tom entenda$ que óferece. 
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A matéria ficará sObre a mesa durante cinco sessões ordi-
nárias,_ nos termos regimentais. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4: 

Discussão, em turno único, do ProjCtq de R_esolu
ção no 24. de 1992 (apresentado pela Comissão de As
suntos Económicos corno conclusão de seu Parecer nn 
160, de 1992). que denega autorização para a União 
celebrar contratos bilaterais de rescalonamento da dívi
da externa polonesa junto aos credores da República 
Fe.derativa do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_A Presi
dência esclaiece que prevaleceu nessa matéria o voto do nqbre 
Senador Eduardo Suplicy, e foi aprovado por 8 votos .contra 
6, na Comissão de Assuntos Econômicos. 

O Sr. Ronan Tito- Sf: Presidente, peço a palãvra para 
uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
à palavra ao nobre Senador Ronan Tito. o· 

O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Pára questão de 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sfs. Sena
dores, há uma enorme dúvida sobre a questão desse perdão. 
Desde o início da gl.!stão do Presidente do Banco Central, 
Dr. Francisco GI'õs, que há um acordo entre e_st~_ Ças~ e_ 
o Banco Central de que na negociações conduzidas no exte
rior, o Senado Federal participaria, por comunicação do nego
ciador, do andamento dessas negociações. E assim ocorreu 
na questão da negociação da inadimplência do Brasil com 
os bancos particulares, por isso não tivemos maiores dificul
dades na aprovação, aqui. daquela renegociação que era gran
de. 

No entanto. devo dizer que, na questão do perdão de 
50% do débito da Polônia não fomos comunicados, o Senado 
não tomou conhecimento do fato; quando ·chegou aqui já 
foi cOrii o p"e-rdão de 50%. _________ _ 

O Senador Eduardo Suplicy, que pertence a um partido 
socialista e conhece bastante os países que adota!fi esse_siste~_ 
de governo, informou-nos· que a Polônia tel!!_ muito m_elhor 
performance económica do- que o Brasil, não só no que diz 
respeito à renda per capita e ao serviço de saúde, mas, inclu
sive-, o seu produto per capita é muito superior ao do Brasil 
e que, portanto, não v1a razão para que esse débito fosse 
perdoado. 

Ora, com essa informação fidedigna e com a_ falta _de 
informação do Banco Central, não tivemos outra alternativa 
senão a de negar essa ~·esmola ao contrário". Quer dizer, 
um País pobre como o Brasil, com-uni. grande débito social 
para com- a sua população, perdoar a dívida de um pafs que 
tem muito melhor renda per capita, uma performance econô- _ 
mica muito ·melhor nos pareceu exdrúxulo, mesmo porque, 
como havia combinado o presidente do Banco c_entral com 
a Comissão de Assuntos Econômicos, não fomos, em nenhum 
momento, comunicados desse perdão. 

No entanto, o Líder Humberto Lucena, ainda há pouco, 
comunicou-me que veffi ao Senado, amanhã às llh, um diretor 
do Banco Central, explicar as condições e as razões do porquê 
do perdão. _ __ _ _ 

Diante do expostO, gostaria de pedir - não sei se o 
Senador Humberto Lucena, meu Líder, concorda com isso 
-que deixássemos para votar essa matériÇt após o esclareci
mento que será feito amanhã, por alguém do Banc_o Central. 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador Ronan Tito, 
perdoe-me a interrupção, mas quero informar a V. Ex' que 
já se enccntra·na Mesa um requerimento assinado por mim 
e pelo Senador Marco Maciel, adiando a votação por Z4 horas. 

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. Ex•, nobre Líder 
Humberto Lucena, o esclarecimento e informo que estou de 
pleno acordo com o adiamento. Mas, aproveitei para apre
sentar as razões por que a Comissão, pela sua rnaioríã; v_Otou 
contra esse perdão à Polônia. 

I)a minha parte, Sr. Presidente, devo dizer, com toda 
a sinceridade, que não acredito receber nem 100%, nem 50%, 
porque, no meu entendimento, a situação da Polónia é péssi
ma, é a pior possível. Essa é a minha opinião, rnas leio alguns
dados, que podem ser fornecidos pela direita sectária. O dado 
fornecido pelo Economista pós~graduado e Senador destaCa
sa, Eduardo Suplicy, é de que a performance econômka da
quele País é muito superior à do Brasil. _Se isso é verdade, 
então não vejo por que perdoar. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ord_em. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem.)- Sr. Presidente, a matéria está em discussão? 

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Senador Ju
tahy Magalhães, a Presidência deve consultar os signatários 
do requerimento de adiamento dessa matéria, porque chega~ 

· ram à Mesa versões desencontradas de que, mesmo tendo 
seguido para leitura pelo 19 Secretário o requerimentO, hãVia 
um novo entendimento entre as lideranças no sentido da apre-
ciação da maté-iia se processar hoje. - - - , 

Quero consultar exatamente o líder do PMDB se mantém 
o requerimento de adiamento. 

O ~r. Humberto Lucena (PMDB- PB) -Sim, Sr. Presi
dente. 

O Sr. Presidente (Mauro Benevides) -Nobre Senador 
Eduardo Suplicy, V. Ex~ mantém o adiamento da matéria? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, seguirei 
os demais líderes. Não tenho objeçãó de que seja- hoje --ou 
amanhã, apenas gostaria de encaminhar ·por ocasião· da vota-
~ó: . . . 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Porque pelo 
requerimento que V. Er. firmou, com os Senadores Humberto 
Lucena e Marco Maciel, o adiamento da discussão des~ª çn,at~-. 
ria teria que oco'rrer por 24 horas. · 

O Sr. Eduardo Suplicy- Fiz por atenção ·e respeito 
aos nobres líderes, Sr. Presidente; portanto, se S. Ex~s prefe
rirem votar_h,oje, tudo bem, apenas peço para encamínhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Foi exata
mente essa a versão que chegou à Mesa, daí por que, para 
dirimir qualquer dúvida, a Presidência quer que os Líderes 
signatários confirmem a assinatura. 

O ~obre _S~I).,ador Marco Maciel, ta_mbérn confirma?· 

O Sr. Marco Maciel- Confirmo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O· nobre 
Senador Marco Macie1 também confirma o pedido de -adfa
mento, ·mostrando a sintonia das lideranças nesta Casa. 
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O Sr. Marco Maciel --Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -. concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Marco Macicl. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE, P.el~ ordem. S.e!l) 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao fir
mar o referido requerimento, atendi a uma sgliç:jtação do 
nobre Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena, que me 
afirmou, antes obviamente de subscrever o referido docu
mento, que pretendia discutir a questão amanhã, com ã Banca
da. Achei então procedente que se esgotasse, a nível da Banca
da, o debate da matéria, razão pela qUal firmei Cóm--s. Ex.' 
o requerimento que pede o adiamento por 24 horas. E espero, 
Sr. Presidente, que amanhã à tarde possamos então votá-la. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. PreSidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a ralavra ao-nobre Senador _Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem. 
Sem revisão do_ orador.) -Sr. Presidente, Sr&. Senadot:es, 
apel)as para esclarecer, quero dizer que iria uSar da palavra 
no dia de hoje, mas, como a discussão vai ser adiada para 
amanhã -e, inclusive, distribuí aos Srs .. Senadores um peque
no demonstrativo de indiç::adores económicos e s9ciais compa
rativos do Brasil e da Polônia, que servirá para reflexão dos 
membros desta Casa -, deixarei para fazê-lo amanhã, se 
a matéria for efetivãmenfe adiadã-. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência indagE~: ~:Ios nobres Senadores Hum_berto Lucena e _Mar
co Maciel se _a presença, amanhã, do representante do BáncO 
Ceritrã.I será para cada Bancada ou para o Plenário como 
um todo? Se assim for, teremos que a:rtanjar Uma dependência 
maís ampla. 

O Sr. Humberto_ l,.J,Icena- Sr. Presidente, fui procurado 
por um Diretor-ao Banco-ce-ntral, como Líder do PMDB; _ 
para pedir um encontro com a m_inha Bancada, no meu gabi
nete: 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Mas V. Ex•, 
democrata -como sempre foi, abre a oportunidade para que 
a Liderança do Governo compareça, também, e busque as 
infOrmações que justificaram esse requerimento. 

Dispenso-me -de fazer o meSmo pedido em relação ao 
Senador Eduardo Suplicy, porque sei que S. Ex• é sempre 
bem recebido pela Bancada de V. Ex• 

· O Sr. Humberto Lucena - Já q u_e V. Ex~ está disposto 
a ceder um outro recinto, poder-se-ia fazer uma reunião' mais 
ampla com o Diretor do Banco Centtat_sobre essa matéria. 
De minha parte não há nenhuma objeção~ 

O SR. PRESIDENTÉ (Mauro Benevides)- fica, portan
to, m3ntido o requerimento que será agOra lidO pelo Sr. 1"' 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 450,DE 1992 

Nos termos do art. 7,.79, alínea c, d_o Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução 
n"' 24, de 1992, a fim de ser feita_na sessão"çle_@lJJ.nllã. , 

Sala das Ses.sões, 24 de junho de 19~2, - Humberto 
Lucena - Marco Maciel - Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, fica concedido ó -a-diamento solicitado, por 
24 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Volta-se à 
lista de oradores. 

_ cOUC:edo- a palavra ao nobre Senador Pedi6~ SíinQn_. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) -~r. Presidente, srs e Srs. Senadores, muito 
se tem falado a violência de nossas cidades, onde se rUUltipli
cam os casos de furtos, roubos, assaltos, seqüestros e homicí
dios atribuídos a malfeitores comuns ou a quadrilhas organi
zadas de "justiceiros" a soldo, que se arvoram a promotores 
da Justiça, onde esta nem sempre consegue atuar. 

Esses crimes sã_o reportados pela imprensa escrita e fal_a
da, na medida em que são particularmente cruéjs ou em que 
atingem personalidades de destaque, como, em dias recentes, 
o assassinato do Governador do Acre, em um hotel de São 
Paulo e o seqüestro do Príncipe D. Pedro, em PrtrópOiis. 

Os Crimes contra pessoa-s -comuns- do povo, de tão corri
queiros, já nãO despertam átenç"ão nem merecem-- regiS'fiti'na 
imprensa. Falo, Senhores, dos crimes pratic.idos nos grandes 
centros, que ceifam vidas preciosas, que lesam o patrimônio 
de pessoas e institUições, _que causam danos irreversíveis ao 
físico e à mente das pessoas atingidas e que - praticados 
sob os noSsos narizes- rios acometem de revolta~ impotência 
e medo. 

Há muito" -no entanto, a violência não é exclusiva dos 
centros urbanos. Embor~ menos visível, ela deve ser - pr()
porcionalmente à população - tão grande no campo quanto 
na cidade. Trata-se de uma violência, aparentemente, diversa 
daquela da cidade, porquanto praticada pelas classes domi
nantes no campo, ao contrário da citadina, cujos protagonistas 
diretos são os marginalizados pela cruel e injusta distribuição 
de riqueza. É dessa violéncia, tão pouco noticiada pelos meios 
de comunicação, por se passar nos ermos deste imenso País, 
que venho falar a Vossas Excelências. 

Tenho _em mãos publicação da Comissão Pastoral da Ter
ra (CPT sob_ o título Terra, Água~ Pa,z: Viver é_um direito,. 
que aponta e analisa os conflitos ocor_ridos no campo, no 
Brasil inteiro. 

Comecemos pelas palavras de Pom Augusto Alves da 
Rocha, Presidente da CPT Nacional: "Em 91, os pobres do 
campo foram discriminados e maltratados. Não houve finan
ciamentos para a agricultura. TiVemos a pior safrã dos últimos 
dez anos. Os preços dos produtos agrícolas estiveram lá embia
xo. As cestas básicas para a região da _seca cbegaram só na 
hora das enchentes. O Judiciário atuou, em alguns est(!.dos, 
como__ fiel ari-tigo dos grileiros, expulsando até c-omunidaçles 

- centenárias de negros. Com alegria, fazemos uma ressalva 
p_fira alguns juízes que se esforçaram para vencer a impuni
dade~ houve sete julgamentos e cinco condenações de ass~ssi
nos, o que é_ um milagre! Milagre pequeno! A regra ainda 
é a total impunidade. Os latifundiários beiraram o terrotismo, 
sobretudo no Pará. Bahia_, M.aranhão e Paraná. E a Reforma 
Agrária, o Estado a jogou para o lixo da história, até que 
a sociedade o obrigue a tirá-la de lá. Os Pobres estão na 
luta. Defendem os peixes e a niata na Amazônia; lutaln pelos 
campos Tiaturais no Maranhão; combatem a monocultura com 
agricu1tura diversificada; ocupam órgãos do Estado para exigir 
terra, justiça,_ crédito, educação, saúde; caminham pelas estra
das para-conseguif-atíâdos e dobrar o coração dos mandantes'', 
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Palavras candentes, Sr•~ e Srs., que vindas- de um dos 
mais distinguidos prelados da Igreja Católica do Brasil, dão 
bem a medida da justa indignação daqueles que só vêem triun
far as injustiças e a violência· de uris poucos que se arrogam 
o direito ilimitado sobre a terra, em detrimento dos milhões 
de semelhantes que mourejam de sol e sol durant_e ioda Uma 
vida e, ao final, nada têm de seu senão a esPúanÇ8 de uma 
recompensa no céu, jf(Jue, da terra só colheram dor e deses
perança. 

Mas esse conformismo_ arraigado na cultura campesina 
precisa ser mudado e está sendo mudado pela ação de uns 
poucos líderes que, justamente por serem ainda poucos~--são 
vítimas freqüentes de arbitrariedades e atê de assassinatos. 
Nesse sentido, um romeiro do extremo-sul do Brasil dá o 
seu testemunho: "A romaria da terra foi o pontapé- inicial 
para nós entrarmos na luta. Nela que há dez anos eu participo, 
a gente vê um Cristo que sofre, qUe continua sendo crucificado 
nesse povo sofrido. Nosso dever cristão é, além de rezar pai
nosso e ave-maria, lutar para transformar este mundo. E, 
na romaria da terra, a gente começa a ver o rumo que c!eve 
seguir". · . - · _ 

Os episódios de re!:>;stência e coragem heróica dos possei
ros são muitos. A publicação da Pastoral da Terra os enumera 
e exemplifica, em parte. E, Jaquaripe - BA, Joel Nunes 
Vieira, posseiro da Fazenda Esperança, teve dois filhos reta
lhados a facão, em 1980. Diante de sua resistência, o grileiro 
Demétrius vendeu a fazenda. O novo "dono" queima casa 
e, com revólver, ameaça de morte rn,.enino de 11 anos. Joel 
resiste. Vai à capital e denuncia. Em São Mateus -:- ~A· 
D. Maria Rodrigues dos Santos Gomes chega ao local em 
que o marido Alonso, trava luta de_ vida e morte contra o 
soldado Marino contratado para o .. serviçO" de dar cabo_ aos 
posseiros. Vendo o marido morrer assassinado e temendo 
o mesmo destino, arma-se de pau e uma faca _e mata Marino. 

Em dezembro do ano passado, Manifesto cJas viúvas, 
mães e irmãs das vítimas da violência no campo, reunidas 
em Brasília, dava conta de que, de_l964 a 1991, foram assassi
nadas nada menos que 1.684 pessoas ligadas aos movimentos 
sociais no campo e às lutas pela terra: fndios, lavradores, 
sindicalistas, religiosos_e advogados. Muitas dessas mulheres 
não têm sequer o atestado de óbito com o que poderiam 
solicitar os benefícios assegurados pela lei e enfrentam enor
mes dificuldades para sustentar suas famílias. Nestes 27 anos, 
só 25 desses homicídios foram julgados. Houve condenação 
em apenas 14 casos: 7, de morte de camponeses; 3 de advoga
dos; 2 de índios e 2 de sacerdotes. Nos outros 11 casos, a 
absolvição foi total, m-as alguns desses júris foram anulados. 

Na Paraíba, em 1991, 1.162 famílias. em_ 14- áreas, exigiam 
a lega!izaç:lo de suas posses. No Ma~anhão, esse número che
gava a 16.000. Em Oriximiná- PA, in~eresses das gra_ndes 
mineradores, ameaçam a sobre_vivência_de 7.000 negros rema
nescentes de quilombos com dois séculos de existência expul
sos de suas terras e sempre es_cbrraçados das áreas ond_e pr9cu
ram novos abrigos. Camponeses-do Sul da Bahia~ há décadas 
vivendo dentro da Mata Atlãntica, quer_em um parque ecoló
gico para se defender dos grileiros que os prendem e ameaçam 
de morte e, também, para ·~defender" os 10% da mata que 
ainda resiste. 

As terras devolutas-, que s_ão um- bem de todos, constituem 
outro elemento de exploração dos mais fracos pelos mais for
tes. Alei de terras de 1850 impediu, na prática,,que o.se.scravos 
viessem a adquirir terras. A posse adquirida por muitos anos 
de trabalho é resguardada, de forma tímida. Porém, quando 

o Estado "vende" essas terras para os que têm dinheiro, os 
posseiros que habitam, por vezes há seguidas gerações, o mes
ITIO lugar, são vítimas de inúmeras arbitrariedades. que costu
mam culminar com a expulsão pura e simples. Ademais, essas 
"vendas" envolveram, quase sempre, a corrupção mais desla
vada. A Constituição do Estado do Pará obrigou o Ç()_verno 
a rever essas negoc~atas. O prazo se esgotou e nada foi feito. 
As novas constituições estaduais limitam a área que pode 
ser vendida e alumas prevêem a entrega do restante aos sem 
terra. Os resultados práticos, no entanto, ainda não se fiZeram 
sentir. 

- A violência e a exploração mais cruéis não se iestríngem 
ao mundo dos adultos. A Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura de Alagoas- FETAG, acusa, em relatório, a 
existência de 50.00_0 c~ianças e adolesçentes dos 6 aos 13 anos, 
trabalhando no corte: de cana para ajudar suas famíliaS. Em 
Barreiras - BA, Valmir Rodrigues de Souza, de 8 anos, 
trabalhando para o fazendeiro ''Toinho Chorenga". conduzia 
um carro de bois quando uma das rodas ficou preSa em um 
burado. Irritado, o fazendeiro o espancou a socos. Levado 
ao H.ospital Regional, Valmir veio a- falec_er~ vítima do espan
camento. 

As estatísticas da violência no campo revelam, apenas 
no ano passado, 54 pessoas assassinadas, % atentados e 247 
ameaças de morte. A violência se fez presente, ainda, sob 
a forma de terrorismo, com explosões de bombas e até envene
namento de plantações. 

Em bom Jesus da Lapa- BA, 300 famfiias de Rio das 
Rãs _re~eberam liminar do Juiz da Comarca para· pettnane
c_erem no local. A liminar já for reforçada com multas e_ o 
pedido de reforço policial à Secretaria de Segurança do Esta
do, mas o grileiro Carlos Bonfim continua desafiando as aufo:. 
ridades~ queimou barracos, construiu barragem em cima das 
roças, contratou 15 pistoleiros para ajudá-lo na tarefa de quei
mar as casas dos agricultores e jogou veneno nas suas planta
ções, matando, em conseqüência, também os peixes dos rios. 

Em São Félix do Xingu, pistoleiros e policiais se irmana
~ ram par? despejar famílias de posseiros, espanc-aram crüiriças 

e mulheres, queimaram e destruíram casas e pertences. Por 
intervirem em favot dos posseiros, o padre Danilo foi espan-' 

_ cado por um pistoleiro e a irmã Maria de Nazaré, presa arbitra-
riamente pela promotora, só sendo liberada mediant~_paga

- mento de fiança de _dois saláriGis mínimos. Um juiz que 'aC6m-
- panhava o despejo dos posseii'os chegou a ameaçar de prisão ' 
o Bispo da Diocese de Barra- BA, D. Itamar Vian. 

D. Paulo Pontes, Arcebispo de São Luís - MA, em 
documento_ publicado_pelo jornal e O Estado do Maranhão, 
de 20-11-91, declara: ''A grilagem dÇ)çumentada pelos cartó
rios atingiu números _ala_rmantes. Numa reunião de bispos 

_com _Q goy_~rnador L~iz Rocha, em 1985, este teve a louvível 
franqu_eza de_dizer pateticamente: usenhores bispos, me' aju
dem! Gostaria de fazer_ o levantamento cartorial das terras 
do Maranhão. O chão do Maranhão tem três andares. Os 
cartórios_ dificultam. ÃjÚdem-me!" · -

No capítulo do trabalho escravo, apesar de signatário 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e 
da Convenção n9 105 da OIT, que a repelem taxativamente 
o Brasil tem dado mostras de que a Lei Àrea ainda não chego~ 
a alguns _de seus rinções. E, se antes restrita aos negros; a 

·escravidão já não se limita a eles. Em 5 de fevereiro desta 
ano, o Pe. Ricardo Rezende declarou perante a Comissão 
de Direitos Humanos da ONU: "'Desde 1980, denunciamos 
a utilização, no sul do Pará, de mão-de-obra escrava em 32 
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grandes propriedades, totalizando3.144 pessoas~ homens, mu
lheres, crianças, 53 das quais foram assassinadas". Nesses 
locais, até mesmo as ferramentas de trabalho são debit~as 
aos trabalhadores. Os preços praticados_n_a_s cantinas seguem 
uma tabela arbitrãfia. A dívida se transforma em instrumento 
eficaz para levar o trabalhador à sujeição. __ _ . _ 

O documento da Pastoral da Terra aponta três atividades 
onde o trabalho escravo é mais uti1i2;ado: ªo-de desmat'~me-ntó_, 
nas usinas.de açúcas e álcool e no corte cje ma_deira. O ~rÇ~;b~llho 
de menores, mulheres e índios é comum, eSpeCialmente·, no 
corte da cana. 

A fiscalização das condições de trabalho, de résponsa
bilidade do Ministério do Trabalho, não é exercida. A apura
ção dos casos de trabalho escravo cabe à_ Polícia federal que, 
aparentemente não foi acionada para esse firil. AS AsSembléias 
Legislativas dos Estados do Ceará e do Mato Gros~o~_in:s~*Ja
ram CPI para apuração de denúncias -de tr&fiCo .de traºalJ:ta
dores e trabalho escravo. A primeira apurdu: o tráfico:- de 
Moçamba - CE para Imperatriz-MA, de São Benedito -
CE para Rio Bonito - RJ e de Pedra Branca.~ CE Leme 
- SP. No Mato Grosso, além das condições subumanas de 
trabalho, foi consültada a_ presença de "inllmei'"os· mênóres 
trabalhando no corte de cana ... 

Com exemplos ilustrativos desse estado de_coisas, o docu
mento da Pastoral da Terra, conclui: ''Oi:a, se um trabalhador 
é levado a uma constante díyida com o empregador; s~ não 
recebe seus salários; se não lhe é permitida a _escolha de_ onde 
fazer suas compras; se é ameaçado com prisão ou morte, 
caso tente escapar; e se tudo isso_ é feito Com o ·propósito 
de prendê-lo ao trabalb_o, não está presente aí a -sujeíção, 
elemento essencial para a caracterização do crime?,. .. 

Quero registrar, Senhor Presidente, que recebi, através 
do ex.-Deputado Euclides Scalco, Relatório do movin:l,ento 
suprapartidário intitulado_·~ A Ação pela Cidadania", cujo pro~ 
pósíto é a defesa dos direítos do~ ci9,adãos, através da mobili
zação de e.sforços para o cumprimento da Constituição e das 
leis. Dentre as ações empreendidas pelo movimento estão: 
o acompanhamento do caso "Chico Mendes" até o seu julga
mento; a luta pela demarcação das terras dos índios Ianoma
mis; trabalhos realizados com meninos de rua, e as denúncias 
contra a violência no campo. Comissão presidida pelo ilustre 
Conselheiro da República, Severo Gomes-, e compOsta pelos 
professores: :ê:nio Candotti, presidente da Sociedade Brasi
leira para o Progresso da Ciência SBPC; Clodomir Monteiro, 
representante_ da Universida.de Federal dq Acre; Paulo Sérgio 
Pinheiro, representante do Reitor da Universid;:ide 9e S~o 
Paulo-USP; Mauro Almeida, representante da Unversidade 
de Campinas- Unicáffip; Reginaldo Ca-stilho, representante 
regional da SBPC do Acre, e dos Senhores Abrahim Farah, 
representante do Comitê Chico Mendes e Jorge Vianria~ enge
nheiro florestal, visitou o Acre e apresentou o relatório já 
referido, da lavra dos professores Paulo Sérgio Pinheiro e 
Mauro Almeida. 

No dia 7-5-92, encaminhei Requeriinerit<,-à Mesa do Sena
do Federal, solicitando a transcrição; nos Anais da Casa, de 
matéria jornalística do jornalista Ricardo Kotscho, sob o título 
"Escravos são herança de projeto de Médici", publicada pelo 
Jornal do Brasil de 19-4-92. nesse artigo; KotsCho - que 
tem se_u nome indissoluvelmente li_gadp à causa dos direitos 
humanos e da justiça s_ocial no- Bí'áSil, como um dos mais 
eminentes autores _do livro Brasil: Nunca Mais, que trata dos 
crimes cometidos pela repressão durante o_s_ anos de arbítrio 
do regime inaugurado em 1<;> de abril de 1964 -aborda ª 

questão da. escravid~o humana praticada pelas carvoariaS, nQ 
interiOr. 

. Outro fator que torna mflis pen9sa ainda a situação dos 
pequenos produtores e, também, dos consumidores é sua su)J
missão ao_s grupos· econ_ómicos que monopolizam setores da 
industrialização e da distribuição dos alimentos, gerando, por 
um lado a descapitalização dos produtores e, por outro, os 
consumidores. 

A refoima -agrária, que poderia solucionar a maior parte 
dos conflitos, injuStiças e explorações do homem pelo homem, 
no campo, está completamente paralisada. O Ministro da 
Agricultura atribui a demora na desapropriação de 1 milhão 
de hectares à emissão anterior de Títulos da Dívida_ Agrária 
- TDA falsos. Além disso, até julho de 91, apenas 5% do 
orçamento do Ministério haviam sido liberados. Por outro 
la,c;lo, o Programa da Terra, apresentado em janeiro de 92, 
não trata de d~sapropriações, como se fora possível fazer 
reforma agrária sem elas. Outro óbice à reforma agrária é 
hão regulamentação do inciso II do art. 185 da Constituição 
que trata da "proprie.dade produtiva". 
. Sr. Presidente, é indispensável que o Congresso Nacional 

partíCipe do- enc_arillithamento e solução dos magnos. proble
mas que afetam os habitantes do campo. São eles, afinal, 
que nos garantem os alimentos e outros produtos sem os quais 
seria impossível a sobrevivência. A prioridade para o campo 
não é apenas uma questão_de_polítiót"ori a·e justiça, é, antes 
uma qu~stão estratégica da qual não se descuidam as nações 
desenvolvidas: Garantir a agricultura é garantir alimentos e, 
com- eles, nosSa própria vida. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson_ Carneiro. 

O SR- NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.~Pronuncia 
o Seguirite discurso.) ~Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 

-â comuri.idade de Angra dos Reis está reivindicando a reati
vação da DelegaCia de Polícia Federal naquele Município, 
atr_avés de s~as lideranças, como o nobre vereador Arquileu 
M.oreita Gop}es, qi.le tem. lutado e se esforçado nesse sentido. 
Trata-se de antigo reclamo de sua população, que se fu"nda
menta no fato de Angra dos Reis ser uma cidade pOrtuária, 
aonde a portam navios nacionais e estrangeiros, Os quãis devem 
.ser. obrigatoriamente, fiscalizados e vistoriados por órgãos 
policiais competentes, no caso, a Polícia Federal._ Como o 
Município não- possui" urila Delegacia desta polícia especia
li~ada,. agentes deste órgáo lotados em outras cidades, como 
Nova Iguaçu', têm de Sei deslocar, quase que diariamente-, -
para Anit-a dos Reis, a fim de prOceder à fiscaliZação dos 
návios anCorados, onerando, enormemente, os cofres públicos 
da União. 

Além do mais, Angra dos Reis é uma cidade litorânea, 
de belas praias e paisagens de rara beleza natural, e, portanto, 
um importante balneário tUrístico, por Onde tfan-sitaín, espe
cialmente no verão, milhares de turistas. 

Assim, como zona: portuária e como balneário turístico, 
a cidade recebe um afluf[O constante e inten~o de pessoas 
das mais diversas procedêricias, do Brasil e do exterior, trazen
dO, eVidentemente, costumes e vícios os mais variáveis, exóti
coS e defituoSos possfveis._ O Município, em vísta disso, torna
se permeável à ocorrência-de uma· série de problemas de ordem 
pública, como contrabando, consumo e tráfico de drogas, e 
outras contraye~ções. A desativa~Q.__.C].a agência da Polícia 
Federal contijbuiu, sem dúvida, para _a intensificação do crime, 
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como o narcotráfico, naquele Município, gerando ini:ranqüi-
lidade e desassossego à sua população. _ _ _ _ _ 

A situação altamente satisfatória da Polícia Federal, 
quando ali exerceu a sua atividadc tanto_ preventiva quanto 
repressivamente, assegurando a ordem pública e os bons cos
tumes, representava urna segutartçã -éficaz ·para o cid3.dão, 
contra os desregramentos e o crime. 

Meritória e salutar a campanha do ilustre Vereador Ar
quileu Moreira Gomes, que apresentou, no início do ano, 
requerimento à Câmara Municipal de Angra dos Reis, solici
tando providências junto às_autoridades competentes, Minis
tério da Justiça e Secretaria de Polícia Federal, no sentido 
de determinar o retorno àquela cidade da antiga Delegacia 
de Polícia Federal. 

A pretensão, a princípio, parece que não contou com 
o apoio das autoridades, mas o nobre edil persitiu em sua 
luta e, a 4 do corrente,_ recebeu comunicação da_Chefe de 
Gabinete da Secretaria Federal de Assuntos Legislativos do 
Ministérío da Justiça, informando-que "já há um estudo para 
ampliar o quadro efctivo da Polícia ~ecle_r~", no Ministério 
do Trabalho e da Adrriinisúação. 

Por entendermos que o_ pleito é dos mais justos e ne.ce.ssá
rios, pelos motivos acima expostos, os quais endossamos inte
gralmente, fazemos um apelo aos Ministros da Justiça, do 
Trabalho e da Administração, e ao Secrctáiio da Polícia Fede-_ 
ral, para somar esforços e diligenciar, o mais rápiodo possrvel, 
a reinstalação da agência da Polícia Federal em Angra dos 
Reis. EstamoS certos que Suas_ Excelências estarão sensibi
lizados para a conveniência de nosso pedido, que é, acima 
de tudo, das autoridades e do povo daquele importante muni
cípio fluminense. Era o que tínhamos a dizer sobre o assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEOEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e _Srs. S_enadores, 
os funcionários públicos de Santa Catarina! piesSio:il.ados pelo 
arrocho salarial imposto pelo Governo do Estado, novamente 
mobilizam-se e promovem, a partir do dia 8 de julho, uma· 
paralisação estadual. 

Liderados pelo Sinte; o sínâicato da categoria, os servi
dores reivindicam a reposição das perdas salariais de março/90 
a junho/92, que em algumas situações, chega aos 521%. 

Rejeitam, por outro lado, o projeto enviado pelo Senhor 
Go_vernador Wilson Klcinubing à Assembléia Legislativo, no 
qual são propostos míseros 15% de reajustes. São cerca de 
!OU mil servidores públicos que hoje vivem em estado de 
necessidade, em face da intransigência das autoridades gover~ 
namentais. --

0 Governo Kleinubing, que se mostra tão cordato quando 
se trata de negociar a dívida do Estado junto à União, -che
gando mesmo a ser submisso, age de maneira completamente 
diferente quando a reivindicação vem dos funcionários pú-
blicos. -

Aí então ele alega falta de dinheiro - mas gasta uma 
fortuna em propaganda de televisão para dizer que-não tem 
dinheiro; mostra~se duro e inflexível -com o professorado e 
com os servidores; não negocia diretamente com as ~entidades 
representativas. - · 

Perante a imprensa nacional c diante do Governo Fede
ral, o Governador faz questão de afirmãr .que,saneou as finan~ 
ças públicas. Mas será isto verdade, ou meq jogada de mar-
keting? · 

Será verdade que ele recebeu uma herança pesada do 
governo anterior ou apenas exagerou no seu montante, para 
justificar a ineficiência do seu governo, o arrocho ao funciona
lismo e a ausência de obras? 

Ao mesmo tempo que diz não ter dinhiero para atender 
à pleitos tão básicos, mostra-se completamente a vontade para 
conceder incentivos fiscais aos grandes empresários do meu 
Estado. Contrariando seu discurso de campanha, reduziu o 
apoio e os benefícios aos micro, médios e pequenos empre
sários. 

Em razão do descaso, é que o funcionalismo público está 
mobilizado. O Sinte; em sua última publicação, alerta que 
o piso salarial, em cerra situações, é inferior ao saláriO mínimo 
vigente. Especialmente nos setores da educação e da saúde. 

O Sindicato acusa ainda o Governo estadual de usar os 
métodos da repressão, para aterrorizar os profissionais de 
educação, restaurando a figura dos "inspetores escolares". 

Por isso, Serihor Presidente, Senhoras e Senhores Sena
dores, é que fazemos desta tribuna um apelo ao Senhor Gover
nador de Santa Catarina, para que negocie com o funciona
lismo um plano de carreira digno, que se disponha a recuperar 
as perdas salariais, que seja, enfirri, maiS- flexível quanto às 
reinvidicações desta numerosa e valorosa categoria. 

Os professores, em especial, tem a perfeita noção de 
que a paralisação causa transtornos para· -os alunos e para 
as famílias. E querem, através do diálogo, evitar tal situação. 
O Governo do Estado, por sua vez, deve mostrar sensibilidade 
para encaminhar da melhor forma possível o atendimento 
de tais pleitos, que são justos e merecem ser atendidos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL- SE .. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presid~nte, S~ e Srs. Sena
doies; trago hoje a esta_ Casa um _assuntO preocupante e que 
atinge diretamente quase toda a população brasileira que con
some produtos de origem animal, fundamentalmente leite e 
derivados. 

- Em recente portaria do Ministério da Agrícultura, o Mi~ 
nistro Antônio Cabrera determinou a_ retirada de todos os 
Mé-dicos:...._ Veterinários e Agentes de lnspeção- da~ Indús
trias de Laticínios do País. Tal atitude foi considerada de 
extre-ma irresponsabilidade por parte dos Conselhos Federal 
e Regionais de Medicina Veterinária do Brasil, reunidos em 
Assembléia no Estado de Sergipe. -

Sr._ Presidente, Srs. S~na-dores, não é preciso ter diploma 
de Veterinário para saber que a inspeção oficial prévüi dos 
produtOs de origem animal cOnStitui me"áida iÍnprescindível 
e fundamental. Além disso; só com um controle rigoroso é 
que podemos garantir que esses produtos cheguem ao comér~ 
cio e às mesas dos consumidáres em condições sanitária$ corre
tas, livres de doenças, de alterações na sua composição 
e com padrões de qualidade saudáveis. -

Em um País como o Brasil, onde infelizmente as condi
ções de higiene e de infra-estrutura social são extremamente 
precárias, a atitude tornada pelo Ministt6 Cabrera é no mínimo 
insensata e fruto de total desconhecimento das verdadeiras 
Condições socioeconómicas que fmperam em nossa sociedade 
e da própria realidade que predomina no campo. ___ _ 

Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária 
e os Conselhos Regionais, em nota de alelta à população, 
por trás da Portaria n~ 128, do MiniStro Aritônio Cabrei"a, 
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existem grupos de produtores, de comerciantes e de atravessa
dores, interessados ern tornar vulnerável o Serviço de Inspeção 
FederaL O objetivo desses grupos é, portanto, o de controlar 
a fiscalização e de reduzi-la ao nível_ do varejo, afastando 
assim, a fiscalização prévia que é a. que garante a qualidade 
do produto of_erec;idQ. C-º-lll_~egurança à população. 

Segundo ainda as entidades veterinárias, todo sistema 
de fiscalizaçãÇ) a nível de varejo "é incapaz ae-g·arantrr a sani
dade do produto final, mesmo que acompanhado de inspeções 
periódicas nos estabelecimentos produtores. Afirmam, final
mente, que só_a_inspeção·prévia e continuada pode assegurar 
a saúde do cDnsumidor e evitar inúmeras-doenças graves, 
principalmente em crianças, que são veiculadas pelo leite e 
derivados; febre aftosa, tuberculose, leptospirose, brucelose 
e outras intoxicãções alime:otares_ que causam diarréia e até 
mesmo a morte. _ _ . _ 

Além das conseqüências sanitárias e·· a-a falta de respeito 
ao consumidor, existe também o lado econô_mic_o da_ questão. 
A falta de fiscã.Iização a nível da indústria pode acarretar 
a venda_de um produto cujos preços sejam bastante onerosos 
para o consumidor, em virtude de sua péssima qualidade e 
dos baixos custo~~d,_c_ produção empregados para a sua elabow 
ração. Assim em busca do lucro maior o produtor pouco vai 
se importar em oferecer um produto de qualidade ao mercado. 
O que vai interesSar a ele será unicamente a dminuição dos 
custos e maximização dos lucro_s, 

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, Srs. Se_nadores, que 
as coisas do campo _são para serem vistas de perto, e por 
isso não_ prosperam as propostas elaboradas nos gabinetes 
refrigerados, desligados da realidade rural brasileira, contendo 
apenas o mofo dos escritórios- e uma vontade, já deliberada, 
de favorecer alguns em detrimento da maioria. Aliás, é a 
mera reprodução do ciclo vicioso das enormes contradições 
sociais que carctCtehzam a so_ciedade brasilei:r:a.--De t1mJado, 
o_s que têm tudo e, do outro, a grande massa que passa fome, 
que é explorada, que é desrespeitada cOtidianamente pelos 
poderosos e pelas autoridades governamentais, e que até hoje 
só tem servido de c_ob_aia para as experiências mais desastradas 
do capitalismo selvagem. 

Aproveito a õportunídade, Sr. Presidente, Srs. SeDado
res, para fazer alguns comentários a respeito da situação do 
setor agrário em nosso País. O. Brasil ain_d_a não conseguiu 
resolver o crucial problema da terra. A Reforma Agrária glo
bal tão falada não passa de discursos em tempo de campanha 
política ou de declarações levian,as nos restritos circulas do 
poder. Efetivamente, o Brasil não tem uma política· ·agrária 
definida. Hoje se toma uma decisão, amanhã se toma outra, 
na semana seguinte revogam-se os atas anteriOres e pOt af 
perde-se tempo, dinheiro, eficiência, pfodutiVldade, qualida
de, e o que é pior, perde-se completamente o rumo, com 
tremendos prejuízos para a econoinia corno um todo. 

Ao que nos parece, o Governo está quase -semptê-Voltado 
para os seus problemas de caixa, de rolagem de dívidas e, 
dessa forma, violenta constantemente as normas estabeleci
das. 

O Brasil precisa urgentemente de uma polítiCã agrária 
que responda definitivamente aos anseios çlo __ rneio rural, qu.e 
promova o desenvolvimento integrado do campo, que possi
bilite a formação de uma classe média ru:ral_~_stável,_que tenha 
como fim o homem, criando-lhe condições para produzir e 
não para sair--do seu meio em busca de novos sonhos,_ Vale 
ressaltar que esses sonhos quase sempre se transformam em 
terríveis pesadelos, geralmente verifiCados na~ eJlOrmes fave-

las dos grandes centros urbanos. Qua:rido o homem do ~mpo 
chega à grande cidade, de"ix._a de ser camponês, e passa a 
viver da Sobra social, transforma-se em lumpemproletário, 
em seguida vira marginal e bandido, e termina fuzilado nas 
ruas pelas balas da polícia. · 

Chega a ser"realmente revoltante saber que os 27 maiores 
latifundiários brasileiros ocupam mais de 25 milhões de hecta
res, ·ou seja, uma: -área supêrior à dO Estado de São Paulo 
e que menos de 8% dessa área estão sendo realmente aprovei
tados para a produção. Um desses posseiros gigantes ·ocupa 
uma região de 2,7milhões de hectares, ou seja, 11,4% da 
área do Estado de São Paulo. Outro exemplo é o de que 
uni ún'icO prOprietário detém maiS de· 4 milhões de hectares. 
o que equivale a um verdadeiro absurdo. 

O que o Governo precisa estabelecer imediatamente é . 
urpa pqlítica abrangente, que tenha com_o objetivo superar 
as gritantes distorções existentes no campo. A Portaria n~ 
128 assinada pelo Ministro António Cabrera, determinando 
a retirada de todos os Médicos Veterinári_os e Agent~ de 
Inspeção, das Indústrias de Laticiníos_, ço_ntra_ria a economia 
como um todo, expõe a sociedade ao agravamento de doenças 
do subdesenvolvimento e acarreta um aprofundamento ainQ.a 
maior das distorções exi~tentes,_ em lugar de min~rá-las: · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, por todos os motivos le
vantados neste pronunciamento, faço questão de ássunllr riesta 
Tribuna a condição de _porta-voz das posições defendidas pelo 
Conselho Federal e por todos-os Conselhos RegionaiS de Me
dicina Veterinária; ·em Assembléiã realizada recentemente em 
Sergipe, Capital do meu Estado contra a aplicação da Portaria 
n'l28. . · . . 

Finalizo o meu discJi_rsO. pedindo ao Sr. Ministro Antônio 
Cabrera a revogação imediata de tal portaria que é extremante 
prejudicial à saúde pública-e ao bofso dos cOntribuintes brasi
leiros. 

Muito. obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Concedo. 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARE.S (PFL- RO. Pronuncia .o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, ve
nho hoje a esta Tribuna, para contraditar declarações feitas 
por um parlamentar durante sessão da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, no sentido de que a Caixa Econômica Federai 
e o Banco do Brasil seriam responsáveis por cerca de _60 por 
cento do faturamento das empresas de táxi aéreo a-o Senhor 
Paulo Cé.sar Farias. 

Essa acusação vem junta-se a tantas outras feitaS, recente-_ 
mente, por aqueles que pretendem instaurar um clima de 
desordem em nosso País. Mesmo atacando, de forma indireta, 
a figura_do Presidente Fernando Collor de Mello, o que dese
jam, no fundo, é abalar a estabilidade das nossas instituições 
democráticas, duramente reconstruídas ao longo da década 
passada. 

Antes de mais n~d_a, o que eu te.riho a dizer é que, desde 
a posse-âo Senhor Alvaro Mendonça Júniõi na-Presidência 
da Caixa Económica Federal, em 16 de maio de 1991, até 
o dia de hoje, aquela centenária instituiÇão" -de créditO ·não 
contratou uma só vez o serviço das referidas empresas, ou 
de qualquer outra empresa que atue no ramo. Isso pode ser 
comprovado por um ofício neste sentido do Departamento 
de Orçamento e Finanças dã CEF, que estou anexando a 
este breve pronunciamento. 
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Também quero registrar aqui o recebimento de uma cor
respondência da Líder Táxi Aéreo S/ A, endereçada ao Banco 
do Brasil S/A, na qual o gerente da Central de Reservas 
daquela empresa declara que dos vóos contratados pelo banco, 
a partir de maio de 1991, ''todas as aeronaVes utilizadas são 
de propriedade da Líder Táxi Aéreo S/ A, exceto a aeronava 
de prefixo PI-OJH, de propriedade da empresa Cisne Branco 
Táxi Aéreo, do grupo Chocolates Kopenhagen, que por nós 
é sempre utilizada através de acordo operacional entre es-sas 
empresas". 

Assim, mesmo sendo infundada, como está provado nesK 
tes documentos, tal informação ganhou os meios de comu
nicaão e acabou causando danos irreparáveís à CEF, ao Banco 
do Brasil, é -claro, também ao GovernO. Infelizmente, isso 
vem ocorrendo cotidianamente em nosso País, onde se insta
lou um clima histérico de delação. É desestimulante constastar 
que os veículos de informação _não confirmam a veracidade 
das notícias antes de divulgá-Ias. Em decorrência disso, diaria
mente, condenam-se pessoas sem que elas tenham chances 
de se defender. 

Contrariando uma das mais elementares vefda."des-jUrkH
cas- a de que o ónus da prova cabe ao acusador-, conde
nam-se pessoas que s-e-m a mínima prova seja levantada contra 
elas. 

Para melhor esclarecer esta Casa, o Presidente da Cafxa: 
Econôrnica Federal informa, no mesmo documentO, que uma 
das empresas controladas pela CEF. a Datamec S/ A Sistemas 
e Processamento de Dados, recorreu ao fretamento de aerona
ves para transporte de documentos em razão de ocorrência 

dt:: greves. A empresa contratada foi a Líder Táxi Aéreo. 
_Repito: a empresa contrataç)a foi a Líder Táxi Aéreo, qu·e 
não pertence ao Senhor Paulo César Farias. A Datamec con
tratou-a em sete oportunidades, num período de vinte meses, 
sempre em épocas de greve de seus servidores. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este pequeno, mas dele
tério episódio mostra o quanto se pode tirar vantagem da 
situação atual. Basta denunciar que os veículos de comuni
cação lhes dão amplo espaço. Um espaço que certamente 
não surgirá Cj_üando vier o desmentido. Desta forniã, aOs pou
cos, mina-se a respeitabilidade das instituições brasileiras, em 
especial das instituições políticas. -

Com a boataria incessante sofre o ExecutiVo7 mas também 
desgasta-se o Parlamento, porque entre os cidadãos menos 
í:õ.fõrnlados as duas instituiçõeS se- confundem numa meSniã 
palavra: "governo". 

AoS poucos, aprofunda-se o sentimento de pessimismo 
que se instalou entre os brasileiros nos últimos anos em função 
da crise económica. Desse modo, os esPeculadores ganham 
dinheiro no vaivém das bolsas de valores e nas oscilações 
da cotação do dólar. Na cena política, ressurgem as velhas 
raposas, profundamente autoritárias, apesar de seus discursos 
falsamente democráticos. 

Com a boataria, exultam os rancorosos, os que ainda 
não aSSiinilaram a derrota na -última eleição presidencial. Isso 
não pode continuar. 

E preciso dar um basta neste festival de acusações menti
rosas. 

Muito obriga~o! 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR, ODACIR SOARES 
EM SEU DISCURSO: 

DATA: 23/06/92 

DE : 

• • 

CI::NTML DE RESEHVltS LIDER 
':fE:r,.: o:n-aoo.ons (DDGl -
~'ELEX. J 3122 37 FAX. I 

DO BRASIL S/A 

441.0315 (GDE: llll} 
03l-4!H •. U82 

BANCO 
A'I"'. I SR. VALDtitsi:m LUlA FE!U~!AA 

l''J.X :061-224.4341 
' I n!onuamos que conforme rclDcao cnvi~Çla a v. Sa dos Vt:>os contra

tados pelo Danco do Brttsil S/'A a partir de xcaio de 1. 991, decla
::'t.lttos que todas as aeronaves uf.iliz.adus &ao de prcprJcdade da Li
dar Taxi her~o 5/A, excet~ a aeronave àe pre!ixo PT~oJH de pro
p:t-icdaõe <la elllp.reua ch:né Branco Taxi AerE:o, do grupo Chocolates , 
Kopcn!1ngem, que por nos sampre e utilizada atraves de acordo ope• 
~acional entrQ •asas empresas. 
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Oficio n" /92-'P 

Brasilia, 19 de junho de 1992. 

Excelentissímo Senhor Senador 

Tendo tomado conlJecim~~nto, através .da imprensa, de 
denúncia -formulada por f)aí:-lament~ár à CPI de que a Caixa Económica 
Federal e o Banco do Brasil sE!riam os responsá··eis J?Or 60% do 
faturarnento das empre~;as de ti.ixi aéreo Brasil JE:>ti Omega e AL 
Táxi Aéreo, de propriddade do Senhor Paulo César Farias, quero 
repelir - front.almente es-t.a leviana afirmação, informando que 
assumi em 16 de maio de 1991 e até ésta data, a CEF niio utilizou 
de serv .i.ços d.as referidas Emprosas ou. de qualquer out:ra de táxi. 
a<freo, conforme atesta c:i Depart;amento de Orçamento e Finanças· -
DEORF através do memorando que encaminho em anexo. 

Excelentíssimo Senhor 
Senador ODACIH SOARES 

Por oportuno, informo que a nossa contro.lada, 
DATA!-!EC S/ A Sistemas e Processamento de Dados, por necessidade 
premente de atendimento ao processamento das Loterias 
administradas .pela CEF, em razão. de ocorrência .de greve, 
utilizou-se de fretamento -·de ·aeronaves - ·para ·trnnsporte de 
documentnção rtas datas e perc-ursos abaixo indicados-, através 
da empresa LÍDER Táxi Aéreo S/A, conforme faturas que encaminho 
também em anexo: · 

l)AT.!'.. PEli:CURSO 

04/08/90 RIO/GéJIANIA/RIO 

11/08/90 Riti/SAL'JliDOR/JÜO 

27/12/90 BRASÍLIA/RIO/BRASÍI,ÍA 

02/10/91 BRASÍLIA/CURITIBA/Wl.JI.SÍLIA 
BRASÍLIA/CURITIBA/f:IRASÍLIA 
BRASÍLIA/CURITIBA/BRASÍLIA 

01/04/92 BRASÍLIA/RIO/BRASÍLIA 
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Certo de.que estas informações venham restabelecer 
<; verdade dos fatos, bem como contribuir . para esclarecer os 
~lustres membJ:os dessa CPI, a:?resento a V.Exa. protestos de 
elevada estima e distinta consid•aração. 

:. DEORF 

,,,, DIRFI 

::er..hor Dire1;or 

ÁLVMO l'ÜiNDJNÇll: JÚNIOR 
Presidenü~ d<t (jiixa Econôm,.tca Federal 

solicitação de V. Sa_. , informamos que. no periodo 

entre os dias 16.05.91 a 10.06.9Z, não foi 

âmbito· da Matriz, qualquer liquidação financeira 

com Companhias de Táj:i Aé-reo. 

Ao~APRE, em atenausento a !.Ollcltac;ao 
~o ~enhar Pre$idente. 

(-,•H ll JUN /J .. _ .. 
· - v -. ~ .. l:::::::=::==-;r-

PAULO 
Adjun o do Diretor fin.ancairo 
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DIRHAD-049/92 
S1sten"'a& e Pmccssamaoto de Dados 

R!o de Janeiro, 19 de junho ae 1992. 

: .:.n\Q Sr. 
Dr. ALVARO FIGUEIREDO ~AIA OE M~NDONÇA JONIOR 
!·!Cl. Presidente da Cu..ixa Ecan_ômica Feceral 
8rasíl!.a - DF 

Senhor Presidente 

Em atendimento à sollcitaç~a de v.sa., temas· a esclarecer: 

Junho de 1992 

1. Os fretamen:os de aeronaves realizadas por esta Empresa ccorreram 

em situações emergenciais que impuseram a necessidade de se efetu 
ar o rema.nejamcnto do processamento elas· Loterias 

1 
tais como gre-

ves na CEF ou na OATA~EC. 

2. Todos estes fretomentos foram contratados através da emp,·esa Li
de; Táxi Aéreo S/A, conforme documentação anexa. 

3. 0~ perr.tlTIH'IS realizados foram: 

DATA Percurso Valor(Cr$) Anexo no 
04.08.90 RIO/GOIANIA/R!O 1.)08.800,00 1 
11.08.90 RIO/SALVADOR/RIO 2.515.200,00 2 
27.12.90 6RAS[LIA/RID/9RASILIA l. 592 .·250 '00 3 
02.10.91 SRASILIA/CURITIBA/6RASILIA 3.950.000,00 4 
02.10:91 BRAS!LIA/CUR!T!BA/6RAS1L!A 3. 950 .llOO, 00 5 
02.10.91 BRAS!LIA/CURIT!BA/ERASILIA 3.~5CJ.OOO,ú0 6 
01.04.92 BRAS!LIA/RIO/o:lRAS!LIA 18.3S9.ooo;co 7. 

A. inteira disposição de v.Sa. para os esclareciment~s adicionais que 
se façam necessários, subs~reverr.o-nos 

ncio C~.~~-~:.lvt0 
. OQLPHO r~~S SANTOS 

de Adminis~.QÇ3o e ReCuisas Humanos 
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LfDER Tf-.XI AÉREO S.A. 
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O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Márcio Laceda. -

O SR- MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronu~cia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srf' e-srs. Senadores 
o contingenciamento dos recursos de_stinados à ligação rodo: 
viária entre as cidades de Cáceres, no Estado do Mato Grosso 
e de Corixá, na Bolívia, é um dos -casos bem ilustrativos do; 
desacertos da política económiCa que-~ vem sendO- praticada 
pelo Governo. 
. Ao contrário de destinar-se à promoção dÚ desenvoi

VImer.to e do bem-estar de nossa genlé:, milifa na verdade 
em favor do êxito das economias ricas,:qU(iinpOem ao Brasil 
a convivência coni a receSsão e o abandono de seu legítimo 
anseio de crescimento. 

A imJ:Ianta_ção da referida estrada não bUsca- priyilegiar 
a progressista cidade de Cáceres, viabilizando a süa zona de 
processamento de exportação. Na verdade, constitui-se num 
dos mai_s caros e antigos pleitos de todos os mato-grossenses, 
dos habitantes e produtores das áreas de influência da rodovia. 

Mais do que isso, é estratégica para: o imprescindível 
~vanço ~a ec~momia ~átria e fundamen~l ao processo de 
mte~aç~o latmo-amencana. De fato~ constitui o próprio elo 
de ligaçao entre o noss~ País ~_as nações que integram 0 
Me~cosul e o Pacto Andmo, engmdo-se numa real garantia 
de mcremento do cmnércio exteii.or.- -- - -

Além disso, libera acesso· da produção brasileira à cidade 
boliviana de Sa~ Mathias, de onde, valendo-se da malha 
rodoferroviária, alcança os terminais iiuirliímos bliilenos e pe
ruanos, e daí, via Oceano Pacífico, o grande mercado impor-
tador do Oriente. . . - · · 

Deve-se enfatizar, SenhoreS Senadores, que o projeto 
de implantação da rodovia Cãceres - Corixá foi avalizado 
pelo Acordo Internacional firmado, há quatro anos, pelos 
Presidentes Samey e Estensoro. Tendo o nosso Ç1overno esta
belecido a "prioridade 2" para o cumprimento desse compro
misso, entre o Brasil e o país vizinho, foi o mesmo ratificado 
pelos Presidentes Fernando Collor e Paz Zamora. · 

É de se ressaltar, ainda, que a execução do projeto abran
ge no mesmo sistema os trabalhos de-dragagem. do rio Para- . 
guai, e de abertura e pavimentação do contorno rodoviário 
da cidade de Cáceres, de modo a preservá-la de eventuais 
danos provocados pela intensidade do tráf~go pesado. 

Vivemos a fase mais aguda do processo recessivo. _Não 
é de se desconhecer, nessàS circunstâncias, qú_e ·a fa1ta de 
inVestin16ilfOs1iiieriiacionaiSe de recursos internos sejam fato
res preponderantes para a inércia qUe'-oráS.ebbserva na área 
de implementação da infra-estrutura de_ t~ansportes. 

Na prática, e se tanto, o Poder Público, para o qual 
se voltam todos os setores carentes de verbas, conta ·satisfazer 
apenas, deforma gradual, as despesas de restauração da malha 
rodoviária exiStente, nada aplicando, portanto, em novas 
obras. 

Entretanto, as -agruras da nossa econnmia não deVem 
para sempre obstar a -caminhada do povo brasileiio no rumo 
do progresso que há tanto persegue. Há que se_ encontrar 
saídas para que o País desfrute da exploração de suas im~nsas 
riquezas, panr que a· região Centro-Oeste~ de_pujante p~odu
ção 3.gropecuária, possa dela melhor beneficiã.i"-se, com o au
mento substancial de suas exportações. 

Impõem-se recorrer, ·neste ponto, que ~ !<.?9-<.?vi_~ g_~_res 
- Corixá, coino parte iD:separáveJ do projeto de desenvol
vimento regional, sorna-se, em perfeita integração, a outras 
modalidades de transporte, de conformidade, por sinal, com 

-os mandamentos do Programa de Desenvolvimento do Setor 
Transportes -PRODEST, de 1986 -1989. 

Por fim, sendo a interiorização da atiViaade económica 
o objetivo incontornável de qualquer programa de governo, 
será lastimável que a autoridade pública, a qualquer pretexto, 
deixe de viabilizar a integração dessa área, de enormes poten
cíalidades, ao processo produtivo nacionaL 

}iá, porém, justificada expectativa de abrandamento des
sa política econômica que deprime o nosso desenvolvimento. 
Segundo depõe o Banco Internacional de COmpeilsações, 
com sede na Suíça, avalia-se que "o mundo está saindo lenta
mente da recessão, que o dominou por grande parte, dos 
últimos dois anos". 

Para esse órgão, já não parece utópico manter a esperança 
-de que se encontre o consenso mundial em questões de econo
mia, levando os países a reconhecerem qu~ a solidariedade 
internacional, superando a distância entre ricos e pobres, é 
a solução que melhor atende aos interesses de todos,. 

Existindo essa amena perSpectiva. que se reforça com 
o recente aporte de novos recursos dos bancos mundiais 
de fomento, é lícito esperar que o MinistériO dos Trarisportes, 
agora sob a condução do digno e operoso Senador Affonso 
Carnargo, promova as gestões ilecessai"iaS a.o resgme do com- -
promisso assumido, como corolário da implantação da rodovia 
Cáceres - Corixá. 

Era o que tínhamos a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais 
havendo a tratar, vou enCerrar os trabalhos, convocando ses
são extraordinária, a realizar-se às 18h55min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

- MENSAGEM N' 215, DE 1992 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, eni turno Óni~o·, dÔ Parece; d~ Con:iissão de 
Relações Exteriores e .Defesa Nacional sobre a Mensagem 
n•215, de 1992 (n' 198/92, na origem), de 4 de junho do 
corrente ano, pela qual o S_enhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha Qo Senhor GIL
BERTO FERREtRA MARTINS. Ministro de.Seg~oda Clas
se. da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente, Com 
o cargo de Embaixador junto à República Cooperativista da 
Guiana,_ exercer o cargo de_ ~mbaixador do Brasil junto a 
Granada. 

-2-
MENSAGEM N• 227, DE 1992 

Escolha de Chefe de _Miss_áo Dipi0mátiC3 · 

DiscusSão, em turno- úrlíco, do Parecei da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre ª- Men_s(lgem 
n' 227. de 1' - (n' 221/92, na origem), .. de 15 de junho do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 

_submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor JOÃO 
CARLOS PESSOA FRAGOSO, Ministro de Primeira Clas
Se, da Caxreira de Piplornata, para exercer_ o -~go de Embai
xador do Brasil junto ao Reino da Bélgica ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 48 minutos.) 
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Ata da 132a Sessão, em 24 de junho de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 18 HORAS R 55 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SRNADORT?.9: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos 
- Aluizio Bezerra - Ama10nino Mendes - Amir I ando -
Aureo Mello - Beni Vera.• - Carlos ()c'C'.arli - Carlos Pa
trocínio - C'.hagas Rodrisues - Cid Sal>oia de carvalho -
Darcy Rihciro - Dario Pereira - Divaldo Suruagy -
Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - En~a.' Faria - E.•peri
dillo Amin - Bpitácio Cafeteira - Fernando Henrique Car
doso - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Gerson 
Gamata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hu
go Napoleão - Humherto Lucena - llydekel Freitas - Iram 
Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas. Pa.~~rinho - João 
Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José 
F.duardo- José Fogaça - José Paulo llisol -José Richa -
José Samey- J61io Campos- Júnia Marise- Jutahy Maga
lhães - 1 avoisier Maia - I.evy Dia.• - I ouremherg Nunes 
Rocha - 1 ucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de 
J .avor - Márcio I acerda --Marco Macicl - Mário Covas -
Maurfcio Correa - Mauro Bcncvides - Mcira Filho - Moi
~ Abrlio - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson 
Wcdekin - Odacir Soares - Onofre Ouinan - Pedro Simon 
- Rachid Saldanha Dcrzi - Raimundo I ira - Ronaldo 
Aragao - Ronan "líto - Ruy Bacelar - Teot()nio Vilela Fi
lho - Valmir Campelo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _--=: A Iista de
presença· acusa o-comparecimento de 70 Srs. Senadores, Ha-:_ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessã.o. 

Sob a proteção de Deus, inici3rilos lioS_SõS -rrabalhoS;
Não há expediente a ser lido. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

DiscusSão, em turno único, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores e- Defesa Nª~onal,sobre _ 
a Mensagem n' 215, de 1992 (n• 198/92, na origem); 
de 4 de junho de corrente ano, pela qual o -s_~nhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor GILBERTO FERREIRA 
MARTINS, Ministro de Segunda Classe, da Carreira· 
de Diplomata, 'para, cumulativamente,- cOin- o_-cargo 
de Embaixador junto à República Cooperativa da 
Guian-a, exercer-o-cargo de Embaixador do Brasil junto 
à Granada. 

Item 2: 

a Mensagem n' 227, de 1992 (n' 221!92, na origem), 
de 15 de junho do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nad.o a escolba do Senhor. JOÃ,O CARLOS PESSOA 
FRAGOSO, _Ministro de Prin!éira_CiãSse, da Carreira 
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Bélgica. 

· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- As matérias 
constantes da pauta da presente sessão, nos termos do Regi
mento Interno, deverão ser apreciadas em sessão- secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias 
a fim de que seja respeitado o dispOsitivo-regrmentãl. 

(A sessão transforma~se em secreta_ às.19h _e volta 
a ser pública às 19hl2min.) - · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência com urtica aoS Srs. Sen~dores que o Congresso Nacional 
realizará sessão às 19h15min, de hoje, para a votação de im~ 

-portantes matérías; entre elas. -~etos opostos pelo Senhor Pre
sidente da República a autógrafos de leis de interesse do Poder 
Judiciário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais 
havendo a tratar. a Presidência vaí encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 I'ROII'TO 01' 11'1 00 SFNADO 
N·• ?h. IW 1'1'11-COMI'I I'Ml'NTAR 

Volac;no. em lumo Cmiro. elo Projt:lo dl" I ci dO Se-na~ 
do no ?C•: c.k' i 'NI -Compl<."rrKmlar, de.• nulnria do S<.•nadnr Ru
naldo f\raynu. que nlt<-ra." I <'i t ·umpt•·momar n" -11, d<· 22 
de de temhrn Ut.• I ''H I. tt:ndo 

I'ARI.l ·t·R lüvÍ>n\vol. <;Oh n" :W. do tem. da C'omi~'<llo 
·de As•untoo Hcon()micoa. · · 

2. PRO/FlD 01' DF!":RI'TO II'GISI AllVO 
·--· N" IX, !li· 1'11!'> ' . 

OiM""u~ .... 'io. em lurno úniro, do l'rojcto de Occre-to 1~::
p~ativn nu I te, tlc f'•x<; (nn4(,1Kil. na ('Ornara do~ l>t.•pulac.lnc;J, 
<.JUC' aprova A~ rnnla~õ do Prt.•siUt•nt<.• da Repôhlka, relativa,; 
ao f.."Xl'rddn linanc-<.·irn tlf,• l'IX\. trndn 

I' I\ I~ I 'l"l I~ l'lvur:"l\d. soo n··~. do 1'~11-C'N. da C'omi'"~" 
·Mista de- Planos, Orçamentos P6bUcoa e Fiacalir.açllo. 

·-3 PROIFlD 01' OI'C'RFI"O I FGISI ATNO 
N"1!<. III· l'lK'I 

, . :Di.Scussão·~·em turno õnico;aO-Pilre.Cer da Com:Js,;. OitK"Ufõ.'Wl. ~m turno único. do Projeto dl.' lkcn-lo 1 e~ 
sto··dç Relações E:rteriorese Del<i$a~N.eci(/l)il!.~q,bre .. ~~n_livu n" 1~. <I<' i'IIN (n n" 111!7,na('Omara drm lx·puta-
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~"'I. que aprov:~ a< remia< ~n l'r"'iclrnlt' da J{rpúhlit·a. rrla- 10 I'ROI'OSTA DI' I'MI'NDA ÀC'ONSHHIIÇÃO 
tiva.'i au t~xcrn-..·1'1 linann.·iro dt' Jt~<;. u.·nc.Jo Nu 3, IJI~ 1992 

I' AHH 'I· R lavnnl\rl.<nlln·' lll,dr 1'~-CN~a C'omi<<;.~o Discussao, em primeiro turno, da Proposta de 
·Mista dr Planos. Orçamrnto Púbhcooe i'tocallzaçllo. llmcn~a à Omstituiçüo n" 3, de IW2, autoria do Senador 

4 PROl FTO DF OFC'RFTO I FCliSI ATJVO (lduclr Se~"''" e ·nulrcJII Senadores, que altera dispo.•lllvo 
N" .,u,~ I> I\ IYX9 da Constiluiçao Federal. (2~ ~o de discu:\Sâo.J 

Di<ru<'I.~O. em turno únko. do Projeto de l)<·crcto I e-
j!i<lnh., n" 41>. ~e 1•11«1 (n" li ~/.~'i, na Olm:lra dcm Deputa- - · 
!Jus). q •~ aprova a\ <'nnw.,. do Pn·~õidt·ntc- da RcpUhlic:a, rela
tiva\ an ext>n k·io fman,·t.•irn dc 1'~. ttmdu 

11 PRO.I Fl'O llF I FI IJO SFN !\DO 
N" 'X. I li' 1''11 

PARI·I 'I' R lamniwl."'" n"Y.dr l'l'll·CN.da C'omi<s.~o (lnrlufclo cm Orclrm do Dia nn< termos do art. 112. I 
·Mista de Planos, Orçamentos Púbticos e l'i.,cali7.açllo. do Rcgimentn lnt<'roo) 

5 PROIFID IW DI'C'RFTO I.I'OISIATIVO 
N" I. IJI' IIJ<JO 

Dlscu~<;.1o, l"m turno único, do Projeto d<· Drcreto 
l<'~i!llntivo n° .1. de I•~Kl (n" 11~1/R<I, na Câmara dos Depu
tados). qur aprova. ("U~ rt"slri~'OC'~. a~ rnntas do Jtr~idcnte 
da RC"pliOira. r("lativnl\ ao excrc.-ic.·io linunrcirn de 1®;, lendo 

P/\1-U:C'FH. 18\'f)ra\'\.~l,sob n" Jl,dc t•Nl·( 'N.da Cnrrú~'\o 
·Miata de Planos, Orçtlmentos Públicos c Fiseallzaçao. 

6 I'ROJFI'O DH DliC'RJn'O l.llGISIAilVO 
N" 2ll, J) li I W2 

Discu~~o. em turno l:inico, do Projeto- de D~creto 
I cgislalivo n" 211, d<' I W?. ( n" 171/'XI, na Câmara dos Depu
uu.Jos}. que aprova as contas Uu Presidente da KcpUhlica, 
relativas ao cxcrcít·iu linanceirn de ICIH7, lendo 

PJ\RI'<'I:R favnráwl. <ioh nu 12. de Jejtn.c"N, dn \omiss:\o 
• Mista de Planoo, Orçamento Públicos e Fiscalizaçtlo. 

7 I'ROJFTO DI' RliSOI.IJÇÃO 
N"" 24, I> I~ I 992 . 

Di.o:;cu.c::s.:,o, cm turno Cinico, do Projeto de RcsoJuçao 
nn 24, de 199.2 (apresentado pela Comissão tl.t' A'i.'iUOIOS 
Fconómicos como <.·onclus..~no de seu Parecer n"" 160, de 
1992), que denega autori:ruçao parn a tlniao celebrar con
tratos tlllatcrais c..lc rcl'St"alunarrx:nto c..la dívida externa po
l<mcsa junlo a<1s credores da República J'c~eraliva do Brasil. 

8 PROJI'TO DF. RF.SOI.liÇÃO 
N" 27, DI' I <!'12 

Discus."~o. em turno único, do Projclo de Resohiçao 
no ?.7, Uc- : • ll, (apresentado pela Cumi'i~'\o de Ac;.~untos 
FconOmlfOs comu ronrlu<>:lo t'•! seu Parecer no 163, de 
I<.I'Jl), que autori1a o Oo""""jc dr> l'sl .. ~t:' dl" Mina:'i <icrais 
a transferir os recursos aprovados pela k\.: ..... '·•r.ao n" 377, 
dt" 1'.187, do Senado Federal, c.lo Mumcipio de J\i, .. :-~nra 
para o Munidpio de <iovernador Valadares. 

9 I'ROI'OSTA DF FMnNDA À CONSTITUIÇÃO 
N" 2, f)f \ IIJ<JZ · 

Discu<is:to, em prime-iro turno, da Proposta de 
l'mcn<la à Conslituiçao n" 2, de 19'12, de autoria do Sena
dor FmnriS<.'O Rollcmh<.'rg c nutro") Senadores, que ·inclui 
artigo no wXIo da Con~Htui~ao l'edcral, conlcrincJo compe· 
tência ao Congresso Nacional para destituir Ministros de F.s
tado e Secretário da l'rcsidCncia ela República. (2" scssao de 
discussão.) 

De autoria do Senador Man~uelo de T avor, que e:\laoe
lcre crill"rio"i. e rrter;ini<>nxJ~ para a ronres~o de incentivos 
ao dcscnvnlvill'lCnlu da~ Rc;.>giücs Norte e Nordeste e do l-ista
do do l!spírito Santo. e dá nutra:\ prnvídCncia.'i. (l>ependen
do de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta~se a sessllo às 19 horas e 14 minutos.) 

ATOS DA COMISSÃO DffiETORA 
ATODÁ COMISSÁú DIRETQRA 

. . . . N' 15, DE 1992 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua 
competéncia -regimental e nos termos do que dispõe o artigo 
51 do Regulamento Administra~ivo, aprovado pela Resolução 
n~ 58. de 1972, Com suas a]ter-ãç:ões posteriores, combinado 
cótifO disposto nos Atas n-çs 18 e 19, de 1976, que aprovaram, 
respectivamente, o Regulamento do Fundasen e do Prodasen, 
resolve: 

Art. 1 ~ Aprovar a Prestação de Contas do Centro de 
Informática _e_ Processamento· de Dados do Senado Federal 
- PRODASEN e do Fundo de Informática e Processamento 
de Dados do Senado Federal - FUNDASEN, relativa ao 
exercício financeiro de_199i.-- -

Art. 2" Este ato entra em Vigor na d3ta_de-sua _Publi-
cação.- --- - - __ 

Sala da Comissão Diretora, 22 de junho de 1992. -
Mauro Benevides, Presitente - Meira Filho, Relator -Ale
xandre Costa - Rachid Saldanha Derzi. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA··· 
N' 16, DE 1992 

Aprova-a prestação de contas do Fundo Especial 
do Senado Federal, relativa ao exercfciO de 1991. 

• ·~ ,...."missão Diretora resolve: 
Art. 1" É aprovada a Prestação de Contas do FuitdO 

Especial do Senado Federal- FUNSEN, relativa ao_ exercício 
de 1991, na forma apresentada pela Subsecretaria de Adminis
tração Financeira, consoante o Certificado de Regularidade 
emitido pela Auditoria desta Cas~ Legislativa. · , 

Art. 29 Determinar o encaminhamento desta Prestação 
de Contas, em cumprimento ao parágrafo único do art. 70 
da Constituição Federal, ao Tribunal de Contas da União. 

Sala da Comissão Diretora, 24 de junho de 1992. -Mau· 
ro Benevides, Presidente - Rachid. Saldanha Derzi - Meira 
Filho -·Alexandre Costa. 
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ATO DA COMISSÃO OIRETORA 
N•17, DE 1992 

Aprova a prestação de contas do Senado Federal, 
relativa ao ex:ercfeio de 1991.-

A Comissão Diretora resolve: 
Art. 19 É aprovada a Prestação -de Contas do Senado 

Federal, relativa ao exercício de 1991, na forma apresentada 
pela Subsecretaria de Ad_minLstr8.ção Financeira, consóaitte 
o Certificado de Regularidade emitido pela Auditoria desta 
Casa Legislativa. - -

Art. 29 Determinar o encaminhamento destã Prestação 
de Contas, em cumprimento ao parágrafo único do arL 70 
da ConstituiÇão Federal, ao Tribunal de Contas da União. 

Sala da Comiss-áo Dirctora, 24 de junho de 1992.- Mau
ro Benevides, Presidente- Alexandre Costa- Rachid Salda
nha Derzi - Meira Filho. 

A TOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 211, DE 1992 

~ _o Pre_sidentre do Senado Federal, no uso da sua compe
tencta regtmcntal e regulamentar, de conformidade com a 
delegaç~o de competência que lhe -fái outorgada_ pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e terido 
em vista o que consta do Processo n<:> 005.482/92-5, resolve 
alterar o Ato desta Presidência no 136,_ de 1990, publicado 
n" DCN II, de 3-7-90,- para manter ãpoSe-n1ado o servidor 
OCTACIAN_ü DA COSTA NOGUEIRA FILHO, Analista 
Legislativo, Area de Processo Legislativo, Classe "Especial", 
Padrão III, do Qu_adr_o __ dc Pessoal do Senado Fedeàt1~ noS 
termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da ConstituiçãO- da 
República Federativa do Brasil, combinado Com os artigos 
193, 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990 
bem assim com o artigo 11 da Resolução (SF)_o9 87, de 1989: 
com as vantagens da Resolução (SF) n' 21, de 1980, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço, a partii de 30 
de abril de 1992, observado o disposto no artigo 37, i:nciso 
XI, da Constituição Federal, 

Senado Federal, 25 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 212, DE 1992 

O Presidente do Senado federal, no uso de suas atribui~ 
ções regimentaiS e regulamentares, de cOnformidade- cOm a 
delegação de competência qt~e lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Díretora n~ 2, de 1973._de_3c-ordo cOm o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, e no Ato da 
ComiSsãO Diretora n9 -1. de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n• 6. 735/92-4, resolve nomear MAR! A 
AUXILIADORA PARENTE ELVAS BARJUD para exer
cer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código 
AS-1, do Quadro de Pessoal do _Senado Federal, com lotação 
e exercício no Gabinete do Líder do PDS, Senador _Esperidião 
Amin. - -

Senado Federal, 26 de maio de 1992 ,.....-Senador _Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 255, DE 1992 

O Presidente do Senado Federqal, rio uso da sua compe 
tência regirilental e regulamentar, de confonnidade com a 

deleg~ção de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da C?missão Diretora n" 2, de ~ de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n• 005.670/92-6. Resolve 
alterar o Ato desta Presidência n~ 110, de 1985, publicado 
no DCN Seção II, de 13~6~85, pafa manter apóSentãdo, por 
tempo de serviço, o servidor CELSO DE CASTRO FILHO 
Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Class~ 
''Especial". Padrão III, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos do artigO 40, inciso III, alínea a, da Consti~ 
tuiçã? da República Federativa do Brasil, combinado com 
.os artiso193, 186, "iiiéiso III, afínea a, e 67, da Lei n' 8.!12, 
c!~ __ 1990,_~o_!11 a~ vantagens da Resolução (SF) no 21, de 1980, 
bem assim com o artigo 11 da Resolução (SF) ni 87, de 1989, 
com proventos integraiS, a partir de 5 de mãio de 1992, obser
vado_ o disposto no artigo 37. inciso XI, da Constituiç.ão Fe
deral. 

Senado Federal, 24 de junho de 1992. -_Senador Manro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 256, DE 1992 

~ .o Presidente. qo _Senado Federal, no uso de sua _compe
tencxa, que lhe fot outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n~ 2, de 4 de abril de 1973_, e_ tendo em vista o que consta 
do Processo n9 003.215/92~0, resolve alterar o Ato desta Presi
dência n' 86, de 1990, publicado no DCN, Seção li, de 24-5-90, 
para manter aposentado, voluntariamente, o servidor JOÃO 
DA COSTA VELOSO, no cargo de Analista Legislativo, 
área de Processo Legislativo, Classe 1~. 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 arts. 186, inciso III, alínea a, e 
67 da Lei n• 8.112, de 1990, e artigo 11 da Resolução (SF) 
n• 87, de 1989, com as vantagens da Resolução (SF) n' 21, 
de 1980, _com proventos integrais, a partir de 17-3-92, obser~ 
vacio o disposto no artigo 37, inciso XI, da ConstituiÇáci Fe-
deral. -

Senado Federal, 24 de junho de 1992.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

_ ATO DO PRESIDENTE 
N• 257, DE 1992 

__ O Pre_sid_ente do Senado Feçleral, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegaç~o ~e c?mpetênda que lhe foi outorgada pelO Ato 
da Corn1ssao D1retora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n• 007.867/92-0, resolv_e 
aposentar, voluntariamente, EDGAR RODRIGUES DE 
ABREU, Técnico Legislativo, ái"ea de Artesanato Classe 
"Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do'senado 
Fe-deral, nos termOs do artigo 40, inciso III, alínea c, da Consti~ 
tuição da República Federativa do Brasil, combinado _com 
os artigos 186, inCiSo III, alínea c, e 67, da Lei n~ 8.112, 
del990, bem assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n' 
87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, 
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição 
Federal. 

Senado Federal, 24 de junho de -1992.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
. N• 258, DE 1992 

A .o Pr~sidente ·do Senado Federal, no uso da sua compe
tç:ncta regimental e regulamentar, de conformidade com a 
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delegaçãÕ de competência que fhe foi oufõ!gada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que corista do Processo n9 007.759/92..4;_ reso!Ye
aposentar, voluntariamente, JOSÉ EDMILSON SARAIVA, 
Analista Legislativa, área de Processo Legislativo,-Classe "1 •", 
Padrão IV, do Quadro Permanente do Senado F€:de~al, nos 
termos do artigo 40, inciso III, alínea_ a, daCqf!stituição da 
República Federativa do Brasil. combinado com os artigÇ>s 
193, 186, inciso III, alínáa, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, 
bem assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989, 
com proventos integrais, observado o disposto no artigo _3_7 ,_ 
inCiso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 24 de junho de 1992.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente._ ---~-- ----

ATO DO PRESIDENTE 
N• 259, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe-
tência regimental e re-gulamentar, de_ conformidade com _a __ _ 
delegação de competência que lhe foT outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretorã n" 2·,- de 4 de abril de 1973, e tendo 
errf vista o que consta do Processo n9 007.676/92-1, ·resolve 
aposentar, voluntariamente, FÉLIX PEREIRA DE LIMA, 
TécriiCo Legislativo, área de Artesanato, Classe '_'Especial", 
Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado_ Fede!al, nos 
termos do artigo 40, fncíSh UI, alínea c, da Coa,?ti_tuiç;lo da 
República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 
186, inciso Ill, alínea c, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem 
assim com o artigo 11 da Resolução _(SF) n9 87, de 1989, 
com proventos propociomiis ao tempo de ·serviço, observado 
o disposto no artigo 37, incis-o Xl, da Constituição federal. 

Senado Federal, 24 de junho de 1992.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente~ 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 260, DE 1992 

O Presidente do Se~ado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe outorgada pelo Ato da 
Comissão DiretOi:-a n~- 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n"Oo6.564/92-5, resolve_ aposen
tar, por invalidez, a servidora AURORA BARBOZA HO
LLANDA, Analista Legislativa, área de Processo Legislativo, 
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos ~e~m()S do artigo _40, fnÇíso I, da Çonsti~ 
tuição da República Federativa do Br~sil, co-mbinado cqm 
os artigos 186, inciso I,§ 1•, e 67 da Lei n' 8.112, de 1990, 
bem assim com o artigo 1f da Resolução_ SF n<> 87, de 1989, 
com as vantagens da Resolução (SF) n' 21, de 1980, com 
proventos "integrais, observado o disposto no artigo 37, "'mciso 
XI, da Constituição FederaL 

Senado Federal, 24 de junho de 1992. -Senador Mauro 
Beoevides, Presidente. 

ATO no PRESIDENTE 
N• 261, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso_ da sua compe
tência regimerit3l e regulamentar, de conformidade com_ a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e fendo 
em vista o que consta do Processo n' 007.989192-0, resolve 

aposentar, voluntariamente, CALBI ALVES DE SOUSA. 
Téfnico Legislativo~ área_de Artesanato, Classe ''Especial", 
Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos 
termos do ~r~igo 40, indso JII; 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 1I da Resolução (SF) n' 87, de 1989, 
com proventos proporcionais ao tempo de serviço,-observado 
o disposto no artigo 37, inciso XI;âa Constituição Federal. 

Senado Federal, 24 de junho de 1992. - S_enadõr Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N•-262, DE 1992 

Homologa o Concurso Público para Categoria Fun~ 
clonai de Técnico Legislativo - Área de Transportes. 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe-
tência regimental, resolve: _____ = -~- _- _ 

Art. 1• É homologado o resultado final do Concurso 
PúbJico para a Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
- Area de Transportes, promovido pelo Senado Federal em 
convênio com a Fuitdação Universidade de Brasília,_CJ.!.ja elas~ 
sificação final é apresentada nó anexo deste ato. 

Art. 2Q A nomeação dos aprovados far-se-á de acordo 
com o Edital e obedecerá: 

I- às necessidades do Senado Federal na respectiva 
área; 

II- ao número de vagas estabelecido no edital de convo
cação; e 

III - à ordem de classificação. 
Art. 3? Esta ato entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art._ 4? Revogam-s~ as disposições em contrário. 
Senado Federal, 24 de junho de 1992.- Senador Mauro 

Benevides, Presidente. 

ANEXO 
Homologaçio do Concurso Páblico para a categoria 

Funcional de TEcnico Legislativo - Área de Transportes 

Inscrição Nome Nota Final 

02094 Ewipeáes Alencar de Souza 611,0 
01397 Elias Honório da Silva 598,1 
00670 Luciano de Sousa Dias 565,7 
00782 Salustiano Rodrigues de Brito 5.63,4 
01198 Edvaldo Dias da Silva 562,7 
02010 AntOnio Claudiney Bani 559,8 
00321 .Anaeno dos Santos }\avier 558,7 
004:!9 Wilson Alves Pereira 558,3 
01459 José Rabelo 552,7 
00892 João Batista Ferreira 55!,4 
01521 -Reginaldo de Almeida 551,1 
02224 Luiz Henrique de Farfu Léite ·ssi,õ 
00094 D"eD.iO José Rodrigues Louro 550,6 
00987 AntOnio de lisboa R Bomfim. 550,2. 
00998 Erico Zorba GagnOr Gaivão 549,3 
01587 Jorge Wilson Gomes Schelb 549,2 
01204 FranCisco_-de ~sfs DiaS - 547,0 
01484 Aldna Maria Paulo de Abreu 546,5 
00602 Alberto de "Castro Teix:eíra 545,5 
00716 Vef6nica de Catvalho Maia 543,3 
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lns<:rição 

00666 
00066 
02195 
02029 

00282 
00687 
00369 
(]2177 
01971 
00941 
01335 
01579 
01300 
01709 
00988 
01942 
01140 
01977 
01894 
00975 
01358 
00195 
00578 
01608 
01829 
00317 
02000 
01181 
00852 
00160 
02093 
00966 
00324 
00231 
01192 
02013 
02104 
01974 
02172 
00126 
00034 
01682 
00551 
01453 
01167 
01444 
01437 
00093 
01403 
00330 
00202 
00950 
01064 
01603 
01130 
OIY/37 
01897 
01934 
01538 
02082 

Nome 

Oáudio Fernandes Carvalho 
Manoel Lopes Cancado Sobzjnho 
AntÔni9 Marius M de Oliveira 
Arquimedes Bites Leão 

'Ruy Brandão Dourado. 
Júlio César Silva Peres 
Deni Reis Campos 
Ari Roberto Menezes Monteiro 
Egnaldo Rocha Costa 
Evilasio Ristow 
Sérgio Araújo de Amorim Lopes 
João Luiz Paulúcio 
Giov~i Pereira do Amal1!-l 
Al_oízio Sérgio de Amorim 
José Vilsop. da Silva 
Guilherme F. de S. e Silva 
Naftali Alves dos Reis 
Ocero Matos de Oliveria Leite 
Roberto Lara da Rocha 
Jon~Barbosa da Silva 
John Kennedy de O. Gurgel 
Ricardo Bandeira dos Santos 
Lu& Fernando Pires Machado 
José Augusto Silva Couto 
Airlis Luis Ferracioli 
Jarbas Mamede 

_ José Ricardo Melo Albuquerque 
Adeilson Gonçalves de Macena 
Car_lo_s Alberto Ventura 
W~lte~ Ãires de Alencar-FilhO--

- Vitalino Fema!].de T. Canabarro 
Dirceu J3raz Qoulart Neto 
Antô~i~ Ricardo M. de Azevedo 
Paulo Afonso Schenini 
Vilmar Bomfim Ayres da Fonseca 
Raimundo _Marcondes Carvalho 
Francisco Caninde de OHveíra 
Alberto de Azambuja Villanova 
Alexandre Castro Cerqueira 
Altair Gonçalves Soares 
Edivaldo Gomes Arantes 
Cassio Murilo Rocha 
Wilson Thome Maier 
Paulo Vellozo_,Jacobina 
Saulo L(Jcio de Oliveira 
Fernando Lucas Pinto 
Masato Kojima 

__ yanderlei Pi_res da, Silva 
Marco Aurélio Ferreira 
José S. da Fonseca Sobrinh~ 
Marcus Vini~us P. Gonçalves 
Waldemir Dias Torres 
Ivanildo Bento da Silva . 
Marcino Martins de Paula 
Jurandir_ dos S. de Oliyeira 
Roberto Bom 
Paulo Oberto Ferreira de Souza 
Marcos Euclésio Leal 
Divino Rocha G. de Alcantara 
Demervaldo Martins de Almeida 

Nota Final 

543,2 
541,9 
541,6 
541,6 
~41,1 
541,0 

"539;9 
538,9 
537,1 
537,1 
536,8 
536,7 
536,5 
535,7 
533,3 
532,5 
526,1 
526,1 
525,5 
525,5 
523,9 

523,1 
521,7 
519,9 
510,7 
503,7 
503,0 
502,2 . 
495,6 
493,9 
488,6 
488,0 
479,8 
479,1 
479,0 
475,7 
475;6 -
471,6 
471,3 
470,9 
462,9 
462,1 
459,6 
459,6 
458,2 
457,8 
457,3 
455,7 
454,2 

_ _#,.,1 
442,0. 

438,2 
436,8 
427,0 
426,4 
426,3 
424,9 
424,7 
424,6 
4Z0,3 

ATO DO !'RESIDENTE 
N• 263, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão DiTe
tora n9 2, de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo 
n• 007950/92-6, resolve retificar o Ato n• 96, de 1992, do 
Pre_sidente dõ Senado Feder3.l, alterando a nomeação _de Mari
lena Chiarelli para o c_argo de Analista Legislativo - Àrea 
de ComunicaçãO Social, Classe 2\ Padrão IV, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com efeitõs financeiros retroa
tiv-os à data de sua posse. __ _ __ 

Senado Federal, 24 de junho de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente do Senado _Federal. 

ATO DO !'RESIDENTE 
N• 264; DE 1992 

O PreSidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência 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" 005.006/92~9, resolve 
alterar o Ato desta Presidência n" 23, de 1980, publicado 
do DCN II de 18-6-80, para manter aposentado, voluntaria
mente, o servidor RENATO DE ALMEIDA CHERMONT, 
Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe 
"Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos do artigo 40, inciso _III ,_alínea a, da Consti~ 
tuição_ da República FederatiV-a do ·Brasil, combinado com 
os artigo~ 193,186, inciso III, alínea a, e 67, da Lei n" 8.112, 
de 1990, com as vantagens da Resolução (SF) n' 21, de 1980, 
bem assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n' 87, de 1989, 
com proventos integrais, a partir de 22 de abril de 1992, obser~ 
vado o disposto no artigo 37, íncíso XI, da Constituição Fe~ 
dera!. 

Senado Federal, 24 de junho de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

·ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

ATO DO I'RIMEIRO SECRETÁRIO 
N• 5, DE 1992 

O Primeiro SecretáriO do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais e regulamentares, e considerando 
as dificuldades encontradas pelos órgãos da Casa envolvidos 
na operacionalização do Ato do Primeiro Secretário n" 2, 
de 1992, resolve: 

Art. 19 A implantação da licitação do tipo preço~base 
será realizada nos seguintes prazos: 

I·- 10% a partir da vigência do Ato do Primeiro Secre~ 
tário n' 2, de 1992. 

II- 20% à partir de 1• de agosto de 1992; 
IJI -30% a partir de 1' de setembro de 1992; 
IV -40% a partir de !• de outubro de 1992; 
V -50% a partii de !• de novembro de 1992; 
VI- 60% a partir de 1• de dezembro de 1992; 
VII -100% a partir de 1' de janeiro de 1993. 
Art. 2» Este Ato entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 23 de junho de 1992.- Senador Dirceu 

Carneiro, f!rimeiro Secretário. - -
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PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
N• 36, DE 1992 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições re_gulameritãres e tendo em vista o que con_sta: 
do Processo n" 020222191'2, resolve designar VICENTE SE-· 
BASTIÃO DE OLIVEIRA, matrícula 2039, Auditor do Se
nado Federal, MARIA DAS GRAÇAS COSTA COELHO; 
matrícula 2950, Anãlís(a Legislativo, JOSÉ RlCARDO S9A
RES.VITERBO, matricula 2933, Técnico Legislativo da Area 
de Processo Legislativo, SIDNEI JOSÉ KRONEMBER
GER, matrícula 1263, Analista Legislativo, EVALDO GO- _ 
MES CARNEIRO FILHO, matrícula 1587, Dirctorda Subse
cretaria de Serviços Gerais e...BIBIANA T. DANTAS, matrí
cula 0456 (Prodasen), Especialista em Informática Legislati
va/Análise da Informação, para, sob a presidência-do primei
ro, comporem Grupo de Trabalho que, no prazo de 60 dias, 
apresentará proposta de aperfeiçoamento do sistema de con
trole interno relativo aos contratos :celebrados pelo Senado 
Federal, incluindo o gerenciamento e _acp"fllpanhamento da 
execução, e a edição de_ norma estabelec_endo a responsa
bilidade pela fiscalização. 

Senado Federal, 23 de junho de 1992. -s-enador Dirceu 
Carneiro, Primeiro Secretái'ío. ----- ------

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DIRETORA 

10~ Reunião Ordinária, realizada em 22 de 
junho de 1992 

Às dezoito horas do dia vinte c dois de junho de um 
mil, novecentos e noventa e dois, reúne-se a Comissão Dire
tora do Senado Federal, na Sala de Reuniões. da Presidência; 
com a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Mau
ro Benevides, Presidente, Alexandre Costa, Primeiro Vice
Presidente, Saldanha Derzi, Terceiro Secretário; e Meira Fi-
lho, Suplente. _ _ 

Deixarri de comparecer, por motivos justificados, os Ex
celentíssimos Senhores Senadores Carlos Alberto De'Carli, 
Segundo Vicc-Presidente, Dirceu Carneiro, Primeiro Secre
tário_;_ Márcio Lacerda, Segundo Secretário; e Iram Saraiva; 
Quarto Secretário. 

O Senhor Presidente dá início à reunião e concede a 
palavra ao Senhor Primeiro Vicc-Presid_ente, que submete 
aos presentes os seguintes assuntos: _ _ 

a) Parecer favorável ao Processo n' 000893/92-7, em que 
o servidor Raimundo Nonato da Silva requer aplicação de 
correção monetária sobre os valores pen:0bidos por força de 
sua reintegração ao Quadro de Pessoal do Senad<?. 

Os presentes, após discussão, aprovam o parecer -pelo 
pagamento limitado e em três parcelas, de_acordo com a dispo
nibilidade financeira; 

Os presentes, ap6s·discussão, aprovam o parecer; 
c) Parecer ao Processo n• 005456/92-4, em que o servidor 

Sebastião C. Carvalho solicita uma ajuda de custo para trata
mento de saúde de sua esposa, fora do Distrito Federal, no 
qual opina favoravelmente ao pleito, pelo prazo máximo de 
seis meses e desde que haja disponibilidade financeira. 
- - Os -presentes, após díscUss.ão, :i provam o parecer; 

d) Parecer favorável ao Processo n"' 004990/92-7, no qual 
o ex-Senador José Bernardino Líndoso requer a retificação 
do valor da indenização que lhe foi atribuída no Processo 
n' 003121/92-5. ~ · ·· 

Os pr~sentes, após discussão, aprovam o parecer; 
e) Parecer oral favorável à impressão e publicação, pelo 

Cegraf, de 800 (oitocentos) exemplares de livro sobre a vida 
parlamentar do ex-Senador Carlos Gomes de Oliveira, de 
acordo com solicitaçáo do Senhor Senador Esperidião Amin. 

Os presentes, após discussão, aprovam o parecer;· 
f) Parecer ao Processo n9 006919/92-8; e-m qti.e a Subsecre

taria de Serviços Gerais solícita a- prorrogação do Contrato 
n"' 006/90, relativo à prestação de serviçOs com-manutenção, 
limpeza e· conservação e mão-de-obra aa Senado Federal, 
no qual conclui favoravelmente à propostã do Senhor Primei
ro-Secretário, no sentido de que: "a) sejam autorizadas, em 
caráter excepcional, conforme s'olicitado no processo: 1 -
a despesa com os serviços de manutenção, limpeza e cons-er
vação, até -'30-6-92; 2 - a dispensa da licitação respectiva. 
b) seja determinada a imediata apuração de responsabilidades, 
caso as irregularidades ora verificadas voltem a ocorrer". 

Os presentes, após discussão, aprovam o parecer. 
Em- seguida, o Senhor Presidente submete aos presentes 

as seguintes matérias: 
a) Requerimento n' 372, de 1992, no qual o Senhor Sena

dor Pedro Simon solicita ao- Senhor MiniStrO da AeroriiíUHCa, 
informaÇões atinenteS aos motivos (}ue levai'am a Embraer 
a converter debêntures em ações. 

Os presentes, após exame, ãprovam a matéda e a e-D.ciúni
nham à SeCretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

b) Requerimento n' 404, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Jutahy Magalhães solicita ao Senhor Ministro dos Trans
portes e Comunicações, informaçõeS sobre- (j_ual o cOriceíto 
técnico, a inetodologia de cálculo e o valor das tarifas de 
transmissão por televisão. . - -~-- _ - : ---- --
- -os pfe~entes,_após exame, aprovam a matéria e a~enêami- --

nham à Secretaria-Geral da Mesa p"ara as áev"idas providên-
ciãs~ o - - - - -- - -o--

c) Requerimento n• 405, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Jutahy Magalhães solicita ao Senhor Ministro da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, lnfOr~~Ções sOhr~ a supersafra 
agrícola que teria propiciado a proàu-çãO de Um excedente 
de cinco milhões de toneladas de milho e mesmo assim, os 
Estados de Pernambuco e do_ Ceará estão importando o produ-
to da Afientina. _ _ __ 

Os presentes, após é"Xairie; apróvá.m ã matér"ia e a encami
nham à S~retaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; -- · - -

d) Requerimento n•4D7, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Pedro Simon solicita ao Senhor Ministro da Saúde, infor
mações atinentes. à GO_nstrução de Hospitais e Centros de Saú
de, desde a data de 15-3-90. 

b) Parecer favorável à solicitação da ComissãO Perma
nente de Licitação no sentido de ser paga a gratificaçãó pre
vista no Ato n~ 10, de 1991, do Senhor Primeiro Secretário, 
aos servidores que nela atuarem na condição de membros 
ou secretários, pela participação em suas reuniões de trabalho 
(Processos n"' 000146/92-7, 001463/92-6, 002818/92-2 e 
002658/92-5). - -

os- presentes, após exame;· aprovam a matéria e a enCami
--nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 
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e) Requerimento n~ 408, de 1992, no qual O senhOr Sena~ 
dor Pedro Simon solicita ãO Senhor Ministro da Economia, 
Fazenda e Planejamento, informações atínentes à importação 
de pneus usados. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

f) Requerimento n' 410, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Pedro Simon solicita ao Tribunal de Contas da União, 
informações aiinentes à privatização de empresas estatais. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

g) Requerimento n' 426, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Humberto Lucena solicita ao Senhor Ministro da Aero
náutica, informações sobre a realização do Colóquio Mundial 
de Transporte Aéreo. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias. 

O Senhor Presidente, então, passa a :Palã.vra ao Senhor 
Terceitd -secretário~-que submete aos presentes: 

a) Parecer favorável à solicitação da servidora Nina Lúcia 
de Lemos Torres e transferência para a área de PrOCesso 
Legislativo (Processo n' 010256/91-1). 

Após discussão, o parecer ê aprovado; 
b) Parecer favorável à solicitação da servidora Uége-cte 

Sousa Salgado de transferência para a área de ProceSS()_ Legis-
lativo (Processo n' 011605/91-9). --- ·· ·· 

Após a discussão, o parecer é aprovado. 
Dando seqüêncíã-à reunião, o Senhor Presidente concede 

a palavra ao Senhor Diretor-Geral, que leva ao exame da 
Comissão Diretbra: 

a) Proposta de Ato da Comissão DirCtora estabelecendo 
datas para a realização do processo seletivo interno. 

Os presentes aprovam a pi'oposta e assinam o respectiVO 
Ato,. que vai à publicação; 

b) Prestação de Contas do PRODASEN e do FUNDA
SEN, relativa ao exercício financeiro de 1991, Com proposta 
de Ato da ComiSsão Diretorã aprovando a prestação de con
tas. 

O Senhor Primeiro Vice-Presidente é designado para rela
tar a matéria e, de imediato, apresenta parecer oral favorável. 
Os presentes aprovam o parecer e assinam o respectivo Ato, 
que vai à publicação; 

c) Prestação de Contas dó CEGRAF e do FUNCE
GRAF, relativa ao exercício financeiro de 1991, com proposta 
de Ato da Comissão Diretoni. ·aprovando a prestação de con
tas. 

O Senhor Terceiro Secretário é- des~gnado para relatar 
a matéiía e, de 
imediato, apresenta parecer oral favorável. Os presentes apro
vam o parecer e assinam o respectivo Ato, que vai à publi
cação; 

d) Prestação de Contas do Senado_ Eed_eral, relativa ao 
exercício financeiro de 1991, com proposta de Ato da Comis
são Diretora aprovando a prestação de contas. 

O Senhor Senador Meira Filho, Suplente da Comissão 
Diretora, é designado para relatar a m3téria e, de imediato, 

apresenta parecer oral favorável. Os presentes aprovam o 
parecer e assinam o respectivo Ato, que vai à publicação; 

e) Prestação de Contas âo Fundo Especial do Senado 
Federal (FUNSEN), relativa ao exercício financefró de 1991, 
com proposta de Ato da Comissão Diretora aprovando a pres
tação de contas. 

O Senhor Senado Melra FHho, Suplente da Comissão 
Diretora, é designado para relatar a matéria e, de imediato, 
apresenta parecer oral favoráveL Os presentes aprovam o 
parecer e assinam o respectiVo Ato, que vai à publicação; 

O Expediente do Senhor Presidente da Casa de Pernam
buco solicitando a publicação, pelo CEGRAF. da obra "Canu
dos e Inéditos", de Euclides da Cunha, -em COmemoraçãO 
ao nonagésimo anive_rsário de publicação de- "Os Seitões". 

É designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a 
matéria; 

g) Processo Pb-000330192-2, no qual o Senhor Diretór
Geral de AdministraÇão da Presidência da República solicita 
a cessão, pelo PRODASEN, de 1.000 (um mil) rolos de fita 

-magnéticapara computador, em desuso no P_~ODASEN, em 
face da mudança de equipamento. 

É designado o Senhor Primeiro Secretário para relatar 
a matéria; 

h) Processo n' 014116191-0, que trata da prestação de 
contas do Senador João Calmon relativa à sua viagem ao 
exterior para tratamento de saúde, com a apresentação de 
novos comprovantes, para reexame pela Comissão Diretora. 

Ê designado o Senhor Quarto_ S_ecretário para relatar a 
matéria; 

i) Expediente do Senhor Senador Júlio Campos, no qual 
apresenta sugestões de reformas para o funcionamento físico 
das Comissões. 

É designado o Senhor Primeiro Vice-Presidente p~ua rela
tar a matéria; 

j) Processo n' 007367/92-9, em que o servidor Eduardo 
.Augusto Lopes solicita à Comissão Diretora que encaminhe 
-novamente Projeto de Resolução determinando que os cx-ce
letistas do Senado Federal tenham direito à contagem de tem
po de serviço, para todos os efeitos legais, desde a data da 
admissão. 

b designado o Senhor Segundo Secretário para relatar 
a matéria; -

k) Parecer do Senhor Segundo Vice-Presidente favorável 
à aprovação da prestação de contas da Fundação Pedroso 
Horta, relativa aos primeiro e segundo trimestres de 1991, 
recomendando, entretanto, que seja dado conhecimento 
àquela entidade do teor do Parecer nn 002/92, da_ Auditoria 
do Senado Federal, a fim de que, nas próximas prestações 
de contas, não se verifiquem infringênci3s aO Ato n~ 54, de 
1988, da Comissão Diretora (Processo n' 021448191-4). 

Os presentes, após discussão. aprovam'o parecer. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 

encerrada a reunião, às dezoito horas, pelo que 
eu, , Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral 
e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, 
depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 
· Sa1a da Comissão Diretora, 22 de junho de 1992~ -:--Sena- _ 

dor Mauro Benevides, Presidente. 
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SUMÁRIO 
1- ATA DA 133• SESSÃO, EM 25 DE JUNHO DE 

1992 

1.1 -ABERTURA 

L2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - A viso do Secretário-Geral da Presidência da 

RepúbHca 
- N<.> 625/92, encaminhando esclarecimento do Minis

tériO da Agricultura e Reforma Agrária sobre os quesitos 
constantes do Requerimento-n~ 235/92, de autoria do.Sena-
dor Pedro Simon. - -

1.2.2 - Pareceres 

Referentes às seguirites matérias: 
-ProjetO-de Lei do _Senado n<.>30/91~-que re-gUlamenta 

a profisSáo de Ortoptista e dá outras providências. 
-Projeto de Lei da Câmara n' 36/92 (n' 4.57Z·C, 

de 1990., na origem), que organiza a Justiça Militar da 
União e regula o.funcioname_n_to de seus serv~ços auxiliares. 

- Consulta_fo_rmulada pelo Sr. Presidente do Senado 
Federal, Senador Mauro Benevides, a propósito_ da ~.J:~solu-
çâo n• 16, de 1991. ··· ·· 

-Indicação n~ 3/91, sugerindo análise e se for o caso, 
a apresentação da iniciativa ~bível para sujei.tàr à prévía 
aprovação do Congresso Nacxonal qualquer ~nstrumento 
que crie obrigações para o País ~m faCe do Fundo Mon~e~ 
tário Intemacional. (Projeto de Resolução n9 44/92.) _ 

-Projeto de Lei do Senado n' 35!)/91, qu_e c~ia a 
Secretaria Federal de Controle Interno comi? Ó!gao vmcu
lada à Presidência da República. 

-Projeto de Lei do Senado n9 353/91,- CfUé-suprime 
a prescrição de ações penais, acrescentando parágrafo ao 
art. 109 do Código Penal (Parte Geral-Lei n• 7.209, de 
11 de julho de 1984). 

-Projeto de Lei do Senado n9 8/92, cque altera a reda
ção dos arts. 222 e 223 da Leí "' 5.869, de 11 de. janeiro 

de 1973 (Código de Processo Civil) e _dá outras providên
cias. 

-Projeto de Lei do Senado n<? 37/92, que regulamenta 
o 9ireito da companheira a alimentos e à sucessão. 

1.2.3- Ofícios 

- N~ 16/92, do Presidente da Comissão ·de Assuntos 
Sociais; Comunicando a aprovação do Projeto de Lei do 
Senado no 30/91, que regulamenta a profissão de Ortoptista 
e dá outras providências 

- N• 17/92, do Presidente da Comissão de Assu.ntos 
Sociais, comunicando a retirada de pa'uta do ProjetO- de 
Lt:i do Senado n~ 377/91, que pro1be a incineração de-peles 
de animais silvestres abatidos em caça predatória e dá ou
tras providências, em virtude da aprovação, pelo Seriado 
Federal de matéria idêntica. 

- N' 20/92, do Presidente da Comissão de Consti
t~J.i_ção~ Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n• 353/91, que suprime a prescri
ção de ações penais, acrescentando parágrafo ao art. 109 
do Código Penal (Parte Geral - Lei n' 7.209; de U:de 
julho de 1984). 

- W 21i92, do Presidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação nos 
termos de substitutivo, do Projeto de_ Lei n" 37/92, que 
regula o direito da companheira a alimentação e à sucessão~ 

- N!> 22192, do Presidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n' 8/92, que altera a redação 
dos arts. 222 e 223 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de' 
1973 (Código de Processo Civil) e_ dá outras providências. 

-:- N~ 23/92, -ao- PreSidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, que deliberou pela inconstitu
cionalidade do Projeto de Lei do Senado n~ 350/91, que 
cria a Secretaria Federal de Controle Interno como-órgão 
vinculado à Presidência da República. 
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Ccral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAlA 

Impresso sob respoiUiabilidade da Mela do Senado Federal 

Diretor Ezecutivo 

ASSINATURAS CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Administrativo 
LUIZCARLOS BAS'IOS Semestnl ···--····-···-·-·-·-····-·-·-·-····-····---·-· ------as 70.000,00 
Dfretor IndUJtrlal 
FLORIAN AUGUSJ'O COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

1.2.4 - Requerimentos 

- N'451!92, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
solicitandO dispensa de interstício e prévia-distribuição de 
avulsos para o Projeto de Resolução n9 6/91, a fim de 
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 

- N' 452192, de autoria do Senador Darcy Ribeiro, 
solicitando que seja considerada como-licença autorizada 
o período em que S. Ex~ esteve participando da Conferência 
do Rio - EC0/92. Aprovado. 

- N' 453192, de autoria do Senador José Eduardo, 
solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa. 
no dia 26 do corrente mês. Aprovado. 

- N9 454/92, de autoria do Senador Onofre Quinan, 
solicitando licença, no j>erlodo de 3 a 7 de agosto do cor
rente ano. Aprovado. 

1.2.5 - Comunicação 
Do Senador Onofre Quinan, que se auseritará do País. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 
-Prazo para apresentação de emendas ao Projeto 

de Resolução n' 44192. 
-Prazo para apresentação de emendas ao Projeto 

de. Lei da Cãmara n' 36/92. 

-Abertura para iilterposição de recurso, por um déci
mo da composição da Casa, para que os Projeto8 de Léi 
do Senado n~ 30 e 353/91, e 8 e 37, de i992, se)am aprecia~ 
dos pelo Plenário. 

-Recebimento do Ofício n' S/17, de !992 (n' 
1.005/92, nã origem), do Presidente do Banco Cerltral do 
Brasil, .solicitando autorizaçáo para -emitir e colocar no 
mercado? através _de ofertas públicas, Letras Financeiras 
do Tesouro Municipal (LFTM-RJO), para os fins que espe
cifica. 

1.2. 7- Discursos do Expediente 
SENADOR AUREO MELLO ~ Apoio ao Presv~~ 

dente Collor. Críticas à imprensa pelas denúncias irrespon
sáveis contra os homens exponenciais do País. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN - Transcrição, 
nos Anais, da reportagem do Jornal da Tarde, de 25-6-92, 
que trata da questão do Tribunal de Contas de São_ Paulo 
e da Prefeitura do Município de São Paulo~ 

Tiragem 1.200 exemplares 

SENADOR NEY MARANHÃO- Esclarecimentos 
sobre declarações de S. Ex~ à imprensa ·referentes à sone
gação fiscal. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Inéficácia 
da política económiCa do Governo. 

1.2.8- Comuilicação da Presidência 
- Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, às 

18 horas, com Ordem do Dia que designa. - -

1.2.9- Requerimento 
:.__ N9 455/92, de autoria do Senador Wilson Martins, 

solicitando ao Secretário de Ciência e Tecnologia da Presi
dência da República, informações que menciona. 

1.2.10- Comunicação 
Do Senador Teotônio Vilela Filho, que se ,.ausentará 

do País. 

1.2.11 - Comunicações da PresJdêncla 
-Recebimento de documento de apoio da União Par

lamentar Interestadual na apreciação de denúncias contra 
o Sr. Paulo_ César Farias. 

- Designação da ConiissãO pãra compor a Comissão 
Parlamentar de IQ.quérito- destinada a apurar, -o prazo de 
até cento e vinte dias. denúncias de irregularidades come
tidas em fundos e pensões de estatais e na Petrobrás. 

1.2.12- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR JOSAPHAT MARINHO -, Reiterando 

posição contrária à proliferação de CPI. " -· · 
O SR. PRESIDENTE -Esclarecimentos às coloca

ções do Sr. Josaphat Marinho. 
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Razões da 

criaÇão da CP! do Requerimento n' 376/92, destinada a 
apurar-de'núncias de irregularidades cometidas em fundos 
de pensões de estatais. 

1.3- ORDEM DO DIA 
--=-Projeto de Resolução n9 24/92, que denega autori

zação para a União celebrar contratos bil<U~rais..d~ reesca
lonamento da dívida externa polonesa junto aos credores 
da República Federativa do Brasil. Rejeitado o projeto, 
sendo aprovado o Projeto de Resolução n" 45/92, constante 
do voto em separado do Sr. Elcio Álvares, teJ;ldO usado 
da palavra os Srs. Eduardo Suplicy, Ronan Tito, Fernando 
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Henrique Cardoso, Nelson Wedekin, Esperidião Amin, 
José Richa, José. Eduardo, José Fogaça e Elcio Álvares. 
À Comissão Ditetora para a redaÇão final. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 18, de 1985 (n' 
96/85, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas 
do Presidente da República~ relativas ao exercíciõ -finan
ceiro de 1983~- Aprov-adO. -A Comissão Dite-tora pãra a 
redação final. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 38/89 (n' 1/87, 
na Câma.ra dos Deputados), que aprova as contas do Presi
dente da República, relativas ao exercício financeiro de 
1985. Aprovado. À Comissã'o Diretora para a redação final. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 46/89 (n' 115/85, 
na Câmara dos Deputados), que aprova as contas do Presi
dente da República, relativas ao exercício financeiro de 
1984. Aprovado. À Comissão Ditetora para redação final. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 1/90 (n' 109/89, 
na Câmara dos_ Deputados), que aprova, com restrições, 
as contas do Presidente da República, relativas ao exercício 
financeiro de 1986. Aprovado. À Comissão Díretora para 
a redação final. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 20/92 (n' 172/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova-as contas do Presi
dente da República, relativas ao exercício financeiro de 
1987. Aprovado. À Comissão Diretora para a·redação final. 

-Projeto de Resolução n9 27/92, que autoriza o Go
verno do Estado de Minas Gerais a transferir" os reCursos 
aprovados pela Resolução n' 377/87, do Senado Federal, 
do MUnicípio de Almenara para o Município de Gover
nador Valadares. Aprovado o projeto, ficando prejudicado 
o Ofício n' S/5/91. À Comisão Diretora~ para a redação 
final. 

-Proposta de Emenda à ConstituiÇão n" 2192, que 
inclui artigo riO texto da Constituição Federal, conferindo 
competência ao Congresso_ Nacional pará desfiturr MiniS
tros de Estado e Secretário da Presidência da República. 
Em fase de discussão. (2~ sessão.) 

-Proposta de Emenda à Constituição n' 3/92, que 
altera disposítivo da Constituição Federal. Em fase de dis
cussão. (2• sessão.) ~ 

-Projeto de Lei do Seitã.do n" 58/91, que estabelece 
critérios e mecanismos para --a concessão de incentivos ao 
desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste e do Estado 
do Espírito Santo e dá outras providências. Apreciação 
sobrestada, após parecer-ele Plenário, favorável com emen
das que oferece, devendo amatéria ficar sobre a mesa 
durante ,o prazo_de cinco sess6es ordinárias para recebi
mento de emendas. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 9/90 (n' 4.432/89, na 
Casa de origem), que cria o Programa Diário do COngresso 
Nacional para divulgação dos trabalhos do Poder Legis
lativo na televisão, e determina outras providências. Reti
rado da pauta pela Presidência. 

-Projeto de Lei do Senado n' 26/91-Cojil[Jfeiiientar, 
que altera a Lei Complementat< no 41. de 22 de dezembro 
dé 1981. Votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1-~Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Juatifica

ção da Proposta de Emenda à Constituição no 4/92, que 
dá nova redação ao art. 47 da Constituição. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - En
dosso à campanha do Sindicato Nacional dos Trabalha
dores de InstitUições de Pesquisa Agropecuária e Florestal, 
Seçãq SindiCal CNPT/Embrapa, em defesa da Embrapa, 
que se acha em processo de desmantelamento por falta 
de recur~os. 

SENADOR MÁRCIO LACERDA - Defesa da 
aprovação, pelo Senado, de projeto de lei de sua autoria, 
criando áreas de livre comércio nos Municípios de Cáceres 
- MT e Brasiléia - AC. ~ 

SENADOR PEDRO SIMON- Renegociaçao da dí
vida da Polónia em condições desfavoráveis ao _Brasil. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- '•Manifesto pe
la Ética na Política", subscrito por entidades represen
tativas da sociedade civil. 

1.3.2- Comunicações -da Presidência-
Término do Prazo para apresentação de emendas aos 

Projetas de Lei do Senado n'~" 121/91 e 27/92, sendo que 
os mesmos não foram oferecidas emendas. 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se ho
je, ãs 18 horas e 45_ minutos, corit Ordem do Dia que 
designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 134• SESSÃO, EM 25 DE JUNHO DE 
1992 ·~ 

2.1 -ABERTURA 

2.2 '--EXPEDIENTE 

2.2.1- Apreciação de matérias 
- Redação finai do Projeto de Decreto Legislativõ 

n' 18/85 (n' 96/85, na Câmara dos Deputados). Aprovada, 
nos ter~os do Requerimento n~ 457/92. À promulgação._ 

-Redação final do Projeto _de Decreto LegislatÍvo 
n' 38/89 (n' 1187, na Câmara dos Deput~dos). Aprovada, 
nos termos do Requerimento n" 458/92. A promulgação. 
- - Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 46/89 (n' 115/85, na Câmara dos Deput~dos). Aprovada, 
nos termos do Requerimento n" 459/92. A promulgação. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 1/90 (n' 109/89, na Câmara dos DeRutados). Aprovada, 
nos termos do Requeriemnto 460/92. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 20/92 (n' 172/90, na Câmara dos Deputados). Aprovada, 
fios termos do Requerimento n~ 461/92. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 45/92. 
Aprovada, nos tennos do Requerimento n" 462/92. À pro
mulgação. 

2.3- ORDEM DO DIA-
Projeto de Resolução n9 6/91, de autoria do Senador 

Jutahy Magalhães, que dispõe sobre formalidades e crité
rios para a apreciação dos atos de outorga e de renovação 
de concessão ou permissão de serviço de radiodifusão sono
ra e de sons e imagens. Aprovado, o Substitutivo em turno 
suplementar com emenda. À Comissão Diretora para reda
ção final. 



5290 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçã<i II) Junho de 1992 

2.3.1 ---Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
--Redação final do Projeto de_ Resolução n" 6/92. 

constante da Ordem do Dia da presente s~ssão. Aprovada, 
nos termos do Requerimento n"' 465/92. A promulgação. 

são 

2.3~1 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses~ 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- REPUBLICAÇÃO 
-Trecho da Ata da 33• sessão~ realizada em 26-3-92 

4- RETIFICAÇÕES 
-Ata da 33• sess_ã_o, realizada em 26-3-92 
- Ata da 29~ sessão, realizada em 25~3-92 
-Ata da 37• sessão, realizada em 31-3'92 
-Ata da 47~ sessão, realizada em 7w4-92 
-Ata da 48• sessão, realizada em SA-92 
-Ata da 53~ sessão, realizada em 14-4-92 
-Ata da 63~ sessão, realizada em 28-4-92 

5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISsôEs-PERMA-
N~NTES 

- SUMÁRIODAATADA29•SESSÃO, -
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 1992 

RETIFICAÇÕES 

Na publicação do Sumário, feíta no DCN -
Seção II -de 26-3-92, na página ii' 1348, 1' coluna, 
no item 1.2.5 - Requerimentos, 

Onde se lê: 
-N' 83, de 1992, de autoria do Senador lrapu

ran Costa Júnior, ... 

Leia-se: 
- N9 83, de 1992, de autoria do Senador Irapuan 

Costa Júnior, ... 
Na página 1349, 1' coluna, no item 1.3- OR-

DEM DO DIA, 
Onde se lê: 
Projeto de Decreto n" 105, de 1991. de autoria ... 
Leia~se: 

Projeto de Lei do Senado n' 105, de 1991, de 
autoria ... · 

Na página nl 1350, 1' coluna, no item 1.3 -
ORDEM DO DIA, na ementa do Projeto de Lei 
da Câmara n' 31, de 1992, 

Onde s_e lê: 
... a forma e a apresentação no Brasil dos símbo

los nacionais. 

nais. 

Leia~se: 

... a forma e a apresentação dos símbolos nacio-

SUMÁRIO DA ATA DA 49• SESSÃO 
REALIZADA EM 9-4-92 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Sumário, feita no DCN -
Seção II - de 10-4-92, página n' 1974, 2• coluna, 
no item 1.3 - ORDEM DO DIA acrescente-se, 
por omissão, imediatamente após o Projeto de De
creto Legislativo n9 134, de 1991, o seguinte: 

-Projeto de Decreto Legislativo n"' 141/91 (n9 
46/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação para ·a Redução 
de Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate_ 
à Produção e ao Tráfico Ilícitos· de Entorpecentes 
e Substâncias Pskotrópicas, celebradq entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Govemo 
da Repúbl~ca do Chile. Aprovado. À Comissão Dire
tora pa'ra a redação final. 

Ata da 133a Sessão, em 25 de junho de 1992 

28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Meira Filho e Magno Bacelar 

ÀS 14 HORAS F. 30 MTN!TfO~, AC'liAM~~F PRF.
SFNTfiS OS SRS. SI!NAIJORI!S: 

Alexandre C'O'ita - Alui7io He1erra - Amir I ando -
Heni Vcras - Carlos l'atrocfnio - Chagas Rcxlrigues - Cid 
Sabóia de carvalho - Diva!do Suruagy - Flcio Álvares -
Enéas Faria - F.•peridiao Amin - Flaviano Melo - Fran
Cisco Rollemherg - Gerson Camata - Guilherme Pãlmeira 

- Henrique Almeida - Humberto Lucena - Iram Saraiva -

Jarbas Passarinho - João Calmon - Jona.~ Pinheiro -José 
Eduardo- José Paulo Hisol -José Richa -Júlio Campos
Júnia Marise - Lavoisier Maia - J.evy Dias - l.ouremberg 
Nunes Rocha - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Man
sueto de Lavor - Marco Maciel - Mário Covas - Maurício 
('.orrêa - Mauro Henevides '- Meira Fi! h o - Moisés Abrao 
- Nelson Wcdekin - Odacir Soares - Pedro Simon - Ra-



Junho de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II) Sexta-feira 26 5291 

chid Saldanha Derzi --Raimundo I .ira -- Ronaldo Aragão -
Ruy Bacelar - TeotOnio Vilela Filho - Vai mi r Campelo -
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos n-OSSOS trabalhos. 
Antes da leitura do expediente, a PresidênCia-pede aos 

Srs. Senadores que se encOntram noS-SéUs gabinetes, especial
mente àqueles _que se acham insciitos para raiar na sessão 
de hoje, que venham imediataJ?:lente ao_pl~nário. E sª~--~le~: 
Senador Esperidão Amin, Senador Guilherme Palmeira, Se
!!ador Ruy Bacelar, Senador Cid Sabóla de Cai-valho, Senaçlàr 
Aureo Mello, Senador Mcira Filho, Senador Ney Maranhão 
e Senador Humberto LJ.:!,cena. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Sr. 1' 
Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte --- - -

EXPEDIENTE 

AVISO DO SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Aviso n' 625192, de 23 de junho do corrente Agrária 
encaminhado esclar_ecimentos· do Ministério da Agricultura 
e Reforma sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n'? 235, de 1992; de autoria do Senador Pedro Simon. 

As informações foram anexadas ao Riquerir"nento, 
que vai ao arqaivo, e encaminhadas cópias ao Reque~ 
rente. 

PARECERES 

PARECERN• 221, DE1992 

Da Cófu(ssàO de Assuntos Sociais sobre o Projeto 
de Lei do Senado n~ 30, de 1991, que regulamenta a 
profissão de ortoptista e dá outras providências. 

Relator: Senador Ronaldo Aragão 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Senador 
Maurício Corrêa, preteD.dc regulamentar, a profissão de or
toptista, profissional paramédico, de nível superior, que, inte
grando a equipe do Oftamologista, trabalha no diagnóstico, 
prognóstigo e tratamento dos problerriãS relacionados com 
os distúrbios sensórios-motores-oculares. "Fisot_erapeuta da 
visão", como informa a consistente e brilhante justificativa 
do autor da proposta, o ortoptista trata dos diversos tipos 
de desvios, de estrabismos, uni e binoculares, através de apare
lhagem .:omplexa, de pr.-:cisão, e de exercícios especials, qu·e 
irão restaurar as funções oculares normais. 

Hoje, no Brasil e em todo o mundo, é fundamental, 
indispensável, insubstituível mesmo, o trabalho desses profis~ 
sionais nas clínicas de Ortóptica e em uilidades médicas e 
oftamológicaS, onde suas tarefas são diversificadas. e altamente 
especializadas. O ortoptista- atua também nos programas de 

profilaxia dos problemas visuais, nãs áreas da Educação, da 
Higíene Visual e da Saúde Públíca. Na Educação, ele orienta 
os professores sobre o bom uso de visão dos estudantes, e, 
integrando equipes multidisciplinares, investiga e diagnostica 
problema de aprendizagem, originários de visão, contribuin
do, com a sua técnica, para o pleno aproveitamento das poten
cialidades físicas e intelectuais do aluno. Na Higiene Visual 
e na Saúde Pública, o ortoptista integra equipes- de Medicina 
Preventiva, orientanto a comunidade sobre o uso correto dos 
olhos, evitando as disfunções visuais responsáveis -por muitas 
mazelas sociais, como os acidentes de trablho, no trânsito, 
doenças e várias ·outras deficiências. Educando o funciona~ 
mente visual dos indíviduos portadores de distúrbios oculares, 
o ortoptista a tua em- diversos setores da vida social, no sentido 
de integrá-los ou reintegrá-los, com saúde e segurança, às 
suas atividades cotidianas, escolares e profissionais. 

A Ortóptica é -a úniCa profissão paramédica existente 
no País ainda sem regulamentação, enquanto que, em dezenas 
de países de todos os continentes, a atividade tem os seus 
códigos jurídicos em vigor há muitos anos. No Brasil, cerca 
de 500 profissionais, atualrnente, trabalham nas capitais dos 

_E-stados, nas grandes e médias cidades. Desde 1960, esses 
profissionais estão reunidos na Associação Brasileira de _Or
tóptista - ABO -, entidade de classe com grande vigor 
técnico~científico, membro da "Internacional Orthoptic Asso
ciation"- IOA -.ao lado de outros treze países. A Ortóp
tica, como vimos, tem o seu campo teórico e de prática te_cno
científic-a b~m definida, e a atividade é reconhecida e _exigida 
em todo mundo. 

Profissionalmente, hoje, no Brasil, emvirt1.1de da fali<t. 
de uma legislação disciplinadora, o mercado da Ortóptica en
contra~se invadido por amadores, curiosos, gente de nível 

. médio, co~ noções primárias da Ciência, ou apenas íntetessada 
ou atraída pela atividade, afora aqueles mal-intencionados, 
ou que comprometem o seu exercício com a mercancia e a 
aventura. Os verdadeiros ortoptistas - os com graduação 
superior em curso conhecido e os que detêm título oficial 
exercendo a profissão, com competência, correção e zelo há 
anos- estão, injustamente, igualados a esses curiosos_, sem 
garantias legais, para o exercício profissiOnal, garantias essaS 
idênticas às de tantos outros trabalhadores da área da S.aúde, 
para exercerem, altiva e condignamente, Com segu-rança e 
respeitabilidade, a sua profissão. 

Isso não é justo e nem convém a uma socü~da_de demo
crática que procUra a saúde e Cibêm---=-estar doS seus membros. 
Os ortoptistas não pretendem privilégios ou favores: querem, 
apenas. um regimento jurídico real, adequado, contempo
râneo, transparente, permanente, que os conduza na boa éti~ 
ca, na honestidade, na competência. na valorização da ciência 
e do trabalho. Eles querem a consagração de prindpibS e 
regras universais e brã.sileiras, que garantam_a excel~nci~ dq_ 
seu -trabalho e ofereçam à sociec;lade profission!i.ís lieiil-f<:,-r
mados, habilitados para a atividade, aptos a oferecer um servi
ço- eficiente e eficaz; de preservação da saúde e da higiene. 
humanas, sem defecções, sem riscos. Se não puderem conta-r 
com essas regras claras, a profissão se ·avilta, se degrada, 
·perde a autoridade científica e prática, a confiabilidade social, 
ao ser eventualmente _exercida por pessoas despreparadas, 
sem formação adequada para o seu desempenho. 

O projeto de lei atende a um antigo anseio, natural e 
legítimo, da classe _dos ortoptistas, foi elaborado sobre pro~ 
posta da ABO, sobre a experiência de outros países e a reali
dade da profissão e dos profissionais que militam no País. 
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Além de reconher_ a profissão. o projeto a define, estabelece 
os requisitos para o-se-u ·exercício e--divulga as atividades pró~ 
pria da profissão: A natureza e atual situáção .da profissão, 
em termos s_ócioReconómicos e de merCado de trabalho, hoje, 
no Brasil, indicam a sua regulamentação jurídica imediata. 
A proposta é socialmente relevante, oportuna, urgente, justa 
e viável. 

O presente repete, quase integralnieilte, um outro da 
lavra do ilustre Senador Carlos PatrocíniO, que não chegou 
a ser votado nesta Comissão em 1990, quando o mesmo autor, 
o ilustre Senador Maurício Corrêa, apresentava projeto idênR 
tic_o_. O parecer recebia a melhor acolhida desta comissão 
quando, na sua Ultima sessão do ano passado, um dos seus 
membros, pediu vista do prOjeto. Com--=-o- ·encerramento da: 
legislação, o então Proje1o de Lei do Senado no 65, de 1990, 
por força regimental, foi arquivado. Agora, honradO com a 
autorização do Senador. Carlos Patrocínio, recupero o seu 
parecer, ressuscitado aqui neste_ texto, pois que julguei-o per
feito, respondendo, no exame e nos reparos -ao projeto, aos 
meus questionamentos não só-quando ao Mérito, mas também 
quando a alguns aspectos da sua constitucionalidade. 

Acreditamos, salvo melhor juízo, que a parte do projeto 
- do art. 11 ao art. 25 - que dispõe sobre a criação dos 
órgãos de fiscalizaÇão da profissão e assunto_s pertiilentes, 
segundo uma interpretação retilínea da ConstitUição Fedáal, 
poderá arranhar o texto da Lei Maior;· em seu art. 61, § 
1~', inciso II, letra e. O texto constitucional determina que 
"são de iniciativa privativa ·do Presi~enti da República as 
leis que disponham sobre a criação, eitruturação e atribuição 
dos Ministério-S e -ô"igãOS 'da adrpiriiStraçãO pública". Ora, ape
sar de cumprir a tradição legislativas brasileira em matérias 
desse gênero (regulamentação de profissão), o projeto ao 
criar os Co'nselhoi: Fedral e RegiOnaiS-- de- Orióptica, como 
ói'gãos de registro e- fiScaliza-ção da profissão, claudica em 
relação à constitucionalidade, pois tais inStifl.iiÇóe-s, como reza 
o próprio texto do projeto, "constituem -em- COnjuntO, autar
quia federal vinculada ao Ministé"rio do Trab;:tlho, com perso
nalidade jurídica de direito-público, autonomia administrativa 
e firianceiran. Cremos, por conseguinte, que reside uni hiivci 
de inconstitucionalidade naquela parte referida do projeto, 
e que a aprovação da matéria éoni- esse -leito-,- Ce-rtamente 
condenará a Proposta, admirável na sua concepção e formu
lação, à rejeição ou a um prováVel V6fó' pa:i-Cial ou, talvez, 
até mesmo, total pelo Poder Executivo. A relevâilcia e urgên
cia da matéria não recomendam que procedamos indiferença 
ou irresponsabilidade. A qualquer tempo, poder-se-ia argüir 
a inconstitucionalidade do projeto por víció de iniciativa, o 
que comprometeria toda a sua excelência jurídica e imprescin
dibilidade sócio-económica que a sua transformaçãO~ em lei 
irá permitir. 

Se extirparmoS do projeto ess·a pai-te duvidosa, que pode
ser recebida como inconstitucional, compreendida a criação 
dos Conselhos, seus objetivos e atribuiÇões, áreas de atuação, 
receitas etc. - estaremos saneando-o, ·cteixando, sem nenhu
ma insinuação autorizativa, proVocação ou -suge-stão legife
rante para o Poder Executivo a inicia ti v a âas leis--e dos decretos 
pertinentes, que garantam a aplicabilidade da lei da regula
mentação. Caberá ao Executivo decidir comer-e de que forma 
irá viabilizar a fiscalização da profissão; dispõe o art. 11 com 
a nova redação que lhe damos. em conseqüência, o art. 5~' 
in fine; e o art. 8~' in 'fine - sofreram pequenas alterações 

na redação, no que tange à anulada criação dos Conselhos, 
a fim de se adaptarem ao novo texto, genérico e obediente 

à Constituição Federal. O Poder Legislativo não irá. ao menos, 
repetimos, insinuai uma determinação, para que o Executivo 
crie algum órgão. Siinplesmente, o Poder Legislativo· s-e abs-

-tém do que não lhe compete, nos termos da Constituição, 
cumpre-a respeitosamente. Se para es~rutll!ar e pó r em funcio
namento o órgãO de fiscalização de profissão de OrtOptista, 
o Poder Executivofor for obrigado a dispor sobre matérias~ 
que, por força da ConstituiçãO~ só posSã.m ser definidas aii:avés 
de lei, que o faça, legitimamente, sobre_ o dorsQ â3. Carta 
Magna, por ela balizado, remetendo ao Congresso Nacional 
projetos de lei específicos. Estão nesse caso, a fiXação das 
anuidades,_ taxas, emolumentos e multas devidas pelos profis~ 

__ sjonaiS, uma das fontes de receita_ çlos Conselhos, e, ainda, 
a· descriÇão das transgressões e conseqüentes sanções aos dis
positivos_da Lei da Regulamentação da Profissão. 

Mais quatro modifiCações_ promov-emo§ no projetq~ A 
primeira, de ordem eminentemente formal, da técnica legisla~ 
tiva, substitutindo os sinais dos desdobramentos dos arts. 29 
e 4"' de alíneas para incisos. A segunda, exdU.i:Odo do projeto 
a possibilidade daqUeles que não possuem dlplolna, certificado 
ou título de ortoptista virem a exercer -a profissão, em igual
dade de condições jurídicas com aqueles formados em curso 
superior de Ortóptica oii. qtie Já-eXerÇam a profissãO, devida
mente credenciados. A abertura institucionalizaria a atividade 
dos amadores, curiosos e mercadores inescrupulosos. Essa 
exclusão tem aquiescência da Associação Brasíleira de Ortóp
tica, atra.véS da sua representante na Capital Federal. Garan
timos, aiD.da, com -alteração na alínea e do art. 2"' o exerctcio 
da atividade àqueles que obtiveram o título ,de Ortoptista 
pelo Conselho Brasileiro de Oftamologista, entre 1988 e a 
promulgação da Lei Regulamentadora, grupo excluído _pelo 
projeto. E finalmente, o último reparo que fizemos dá nova 
redação ao art. 9' do projeto, aumentando de 4 (quatro) para 
6 (seis) horas e jornada dfária de trabalho dos ortoptistas, 
alcançando-se, assim, a eqüidade com outros--trabalhadores 
paramédicos, cujas profissões estão regrilameittadas no Pals. 
Outros reparos que promovemos foram de oi-dem absoluta
mente formal, tocam à técnica legislativa, aperfeiçoam a r-eda-
ção do projeto. -

Assim, dado o_ exposto, somos pela aprovação da maté~a 
na forma do substitutivo seguinte, que submetemos ao judi~ 
cioso exame desta douta' CônYiSSão< 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO-SENADO 
No 3Q,.bE 1991 

Regulamenta a proriSsão do ortoptista e dá outras 
providências: · ··· 

b Congresso Nacional decreta. 
Art. 19 É livre o reconhecímento em todo o território 

nacional . o exercido da profissão de úrtoptiStà, ObservadO 
o dispos-to na presente lei. 

Parágrafo único. Ortoptista é o profissional, com gra
duação plena em Ortóptica, obtida em instituição educacional 
de ~nível superior, _reconhecida e íegalizada pelo governo de 
um_ país, que o habilita à prática da ortóptica, _ou seja, à 
pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento dos distúrbios 
óculo-sensório-motores. 

Art. 2"' Para o exercício da atividade profissionaL de 
ortoptista é necessário preencher um dos seguintes requisitos; 

I- possuir diploma expedido por escola de Ortóptica 
de nível suprior, reconhecida, pelos órgãos oficiais compe
tentes: 
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II- ser habilitado por escola de Ortóptica estrangeira; 
reconhecida por lei no país de origem, com diploma revalidado 
no Brasil, de acordo com a legislação vigente; 

III - ser portador de certificado expedido pela Escola 
Paulista de Medicina, anterior à data do reconhecimento do 
Curso de Ortóptica pelo Conselho Federal de Educação; 

IV -possuir certificado de curso de Ortóptica ~ existente 
ou extinto, ministrado por cátedra de Oftalmologia de escola 
médica oficial ou reconhecida até a data da promulgação da 
presente lei; 

V- deter título de ortoptista, expedido pelo Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia, até promulgação da presente lei. 

Art. 39 Os ctirsós de nível superior para -3.--fo~ação 
profissio:rial do Oiioptista terão seus currí<;_ulos e d_uraçãq fixa
dos pelo Conselho Federal de Educação. 

§ 1 ~ Os cursos de graduação universitária existentes, 
que ainda náo contam com reconhecimento legal, deverão __ 
solicitá-lo dentro de 90 (noventa) dias, a partir da publicação 
da presente lei. -

§ 2» Os cursos que não formalizarem à autoridade com
petente os seus pedidos de reconhecimento-; dentro do prazo 
estabelecido no parágrafo anterior, estarão proibidos de fun-
cionar. · -· -

Art. 49 São priva-tivas do Ortoptista as seguintes âtivi- · 
dades: 

I -supervisionar, planejar, coordenar e executar ativ~~
des de identificação, avaliação e tratamento das alterações 
sensório-motoras oculares, por meio de aparelhagem e técni-
cas próprias; _ 

II-supervisionar, orientar e eXecutar o tratamento or':" 
tóptico adequado, a fim de propiciar ao indivíduo nlelhor 
exercício de suas funções_sensóriõ-motoras oculareS; · 

III- formular e elaborar estudo, projeto ou _peSquisa 
científica, básica ou apliéada; nâ área da Ortóptica;-

IV- orifmtar, dirigir, assessorar e prestar cori.Sultoria e 
entidades públicas e privadas na área da Ortóptica;- _ _ 

V- realizar perícias e ex:atne·s, assiliar- laudos técnicos 
e pareceres de acordo com o currfculo efetivamente realizado 
no âmbito da OrtóPtica; · · · · · : _ _ 

VI -colaborar com o médico Oftalmologista na execução 
de exames complementares; _ _ _______________ _ 

VII -participai de equipes técnico-cieDtífica multidisci:' 
plinares nas áreas da Educação, da Higiene Visual, da ~~de 
Pública, da Medicina Preventiva e outras, responsabilizan
do-se pelos assuntos de Ortóptica; 

VIII - ministrar conhecimentos de Ortóptica nos cursos 
universitários de graduação- e pós-graduação de Ortóptica~ 
aos médicos residentes em Oftalrimlogia e residentes em Or
tóptica, no treinamento e aperfeiçOamentO âe -ortOptistas, e 
eni outros cursos dirigidos a áreas afins; 

IX- exercer outras atividades inerentes à sua formação 
universitária e prdfi:SsiODãl. 

Art. 5<? Para o exercíciO-de qualquer das atividades rela
cionadas no art. 49, de forma autónoma ou em qualquer moda
lidade de relação trabalhista ou empregatícia, será exigida, 
como condição essencial e indispensável, a apre_sentaçã_9 do 
registro profissional, emitido pelo órgão competente. 

Art. 69 Para o exercício de empregos, cargos_e funções 
técnicas de Ortóptica na administração pública e nas empresas 
privadas, é obrigatória a condição de ortoptista, nos termos 
definidos na presente lei. 

Parágrafo único. A cOndição de Oii:OptiSta ~ão dispe~~~ 
a prestação de concurso, quando exigido para prov~ento 
de _emprego, cargo ou função pública ou privada. _ _ 

Art. 7<? Será necessária, igualmente, a c.omprovação da 
condição de ortoptista na prática dos atos de assinatura de 
coritrato, termo de posse, inScriÇão em concurso, pagamento 
de tributos exigidos para o exercício da profissão e deSem
penho de quaisquer funções a ela inerentes. 

Art. 8' A habilitação para o exercício da profissão de 
ortoptista será requerida pelos interessados que preencherem 
w;na das condições apresentadas pelo artigo 2<?, ao órgão res
ponsável pela fiscalização da atividade. 

Parágrafo único. É vedado o exercício de qualquer uma 
das atrividades privativas do ortoptista aos que, expirado o 
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias após a regulam~ntação 
desta lei, ção apresentarem ao órgão fiscalizador da profissão, 
para regularização profissional, documento de habilitação pre
visto no artigo 29 

Art. 9' A duração normal do trabalho do Ortoptista 
é de 6 (seis) horas diárias, perfazendo 36 (trinta e seis) horas 
semãnais. 

Art. 10. A categoria de ortoptista é- incluída entre os 
grupos da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, 
cOnstando do Quadro de Atividades e Profissões, anexo· á 
Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei n' 5.452, 
de 1° de maio de 1943. 

Art. 11. Cabei'á ao Poder Executivo organizar a fiscali
zação da profissão de ortoptista em todo o território nacional. 

Art. 12. A presente lei será regulament~da pelo Poder 
Executivo no prazo de .90 (noventa) dias. 

·· Art. 13. A presente lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de maio de 1992. - Almir Gabriel, 

Presidente - Ronaldo Aragão, Relator - Jutaby Magalhães 
- Marluce Pinto - Antônio Mariz- Cid Sahóia de Carvalho 
- Lavoisier Maia - Jonas Pinheiro- Aureo MeDo - Wilson 
Martins- João Rocha- César Dias - João França- Eduar
do Suplicy -.Epitácio Cafeteira- Garibaldl Alves F•- João 
Calmou - Nelson Wedekin - Pedro Simon. 

PARECER N' 222, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 36, de 1992 (n• 
4.572-C, de 1990, na origem), que "organiza a Justiça 
Militar da União e regula o funcionamento de seus servi-
ços auxiliares". _ _ 

Relator: Senador Francisco Rollembe~ 

Versa o presente projeto de lei sobre a organização da 
Justiça Castrense e o funcionamento de seus serviços auxilia
res, tendo sido encaminhado à apreciação do Congresso Na
cional pelo Presidente do Superior Tribunal Militar, nos ter
mos do art. 48, inciso IX; art. 61, caput, art. 64, caput e 
ait. 96, inciso II~ da Coristiuição Federal. 
_ A finalidade da proposta é de atualizar as disposições 

pertinentes à organização judiciária niilitar, ora disciplinada 
pelo Decreto-Lei n' 1.003, de 21 de outubro de 1969. 

De acordo com a Mensagem do Tribunal Superior Militar, 
"recomendava~se a elaboração de um novo diploma, especí
fico e atualizado, de modo a propiciar maior funciOnalidade 
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com o aproveitamento da experiência acumulada nestas duas 
últimas décadas." 

O mesmo d6cumént0 registra "os princípios e inovaç~es 
norteadores do anteprojeto''.:, a seguir trariscritos: 

"1 - uma nova sistematização foi iMplantada, 
visando à ordenação das disposições de modo a facilitar 
sua aplicação e interpretação, embora mantendo _os 
princípios tiadicionáis-em que se se9imenta a- Justiça 
Castrense; - - -

2 - desdobrou-se a matéria competencial, res
tando regulamentada de forma mais abrangente e em 
seções específicas; 

3 - modificou-se· a jurisdição privativa dás au: 
ditoriãs da Primeira CircuÍlscrição- Ju-diciárià-- Militar, 
instituindo-se para toda a jurisdição mista, cabendo
lhes conhecer dos feitos relativos à Marinha. Exército 
e Aeronáutica; 

4 - extinguíU..:se O Conselho deJustiçanos cor
pos, formações e estabel~cimentos do Exército para 
o julgam~ntç) de deserção de praças e de insubmisos, 
em consonância com as diretrízes da nova CartáMagna 
(art. 129, !); 

5 - nonnatizou-se a matéria relativa à magis
tratura adaptando-a aos preceitos contidos na lei orgâ
nica da Magistratura Naciobal e ná" Constituição Fede
ral vigente; 

6 - consolidaram-se normas emergentes de di
plomas esparsos; 

7 - harmanizou-se o Livro que trata da "Orga
nização da Justiça Militar em Tempo de Guerra" às 
disposições constantes de diplomas específicos_, adota
dos pelo País à época do Segundo Conflito MundiaL" 

O projeto divide-Se em quatró ParteS. 
Na primneira, prescreve sobre o SuPerio"I-- Tribunal Mili

tar, as Auditorias de Correição e -os Cõnsefhõs áe Justiça, 
estabelecendo as competências, _a coniposiÇãO, as_ regras bási
cas-de funcionamento e as circunScfições jlldiCiáfiãS militares. 
Trata, tàfubém, da magiStratura dã Justiç~ Mílitár, cOínple
mentannente ao Estatuto da Magistratura, bem como do Mi
nistério Público da União e da Defensaria Pública da União 
junto à Justiça Militar. 

Nã segunda pai-te, regula a Secretaria do Superior Tribu
nal Militar e as Secretaril'lS·'tas Auditorias. Firma que as com
petências dos órgãos e as atribuições dos servidores do Supe
riOr Tribunal Militar serão definidas em ato próprio do Tribu
nal, enquanélo as competênciaS das Secretarias da Auditorias 
e as atribuições de seus servidores são, desde logo, e_stabele
cidas na própria lei. Baixa, ainda, disPosiçõe~ sobre o regime 
disciplinar dos servidores da Justiçã Militar.-

Na terceira parte, trata o projeto Sobre a organização 
da Justiça Militar na vigência do estado de guerra, regulando 
a atuação do Conse~ho Superior da Justiça Militar, órgão de 
segunda a importância e:· dos Conselhos de Justiça· Militar 
e Juízes-Auditores. 

A última parte apresenta as disposições gerais, transi
tórias e fmais, eritre as quais "a localização_UaS sedes das dozf 
circunscrições judiciárias mUit3CeS: · -- - _ 

Análise. · · · 
Do ponto de vista da constitucionalidade, nada há que 

impeça a aprovação do projeto em exame, por quanto é legíti
ma a iniciativa -dO-Tribuilal, a matéria deve s~r tratada por 
lei (art. 124, parágrafo único, da C.F.) esta CirCUriSCiifá entre-

as de corripetência legislativa do Congresso N3.CfoniC(art. 
48. IX, da C.F.) e não afronta os demais dispositivos constitu
cionais, em especial os atinentes ao Poder Judiciário. 

A proposiçã-o está em cánformídade com o ordenamento 
jurídico vigente, rião havendo nenhum óbice à sua aprovação, 
·no tocante à juridicidade, apresentando boa técnica legislativa. 

Com refetêncía ao- mérito, a proposição resulta de um 
trabalho- competente de organização da Justiça Militar, ade
quado e oportuno à melhoria da prestação jurisdicional na 
área castrense: nada temos a opor. 

Portanto, nosso parecer é pela aprovação integral do Pro· 
jeto de Lei da Câmara n' 36, de 1992. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 1992. ~Nelson Car
neiro Presidente - Alfredo Campos- Francisco RoUemberg 
-- Enéas Faria José --Paulo Bisol - Relator - Esperidião 
Amin- Chagas Rodrigues- Beni V eras - Nabor J~nior 
- Cid Sabóia de Carvalho- José Eduardo-· Josaphat Mari
nho, abstenção 

PARECER N• 223, DE 1992 

Da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, 
sobre consulta formulada pelo Exm~ Sr. Presidente do 
Senado, Senador Mauro Benevides, a propósito da Reso
lução n' 16, de 1991. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães. 

Relatório 

O Exm9 Si:. Presidente do Senado, senadõ"i Mauro Bene
vides, por meio do Of. 075/92-PRESI, de 25 de fevereiro 
de 1Q92; formula consulta a esta Comissão, nos termOs do 
art. 101, V, do Regimento Interpo, a respeito da constitUCio
nalidade e juridicjdade da Resolução n' 16, ·de 14 de junho 
de 1991. 

ExpÜca ·s. EX' que o móiivO da~ consulta é a reportagem 
do Joi-nai do Brasil, de 22 de fevereiro de 1992, seguf!dO 
a qual referida _Resolução ~av()recendo, com promoção, 233 
funcionários, estaria inQuinada de irregularidade. 

Sobre o assunto, indispensável se faz um breve histórico 
dos fatos que levaram à edição da Resolução sOb exame. 

Em 15 de dezembro de 1989, após, portanto, a promul
gação da Constituição de 1988, o Plenário do Senado Federal 
aprovou a Resolução n9 87, que ~odiflcou a denomiQação 
dos cargos e empregos dos_servidores da Casa. 

Segundo esta Resolução, os inúmeros cargos e empregos 
do Senado tiveram sua nomenclatura reduzida a apenas três 
espécies, quais Sejam. Analista CLegislativo, -Técnico" Legis
lativo e Auxiliar Legislativo,_agrupa:dos seguiido áreas de espe-_ 
cialli:~ção. 

Os ocupantes de cargos de nível superior~ NS, passaram 
a ocupar, automaticamente, a categoria de nível superior: 
Analista Legislat_ivo. 

Os ocupantes de cargos de nível médio - NM, entre
. tailto, foram- divididos entre dois grupos: uma parte passou 
a ocupar a nova categorial furicioÍlal de níve_l médio: Téçnico 
Legis13tiVC>. Outra parCela, entretanto, passou a ocupar a cate
go.~~ funcional de nível básico Auxiliar Legislativo. 

Desse modo, categOrias. que até então tinham o-mesmo 
nível de reinuneração (NM) e as mesmas perspectivas e opor
tunidades de progressão funcional, passaram, ·conr esta Reso
lução, a ter tratamento completamente diferenciadO~ compre-
juízo indiscutível para os que foram enquadrados na Categoria 
de Auxiliar Legislativo. 
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Se se tratasse de relações trabalhistas, ao amparo da Con
solidação das Leis do Trabalho, a 'mudança realizada seria 
nula, pois ilão se admite alteração contratual que prejudique 
o empregado. 

Tratando-se de ocupantes de cargos estatutá_r_ios, uma 
mudança como a empreendida pela Resolução n"17, de 1989, 
seria viável, desde que fosse dada aos servidores que se-sentis
sem prejudicados a possibilidade de permânecercm, mediante 
opção, na situação em que se encontravam (nível NM), manti
dos seus cargos-num quadro em extinção. 

Ora, o texto da Resolução n>? 87/89, não deu tal oportu
nidade aos servidores que atingiu, de modo que, alterando 
o status de parte dos ocupantes de cargos de nível NM,_ transfe
rindo-os para o nível básico, cometeu gritante inconstitu~o
nalidade, ao violar-lhes um direito adquirido. 

Um grupo de servidores prejudicados - os Assistentes 
de Plenário-~ inConformados, buscaram, desde a publicação 
da resolução, corrigir a situação criada, solicitando, por meio 
de díversos processos administrativos, a alteração dã ResOlu
ção n~ 87/89, com seu regular reenquadramento, do cargo 
de Auxiliar Legislativo para o cargo de Técnico Legislativo, 
de nível médio, ao qual correspondia seu cargo anterior. 

Tal reivindicação terminou por ser atendida pela Resolu
ção n916, de 1991, a qual, alterando os anexos da Resolução 
n9 87, de 1989, localizou os e~ssistentes de Plenário na 
Categoria de Técnico Legislativo, conforme pleiteavam, bene
ficiando, efetivamente, 233 servidores. 

É o relatório. . 

2. Parecer 

Ante o históríCo apresentado, fica claro que a Resolução 
n~ 16, de 1991, não realizou nenhum tipo de ascensão funcio
nal, com a transferência indevida de servidores de um nível 
para outro. _ 

O que houve, isto sim, foi a correção do enquadramento
dos Assistentes de Plenário realizada pela Resolução n' 87189 
de forma incorreta. 

Tais servidores, que ocupavam cargos de nível médio, 
tinham direito adquirido a receber tratamento_semelhante aos 
demais servidores do mesmo nível. 

A Resolução n' 87/89, ao reduzir-lhes as perspectivas 
de progressão funcional e os vencimentos, em relação aos 
demais servidores do mesmo-nível, mostrou-se, esta sim, in
constituciOOai, no que tange a ess_e aspecto_enfocado. 

A- Resolução n9 16, de 1991, apenas reviu o enquadra
mento eq~ivocado que havia sido feito, corrigindo um erro 
e resgatando _ _uma injustiça·corfietid~ com aqueles servidores. 

Tal resolução, ressalte-se,_ tramitou normalmente ~elas 
Colnissões da Casa, inclusive esta ComiSsão de Constituíção 
e Justiça, que não encontrqu óbice algum a sua aprovação. 

Assim sendo, entendemos que a Resolução n"' 16, de 
1991, sob o ponto de vista jurídico é perfeita," sem vícios 
que tisnem sua legalidade ou 'constitu<;_ionalidac.!_e. c-~· 

É evidente que, considerando-se o aspecto global do fun
cionalismo do Senado, algumas observações e mesmo restri
ções podem ser feít"ãi ao posiciortanienio de determinadas 
categorias no quadro geral de funcionários da Casa. 

Isso apenas reforça a necessidade_ de. uma revisão global 
na organizaÇão do_Quadro de Pessoal do Senado, para que 
se corrijam as distorções existentes.-

Dentro em breve seremos chamados a discutir e votar 
um novo Plano de Carreira para nossos servi.dores._Essa será, 
sem dúvida nenhuma, a ocasião propícia paraque enfrentemos 

os problemas, falhas e impropriedades ora existentes, buscan
do uma solução global para a matéria. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 1992.- Nelson Car

neiro, Presidente'- Jutahy Magalhães, Relator- Cid Sabóia 
de Carvalho - Nabor Junior- Josaphat Marinho - Magno 
Bacelar - José Eduardo - Esperidião Amio - Enéas Faria 
-- Alfred_o Campos - Meira Filho -_ Franc~~ Rollemberg. 

PARECER N• 224, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
Sobre- a Indicação n~ 3, de 1991, sugerindo análise e, 
se for o caso, a apresentaçao da iniciatiVa cabível para 
sujeitar à prévia aprovação do Congresso Nacional qual
quer instrirDifnto que- Crie -obrigações para o PaíS em 
face do Fundo Monetário Internacional. 

Relator: Senador -JOsê Eduardo Vielnl 
Nos termos do que faculta o art. 224 do Regimento Inter

no, formula o nobre SenadOr Jutahy Magalhães indicação 
para que a Comissão de C0nstituíç3.0, Justiça e Cidadania 
do Senado Federal, no exercício das suas atribuições regimen
tais7 analise e, se for o caso, proponha a iniciativa cabível 
para sujeitar à pfévia aproVição' do COngresso Nacional qual
quer instrumento que crie obrigações para o País em face 
do Fundo Monetário Internacional. 

Assim justifica o ilustre representante do Estado da Bahia 
a proposição: 

.. 0 CoD.stitufnte- de 1988~ em bÓa -hora; resolveu 
sujeitar, de forma expressa, à prévia aprovaÇão do Con
gresso Nacional todo e qualquer ato intemacíonal que 
ac·arrete encãtgü" õu compromisso gravoso ao patrirnô
nio do País (art. 49, inciso I, in fine). 

As autoridades executivas, no passado, louvan
do-se em experiências alienígenas, sistematicamente 
entendiam que os atas externos complementares de 
acordos já ratificados_ esta_vam_ a. dispensar qualquer 
exame ou pronunciamento parlamentar. 

Com o advento da nova Lei M3ior, nã.da juStifiCa 
a perpetuação de práticas passadas. Não obstante, con
tinua o Poder Executivo a compOrtar-se como se nenhu
ma alte!ação tivesse ocorrido no ordenamento." 

Quando da aprovação da "Segunda Emenda do Convênio 
Constitutivo do Fundo -Monetário Internacional"~ P9i- intel-
médio do PDL n9 2/78, vigorava no País a Carta outotg"ada 
de 1969. 

_=--Entendeu-se, à época, que, em face da expressa dispo
sição contida na seção I do art. V do tratado, estavam as 
autoridades financeiras executivas habilítadas a realizar qual
quer tipo de operação com a entidade à revelia do Congresso 
Nacional. Assim prevê o dispositivo: - -- -

"Cada_ membro negociará com o Fundo somente 
por intermédio do Tesouro, Banco Centtal, fundo de 
estabilização ou outro órgão fiscal semelhante, e o Fun
do só negociará com ditos órgãos ou por seu inter

-inédio." 

A interpretaçãO dada ao texto é, no mínimo, duvidosa. 
Com efeito, o fato de participar o Brasil de um-organismo 
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internacional D.â:O quer dizer que as autoridades responsáveiS 
pelo encetamento de negociações específicas estejam desobri
gadas de observar as normas de ordenamento interno. 

De qualquer sorte, é isto matéria preclusa pois, com o 
advento da Lei Fundamental de 1988, l_lá subStancial inovação 
no quadro institucional. 

Entende o autor da proposição que todo e qualquer ato 
"que crie obrigações para o País em face do Fundo Monetário 
Internacional" deva estar sujeito à aprovação congressual ten
do em vista o preceituado no art. 49, inciso I, da Constituição, 
verbis: 

"Art. 49. É .da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

I- resolver definitiVaMente soh!e tratados, acor
dos ou atas internacionais que acarretem encargos ou 
compromisSos gravosos ao_ património nacional;'" 

Como se vê da expressão contida na parte final do texto 
transcrito, somente os atos extern<?~ "que a~rretem encargos 
ou compromissos gravosos ao ·patrimôni6riãcional" sujeitam~ 
se à aprovação parlamentar. A contrário senso, todos os de~ 
mais estariam a dispensar a formalidade. 

Parece-nos, destarte, por demais abrangente a exegese 
que o Senador Jutahy Magalhães faz do comando constitu
cional citado. Seria necessário~ a teor do diSpositivo, eXaminar 
cada caso concreto para sabe~ se, efetivamente, na hipótese, 
está-se em face do compromisso gravoso ao patrimônio da 
Nação. · 

Creio, entretanto, existir outro preceifO Da Carta de 1988 
que, este sim, determina a audiência do seriado Federal em 
todos os casos de operação finane;eira e;tCterna, seja qual for 
a sua natureza. Trata-se do inciso V do art. 52 que prevê: 

"Art. 52. Conipete privativamente ao Senado 
Federal: 

V- autorizar operàções externas de natureza fi
nanceira, de interesse da União, dos Estados, do Dis
trito Federal, dos Territórios e doS Municípios. h 

O negócio jilrfdico.envolvendo a liberação de um crédito" 
stand by no valor de 1.500 .mJ!~ãQ_ _ _!ie _direitos especiais de 
saque, iniciado com o envio da "Carta de Intenções" a que 
se refere o autor da indicação na jUstificativa, é, a todá evidên
cia, operação de crédito externo de interesse da União e, 
a tal título, não pode deixar de sujeitar-s~ à autorização da 
Câmara Alta. 

Não obstante a expressa disposição constitucional, deixou 
o Poder Executivo de submeter a matéria ao exame desta 
Casa. 

Parece-nos, por istO, Oportuna a apres_enfaÇão de projeto 
de resolução que discipline o assunto, inclusive quanto aos 
documentos que devam ser enviados para correta análise do 
pretendido. Sugerimos, ademais, que este órgão técnico seja 
sempre ouvido de sorte a apurar se, no caso concreto, há 
assunção de compromisso que possa ser caracterizado como 
gravoso ao património nacional. 

Em face do exposto, opinamos no sentido de que, ãdota
das as presentes razões como justificação, formule este órgão 
proposição do seguinte teor: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 

N• 44, DE 1992 

Disciplina a aprovação pelo Senado Federal dãs 
Operações fmanceiras com o Fundo Monetári~ Interna
cional. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• O pedido de autorização ao Senado Feder~! pa

ra realizar operação financeira com o Fundo Monetário Interw 
nacional observará ao- disposto nesta resolução. 

Art. 2• A mensagem do Presidente da República será 
acompanhada de: 

I- exposição de motivos circunstanciada, subscrita pelo 
Ministro competente, explicitando: 

a) as razões que recomenda a iniciativa; 
b) o interesse nacional na realização da operação e os 

motivos que a ensejam;_~ 
c) a capacidade do País para assumir os ónus; 
d) o impacto da medida sobre a política económica, fiscal, 

creditícia e orçamentária; e · - -
e) outros dados relevantes; 
II -parecer do Banco Central contendo minuciosa des

crição de todos os aspectos financeiros da operação; 
III -cópia da carta de intenções ou outro documento 

que consubstancie a posição do Governo perante o organismo 
internacional; 

IV -pareceres técnicos ex3rã.dos no âmbito do Fundo 
Monetário Internacional; 

Y- inteiro teor da descrição proferida pelo órgão com
~ien~e da entidade, inclusive com os votos-dos diversos repre
sentantes; 

VI- natureza da garantia exigida. 
Art. 39 Em qualquer hipótese será ouvida a COmissão 

de Ço~stituiÇão, Justiça e Cidadania quanto aos aspectos jUrí
dicos da operação e, notadamente, no que diz respeito à even~ 
tual caracterização de ato gravoso ao património nacional 
(art. 49, I, CF). . 

Art. 4"' Poderão ser realizadas as diligências JUlgadas 
necessárias paéa a ampla instrução da matéria. 

Art. 5'? Esta resolução entra em vigor·na data de sua 
publicação. 

Art. 6~ São revogadas as disposições em contrário: 
Sala das Comissões, 24 de junho de 1992. -Nelson Car~ 

neiro, Presidente - José Eduardo, RelatQ_r - FranciSco R.o~ 
Uemberg - Cid Sabóia de Carvalho - Josaphat Marinho 
- Magno Beni V ~ras- Esperidião Amin- Jutaby Magalhães 
--- Enéas Faria - Nabor Junior - Meira Filho - Cai-lOs 
Patroclnio. · 

PARECER N• 225, J)E 1992 

Da Comissão de CÓnstituição, Justiça e Cidadania, 
ao -Projeto de Lei do Senado n' 350, de 1991, que "Cria 
a Secretaria Federal de Controle Interno como órgão 
vinculado à Presidência da República". 

Relator: Senador Carlos Patrocínio 
Em pa~ta o -p-resente projeto, de autoria do nobre Sena

dor Pedro Simon, que "cria a Secretaria Federal de Controle 
Interno como órgão vinculado à ]?residência da República", 
cujo principal o_bjetivq seria, de acordo com o § 1"' do seu 
art. P, "a 009:çd_enação, a supervisão, a normatização e o-
controle das atividades de fiscalização contábil, financeira, 
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orçamentária, opcracíonal, patrimonial e de auditoria dos ór
gãos da administração direta, indireta e fundacional do Poder 
Executivo. -

O art. 2~ relata quais seriam as__incumbência_s da referida__ 
Secretaria, e ó art. 3-:o deixa ao Poder Executivo a tarefa de 
definir qual seria s_ua estrutura básica. 

Na sua justificaÇão, ai"gumenfa o effiinente autor da-inicia
tiva que sucessivas acusações recaem: ~s:obre vários adminis
tradores da esfera do Executivo, faltando, talvez, a este Poder 
a implementação de um mecanismO -adequado à fiscalização 
dos a tos de seus prepostos. Tal mecanismo seria o ·controle 
interno, já consagrado pela Constituição de 1988, no seu art. 
74, que passaria a ter maiOr eficácia cám a aprovação da 
presente iniciãtiva, na medida em que esta iria conferir ao 
Controle Interno do_Executivo "status_ e _as_ neces.sárias inde
pendência e isenção para desempenhar, com plenitude;suas 
funções constitucionaiS capitUladas noS dispositivos antes cita-
dos". . 

EMbora das mais louváveis, quanto ao méritO, a Propo
sição fere frontalmente o § 1", item II, letra e, do art. 61, 
da Constituição Federal, que assim reza: 

"Art. 61. •••••···········~··•••······-· .. ~A~··--····~--
§ 19 SãQ_de iniciativa_ privativa do Presidente da 

República as leis que: 
I --............................... _ ..... ,.;...=. • .,._ ••••• _..,~ ........... ~~···· 
II- disponham sobre: 
a) ........................................................... . 

b) ·························--···-······-···········--···· 
c) ........................................................... .. 
d) .•..•••••.•...••••• ; •••••.••••••••••..•..•••••••••••.•••••••• 
e) criação, estruturação e atribuições dos Min~S- · 

térios e órgãos da administração púb1ica." 
O preceito conStitUcionã.l em questão, relacionando as 

matérias objeto da exclusiva competência do Presidente da 
República, torna-as absolutamente intransferíVéiS, hãO admi
tindo elastérios tais que permitam a extrapolação do baliza
mento. 

Ante o exposto, opinamos pela rejeiÇãO da iniciativa, 
por estar eivada_ do vício de inconstitucionalidade. 

Temos, contudo, o prazer de informar aos nobres pares 
que o Senhor Presidente da República encaminhou ao Con
gresso Nacional a Mensagem n" 623/91, acompanhada de pro
jeto de lei, tramitando na Câmara dos Deputados sob n"' 
2.180/91, _que "dispõe sobre a çriação da Secretaria Especial 
de ContiOle Interno e dá outras providências". 

Sala das Comissões, 24 de junho de 1992. -Nelson Car· 
oeiro, Presidente - Carlos Patrocfilio, Relator - Alfredo 
Campos- Jutahy Magalhães- Nabor Junior- Meira Filho. 
- José Eduardo - Enéas Faria - Esperidlão Amin - Magno· 
Bacelar - Josaphat Marinho - Cid Sabóia de Carvalho. 

PARECER N' 226, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n'!> 353, de 1991, que 
"sUprime a prescrição de ações penais, acrescentando 
parágrafo ao art. 109 do Código Penal (Parte Geral 
·- Lei n• 7.209, de 11 de julho de 1984)". 

Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 
De iniCiativa do ilustre_ Senador Marco Maciel, vem a 

exame desta Comíssâo o projeto de lei que suprime~a prescri
ção de ações penais, acrescentando parágrafo ao art. 109 do 
Código Penal (Parte Geral -Lei n' 7.209, de 11 de julho 
de 1984). 

Em sua justificativa afirma o autor: 

"A Nação brasileira viv~, atualrnente, um senti
mento generalizado de espanto, susto, nledo, indig

-nação e revolta contra a criminalidade crescente que 
atinge e vitima. A Nação exige uma reação. ESsa reação 
só-pode ser de ordem legislati~a, a fim de que se obviem 
os problemas, mediante soluções preventivas, e se re
primam e punam os crimes, mediante leis mais severas 
do que as que constituem o nos_so ~tJJal corpo de leis 
penais. 

Um dos crimes que mais têm chocado a _sensiti
vidade nacional é o de seqüestro com o fim de extorsão. 
Essa modalidade de delinqüência só tem aumentado, 
de uns poucos anos para hoje. E -não se- circunscreve 
mais aos grandes centros urbanos. O iilterioi', até há 
algum tempo pacífico e imune a eSsa espécie de agres
são criminosa, passou a sofrê-la, de algum tempo para 

-agora: e a reação geral da Nação é de espanto, medo 
e perplexidade, além de indignaçãO e revolta. 

A pena de morte, pensamos, não seria a solução. 
Porém, temos que é necessário- e urgente- severizar 

~--~penas com-que a nossa legislação específica sanciona 
e pune o crime de extorsão mediante seqüestro, tipifi-
cado no Código Penal. ·. · · · 

É o que faz este projeto: torna imprescritível a 
- ação -penal pelo crime de extorsão mediante seqüestro. 

Também não suporta mais a Nação a prática de 
· ·crimes contra o erário- a chamada Corrupção. Urge 

debelá-la -não só mediante uma ação administrativa 
,exemplar da parte dos_agentes administrativos eleitos, 
mas também medüi.~te _a punição rigo"rOS:a daqueles que 
atentam contra o património público. 

Este projeto torna também imprescritível a ação 
penal pelos crimes defiriídos no Código Penal como 
"crimes praticados por funcionário público contra a 
administração em geral". Esses crimes são: peculato, 

_. eJllprego irregular de ~erbas ou rendas públicas, con· 
_cuSsãb, excesso de exação, corrupção passiva, facili
_tação de contra_ban9o. ou descaminho. prevaricação, 
condescendência cririlinosa;- adVoC;?cTã 3dmihistrativa, 
abandono de função, exercício fundorial ile_galmente 

_ antecipado ou prolongado, violação de sigilo funcional, 
- violação de proposta de concorrência. 

Aproveitando o ensejo, incluímos no nosso pro
jeto os crimes cj_Ue ã CortstituiÇâo Federal de 1988 decla
rou inafiançáveis e imprescritfveis. Com essa provi
çiência, a lei ordinária - neSte càso, o Código Penal 
-repete, de forma útil, noimas contidas na Lei FUnda
mental. •• 

O projeto torna impi'escritíVel"a_-ã_çãõ penal pelos crimes 
de racismo, tortura, tráfiCO -ilícito de. entorpecentes e drogas 
afins, terrorismo, os crimes hediondos, os praticados por gru
pos armados, civis e militares, contra a ordem constitúcional 
e o Esrado democrático, o de extorsão mediante seqüestro 
e os tipificados no Capítulo I, do Tftulo XI do Código Penal 
(Parte Especial -- Decreto-Lei n9 2 . .848, de 7 de dezembro 
de 1940), que sãO os "crimes praticados por funcionário públi
co contra a administração em geral". 

Sem dúvida a imprescritibilidade da_ação penal nos crimes 
mencionados_ é forma eficaZ de se ampliar a investigação e 
a punição 4~sses crimes. 
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EntendeJ?OS que o projeto se adequa plen~mente ao siste
ma do Código Penal brasileiro, sendo conveniente para tornar 
mais severa a punição dos criminosos. 

Sendo irilprescritível, o crime será apurado a qualquer 
tempo, sujeitando-se seu autor à aplicação da pena cabível. 

São levadas ao_ Código Penal normas da ConstituiçãO 
Federal que determinaram a imprescritibilidade dos crimes 
especificados nos incisas XLII, XLIII e XLIV do art. 5• 

Cabe emendar, todavia, a redação do parágrafo proposto 
designando-o como § 2"' em vez do parágrafo únicO, uma- vez 
que o art. 109 já contém um parágrafo úníco que passará 
a ser § 1'? em face da renumeração sugerida. 

Ante as razões apresentadas, e conside!ando que o pro
jeto é constituCíonal, jurídico e atende à técnica legislativa, 
manifestamo-nOs--pela sua aprovação. - --

Sala das Comissões; 24 de junho de 1992. -Nelson Car
neiro, Presidente- Cid Sabóia de Carvalho, Relator -Jutahy 
Magalhães -- Beni V eras - Jósaphat Mariõho - Enéas Faria 
- Alfredo Campos - Esperidião Amin - Meira Filho -
Magno BáCelar - Nabor Junior- Francisco Rollemberg. 

PARECER N• 227, DE 1992 

Da Cõlfiissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 8, de 1992, que 
"altera a redação dos arts. 222 e 223.-da Lei n"' 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) 
e dá outras providências". 

Relator: Senador Carlos Patrocí~io 
De iniciativa do eminente S~nador Mauro Be_nevides, 

vem a exame desta Com1ssão_ O- projeto de lei do Senado 
que Haltera a redação dos arts. 222 e 223 da Lei n~ 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) e dá 
outras providências". 

Justificando sua proposição afirma o aUtor: 

·:o Código de Processo Civil (art. 222) faculta 
a crité:Oô do autor, a utilização da citação pelo correia 
quando o réu for "comerciante Ou iridustrial". A limita
ção quanto à profissão da citando não mais se justifica 
em face m\o somente do elevado e louvável padrão 
de eficiência atingido, hoje, pelos Correios e Telégra
fos, mas também pela vantagem manif~sta da via pos
tal, que substitui, com menor dispêndio de tempo, o 
trabalho proCessual e gastos financeiros. Por outro la
do, essa forma de citação tem sido largamente utilizada, 
com êxito, na juStiça trab:~1hista~ e encontra-se discipli
nada na Lei n9 6.830, de 22 de setembro de 1980, com 
relação aos processos das cobranças judiciais das dív:i
das ativas da União~ Estados e Municípios. 

O presente projeto além de estender o âmbito 
de aplicação da citação pelo correio na Justiça comum, 
elimina a dificuldade maior para a sua utilização, ao 
dar nova redação ao § 39 do art. 223, onde se lê: 

"Art. 223. · ···················-················-:- ... ·-···· 
§ 3" O Carteiro fará a entrega-da carta registrada, 

ao destinatáfi.O, eXigindo-lhe que assine o recibo." 
Ora, a norma suptcicitada desêaraderiza, de certa 

forma, a citação por carta porque como esclarece Cleto 
Fomaciari Júnior ('ÇA citação pelo correio", artigo-pu
blicado na "Revista de Informação Legislativa" - ju
lho a setembro de 1976- pág. 99), o "carteiro não 
tem os poderes que tem o oficial de justiça para aden-

irar em um recinto, ainda, e por outro lado, quando 
o representante ou o réu se recusar a assinar o aviso 
de recepção, cumpre ao carteiro devolve~r a carta pois 
diferentemente do oficial de justiça, não pode certificar 
com fé pública que o citando se recusou a recebê-la ... ". 

Por essa razão, propomos que ó § 3" do art. 223, 
passe a vigorar nos termos seguirites: -

. "Ar!. 223. ··········"""'"·····"'·•··~~.~-·--··'·-···· 
§ 3" A citação considera-se feita na data da en

trega da carta ná e.nctereço·cto destinatário, Ou se esta 
Ior omissa, 10 (dez) dias após a data da devoluÇão 
do aviso da recepção ao ~emetente. •• 

Assegura-se, a:ssirn,-a efetlvldáde da citação postal, 
sem prejuízo -pa-ra o-citando, porquanto cabe ao Juiz 
examinar os elementos configuradores de sua validade, 
podendo até determinar que ela seja realizada através 
do oficial de justiça." 

Objetiva o projeto ampliar a citação pelo correio mOdifi
cando a redação atual que só a permite quando o réu for 
comerciante ou industrial. 

Essa ampliação é opOrtuna p'ara reduzir despesas e agili-
zar o trabalho nos cartórios judiciais e nos tribi.uiãis.- -- -

A experiência da citação posta_l tem sido ~f!çaz na J qstiça 
do Trabalho e na execução das dívidas da União Federal, 
dos Estados e Munictpios. -

Sua utilização na Justiça Cq_mum é procedente e o Juiz 
da causa poderá· verificar se a citação é válida e, se for o 
caso, determinar sua realização da forma tradiciOnal, ou seja, 
pelo OfiCial de Justiça. 

Existe em nosso País um verdadeiro clam<?r pela agiliza
ção da justiça e o projeto do ilustre Senador Mauro Benevides 
vem ao encontro dessa grande aspiração do nosso povo. 

. Devidamente sustentada em argumentos precisos, a pro-
posição merece todo o apoio destaÇo'0liSsão. ___ _ 

Tudo o que foi feito para ace_lerar o andamento e a decisão 
das causas em juízo e a própria modernização do Poder Judi
ciário há de encontrar o respaldo e a aprovação- da Comissão 
de Constituição, JuStiça e Cidadania. 

Ante as razões expostas, opinamos pela aprovação do 
Pmjeto de Lei do Senado n• 8, de 1992. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 1992. -Nelson Car
tleiro, Presidente -Carlos Patrocínio,. Relator - Jutahy MaM 
galhães, com -ressalva, por já ter sido aprovado projeto~ no 
mesmo sentido e de caráter mais amplo, por esta Comissão 
-José Eduardo - Alfredo Campos- Magno Bacelar
Francisco Rollemberg- Cid Sabóia de Carvalho- Josaphat 
Marinho- Nabor Junior- Enéas Faria -:-- Esperidião Amin 
- Meira Filho. 

PARECER N• 228, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre o Projeto de Lei do' Senado n~' 37, de 192 que 
'~regula o direito da companheira a alimentos e à ~ces
sj.o". 

-Relator: Senador Francisco Rollemberg -
De autoria do ilustre Senador Nelsori CarneirO vem a 

exa?l~ deste colegiado o Projeto de Lei n~ 37, que '"regula 
o duetto da comp~nheira a alimentos e à suCeSsãO". 

Em _síntese, a lei proj~tadà prevê determinados dire-itos, 
para a htpótese de desfazimento .da união de fato entre um 
home~. ~ uma ~ulher, a~bos livres, sem compromissos. T3.is 
benefícios conSIStem; 
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a) no direito de pleitear alimentos, provada a necessidade 
e enquanto não constituir nova união (arL 19); 

b) no direito de herdar os bens do companheiro, de parti
cipar de sua sucessão, se houver estado na companhia do 
falecido nos cinco anos anteriores à sua morte. Nesse caso: 

1 -se concorrer com filhos comuns, terá direito 
a quota equivalente à que por lei for atribuída aos 
filhos; . 

2- se concorrer com descendente-s apenas do fa
lecido, terá direito à metade do que couber a cada 
um deles; 

3-se concorrer com outros parentes sucessíveis, 
terá direito à metade d_a herança; 

4-não havendo parentes sucessíveis, terá direito 
a 2/3 da herança; 

c) no direito à meação, quando os bens forem 
resultado de atividade em que tenha havido colabo
ração da companheira. 

Na justificação, lembra o ilustre autor do projeto que 
em 20 de abril de 1921.7 submeteu à apreciação da Câmara 
dos Deputados o Projeto de Lei n<;> 122, que assegurava à 
companheira do homem solteiro, desquitado ou, viúvo, direito 
a alimentos, pensão, montepio e meio soldo. _Aquela época, 
já dizia que a compiui.heira não era "a amante das aventuras 
fugazes, mas a mulher livre que se dedica inteiramente a um 
homem livre, como se fora sua esposa, e viVe' Sob sua depen
dência econômica". O projetO foi rejeitado, mas lembra o 
batalhador Senador Nelson Carneiro que em 45-ã.Ilos a situa
ção jurídica vem Sendo lenta e paulatinamente alterada, mercê 
de leis esparsas e de, também, lenta, mas contínua construção 
jurisprudenciaL .. 0 tempo venceu", diz ele, "injustificáveis 
resistênCias''. Mas as disposições legais não mudaram. E é 
ajustiça que vem se anteCipando ao legislador. Recentemente, 
conta o Senador, o. juiz Wellington Jones Paiva, da 1~ Vara 
da Famfiia do RiO de Janeiro, concedeu penSão a uma compa
nheira que, depois de _22 anós, teve encerrada a vida em 
comum. 

Salienta o_autor do projeto que: a) o texto do art. 19 
é o da Emenda n9 27 (rejeitada: 131 contrários, 122favoráveis, 
3 abstenções) que ofereceu ao projeto do ExeCutiVO- que se~ 
converteu na Lei n' 5.478, de 23 de julho de 1968; b) o art. 
2' do projeto reproduz o art. 784 do Anteprojeto do Código 
Civil da lavra do saudoso Professor Urlando Gomes; c) o 
art. 39 erige em maféfiã-de: lei o qüe vem sendo sedimentado 
pela jui:isprudência. - - ---- -

O projeto é-. sem dúvida alguma, constitucional e jurídico 
e está redigido em boa técniça legislativã e em termos regimen
tais. No mérito, é conveniente e oportuno e deve-se:r-"aprOVãdo. 

A Constituição~de 1988 (art. 226, § 3•) colocou sob a 
proteção do Estado a união estável entre homem e mulher. 
E fato íilcorifroverso que o direito está sempre-atrasado. Ele 
tem a função de ou _regular o fato aceito e incorporado à 
vida social ou de corrigíf distorções que se observam na coleti
vidade. A união estáV-el entre homem e mulher, ambos livres, 
é fato social aceito por todos e. por isso, mereceu proteção 
constitucional. Não basta, porém, o enunciado na Lei Maior. 
É necessário que o EstadQ, por suas leis, torne efetiva a prote
ção determinada. 

Esse é o objetivo do projeto em ariálise. E deve ser ressal
tada a oportunidade da feliz iniciativa do_ Senador Nelson 
CilrhdrO, éuja batalha em favor do aprimoraniento do nosso 

direito, sobretudo do Direito de Família-. é sObejamente reco
nhecida em todo o País. 

.Algumas observações, entretanto, podem ser feitas, no 
senttdo de aperfeiçoar o projeto. Em primeiro lugar, é neces-· 
sáiíc;) ressaltar que a t:nulher desde lpnga data vem sendo discri
m.inada_e muitas leis já foram aprovadãs, concedendo-lhe di
reitos, antes só reconhecidos ao homem. Por isso, as leis ou 
mesmo os projetas se referem à mulher expressamente. 

No caso sob exame, entretanto, cuidaRse de direito novo 
c que deve, portanto, sem discdmiri:açã-o, ser conferido a pesR 
soas de ambos os sexos~ 

A mulher, hoje, não é, apenas, o objeto, mas a parceira 
se;x:ual do homem, não é_só a administradora, mas, também, 
a có-provedora do lar; não é mais, apenas, a educadora dos 
filhos, a esposa submissa, dependente e passiva; ela é, tam
bém, a companheira no planejamento dos negó_cio~ da famflia, 
a sócia nas_despesas domésticas. quando, não r'aras \"Czes, 
3 provedora principal. Ela, hoje, ombreia com o homem, 
em todos os setores: é a competente profissional liberal, a 
respeitada empresária, a mulher de negócios, a exeCutiva de 
sucesso, a policial firme e cumpridora de seus deveres, a polí
tica que influi decisivamerite nos destinos do País, a magistrada 
que, aplicando o direito, faz justiça âs partes. E tudo· isso, 
sem descurar de suas antigas atribuições. E, muitas vezes, 
é ela quem mantém a fanulia, inclusive marido ou compa
nheiro, seu dependente económico. Estará, em muitas oportuR 
nidades, na situação não de pleitear, mas de prestar alimentos. 
Igualdade de direitOs eril igualdade de SitUações. 0 art. 1 ~ 
deve, pois, ser alterado, 

O art. 29 ~ também, pode e deve ser revisto. A famtlia 
deve receber proteção do Estado, não importa se famtlia de 
direito, proveniente de casamento, ou famflia de fato, resulR 
ta-rite da união de fato entre homem e mulher livres de compro
missos matrinioniais-. Ci cõ:D.juge e o( a) companheiro( a) devem 
ter, pois, os mesmos direitos. Se é discriminatória outorga 
de Qi.reitos, apenas·. ao Cônjuge, é, igualmente, discriminatória 
asituação que priVilegia o( a) companheiro( a) em detrimento 
de igual situação relativamente ao cônjuge (marido-mulher). 
E nessa. faJha incidem os incisos I e II do art. 2~, que dão 
à _(ao) companheira( o) direito de sucessão na concorrência 
córil descendentes, quando o § 19 do art. 1.611 do_ Código 
Civil confere ao cônjuge sobrevivente (se o regime não -era -
de comunhão universal de bens), enquanto durar a viuvez, 
direito de usufruto da quarta parte dos bens do cônjuge faleci
do, se houver filhos deste ou do casal, e da metade, se não 
houver filhos, embora sobrevivam aScendentes. 

""Por outro lado, o inciSO III do art. 29 disciplirii o direito 
da companheira que concorre com outros parentes sucessfveis. 
Ora, o inciso I cuida do direito da companheira, quando con
corre com filhOs .comuns; o inciso II. quando Concorre com 
descendentes (filhos, netos, bisnetos etc.), apenas, do compa
nheiro falecido. O Código Civil, no art. 1.603, estabeleceu 
a seguinte Ordem na vocação hereditária: a) descendentes; 
b) ascendentes; c) cônjuge, sobrevivente; d) colaterais; e) 
Estado, Distrito Federal ou União. 

Parentes outros sucessíveis são, pois, os ascendentes e 
os colaterais. Se o cônjuge (marido-mulher) é a terceira classe 
a ser chamada à sucessão, esta deve, também, ser a classe 
do( a) companheiro( a). 

__ O anteproj~to _do Código Civil da lavra do Professor Or
lando Gomes. no art. 784, é a origem do art. 29 do_ projeto 
do ilustre Senador Nelson Carneiro, mas em outros_ disposi
tivos, o documento, também, prescreve direitos diverSos dos 
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hoje existentes, para o cônjuge· sobrevivente. Em ate~ção 
ao princípio da isoriomia, o( a) cornpanheirci(a) não pode ter 
situação melhor que a do cônjuge. - _ _ __ _ 

ísto posto, o projeto é constitucional e jurídicO, está redi
gido em termos regimentais e com bÇ>~ técnica legislativa e,_ 
no mérito, deve ser aprovado, na forma do seguinte substi-
tutivo: - - =- - ---

SUBSTITUTIVO AO PROJETO_ DE LEI 
N' 37, DE 1992 

Regula o direito dos companheiros a alimentos e 
à sucessão. -

Art. 1'' A _companheira C0111PX9.Y';l_9_~ de homem soltei
ro,-separado judicialmente, divorciado áu Viúvo·, que; .. com 
ele viva há mais de cinco· anos, ou dele tenha prole, poderá 
valer-se do disposto na Lei n' 5.478, de 25 de julho de 1968, 
enquanto não constituir nova iillião e tlesde que prove a neces
sidade. 

Parágrafo único_. - Igual dire}!~ e ira_S mesmas C<?:r:t9-ições 
é reconhecido ao companheiro comprovado de mulher soltei
ra, separada judicialmente, divorciada ou viúva. -

Art. 29 As pessoas referidas no artigo anterior partici
parão da sucessão o( a) companheiro( a) nas seguintes condi
ções: 

I -o( a) companheiro( a) sobrevivente terá direit(), en
quanto não constituir nova união, ao usufruto de quarta parte 
dos bens do "de cujos", se houve.r filhos deste ou_comuns; 

II- o(a) companheiro( a) sobrevivente terá direito, -en
quanto nãq constituir nova uniã_o, ao ustit:_ruto da me~ade J!_o_s 
bens do "de €Ujos", se não houver filhos, embora sobrevivam 
ascendentes; 

III- na falta, de descendentes e de ascendentes, o( a) 
companheiro( a) sobrevivente terá direito à totalidade da he
rança. 

Art. 3• Quando os bens deixados pelo( a) autor( a) da 
herança resultarem de atividade em que haja colaboração 
do(a) companheiro(a) terá o sobrevivente direito à níetade 
dos bens. -

Art. 4~ A presente lei entra em vigor na c!~ta~ _d~ ·s"~-~ 
publicação. 

Ar.t. 5"' Revoga-m-se as disposições effi -OOtlirárl~. 
Sala das Comissões, 24,4e junho de 1992. -Cid Sabóia 

de Carvalho, Presidente· eventual - FrancisCo Rollemberg, 
Relator- Nelson Carneiro- Magno Bacelar- Jutahy Maga
lhães - Chagas Rodrigues - Esperidião Amin, com ressalva 
-Josaphat Marinho- Beni V eras- Nabor Junior- Alfredo 
Campos - Meira Filho. - - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O expedien-
te lido vai à publicação. · · 

Sobre a mesa, ofícios que vão ser lidOs pelo Sr. 1~ Secre-
tário. --

São lidos os seguintes 

Of/CAS/16/92 
Brasília, 24 de junho de 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 3"' do art. 91 do Regimento Interno, 

comunico a V. Ex~ que esta Comissão aprovoü -o_ Pts n9 30/91_, 
que ''regulamenta a profissão de Ortoptista e-dá outras provj... 
dências", em reunião de 17 de junho de 1992. · 

Na opodunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de eleva
da estima e consideração. - Senador Francisco Rollemberg, 
Presidente em exercício. 

Of/CAS/17 /92 
Bras!lia, 24 de junho de 1992 

Senhor Presidente, . 
Esta Comissão, -e-m -reuniãO de 17 de junho do -corrente, 

aprovou a retirada de paúta do Projeto de Lei n~ 377, de 
1991, que ''proíbe a inCineração de peles de animais silvestres 
abatidos em caça predatória e dá outras providências", em 
face da aprovação; pelo Senado Federal, de matéria idêntica 
de autoria do Senador Wilson Martins (PLS n• 11/91), já em 
tramitação na Cãrrtara dos Deputados. 
_ Assim sendo, esta Presidência encaniinh-a o presente pro
jeto a V. Ex•, para que seja declarada a sua prejudicialidade, 
nos termos do art. 334, alínea a, do Regimento Interno do 
Senado Federal. 

Atenciosamente, - Senador Francisco Rollemberg, Pre
sidente em exercício. 

Of. n• 20192-CCJ 
Brasflia, 24 de junho de 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termOs iegimentais, comunicO a V. EX' que eSta 

Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n~ 353, de 
1991, de autoria do Sr. Senador Marco Maciel, que "suprime 
a prescrição de açóes penais, aCrescentando parágrafo ao art. 
109 do Código Penal (Parte Geral -,-- Lei n' 7.209, de 11 
de julho de 1984)", na reuniáo de 24-6-92. - ·· · 

Cordialmente, --Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Of. n' 21/92-CCJ 
Brasília, 24 de junho de 1992 

Senhor Presidente, 
Nos term_o_s_ r_egiroe_ntais, comunico ·-a V. Ex~- qrie' esta 

Comissão aproVou, nos termos· de substitutivo (Emenda n9 
1-CCJ), o Projeto de Lei do Senado n' 37, de 1992, de autoria 
do Senador Nels_on Carneiro, que "regula o direito da compa
nheira a alimentos e à sucessão", na reunião ele 24-6-92. 

Cordialmente, -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
Of. noZ219'Ll::ê'f" ... o.. .. . • • - .. - ' . . . 

Brasflia, 24 de junho de 1992 
Senhor Presidente, _ 
Nos termos regl:mentais, comunico a V. Ex~ que esta 

Comissão aprovo, o Projeto de Lei do Senado n9 8, de 1992, 
de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, que ''altera a 
redação dos arts. 222 e 223 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 (Código de Processo Civil), e dá outras providências", 
na reunião de 24-6-92. 

Cordialmente, - Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Of. n' 23192-CCJ 

Senhor Presidente, 
Brasflia, 24 de junho de 1992 .. 

Nos termos regimentais, comunico a V. Exa que esta 
Co:ffiiS~ão deliberou pela inconstitucicmalidaçle do Projeto de 
Lei do Senado n"' 350, de 1991, de autoria do Sen .. Pedro 
Simon~ que '"Cria a Secretaria Federal de Controle Illterno 
como órgão vinculado à Presidência_da República", na reunião 
de 24-6-92. 

Cordialmente, ~Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ó §&, PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os oficios 
lidos vão à publicação. 
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Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 451, DE 1992 

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e-Piévia distrióuição de avulsos para 
o Projeto de Resolução n• 6, de 1991, a fun de que figure 
na Ordem do Diá da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1992 - Jutahy Maga
lhães. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, o projeto a que se refere figurará na Ordem 
do Dia da próxima sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~' 
SecretáriO: 

É_ lido e aprovado o _seguinte 

REQUERIMENTO N• 452, DE 1992 

Brasília, 23 de junho de 1992 
Senhor Presidente, 
Cumpro o dever de informar a V. Ex' que não compareci 

às sessõeS ofdiilári3s âo Senado da República nas duas primei
ras semanas do corrente mês. Não o fiz, excepcionahnente, 
porque tive de permanecer na cidade do Rio de Janeiro, em 
circunstâncias militóespeci8.is, participando das atividades re
latiVas à realização da Conferência do Rio - Eco/92, levada 
a efeito sob a égide da Organização das Nações Unidas. 

Sendo essas as razões da minha ausência no referido pe
óodo, espero receber de V. Ex• a consideração- de que ela 
se efetivou coino licença autorizada, na forma do Regimento 
Interno. 

Queira aCeitar~ Senhor Presidente, as saudações mais cor
diais do Senador Darcy Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

SecretáriO. -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 453, DE 1992 

Senhor Presidente, 
R«?queiro licença, na foima regimental, para me ausentar 

dos trabalhos da Casa, amanhã, dia 26 do corrente, para parti
cipar de uma reuniãO do Partido Trabalhista Brasileiro·PTB, 
na cidade de Cascavel, Estado do Paraná. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1992. Senador José 
Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 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 

REQUERIMENTO N• 454, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 43, inciso II do Reginiento Interno, 

solicito a Vossa Excelência licença para tratar de interesses 

particulares no exterior, no período de 3 a 7 de agosto do 
corrente ano. 

Cordialmente, 
Sala das Sessões, 25 de junho de 1992. -Senador Onofre 

Quinan. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

__ Sobre a mesa, ~municação que será lida pelo Sr. 1"' Secre
tário. 

É lida a seguinte 

Brasília, 25 de junho de 1992. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 39, alínea a do Regimento Interno, 

comunico a Vossa Excelência que me ausentarei do País no 
período de 24 de julho a 8 de agosto de corrente ano, para 
breve viagem aos Estados Unidos da América. 

Cordialmente, Senador_Onorre Quinan 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A comuni
cação lida vai à publicação. 

Foi encaminhado à publicação Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que conclui pela apresen
tação do Projeto de Resolução n• 44, de 1992, que disciplina 
a aprovação, pelo Senado Federal, das operações financeiras 
com o Fundo Monetário InternacionaL 

A proposição. ficará sobre a mesa durante cinco sessões 
ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 
235, ll, f, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Foi encami
__ nhado à publicação Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que conclui favoravelmente ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 36, de 1992. 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ardi.:: 
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
ll, d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Com refe· 
rêri.cia aos Ofícios n' 16, e 20 a 22, de 1992, de comissões 
técnicas, lidos anteriormente, a Presidência comunica ao Pie~ 
nário que, nos termos do art. 91, §§ 3• a 5• do Regimento 
Interno, abrir·se-á o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que os Projetes de Lei do Senado n" 30, e 353 de 1991, 
e 8 e 37, de 1992, sejam apreciados pelo Plenário. 

Esgotado esse prazo, sem interposição de recurso, os 
Projetes de Lei do Senado n" 30 e 353, de 1991, e 8 e 37, 
de 1992, serão remetidos à Câmara dos Deputados; 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência recebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil, 
o Oficio o• S/17, de 1992 (n' 1.005192, na origem), solicitando, 
nos {ermos i:la Resolüçãocn•c58;-de-}99(t;-do J>enado-Federal; 
autorização para emitir e colocar no mercado, através de ofer
tas públicas, Letras Financeiras do Tesouro Municipal 
(LFrM'Rio), para os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco-
nómicos. " 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores 
inscritos. Concedo a palavrã. ao nobre Senador Esperidião 
Amin. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Guifhe!me P3.Imei~ 
ra. (Pausa.) 

S. EX' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. (Pau

sa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Saboia de Car

valho. (Pausa.) 
S. EX' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, temos acompanhado nestes dias esta verda
deira febre delirante de notícias a respeito da situação política 
nacional e todas_ elas _dão oportunidade a que se manifeste 
essa espécie de desejo insopitável que tem a coletividade de 
ver mudanças, de observar animações. 

Então, é niUTto interessante seja quais forem as conse
qüências para aqueles que gostam de ver caras novas na admi~ 
nistração pública, pouco imP9rtando analisar as conseqüências 
advindas dessas mudanças. É interessante para eles a renova
ção, a sucessão, a alteração e a modific-ação- de quadros~ 

Sr. Presidente, outro dia o GovenladOI--LeofieLBrizola, 
se referindo ao que dizem os jornais, falou em alguma coisa 
semelhante a uma espécie de monobloco - o que um diz, 
o outro diz; o que um jornal assevera, também _outro jornal 
afirma. E pude observar a veracidade -dessas p31avras. Na 
hora em· que se anunciam as man-chetes para o dia S_eguinte, 
os jornais de grande tiragem deste País obed~cem a uma se~ 
qüência idêntica e as manchetes; qtfase todas elas, convergem 
na mesma direção. 

Repetindo nesses diás de agora palavras que se afigUram, 
até, de estudos metafísicos, tentando ser proféticas a respeito 
do nosso Presidente eleito pelo povo, sustentado pelo povo 
em sua cátedra de Primeiro Magistrado da Nação e que, infe
lizmeilte, foi vítima daquilo que, na sua teria natal, é quase 
uma constante e pode se repetir, vítima da investida vesana 
do seu próprio -irmão;· quando, a pretexto de acusar um capita
lista que seria financiador de campanhas, atingiu a dignidade 
e a honra do próprio Presidente, dando oportunidade a que 
todos os seus inimigoS, todos aqueles que fOram fracasSados 
durante a gestão de Fernando Collorde Mello, viessem, agora, 
dejetar os recalques, servindo-se da Comissão Parlamentar 
de Inquérito como se fosse ela uma lata de lixo onde se joga 
a bílís e a sânie decorrentes do descontetamento e da frustra
ção de determinados desígnios. 

E haja aparecer os Motta Veiga, filhinhos de almirantes, 
frustrados que foram no seu desempenho de presidente de 
um órgão da maior signifiÇ(!Çã__o, --esqueCidOs de- qUe-~ no--seu 
anonimato, foram escolhidos Pelo Pfesidente Collor para exer
cer essas funções e que depois de estarem nelas refestelados 
ou aplicados, ou inseridos, porque foram das mesmas afasta
dos, vêm, com uma série de aleivosiaS,' com __!l::~~~~~cjUétlC[~ 
de calúnias, tentar atingir-O primeiro-Magistrado da Nação. 

É outro líder de cabelos esvoaçantes, q':le mais parecia 
uma figura grega da Medusa, com as cobras cobrindo o seu 
couro cabeludo._ Investir, sem documentação, sem provas, 
através de palavras de fofoca, contra o nosso Presidente, _para 
dizer e afirmar que ele viu, que ete disse, que o Presiâente 
sabia etc. _. - - - -- --- --· -

Outros até que, pela sua falta de caráter, demonstraram 
incapacidade para exercer determinadas funções na rede pú
blica, 2proveitaram a ensancha, para vir também profligar 
aquele que sempre lhes deu o apoio e a acolhida que nem 
sequer mereciam.-- _ 

E até contra o meu Líder, o nosso Ney Maranhão, por 
causa de uma frase dita à. vol d'oiseau, dita por dizer, naquele 
tom de brincadeira, que lhe é peculiar. Já querem enquadrá-lo 
nas fonnas rígidas da legislação, como se não fosse Ney Mara
nhão aquela figura simpática e agradável, que sempre se mani
festa através da brincadeira ou através da tolerância, nas per
guntas impertinenteS, inconse(iüentes, -que- se voltam contra 
S. Ex• 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

·o SR. AUREO M"ELLO - Com muita honra, nobre 
Senador. 

O Sr. Marco Maciel- Ouço, ilobre Senador Aureo Me
llo, Vice-Líder do PRN nesta Casa, a manifestação de V. 
Ex~ em defesa do seu colega de Bancada, o-nobre Senador 
Ney Maranhão, representante de PernambucO no Senado Fe
d_eral e meu amigo pes~oal. Fazendo cpro às suas.palavras, 
quero dizer que V. EX'! tem_inteira razão quando desagrava, 
com muita oportunidade, o ílustre Senador Ney Maranhão, 
que tem tiçlo ui;Ila atuação_merecedora_de elogios e encômios 
no desempenho de-suas atividades parlamentares. Suas decla
rações, distorcidas que foram por certos setores, foram cibjeto 
de críticas, a meu ver inçievidas. Por isso louvo o gesto largo 
de V. Ex~ de vir__ aqui não SOinente defendê-lo, mas· repor 
a questão nos seus devidos lugares. Saiba o quanto aprecio 

_Q gesto de V. Ex\ porque mostra que, além da amizade que 
o une ao Senador Ney Maranhão, é também capaz de gestos 
de solidariedade, uma das características mais nobres de qual
quer ser humano. Cumprimento V. Ex~ pelo discurso que 
faz na tarde de hoje, regozijando-me com suas palavras e 
ratifkáildo integralmente as suas observações. 

O SR. AUREO MELLO- Muito obrigado, querido ami
go "Senador Marco Antonio" como o Senador Ney Maranhão 
costuma chamá-lo. V. Ex~, eu e toda a Casa sabe que a maneira 
de ser do Senador Ney Maranhão é a extroversão, muitas 
vezes até escorregando em graves solecismos, mas procurando 
sempre dar às suas palavras aquele cunho de realidade apega
do à terra, as características de sertanejo invencível que vem 
para esta Casa traduzir as reivindicações POPulares; os direitos 
e àS CoiSas peculiares do povo que representa. 

Ney Maranhão fala por falar. Quantas vezes, querendO 
ser gentil a:o repórter que o_ procura, ele formula frases que 
~s_ ve~s. nu~a análise mais r_igoro~a, poderiam ser interpre
tàdas de maneira distorcida. 

Quando o repórter perguntou se S. Ex~_ tari:J.bém sonegava 
impostos e o Senador Ney Mar~nhão respondeu que sonegava, 
S~ EX!' estava querendo dizer qUe todos sones;am neste País. 

A verdade é que aquele que nunca tiv'er'pecado deveria 
ser o primeiro a atirar a pedra. 

A S~ Júnia Marise -Permite~ me V. Ex~ um aparte? 

O SR. AUREO MELLO- Com prazer, ouço V. EX' 

A S~ Júnia Marise - Senador Aureo Mello, quando 
V. EX' mostra aqui, com brilhantismo, acima de tudo o seu 
companheirismo ao-nosso querido companheiro Senador Ney 
Maranhão, V. Ex~ o faz-com muita propriedade. Todos nós, 
Senadores, conhecemos de perto essa figura extraordinária 
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dc_um homem que sempre soube ser afável, solidáriO, compa
nheiro em todos os momentos importantes da vida deste Sena
do, sobretudo nos momentos_ mais difíceis do nosso País. En
tendo que o nobre Senador Ney Maranhão, na expressão 
mais alta do sentimento que o move em defesa dos interesses 
maiores do Brasil, quis, sobretudo, passar à opinião pública 
a importância de todos se compenetrarem, neste momento, 
das dificuldades por que passa o nosso País e da importância 
de todos os cidadãos brasileiros- empresários, trabalhadores 
-perfilarem o caminho da dignidade, da seriedade e a partici
pação em defesa das soluçõ_es do nosso País. O Senador Ney 
Maranhão sempre se colocou bem alto na ~ua postura, não 
apenas no cumprimento do dever, como parlamentar assíduo 
que é nesta Casa, no cumprimento do dever como porta-voz 
do Governo nesta Casa, mas no cumprimento do dever nas 
suas decisões pessoais mais elementares. Portanto, Senador 
Aureo Mello, solidarizo-me com V. E~ ao trazer a. minha 
palavra de apreço e de admiração pelo Senador Ney Mara
nhão, bravo companheiro nesta Casa, que sempre ·se colocou 
na sua postura, nos seus pronunciamentos, no s_eu_mandato, 
como um digno representante do seu Estado e do povo brasi
leiro no Senado da República. 

O SR- AUREO MELLO- Muito obrigado, valente Sena
dora Júnia Marise. V. Ex~ é uma das vozes mais cristalinas, 
puras, adamantinas,. que podem existir neste plenário. As 
palavras de V. E~, que já exerceu a suprema cUtul da adminis
tração mineira, é mais Um complemento para que se manifeste 
aqui, de modo fosforescente, de modo brilhante, de modo 
notório, essa homenagem breve que estou fazendo ao Senador 
Ney Maranhão, porque, sem que houvesse sequer falado com 
S. Ex~, após a investida que lhe foi feita, observo_ que o Senador 
Ney Maranhão é daqueles que se expressam através da exterio
rização às vezes excessiva, numa prova de companheirismo, 
de amizade e de consideração por aqueles que o interpelam. 

Ney Maranhão não tem o que sonegar, não é homem 
que viva em função de empresas ou de maxi-empreendirnentos 
financeiroS. O empreendimento de S. Ex~ é aqui dent.ro deste 
plenário, é nó seu gabinete, é, às vezes, viajando de um lugar 
para outro em missão parlamentar, é aquela páixão acrisolada, 
exercitada no sentido de dar ao Legislativo a sua função maior 
e-mais signifiCativa~ como é peculiar e do conhecimento de 
todos nós aqui, nesta Casa. - -

Os mesmos jornais, eu observei, que enfatizaram a decla
ração fortuita e eventual de.Ney Maranhão ao dizer "Quem 
é que não sonega?", no sentido de totalizar_, de man_ifestar 
o seu ponto de vista a respeito daquilo que se observa_ dentro 
de um regime emínentemente- capitalista, em que são raros 
aqueles que, desamparados da finança, da fortuna, vêm ocu
par determinados postos administratiVos neste País. 

S. Ex• falou por falar. Aquilo não pode ser levado à 
consideração nem traduzido nessa fQTma macarthista que está 
se tomando uma infelicidade em_ nossa Pátria e na adminiS
tração pública em nosso País, porque, infelizmente, o Brasil 
tem aquela tendência de macaquear tudo aquilo que se observa 
em relação a outros países. No instante em que viram os 
Est::.dos Unidos tomn.rem determinadas atit_udes na s_ua admi
nistração, certos brasileiros acharam interessante bancar os 
micos de circo e os_saguis para repetir exatarnente, Cõm fóruns 
de macaco-prego, aquilo que eles observaram no caso Water
gate, ou, quem sabe, nas declarações de qualquer parlamentar, 
quando a sanha de Macarthy, que depois _foi desmoralizado 
nos Estados Unidos e nunca_ mais sobr_e ele se ouy_iy. falar 
qualquer coisa, fazia com que os parlamentares e os homens 

guardassem um silêncio atemorizado de borda de sacristia; 
a respeito de todos os assuntos, com medo de serem envolvidos 
e enleados nessa indignidade que se chama n dedo-durismo, 
a perseguição do homem contra o homem, com o objetivo 
de apontar defeitos, para que as pessoas não olhem para o 
seu rabo, para o rabo do apontador, que, geralmente, é mais 
felpudo e mais alongado do que os donos de defeitos, porven
tura, apontados. 

Esses jornais, -essas emissOras. Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, que agora acusam as figura~ exponenciais deste País 

- e aqueles que estão tentando dar à nossa Nação uma seriedade 
bastante decidida e definida na sua administração, são aqueles 
mesmos -que, no passadO, e"ril dias atráS~ fáziam rãsgados elo
gíos à ditadura, enaltecendo e colocando num plano elevado, 
-em patamar, os mais refulgentes, aqueles mesmos órgãos de 
-póder que tinham se assenhoreado da administração, através 
das armas e da falta de consideração para com os direítos 
do povo. 

O que é isto, Sr. Presidente? Onde nós estamos? Vamos 
acabar com es_sa verdadeira saturnal de despudor em nosso 
País. Que :a administração seja levada mais a sério. Aqueles 
que, ontem, elogiavam o Presidente Collor, inclusive, os jor
nais que elevaram Sua Excelência aos píncaros da simpatia 
eleitoral, são os m~smos que, por despeito, por a·ntipatia, 
porfofoquinhas regíonaise provincianas, agora, sim, se voltam 
contra o Presidente, colocando as bocas dos seus canhões, 
quê é a palavra, para combater e tentar desmoralizar e chegar 
até ao impeachment contra esse cidadão que, realmente, tem 
sido um moço de atitudes, de luta e que tem procurado dar 
ao Brasil uma administração iriteligente e Intelectual; dentio 
de determinados planejamentos. Sua Excelência vai conse
guindo, pari passo, alcançar o seu objetivo fundamental que 
é, sobretudo, a derrubada da inflaç-ão, o grande diagão e 
o grande monstro que investe contra nós. 

São simples considerações, Sr. Presidente, que este mo
desto caboclo, lá dos barrancos verde-vermelhos, daquela re
gião distante, por onde avança o rio, PC?r onde o homem 
mostra seu sacrifícío e a sua capacidade de amor à Pátria 
e de amor à vida, deseja formular_: Sr. Presidente, que se 
baixe mais essa __ sanha hist~ríca que está se Ievantitndo em 
nosso País. Que O$ Parlamentares, não desta Casa, porque 
são modelos de postura, de dignidade, mas da Çasa ao lado, 
_deixem de ser maria-vai-_com-as-outras, deixem de fofoca, dei
-xem _de __ se _l~vantar para acusar seus irmãos, deixem de endu
_recer· os dedos e tratem de tornar esses dedos mais flexíveis 
Da elaboraçãO das leis e na feitura daquilo_ que se faz necessário 
e para o qual foram eleitos, que-é elaborar projetas, estudar 
nas comissões, realizar o trabalho de que o Brasil necessita 
e para o qual se toma necessária a atuação de cada um. 

Vamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Parlamen
tares, cumprir a nOssa missãõ, vamoS -realizar o nosso trabalho 
legislativo, vamos analisar as proposições que aqui estão, va
mOs atender as necessidades do povo, para que possamos 
faZer com que as ordens do dia sejam devidamente eScoima- · 
das, assistidas e estu~adas! Vamos trabalhar, em vez de estar
mos atrás de diz-que-diz e ficar nó pOleiro dos observadores 
da Comissão Parlamentar de Inquérito, que ali está analisando 
uma situação especial e que a tempo certo e no momento 
devido dará o s_eu pronunciamento. 

Eram as palavras, Sr. Pre_sidente, que desejava proferir. 
(Milito bem!) 
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Durame o discurso do Sr. Aureo Mello, o Sr. Mau
ro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magn<r Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PD~_::c-: ~C]ronuncia_o 
seguinte discurso. Sem reviSão do orador.) -Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, felizmente, tive op_ortunida_de de, há alguns 
inStanteS, a:visar pessOalmente _ao Se:nador Eduardo Suplicy 
que iria faz.er este regiStrO, da tribuna. _ c- . 

Estamos vivendo um momento em que as instituições, 
priõ.cipalriierite aquelas judicantes, aquelas qlie têm a respon
sabilidade de não apenas investígar ,_ f!laS julgar, ch~gar ~ con
clusões a respeito de feitos e procedimentos de nature:za admi-
nistrativa que têm de ser prestigiadaS. - -

Acabamos de aprovar, no Senado Federal, a lei que atua
liza as atividades do Tribunal de Contas da União. Estamos 
a assistir não apenas às Com.issões Parlamentares de Inquérito, 
mas estamos a assistir aO agigantamento da inlportãncia polí
tica da função "de julgamento das contas e dos procedimentos 
da administração pú~lica. 

Por isto, antes de solicitar a transcrição, nos Anais -do 
Senado, da reportagem que consta da página treze do primeiro 
caderno do Jornal da Tarde de hoje, que tem como título: 
"Tribunal de Contas d_o Município rejeita contas da Prefei
tura", quero fazer dois comentários. Primeiro, os Tribu11ais 
de Contas, cuja história --foi recentemente iesgatacfa, neste 
plenário, por ocasião da discussão e votação da lei- a q'ue 
há pouco me referi, existem com a finalidade de exercer· o 
controle externo das contas de uma instância de governo, 
exarando sobre as mesmas um parecer que, em princípio, 
é o parecer técnico bastante para recomendar a sua aprovação 
ou não. Tanto é assirri que hoje é o .dia da sessão pública 
do Tribunal de Contas da Uni~S> que vai deCídir -~obre as 
contas do Governo Collor, relativas ao exercício de 91. A 
sessão pública começou hoje, às lOh. OS- jorn3iS divulgam, 
noticiam e o Collgi-esso, depois, vai falar; finalmente, sobre 
o que o Tribunal de C01itas da -União vai dizer a respeito 
das contas dp Presidente Collor. -

Ocorre que 6 Tribunal de Cont~s do Mu~ücípio de São 
Paulo já se marilfeStou-sobre as contas da Prefeitura do refe-
rido município. -

Não vou ler a matéria, cuja transcri_ção estou requerendo, 
mas o subtítulo é o seguinte: ''Conselheiros considerrup _gastos 
ilegais, co-ntratações irregulares e prioridâdes erradas". ---

Salvo engano da minha parte, já houve duas condenações 
da Justiça em relação a despesas da Prefeitura do Município 
de São Paulo, na atual gestão d~ Prefeita Luíza ErundiQa, 
do Partido dos Trabalhadores. Pela segunda vez, o Tribunal 
de Contas dá Muriicíplo de São Paulo rejeita as contas da 
Prefeita.Esse é o primeiro registro. -

O segundo, é para deplorar. Tenho pela ?refeita Luíza 
Erundina o respeito que é devido a qualquer administrador 
brasileiro. Tive, inClusive, oportunidade de privar com a Prew 
feíta Erundina em algumas reuniões de que participamoS mi 
condição de integrantes do Fórum de Prefeitos de _Capitais, 
posto que fomos eleitos igualmente em 1988. 

No entanto, Sr. Presidente, quero aqui deplorar o conteú
do da citação que agora vou reproduzir: 

"Antecipando o resultado das votação da contas 
pelo Tribunal, Luíza Erundina declarou ontem: O Tfi-

bunal de Contas do Município não tem moral para 
julgar minhas contas e, muito menos, rejeitáwlas, por
que são pessoas - a maioria delas - nomeadas por 
prefeitos biônicos da ditadura." 

Lembro que, segundo a mesma notícia, a decisão foi 
tomada por unanimidade: quatro a zero. 

O que eu venho deplorar, e realmente o faço constran
~iâo~ é o conteúdo moral e ético_ da declar'!_Ção da Prefejta 
Lliíza Eiundina: Ora, ~:e o fiíbunal de COiitaS do Município 
de São Paulo n~o tem autoridac!e m9ral para" examinar -~s 

_ .~onfas dã. Prefeita _e ao rejeitáwlis, a ?refeita concoi:_ie- pã.ra 
.o c:;lesperdício do dinheiro público, concorre p-ara uma grave 
corrupção .. E S. Ex~ já concorre reincidentemente, porque 
as suas contas já forain rejeitadas no ano passado, o que 
_deu margem a um debate meu com o Sena_çlor Edyardo Supli
cy, quando cUnhei, ecUnho de novo, de {~scista. o procediw 
menta de descredenciar o judicante, pois S. Ex~ deVeria, pri
meiro, deixar de pagar as despesas de manutenção do Tribunal 
e iniciar urna campanha para a sua extinção, com muitó mais 
empenho do que a campanha que foi feita riõ- ano passado 
para conseguir os votos -e nãO vou repetir aqui a expressão 
que usei no ano passado, porque não quero agredir, mas 
usei uma _expressão que o Senador Eduardo Suplicy me pediu 
para retirar, e não retirei- bastantes para derrubar o pare_cer 
do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex'-' um aparte? 

O SR. ESPERIDJÃO AMIN - Ouço o nobre Senador 
Eduardo .Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Senador Esperidião· Amin, pri
meiro faço uma-perguntá a V.J3X": vamos supor que a Comis
s~p de Constituição e Justiça da Câ!T!ara Municipal de Flori3-
nópolis estivesse para examinar o n-ome de um Conselheiro 
cjo Tribunal d~ Contas da capital de Santa Catarina. Estou 
falando de uma hipótese. Vamos supor que esse nome, regi
mentalmente e pela lei orgânica, tivesse- que ser examinado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. Vamos supor ainda 
que, na hora de s.e examinar Q nome, apenas fosse possível, 
pela conjuntura do momento, conseguir-se _ _o quorum mínimo 
para se ter a aprovação do nome indicado pelo prefeito com 
o próprio designado. Poderia esse designado estar presente, 
dar o quorum e vota:r pata si próprio? Tenho a convicção 
de qual será a ·sua resposta,. mas espero que seja dada, como 
primeira observação, se m,e permite. Aguardo a resposta. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Entendo que isso é um:J. 
questão, primeiro, regimental, ou seja, legal; segundo, de 
natureza moral. Se não há nenhuma proibição legal, é um~ 
decisão de foro íntimo. É assiin que eu entendo. Estou procu
rando aqui, na minha memória, designação de Conselheiro 
de Tribunal de Contas de Santa Catarina, e me parece que 
quando foram indicados parlamentares para o Tribunal de 
Contas de Santa Catarina- e nós temos o hábito de cultuar 
essa questão ética, me oCórr"em aqUi dois nomes...:...., eu tenhÕ 
a impressão de que eles votaram. 

O Sr. Edua"rdo.Suplicy- Votaram em si próprios? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - É, tenho a impressão 
de que· votaram. Até porque o último deles foi eleito. A 
Constituição Estadual de Santa Catarina prevê que o provi
me:nto do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas se 
faça de maneira alternada: duas vagas são da Assembléia 
e uma vaga é por proposição do Governador do Estado. Nesta, 
da Assembléia, disputaram - vou até dar os nomes - os 
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Deputados Estaduais Salomão_An_tônjõ RLbas Júnior. que per
tencia à época ao PL, e hoje é um ConselheirO da melhor 
qualidade moral do Tribunal de Contas de Santa Catarina, 
e do outro lado,_o Presidente do PMDB de Santa Catarina, 
Deputado, meu professor de Matemática no ginásio, Laura 
Vieira de Brito, ex-Prefeito de TiJucas, e posso lhe ass_egurar 
que os dois votaram. Por quê? Porque a ConstitUiçãO, o Regi
mento da Assembléia e leis não impedem. 

Então, eu respondo à sua pergunta da_ maneira como 
gosto, com um caso. Teria outro para me-ncionar. Se não 
houver proibição constitucional, regimental, fica uma questão 
de foro íntimo. 

No caso a que me referi, os dois votaram, a não ser 
que eu esteja equivocado. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Bem, esse é um primeiro ponto, 
porque, atualmente, justamente o ·único Conselht:iro desig
nado por Prefeito-eleito diretamente, na composição do Tribu
nal de Contas de São Paulo, é exatamente um Conselheiro 
designado pelo ex-Prefeito Jânio Quadros, mas que o foi numa 
circunstàllcia tal como a que descrevi e que resultou numa 
questão pendente na Justiça por muito tempo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - V. Ex' me permiteo É 
uma questão ou na JustíÇa ou interna corporis. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Só estou descrevendo. Há cinco 
conselheiros, sendo que quatro foram designados por prefeitos 
biônicos, e o quinto dessa forma que acabei de descrever. 
Então, a Preft::ita... -- -

O SR. ESPERIOIÃO AMIN - Algum deles, por acaso, 
foi indicado pelo Prefeito, que, ·segundo V. EX", é biónico, 
Mário Covas? - -- --- - --

O Sr. Eãual-do Suplicy -Sim, um deles. Estou expli
cando o motivo por que a Prcfeita ... 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Eu classificada o Prefeito 
Mário COvas~ que é -urii-homem de grande respeitabilidade, 
como um prefeito "biotónico". 

O Sr. Eduardo Suplicj'- Tenho o maior respeito pelo 
Senador Mário Covas, inclusive_$. Ex1 fez uma boa adminis
tração como Prefeito, mas gostaria que S. Ex~ tivesse- sido 
eleito diretamente. Aliás, S. Ex~ seria u_m grande adversário_ 
se se dispusesse a ser candidato, com grande possibilidade 
de ser eleito. Mas o ponto, Senador Esperidião Amin, é que, 
com respeito ao que aconteceu rio ano passado, a decisão 
final coube à Câmara Municipal, que, por-·maioria de votos, 
rejeitOu O parecer do Tribunal de __ Contas do Município, que 
foi considerado político. Houve, sim, uma mobilização de 
opiníão pública, como provavelmente haverá este ano, porque 
a decisão do Tribunal de Contas do Munkípio, no ano passa
do, foi eivada de razões políticas. Diversos auditores de grande 
nomeada fizeram o exame rig-oroso das contas e disseram 
que estava sendo reprovada pelo Tribunal de Contas do Muni
cípio por queStões IOrmais e qUe, em nerihum momento, impli~ 
cavam razões de desonestidade por parte da Prefeita e da 
sua equipe-administrativa. - - - - --- --

0 SR_ ESPERIDIÃO AMIN - Mas, Senador Eduardo 
Suplicy, o papel do Tribunal de Contas é exatamente examinar 
os aspectos formais. Os outros ·aspectos têm que ser" apurados 
pela Polícia Federal, pela Receita Federal e até por alguma 
CP!. O Tribunal de Contas tem, exatamente, que analisar 
o aspecto formal. 

-- O Sr. Eduardo Suplicy- No que diz respeito à questão 
~a verba de publicidade. a Prefeita Luíza Erundina foi pioneira 
no País ao f~zer licitação para gastos com informação e publici
dade que. ngorosamente, atendem ao preceito constitucional, 
porque em nenhuma das informaçõCs divulgadas pela imprcn-w 
sa está o nome da pessoa. São publicidades que se caracterizam 
pela informação à opinião pública. Ainda não conheço deta
lhes das contas de 1991. Aguardarei o veredicto da Câmara 
Municipal de São Paulo que, certamente, dirá se o TriOu-riãl 
de Contas do Município tem ou não razão. Tenho a convicção 
de que o parecer votado pelo Tribunal de Contas do Município 
tem, atrás de si, uma vontade política. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- V. Ex• ainda não leu? 

O Sr. Eduardo Suplicy- Ainda não, não conheço. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Mas, íá não gostou. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Não gostei, porque sei do proce
dimento exemplar, reto, da Prefeita Luíza Erundina. Eu a 
conheço; sei muito bem dos seus procedimentos transparentes, 
corretos. Tenho a convicção disso e- estou trariqüiTo --de cjue
o povo de São Paulo irá reconhecer isso através dos seus 
repres-entantes na Câmara Mu-nicipal de São Paulo, em que 
pese tenha o Partido dos Trabalhadores e s~us Partidos coliga
dos apenas um ·rerço dos 53 vereadores. Mas, neste ponto, 
há o reconhecimento por parte inclusive de muitos que fazem 
oposição à Prefeita Luíza Erundina. Portanto, estou tranqüilo, 
Senador Esperidião Amin. O veredicto final será dado pela 
Câmara Municipal de São Paulo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois quero lhe dizer, Sena
dor Eduardo Suplicy, com o respeito que lhe devo, como 
meu par aqui no Senado, e já conhecendo o seu desempenho 
a propósito desse assunto no curso do ano passado, que estou 
muitõ PreoCupado. Estou preocupado com a adoção desse 
tipo de postura: alguém se considerar imune. intocável pelo 
órgão judicante que existe. Eu não o criei. Não conheço os 
seus meandros, a sua __ gênese, como V. Ex~ certamente conhe
ce. Mas sei que ele existe instítucionalmente constituído. Ou 

-·- seja_,_é um ente que existe. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Aliás, se me permite V. Ex", 
muito brevemente: me.mbros - não todos, aliás eu próprio 
não o fiz-. alguns vereadores do Partido dos Trabalhadores, 
durante a elaboração_ da ~ei Orgânica, propuseram que ele 
fosse extinto. Eu não tive tal posíção, avaliei que poderia 
existir. E a prefeita Luíza Erundina propós o mesmo que 
V. Ex• há pouco: no ano passado, encaminhou mens.agem 
à Câm~ra Muniçipal de São Paulo. não votada até hoje, no 
sentido de que fosse vendido pelo município o património 
do .Tribunal de Contas,. que est:;l nL~:ma área_ enorme, num 
edifício muito rrioderno. Pela sua avaliação, a receita _decor
rente da venda daquela propriedade poderia ser destinada 
à construção de casas populares, podendo o Tribunal de Con~ 
tas funciánar num lugar bem mais modesto._ Isto está sob 
o eXame da Câmara Municipal de São Paulo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Mas não propós, Senador 
Eduardo Supiicy -e é ,esta_a minha preocupação -, a extin
ção do órgão, não iniciou uma campanha. 

A minha preocupação decorre do seguinte: ao invés de 
uma campanha para conseguir desmoralizar o Tribunal, ou 
aprovar as contas no foro político que é a Câmara. por que 
não dar conseqüência a esse processo de desmoralização, ho
nestamente, propondo a extinção do Tribunal, ou desmon
tando, pela via do direito. aquilo que à prefeita e aos seus 
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corre-ligionários parece ser um -instrumento iníquo. EStri 8 mi
nha preocupação. __ -- _ 

Quando uma autoridade, seja ela o Presidente da Repú
blica, o Governador, o Prefeito, se considera inalcançável 
por um foro que existe, que é pago com o dinheiro público, 

,.essa autoridade está acima _de qualquer colocação objetiva, 
, ou subjetiva; está corrompendo e subvertendo as institl!içõ~s. 
Não há outra palavra. Seria, por exemplo, dizer, neste mo
mento, que a CPI não tem autoridade moral para julgar um 
_empresário ou um político.-

Este_ anátema que é lançado sobre a Corte de Contas, 
pela segunda vez, me preocupa. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me -v. EX'! um aparte'? 

O SR. ESPERIDJÃO AMIN- Pois não, ouço V. Ex• 

O Sr. Nelson Wedekin- Quero concÕrda! cOin a afirma
ção que V, Ex~ faz ao dizer que a Prefcita Luíza Erundina 
não é inalcançável, não é inatingível. Nem ela, nem ninguém. 
Nenhuma instituição à rigor é inatingível. Todos nós ternos 
os nossos erros, os nossos equívocos, e a democracia na sua 
essência exatanlente consagra esse princípiO. Todos estão su
j_eitos a algum tipo de avaliação. P~lo menos C!IJ relação_ à 
opinião que alguém possa emitir a respeito de qualquer insti
tuição. Portanto, se a Prefeita Luiza Erundina não é in3.lcan
çável, inatingível, certamente, também, o mesmo ocorre ao 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Quero, ape
nas, defender aqui o direito que tem a Prefeíta Luíza Erun
dina, assim como o Senador Eduardo Suplicy, de questionar 
o julgamento que fez o Tribunal de C~ntas_ :;obre. as_ contas 
da Prefeita Luíza Erundina. Nós estamos díante de uma defor
mação desse órgão chamado Tribunal de_ Contas. Infelizmen
te, o modo de preenchimento dos conselheiros, ,ou dos Minis
tros do Tribunal de Contas da União, é uma fOrma (fue, a 
meu jufzo, deve ser questionada por nós-todos._ Muitas _vezes, 
aqueles que são indicados pelo prefeito, como no caso de 
São Paulo, ou pelo governador, ou mesmo pelo Presidente 
da República, no caso do Tribunal de Contas d~ União, são_ 
ós mesmos que vão julgar as contas daquele prefeito, d~quele 
governador, daquele Presidente da República que o indicou. 
E quando não é o caso, como não é; há ingerências, há ~njun
ções de natureza politico-partidária que, muitas vezes, levam 
s coffio, a meu juízo, faz o Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo, ou às vezes aprovar contas quando se __ t~ata 
de outros casos·. O que estou querendo tranSmitir a- V. Ex\ 
Senador Esperidião Amin, e à Casa é. o conceito que faço 
da ?refeita Luíza Erundina, como alguém que Iião eStá Õ.a 
ordem do dia das denúncias~ dos escândalos. Ao contrário. 
Não sou do PT, tenho_ sédas diferenças Corri o partidO, senão 
estaria lá, mas_ a verdade é que a Prefeita Luíza Erundina 
e a administração dOPT effi s"ã'à ·Paulo instituiu muitos __ lJl_eca
hismos de transparéncia,-rneciúitSm:oS que visàm a impedir 
(j erro, a manipulação de verbas, a corrupção. Tenho a}'refeita 
Luíza Erundina na toais alta conta, do ponto de vista da sua 
honra pessoal. Acredito que há em relação à Prefeita Luíza 
Erundina, não só no julgamento do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo, como tamb~m por boa parte da 
mídia paulista, um certo preconceito. Em primeiro lugar, por
que ela é do Partido dos Trabalhadores, um partido de esquer
da; em segundo lugar ~ o _que é mais grave 0

----:-- porque ê 
mulher e é nordestina. Em boa parte, as elites paulistanas 
não conseguem se afastar desse fatu. Para encerrar, Senador 
Esperidião Amin- porque o meu aparte já está muito longo 

-gostaria de dize1· que Luíza Erundlna é uma c!_es-sas pessoas 
que ocupam um cargo público, que têm um conceitO nacional 
de honorabilidade,_ de bom uso do dinheiro público, de trans
parência das suas ações. Tenho certeza de que há um compo-_ 
nente político-partidário no julgamento do Tribunal de Con
tas. Tanto é assim que recomendaram a rejeição das contas. 
no ano passado, mas, depois, a Câmara, que é qu~m faz 
o julgamento final, resolveu aprovar essas contas. Indepen
dentemente de erros de natureza formal aqui ou ali, que não 
são certamente os mais g!-aves, pois os mais graves são a 
corrupção e essas coisas todas que o País inteiro está discu

__ tindo, não há nenhum precedente no caso da Prefeitura de 
São Paulo. Muito Obrigado a V. Ex~ pela paciência -e peço 
desculpas pelo aparte demorad_o. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Nobre Senador 
Esperidião Ainin, a Mesa encarece a V. Ex~ que não conceda 
mais apartes e conclua o importante pronunciamento de_ V. 
Ex~ nesta tarde. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN ,---Gostaria apenas de agra
decer ao Senador Nelson Wedekin pelo seu aparte. Mas quero 
deixar muito bem esclarecido, pelo menos, o que falei,a respei-
to de duas situações. ----- - ~ ----

- Não conheço o parecer, mas soube, pela edição de hoje 
do jornal, que ele contém fatos que ensejaram_~ pr9posta 
de rejeição que fof aC61hid3 Pelo Tribunal. Deve haver um 
corpo técnico, que não deve ser monoliticame"nte integrado 
por servidores dotados da crença do anti-PT. Não acredito, 
mas pode ser. Em segundo lugar, se o Tribunal de Contas 
do Município de São Paulo tem um cont_eú_c!o p9lítico-par~ 
tidário, o que dizer da Câmara? 

No ano passado, Senador Nelson Wedekin, a Câmara 
de São Paulo deixou a votação aberta até dar os 32 votos. 
Digo isto para que V. Ex• .. tenha -bem clara a exação, a boa 
qualidade moral dos últimos votos que completaram os 32 
necessários para derrubar o .. fac_cioso" parecer do Tribunal 
de Contas de São Paulo: foram votos liberados aqui, em Brasí
lia, pelo Presidente do PMDB, Sr. Orestes Quércia. 

Não me convenço de que esses votos sejam os votos 
do bem; os votos da cruzada moralista brasileira; os votos 
da tradição, da famt1ia e da propriedade; os votos da morali
dade pública. Sobre isso, usei uma expressão, que não quero 
repetir agora, pói-que ensejará outio discurso; mas usei uma 
expressão, que o Senador Eduardo Suplicy tentou re:cJ:t~çar, 
mas não acatei a sua -atitude. Mantive a expressão e aqui
disse que lançava um desafio. Ainda vou voltar a este assunto 
e desarquivar o desafio que fi:Z:Erã no ·seútido de que, atrás 
dess_es_ votos que completaram os 32, havia um acordo; e os 
fatos estão mostrando que esse acordo está de pé; havia um 
acordo, e o acordo está de pé. · 

Não sei se, neste ano eleitoral, esses votos acudirão em 
prol da Prefeita Erundina. E aí sabe o que ela vai dizer? 
Que_ esse~ v_ereadores que, no ano passado, integraram a cruza
da da moralidade, neste ano, são desonestos, porque não 
vão votar com ela. 

É esse subjetivismo de julgar o Julgador qUe ilâô posso 
aceitar. Não sei se o Tribunal de Contas é bom, nem conheço 
os seus integrantes~ mas ele existe; e, se existe;-tem c}ue ser 
respeitado. Não _posso admitir que se recorta a um órgão, 
tenha-se dele uma resposta· negativa, que contrarie, e se parta 
para a desmoralização do órgão. Há outros inst~umenços. 

Repito: deploro a declaração da ?refeita. Eu não a conde
no, mas deploro a sua declaração, porque tem um conteúdo 
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au_toritáriô_ Espero que, neste _ano, sej3 feita-úffia camp3nha 
não_apenas para conseguir esses votos, que,.no ano passado, 
foram conseguidos_dessa forma, mas ql!e seja uma campanha 
pública para desmontar essa Casa do mal, esse templo de 
iniqüidade, que sobrevive a partir do ano passado, com a 
cumplicidade da administração municipal de São Paulo. 

Eram essas as palavras que eu gostaria de registrar. Peço 
perdão ao Senador_ Gerson Camata,--Ihas o Sr. Presidente, 
o Senador Magno Bacelar, está, com um olhar de repreensão 
endereçado a mim. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Nobre Sena
dor, o Presidente em exercício tem o maior carinho e respeito 
por V. Ex\ mas é que eXistem inúm-eros Srs. Senádoi'es ins-
critos. - - ----

0 SR. ESPERIDIÃO AMIN - É em nome do carinho 
que dedico ao Senador Gerson Camã.ta que eu estava expli
cando - e apenas expliquei - que --tinha que acatar a sua 
decisão, me curvar diante dela. Mas tenho certeza de que 
V. Ex~, ou o Presidente da ocasião, haverá de ser mais com
preensivo nos ptóXimoSâebates a respeito deste ou de outro 
assunto. Muito obrigado. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO QUE SE REFERE O SR. ESPE
RIDIÃO AMIN EM SEU DISCURSO: - - - -

Jornal da tarde 

TCM REJEITA CONTAS DA PREFEITURA 

Conselheiros consideram gastos ilegais,_contratações 
irregulares e prioridades erradas 

Renata Regina 

O Tribunal de Contas do Município (TCM) apresentou 
parecer rejeitando as contas da prefeitura de São Paulo, relati
vas ao ano de 1991. Os conselheiros em plenário foram unâni
mes nesta decisão (4 votos a zero), que já tinha sido prevista 
pela prefeita Erundina e pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

Antecipando o resultado da votação das contas pelo Tri
bunal, Lufza Erundina declarou, ontem: '~O TCM não tem 
moral para julgar minhas corltas e muito menos rejeitá-las, 
porque são peSsoas, a maioria delas, nomeadas por prefeitos 
biónico·s da ditadura". 

Segundo Pedro Dallari, secretário municipal de Governo, 
as contas foram rejeitadas numa tentativa política de ir contra 
a atual administrãÇão. 

O TCM tinha três meses (de 30 de março a 29 de junho) 
para apresentar o relatório orçameritáfiõ~- com as regulari
dades e irregularidades nas contas da prefeitura, e pór o docu
mento _em votação. Mas, para que seja definitivo, o pare_cer 
ainda precisa ser apreciado e também votado pela câmara 
dos vereadores. 

As emissões de parecer prévio contrário à aprovação das 
contas do Executivo, referentes ·ao ·anO de 1991, deram-se 
principalmente por gastos com publicidade além do permitido 
legalmente; contratação e recontratações de pessoal irregu
lares (que contrariam a emenda 4 à Lei Orgânica do Município 
de São Paulo); i'9-versão das prioridades orçamentárias em 
decorrência de transposições ilegais de recursos:_ 

A briga entre o TCM ·e: a prefeitura vem desde 1991, 
quando as contas de 1990 também foram preVíamCnte rejeita-;_'
das. A questão foi encerrada pela câmara municipal, com 
manifestação de apoio e solidariedade à prefeita Erundina 

com base em um outro relatório feito por uma auditoria parti~ 
cular. -

Caso a câmara municipal aprove o parecer do TCM, deste 
ano. a prefeita poderá sofrer um processo de impeachment 
e tornar-se inelegível. Como este é um ano eleitoral, ela estaria 
descartada das próximas eleições. São precisos 32 votos dos 
vereadores para derrubar o parecer do TCM. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a~ 
palavra ao Senador Ney Maranhão, por cessão do Senador 
Marco Maciel. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do _orador.)- Sr. Presidçnte, 
Srs. Seiladores, este Senador, que lhes fala neste instante, 
tem que dar uma satisfação a seus pares e à opinião pUblica 
em geral. 

Fiz uma declaração à imprensa, que foi causa dos maiores 
comentários na imprensa e noS plen-ários do Congresso Nacio
nal, e que surtiu o efeito que eu desejava, chamar a atenção 
do País e do Congresso para a aprovação de uma matéria 
de grand~importância para o Brasil: o ajuste fiscal. 

Não é de hoje, nem de ontem, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, a mip.ha preocupação com o es_cândalo da sone
gaÇão em nosso País. Ela não é novidade parã ninguém. Dela, 
o próprio Ministro Marcílio Marques Moreira falou à impren
sa. É uma das grandes preocupações do Presidente da Repú
blica desde o começo do seu Governo e um dos an_seios da 
sociedade como um todo. Todos os brasileiros desejam o ajus
te fiscal, a fim de que todos paguem imposto. 

Até o presente momento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
todos sabem que nem todos pagam imposto. Foi por isso 
que tive a coragem, penso eu, de dizer que a maioria dos 
empresários sonega o Fisco, quando se tem quase 60 impostos 
a pagar. 

Dentro dessa linha está o pensamento do Sr. Mário Ama
to, Presidente da Fiesp, condenando a imprudência dos impos
tos e como que jUstificando, por isso, as raZões da sonegação. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa· situação deve ser 
criticada e reconhecida. Não devemos tapar o sol com a penei
ra, pois isto não passaria de um comportamento de avestruz. 

Sr. Presidente e Srs. seriadores, com todas as letras e 
com toda veemência, temos que dizer: a sonegação existe~ 
Sorieiga o empresariado brasileiro, do pequeno ao grande; 
sonega não por safadeza, mas para sobreviver em meio à 
maré montante de quase sessenta impostos a pagar. Negar 
essa evidência é margear pela linha do cinismo. Quanto aos 
que têm desconto na fonte, em os vendo, tantos sonegariam 
se assim pudessem. 

Este Senador que vos fala, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, Ijder do Partido do Presidente da República e Vice-Líder 
do Governo, nada tem a temer pelo que disse à imprensa, 
mas uma explicação e uma satisfação, pelo que eu disse, devo 
a meus pares e à opinião pública em geral. 

Quando disse à jornalista que a maloria dos empresários 
sonega, e ela me perguntou se eu também sonegava, eu lhe 
respondi: correto. Quando assim falei, meus pares, não o 
foi de modo impensado. Falei ênfase, usando a palavra "corre
to" como força de expressão, querendo chamar a atenção 
da sociedade brasileira e do Congresso Nacional, a fim de, 
urgentemente, aprovarmos o ajuste fiscal tão necessário ao 
nosso Pafs, ajuste que fará com que todos paguem os impostos_ 
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devidos, que evitará a sonegação, que se tran-SJormará em 
lei e que será cumprida ao pé da letra com todo o rigor. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Senador Ney Mara~ 
nhão, em passado que não vai longe, foi um homem que 
teve a sua vida, pública e privada, vasculhada e investigada 
pelos militares que estavam no poder. Com todo o poder 
discricionário da ditadura nada encontraram que pudesse de
sabonar sua conduta de homem público e de cidadão. 
. O Senador Ney Maranhão diz, neste plenário, aos Sena

dores, nobres companheiros, que tanto ontem quanto hoje, 
e sempre, esteve em estado de graça com o fisco, e esse 
estado de graça vai continuar sempre. 

Nunca soneguei os impostos devidos: E a grita que se 
levanta pelo que declarei de modo enfático, para chamar a 
atenção do CongreSso Nacional e da_s_ociedade, para a urgênR 
cia do ajuste fiscal, essa grita não me preocUpa-de-maneira 
nenhuma. 

A Receita Federal pode ir tranqüilamente deVassar mi
nhas declarações de renda, que encontrará uma vida limpa 
e honesta de um cídadão que não tem medo de assombração, 
que tem a cabeça erguida, que pode falar dentro dos olhos 
de r.eus interlocutores, que defende um governo, no qtral acreR 
dita, que veio para ·reformar os costumes polítiCos-deste-País. 

O Sr. Jonas Pinheiro- PenniteRme V. Ex• um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Concedo o aparte ao nobre 
Senador Jonas Pinheiro, com muito prazer.-- · 

O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador Ney Maranhão, 
para to4os nós que o conhecemos poderíamos, cada um de 
nós, dizer que V. Ex~ bem poderia dispensar essas explicações. 
É preciso um desconhecimento muito grande sobre as p~ssoas 
mais representativas da-vida parlamentar deste País; é pfeciso, 
repito, um desconhecimentO exagerado para que se não tenha 
visto nas entrelinhas das declarações a verdadeira e legítima 
intenção de V. Ex•, -que era exatamente a de chamar a atenção 
do Congresso para o que, na realidade, o_corre .. _ Qualquer 
estudante de nível médio, em matemática, por exemplo, ao 
demonstrar um teorema, ao deduzir uma fórmula, sabe que_ 
muitas vezes tem-se que recorrer -à tese que chamamos, norR 
m.almente, de redução ao absurdo, para poder demonstrar 
claramente o que se deseja. Então, nada mais fez V. Ex~ 
do que recorrer a essa tese, no sentido de reoorrer ao absurdo 
para demonstrar o que é necessário ser esclarecido para a 
opinião pública, para a sOciedade e, principalmente, para o 
Congresso Nacional. A nossa legislação fiscal está arcaica. 
Disso já se apercebeu o próprio Governo, que está enviando 
ao CongresSo Nacional uma proposta de ampla reforma fiscal. 
Esse é o atestado maior do reConhecimento de que há necessi
dade premente de se corrigirem -essas distorções, porque sabe
mos que a sonegação existe. E eu poderia,• também, dizer, 
se alguém me perguntasse, que sonego _imposto. Mas o "e_u~' 
a que me refiro é- ge"nériCo; representa o- cidadão comum, 
o empresariado, na sua mediana idade. Mas se forem atrás 
da minha declaração, hão de verificar que, se há alguém neste 
País que não sonega-irllposto_;_é este humilde Senador; verifi
carão que não tenho indústria, não t_e:nho_comércio, não tenho 
fazenda, não tenho garimpo, não tenho prédios_ para alugar, 
não tenho absolutamente outra fonte _de renda, a não ser 
os subsídios percebidos pelo meu trabalho de_ Senador. 

O SR. NEY MARANHÃO- Trata-se de força de expres
são, não é, Senador? 

O Sr. Jonas Pinheiro - Naturalmente. Se me pergun
tarem, respondo, num ''eu genérico", representando o cida
dão, que sim, que sonego imposto. Mas se forem averiguar 
minha5. declarações de imposto de renda, verificarão que nada 
há de errado. Respondo na essência, e não na minha individua
lidade, respondo na representatividade de meu mandato, para 
declarar e demonstrar o que é necessário. De modo, nobre 
Senador Ney Maranhão, que V. Ex~ honra e dignifica esta 
Casã por longos e longos anos. É um homem público do 
passado mais límpido, translúcido, sereno e seguro. Censu
rável é a atitude dos que não _conseguem ver u~ _p<?uco mais 
adiante_ e s~ apegam na estreiteza da declaração~ sem explorar 
sua dimensão mãis ampla, _ _para querer censurar V. Ex\ uni
homem tão digno, tão honrado, tãO competente, de-vidã. públi
ca e de reputação ilibada. Quero, com estas humildes palavraS, 
prestar a V. Ex~ a minha solidariedade e desta Casa a esse 
homem público de_ reputação invejável. Eu gost3.ria mültO 
de, um dia, chegar a ter o mérito que V. E~ tem no cenário 
do Parlamento. Muito obrigado. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Jonas Pinheiro, 
quero agradecer pelo seu aparte, porque está aqui ·na tribuna 
um homem tranqüilo, um homem que está fazendo tudo para 
o seu País; um homem que tem 40 anos de vida pública, 
que este;ve no auge <;lo poder e também no auge do ostracismo, 
que esteve na cadeia, que respondeu a inquérito, que respon
deu a IPM, Senador --,- tenho a documentação toda. Orgu
IhoRme, e falo de peito aberto. Se disse alguma coisa que 
ofendeu a alguns, não sei, inas quero dizer a V. Ex~ que, 
de anteontem para cá recebi inúmerOs telefonemas de pessoas 
que compreenderam a minha intenção. Isso é uma sa-tisfação 
e um orgulho para· mim como Senador pelo Nordeste, e por 
Pernambuco~ 

O Sr. Marco Maciel - Pe~ite:rrie V. Ex~ um a_parte? 

O SR. NEY MARANHÃO·- Concedo o. aparte ao nobre 
Líder, Senador Marco Maciel. 

O_ Sr. Marco Maciel - Seilador N ey Maranhão quero, 
ne_ste instante, assoCiar-me também à manifestação feita pelo 
ilustre ·colega, Senador Jonas Pinheiro, que responde pela 
Liderança do PTB. Conheço V. Ex• de longa data, acompanho 
a sua vida pública, e posso dizer que não é um depoimento 
que vai apenas motivado pelos vínculos de amizade, que já
são também extensos, que vêm inclusive, das relações de seu 
pai com o meu pai. 

. O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Marco Maciel- ~a realidade, Senador Ney Mara
nhão, entendemos inteiramente o contexto em que se situou-
a declaração de VA Ex•, e por isso não podemos perfilhar 
a opinião daqueles que querem extraí-la desse contexto e 
dar-lhe moldura diferente. O qUe V. Ex• fez, como salienta 
agora, com oportunidade e propriedade, foi uma defesa, com 
tintas fortes, da necessidade de se pôr fim, dar cobro à chama
da sonegação fiScal, caracterizada no Brasil por mil expe
dientes, entre os quais, muito usada por pessoas jurídicas, 
o chamado instituto da elisão. Todos eles, quer os diretos, 
quer os indiretos, como é o _caso da elisão, são lesivos aos 
cofres públicos, ao erário, portanto, e fazem com que se amplie 
no País não somente a impunidade fiscal, mas também as 
desigualdades que passam do plano tributário para o plano 
económico e social. Por isso, quero, nesta minha breve mani- · 
festação, dizer que V. Ex• tem a minha solidariedade e de 
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todos quanto estão acompanhando o discurso que V~ Ex~ faz, 
colocando nos justos termos as declarações que produziu há 
cerca de dois ou- três dias. Quero também dizer a V. Ex• 
que acredito que, com as suas palavras, hoje, aqui da tribuna 
do Senado, tudo se tornará mais claro, inclusive cessarão, 
a meu ver, explorações, algumas até maliciosas, que alguns 
estavam querendo fazer a partir de _uma leitura descontex
tualizada das declarações de V. Ex' Por isso, recebe, com 
a minha solidariedade, os meus_ cumprimentos pela oportu
nidade das palavras que profere neste instante, esclarecendo 
cabalmente o inteiro teor e -ãs intenções das suas decla!ações. 

O SR- NEY MARANHÃO - Senador Marco António 
Maciel, quero agradecer a V. Ex• esse aparte ao esclareci
mento que estou dando a meus pares, principalmente partindo 
de V. Ex•, um homem que conhece a vida pública -deste País, 
Governador do meu Estado, um dos homen~_ respe_ita~o~ e_ 
que tem nesta Casa -o apoio- pela competência~ porque V. 
Ex-1' tem feitO do seu mandato a defesa intransígehte das coisas 
públicas e da moralidade administrativa deste País. 

Portanto, é cõni muita honra que agradeço a V. Ex' esse 
oportuno aparte. 

• O Sr. Nels_on Wedekin - V. Ex• me concede_ um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço o meu companheiro, 
Senador Nelson Wedekin, com muito prazer. -

O Sr. Nelson Wedekin - senadOi'--Ney MaraJJ,hão, V. 
Ex~ fez muito bem ao vir a essa tribuna e prestar os esclareci
mentos que presta. Nunca devemos nos apressar em fazer 
juízo em cima de uma declaração separada do seu contexto, 
como tão bem colocou o Se~ador Marco Maciel. Quando 
V. Ex~ vem 11: ~sü1. tribuna e dá a explicação que deu, as 
coiSaS todas ficam bastante claras, porque, em pririleii'o lugar, 
V. Ex• situa em que contexto disse e corno resp6ri.deu. Em 
segundo lugar, V. Ex• dá uma razão basta~te subs~11ntiva, 
sendo o seu propósito o de chamar a atenção para o grave 
problema da evasão e da sonegação fiscal - e V. Ex• o fez 
com a maior propriedade e com a maior _eficiência. De modo 
que quero dizer a V. EX• qUe o fato de V. Ex• vir a essa 
tribuna e dizer; ~·Eu estou, es_tive e estarei em estado de 
graça~ usando a sua expr_essão -em-relação ao Fisco"., 
para mim isso é absolutamente suficiente. Pelo conhecimerito 
que tenho da _sua honra pessoal, do apreço que V. Ex~ tem 
pela verdade, pelo seu estilo franco, sincero, aberto, V. Ex•, 
portanto, também tem a minha solidariedade; a certeza de 
que estamos diante de um hoinem de bem, de um homem 
que tem posições extremamente corajosas, "até mesmo para 
formuláRlas do modo como formulou. Quero dizer, portanto, 
que me associo a todos aqueles que certamente vão se solidaR 
rizar com V. Ex~ como eu o fiz, pela estima, pela consideração 
e pelo respeito que toda esta Casa dedica a V. Ex~ 

O SR- NEY MARANHÃO:__ Agradeço, Senador Nelson 
Wedekin, o seu aparte. Talvez seja corno V. Ex~ diz, às vezes 
eu me perco pe'1a franqueza, mas é uma franqueza que tenho, 
que meu pai me erisinou-, em defesa das insfi(UiÇões, em defesa 
daquilo que considero correto, em defesa daquilo que todo 
o homem tem que ter: a moral para poder falar. 

Eu continuarei a ddender o Presidente da República 
~té quando eu desconfiar que Sua Excelência não está agfudo 
corretamente. Serei O primeiro a vit ã tribuna quando achar 
que Sua Excelênciã ilãõ eStã agindo corretamente. E vou dizer 
porquê. Senador, o meu pai me ensinou três coisa-s - e eu 
falo com ele de vez em quando, ele está aqui corriígO, a aliança 

dele está aqui e, às vezes, fialo com ele. 'renho certeza de 
que nesta hora ele está junto comigo, porque esse' homein 
do Nordeste, que foi ensinado a dizer a verdade doa a quem 
doer, e às vezes prejudicandoRse, eu acho que é um defeito, 
mas é um defeito que tenho pela verdade. Agradeço a V. 
Ex• este aparte que muito me conforta. 

O Sr. Eduardo Suplicy- PerrníteRme V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Ney Maranhão? 

O SR- NEY MARANHÃO -Ouço, com prazer, o 'nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr- Eduardo Siiplicy-'- Senador Ney Maranhão, apren
di, desde o infcio da nossa convivência no _Senado Federal, 
a respeitar a sua franqueza -e mesmo estimar-o --seu modo 
de ser. -

O SR- NEY MARANHÃO- O respeito é~mútuo, Senador 
Eduardo Suplicy. · · 

O Sr. Eduardo Suplicy- Considero importante o esclare
cimento que V. Ex• já havia âado à imprensa e que foi regis
trado, inclusive, por mim, quando ao c_omentar c fato~ Ontem, 
eu próprio li uma frase de V. Ex~ em que afinnara ter dito 
aquilo como força de expressão para chamar a atenção da 
opinião pública sobre a questão da necessidade da reforma 
tributária. Houve até um momento em que o Senador Odacir 
Soares imaginou que eu o estivesse criticando na sua âusêni::ía, 
mas acredito ter lhe esclarecido, e V. Ex~ poderá verificar 
das notas taquigráficas de ontem, até porque imaginava~ Como 
costuma aCQptecer diariamente, que V. Ex• estaria entralldo 
no plenário, só depois soube que estaria em Pernambuco, 
porque normalmente está sempre aqui, salvo situações comO 
essa. 

O SR- NEY MARANHÃO- Obrigado a V. Ex• 

O Sr. Eduardo Suplicy-Mas há uma parte do pronuncia
mento de V. Ex~ com a <í_ual não concordo. É aquela em 
que faz referência a que tódo o empresário neste País sone-ga; 

O SR. NEY MARANHÃO- Eu não falensso, Sellador. 
Eu falei que a grande maioria sonega ou pode sonegai-. Uma 
grande inaioria; não disse todos, de maneira tienhuma. Leia 
no meu pronunciamento que eu não disse isSo~' Tellho aqui 
a cópia para dar a V. EX' 

O Sr. Eduardo Suplicy - Então eu compreendi mal, 
porque quero afirmar que eu conheço diversos empresários 
que não sonegam. Aliás, tenho ouvido de alguns empresários 
-e vou citar um como exemplo, que é o empresário Ricardo 
Semler. Já conversei com ele relativamente a certos procedi
mentos empresariais que ele _resolveu ter e um deles .é que 
por PrincípiO nãO Usa caixã 2. E ele me disse de como isso 
acabou se tomando algo positivo para o- próprio sucesso em
presarial dele, com uma outra vantagem, porque nas suas 
empresas- aliás, iSso ésrá inscrito rio livro "Virando a Mesa,. 
-ele resolveu que pudesse haver a representação dos traba
lhadores, conversando com a direção das empresas, inclusive 
tendo acesso aos livros contábeis. Como ele tem criado um 
sistema de participação dos trabalhadores nos lucros das em
presas, como é que se poderia ter uma participação dos traba
lhadores nos lucros da empresa se não houvesse c_onfiabilidade 
na contabilidade? Portanto, cito aqui um exemplo na contabiR 
lidade. Portanto, eu cito aqui um exemplo que considero im
portante. Não podemos generalizar e dizer que já que tantos 
sonegam, então, vamos perdoá-los. Porque, por esse racio-
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cínio, ainda que a Receita Federal, a PolÍcia Federal, a CPI, 
concluam que há sonegação de impostos nas atividades, por 
exemplo, do Sr. Paulo César Cavalcante Farias, como grande 
númt::ro de empresários no País sonega impostos, poderíamos, 
também, perdoáMlo. Acredito que não é esse o sentido a que 
V. EX" se refere. QuerO fazer esse registro, para que fique 
muito bem claro esse ponto. 

O SR. NEY MARANHÃO- Respondendo a V. Ex• 
e agradecendo o aparte, eu faço uma pergunta a V. Ex~: 
·a lei atual sobre Fisco é perfeita?- - -

O Sr. Eduardo Suplicy- Não, acho que eBtá longe de 
ser. PreciSanios aperfeíçOá-la. - -- - -- - -

O SR. NEY MARANHÃO - É o motivo que dá ensejo 
àqueles que, por acaso,_desejam sonegar. Corre-to? 

O Sr. Eduardo Suplicy - Acho que é preciso tornar 
mais eficiente, nlãis e(JuitatiVo-0-sisiema úibutá-ríO bfasileiro. 

O SR. NEY MARANHÃO-Exatamente, Senador, con
cordo com o ponto de vista de V. Ex~, e a minha intenção 
é essa. - --- -- -

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador-Ney MaranhãÇI? 

O SR. NEY MARANHÃO -Ouço, com prazer, o nobre 
Senador Jutahy Magalhães. . " ______ ... 

O Sr. Cid S-abóia de Carvalho - Não se esqueça da 
minha inscrição, Sehador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO ...: Não esquecerei nunca o 
meu amigo Senador Cid s_~bóia. _ . _ 

O Sr. Cid-Sahóia de Carv:iiho- V. EX• pode não sonegar 
impostos mas está negando um aparte a ~m am!go:_ (~isos.) 
Está sonegando um-·apai-te. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ney Maranhão, eu 
discordaria-do aparte do Senador Jonas Pinheiro a-penas_um 
pequeno aspecto. Acho que V. Ex~ fez riluito bem de-vir 
à tribuna, hoje, para expor perante os seus colegas o ponto 
de vista e a manifestação_ do seU. real perisamento. -

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães .:..:Muito obrigado a V. Ex' 
O Sr. Jutahy-Magãth-ães- Não é necessário para nós, 

mas é necess_ário" para -a--opinião pi1blicã. 

OSR. NEY MARANHÃO:.:_ Concorâocoin V. Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães -Vejo V. Ex•,aqui, no Senado, 
o conceito que tem, que não é -SÓ meu, ,acredito que seja 
de todos_ os seus colegas, é de um homem _leal, um homem 
correto, um homem sincero, um homem honesto. 

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães - De minha parte, como tive 
a oportunidade de dizer a V. Ex~, pessoalmente, a sua lealdade 
o levou a dar aquela declaração que foi um pouco exagerada, 
mas foi dentro do aspecto da sua lealdade de defesa deste 
GOVernO, do _qual discordo-totalmente. Mas compreendo a 
posição de V. Ex~ e respeito, porque v.: EX~ é um homem 
leal, um homem correto. Por isso tem sempre da minha pane 
o maiOr- apreçO e -tem farribém da minha -parte" aquela amizade 
que lhe dedico. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães, 
muito me confOrta esse seu aparte, porque vem de um homem 

que também tem um passado, um pai que o ensinou a respeitar 
e a defender os altos interesses do Pais, pois que ele mesmo 
o fez quando ocupou altos cargos neste País. Eu tenho por 
V. Ex• um grande _respeito, uma grande __ admiração e, neste 
instante agradeço o aparte de V. Ex~ muito obrigado. 

Ouço agora, o Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SI-. Cid Sab6fu0e C3Tv3Iho- senador Ney ·Maranhão, 
parodiando o que_alguns já disseram, quero dizer aqUilo que 
estava na minha mente desde que li os jornais. N~Cverd3.de, 

-v. Exa ê um soneg;1dor; V. Ex~ é _homem leal que, numa 
emoção, se expressou de modo forte e genérico, capaz de 

-fundamentar algumas peças a-cu-satórias à atuação do Governo 
Federal. Mas nós sabemos perfeitamente qual é o seu tempera· 
mento. Quem não o conheça, no entanto, não saiba de sua 
per~onàlidade e de sua conduta, pode~ia criar os óbices, as 
dificuldades de interpretação diante da matéria publicada até 
em primeria página pela grande imprensa do Brasil. Sabemos 

,.que houve ali exagex:o de emoção, uma tese_queV. Ex·> expen· 
deu e que significava, no entanto, a históría do Estado brasi· 
leiro, porque, de alguns anos para cá, o Estado_, pelo desequi· 
líbrio de sua fiscalização, pelo desequihbrio do setor tributário, 
pelo desequilíbrio estatal na parte atinente ao fisco, o Estado 
exagerou nos impostos, nas cobranças, nas_ taxas inclusive 
j_á _para _cOmpe~sa:r a sonegaçãO qu'? passou a se impor,_ não 
como conseqüência económica, mas do exagero da lei. Tantas 
são as incidências relativas ao empresário, que cumpri-las, 
todas, é, evidentemente, um grande sacrifício. É até uma 
_advertência para que -~e _não cresçat para que se não progrida, 
p"ara que a empreS4 não ·alcarice uma existência 'econónilca 
de maior nomeada. Seríamos injustos- diante de V. ExR se 
não reconhecêssemos. ql!e nq_ sistema tributário ])r asile iro há _ 
exageros. :tJá exagero na cobrança do Mu_nicípio, há exagero 
na cobrança do Estado há exagero na cobrança da UniãO. 
-Po'r quê?-Por.que há uma histórica sonegação neste País. Quan:.. 
_do_V. EX'! declar()u que so"!legava impostos, quis apenas, por 
um princípio de humildade, se inserir na problemática do 
empresariado brasileiro, sem que aquilo significasse u~a con
fissão de alguéll! que sonega. Pela co_nduta de V. Ex~ um 
hOmem que Oão s~ nega ~s amizades, ~m homerit. que- se 
sacrifica- eni nome delas, uma_ pessoa autêntica que guarda 
toçl.Çt ser:tS9 4<.:-lealdade nord~~~ipa ~.que tem toda a essência 
do, comportamento da f~mília da nossa região, uma pessoa 
para quem a palavra vale mais: que um documento assinado, 
um cidadão que não se indisPõe com advet:sários, ma~ ,que 
convive com eles do modo mais digno e com a amizade mais 
respeitável, um homem desses não tem temperamento de de· 
linqüência fiscal,. temperamento de desrespeito à lei. Pelo 
contrário! É homem que procura cumpri"r-~rlei. Tanto asSim 
que nos momentos mais difíceil) de sua vidê:i, quãildo sOfreu 
a cassação de seu mandato, passou a ser sujeito de investiga
ções, à época, profundamente arbitrárias, tanto quanto a este 
cassado, çomo a quaisquer pessoas que se indispusessem dia·n· 
te da máquina revolucionária. O que houve naquela ocasião? 
Sua vida foi vasculhada, _,foi examinada, tudo se fez para com
provar que a cassação, além do sentido político, teria um 
sentido moral. Nada se encontrou e hoje V. Ex" guarda, nos 
seus documentos, aqueles que são necessários à preservação 
da sua dignidade ~ da sua honra. Portanto, para nós, ler 
uma notícia daquele tipo não tinha importância alguma, m:as 
como disse o Senador Jutahy Magalhães, a imprensa tem l!ID 
poder de comunicação em todo o País. E no País, o Senador 
Ney Maranhão não é conhecido assim tão amiudamente como 
f>or seus Pares, e por isso era necessário, sim, que V. Ex; 
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viesse à tribuna - como nela está agora - colhendo depoi~ 
mentos dos seus amigos, adversário,_ admiradores,_ pessoas 
que falam contra a sua defesa, pessoas que atacam para que 
V. EX" defenda, por um dever de ofício da posição partidária 
que ostenta aqui. Foi neceSSário mCsmo -qUe -v. Ex" viesse 
dar essa explicação, colhendo essas interpretações. 

Há muita gente que não S()nega. -Mas muitos que não 
sonegaram faliram, tarnbé!ll foram às C9_~_:~.cordat<j.s, porque 
o Estado é responsável, lamentavelmente, por um grande 
número de insolvências, Estados inadequados à ecõnomia bra
sileira. T3nto são as insolvências que Seria ilnpO-sSíVe"I l'etirar 
o Governo desta responsabilidade. Quando V. Ex·' disse: "So
nego, sim" foi pa:ra não criar liina~-âtrhostera dtÇàdVeiSídiâe 
diante das teses que está defendendo nesta Casa e as posições 
que há adotado diante da crise nacional. Por isso, recolha 
de mim a crença de que V. Ex~ não é sonegadOr. Nem V. 
Ex~ dizendo eu acredito... - --- -

O SR_ NEY MARANHÃO- Obrigado a V. Ex; 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Se V. Ex·1 dísesse alguma 
outra coisa a seu respeito, pejoia-tiva, ela fosse ... Mcls quanto 
aos impulsos de um nordestino, _quanto aos impulsos de um 
sertanejo, aos exageros de Um plantado i" de- Cãtla, a 3Iguma 
co"isa que caiba sociologicamen-te na nossa alnla nor_destina, 
e eu creria, sem dúvida alguma. Mas esses delitos não cabem, 
evidentemente. na personalidade de _V. Ex• Por isso colha 
a miha posíção, com o louvoro de que era realillente necessário 
que V. Ex~ tivesse a humildade, e ao mesmo tempo, a ousadia 
da humildade, a ousadia de ser humildade e dizer: --~-'Me 
exagerei, falei pelo excesso da amizade, mas aqui estou dando 
a explicação pararecomposlÇãó do sentido do rricti sentimento 
e de minha afirmativa. Par'abéns e v: Ex~ 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Cid_Sabóia de 
Carvalo, agi-adeço a V. Ex~ essc__apa-rte~ ao meu pronünciã
mento. V. Ex~ interpretou exatamente__a_qu"ilo que talvez eu 
não tenha condições de dizer. 

Eu falo de uma maneira simples, de uma maneira direta. 
Mas V. Ex\- com sua sabedoria, como homem de _letras e 
que todo mundo respeita pela sua sapiência e pelo seu dever 
que sempre cumpre em defesa dos altos interesses do nosso 
País, e de seu Estado, V. Ex~ intetprefOUexatàlnciltC-ãqUilo 
que eu queria dizer nessa entreViSta que dei à imprensa nacio
nal. Estou aquí, hoje, humildemente, porque estou explicando 
o meu pensamento, a maneii'ã como ·ajO e Coriio" homem qu_e 
tem a vida limpa-e a vida que meu pai me ensinou. ter palavra 
e cumprir as obrigações, acima de tudo, mesmo que se sacri-
fique.~ -

Agradeço a V. Exa o 0p9rtunq apa-rt~. 

O Sr. Elcio Álvares -_Senador NeY Mara_nhão, V. Ex• 
permite um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Elcio Alvares; que~ 
ro, antes, dar o aparte ao Senador Josatbat Marinho. 

O Sf. -Josaphat Marinho - Nobre Senador Ney- :r\:f"ara
nhão, quem esclarece publicamente seu pensamento, como 
V. Ex• está fazchdo, não teme a_ verdade. Esteja tranqüiló 
da sua posição, V. Ex', entretanto, faz bem em dizer o qúe 
está dizendo, não para nós, que o conhecemos bem, mas 
em respeito à opinião pública. 

O Sr. Epitácio Cafeteira -V. Ex~ permite um aparte, 
nobre Senador Ney Maranhão? 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jo<aphat Marínho. 
eu agradeço a V. Ex•. V. Ex• sabe que sou um homem que 
tem um grande respeito pela sua inteligência, pela sua sabe-
doria. · 

--Eu soú Um homem que seffiPre--converso com V.Ex~. 
_pedindo-lhe conselhos, pela sua experiência cOmo Parlamen
tar, como homem das letras e, acima de tudo, pelo respeito 
que V. Ex~ tem, aqui, junto aos seus pares. Este Senador 
tem a honra de ter a sua amizade e sempre se aconselhar 
com V. Ex~, especialm~nte nesse ~p_isódio. Nesse seu cur~o 
ãparte;-v. Ex~ disse tudo. MuitO -obrigado. 

-O Sr. Magno Bacelar- Permite V. Ex~ um aparte? 
O SR. NEY MARANHÃO- Ouço, agora, o nobre Sena

dor Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar- Senador Ney Maranhão, quero 
congratt.ila"r-me com V. Exd pela atítude de- virá tribuna para 
dar_ uma satisfação _à Nação _b_rasilejra. Com relação a nós, 
Seus pares, que o conhecemos e o respeitamos, exatamente 
pela franqueza e pela coragem com que defende o Governo 
e defende, também, as suas convicções. Temos assistído, por 
inúmeras vezes, _aos corajosos pronunciamentos de V. Ex" 
contra os cartéis e todos os seus gestos se caracterizam pela 
coragem e pela lealdade com que os enfrenta. Quero concor
dar com V Ex~, discordando do nobre Senador EduardO Supli
cy. A lei brasileira, realmen~e, é injUsta: paga imposto o assala
riado_que não pode fugir de uma pesada e, sobretudo. injusta 
tributação. Mas que existem na lei brasileira evasivas para 
a sonegação, isto eStá mais do que claro. Se não houvesse, 
o grande empresariado não teria pessoas especializadas em 
fazer dedarações de Imposto de Renda, exatamente porque 
sabem decifrar e driblar a lei. V. Ex~ tem a minha solidariedade 
e o meu respeito, como uma homenagem ao homem franco 
e· trabalhador que V. Ex~ sempre fc::ii neSta Casa. 

O SR. NEY MARANHÃO- Agradeço, Senador Magno 
Bacelar, esse seu pronunciamento, neste momento em que 
estou explicando ao Senado as minhas posições. Também V. 
Ex~, como homem do Nordeste, diz as coisas que sente. Esse 
pronunciamento é confortador a mim, n·este momento. 

~Agradeço a V. Ex•. 
O Sr. Epitácio Cafeteira - P~rmite V .. ~x~ un: aparte? 

~ O SR. NEY MARANHÃO -Ouço o nobre Senador Epi-
tácio Cafeteira. - - - -

O Sr. Epitácio Cafeteira_- Nobre Senador Ney Mara
nhãO, V. Ex~ está recolhendo a solidariedade de todos seus 
cole-gas. Chego~ a .tal ponto, que já no aparte do nobre Sena
â.or Cid Sabóia de CarvalhO, V. Ex\ ao agradecer o· aparte. 
eu diria até que V. Exa conseguiu naquele momento um porta~ 
voz_, e o- Senador Cid Sabóia de Carvalho foi o porta-voz 
de V. Ex• para expressar a seu_ sentimento. Entendo, nobre 
SenadOr Ney Mafãnhão, que a expressão de V. Ex~ foi exata
mente no sentido de colocar a coisa, alertando a Nação para 
eSsa "Jegrslação~ que nada tinha a ver com _a colocação _de 
um outro termo que poderia, ou que tentaram,- celebrizá-lo 
com esse termo, enquanto João Pessoa ficoU conhecido pelo 
''NegO", -des queriam transformar o meu caro amigo, Senador 
Ney Maranhão, pela palavra "sonego". Não é era essa a reali
dade, não eia essa a verdade. V. Ex~-eStava até se antecipando 
ao próprio-projeto do Governo, chamando a atenção do Parla
mento para o ajuste fíSCal. Esse ajuste fiscal é que eu considero 
ainda uma caixinha de surpresa, fechada. Parece que se discu
te, pelo-. menos na área dos ·governadores e dos secretários 
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de fazenda, não o ajuste fisCal para o contribuin_te, mas o 
ajuste fiscal para quem vai receber o pedaço, qual é o pedaço, 
qual é o pedaço -que vai caber a cada Estado_~_ 

Que a legislação é inj~sta, eu concord9 _C@! -V. Ex~ iive 
a honra de subscrever uma emenda à Constituição, que teve 
77 assinaturas dos 81 Senadores, proibindo a cobrança de 
impostos sobre os alimentos da cesta básica. Porque não é 
possível que Estados, Municípios, ou mesmo o País, queiram 
encher os seus cofres à custa da possibilidade do homem mais 
pobre se alimentar e alimentar a sua família. Já passada a 
discussão dessa emenda constitudoriãl, estamos aguardando 
que haja quórum para votação. Há poucos dias li uma pesquisa 
de opinião pública mostrando que 90% da população são 
é a favor da aleminação de impostos sobre os alimentos da 
cesta básica. Ou seja, há lá fora, no povo, praticamente o 
que há aqui dentro do Senado. Se 90% sufiSCreverarn essa 
emenda, significa que 90% do povo quer a sua aprovação. 
Mas quero aproveitar· esta oportunidade para deixar consig
nada no seu discurso a admiração que tenho por V. E10' Essa 
admiração é, ·como disse o Senador Magno Bacelar, pela sua 
franqueza. Na realidade, para mim, uma das grandes virtudes 
do homem é ser franco. Mas parece que existem pessoas que 
têm medo até do sobrenome Franco. ExiStem pessoãs Aue 
têm medo até da posse de Itamar, porque ele é Franco. Um 
homem que, neste Senado, deixou entre seus ColegaS aperias 
sentimentos de admiração, pela retidão do seu caráter. Não 
estou a desejar a saída do Presidente da República. Estou 
aqui para reafirmar, seni tiõcadilho, que Itamar Franco é 
uma das reservas morais deste País. 

O SR. NEY MARANHÃO- Concordo com V. Ex• e 
todos aqui concordarrios, Seruidor. 

O Sr. Epitácio cafeteira- É um homem cuja idoneidade, 
cuja honestidade, cuja capacidade e cuja brasilidade não po
dem ser postas em dúvida por ninguém. Seja como Itamar: 
continue franco! 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Cafeteira, quero 
agradecer a V. Ex~ Primeiro, potq ue V. Ex~ é uin homem 
que já governou sua terra, fOi PrefeitO~-Governador ·e conhece 
muito bem esses problemas relacionados com impostos: Se
gundo, porque V. Ex\ nesse aparte, traduziu exatamente o 
que este __ _S_enadof quis dizer. Como já disSe anteriorinente, 
talvez eu tenha sido movicj.o por princípios de educação, herda
dos do meu pai, que me ensinou a dizer a verdade, ainda 
que .Prejudicando a mim própriO. GraçaS ã Deus, meus compa
nheiros compreenderam exatamente a minha intenção. Dessa 
forma, o aparte de V. Ex• veio ao encoiuô dO que estou 
explicando, neste momento, aos meus pares_L ___ ---~--- _ 

_Quanto à p~ss<;>a d<?_YJ.ce: Presidente da República, Itamar 
Franco, quero dizer que tenho urna graqde admiração e respei
to por S. Ex~ Trata-se de um dos exemplos de homens públicos 
deste País. Nós o admiramos pela sua correção,_ pela sua ma
neira de agir, de horríCffi sirripleS, sincero, nias que não transige 
naquilo que acha ser o seu direito defender. · 

O Senador e Vice-Presidente da -República {um ho-mem
que hoje pode assumir qualquer cargo neste País. A Nação 
brasileira pode ficar tranqUila, porque ele cumprirá sêU dever 
em qualquer setor que o povo brasilei~~ li!~ delegar. 

Concordo com V. Ex•, e todos nós prestamos essa home
nagem ao Vice-Presidente da República. 

O Sr. Elcio Álvares- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer, ouço o aparte 
de V. Ex• 

O Sr. Elcio Álvares - Está s~ndo um imenso prazer 
ver V. Ex~ na_ tribuna do Sen~do. Qnteffi mesmo, no açesso 
das disCussões, ausente V. Ex~. o seu nome foi tratado com 
carinho e com respeito. O própl-'io orador do momento, que 
era o Senador Eduardo Suplicy, teve a oportunidade de fazer 
uma referência, que aChei profundamente carinhosa, ao se
reportar às suas caminhadas matutinas em companhia de V. 
Ex~. Dentro desta Casa, eu diria, poucos Seiladores conse
guem um estilo próprio. É ·da índole da atividade parlamentar 
que haja um comportamento- linear. V. Ex•, eu diria- com 
muita objetividade, é uma exceção. Há um estilo, aqui,_ que 
eu diria ser o "estilo Ney Maianhão". As frases que V. Ex~ 
fala Com tanta desenvoltura, com -tania simplicidade, ao jeito 
da sua gente, são frases sempre marcadas por uma sinceridade 
absoluta. Se V. Ex~ errar, Senador Ney Maranhão, vai errar 
porque foi induzido num erro· -d~ inteligência, porqUe não 
existe, dentro da sua pessoa, qualquer recôndito para aco
_bertar o que é a verdade. V. Ex~ jamáis escamoteou, aqui, 
:em qualquer pronunciamento, aquilo que lhe passa pela cabe
ça, pela- sua inteligência. O comportamento de V. Ex~, eu 
tive oportunidade de dizer, somente pode homenagear o Go
verno. Todas as vezes em que fala, V. Ex• coloca um ponto 
que eu Considero primordial no mundo de hoje, onde a sinceri
dade, o companheirismo e a lealdade já vão se tornando refe
rências distantes. V. Ex~ faz questão de apregoar que foi o 
primeiro Senador que apoiou o Presidente FernanâO Collór 
de Mello. E diz isso sem qualquer sentido de querer agradar 
ou de bajular, diz isso até nq sentido históriCo dó seu compor

-tamento. Lembro-me do cidadão Ney Maranhão, nos idos 
de 1960, em Guarapari. · · · 

O SR. NEY MARANHÃO- No Hotel Rádio. 

O Sr. Elcio Álvares - A primeira vez que nos encon
uarnos. 

O SR. NEY MARANHÃO- Exato, Senador. 

O Sr. Elcio Álvares- V. Ex~ era um jovem pernam
bucano que visitava pela primeira vei ã.quele recanto magní
fico do meu Estado. Desde o primeiro instante, a sua persona
lidade {icQu gravada, não esque_ci de Ney Maranhão. O Ney 
Maranhão que falava aquilo que lhe vinha n'alma, o Ney 
Maranhão que se vestia de uma maneira diferente, mas porque 
era aquele o seu pensamento, o seu modo de ser. E, hoje, 
aqui no Senado - é importante frisar isso - V. Ex~ tem 
de todos os·seus Colegas respeito e admiração. E muito mais 
ainda: diria, como o Senador Eduardo Suplicy colocou ontem, 
uma ponta de carinho porque V. EX" não sabe esconder, e_m 
nenhum momento, aquilo que represent'a a verdade do seu 
conceito. V. Ex~ pode errar- todos nós erramos, p·ois somos 
humanos e falíveis- mas V. Ex~ nunca erra por má fé, ou 
com vontade de fraudar a verdade. Estamos -acostumadOs 
na vida pública a falar. Vivemos praticamente do verbo. Todo 

- político faz discurso, dá entrevista, participa -de reuniões, sem
pre usando a palavra, que tem que ser interpretada em toda 
a sua extensão. No Direito, se alguém ·comete urna trans
gressão da lei penal, há uma preocupação, sempre, de_ se 
descobrir o oimus com que foí coffii!tido aquele gesto. E neste 
instante, mais do que nunca,' Senador Ney Maranhão, o ani
mus de V. Ex• está manifestado na tribuna. Jamais seria o 
Senador Ney Maranhão um sonegador que atentasse contra 
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o Fisco e precisasse de um processo contra ele. Isso me cau:sou, 
até _certo_ ponto, uma manifestação de solidariedade, ri.ão em 
razão da pessoa que exaltei, mas daquele açodamento que 
s. Se o S_enador Ney Maranhão fez urna declaração pressupos~ 
tamente atribuída a ele, vamos processáMlo para dar o exem
plo. Não é assim que se homenageia a lei e nem se con-strói, 
de maneira nenhuma, o respeito à democracia e, princípal
mente, ao Cor:tgresso brasileiro. Todos ~evem saber que o 
Senador Ney Maranhão é um homem de bem, um cidadão 
cumpridor dos seus deveres, que muito nos orgulhamos de 
ter como companheiro. Então, vamos expurrgir, deixar de 
lado qualquer eíva de_simpatia política e vamos cOlocar aqueles 
que têm os seus verdadeiros valores morais na posição de 
destaque que eles merecem. V. Ex' pode ter todos os defeitos 
-vamos admiti:f, -se- houvesse um s_entirne-ntó c:fítico em rela
ção a V. Ex• -,mas ninguém poderia lhe negar isso qUe 
tive a oportunidade de falar agora tão objctivTmartter V. Ex" 
é um homem da verdade, verdade por inteiro, sem rebuço. 
E neste instante em que assomo à tríbuna para, de uma manei
ra tão singela, tão humilde, tão sincera, fazer esta declaração, 
que nos sensibiliza, como ·amigos que somOs, pori:}'ue ela res- _ 
taura a verdade naquilo que ela deve ser entendida, eu me 
comprazo, Senador Ney Maranhão, de saber que em nenhum 
momento vai ficar Unia dúvida, porque, além de tudo, V. 
Ex~ tomou o comportamento que _todos_ os homens públicos 
de bem têm de tomar: Se alguma coisa tisna a nossa dignidade, 
arranho verniz da nossa honorabilidade, temos que ocupar 
a tribuna e dar a satisfação daquilo que está no nosso íntimo. 
Neste instante, declaro a V. Ex~, talvez tocado um. pouco 
pela amizade, rnas_muito__racional, que V. Ex\ neste instante, 
dilucida qualquer dúvida a respeito do seu comportaínento 
como cidadão, como contribuinte do Fisco, e·muito rriàis ain
da, para a alegria dos seus amigos, co~q Senador~ legítimo 
que é, na expressão da sua sinceridade. Minhas homenagens 
e minha solidariedade a V. Ex~. 

O Si-~ Meil-a Filho- Senador Ney Maranhão, V. EX~< 
me permite um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - PQis_não. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Nobre S(nador 
Meira Filho, a Mesa não pode impedir que ·o~ nobres Sis. 
Senadores se manifestem. Acha qU.é é justo, rilãs faz um' ãpelo 
para que sejam breves, para entrarmos na Ordem do Dia~ -

O Sr. Meira Filho- Serej bn~V.Í.$Sim9 ... 

O SR. NEY MARANHÃO -SenadorMeira Filho, queria 
agradeçer, em primeiro lugar,_ ao aparte do amigo_ Senador 
Elcio_ Alvares. E nesse agradechnento qUeria relembrar aque-
les tempos em que a gente era moço; naquela praia bonita 
de Guarapari, quando nos conhecemos. E, daquela data em 
diante, ficou uma amizade fraterna_ entre ess.es dois hOmens 
públicos: _ 

Sinto-me, neste momerito, eirioCICitUfdo, por V. Ex~. caro 
amigo e Senador Elcio Álva~es, se lemb~a-~daquele episódio. 
Temos a mesma experiência'da vida pública, lutamos juntos, 
sofremos, muitas ·vezes, dissabores, mas no firi8.l, qualquer 
coisa dessa luta que tivemos, valeu a pena. 

Hoje, estamos agui no Senado, V. Ex~ me_ aparteando, 
emprestando-me solidariedade a urna cqisa que falei, do meu 
jeito, que sinto~---ma-s nunca passana·pela minha cabeça aquilo 
que a imprensa pensou que fizesse: sonegar. É como eu diss_e, 
Senador, sempre estou em estado dte graça com o Fisco, e 

podem, tranqüilamente- como fizeram os militares-, exa
minar a minha _vida pública e particUlar e irão encontrar Sem
pre a sinceridade e, aquilo que meu pai me ensinou, a hones
tidade. 

O Sr. Meira Filh_o- P~rmite V. Ex~ um aparte? 

O SR: NEY MARANHÃO - Com muita honra, nobre 
Senador Meira Filho. 

O Sr. Meira -Filho - V~nho aqui apenãs para sec1:1ndar 
aos meus ilustres _colegas. Estou de pleno acordo com o Seria
dor Elcio Álvares quando diz que V. Ex• é autênticO. Vou 
até mais longe; vou usar com relação a V. Ex~ uma expressão 
nossa, brasileira, que não é do Sul, do Norte, nem do Centro, 
nem do Nordeste, é brasileira: V. Ex• é um Senador _"bom 
danado". 

O SR. NEY MARANHÃO - Muito obrigado. 

O Sr. Meira Filho- Quero me congratular com o Sena
dor_Jutahy Magalh_ães quando diz que V. Ex• não _precisa 
vir da,r satisfação aos seus pares; mas V. Ex• precisa dar uma 
satisfaÇão à Nação brasileira. Pelo que V, Ex~ faz ccom a 
sua autenticidade, com a sua coragem. com a sua pertinácia 
V. Ex• merece_ todos os encômios nesta tarde. O que deve 
nos preocupar é o que ouvi na CPI que apura a evasão fiscal. 
Quando perguntei ao secretário da Receita qual seria o núme
ro de sonegadores no Brasil, respondeu-me que a Receita 
não tinha condições de quantificar esse_núm_ero._lsso, a nós, 
brasileiros, deve preocupar, deve espantar. Quando perguntei 
se o sonegador continua sonegando porque conhece as carên
cias e deficiências do órgão arre_~dador, ele_ relutou UPl pouco, 
mas concordou em parte. I~so é que deve nos preocupar. 
Queria agora, ao terminar. parabenizar-me com todos e espe
cialmente _com V. Ex\ e lembrar que o Roberto Carlos inter~ 

-preta uma canção que a certa altura diz. assim: "Vou ficar 
nu para chamar sua atenção". Acho que o que V._Exa fez 
foi despir a hiprocrisia dos que sonegam e não dizem. Muito 
obrigado. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Meira Filho, V. 
Ex~ é uin cabra da Paraíba que hoje representa os candangos 

-neste Senado. V. Ex~ é uma das pessoas que admii"o; V. Ex~ 
é uma pessoa que lutou, veio de baixo e, hoje, também com 
essa autenticidade e com essa rnaneira de agir, V._ Ex? repre
se_nta muito bem os candangos do Distrito FederaL E o aparte 
de V.. Ex• muito me engrandece, muito me" sensibiliza, porque 
parte do Senadod\1eira~Filhô, honlem que nã6.riiá00a recado; 
diz as coisas que sente. AgradeÇo a V. EXt __ 

· O Sr. CariOs-Pa"trocínio- V. Ex~ ine permite- Um apafte, 
eminente Senador? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Senador Ney Maranh_ão, ouvi 
e vi por várias·vezes o pronuciamento de V. Ex• através dos 
canais de televisão, porque foi reprisado várias vezes. E se 
mil vezes lhe fizesse aquela pergunta, V. Ex• daria a mesma 
resposta. Essa é uma característica inconfundível da sua perso
nalidade; é uma marca. V. Ex..~ jamais respondeu com subter
fúgios, com ·camuflagens ou com rodeios. Portanto, senti-me 
alegre naquela hora. Gostaria até que tivéssemos uma qUanti
dade maior de homens como V. Ex~ que chamasse a atenção 
para aqueles problemas. Entendi perfeitamente a mensagem 
que alertava, não somente este Parlamento, mas toda a Nação 

-~~-------
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brasileira, para a necessidade de se implemeritai" Imediata
mente uma política fiscal consentânea com a modernidade 
deste País, ao invés_ dessa tributação que aí está, mais de 
50 tributos, atazanando a vida dos brasileiros. Entendi, mas 
temia que a imprensa desse uma conotação diversa daquilo 
que havia entendido. Mas quero dizer, eminente Senador Ney 
Maranhão, que V. Ex~ foi muito 1eliz; pelo menos criOu a 
condição de ser homenageado, aqui, unicamente pelos seus 
pares nesta Casa, por aqueles que aqui estão_ e por aqueles · 
que não compareceram. Mas tenho certeza que todos, indistin
tamente, estariam com vontade de dar o :seu--abraço, a sua_ 
solidariedade nessa hora. Por final, Senador, deveremos votar 
uma lei de patentes dentro dos próximos dias ou próximos 
meses, e V. Ex~ tem o direito de patentear a sinceridade, 
a lealdade com que sempre se portou dentro do plenário desta 
Casa e na sua vida privada. Parabéns, Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Carlos Patrocínio, 
quero agradecer a V. Ex~ esse seu aparte que vem do coração, 
vçm de um homem que representa tão bem um estado novo 
da Federação, onde vé, junto de sua gente, esses problemas 
e essas dificuldades. Quero agradecer a V. Ex~ por essa solida
riedade que parte de um homem como V. Ex~ que tão bem 
representa o Estadp de Tocantins. 

O Si-. RU.y Bãf!efãr..:.... Permite-me V. Ex~ uin apárte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer ouço V. Ex' 

O Sr. Ruy Bacelar- Senador Ney Maranhão, sinto des-
toar um pou-co dos meus eminentes colegas; quas_e todos se 
solidarizaram com V. Ex~ Não pretendo, n.este aparte que 
V. E~ me concede, solidarizar-me com V. Ex~. Entretanto, 
pretendo parabenizá-lo pela coragem em defender o Govern9 
que aí está, o GOVerno do Presideate Collor, e no afã e na 
lealdade, posso chegar até lá, de se explicitar de tal maneira, 
não foi compreendida pela Imprensa. 

O SR- NEY MARANHÃO - Exatamente. 
O Sr. Ruy Bacelar - Parabenizo-o também por vir a 

essa tribuna. Aguardava isso, porque desde O-!J.!~p:t estava es
crito para fazer um discurso sobre o assunto, e ainda não 
o havia feito porque V. Ex• aqut não estaVa e também já 
havia lido declarações de V. E~. colocando as suas expressões 
no devido lugar. 

O Sr. Ney Maranhão- Exatamente. 
O Sr. Ruy Bacelar -Daí, parabenizá-lo, também, por 

ter vindo aqui dar essa satisfação à Nação. Concordo com 
os colegas que já lhe disseram que não era necessário dar 
uma satisfação aos Senadores, mas à Nação sim .. V. Ex~ há 
de convir que o Brasil. hoje, vive uma sítuação difíciL- -

O SR- NEY MARANHÃO- Concordo inteiramente com 
V. EX' 

O Sr. Ruy Bacelar- O Poder Executivo está com-píeta
mente desacreditado e desmoralizado; o Poder Judiciário, em 
face de seu emperramento e das impunidades que aí estão, 
também não está tendo muito cré_dito perante a Nação. Existe 
q Poder Legislativo, sobretudo esta Casa~ que tem o poder 
de julgar e poderá até juigar o atual Presidente da República, 
como outros ... 

O SR- NEY MARANHÃO - E os homens de cabeça 
fria é que poderão julgar corretamente. 

O Sr. Ruy Bacelar - ... como também os" Ministros --do 
Supremo. V. Ex~ está de parabéns porque hoje explicita, iitra-

vés de seu pronunciamento, aqui_lo que,_em Verdade, desejou 
dizer. Eu jamais acreditei que V. Ex• tivesse sonegado impos
to. Entendo que o Ministério PúbliCo - aproveitando a boa 

__ vontade de V~ Ex~ em me conceder este aparte - deve ficar 
alerta para declarações de outras autoridades, no caso U.o 
Sr. Mário Amato, que declarou-- me parece que já desdisse 
-que _t~dos somos corruptos. Ele, sim; eu, _não; e a grande 
maioria do povo brasileiro também não.. Não me igualo a 
ele. de maneira nenhuma, se é ver~ade o que elç diz, e que 
o crime compensa. Para ele~ para mim não, e acredito que 
para a grande maioria. 

O SR- NEY MARANHÃO- Para todos nós. Não concor
damos. 

O Sr. Ruy Bacelar- Meus parabéns, Senador. 

O SR. NEY MARANHÃO·- Muito obrigado, Senador 
Ruy Bacelar. 

Com respeito a- esse assUnto ·do Sr. Mário Amato, V. 
_Ex• há de convir que aqui desta tribuna já verberei algumas 
vezes posições de S. Ex~ Concordo, inteiramente, com V. 
Ex~ que as coisas não podem ser julgadas em um todo. como 
o fez o Sr-. Mário Amato. Concordo e apoio a posição de 
V. Ex~ e, quanto a este Senador, já dei as explicações devidas, 
e V. Ex~ compreendeu que a minha intenção era justamente 
mostrar à Nação, o que mais breve possível, que com a cabeça 
fria podemos ajustar essa máquina fiscal, para que todos pa
guem os impostos, fazer como nos Estados Unidos hoje. Te
mos o exemplo de uma senhora que apenas porque sonegbu 
algo .do imposto de renda pegou uma cadeia e está fazendo 
um serviço que empregados de menor categoria fazem nas 
cadeias dos hotéis de que ela era dona. 

Agradeço o aparte do nobre Senador Ruy Bacelar. 

O Sr. Humberto__Lucena- Permitewme V. Ex~ um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer. 

O Sr. Humberto Lucena- Não quis que deixasse a tribu
na, sem também dar uma palavra no momento em que V. 
Ex~ traz esclarecimentos oportunos ao Senado e, _sobretudo, 
à Nação, a respeito de uma entrevista- sua que foi mal interpre
tada pelos veículos de comunicação social, porque, pelo que 
se sente de sua explicação, o que V. Ex• quis foi enfatizar 
que, neste País, só-quem paga imposto é o assalariado_, pois, 
de um modo geral, os empresários o sonegam. 

Sabemos que os empresários recorrem sempre à chamada 
química contábil para que as suas empresas paguem menos 
imposto. No decorrer de seu pronunciamento, V, Ex~ falou 
a respeito da reforma-fiscãf, chegando a dizer que _ela viria 
para combater à sonegação. Quero dizer-lhe que lamenta
velmente, até hoje, as proposições relacionadas com a anuo
dada ieforma físcal não chegaram ao Congresso Nacional. 
O Senhor Presidente da República ainda não as envíou. Pelo 
que se sabe, há propostas de emenda à Constituição e projetas 
de lei complementar e de lei ordinária. O que se conhece 
dessas proposições é apenas pelos jornais, através de algumas 
d~_clarações_ de um técnicp do Ministério da Economia que 
est(!ria encarregado de coordená-la. Lembro a V. Ex~, Senador 
Ney Maranhãoi, que em tod? __ a leitura que fiz _des~s propo
sições não encontrei" neD.hum ponto relacionado ao combate 
-à sonegação. A mim, parece-me que a reforma que se pretende 
fazer diz respeito mais ã diminuiÇão do nlíinero de imPostos, 
a uma nova distribuição de receita entre União, Estados e 
Municípios etc. Mas não vi nada que pudesse realmente pôr 
cobro à sonegação. Nesse sentido, acredito que a CPI que 
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o Senado instalou, sobre a evasão fiscal, pode trazer um grande 
benefício ao País, na medida em que possa apresentar soluções 
adequadas. Penso que, para isso, teríamos que transplantar 
para a legislação brasileir_a, no que tange à sonegação, acha
mada "cobrança do imposto de renda pelo sistema indiciário", 
que existe em vigor nos Estados Unidos da América. Por 
meio dela, como sabe V. Ex~, o imposto de renda procura 
flagrar a sonegação através de "sinais exteriores de riqueza". 
Depois de _um cer_to tempo que a pessoa Jísica ou jurídica 
tiver feito sua declaração de renda, se vier a adquirir um 
bem, como um imóvel ou coisa semelhante~ e a.~ssª .compra 
não corresponder a renda declarada, ela é chamada e, se 
não apresentar as_e::xplicações-devidas, faz-se a avaliação do 
acréscimo patrimonial, de imediato; cobra-se o_ imposto devi
do e dá-se a prisão em flarante, por crime de sonegação fiscal. 
lssoé que é preciso fazer no Brasil para evitar essa evasão_ 
flScal escandalosa ... 

O SR- NEY MARANHÃO- Concordo com V. Ex• 

O Sr- Humberto Lucena- ... de que o Sr. Paulo César 
Fatias paiecia se{-um exemplo. Conheço V. Ex• e sei que 
é um homem de bem, sério, que jainais daria nenhum passo, 
a nãó ser para a seriedade da coisa pública no Brasil. Até 
que_se prove o- contrário, sempre encontrei V. Ex~ na linha 
do combate à corrupção ... 

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena- Por isso, acredito que V. 
Ex\ mesmo tão solidário com o Presidente Collor, porque 
acredita nele --se vier a se co,nvencer de que os fatos não 
são aqueles que V. Ex~ conhece- será dos primeiros a exigir 
a punição dos culpados, doa a quem doer. 

O SR. NEY MARANHÃO - Não tenha dúvida, nobre 
Senador. 

O Sr. Humberto Lucena - CongratUI_u-me, portanto, 
com V._ Ex~ por ter vfndo à_ tribuna, menos por nós, mas 
pela opinião pública ... 

O SR. NEY MARANHÃO - Tenho respeito à opinião 
pública. 

O Sr_. Humberto Lucena-: .. como bem ressaltou o·nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. NEYMARANHÃO -Senador Humberto Lucena, 
quero agradecer pelo aparte, lembrando apenas que, quanto 
a esse problema dessa lei que não chegou ·ainda aqui e V. 
Ex~ acaba de citar sobre como evitar a sonegação de impostos, 
penso que esse projeto, esse ajuSte que está em trarriitaçãó 
no Congresso tem coildiçõl!s de ser emendado por nós, pois 
a responsabilidade hoje é nossa. Temos -que-JaZer um ajuste 
dentro da linha que V. Er prega e acredito que, por unanimi
dade, teremos um consenso para que todos paguem o imposto. 
Portanto, essa sinalização, como nos Estados Unidos, refe
rente ao Imposto de Renda, é muito importante. 

Aliás, nobre Senador, tenho uma documentação que está 
na assessoria do Senado, Traduzido do inglês para o portu
guês, rela :ionado a esse ao::o:;unto, principalmente com respeito 
aos cartéis, para, dentro dessa linha que V. Ex~ cpregã, ·com 
a 4ual todos _concordamos, inibir justamente os s-abidórios 
deste País. Se essa lei já tivesse sido aprovada, não estaríamos 
nos preocupando com os PC da vida, numa CPI que pratica
mente tem imobilizado o Congresso e-m busca de provas para 
mostrar à Nação a sonegação desse cidadão. 

Agradeço a V. Ex~ esse __ oportuno aparte.· 
·sr. Presidente, neste momento, termino minhas conside~ 

rações, agradecendo a todos a solidarieda_çl~ que tiveram para 
com este,Senador nos apartes que recebi. 

Podem ficar certos, meus companheiros, que minha vida 
é esta: defender o Brasil, defender o Senado, onde tenho 
orgulho de representar o povo pernambucano que me sufragou 
nas umas. 

Durante o discurs_o _do SY. Ney Maranhão, Ô "$_r. 
Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Meira Filho, Suplente 
de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. 
Meira Filho, Suplente de Se_cretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. 
Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Lucídio Porte/la, Suplente de Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (LucídioPortella)-:::- Tem a palavra, 
como Líder, o nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 
meio à crise política, acentuada com a instalação e o funciona
mento da CP! do Sr. Paulo César Cavalcante Farias, cOntí
nua-se a assistir a um crescente e grave aprofundamento da 
crise económica. E mesmo que etiologicamente essas críses 
sejam fenómenos distintos, rião· podem deixar de se inteipene
trarem, urna agravando a outra, complicando ainda mais sua 
solução, como bem o demonstra a atual inquietação-das Bolsas 
de Valores e_ o_ s_ensível_ aumento da demanda por ati vos de 
risco, como o ouro e o dólar. 

Estamos, po~ém, obrigados a não recuar em nenhuma 
dessas frentes. Se, um caso, faz-se necessária a firmeza pru
dente para ir a ftindo nas investigações, com tOdas as_ conse
qüências possíveis, no outro, urge que se arite"p6nha uma sóli· 
da barragem, capaz de neutralizar o ímpeto desagregador da 
recessão económica. - - -

Sobre isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que volto 
a intervir nesta tribuna, destacando, mais uma vez, os male
fícios da atual política económica e a insistir na necessidade 
de novas formulações para uma saída exeqüível, como toda 
a Nação está a exigir. -

Esse, contudo, não parece ser o entendimento dos respon
sáVeis pela área -económica do Governo. O próprio Ministro 
Marcílio Marques Moreira insiste em não ver a triste realidade 
Qecorrente de sua política. No dia 9 deste, por exemplo, não 
titubeou em afirmar aos jornais que não divisava esse processo 
recessivo. Ao contrário, _considerou até que os indicadores 
económicos estavam a anunciár uma re3.tivã.ção da pfodução 
e dos negócios em todos os setores. 

Entretanto, a situação do mercado de trabalho, um indi
-cador conjuntural altamente significativo, aí está para contes
tar essa visão. Com efeito, o desemprego medido pelo DieeSe 
já atingiu a taxa recorde de 15,5% na região metropolitana 
da Grande São Paulo e, no Distrito Federal,_segundo aCode
plan, chegou al5,2%, numa demonstração nítida da gravidade 
do quadro económico. 
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Outro indício eloqúente está no volume cfOs saq~es do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que já alcançam 
90% de sua arrecadação bruta, dos quais 77% desses se refe
rem a demissões, quando a média histórica nao tein ultrapas~ 
sado os 50%. 

Com isso, o seguro-desemprego, para a qual o Governo 
desembolsou 457 bilhões no ano passado, obrigou um dispên
dio de mais da metade desse monta te só no primeiro semestre 
deste ano. Há, na verdade, a denúncia de fraudes relativas 
ao grande número de saques do FGTS- umn fato verdadeiro 
que deve ser coibido --, mas, mesnio assim, não há comO 
negar que até isso de_corre do grande sufoco por que passam 
as empresas, principalmeritc as ínicro, pequenas e médias~ 
no enfrentamentô do quadro rec~ssivo qui aí está. 

A Fiesp, por sua vez, a"caba de informar que- foramm 
despedidos cerca de 2 mil e 600 trabalhadores na segunda 
semana do mês em curso, o que significa qUase dois terços 
dos 10.833 mil cortes efetuados em maio e que a- receSsão 
se aprofunda em junho, o novo mês em qüe conse-cutiva:íiiente 
se incrementa a terrível onda de desempreg"o no País, malgra
do as declarações do MiniStro "(j_Ue, em New York, onde se 
encontra para tratar de um acordo da dívida,rçiterou a çfispo
sição de não mexer na dívida económica. E mais: explicou, 
contraditoriamente, que as altas de juros, estimuladas pelo 
governo para estabilizar a situação econOinfCa, são uril dos 
fatores responsáveis pela resistência_ da infla~ão no patamar 
dos 20%. Isso significa dizer, em {!_utras pai3vr3.s, que S. Ex~ 
o Sr. Ministro da EConom-iã, Fa-zenda· e "'Rl3.Ueja"mento, concor
da conosc_o_em que a· inflação brasileirâ, hoje, é muito' mais 
de custos do que de demanda. 

Ora, Sr. Presidente, Srs._Senadors, tÓdos sabe-nlos Que 
a política económica atual nada mais tem sido do que a :iplica
ção da pura cartilha ortodoxa, cujo escopo monetarista restri
tivo tem justamente, nas altas taxas de juros, a sua piêce 
de résistence. E por que as adotam os monetaristas? Fazem-no 
para conter as chamadas estocagens especulati\'as e mais prin
cipalmente o consumo. É o resultado prático da lógica perver
samente desenvolvida entre nós, segundo o qual temos neces
sariamente de sofrer a purgação recessiva, a fim de deter 
a inflação, contr~ríando ioda a história desse fenómeno na 
economia brasileira. 

Mas o fato lamentável é que não se curvam, seque'r se 
abalam, esses senhores monetaristas, ao impacto demolidor 
da realidade sócio-_económica. Continuam a· insistir- no corte 
da demanda, tratando equivocadamente a inflação brasileira 
e terminam por tornar mais insuficiente ainda a nossa oferta 
de bens e serviços, o que simplesmente impede a queda dos 
preços. Quando muito, a custo de enormes sacrifícios-, que 
não podem perdurar muito, logram mantê-los rígidos em altís
simos patamares, como é o·-nosso caso hoje. Tanto que, na 
Rio-92, o próprio diretor-gerente do Fur:ido 'MOnetário "Inter
nacional, o Sr. Michel Camdcssus, viu-s_e obrigado a ac_eitar 
que, para· a situação económíca brasileira, ••um empurrão é 
indispensável e esse empurrão não pode maiS: ser monetário". 

Na verdade, Sr. Presidente_, Srs. SenadoreS,-o lim1te.dessa 
política já foi atingido. O Governo não temm_~is f(?leg_o, neni 
credibilidade, para continuar colocando títulos no mercado, 
determinando altas taxas de juros, sem compfómeter mUito 
mais ainda o orçamento público, já seriamente combalido 
pela queda da receita tributária, decorrente _principalni.en-te 
da situação recessiva. -·- - -

O quadro é tão sério que mesmo os e-spa-sinos de cresci
mento, verificados na agricultura e nas exportações, não são 

suficientes para se promover uma recompos1çao das fofÇas 
prOdutivas, num processo indutivo, típico dos outros mometi
tos de crise. 

Se é verdade que, com a grandci safra agrícola, o- se to r 
primário foi responsável por uin relativo crescimento do PIB 
no primeiro semestre, não é menos verdade que as ativídades. 
dos setores secundário e terciário cOntinuain emperrãàas, co
mo o atestam não só os dados sobre o desemprego, mas tam
bém as estatísticas de uma produção e suas vedas, q4e, com 
exceção de pouquíssimos ramos, apresentam hoje desempe
nhos inferiores aos níveis de--1980. 

- PoF outro lad-fo; a recuperação do superávit comercial 
que, eni maio, chegou a 1,5 milhão de dólares, com um aumen
to de 13,6% em rel~ção a abril (o terceiro maior em 10 ailoS), 
também não é suficiente para revefter o quadro recessivo, 
pois, como informa o Departamento Económico da Confede
ração Nacional da Indústria, encontramo-nos diante de uma 
queda geral dos indicadores económicos. Ademais, esse au
mento das exportações, expressos no referido superávit, antes 
de ser motivo de regozijo, torna-se uma grande dificuldade 
Dos qu-adros da luta antiinflaciOnáriã do Governo, que se vê 
na contingéncia de restringir ainda mais a política monetária, 
para recolher os cruzeiros emitidos em troca dos dólares prove
nientes doS contratos de exportação realizados; de resto, como 

- acontece com toda a entrada de re.cursos externos neste mo-
menta. 

-Trata--se de uma situaçãÕ, Sr, Presid~nte, Srs. Se_nªdo,res, 
que agora deverá requerer, infelizmente, uma tempo muito 
maior-para que seja mudada e que ne-cessitará uma profunda 
rearticulação da matriz produtiva e do esquema de distribui
~6~ ·signifiCãó.do, enfim, um volume muito mais vultoso de 
novas· riquezas, ma.is·equaniniertJ.ei:ite distribuídas, mais em
pregos, mais investimentos. 

Diferentemente, -a coiltiriuar a política recessiva atuai, 
vamos ter se assisfir á tnais e mais desmantelainelltos da econo
mia; -a pretexto de se estabelecer uma política neoliberal, 
canhestra e hoje desautorizada até pelo Ministro ·Marci1io 
Marques Moreira, ao -~rt~(cat "rf~céúemiente os pafses ricos 
pela política do "faça "o -que eu digo, não faÇa-o que faço"' 
com relação às práticas do neoliberalismo que eles insistem 
em que adotemos. 

-o Wórld EconQmic f!'orum, organização mundial indepen
dente, sediada na Suíça, Sr. Pre~idente, Srs. Senadores, acaba 
de j)tibticar lJ.ffi estudo revelando que o Brasil, num universo 
de 14 países subdesenvolvidos, estava, em 1991, no 99 lugar 
em -termos de competitividade industrial e comercial. Hoje 
~ecuarrios· Para um, 12"' lugar, tendo sido ultrapassado pela 
India, Venezuela, Africa do Sul. 

_. _E "jgüalme1_1te a esses, Sr. Presidente, temos váriOs outrOs 
dados corroboradores da impossibilidade de continuarmos 
com- essa política. Recentemen~e _o IPEA estimou _que, se 
o- Governo-quiSer e puder cumprir as promessas feitas ao 
FMI para _os fndices de inflação, superávit orçamentário etc., 
a economia brasileira teria de diminuir 10%, o que p3re_c_e 
diSpensar maiores comentários. 

-.h essa a tazão de tanta ênfase- na. reforma tributária,
que te !ia o POder mágico de sal v ar a economia com a sua 
simples aprovação pelo Congresso Nacional. Ao mesmo tem
po ·que, desta forma, se transfere para o Legislativo. perante 
ã -opinião pública, a responsabil~dade histórica, que ilãõ pode 
se'r sua_ e, sim, do Governo_,_ pela solução da crise que aí 
está. Mesmo porque não _será assim, de modo algum, corno 
todos sabemos. Não. apenas não teria essa reforma tempo 
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hábil, na sua aplicação, para resolver tanta complexidade em 
curto prazo, mas também não acredito que ela pudesse se4r 
aprovada nos termos anunciados, o que já se esboça no recuo 
do Governo com relação à sua amplítude, principalmente por
que ela contribuiria-Seguramente para desmantelar ainda mais 
a economia, em faCe da enorme desarticulação em que se 
encontra atualmente._ 

Portanto, Si·~ Presidente, Srs. Seiiadores, inSisto: hão se 
pode mais manter essa política, como deseja o Ministro. Não 
se pode mais aceitar considerações de que "pelo menos" a 
inflação se mantém estável, que os chamados "agregados eco
nômicos" estão sob_ controle etc. Essas são colocações que 
beiram ao cinismo diante da constatação concreta de que o 
único fruto que estamos a recolher dessa planta recessiva tem 
sido até agora, tão-somente, o triste e vergonhoso aumento 
de nossa miséria-. 

A CPI do PC Farias, não há como negar, veio contribuir 
ainda mais para a redução da credibilidade governamental, 
o que certamente não facilita a solução dos graves problemas 
económicos. Entretanto, não nos é lícito parar neste momento 
e esperar por melhores tempos para atacar esses problemas. 

Minha opinião, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é de que 
a saída, a despeito das conseqüências do quadro-políticO atual, 
continua plasmada na implantação de um Plano Alternativo 
de Governo. Tanto quanto uma· vigl1ia cívica nacional pela 
ética na política, faz-se neceSSária Urna vignia, Iios mesmos 
moldes, contra a recessão e o desmantelamento de nossa eco
nomia. _ . . 

Nunca foi tão fundamental que passemos da 'retórica para 
a prática, no sentido de que se reestruture o quanto antes 
a distribuição da renda nacional, o que implica o apressarnento 
das fundamentais reformas urbana e agrária, juntamente com 
a necessária e iileVitável modifícilção da matriz participativa 
dos setores_ públko e pfivado na economia, que não pode 
significar a destruiÇão e entrega aviltada do nosso patrimôniO, 
produtivo, tão duramente. cpnstruído. Sem dúvida, nosso País 
tem um papel destacado no cojunto das Nações mundiais 
e o terá realçado, como devido, se não permitirmos que--o 
destruam, como parecem estar querendo fazer com a manu
tenção dessa política insensata. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao concluir, desejo ainda 
lembrar que há poucos dias, partícipando no RiO- de Janeiro, 
das últimas sessões plenárias da Rio-92, tive oportúnidade 
de assistir a pronunciamentos his_tór_iços como o: dó Presidente 
George Bush, dos Estados Unidos da América. do :Pre_sidente 
François Mít:errand, da França, do Presidente Luís Alberto 
Lacalle Herrera, do Uruguai. O Presidente Fernando Collor 
de Mello presidia aquele conclave. Todos nós que ali estáva
mos fomos surpreendidos pela ausência, no mOmento de fazer 
o seu discurso, do Presidente Carlos Andrés_Pé_rez, da Vene
zuela. Indaguei, então,. ao Sr. Embaixador M(!.rç.os Azambuja. 
que ali se encontrava, qual a razão de o Presidente venezue
lano não haver comparecido. Disse-me ele, na presença do 
Governador Leonel BrízOla e de outros que ali se encontra
vam, que infelizmente o Presidente Andrés_Pérez não teve 
condições de sair, porque aquele país estava em meio a uma 
verdadeira convulsão social ocasionada pela implantação do 
modelo neoliberal. 

Se nos ·dermos ao tr_abalho _ Oe _verificar o que se passa 
na Venezuela, devemos pôr as barbas de molho, pois a sua 
situação econômica é muito melhor que a do BrasiL Lá o 
Presidente Andrés Pérez conseguiu que !1 inflação chegasse 
a 3% aO mês. O ano passado, segundo informações que tenho, 

o Produto Interno Brutõ subiu em 8o/c, o que significa um 
crescimenfo razoável da economia._M_as não houve distribui
ção de renda; os salârios continuaram achatados._ 

Portanto, o que se tentou fazer ali foram reformas de 
caráter elitista, na linha do neoliberalism"o, com efeítos bas
tante negativos, pois, além da perversa distribuição de rendas 
a que já nos referimos. urna corrupção generalizada conta
rilinoU o governo. levando as ForÇas Armadas a uma tentativa 
de golpe- graças a Deus frustrada -mais adiante conduzju 
o povo às ruas. quando a repressão policial fez trezentas víti
mas fatais, o que agravou ainda mais a situação político~insti
tucional do país. 

Sr. Presidne_te, Srs. Senadores, .0 resultado é que, hoje, 
o Presidente Venezuelano é priosioneiro de uma grave crise. 
Há um verdadeiro clamor nacional, no sentido da redução 
do seu mandato ou da suá reriúnda. 

Refiro-me ao exemplo da Venezuela, ao terminar este 
pronunciamento contra a recessão que aí está, por conta tam
bém do neoliberalismo. para chamar a atenção- aliás. nos 
mesmos moldes que há poucos dias o fez o Senador Fernando 
Henrique Cardoso - para o que pode acontecer de funesto 
no Brasil. em matéria de convulsão social, se as autori.dades, 
sobretudo as responsáveis pela área económica., não mudarem 
a atual política econômica, de cunlio recessivo, pois as -nossas 
populações urbanas e rurais não suportam mais o grau de 
miséria em que vívem. O desemprego em massa, o arrocho 
salarial, estão levando o povo a uma situação de desespero 
cresCente. -- - --

·Era o que-tinha a dizer, fazendo um apelo ao Senhor 
Presidente da República e ao Sr-~ Ministro da Economia, Fa
zenda e Planejamento, para que reflitam sobre as nossas pala
vras e mudem-de orientação, sobretudo para que a maioria 

--das nossãs popUlações seja- salva enquanto é tempo. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco - Amazonino Mendes -Áureo Mello 

- Carlos De' Carli - DarcY Ribélro - n·ario Pereira -
Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira- FerriandO-Henrique 
Cardoso -Hugo Napoleão -João França -João Rocha 
-Josaphat Marinho -José Fogaça- José Sarney- Jutahy 
Magalhães Márcio Larcerda Hydekel Freitas- Irapuan Costa 
Júnior- Onofre Quinam -N-aOOr Júnior- Ney Mãranhão 
- Ronan Tito-. · · 

Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o 
Sr. Lucfdio Portella, Suplente de Secretário~ deixa a 
cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr. Mauro 
Benevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Pre~i
dên.cia lembra aos Srs. Senadores que. tendo sido encerrada 
há poucos instantes a sessão da Câmara dos Deputados, garan
timos a sessão do Congresso Nacional na noite de hqje. Além 
dos vetos presidenciais, alguns deles reLacionados com o au
mento da rriagistratura, qFçamento plu'Tianual e Lei de Dire
trlze;; Orçamentárias são matérias que provavelmente serão 
discutidaS e votadas na noite de hoje. 

__ Portanto, é um apelo da PreSidência a todos os Srs. Sena
dores que compareçam, logo mais, à sessãO do Congresso 
Nacional, que pretendemos antecipar para às 18 horas, a fim 
de que tenhamos condições de discutir essas ím_{)Ortilntéi pro
posições, votá~tas. se possível for, inclusive vetos do Sr. PreSi
dente da República. 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido _pelo Sr. 1 o 

Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 455, DE 1992 

Requeiro, nos- termos do art. 50 e do art: 49-, inciso X, 
da Constituição Federal, combinados com o art. 216 dq Regi~ 
menta Interno-do Senado Federal, sejam prestadas, pelo Se
cretário de Ciérida e Tecnologia da Presidência da República, 
o qual ocupa cargo com status de Ministro de Estado, as 
seguintes informações: 

1. Quais os motivos que levaram o Conselho Nacional 
de D_esenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) a sus
pender o recebimento e exame de projetas de pesquisa até 
o dia 20 de julho do corrente_ ano? 

2. Qual o montante da dívida do_ Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico __ (CNPq) com 
os institutos de pesquisa, pesquisadores e ~gências fiiiãrlceirã.S, 
discriinirlã.do por projeto? 

3.. Os pesquiSadores e cientistaS que tiveram seuS pio
testas de pesquisa aprovados no exercício de 1991 receberam 
todos_ _os_ recursos aprovados? 

4. Quais as -medidas que estão sendo tomadas pela Secre~ 
taria de Ciência e Tecnologia ·para sanear os graves' problemas 
do setor? 

Justificação 

Em 20 de maiO último irianifestei perante o Plenário _deste 
SenadO Federal preocupações _acerca da maneira_ com que 
o Governo Federal es-iá adminiStrando ã política científica 
e tecnológica brasileira. Na oportunidade demonstrei que não 
há prioridade efetiva à ciência-e à tecnolOgia, que os recursos 
não estão sendo adminisfrãdos de maneira a desenvolver o 
setor e que o Governo Federal não tem dado incentivOS ade
quados às pesquisas fundamentais ao desenvolvimento nacio
nal. 

O jOrnal GaZeta Mercantil, noticiou em_- sua edição de_ 
24 de junho último que_ o Conselho Nacionâl de· Dese-nvol
vimento Científico e TCcnológico (CNPq) decidiu suspender 
o recebimento e exame de projetas de pesquisa por "absoluta 
falta de garantia dos recursos necessários à implantação dos 
projetos" (p. 12). · · · · · · · ·--·· 

Caso essa situação se confirme, estará cÕnflgurado ãbsurw 
do administrativo e político que deve ser esclareddo, clã-mes
ma forma que é exigência da função fisCalizatória do Senado 
Federal ter informações precisas sobre os motivos da existência 
dessa situação em campo estratégico da vida nacional e se 
isto .é situação mOffientânea ou Se é processo -q-ue veni ocor
rendo desde há muito. 

Sala das Sessõ.es,"25 de junho de 1992.- Senador \Vilson 
Martins. 

(Ao exame da Mesa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid-es) _:_~O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, -nos termos 
do Regimento Interno. - -

Sobre a mesa, comunicaçã-o que será lida pelo Sr. lo Secre
tário. 

É lida a seguinte _ 

Brasília, 25 de junho de 1992. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de aCOr

do com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimento Interno, 

_que me ausentarei do Pais, em viagem de caráter particular, 
no período de 2 a 11 de julho do corrente ano. 

Atenciosamente, Senador Teotonio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A çomuni
cação lida vai à publicaçtio. (Pausa.) 

A Presidência Comunica aos Srs. Senadores que recebeu, 
há poucos instantes, uma visita de Presidentes de Assembléias 
Legislativas, tendo à frente o Presidente da União Parlamentar 
Intere_stadual, Deputado Tónico Ramos, para a entrega de 
um documento- que farêi chegar a todos os Srs'. S_enadores 
- ~Ji:ptessando confianÇa em que o Congresso Nacional, no 
âmbito da CPI, investigue írregularidades praticadas pelo Sr. 
Paulo César Farias, apure denúncias e, ao fim dos trabalhos, 
promova a punição dos culpados. 

Ao 

É o seguinte o documento recebido pela Presi
dência: 

São Paulo, 24 de junho de 1992. 

Excelentíssimo Senhor Senador Mauro Benevides 
Digníssinlo Presidente do Senado Federal 
Brasília - DF 

Senhor Presidente, 
A UniãO Parlamentar Interestadual, órgão supraparti

dádo C representativo dos -Deputados EstadUais BrasileiroS, 
didge-se ao Coiigresso Nacional; através de seu Presidente, 
Sua Excelência o Senador MaurO Benevides;-neste-momeilto 
pOr que passa a Nação, em que a sociedade se vê indignada 
ante denúncias e fatos da maior gravidade. 

Numa -socie.dade em que, conl serenidade, com força da 
lógica e da razão, soube-se. retornar a plenitude de sua vida 
democrática, os Deputados Estaduais querem externar, parti
cular e publicamente, o seu mais irrestrito apoio áo Cõngresso 
Nacional na condução das providências cabíveis para averi
guar-se em profundidade as acusações que têm vindo à tona 
e tornar claro e transparente, b resultado de tais investigações. 

C~be, portanto, aos Parlamentares, legítimos represen
tantes da vontade popular, a defesa dos ideais democráticos, 
representados pela manutenção irrestrita do Estado de Direito 
e_ respeito às instituições em todos os seus níveis. 

E hoje, onde todas as institUiçõeS funcionam na plellitUde 
_de -suas atribuições, sob respaldo de uma ConstitUiÇão livre
mente elaborada e promulgada, é dever do Congresso Nacio
nal exercer a totalidade de suas prerrogativas, apurando com 
iSehÇãO tódãs as- denúncias e se for o caso punir os infratores, 
ou·encãm-inhando à Justiça o resultado de suas conclusões. 

. ---

A Nação não pode ficar sem respostas e o cumprimento 
desta disposição é que, de fato, significa o pleno respeito 
e a defesa das instituições. - ----
. · É neste sentido que os DeputadOs Estaduais vêm hipote

car sua solidariedade ao Congresso Nacional. 
Deputado Tonico Ramos, Presidente da- UPI. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Na sessão 
de 10 de junho do corrente foi lido o Requerill!_~n_!o n" 376, 
de 1992, de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho e 
outros Senhores Senadores, solicitando a criação de uma Co
missão Parlamentar de_ Inquérito destinada a apurar, no prazO 
de até cento e vinte dias, denúncias de irregularidades come
tidas em fundos de pensões de estatais e na Petrobrás. 
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A Presidt.!-ncia, cm obediência ao art. 78 do Regill_!_ento 
Interno, designa os seguintes Senador~s para compor a Co
missão: 

Titulares 
PMDB 
Alfredo Campos 
Cid Sabóia de Carvalho 
Garibaldi Alves Filho 
PFL 
Elcio Álvares 
Mcíra Filho 
PSDB 
Teotonio Vilela Filho 
PTB 
Enéas Fatia 
PDT 
Magno Bacelar 
PRN 
Áureo_ Mello 
PDS 
João França 
Suplentes 
CéSar Dias 
João Calmon 
Ruy Bacelar 
João Rocha 
Chagas Rodrigues 
Levy Dias -
Darcy Rib~irQ_ 
(Vago) 
(Vago) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência, ao anunciã.r a com"posição dessa ComissãO, v&i entrar 
em conta to com os seus integrantes para diligenciãf- a-sua 
respectiva instalação. Vamos buscar uma sala nas dependência 
do Senado Federal. Esperamos contar com a colaboração dos 
presidentes das comissões permanentes no sentído de ceder 
o espaço de tais comissões para as comissões parlamentares 
de inquérito, a fim de que tenhamos condições de_ funcíonar 
no âmbito do Senado Federal. Se inexistir espaço físico dispo
nível, solicitaremos a colaboração da Câmara na cessão de 
espaços naquela outra Casa do Congresso Nacional, embora 
essa Comissão seja exclusivamente do Senado Federal. 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma explicação. 

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

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para uma 
explicação. Sem revisão do orador.) - __ Sr. Presid~nte, n~o 
me posso opor à criação e ao funcionamento da Comissão 
Parlamentar de Inquérito a que V. Exa acaba de referir-se, 
uma vez que ocorreram as condições regimentaís. 

Quero deixar, porém, consignada a minha ressalva: é 
um absurdo que sc_crie outra Comissão Parlamentar de Inqué
rito, sobretudo para assunto como o que foi referido, que 
pode perfeitamcnt~ ser objeto de investigação através de uma 
das comissões permanentes da Casa. _ _ 

É a ressalva que deixo e que, de agora por-diante, terei 
o cuidado de manifestar em resguardo, quanto a mim, sobre 
a regularidade dos trabalhos _do Sena,do. 

O SR. PRE;S!VENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena· 
dor Josãphat Marinho, na sessão de ontem, V. Ex"\' proferiu 
um oportuno discurso que instou a própria Mesa a oferecer 
esclarecimentos à Casa, partilhando, inclusive, de suas preocu
pações-, de suas apreensões quanto ao rumo dos trabalhos 
das comissões parlamentares de inquérito e das comissões 
especiais que, no entender de V. Ex~ e de inúmeros integrantes 
desta e da outra Casa do COngresso. subtraem prerroga~ivas 
das comisSões permanentes. 
___ -:_-Elegemos agora a CPI corno o instrumento adequado 
para o·exercício da atividade parlamentar, subestimando aqui-

- ló--Cfile-, na_ tradição da Casa, é tarefa de competência das 
comissões permanentes. 

Posso até dizer a V. Ex~-e jáo fiz em-outra oportunidade 
~ que quaitdo me reuni com o Presidente da Câmara dos 
Deputados -S. EX" igualmente partilhando dessas apreensões 
_-o- buscamos impedir que se vulgarizasse a instalação desses 
órgãos_técnicos; buscávamos, também, impedir que se crias
sem entraves, em razão do funcionamento d~sas CPis e das 
comissões especiais, ao funcionamento das comissões perma-
nenteS da Casa: -- -

Destaco que o nobre Senador Almir Gabriel. na condição 
de Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, reclamou 
de mim uma reunião de _Líderes para dizer que cerca de cem 
projetas- cem projetós, Sr. Senador Josaphat Marinho -
,com pareceres já elaborados, não tinham sido votados naque
la Comissão porque os seus integrantes_ preferiam comparecer 
às comissões especias e às de inquérito, ao invés de fã.zê-lo, 
comparecendo às comissões permanentes da Casa. 

Em relação a essa matéria, pei'mito-me dízér a V. Ex~ 
que as indicações que faltavam chegaram à Mesa. Em razão 
disso, ela anuncia hoje a cõmpOsição dessa cOmissão, e há 
um ap_e_lo no sentido de que a sua instalação ocorra ao meio-dia 
da próxima segunda-feira. --

0 Sr. Humberto Lucena- Sr~ Presidente, peçO a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Exs 

O SR. HU~BERTO LUCEN~. (PMDB- !'el~ or_dem.) 
-Sr. Presidente, diante da manifestação do Senador Josaphat 
Marinho, como fui o segundo subscritor do requerimento que 
redundou na instalação dessa Comissão - o primeiro foi o 
Senador Cid Sabóia de_ Carv~\l).o, quero dizer que S. Ex~ se 
equivocou ao afirmar que a- m-atéria pertinente a eSsa CPI 
poderia ser tratada por qualquer comissão permanente do 
Senado. 

Não é o caso. Esclareço a S. Ex~. que essa CPI vai inves
tigar, em profundidade, fatos determinados que s_e_relacionam 
com as denúncias publicadas pela grande imprensa, sobretudo 
o Estado de S. Paulo, a respeito, do chamado esquema PP, 
Senhor Pedro Paulo Leoni, ex-Secretário de Assuntos Estraté
gicos da Presidência da R€:pública. --Trata-S€: de denúncias da 
maior grayidade, envolvendo setores de grande importância 
da Petrobrás, o que redundou, inclusive, na demissão de al
guns diretores daquela empresa estatal. 

Portanto, essa Comissão vai tentar apurar envolvimento 
do senhor Pedro Paulo Leoni e de outras pessoas nos fatos 
ilícitos divulgados pela imprensa e _que tiveram _como conse
qüência a demissão do Senhor Pedro -Paulo Leoni, da Secre
taria de Assuntos__ Estratégicos da Presidência da República. 

Era este o esclarecimento que desejava dar ao nobre 
Senador Josaphat Marinho. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Após res· 
ponder ao eminente Senador Josaphat Marinho nas suas opor
tunas ponderações sobre o funcionamento- simultâneo das 
CPis e comissões permanentes, o que p-reocupa a todos os 
Srs. Senadores, a Presidêncía foi cient1fiCada de que composta 
a Comissão, os Uderes Partidários iriiciaram as--- articulações 
com vistas à eleição do Presidente, do Vice-Presidente e à 
escolha concensual do Relator da Comissão cufõs.n'omes acabo 
de anunciar. 

A informação que chega à Mesa é de que as articulações 
entre os Líderes prosseguirão a partir de hoje, até __ amanhã 
possibilitando a instalação dessa COmissão na segunda-feira 
à tarde ou, no mais tardar, na próxima terça-feira. 

O Sr. Josaphat Marinho - Agradeço a informação de 
V. Ex~. s·r. Presidente. Apenas acresço que, não obstante 
atenciosas, as inforinaçõeS do Líder do PMDB não modifkarit~ 
entretanto, o meu entendimento, ontem largamente exposto, 
sobre o funcionamento simultâneo de tantas c_omissões parla
mentares de inquérito. -- --- ---- - - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado 
o ter::tpo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requeri111:ento que será lido pel? Sr. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 456, DE 1992 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Dia, a firil de que a matéria 
constante do item 7 seja apreCtãda em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1992. -Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento. 

OS Srs. Senadores que o aprovam qucíianl Permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Será feita ·a in•iersiic -Si:ilfcitada. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l9 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 456-A, DE t99::C 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro inversãO da Ordem do Dia, a fim de que a matéria 
constante do item n9 1 seja submetida ao Plenário em último 
lugar. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1992. SenaãorHumberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a inversão solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides) - A Presi
dência comunica à Casa que. em relação à matéria relacionada 
com o Frojeto de Resolução n" 24 referente a contratos ceie
Orados para reescalonamento da dívida externa polonesa. o 
Sr. Ministro de Estado da Economia. Fazenda e Planejamento 
interino, Luís Antonio Andrade Gonçalves. enviou expedien
te à Casa oferecendo esclarecimentos. destacando, no item 
VIII. o scguint~: -

,"Não aprovar os acor.Oos significa ficar sozinho 
com a Polônia. com poucas possibilidades âc recuperar 
nossos créditos. enquanto sua aprovação representa 
participar de foro multilateral. ao lado dos principais 
credores, receber de imediato US$ 80 mi!hõ_es e ter 
a perspectiva d~ recebimento do restante. ainda que 
a longo prazo c com redução da taxa de_jurü"S." 

Essa matéria está sendo apcnsada ao projeto que agora 
se vai votar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcneyides) ~Item 7: 

Discussão, em turno únicO. do_Projeto de Resolu
ção n" 24, de 1992 (apresentado pela Comissão de As
suntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n'' 
160. de 1992). que denega autorização para a União 
celebrar contratos bilaterais de reescalonamento da ctt
vida externa polonesa junto aos credores da República 
Federativa do BrasiL 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias. _a fim de receber emendas, nos termos do_art. 235 
do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto. em turno único. 
Não havendo_ quem peça a palavra. encerro a discussão, 
Em votação o projeto. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peçO a -Palavra 
para· encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
~palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

-··O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para encami· 
nhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res. trata-se de assunto de maior importância, relatiVamente 
à dívida externa. tanto para -o Polõnia quanto para o Brasil, 
bem corno a outros países que. ao longo dos últimos vinte 
ou trinta anos, tivcrdm as suas economias profundamente aba
ladas -pelo processo de endividametÚO externo. 

Coincidentemente, por um. relacionamento bastante in
teriSo que o Brasil teve com a PolÜnia, qu-e depois da Rússia 
e da Ucrânia, é hoje o maior país da Europa Central. che~ 
gou-se a uma situação em que passamos a ser o segundo 
maiorcrcdorda Polónia. OS créditos do Brasil junto à Polônia. 
afetados pelos referidos protocolos, sob exame neste momen
to, somam nada menos do que US$3.765.415.284,62. As ihsti-

~- tuições credoras brasileiras são o Banco Central c o Banco 
do Brasil. 

O acordo com o Clube de Paris representa a redução, 
em dois estágios. de 50% da dívida externa da Polôr!ia jUnto 
aos países membros daquele organismo, e como o Brasil_~ 
membro do Clube de Paris deveria concordar que o seu crédi
to, junto à Polónia, seja reduzida pela metade. 

Ora. o ponto que levou. inclusive, a Comissão de Assun
tosEconômiOOS-.- por õito votos a Setti. a votai contrariamente 
a esse acordo, foi o fato de o tratamento proposto para a 
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dívida polonesa ter sidQ totalmçnte diverso do que ocorreu 
com os débitos brasileiros, tendo cm vista que a grande maioria 
dos indicadores sociais poloneses são superiores ao indicadores 
brasúeiros. 

Quero deixar claro que eu seria favorável a_ esse açorda, 
desde que houvesse um tratamento isonômico_ pel_o _Clube de 
Paris d todos os países---:devedores do Terceiro Mundo em 
condições econ6mj~s_ iguais ou inferiores às da Polónia. 

Or.tem, o Conselheiro da Em-baixada da POlônia2 Sr. An
drey Jedynak, teve a gentileza de procurar-me para ~ue eu 
pudesse, nesta tarde, estar muito consciente_ da impo_rtância 
desse acordo para a Polónia. E como ontem eu havia distri
buído aos Srs. Senadores alguns elemenlOS para ajudar na 
análise da autodza_ção do reescalonamento da dívida ext~rna 
da Polónia, com base no relatório sobre desenvolvimento 
mundial de 1991, até tive a oportunidade de conhecer .o ijlt~mo 
relatório, que saiu mais recentemente, do Banco Ml,.!Jl. __ çliªl, 
de 1992. 

Em termos do Produto Intt!rn_o Bruto, per capita, o que 
podemos observar é que a Polónia está em situação pior que 
a do Brasil. E aqui cabe reconhecer esse aspecto, em dólares, 
em 1990, levando em conta a base de metodologia do Banco 
Mundial, que considera a média da taxa de câmbio dos _últimos 
três anos, a renda per capita do Brasil, de 1990, estaria em 
2.680 dólares e a da Polónia em 1.69Q dólares. Se percebemos 
o cálculo do Programa Internacional da_ ONU, que leva em 
conta a paridade do poder de compra entre as diversas moedas, 
no caso, para o Brasil, teríamos 4.780 dól~res per capita versus 
4.530 dólares da _ _E_olónia, ou seja, a PÕlônia Chegou a um 
ponto de crise da sua economi~ que fez a Sua tenda per capita 
ficar abaixo da do Brasil. Então, obviamente, esse é um fator ~ _ 
a ser considerado. 

da Polónia, mas gostaria que, em especial, o Governo brasi
leiro aprendesse com o governo polonês a convencer o Clube 
de Paris a fazer com que pudéssemos ter um tratamento, 
pelo menos, equivalente ao proporcionado à Polónia, tendo 
em vista que os indicadores sócio-econôroicos, salvo o da renda 
per capita, do Brasil em relação aos da Polônia nos mostram 
em pior condição. Ou seja, se o Clube de Paris, preocupado 
com a questão da saída da Polónia do regime comunista, 
concedeu 50% de perdão da dívida, o fato concretõ é qii.e 
sobre o Brasil pesa a ameaça da cólera, do dengue e de todas 
essas doenças resultantes da pobreza. 

Ofc::·reço minha solidariedade à Polónia, mas esse é um 
ponto que considero importante expressar nesta ocasião, Sr. 
Presidente. 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PaESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
acompanhei o voto do Senador Eduardo Suplicy, na Comissão 
de Economia, contra a aprovação desse acordo celebrado com 
o Oube de Paris, do crédito do Brasil com a Polônia. 

No passado, Sr. Presidente, quando começamos essa nova 
fase de negociaÇão ou de renegociação da dívida externa do 
Brasil, ainda ao tempo da Minista da Economia, Zélia Cardoso 
de Mello e depois, com a sua substituição pelo Ministro Mar
.ci1io Marques Moreira, tivemos um acordo de cavalheiros, 
até um compromisso público dos Ministros, de que a nego
ciação externa proceder-se-ia lá fora, através do Executivo, 
mas que o Senado Federal, o tempo todo, seria colocado 
a par do encaminhamento da negociação. Estou falando aqui 
de um assunto que encontra, neste plenário, diversas teste
munhas. 

O Senador Eduardo Suplicy encaminhou contra. S. Er 
e um expert na questão e acaba de demonstrá-lo com os 
números que apresentou, e com o seu conhecimento in b>co 
da Polõnia. A explanação de S. Ex" foi da maior importância, 
mesmo por que nem o Ministério da Economiª, Fazenda e 
Planejamento, nem os negóciãdbi'es, item o Banco Central, 
em nenhum momento, comunicqu-no$ essa cláusl!la, ou nos 

Se formos analisar as condições de vida do povo polonês 
versus a da grande maioria do povo brasileiro, teremos que 
examinar outros índicadores. A expectativa de vida do Brasil 
é de 66 anos, a da Polônia é 71; o consumo de energia 
per capita é de 915 quilos equivalente de petróleo do Brasil 
e 3-.416 na Polónia; a receita_ de impostos no Setor Público 
é 42% no Brasíl, 38% na Polõnia; a inflação anual (média 
de 80 - 90) 284% no Brasil, 54% na Polónia; serviço _da 
dívida externa sobre a porcentagem das exportações de bens 
e serviço, 20,8% no Brasil, 4,9% na POlónia; população por 
médico, 1.080 habitantes no Brasil, 490 na Polónia; taxa de 
mortalidade infantil' que está muito relacionada ao grau de 
pobreza da população, 57 por mil no Brasil, em 1989, versus 
16 por mil na Polónia; consumo diário de calorias per capita, 
2.751 no Brasil, versus 3.505 na Polónia; porcentagem do 
grupo etário matriculado em escolas no secundáriO em 1988, 
39% no Brasil, 81% na Polónia; coeficientes de-alunos sobre 
professor no primário, 23 no Brasil - maior, põttahto pior 
-, 16 na Polónia. E, finalmente, um indicador de concen
tração da renda que é o que explica tais indicadores sociais 
tão mais baixos _no Brasil do que nos demais, o perCentual 
da renda concentrada nos 10% mais ricos-é de 21% na Polónia 
versus 46 no Brasil. 

___ informou o porquê dessa negoci~ção. 

Quero ressaltar que não tenho nenhuma vontade de mani
festar qualquer ato contrário à Polónia~ E o expliquei ao Sr. 
Conselheiro, porque, inclusive, visitei a- Polónia e ·vejo nos 
poloneses um povo muito parecido com o brasileiro em muitos 
aspectos. Visitei a Polôniâ em 1962, em 1983, e considero 
da maior iroportâncía a evolução das instituiçõ-es naquele país. 
Seria importante, inClusive, que o Brasil colaborasse coro a 
possibilidade de resolução dos problemas econôroico-sociais 

Mais tarde, li no Financial Times que o flresidente do 
Eximbank, do Japão, teria dito que, qualquer país que obti
vesse desconto na dívida externa não teria mais, do seu país, 
nenhum empréstimo. É esse o caso. 

E agora, recentemente, fui informado pelo Presidente 
do Banco Central, que fez a gentileza de me mandar um 
avíso e me telefonar, que essa foi uma cláusula coloca.da por 
t_odos os países participantes do ClUbe de Paris. Por essa claú~ 
sula. os empréstimos oficiais para quálquer páís que pleiteasse 
e obtivesse descontos na sua divida, quer no principal, quer 

_ _Q;a parte de juros, não obteria nenhum empréstimo oficial 
a partir de então. 

Acho que esse é o ponto nodal da questão. O que temos 
a examinar, a partir disso, é saber se interessa ao Brasil conti
nuar no mercado e pleitear emprés_timos oficiais do Japão, 
Estados Unidos, Canadá, França, enfim dos países membros. 

Por outro lado, tairibéin essa é uma cláusula negocial. 
Todos sabemos que, em negócios, se estabelecem cláusulas, 
Dou o desconto -como foi o caso quegostaria de ressaltar 
-que, com o esclarecirilento fornecido agora, pelo Ministério 
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da Economia, atravt!s do Ministro AdjulúO, de que o desconto 
concedido não é nem no capital nem nos juros aré a negocia
ção. É um desconto concedido nos juros, a partir da nego
ciação de 50%. Isso, agora, ficou aclar_~do-; antes n~o era 
do meu conhecimento. E por que não era do meu conheci
mento, nem do co_nhccimento da Comissão de Economia? 

Disse, hoje, numa reunião, que o Senado Federal e as 
suas comissões não lêem jorilais~ Os Senadores podem e até 
devem ler. Mas, nós, no Senado e nas comissões, devemos 
funcionar -=- no meu entendimento - movidos por docu
mentos intcrinstitucíOnais. Deveríamos ter tido esse conheci
mento. Não o tivemos na época aprazada, julguei ser irrele
vante. Não sabia, tambt!m, dessas condições. 

Por isso peço, Sr. Presidente,_ se_ for possível, que me 
seja forriecida essa comunicação que o Sr. Ministro da Econo
mia acaba de fazer, para que cu possa. verdadeiramente, veri
ficar esse item. (Pausa.) · 

Sr. Presidente, acabo de recebt.!-la das. mãos do Líder 
Fernando Henrique Cardoso. 

Nessa comunicação temos aqui. por exemplo, a cláusula 
da questão da interrupção dê empréstimos no caso dos credo
res ou dos devedores que pleite-aram e obtiveram descontos. 

Por outro lado tamht!m, depois d~ feito o esclarecimentO, 
temos aqui no item 4: 

"'Com a aprovação dOs acordos. teremos acesso 
automático a nossa parte. aproximadamente 80 milhões 
-são setenta e poucos milhões de dólares- em depó
sitos especiaiS efetuados pCla ·Polônia ao BIS, que só 
podem ser utilizados pelos signatários do accirdo, que 
tenham concluído acordos bilaterais." 

Desculpe-me o Senador Eduardo SupliCy e os outros Se
nadores, mas eu não esperava receber tanto das polonetas, 
sinceramente! 

Há pouco tempo li um livro sobre a vida de Benjamin 
Dísraeli e lembrowme que iie dizia, no findar do século passa
do, que existem muitas maneiras de tapear, de mentir, de 
ilaquear a boa-fé e que as mais comumente usadas s8.o:-mentir 
descaradamente e cear estatísticas; aliás, iSso já foi ditO aqui 
por outros senadores. 

Agripino Griecco, socorreR me o nobre Senador Mansuetô 
de Lavor, diz que, através de estatísticas e da B1blia, prova-se 
tudo. E, é verdade. Quando colocamos os números a nosso 
favor, e tiVe um professor de Economia noi-destino que.disse 
uma vez, através de uma bricadeira que achei muito interesw 
sante: "Estatística é mais- ou menos como rafua:-de jeriffium, 
rama de abóbora; jogamos para lá e para cá e a abóbora 
continua do mesmo jeito". 

Diante dessa causa negocial em que -recebemos oitenta 
milhões de dólares, que já estão depositados, e devo dizer 
hosana, aleluia pelo recebimento de oitenta milhões de dóla
res, um crédito que não esperávamos, pOrque sabemos muito 
bem a situação da Polônia, é só pCgai- o Ainiã!fóEstatístico, 
dar uma olhada e verificar. Aliás, não só da Polônia, mas 
o Brasil coleciona uma série de créditoS que eu os venderia 
todos por oitenta milhões- de dólares! Não se trata de um 
bilhão, dois bilhões, oito bilhões de dólares e, sim, em torno 
de dez bilhões de dólares! O que nós devemos, pagamos, 
mas o que temos para receber ... E lamentável dizer isto aqui, 
mas temos mais ou mertos dez bilhões de dólares para receber. 
Se aparecessem outras Polônias ofereCendo qualquer cOisa 
em torno de oitenta milhões em depósitos, acho que seria 
()caso de negociar até para receber. Foram empréstimos "poli-

ticos" ou de ajuda em contrapartida; os nossos empréstimos 
foram majorados estupidamente por um ·artifíCio de aurnénto 
de juros. Teremos que honrá-los ou sair do mercado, pOrque. 
os donos do _rn__ercado -leia-se_ 07- impõem as suas cláusu
las._ E diz alguém: Eu não aceito. Muito bem, não aceita, 

-fiCa -fOra. É só isso. 
É igual ao caso do indivídUO que chegou em casá olhê)u 

para sua mulher e disse: "Olha, enquanto o patrão não retirar 
o que ele disse não volto a trabalhar." E a mulher disse: 
"Você precisa deixar de ser radical; você tem que contem
porizar o seu patrão". Aí ele diz: ''Não, mas dessa vez não. 
Se ele não ret.irar o que disse, não volto". -"mas, o que 
foi mesmo que o patrão disse?:'- ·~ele me mandou embora, 
disse para ir embora e não voltar nunca mais". 

Então, isso é um pouco de pragmatismo, ou tTI_llito prag
matismo ou, ~e quiserrn, pragmatismo descaradõ~ Ou-fazemos 
os negócios; vamos tentar negociar da melhor maneira; puxar 
o máximo que pudermos e vamos fazer os acordos possíveis 
ou não vamos fazer os acordos. É óbvio! O trágico· do óbvio 
é ~ã_q ser praticado. Agora, temos esta exigência, a exigência 
.é esta: ou negociamos ou ficamos forá. 

Sr. Presidente, tive a oportunidade de denunciar um nú
_mero, quando me coube a honrosa missão de saudar o Presi
dente Bush, na sua visita ao Brasil, aqui no Congresso Nacio
nal, de que o. Brasil havia remetido, livre, em sua conta-cor
rente - entre o que recebeu e o que remeteu - mais de 
90 bilhões de_ dólares numa década! E depois ficamos nos 
perguntando: por que o Brasil não cresce? Por que há um 
desemprego tremendo? Sou a favor do trabalhador e do em
prego ... e os dólares saindo ... e a sangria saindo ... E o melhor 
é que o discurso do Brasil é o seguinte: _ "~9s não reco!].he
cemos essa dívida; e não vamos pagá-lã!" Pagamos toda a 
dívida e não pagamos a dívida. 

Então, resolvi ouvir um consei!Jo, que não é do _Conse
lheiro Acácio, era de Tancredo Neves, que dizia o seguinte: 
'_'Nós estarp.os na_contramão da História". O_Brasil ~ever:ia 
dizer o dia inteiro: vóu pagar eSsa dívida, quero pagar esta 
Oívida e nãO pagã.r! E estamoS dizendo o contrário: Não vamos 
pagar essa dívida, não queremos pagar essa dívida, não reco
nhecemos essa- dívida e_ pagando a dívida ... 

A minha teoria, Sr. Presidente, é dizer que queremos 
pagar a dívida, é a teoria do Cpnselheiro Acácio. Mas, aumen
tar o fluxo de_ dinheiro na direção do Brasil e diminuir o 
fluxo de dinheiro do Brasil pé!,ra o exterior. Como isso é possí-
vel? Só negociaridó. Não existe outra maneira-. --

Ficamos irritados quando, num certo momento,_ o G7 
vetou o empréstimo do Banco Interamericano para o Brasil. 
Dissemos: isso" é um absurdo! Estava em W-ashington nesse 
momento. Mas o que o G7 tem a ver com isso? Nunca deixa
mos de solver um compromisso nosso em dia com o Banco 
Interamericano e com o Baitco Mufldial. Por que o G7, neste 
instante, veta esse empréstimo para nós? É um absurdo! 

Fui conveisar com o Presidente do BancO Intel-americano 
e ele me disse: Temos o nosso capital. Além do nosso _capital, 
fazemos captação e esta vem toda do G7. O G7 disse: se 
vocês emprestarem dinheiro para o Brasil nós não investimos 
mais aí e não terão dinheiro para emprestar. Óbvio, não? 
É a lei do mais forte! 

Mas, o me~ entendimento, Sr. Preside:nte, Srs. Senadq
res, é que temos que fazer uma negociaçã<? de tal maneira 
que o Brasil alavanque o seu desenvolvimento e não fique 
parado, como perdemos treze anos, discutindo se é ou não 
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devido. E o que é pior. discutindo e pagando, e a dívida 
aumentando. 

Neste instante_, estou muito preocupa-do com uma coisa: 
fazer o possível; o possível é reverter o fluxo que estava, 
daqui para fora, sangrando - repito - em dez anos, mais 
de noventa bilhões de dólares. O diretor do Tesouro Nacional 
fof conVersar com o Presidente do Banco Central e disse que 
eu tinba dado uma estatística louca, que era um absurdo! 
O Brasil não tinha remetido, líquidos, noventa bilhões de 
dólares! Foi precisO "que o Presidente do Banço Central pe
gasse toda a contabilidade e lhe mostrasse que não se_ tratava 
de noventa bilhões, mas noventa e um e duze_ntos bilhões 
de dólares remetidos durante a década de oitenta. 

Estou muito -impressionado com isso. Penso que muito 
da nossa estagflação tem a ver com esse fato._ O~ -~sci+U~ci~ 
mentes foram feitos pelo Ministro Interino da Economia, o 
Sr. Luiz António Andrade Gonçalves -_tardios, é verdade 
-,mas, ainda assim, os fez a tempo de votarmos. 

Diante- desse esclarecimento, devo dizer, Sr. Presidente, 
que vou rever o meu voto. Voto pelo acordo. 

Deixo uma advertência aos nossos negociadores da díviR 
da: o Senado Federal não é cartório para chancelar o que 
ocorra lá fora. As nossas reuniões, às vezes, acontecem oficial~ 
mente na Comissão de Economia; àS vezes, informalmeilte, 
nas nossas casas, como aconteceu na residência do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, mais de uma vez~ na minha, 
mais de uma vez, e em outras casas também. A questão da 
negociação da dívida pode ser menos minudente e menos 
específicà, maS cláusulas de importância, Como essa que foi 
negociada, cláusulas como essa têm que ser explicitadas para 
que nãu sejamos surpreendidos em nossa Comissfi9 e acpar
mos, inclusive, que aquilo era uma brincadeira e não tinha 
a menor importância; se tivesse importância, teríamos sido 
avisados, e não o fomos em nenhum momento. 

Por isso mesmo, agora: com esse aviso, duas _coisas passo 
a reivindicar: a: primeira, é que aprovemos;·a se·gu~nda, é que 
o Ministério da Economia, através de seus negociadores, passe 
verdadeiramente a comunicar ao Senado _o andamento da car
ruagem. 

Nesse momento, estamos negociando o ~aior e_~togue 
da nossa dívida. Isso_ é irilportante! 

Até o momento, fizemos a preliininar; agora, o jOgo prin
cip-al. Então, sob pena de sermos surpreendidos com algu~a 
cláusula e criar algum problema para o Brasil nas suas relações 
internacionais, precisamos _ser comunicados, não só o Senado, 
mas o Congresso Nacional, do que está se passando lá fora, 
para que no dia da aprovação ou não desse projeto, tenhamos 
conhecimento da inteira negOcíação. - -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO liENRlQUE CARDOSó (PSDB .:.._ 
SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores; a Bancada do PSDB já discutiu e_sse 
assunto em mais de uma oportunidade e recebemos os esclare
cimentos necessárióS q"ue- o Seriádor Ronan -Tito acaba de 
enunciar, dizer quais são. 

Não quero tomar o tempo do Senado, mas quero dizer 
que votaremos favoravelmente ao acordo. 

E votaremos favoravelment~ ao acordo,_ eln cqnSeqUênda_ 
do parecer do Senador Elcio Alvares, porque, realmente, 
esse acordo é o melhor que se pode obter nessas circunstâncias. 

Não só o Brasil receberá cerca de_ US$80 milbõ~s da_Poló_o,ia 
imediatamente, essa é a nossa exposição - mas principal
mente a opção foi do Gove_rno brasileiro que decidiu que 
não pleitearia a redução. O Brasil decidiu não pleitear a redu
ção para poder continuar negociando com os bancos oficiais, 
como já disse o Senador Ronan Tito. _ 

É o oposto do que ocorre com os bancos privados, para 
os quais pleiteamos redução, porque não temos a esperança 
de que os bancos privados apartem dinheiro novo, os bancos 
oficiaís, sim, já o eStãO fazendo. E no_c-aso do Japão isto 
é muito_ importante, porque-a legislação japonesa não permiR 
tiria qualquer aparte adicional se nós, porventura, deixásR 
semos de honrar esse compromisso. 

_ Os esclarecimentos já foram dados. O PS~B yota favora
velmente ao parecer do nobre Senador Elcio Alvares. 

--O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide&) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT-- SC. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, SrS. SenadoR 
res; o PDT vai acompanhar o voto do Senador Eduardo Mata
razzo Suplicy pelas razõeS que foram muito bem expOstas. 
Claro é que não tenho a vivê~cia n~_!n ·o conl!~cimento que 
tem o Senador Ronan Tito ou o Sena~or Fernando Henrique 
Cardoso a respeito dessas discussões sobre a dívida externa 
e sobi--e OS acordos de repactuação- da nossa dívida, mas quero 
raciocinar como um brasileiro comuin, cujo Pilís, o Brasil, 

-tem uma dívida da ordem de US$120 bilhões e que tem, 
por sua vez, um crédito junto à Polónia de mais de US$3 
bilhões. 

Não nos parece que estamos em condições de ser tão 
generosos e"flexív~is. A._té porq~_e_o_Primeii:"o Mundo,_ b mundo 
credor, nãO tem essa generosidad~ e essa flexibilidade com 
TelaçãO à a! vida dó nosso povo-. - -- --

A melhor advertência que esta Casa pode fazer às autori
dades do Governo, que não colocou essa negociação entre 
o Brasil e a Polónia rio âmbito dos acordos globais da nossa 
dívida, é votaccontra, pelas razões que foram tão bem expos~ 
tas pelo Senador ~duardo Suplicy e porque temos o dever 
de cuidar dos interesses do nosso País. 

Com todo o respeit~ _que possa~os ter à Polónia e aos 
poloneses, não nos parece que estejamos em condições de 
ser assim generosos e flexíveiS. - -

Nosso voto, portanto, acompanha o do Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala-
vra o IJ.Obr~ _Líder Esperidião Amin. -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDSC - SC. Para encami
nhar. Sem revisão do oradOr".)- sr. Presidente, as colocações 
que desejo fazer, nesta oportunidade, são três: primeiro, meu 
voto na Comissão de Assuntos Económicos foi contra a aproR 
vação __Q_~ss~_ ~~~rQ9; seg_'!l).do, o ql}e quero salientar é que 
_o_J3r~siJ par.tidpO_u de um jogo que não deu certo. 

Em abril de 1991, o Brasil participou; il.a condição de 
credOr, deSse deScOnto, que chega a esta Casa para ser sancio
Jlado por nós sob a forma de acordo, na expectativa de qu~ 
essa jurisprudência fixada para a Polônia, inclusive pelo Brasil, 
e para o Egito, pelos demais credores, o beneficiasse; ou 
seja, daria 50% num crédito que tinham para receber 50% 
dedesconto na s_uadívida. Seria.: um bom negócio. _ 

- Fui o relator, juntamenfe_c-oro oS Senadores_ROnan Tito 
e Elcio Álvares, do acordo do __ Clube de_ Paris: deploro qUe 
tenhamos aprovado o acordo do Clube _de Paris sem termos 
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dito~ por escrito -cOri:to estava previsto no a:rt~- 5<:- da resolução 
que propúnhamos -aos governos dos países nossos credores 
que não nos conformamos com esse tipo de tratamento. Não 
dissemos. O art. 5~ previsto foi retirádo por maioria numa 
votação muito curiosa que houve aqui no plenário. 

Não dissemos um desaforo para os países-credores; demos 
um desconto que não nos deram; e, agora, vamos votar a 
favor. Esta é a terceira consideração-: vou rever o meu voto 
porque não adianta mais ser contra, porque, a esta altura 
da negociação, voltar atrás de uma trajetória de um ano" e 
dois meses, que não deu certo, seria votar contra o País. 

Por isso revejo o -meu voto. Votarei a favor e recomendo 
aos meus companheiros de Bancada que votem favoravel
mente ao parecer do Sendor Elcio- Álvares. Mas não posso, 
seria uma inconse-qUência de minha parte voltar atrás, ou 
melhor, rever o voto em um outro âmbito, no plenário, sem 
prestar esses esclarecimentos que brotam da minha consciên
cia e das inforniações que pude recolher depois da deliberação 
da Comissão de Assuntos EconómiCos. 

O Si-. JOsé Richa -Sr. Presidente, posso encaminhar 
também, embora o_ líder do meu Partido já o tenha feito? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Pois não, 
nobre Senador José Richa. A matéria não se encontra em 
regime de urgência, e a Casa sempre ouviu V. Ex~ com a 
maior atenção; portanto, não seria agora qti:e esta Presidência 
iria fruStrai o-plenário, impedindo-o de _ouvi-lo sobre esta 
matéria. --

O SR. JOSÉ RICHA (l'SDB -,-_PRJara encaminhar. 
Sem reviSão do orador.)- Obrigado, Sr. Presidente. 

Não iria usa.r da palavra para não tomar mais o tempo 
da Casa, pois cre-iO qUe toda ela está- pelo que estou perce
bendo - suficientemente esclarecida. Acredito que, a esta 
altura, todos os Senadores já têm ó seu voto -decidido. 

Mas gostaria de apenas esclarecer dois pontos mencio
nados pelo Senador Nelson Wedekin, até pelo respeito· e ami-
zade que tenho por S. E~ . 

Ao comentar a sua posição e a de sua bancada, contrária 
à aprovação deste projeto--q-ue autoriza o- Brasil a fazer essa 
negociaç-ão, S. Ex' destaca dois pontos: Primeiro, ·ao--apro
varmos este projeto, estaríamos sendo generosos com um país 
-e aí já pegando um adenda do que disse o Seflador Eduardo 
Suplicy - que todos os índices comprovam que está numa 
situação ainda melhor do que a dramática situação do_-BrasiL 
Eu quero discordar desse ponfõ. E. a outra quest3o- C}ue S. 
Exa também colocou --vou comentar muito rapidamente as 
duas - é que não há uma reciprocidade. Por que o Brasil 
não pode obter também a recípr:oca deste favor que seria 
a redução da sua dívida? 

O primeiro ponto: Não se trata de generosidade; somos 
políticos e temos que ser obrigatoriamerife pragmáticos. Há 
outra saída? Não há. Até porque na composição da' dívida 
- isso está bem explícito no acordo que estão fazendo -
a Polónia está prOibida de conceder vantagens adicionais a 
qualquer outro credor que não esteja participando do acordo. 

Se não participarmos do acordo, não vamos obter nada 
diferente ou melhor do que isso; pelo contrário, vamos ser 
prejudicados. Esses US$ 75 milhões, não vamos poder rece
bê-los porque, se o co-njunto dos países não entrar no acordo, 
a Polónia não vai poder pagar-nos o que já está depositado. 
É um dinheiro que entrará no nosso caixa n:a hora em que 
o Brasil firmar o acordo. 

E com relação à perspectiva de um outro acordo, nunca 
será em condições mais favoráveis do que esta que está sendo 
negociada pelo conjunto dos outros países. 

Então, não se trata de generosidade, trata-se ~e pragma
tismo: ou fazemOs jú:iúó -com os demais _países esse ãcotdo 
com a Polônia nas condiÇões e:in que -todos vão receber -
e a nossa parte já existe, são cerca de 75 a 78 milhões de 
dólares, de imediato - ou não receberemos essa parcela, 
nem teremos perspectiva de negociar em condições mais favo
_ráveis. J;:sse é o primeiro ponto. O segundo, o da recipro
cidád.e, é o seguinte: Se támbérn Soinos' irandes devedores 
e não estamos tendo desc,anto no Clube de Paris, corno a 
Polônia, por que conceder a esse país esse benefício? Porque 
a Polóriia pediu, e o Brasil não! Por que flão pedimos_? Porque 
temos necessidade urgente de _aparte de novos recursos! A 
Polônia, ao pedir o desconto e ao ser atendida, está renun~ 
ciando a novos financiamentos. TOdos os países deixaram isso 
bem claro! O Japão tem até uma legislação interna. no sentido 
de.que dá o desconto, mas fica proibido de conceder qualquer 
outro tipo de empréstimo à Polónia. EsSe item -colocado pelo 
Japão ficou explícito para os outros países, que também aderi
ram a ess_e princípio. Parece-me que a única exceção foram 
os Estados Unidos, se não me falha a memória. Os ·demais 
concordaram em conceder o desconto da dívida sem haver 
novos financiamentoS. 

Por isso penSO que, neste aSpecto, o Brasil negociou bem 
a sua dívida externa lâ fora, separando o_que é banco particular 
dos bancos oficiais do Clube de Paris. Primeiro fomos negociar 
com o Clube de Paris e ali, como a regra é pagar tudo, pode-se 
estudar a foi-ma de pagamento, mas seri1 descontO. o que 
f~z jus a novo ingresso; com d_esconto. não faz jlJS ~ novos 
ingressos. Temos inter_esse nos· bancos oficiaiS. O Brasil já 
começou a receber, do Japão e de tantos outros países, recur
sos novos oficiais. E com relação aos bancOs particulares, 
não, porque, aí, estamos pedindo o desconto, na minha opi
nião, corretamente; porque eu acho que os bancos particulares 
não vão fazer apertes ao Brasil. Aí pouco importa se, ao 
pedir desconto, vamos fazer jus ou não a novos apertes de 
recursos, porque eles não virão em nenhuma hipótese. 

Então, penso que há reciprocidade com relação ao des
conto que a Polónia está recebendo, e que O Brasil rião rece
beu. Isso corre ·por c-õ-nta de uma estratégia nossa. O Brasil 
não pediu desconto, porque entendemos -que ·era: preferível 
pagarmos a totalidade da dívida consolidada com novos prazos 
etc, e fazer jus a novos investimentos·. -- -- -

A meu ver, esta é uma questão pragmática, Sr. Presi
dente. Não temos outra saída ou, pelo menos, não temos 
saída melhor que esta. Por isso estou de acordo com a posição 
dos Senadores Ronan Tito e Espe'rídlão Ãmin. 

Cheguei de viagem há poucos minutos depois de encer
rada a reunião da Comissão de Assuntos Económícos, da 
qual nãó pude oar_ticipar. Se tivesse participado, teria também, 
como eles, _,rado contra, porque. em princípio, realmente 
não tenho mais informações além ·daquelas que constam no 
projeto. A tendência seria votar contra mesmo, só que, depois, 
recebemos não só -informãÇõés Oficiais do Hancó Central, co
mo também esclarecimentOs de funcionáriOS- e diretores do 
Banco Cefltral. Em razão desses esclã:fe"Cfmen-tOs, parece-me 
que a melhor saída para o País é realmente aprovar este acordo 
feifo, que isSO rios permite, pelo nienos, equacionar um proble
ma que vem há anos sendo tratado e não resolvido. E, proVa
velmente, se não fizermos esse acordo lá, sob a_ égide do 
Oube de Paris, não teremos possibílidade, a curto ou a médio 
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prazo, de fazer nenhum outro acordo, nem igual e, muito 
menos, melhor do que este que está sendo objeto de nossa 
deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder José Eduardo,_ último a manifestar-se 
a respeito. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. "?aiaericaminhar.) 
-Sr. Presiden'te, depois dos encarriinhani.entos feitos_ pelos 
nobres Senadores Ronan Tito, Esperidião Amin e José Richa, 
não tern_os nada a acrescentar. Penso que a matéria ficou 
amplamente elucidada. 

O PTB vota a favor. 

O Si:-. José Fogaça- Sr. Presidente, peÇo a palavra parã: 
encaminhar. 

O SR. PRESlDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDE- RS" Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
a Liderança do PMDB deseja esclarecer a p-osição do partido. 
É verdade que muitos dos nossos representantes votaram con
tra esse acordo na Comissão de Assuntos Etonômicos, Irias 
creio que o Senador Ronan Tito já deu um mapa muito -daro 
dessa circunstância, ou seja, da seqüência de fatos e d~cisões 
que antecederam a _e;ssa pos~ção agora a<:lotada pelo ~~DB. 

Creio que o Brasil tomou uma decisão política importante 
em relação a sua dívida externa. A decisão que o Brasil tomou 
é a de que deseja, e fará tudo para que -~SS(! __ a~~teça, entrar_ 
novamente no sistema fmanceiro internacional. E o Brasil 
quer entrar no sistema financeiro internaEiOllãT não como um 
pária, :na-ct como um mal-ama~o, _o Brasil quc;::r ter, no bojo 
do sistema financeiro, um tratamento digno, _':1-m __ t_ratamento 
de país de primeira linha e por isso não pod~ deixar de ter 
um comportamento político, no plano da dívida externa, que 
esteja de acordo com essa sua pretensão_ O -~-rasir não quer 
ficar à margem dó sistema financeiro e parece-me que a expe
riéncia do Ministro Mafison da Nóbrega é altamente ilustrativa 
nesse sentido; o Ministro Maílson da Nóbrega foi acusado 
de suas coisas: de pagar demais e de não pagar nada; o Ministro 
MaíJson da Nóbrega foi acusado de duas coisas: de ser o 
traÍdor do Brasil, porque fez um acordo lesivo aos inte-resses 
nacionais e, depois, como não pagou nada, foi acusado tam-
bém de ser um irresponsáveL --

A verdade é que, quando ele fez o acordo, bastante favo
rável aos bancos, e quando deixou de pagar os juros ao longo 
dos 17 meses, em nenhum desses períodos, ne~ qu3n~() ele 
disse que pagaria, nem quando não pagou,--o Brasil melhorou 

. a sua vida e o seu relacionamento com a comunidade financeira 
internacional. 

O que isso-SigiiífiCã:, Sr. Presidente? Signi~iq1 para mim 
algo muito simples, muito claro: que a questão dos compro~ 
misses do Brasil, principalmente em relação ao sistema finan
ceiro, não está em quanto o País paga;_ a nos~ crise de toda 
a década de 80 está não em quanto sa1, mas s1m em quanto 
deixa de entrar no Brasil. A questão central para nós é o 
quanto já deixou de entrar no Brasil por causa da nossa atitude 
e do nosso comportamento em relação ao sistema financeiro, 

Portanto o Brasil tomou uma decisão política, a de reatar 
as suas relações, de reestabelecer os seus contatos, de read
quirir a feição, a cara de um País que quer um tratamento 
de primeira linha. 

Nesse sentido é CJ,Ue_ nos parece se-justificar a apr~vação 
dq acord_o, até· por·que·:esse· é- um··acordo "gu_ar!=la-chuva" e 

os acordos "guarda-chuvas" têm essa característica:.-de certa 
forma, engessam os demais acordos realizados paralela e mul-
tilateralmente. _ 

A Polônia já tem um parâmetro do quãl Ilão pOde- -mais 
fugir. Mesmo que o Brasil quisesse,_ a_ Polônia não poderia 
asc.ender em sentido contrário. porque ela está engessada pelo 
guarda-chuva que representa o agreed minute. De modo que 
seria malhar em ferro frio; seria insistir redundantemente_ so
bre um acordo sem saída, sem solução. 

Se o Brasil tomou a decisão política de reatar as suas 
relações com o mundo financeiro, de retomar um papel pelo 
menos importante; digno, merecedor de respeito no cenário 
int_~nacional, não pode, evideptemente, adotar o comp(!rta-
mento que vem tendo a Polónia e o _R~§pr_io Egito. __ 

Como foi salientado Pelo Senador Ronan Tito, que reviu 
a sua posição e deixou isso bem patenteado e claro, são países 
que optaram por uma política de tratamento de nível secun
dário, inferior. -

Hoje, sem acordo, os títulos que temos em mãos, as 
chamadas polonetas, não _valem nada. Porém, se fizermos 
o acordo, já podemos começar a pensar em negociá-las no 
mercado s_e_cundário . 

. Óra, só a possibilidade de cOnferir algum valor aos títulos, 
estes sim absolutamente podres, que temos hoje em mãos, 
só isso já significa um ava:nço, um ganho para o País. 

Eare_ce-me que aqui estamos entre o receber nada e o 
receber essa metade, ess_es._50P'a_ .dos juros. Nesse sentido, 
a Bancada do PMDB reuniu-se esta manhã e tomou a decisão 

_ de votar favoravelmente, embora respeite a posição daqueles 
partidos que mantêm o voto da Coinissãó d~ Assti.iil:os ~conô
micos_ O PMDB reformulou a sua visão e aprofundou o estu
do, a análise do problema e se convenceu de que, de fato, 
0- Brasil ganhará, com isso, respeito, posição, confiança, di
nheiro, porque já começa a entrar parte dq pagamento -
80 milhões de dólares - e poderá pensar em retomar o seu 
crescimento económico. Porque, excluídos do Sistema Inter
nacional, é evidente que sequer podemos pensar nessa possibi
lidade. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
!l palavra. como Líder do PFL, ao nobre Senado_r Elcio Ál
vares. 

O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL- ES" Corno Líder" Pro
nuncia o seguinl:~e discurso. Sein fevisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, falo na dupla condição de Líder 
do PFL e também por ter sido, na ocasião, o autor do parecer 
que obteve 7 contra 8 _votos do v~to em se:parado, que se 
transformou, mais tarde, no relatóno do venctdo do Senador 
Eduardo Suplicy. Parece-me que será despiciendo qualquer 
comentário mais abrangente, porque, no enfoque do Senador 
Ronan Tito do Senador José Fogaça representando o PMDB, 
do próprio Senador Esperidião Amin, que fOi tão ~tltusiástico 
nã: SUstentação do_ voto do_Senador Eduardo Suphcy à época, 
jã temos uma ViSão por infeiro- do que foi realmente a nego-
dação da dívida da Polônia par~ com o Brasil. _____ _ 

Quero assinalar um detafhe interessante~ que representa 
realmente um avanço. _ 

O Senador Ronan Tito _coloc_ou_que se faz a negociação 
e depois enviam para o Senado o fato já cOiisumado. Pare
c_e-irie que, agora; há uma atuação_direta ele emínen~es sc:na
dores - destaco o Senador Fernando Henrique Cardoso e 
o próprio S~nador Ronan TitO - já na negociação da nossa 
dívida com o Clube de Paris. Há uma preocupação-constante 



5326 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) J~nho de 199.4 

por parte dos elementos do Ministério da Economia, Fazeritla 
c Planejamento responsáveis pela negociação da dívida cte 
trazer todos os Senadores interessados no assunto inteiraw 
mente a par do que está sendo feito. 

No momento que em que os Senadores Esperidião Arnin, 
Ronan Tito,-a Bancada do PMDB e o próprio PSDB, através 
do _Se11ador Fernando Henrique Cardoso, reformulam um 
pontG 1e vista, não como um recuo, rnas ·exatamente levando 
em cm üderação algumas razões que vieram ao nosso conheci
mento, prindp.11mente aquelas apresentadas em expediente, 
endereçadas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Plãneja
mento interino, Luís Antônio Andrade Gonçalves, ao Presi
dente da Casa, Senador Mauro Benevides, já me parece .:...... 
com exccção do posicionamento do Senador Eduardo Suplicy 
e da Bancada do PDT, extemado através do pronunciamento 
do Senador Nelson Wedekir.- que há um consenso na apre
ciação dessa proposta do Presidente da República, submetida 
à consideração da Comissão de Assuntos Econôrhicos e, ago
ra, em votação final pelo Plenário. 

Neste instante, já -que -fui o autor do voto em separado 
véncido, parece-me que, derrubado o parecer do vencido, 
que é do Senador Eduardo Suplicy, remanesce a nosso Projeto 
de Resolução_. 

Dessa maneira, em nome do PFL, já acorde inteiramene 
com os pronunciamentos que me antecederam, logicamente_ 
peço a manutenção do meu voto em separado, com a derru
bada, evidentemente, do voto do Senador Eduardo Suplicy, 
que se transformou no parecer do vencido; c, remanescendo 
o nosso· Projeto- de Resolução, -que ele seja aprovado para 
resolver de yez a negociação da dívida da _Polônia çOID o 
Brasil. -- - -

Sr. Presidente, esta a nossa consideração, pedindo a re
manescência do Projeto de Resolução que acompanhou o 
noss_o_voto em separado. 

Era _o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) -Concluída 
a fase de encaminhamento, a Presidência esclarece_ à Casa 
que será votado, neste momento, o Projeto Eduardo Suplicy, 
que, se mantido, prevalecerá. Se for recusado, ensejará que 
se reabilíte a proposta derrubada na ComissãO _de Assuntos 
Económicos, que é o Projeto de Resolução Elcio Álvares, 
divulgado no avuilso da Ordcm_do _Qia. ~ 

Portanto, neste instante, vamos votar o Projeto Eduardo 
Suplicy. ~ · . · .. · 

ns Srs. -Senadores que o aprovam queiram pern.i.ant:er 
sentaU:v::.. (P .. a.) · 

rr..cjt.:itado. __ 
É o seguinte v l'- ::"'to rejei:. -lo: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 24, OE" 1992 

Denega autorização para a União celebrar contra
tos bilaterais de rescalonamento da dívida externa polo
nesa junto aos credores da República Federativa do 
Brasil. 

O Senãdo Federal resolve: 
Art. 1" FiC3. denegada autorização para a União cele

brar contratos bilaterais para a reestruturação da dívida exter
na polonesa, ·de acordo com os parâmetros fixados nos cinco 
Acordos Multilaterais de reescalonamento, assinados no âm
bito do Clube de Paris c datadas de 15-7-85; 19-U-85, 16-12-87; 
16-2-90 e 21-4-91. · 

Art. 2~' Esta resolução entra em vigOr na -data de_s_ua _ 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Rejdtado 
o Projeto Eduardo Suplicy, em razão da solicitaÇão fe"iül pelO 
nobre Elcio Ál_vares, passa-se à apreciação do Projeto de Re
solução Elcio Alvares, antes recusado na Comissão de Assun
tOs EConómicos, cuja e~enta será lida pelo Sr. 1'' se-qetãii9. 

f Üdo a seguinte 

EMENTA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 45, DE 1992 

Autoriza a uníão: a ceh!_brar" contratos bilaterais 
de reescalonamento da dívida externa polonesa junto 
aos credores da República Federativa d_o BrasiL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em diuscus-
são. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os SI's. Senadores que o aprovam queira-m permanecer 

sentados. (Pausa.) 
-Aprovado. 
A matéria vai à Comíssão DíretOfa para a re-dação final. 

É o seguirite o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 45, DE 1992 

Autor!za a União a celebrar contratos bilaterais 
de reescalonamento da dívida externa polonesa junto 

_ aos credores da República Federativa do Brasil. 

Art. 19 A União está autorizada, nos termos do art. 
52, inciso V, da Constituição Federal, a celebrar contratos 
bilaterais para a reestruturação da dívída externa- pólonesa, 
de acordo com_QS parâmetros fixados_ em cinco Acordos Multi
laterais "Agreed Minutes" de reescalonamento, assinados no_ 
âmbito do Clube de Paris e datadas de 15-7-85 (Fase !); 
19-11-85 (Fase 2); 16-12-87 (Fase 3); 16-2-90 (Fase4) e 21-4-91 
(Fase V). 

-Art. 2"' As condições financeiras previStas nas Atas e 
_nos Acordos são as seguintes: __ -~- _ 

I- "Agreed Minute" de 15-7-85 (Fase I): 
_ Díy_ida .~fetada: vencendo de 19-1-82 a 31-12-84 (valores 

originais), iilcluindo juros de mora. 
Data e Taxa de Consolidação: 31-12-84 - 11,95% ao 

ano, de cada vencimento original até a data de consolidação". 
Valor de Face: US$1.635,955, 386.17. 
Valor Consolidado em 31-12-84: US$1.955.729,853.61.. 
LuuC:~ões de Reescalonamento: 
Taxa Libor semestral mais 0,5% de "spread". 
Pagamento de Principal: 12 prestações semCsfraiS íg"tiãis 

sucessivas de 19-1-90 a P-7-95 (10,5 anos com cinco de carên
cia). 

-Os juros veriCéndo em 1985 são pagáveis assim:-
-50% em 31-12-85. · · 
-Os restantes 50% em 4 p-arcelas anuais iguais e suces..: 

sivas, de 31-12-86 a 31-12-89, sendo cobrados juros sobre este 
saldo à Libor semestral mais 0,5% de "spread". 

-A pa_rtir de 1986, juros pagáveis a cada 19-1 e 19-7 
até 1•-7-%. 
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II- "Agreed Minute" de 19-11-85 (Fase II) 
-Dívida Afetada: vencendo de 1'-'~1-85 a 31-12-85 

(valores originais), sem juros de mora. 
-Data e Taxa de consolidação: 30-4-86- 9% ao ano, 

de cada vencimento original até a data de consolidação. 
-Valor de face = Valor consolidado: 

US$107,247,931.54. 
Condições de Reescalonamento: 
-Taxa Libor semestral mais 0,5% -de "spread". 
- Pagamento do principal: 10 prestações seme-strais 

iguais e sucessiVas de 1°-1-91 a 1°-7-95 (9,5 anoS-com 5,5 de 
carência). 

~Juros: semestrais até 1<.>-7-95, a cada 1'?-1 e J0-7. 
III- "Agreed Minute" de 15-12-87 (Fase III). 
É dividida em duas janelas, cada uma com tratamento 

distinto, descritas a seguir: 
fa) Primeira Janela 

-Dívida afctada: vencendo de 1'-1-86 a 31-12-87, com
preendendo valores originais e os resultantes dos reescalona
mentos_ anteriores (inclusive o "first intefesf' da segunda 
"Agreed Minute"). Inclui juros de mora. 

;--Data e Taxa de Consolidação: 31-12-87 ~ 7,65% ao 
ano. 

Valor de face: US$514,107,409.21. 
-Valor Consolidado em 31-12-87: US% 558,246,303.81. 
a) Segunda Janela 
-Dívida afetada: vencendo de 1?-1-88 a 31-12-88, com

preendendo valores originais e oS resultantes dos reescalona-
mentos anteriores, s-em juros _de mOra. -

-Data e taxa de consolidaçãÓ: 30-5-89 -9~,45%. 
- Valor de face = Valor consolidado~ US$ 

226,228,852.13.. . . ~ . 
-TOtal do valor consolidado da terceira "Agreed Minu-

te": US$784,475,155.94. 
Condições de ReescalonamentÓ: 
Taxa: Libor semestral mais 0,5% de "spread". 
-Pagamento do principal: em 10 prestações semestrais 

iguais e siucessivas, de 30,6-93 a 31-12-97 (10 anos com 5,5 
de carência). 

-Juros: semestrais, a cada 30-6 e 31-12, até 31-12-97. 
IV- "Agreed Minute" de 16-2-90 (Face IV): ~ 
Também é dividida em duas janelas, cada uma com trata-

mento distinto, descritas a seguir: 
a) Primeira janela 
-Dívida afetada: vencendo de 1"-1-89 a 31-12-89, com

preendendo valores originais e os resultantes dos reescalona
mentos anteriores (inclusive o "first interest" da terceira 
"Agreed Minute"). Inclui juros de mora. ~ . -~ 

- Data e Taxa -de consolidação: .31-12-89: .:.__10,77% 
ao ano. 

-Valor de face: US$379,761,105.15. 
-Valor consolidado em 31-12-87: US$401,955,568:62. 
Condições de Reescalonamento da Janela: 
Taxa: Libor Seinestral-inais 1,5% de "spread". 
- Pagamento do prinCipal: 12 prestações semestrais 

ij[uaisc s"cessivas, de_ 31:12-97 a 30c<J-20003 _ (13,5anos_c_orn 
oito de- carência). 

-Juros: semestrais de 30'6-90 a 30-6-2003.~ 
b) Segunda Janela: 
-Dívida afetada: vencendo de 1•-1-90 a 31-3-91 (valores 

originais e os resultantes de reescalonamentos anteriores), 
sem juros de mora. 

-V-alor de face = Valor consolidado: 
US$903 ,223 ,902. 95. 

Condições de reescalonamento da janela: 
-Taxa: Libor semestral mais 1,5% de "spread''. 
- Pagamento- de principal: 12 prestações semestrais 

iguais e sUcessivas, de 30-6-99 a 31-12-2004 (13 anos e 9 nleses 
com 8 anos e 3 meses de carência). 

-Juros: Semestrais, de 30-6-91 a 31-12-2004. 
Os juros vencidos de !9-1-90 a 31-3-91 terão condições 

espeCiais. Seu valor· total é de US$111,8-15,118.52 a serem 
pagos da seguinte forma: 30% na data de assinatura do acordo 
bilateral; 70% em 10 prestações anuais iguais e sucessívaS,
de 31-12-93 a 31-12-2002, sendo cobrados juros sobre esse 
saldo à Libor mais 1,5%. 

V- "Agreead Minute" de 21-4-91 (Fase V) 
Dívida afetada: toda a dívida polonesa em 1 "-4-91, com 

os juros calculados do último venciinento até 31~3~91. Exclui 
juros de mora. O total da dívida é de US$3,765,415,284.62. 

Condições: 
Esta "Agreead Minute" _contempla três opç,)es que têm 

o mesmo resultado prático: a) redução de principal; b) redução 
de juros; e c) capitalização de juros devidos sem incidência 
de juros simples ou compostos. O Brasil optou pela alternativa 
b) (redução dos juros). 

_ A forma de aplicação de redução da_ dívida prevê dois 
estágios comuns a todas as opçõe-s·:-

1 9) Redução imediata de dívida e reorganização ("Imme
diate Debt Reduction and Reoganization" a partir de 1 "-4-91 ): 
reduz o total da dívida em 30%, com 80% de redução dos 
juros nQs três primeiros anos. Repagarnento efn 18 anos com 
4,5 anos de carência, effi percentuais crescentes de amorti-
zação de 0,25% até 8,75%. ~ 

2~) Redução ã.dicional de dívida e-r~organizaçã~ (Addic
tional Debt Reduction and Reorganization" a partir de 
1°-4-91): reduz a dívida em mais 20%, totalizando assim 50% 
de redução. Os_ juros serão calculados com base em tabela 
redutora anexa à Agreed Minute. Repagamento em 18 anos, 
com 4,5 de carência, em percentuais crescentes de 0,25% 
a 8,76%. 

Taxa de juros: Libor semestral mais 0,6% de "spread" 
e juros de mora de 1% acima da taxa contratual. 

Art. 3~ Os desembolsos autoii.zados por esta Resolução 
não poderão ultrapassar os limite e condições estabelecidos 
pela Resolução n• 82, de 1990, do Senado Federal. 

Art. 4? Em qualquer hipótese, cópias dos atos, contra
tos ou acordos firmados com base no disposto nesta Resolução 
serão enviadas ao Senado Federal até 15 (quinze dias) após 
sua respectiva assinatura, na forina original e devidamente 
traduzidos para a língua portuguesa. 

Art. s~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,-Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 18, de 1985 (n~' 96/85, na Câmara dos 
Deputados), que aprova as coritas .do _Presidente da 
República, relativas ao exerCício finanCeiro de 1983, 
tendo _ _ 

PARECER favorável, sob n' 8, de 1992-CN, da 
Comissão" Mista de Planos, Orçamentos PúbfícOs e Fis
calização. 
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A matéria ficOu sobre a mesa durante 15 dias para recebi
mento de emendas. Ao projeto não foram ofereCidas emen
das. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno ún1co. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que 0- aprovam queiram pei'mancer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a- iedação final. 
A Secretaria da Mesa fará a comunicação ao eX:-Presi-

dente João Baptista Figueiredo. 

É o seguinte o projifó aprovado; 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 18, DE 1985 

(N' 96/85, na Câmara dos Deputados) 

Aprova as contas do Presidente da República, rela
tivas ao exercício financeiro de 1983. 

O Congresso- Nacional decreta: __ _ __ 
Art. I·.> Ficam ·aprovãdãS as-contas--preSfadas pelo Se~ 

nhor Presidente da Re-pública, relativas ao exercício_ fin_ã_oçe_l_iO 
de 1983, conforme disposto nos arts_._ 44, inciso VIII, e 31, 
inciso XXXX, da Constituição Federal. 

Art. 2" Este ecreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. -

Art. 3o Revogam-se as- disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 3: 

Discussão, em turno úriico, do Projeto_ de Decreto 
Legislativo n' 38, de 1989 (n' 1/87, na Câmara dos 
Deputados), qu aprova as contas do Presidente daRe
pública, relativas ao exercício financê"iió de 1985, te_ndo 

PARECER favorável, sob n' 10, de 1992-CN, da 
COmissão Mista de Planos, Orçam-ento p-úblicos e Fis
calização. 

A matéria ficou sobre a mesa durante quinze dias para 
receQimento de _emendas. Ao projeto não foram oferecidas 
emendas. _ . _ _ ._ 

Em discussão o projeto, cm turno único. (Pausa:} 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. - -=- · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permartecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado.-
A matéria vai à- ComisSãO Dirctora, para a redação final, 

após o que será feita a comunicação ao entãó Presidente -
hoje brilhante Senador- José Sarney. -

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N> 38, DE 1989 

(N• 1/87, na Câmara dos Deputados) 

Aprova as contas do Senhor Presidente da Repú
blica, relativas ao exercício financeiro de 1985 

O Congresso ~acional decreta: 
Art. 1 \' Ficam aprovadas as contas dO Seiihbr Presiden

te da República, relativas ao exercício financeiro de 1985, 

conforme disposto nos arts. 44, inciso VIII, e 81 XX, da 
Constituição Fe.deral. 

Art. 2<.> Este decreto legislativó entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições cm contrário. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Ite-m 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 46, de 1989 (n' 115/85, na Câmara dos 
DeputadOs), que aprová -as con"tas do Presidente da 

-República, relativas ao exercício financeiro de 1984, 
tendo 

PARECER favorável, sob n" 9. de 1992,CN, da 
ComissãO Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis
calização. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em_ turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que estiverem_ de acordo queiram per-

manecer sentadOs. (Pausa.) --
Aprovado. 
A- tnatéría Vai" à Comissão Diretora para a redação final, 

após o que se fará a comunicação ao então Presidente, João 
Baptista Figueiredo. 

--É o seguinte o projeto ap~ovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 46, DE 1989 . 

(N• 115/85, na Câmara dos Deputados) 

Aprova as Contas do Senhor Presidente da Repú
blica, relativas ao exercício de 1984. 

_ O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam aprovadas as contas prestadas pelo Se

nhor Presidente da República, relativas ao exercício financeiro 
de 1984, conforme disposto nos arts. 44, inciso VIII, e 81, 
inciso XX, da Constituição Federal. 

Art. 29 Es.te decreto legislativo entra em yígor na data 
de sua J)ubli.c~~ão. - - --

0 SR. PRESIDENTE -(Mauro Beneyides) -Item 5: 

Discussão, emtjHnb õnico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' I, de 1990 (n' 109/89. na Câmara dos 
Deputados), que aprova, com restrições, as contas do 

___ Presidente ___ relativas __ ao -~x~_r:çício financ_eiro de 1986, tendo · -- -.- -.---- --

PARECER favorável, sob n' ll,de 1992-CN, da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi~~ 
calização. 

A matéria ficou sobre a mesa-dura~te quinze- dias. Ao 
projeto não foram apresentadas emendas. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo- quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria Vai à Comissão Diretora, para redação final, 

após o que proCederemos à comunicação ao então Presidente 
José Sarney. 
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É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TÍVO 
N•l, DE 1990 

(N• 109189, na Câmara dos Deputados) 

Aprova, com restdções, as contas do Presi
dente da República relativas ao exercício financeiro de 
1986. 

O CO"ngresso Nacional decreta: 
Art. 1" Ficain aprovadas, com restriçõés~-aÇCõii_tãS do 

Senhor Presidente da República, relativas ao exercício de 
1986, conforme disposto nos arts. 44, inciso VIU, e 81 iriCiSo 
XX, da Constituiçâo Federal. 

Art. 2'' Este decreto legislativo ent~ar_á em vigor na data 
de sua publicação, revógadas as disposições em contráii0:--

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n9 20, de 1992 (ri~ 172/90, na Câm3ra dos 
Deputados), que aprova as contas do Presidente da 
República, relativas ao exercício financeiro de 1987, 
tendo 

PARECER favorável, sob n" 12, de 1992-CN, da 
Comissãó Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização. -

Em discussão o projeto, em turno drilCO.--{P-aiiS8.)-
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. _ - -
Os Srs. Senadores-que o--aprovam queham pe-rmanecer 

sentados (Pausa.) 
Aprovado. 
A matériã V ii à COmissão Diretoril -para a··reCúiÇão-ff{;"ãJ. 

É o seguinte O projeto aprovado:-

PROJETO DE DECRETO LÉGISLÀTÍVO 
N• 20, DE 1992 

(N• I72190, na Câmara dos Deputados) 

Aprova as contas do Presidente da República relati-
vas ao exercício financeiro de 1987. -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam aprovadas as contas do P_residen_te daRe

pública, relativas ao exercício- financeirO ·de 19ªZ~ conforme 
disposto nos arts. 4'", inciso IX e 84, inciso XXIV, da Consti
tuição Federal. 

Art. 2~- Este decre-tO Legíslativo entra em vjgor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 8: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 27, de 1992 (apresentado pela Comissão de As
suntos Económicos como conclusão de seu Parecer n" 
163, de 1992), que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a transferir os recursoS aprovados pela 
Resolução n" 377, de 1987, do Senado Federal, do Mu
nicípio de Almenara para o Município de Governador 
Valadares. 

Em discussão o projeto, em turno únci6. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a ·palavra, encerro a discussão. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam 

sentados. (Pausa.) 

À provado. 
Fica prejudicado o Ofício s/5, de 1991, que versa sobre 

o mesmo assunto. 
A matéria vai à Comissão Diretora, paia a re-dação fi"nal. 

É o seguinte o projetq aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 27, DE I992 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a transferir os recursos aprovados pela Resolução do 
Senado Federal n~ 377, de 1987, do Município de Alme
nara para o Município de Governador Valadares. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'! É o GOverno do Estado de Minas Gerais, nos 

termos da Reso!uçãodo Senado Federal n' $8, de 1990, autori
zado a transferir os recursos aprovados pela Resolução n" 
-377, de 5 de dezembro de 1987, contratados jun_to à Caixa 
Econômíca Federal e destinados à co_nstrução de uma mini pe
nitenciária no Município de Almenara, para idêntica finali
dade no Município de Governador Valadares. 

Art. 29 Esra resolução entra em vigor 11:a data de_ sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 9: 

_ Discussão, em prirrieiro turno,_ da Proposta de 
Erriéndâ à Constitúiçào ·no 2. de 19'92, de autoria do 
Senador Francisco Rollernbe~g e outros senadores, q~e 
inclui artigo no texto da COnstituição Federal, confe
rindo competência ao Congre~so Nacional para desti
tuír Ministros de Estado e Secretário da Presidência 
da República. (2• sessão de discussão.) 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar _da palavra, a discussão· 

ter_á prosseguimento na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides) -Item 10: 

Discussão, em primeiro turnõ~ da Proposta de 
Emenda à Constituição n'il 3, de 1992, de autoria do 
Senador Odacir Soares e outros senadores, que altera 
dispositivo da Constituição Federal, (2~ sessão de dis
cussão.) 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, a discussão 

terá prosseguimento na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 11: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'58, DE 
1991 

(Induído em Ord~D;l do Dia, nos termos_ do art. 
172, I, do Regimento Interno.) 

De autorioa do Senador Mansueto de Lavor, que 
estabelece _critérios, e mecanismos para a concessão de 
incentivos ao desenvolvimento das regiões Norte e Nor
deste e do_ Estado do Espírito Santo, e dá outras provi
dências. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador ~eni V eras para relatar o projeto. 

O SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores o projeto de lei que 
ora se examina, da autoria do nobre Senador Mansueto de_ 
Lavor, propõe critérios e mecanismos novoS à concessão de 
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incentivos fiscais às regiões Norte Nordeste e ao Estado do 
Espírito Santo. -

Fundamentalmente, o projeto de lei altera de forma radi
cal e sistemática a cap-tação de recursos, em favor das referidas 
regiões, instituída pelo Decreto-Lei n~ 1.376, de 12 de d_ezem
bro de 1974, e mantida pela Lei no 8.167, de 16 de janeiro 
de 1991. Pela proposta, extingue-se a faculdade de as pessoas 
jurídicas optarem por aplicar parcela do Imposto de Renda 
devido,_ a título de incentivos fiscais, no Fundo de Investi
mentos do Nordeste- FINOR~ no Fundo de Investimentos 
da Amazônia-" FINAM e no Fundo de Recuperação Econó
mica do Estado do EspíritO Santo - FUNRES, instituídos, 
respectivamente, pelos Decretos-Leis n' 1.376174.e n' 880/69. 
O projeto mantém esses Fundos, assim como os órgãos gesto
res e os agentes financeiros, qUe, juntoS, -oocmpõem a malha 
de captação, administraçãO e distribuição dos recursos_ para 
o desenvolvimento daquelas regiões (art. 1~'). 

Desvinculada a sistemática do imposto de renda, os recur
sos financeiros dos Fundos passam a ter origem ou no própriO 
orçamento da união, mediante dotação orçã.mentária, ou são 
origináriOs de contribuições diversas, de amortizações, juros, 
lucros, dividendos, quotas de risco e de outras receitas deriva
das das aplicações (art. 2'). 

O projeto preVê uni prazo de quinze anOS âe -nlàOUtenção 
do incentivo sob a forma de dotação orçamentária, estabele
cendo, como ponto de partida, que o montante de recurso 
a ser repassado anualmente aos respectivos Fundos não poderá 
ser infetiõt-à media anual dos incentivos fis_cais_ decorrentes 
das opções das pessoas jurídicas no qüinqüênio 1985-1989, 
computados os valores destinados ao PIN e ao Proterra, no 
mesmo período, corrigido~ monetariamente (art. 39)_. 

Os recursos adminiStrados pelos Fundos deverão ser apli
cados em empréstimos para atividades do setorprivado (40% ), 
em participaçõeS de capital (30%) e em projetds de infra-es
trutura econónmica e sucial (art. 4"). D Projeto p-rivilegia 
as microempresas, pequenas e médias empresas e os pequenos 
produtores rurais , quando determina qi.Ie Os recursos dos 
Fundos que lhes forem destinados, em empréstimo e para 
participação de capital, poderão atingir até setenta e cinco 
por cento do investimento total de cada projett>. Nos demais 
casos, :::. aplicação- dos recursos dos Fundos poderá atingir 
cinqüenta por cento do investimento (art. 5~'). 

Dos recursos aplicados em empréstimoS ·aõ setor privado 
e em aplicação de capital, pelo menos setenta por cento serão 
destinados a projetas de microempresas, pequenas e médias 
empresas e de prodUtores rurais e respectívas cooperativas 
e associações com assistêricia técnica_dos_órgãos gestores. 

O projeto determina que os empréstirrios a atividades 
do setor privado se submetam a condições de atualização pela 
menor taxa de índices oficiais e que sejam classifiCados como 
prioritáriCiS, pieferenciaos e comuns, para efeito de fixação 

de taxa de juros e prazós diferenciados, tudo de acordo com 
elenco de objetivos e metas da política de desenvolvimento 
regional, priorizando expansão do emprego, produção de ali
mentos, tecnologia, capacitação de mão_-de-obra, interiori
zação do desenvolvimento, desconcentraÇão da renda e demo
cratização do capital (art. 7•). 

Prevê-se o ca-ncelamento de parte da dívida contraída 
por empréstimo, na hipótese de êxito excepciórial do empreen
dimento, em termos -de instalação do projeto e geração de 
empregos produtivos (art. 8'). 

A aquisição de quotas e ações, pela União, dependerá 
do alcance dos objetivos fixados para o desenvolvimento da 

região. O Projeto prevê a venda das ações ou quotas adqui
rida~ pela União, em circunstâncias que não impliquem perdas 
ou transferência _de controle (art. 9~'). 

Pelo Projeto, serão beneficiárias apenas aquelas empresas 
que tenham pelo menos cinqüenta por cento de seus ativos 
aplicados na região (art. 10). 

Os projetes públicos, de infra-estrutura econ~roica e so
cial serão executados por entidades públicas nos setores de 
saneamento, transportes, eletrificação, irrigação, treinamento 
e extens_ão em técnicas agr:oindustriais, ensino básico e saúde 
pública, dando-lhes trinta por cento dos recursos adminis
trados pelos Fundos (art. 11). 

Os arts. 12, 1~._14 do projeto de lei dizem respeito a 
a~pectos de administração dos Fundos, e o art. 15_preceitua 
que se aplicam ao Fundo de Recuperação Económica do Esta~ 
do do Espfrito Santo - FUNRES e ao Grupo Executivo 
para Recuperação Económica do Estado do Espírito Santo 
-GERES as disposições do projeto de lei. 

Concordamos com o nobre Senador Mansueto de Lavor, 
autor da ProposiÇão ora Sob exame, que os incentivos fiscais 
criados com a finalidade de extinguir as disparídades sociais 
e econôrnicas ficaram muito aquém dos objetivos iníciais, es
pecialmente no Norte e no Nordeste. São passados mais de 
trinta anos da instituição de benefíciOs e da criação· da Sudene 
e da SUDAM, tempo suficiente para se fazer uma avaliação 
segura dos resultctdos positivos e dos malogros do sistema. 

É certo que houve avanços e que as regiões beneficiadas 
não ostentam a mesma face de três décadas atrás. Todavia, 
as disparidades entre as diversas regiões do país e os desníveis 
intra-regionais, longe de diminuírem, desceram de maneira 
preocupante, mercê dos defeitos do sistema, A orientação 
das incentivos favoreceu grupos industriais e latifundiários 
dilapidadores dos recursos naturais das regi~es menos favore
cidas. Também é _vei-dade que os sistemas de aplicaçãq de 
recursos ensejaram distorções e desvios, como fazem prova 
as constantes denúncias de transferências de renda injusti
ficáveis. 

Uma simples alteração na legislação não seria bastante 
para corrigir as distorções e extrair-dos incentivo_s fiscais todos 
os benefícios de que o sistema é capaz. O nobre Senador 
Mansueto de Lavor, autor do Projeto, propõe uma transfor
maçãO radical na atual sistemática, com a -extinção da opção 
das pessoas pelo incentivo~ como forma de captação de recur-
-sos, os quais passam -a originar-Sé de dotações_ orçamentárias. 
O sistema proposto prima pela transparência na geStão dos 
recursos, pela previsibilidade do montante destes e por um 
controle de sua aplicação, o qUe não o-rorre atualmente. O 
repasse dos recursos aos Fundos não é gratuito, prevendo-_se 
a sua recuperação com as receitas· dos empreendimentos bene
ficiados, em condições de financiamento favoráveis. A pro

-po-sta possibilita a auto-suficiêiú::ia -dos Fundos de Inve_stimen
tos, dispensando graditivamente as dotaçõe-s do Orçamento. 

As medidas preconizadas no projeto de lei - estamos 
convencidos - são capazes de garantir a captação uniforme 
e constante dos recursos e de evitar a sua concentração apenas 
nos projetas de grandes empresas, que não deveriam, em 
-princípio, necessitar de ajuda subsidiada dos órgãos públicos. 
Permitem, ainda, o acesso dos pequenos empresários aos re
cursos dos Fundos de Desenvolvim~nto, incentivando, dessa 
forma. a interiorização _e expansão de pólos de desenvolvi
mento. · _ _ _ 

A propoSição dá ênfase ao aPóiO àS pequenas e médias 
empresas, sem, entretanto, deixar de conte_mplar também os 
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empreendimentos de amior porte, tão necessários aos desenM 
volvimento económico. Assim, o projeto não mlniiniza a gran
de empresa, como se poderia pensar à primeira vista. Tanto 
que, pelo art. Y, permite-se que os recursos administrados 
pelos Fundos, aplicados em empréstimos para atividades do 
setor privado e em participações de capital, poderão constituir 
até cinqüenta por cento do investimento total dos empreen
dimentos de maior expressão, podendo ser computados no 
capital próprio imóVeis e benfeitorias empregados no projeto. 
Também se permite a utilização, pelas grandes empresas, de 
quarenta por cento dos recursos totais dos Fundos, aplicados 
em empréstimos e pai'ticipações de capital. Ê o que consta 
do art. 6'-' do projeto. Este dispositiVo, combfnado com o 
citado art. 5'', faz ruir o possível argumento de que o Projeto, 
em sua estrutura básica, institui lim modelo _que conduz a 
uma pulverização dos recursos financeiros pela distribuição 
a um grande número de pequenas empresas. 

O Fundo de Recuperação Econômicas do Estado do Espí
rito Santo -FUNRES e o Grupo de Recuperação Económica 
do Estado do EspíritO-Santo .::.:..--GERES, aos quais se aplicarão 
as disposições do projeto, nos termos do art. 15, vêm passando 
por um processo_ de adaptação e reformulação que, de certa 
forma, eliminou imperfeições, possibilitãndO ·uma abertura 
para empresas de pequeno porte sem inibir o apoio a projetes 
de maior impacto sobre a economia· estadual, atendidos sob 
a forma do mecanismo de apoio baseado em debêntures e 
participação societária. · 

Sugerimos incluir no art. 49 do projeto de lei um inciso 
para contemplar aplicações em debêntures, alterando a com
posição da aplicação dos recursos. 

O art. 10 do projeto determina que fárão jus apos bene
fíCios as- em"[>resas com pelo menos cinqüenta por cento de 
seus ativos aplicados na região, o que poderá dificultar a im
plantação de empreendimentos de fora da região. Sugerimos 
atribuir um percentual mínimo de quarenta por- cento· dos 
recursos públicos aos projetes de empresas que tenham pelo 
menos cinqüenta·por cento de seus ativos na região, abrindo-s_e 
às demais empresas, às que não se "en:quatlram -~-a hipótese __ 
acima;a possibilidade de ter acesso a até sessenta dos rec_ursos. 

O projeto de lei tein o mérito de propor medidas~ que 
reputamos de grande significido para o desenvolvimento so
cial e económico das regiões_contempladas, por isso aperfeiçoa 
e democratiza o sistema de incentivos fiScais. Por Suas propos
tas, o projeto harmoniza-se com os obje_tívos de eira_dicar 
a pobreza e reduzir as desigualdades· regionais, como estabe
lecido no inciso III do art. 3"' da Constituição Federal. 

À vista d_o exposto, e considerando os aspectos de consti
tucionalidade, juridicidade, regimentalidade e d~ boa técnica 
legislativa, presentes no projeto de lei ora examinado, _mani
festamo-nos favoráveis à sua aprovação, com· as seguintes 
Emendas modificittivas: 

EMENDAN'1 

Dê-se ao art. 49 do PL$ n' 58, de 1991, a seguinte redação: 
. "Art. 4» C?s _recursos administrados pelo Finor e pelo 

~~~am serão aphcados da seguinte forma, nas respectivas re
gtoes. 

I- até trinta, por cento, em empréstinioS para advidades 
do setor privado; - -- -

II- até vi':te por cento, em particip~fÇõis ae capital; 
III- até vmte por cento, em debêntures co·nversfveis· 
IV- o restante, em p~ojetos públicos de infra-estrut~ra 

económica e social." 

EMENDA N'2 

"Dê-se ao art. 10 do PLS n' 58, de 1991, a seguinte 
redação: 

"Art. 10. Aos projetos de empresas que detenham pelo 
menos cinqüenta por cento de seus ati vos investidos na região 
será atribuído o percentual mínimo de_ quarenta por cento 
dos recursos públicos aplicados para a realização dos objetivos 
desta lei." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui favoravelmente ao projeto, juntamente com as Emen
das n"' 1 e 2 que apresenta. 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco s.ess_ões ordi~ 
nárias. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Item 12: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 9, DE 1990 

(N• 4.432/89, na Casa~d~ origem) 

Cria o Programa Diário do Congresso Nacional 
para divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo na 
televisão, e determina outras providências. 

O Sr. MarcoMaciel- Sr. Presidente, peço apala
vra, pela ordem. 

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

O SR- MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, no avulso 
da minha Ordem do Dia não consta esse item 12. Não 
sei do que se trata. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -No
bre Senador Marco Maciel, a Mesa acolhe a reclamação 
de V. Ex~ Realmente, houve Um lapso. 

A Presidência retira a matéria da Ordem do Dia, 
para apreciação posterior. 

O SR-. MARCO MACIEL - M;uiio. obrigado a 
V.Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 
1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Le_i do Senado n9 26 de 1991-Complementar, de autoria 
do Senador Ronaldo Aragão, que altera Lei Comple
mentar n9 41, de 22 de dezembro de 1981, tendo 

PARECER favorável, sob n' 39, de 1992, da Co
missão de Assuntos Económicos. 

A Presidência lembra aos Srs. Senadores que esta votação 
exige quorum qualificado. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) , 

VOTAM "SIM" OS SRS: SENADORES: 
Beni V eras 
Chagas Rodrigues 
Dario Pereira 
Elcio Alvares 
Esperidião Arnin 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
Josaphat Marinho 
Jose Eduardo 
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Jose Fogaça 
Jose Richa 
Jutahy Magalhães 
Lucidio Portela 
Marco Maciel 
Meira Filho 
Nelson Wedekin 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito-
Ruy Bacelar. 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
Gérson -cama ta 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :-Vou procla-
mar o resultado. 

Vortam SIM 19 Srs. Senadores, e NÃO 1. 
Total de v:otos 20. 
Não há quorum para apreciação desta matéria. Entendo 

que as Lideranç_as_es_tão se_ articulando para buscar uma solu
ção consensual e que a safda do plenário de vários Srs. Sena
dores se deveu, exatamente, a ess_es entendimentos que ainda 
não foram concluídos. _ 

A Presidência considera que foi utilizada. a obstrução 
parlamentar, que a Mesa entende como procedente em maté
rias complexas como a que agora se discute. 

O Sr. Mansueto de Lavor~ Sr. Presidente, peço a pala~ 
vra, pela ordem. 

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

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, peço 
registrar o meu votO "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi-
dência consignará o voto de V. Ex~ _ ____ _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. ConCedo a palavra ao nobr~ Sena~ 
dor Jutahy Magalhães. . . . . __ = 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,_Srs. Senadores, tornei 
a iniciativa de apresentar uma Proposta de Emenda Constitu~ 
cional, que está numerada sob o n"' 4, de 1992, subscrita por 
mais cinqüenta e um ilustres parlamentares desta Casa. 

A Proposta visa à alteração do disposto no art. 47 da 
Constituição, quanto ao quorum de presença, ali eXigido para 
as deliberações de cada Casa do_ Congresso Nacional e das 
suas Comissões. -

CornO se sabe, pela norma vigente o referido quorum 
é de presença da maioria absoluta dos membros das Casas 
Legislativas. 

De acordo com a proposição que apreSentei, esse quorum 
fica reduzido para, no mínimo, um terço, imirilida a exigência 
constitucional de maioria ·simples de votos para a tomada 
a deliberação. ~ -

Na Justificação da Proposta, apresento-as ordens de argu~ 
mentação para fundamentar a medida. 

De início, ressalto que, cm decorrência de ampla pesquisa 
realizada sobre o assunto, pode-se afirmar-, categoricamente, 
que essa matéria não constitui regra- de natureza constitucional 
na esmagadora maioria dos países. Trata-se, efetivamerite, 
de matéria regimental, entregue, portanto---;-ã livre decisão 
dos parlamentares, fundada que é na necessidade ou na conve-

niência de a regra sobre o assunto ser flexívil,--díülda pela 
própria experiência oparlamentar e legislativa. 

_ Na Justificação da Proposta; dou o exemplo dos Estados 
Unidos da Améríca onde prevalecem a regra prevista no item 
1, da seção 5, do art. 19 de sua Constituição, nos termos 
cuja tradução ora reproduzo: 

"Cada uma das Câmaras será o juiZ da eleição, votaçãO 
e ·qualificação de seUs próprios ·membros, e em ·cada urna 
delas a maioria constituirá o quorum Dece~ssárió pafá delibeià.r, 
mas uril número menor poderá prorrogar a sessão, dia-a-dia, 
e poderá ser autorizado a compelir os membros a:use-ntes_ a 
comparecer, de modo e niediante as penalidades que cada 
uma das Câmaras estabelecer." 

A Suprema Córte norte-americana, interpretando o sen~ 
tido e o alcance dessa norma constitucional, decidiu, no caso 
United States vs, Ballin, em c.onclusão, que: · 

·-. _ ''Es~á-~ _por conseguinte, na competência da Casa 
eleger ~.étqdo .'-Il:l.e _s.eja- ra.zoá\~~1 para assegurar a cir
cunstância" (in "The Constitucional of tlle UOited STã~ 
tes of America Annotad~e",_U.S.Printing Office, 1938 
pág. 13). 

Na realidade, Sr. Presidente, _Srs. _Senadores, a fórmula 
tradicionalmente adotada entre nós, de fixar no t_e_xto consütu~ 
dona! esse quorum, não convém ao próprio Poder Legislativo 
e aos interesses reais da sociedade brasileira por ele represen~ 
tada. A regra constitucional aprisiona o Farlamentar e, nessa 
exata medida, entrava o processo legislativo. 
'""''-~ Cada vez mais exigem de nós o cumprimento da missão 
principal para a qual fomos eleitos, que_é a de legislar. Nossa 
resposta a essa exig_ência não tem sido satisfatória, tantO que 
q Congresso ~aciçmal aparece como uma das institUiÇõeS de 
menor prestígio e credibilidade nas pesquisas de opinião. -So
fremos_, sistemati_ca~ente, campanhas de de_srnoralização do 
nosso trabalho_. 

Não fora a natural complexidade da atividade político
parlamentar, entremeada dos choques e conflitos de interesses 
partidáriOs, ainda temos de superar as dificUldades impostas 
pela rigidez das regras relativas a quorum. 

·-··É possível descobrir, na intenção do Constítuillte; ã Von
tade de imprimir o máximo de legitimidade e de representa~ 
tividade às reuniões do Parlamento. Daí o critério adotado
de pi"esenÇa da maioria absoluta de seus membros. Essa inten
ção, porém, não condiz com a nossa--realidade, pois o que 
temos, na prátic~. é .a utilização indevida da exigência do 
quorum para não dar quorum, ou seja, para esvaziar o Plenário 
e desse modo __ impedir a discussão _e votação das matérias 
em tramitaç-ão-.-A conveniência; portanto, -do inte!sse eventual 
de partidos ou de blocos majoritários em relação a cada maté
ria -contrastando com o interesse permanente da sociedade 
-é o que dita as manobras tendentes a esvaziar .e iihpedir 
o exercício da parcela da competência mais importante, ine~ 
rente ao mandato eletivo, que é a de deliberação pelo voto. 

Logo, a legitimidade pretendida pela aplicação da norma 
constitucional se tpr~a inoperante pela ação (ou inação?) da 
maioria parlamentar que se ausenta. 

Assim, a instituição é atingida, os parlamentares cons
cientes de sua responsabilidade ficam impedidos de desem~ 
penhar sua missão, e a Nação é a maior prejudicada. 

A valorização do voto _ _do_ parlamentar deve ser entendida 
como objetivo mais importante a ser obtido com as regras 
sobre o quorum. De nada adianta prestigiara a prerrogativa 
do voto parlamentar com a exigência de presença da maioria 
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absoluta de_ membros do Legislativo, se essa prerrogativa é 
praticada como faculdade de manobra para não permitir que 
a minoria vote. Não constituindo uma obrigação sujeita a 
sanção pelo seu depoimento, o exercício da prerrogativa do 
voto parlamentar, embora seja um dever, é efetivado, usual
mente, como uma espécie de direito alternativo- diria me
lhor optativo, pois na prática se ttansf6ffiül riuma faculdade 
- de querer ou não cumprir -o dever. É uma espécie de 
direitO de não se submeter ao dever. 

A eficácia do mandamento constitucional do auorum de 
presença da maioria absoluta, para que as reuniÕes delibe
rativas do Parlamento possarrrocorrer, dependeria, portanto, 
de a Constituição expressamente obrigá-lo sob pena de san
ções também determinadas. Fosse, assim, à semelhança do 
voto eleitoral obrigaório, cOm todas as conse.qüêncüiS pero 
não comparecimento às urnas: 

No caso do voto eleitoral ocorre exatamente o contrário 
do que se exige para o voto do parlamentar. Ali. quer-se 
a representatividade da totalidade do colégio eleitoral, mas 
a legitimidade do sufrágio rião depende dela mesma na hiopó
tese de eleição majoritãtla jior maioria-ab~oluta, poiS al só 
se consideram os votos válidos. Para o voto parlamentar, ·exi
ge-se a representatividade da maioii_a ãb~oluta_ dos m~mbros 
das Casas LegislatiVas cOmO preSsuposto- da ·legifilnid3de-dO 
sufnigio. · - _ , 

E de indagar-se dos Srs. Senadores e sros Senadoras: se 
o voto eleitoral fosse facultativo;·exigida, porém, a presença 
mínima da maioria absoluta de eleitores como pressuposto 
de legitimidade do sufrágio,-será que terfamos representação 
política congressual JlCSt~ Paí~·- de ~ns tempos para cá? __ 

Insisto na questão da valorização do voto do parlamentar. 
Parece-me claro que esse é o caminho para a retomada do 
prestígio ·do Congresso. Que respostas temos a dar. quando 
se divulga aos quatro cantos do Pafs que nós não trabalhamos, 
que nós não faz_emos_nada? Não nos dão espaço, sequer ouvi
dos, para justificar-o que só nós sabemos, isto é, que trabalha
mos, sim. os que querem e os que o fazem, Ii.ãs Comissões 
e até mesmo no Plenário, mas qu·e não conseguimos votar, 
porque somos presas dos omissos, intencionais ou_ não. 

É inadmissível que aqueles que querem cumprir, efetiva
mente, seu mandato _continuem impedidos de honrá-lo pela 
dependência em que se_ encontram dos omissos. 

Votar é uma obrig3çã·o do parlamentar. A busca do con
senso, do entendimento político, é válida e desejável, mas 
até o limite de não prejudicar ou não Dão imPedir as delibe-
rações sobre matérias "importantes para o País. -

Nesse sentido, a alteração pretendida com a Proposta 
de Emenda Constitucional de que estou tratando neste discur
so, vem ao ·encontro da libertação do voto parlamentar, da 
sua própria valorização e até da modernidade, tão em voga 
no discurso de muitos, mas só presérite na piáticà-de poucos. 

Cito um ~xemplo do -que ocorre- no Paifamento de uln 
país do Primeiro Mundo, o Japão. Lá, com inegável sucesso 
-conforme consta da Justificação da Proposta_- adotou-se, 
como critério de legitimidade, a exigência da presença de 
um n~mero que reprc""'nte um terço do total dos membros 
da Dieta. 

Eis a norma: 
"Nenhuma das Càmaras funcionara sem- ã:presençtrc:k~. 

no mínüiló, um terço-Ou mais. do número total de membros. 
Todos os assuntos em discussão serão decidios, em cada 

uma das Câmaras, pela maioria dos membros presentes salvo 

a exceção estipulada na Constituição e, no caso de haver 
empate, o presidente decidirá a questão.'' 

A nossa realidade_ de_ hoje tem como conseqüência o des
prestígio do Legislativo como um todo, mercê das manobras 
parlamentares, ·que podem até ser legítimas, mas que por 
omissão impedem a votação de importantes matérias. Aléin 
disso, ã prática nefasta do voto de liderança e a verdadeira 
ditadura de alguns líderes contribuem decisivamente para esse 
desprestígio. De roldão, aqueles que desejam trabalhar e mo~ 
vimentar a pauta de matérias dependentes de votação também 
acabam desmoralizados. 

A proposta que ora tramita nesta Casa e para a qual 
peço o voto favorável da maioria de meus pares tem um grande 
mérito. É o de permitir, pela redução do quorum de presença 
para um terço, que a pauta de matérias- ·seja deSobstruída, 
que as votações sejam ativadas e que a produção legislativa 
volte a corresponder às expectativas do País. 

O grande mérito ainda não é esse. O grande mérito está 
em que, uma vez aprovada a medida, os parlamentares ope· 
rantes, mesmo que não representem a maioria, ensejarão a 
presença de um maior número, pois a mera retirada do plená
rio de qualquer partido ou bloco não garante o adiamento 
da votação, propiciando assim a presença do maior número 
possível de parlamentares para obter maioria na votação. Em 
outras palavras, a diminuição do quorum determinará a pre
sença de um maior número de parlamentares para obter a 
vitória, no voto. 

Ganhará o Congresso como instituição e ganhará a Na
ção. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL -SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•• e Srs. Sena
dores, ao longo de quase duas décadas a inflação, tal qual 
um imbatível monstro de várias cabeças, continua destruindo 
nossos esforços visando à construção de uma sociedade mais 
forte e mais equânime. 

Esse quadro dramático repete-se há v~r16s anos-, perpaS
sando inclusive diferentes governos, já sem nenhum alento 
para nossa população. Em nome da inflação reduzem-se salá
rios e orçamentos, cortam-se_ verbas e sunsídios, interrom· 
pem-se planos e polític:as. caem ministros e assessore3. À pri
mazia para o combate à inflação _é, muitas vezes, implemen· 
tada de forma abrupta e impensada, ignorando outras nece_ssi
dades que nãO podem ser escamoteadas em sua importância. 

- É através desse prisma que queremos aqui endossar o 
pleito do Sindicato Nacioinal dos TrabalhadoreS de Institui: 
ções de Pesquisa Agropecuárias e Florestal - Seção Sindical 
CNPT - Embrapa por que sentimos de pertinentes e justas 
suas reivindicações. 

Funcionários e pesquisadores do Centro Nacional de Pes
quisa de_ Trigo - CNPT - querem informar à sociedade 
e aos seus representantes o irreperável prejuízo que vem ocor
rendo na empresa. Testemunham eles que, há tempo, em 
razão do reduzido orçamento destinado à empresa, a mesma 
vem sofrendo um processo de sucateamento acelerado de seus 
Jaboratórios, máquinas e equipamentos. Em razão disso estão 
seriamente prejudicados programas de pesquisa cujas conse
qüéiicias deritro de pouco tempo se refletirão nos usuários. 

Para o ano de 1992, a dotação orçamentária do CNPT, 
para a rubrica de custeio, conforme orçamento da empresa 
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aprovado pelo Congresso Nacional, é de Cr$1.079.208.0ÔO,OO. 
Deste valor, 48,5% foi contingenciado pelo Ministério-da Eco
nomia, liberando apenas o equivalente a 0,69% para o 1 '? 

trimestre e 8,7% para -o zo trimestre. Acresce, Senhor Presi
dente, que o maior volume de trabalho no CNPT é com cultu
ras de inverno cujo plantio é realizado neste semestre. À 
semelhança do que ocorre com a colheita, que tem seu tempo 
certo, pouco voltará a liberação de recursos nos demais trimes
tres se não dispuserem de dinheiro para a iristalação de experi
mentos. O restante, se liberado, além de insuficiente terá 
seus valores corroídos pera-inflação. -

Está tão grave a situação orçamentáiiii para custeio que 
as unidades da Embrapa já não dispõem de numerário em 
caixa, para o pagamento da luz ou do telefone. Os salários 
dos pesquisadores têm atualmente seu poder de compra redu-
zido a 1/4 do valor de ganho de maio de 1991. . 

Aqui se configura o ponto fulcral da questão. Não há 
corno se ter uma agricultura desenvolvida sem a base da pes
quisa. Essa prioridade no combate à inflação- páde acarretar 
em termos futuros, mas _danos do que benefícios. 

Registro aqui as próprias palavras dos funcionários e pes
quisadores: ''Sem pesquisa não há tecnologia, sem tecnologia 
não há produtividade, sem produtividade vem a dependência 
de alimentos, sem alimentos e. sem moeda forte para com
prá-los vem a exploração, a carência, a humilhação ... " 

Sr. Presidente, precisamos sair deste círculo-vicioso: em 
respeito à inflação se có-ftam as pesquisas, o desenvolvimento 
tecnológico e os bons resultados duradouros na agropecuária, 
sem falar hic et nunc e na·'educação e na saúde. Sem_ esses 
investimentos e pesquisas acabamos sem perspectivas· Contra 
a inflação. 

Por essas razões, Sr. Presidente, expresso minha solida
riedade ao documento enviado por funcionários da Embrapa, 
cujo teor peço-lhe que seja transcrito nos anais. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR EM SEU PRONUNCIAMENTO: . . . . . 

EMBRAPA, UMA EMPRESA EM AGONIA 

PreocupadOs com a: sobrevivência da E"niPresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Einbrapa), diante da polítiêa: eco
nómica no país, pesquisadores e funcionários do Centro Nacio
nal de Pesquisa de TrigO- (CNPT), entendem que devem infor
mar à sociedade e aos seus representantes 'o- que vem-ocor-
rendo na Empresa". - ' · -

Há tempo que a Embrapa tem seu orçamento reduzido, 
provocando o sucateamento acelerado de seus laboratórios, 
máquinas e equipamentos. Isto traz prejuízo-s incalculáveis 
para o andamento dos programas ·de pesquisa e seus efeitos 
negativos serão; em breve, sentidos pelos usuários. Veja 6 
que ocorre no CNPT, que não é diferente· do que acontece 
com as demais Unidades da Embrapa. 

A dotação orçamentária do CNPT p-a-ra.-o-ãhó-de 1992, 
para a· rúbrica de custeio, conforme orçamento da empresa 
aprovado pelo Congresso Nacional, é de Cr$l.079.208.1l00,00. 
DeSte valor. 48,5% fofCóiltiflgeildado pelo Ministério da Eco
nomia,liberando apenas o eqUivalente a 0,6%'para o 19 trimes
tre e 8,7% para o 2\>trimestre. Ressalta-se qt.ie o maior volume 
de trabalhos no CNPT é com CUlturas de ínverno, que têm 
o seu plantio neste semestre. Pouco vale a liberação de recur
sos nos demais trimestre:s-se--não dispormos de dinheiro para 

a instalação dos experimentos. _O restante, se liberado, além 
de insuficiente, terá seus -vã:Iores defasados pela inflação. 

As dotações orçamentárias, para o custeio, não são sufi
cientes para atender os gastos mínimos. É comum as unidades 
da Embrapa não terem numerários em caixa para o pagameii.to 
de luz ou do telefone. Os salários dos pesquisadores, têm 
atualmente seu poder de compra reduzido a 114 do valor de 
ganho em maio de 1991. - -

Não há como se ter uma agricultura desenvolvida sem 
o suporte da pesquisa e a agricultura é a bas.e para o desenvol
vimento do país. Afora, isso investir em pe-'" ,·.:isa é tanibém 
um 6timo negócio. Estudos recentes realiz.idos. nas-principais 
indúst.rias americanas mostram que investimentOs ·em -dência 
e tecnologia apresentam altas taxas anual de retorne, da ordem 
de .30%. à sociedade. Em ciêrtd.a e tecnologia na agricultura, 
os resultados são ainda maiores. Te_cnologias geradas no 
CNPT, proporcionaram, no período 1974-1991, _altas taxas 
anuais de retorno, da ordem de 80%, à sociedade, significando 
que cada Cr$1 ,00 investido apresentou um retOrno de Cr$1,80. 

A produtividade média da lavoura de trigo-, antes da cria
ção da Embrapa, não ultrapassava aos 900 kgfha, enquanto 
·que, nos_ campOs eXperiment3is, atirigia-se, no mâxim.b; a pro
dutividade de 2.000kglha de grãos. Nos últimos arios, a média 
nacional atingiU 1800 kglha, com lavouras produzindo acima 
de 5.000 kg/ha e a experimentação já superando os 8.000kg/ha. 

A política económica do governo vem determinando, sem 
a devida análise, cortes lineares nas despesas do Estado. Isto 
tiaz, prejuízos incalculáveis à sOCü!dade_e compromete o de
senvolvimento do País. Sem pesquisa não há tecnologia, sem 
teCilologiã não há produtividade, sem produtividade vem a 
dependência de alimentos, sem alimentos e sem moeda forte 
para comprá-los vem a exploraçãO, a carênCia, a hUmilhação, 
o país prestado de joelhos perante o poderio económico inter
nacional em busca de comida pâra seu povo. É isto que deseja
mos p-a:ra o Brasil do Futuro, o Brasil Moderno? 

Neste sentido, conclamamos a sociedade e seus legítimos 
feP.resenta"nCes que se uflãm conosco nesta tarefa de convencer 
as autoridades governamentais do graye erro que estão comen
tendo, ao patrocinar C> desmantelamento desta Empresa. A 
Embrapa, em agonia:, a- Agricultura Nacional, o Brasil, neces
s1i~ sciffient~ do seu apoiO, rilas sobretudo, de sua resposta 
efetiva na defesa de·s_ua sobrevívênCia. · - · 

SINPAF- Sindicato Nacional dos Trabalhadores de lns
tititlções de PesquiÚAgrópecuária e Florestal~ seÇão ·sindi

cal CNPT/Embrapa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mareio Lacerda. 

O SR. MARCIO LACEROA (PMDB _:__ MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente~ Sr .. ' e Srs. Senadore-s, 
a Lei n' 8.210, de ~de julho de 1991, criou a Àrea de Livre 
Comércio de Guaj3rá-Míf1in, no bstado de Rondônia. · 

A exposição de motivos que justificou a referida lei res
salta que "a criação da Área de Livre Comércio naquele Esta
do consolidará um corredor de exportação e abastecimento 
do noroeste do Brasil, promovendo o desenvolvimento das 
regiões fronteiriças e_ Íf!.crem~ntand9_as relações bilaterais com 
os países vizinhos". 

Inspirado nesses mesmos motivos, apresentei Projeto de 
Lei criando também uma Área de Livre Comércio nos Muni
cípios de CáCeres, no Mato GroSs-o~ e de Brasiléia, no Estado 
do Acre. 
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A decisão.do Governo brasileiro, todos Sabemos, apoiou
se na declaração conjunta firmada em La Paz, em 2 de agosto 
de 1988. pelos presidentes do Brasil e da Bolívia, e nesse 
documento está previsto um programa de Açã9 Conjunta, 
pelo qual seriam c-ontempladas, com o regim-e aduaneiro espe
cial, não só o Município de Guajai"á-Mirim, riiaS- i:.<i.rnbém o 
Município de CáCefes e de Brasiléia. 

Os objctivos, Sr. PreSidente, são, evidentemente, co
muns, e traduzem a determinação dos dois Governos em trans
formar aquelas regiões fronteiriças, promo_vendo o seu desen
volvimento e incrementando as relações bilaterais. 

A implantação da Área de Livre Comércio em Brasiléia, 
no Estado do Acre, representará um passo-decisivo no desen
volvimento do noroeste brasileiro, e a ·sua não integração 
efetiva representará séria lesão aos intereSses nacionais, Pela 
sua posição estratégica rio IJOSSO território: , - .----

Qu_anto à Área_ de Livre Comérdci ·de- Cáéen!-s, certa
mente ela contribuirá decisivamente para a irúegnição sul-a
mericana, pois-po-ss-u:i O mais alto põ-rto navegáVel do sistema 
dos rios Paraná e Paraguai, dando acesso pluvia_l '!cinco países 
do Cone Sul, quais sejãiri~ Brasil, Argentina, Pa.ragliai, Uru-
guai e BOlívia. - -

Contribuirá,"tãinhCm, senhoreS Senadores, de--f6fma inci
siva para o combate ao narcotráfico e ao tráfico de veículos 
furtados, já que o município referidO~ se-_LOC:.aliZ~a num dos 
pontos-chaves que vêm sendo utiliz()dos como rota pdos trafi-
cantes. _ = • ,_. • . • 

O Controle ã se-r'exeicido sobiC- a Área, peJas autoridades 
federais, inibirá por certo a pres-ença e a ação dos- delinqüerites, 
fazendo com que a faixa frOnteiriça seja bt!nl rTICnos vulnerável 
à prática daqueles crimes. _ _ _ __ . _ _ 

O Projeto que. apreSentei neSta ca-s·a~i:-evestê-Se de_ grande 
importância para os·EstãdOs _do_ Acre e do Mato Grosso, e 
pro_cura dar.curnprimento à Declaração de La Paz que preco
niza o dese-nvolvimento daquelas regiões e a integração do 
co-ntinente sul-americano. _ 

É, portanto, urgente, Sr. Presideriie" e SenhOres senado
res, o exame do Projeto de Lei n' 340i91 pela Comissão de 
Assuntos Económicos do Senado Federal, que está pronto 
para entrar em pauta desde dezembro do ano findo. 

Faço um apelo ao SenhOr Júlio Campos, representante, 
nesta Cásà, do Estàdo- de Mato Grosso, .e relator do Proje,to 
na referida Corii.iSsão, ·para que piomova gestões ·no sentido 
9e agilizar o exame do ProjetO e colocá-lo em :Condições de 
ser votado por este Plenário, pela sua relevância e pela sua 
importância pa{a-o desenvolviinento da nossa região, do nosso 
País e do próprio continente. 

Espero que esta Casa dê ao Projeto o mesmo tratamento 
dado àquele que criou a Área de Livre CO-ffiércio de-_Guajará
Mirim, pela identidade que existe entre. eles, e_ por refletirem 
os mesmos anseios .de_ uma_ região que lU: ta pelo dir-eito de 
se integrar ao Brasil e de sonhar com um futuro melhor para 
o seu povo. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro SimOn. · 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS: Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr-'5 e Srs. Senadores, o 
Brasil, como devedor, é o melhor negociador do mundo. O 
Brasil. como credor, também é o melhor negociador. Resta 
porém indagar: melhor negociador para quem? 

As dívidas dos países devedores têm sido renegociadas 
pelo simples motivo da falta de capacidade de pagamento, 
oos_termos em que são exigidas pelos credores externos. Isto, 
porque, pagar a dívida externa, tal como requerido, significa 
relegar os investímentos internos a segundo plano e submeter 
a população a esforço grande demais, não fosse suficiente 
_a ,recessão. a que já está submetida. Foi assim no caso do 
México, Polônia, Egito e outros, Agora, também o_ Brasil. 
TOdOS tiveram dificuldades de cumprir o cronograma de paga
mentos, em razão dos problemas o económicos e sociais inter
nos. A grande diferença, no entanto, foi e estão sendo as 
condições e os_ termos das exigências para negociar a nossa 
dívida. Sem descontos, nenhuma facilidade ou garantia de 
juros compatíveis e prazos cartos para pagàiTlento~ ao contrá
rio do_que foi feito com os demais países devedores. 
. A. pretexto d6 ajtidar a Polónia, ein sua· transição Para 
·á de-rriocracia, o Brasil sentou-se à mesa de negociação_ do 
Clube de Paris na condição de credor daquele país, conCe
dendo um desconto de 50% de sua dívida, permitindo ainda 
a renegociação do saldo remanescente em condições altamente 
favoráveis ao devedor. --

~- Ocorre que a Compreensão que tivemoS Como credOres 
. nâo foi correspondida pelas decisões do Clube de Paris quaridõ 
da renegociação da nossa própria dívida para com aquele 
Organismo internacional. 

O resultado desta ligeira análise nos mostra que não foram 
justas as decisões daquele.colegiado para conosco, em con
frqn_to com a complacência dispensada a outros de.,;Cdores 
que mostram condições melhores que as do Brasil, cm vários 

-pontos. Coridui-se daí que, ou as decisões do Clube de Paris 
são contraditórias ou o Brasil é um mau negociador, -eonce
ôeridO :vãntageJis ao _devedor quandO negocia· seus créditqs 
_e .aceitàri.dO todãS as exigências dos mesmos credores -quando 
·se t(ata de seus débitos. 

Para ilustrar estas observações devemOs no·s ater ao se
guinte comparativo: 

Negociação com a Po!Onia 

Prazo: 18 anos 
Re<lução da Dívida: 50% 
C-arência: 4,5 anos 
Reduçao dos juros: 80% 
(nos 3·primeiros ano.•) 

Negociação com o Brasil 

Prazo: II anos 
· Reduçao da Divida: O 
C.arência: Nenhuma 
Rcduçao dos juros: Nada 

.Cabe aqui uma grande" interrogação. Será que deve_o 
povo brasileiro passar por· difiCuldades de tOdo tipo, como 
rece_ssão, desemp!ego e baixos salários para·_ajudar_a Polônia 
em sua transformação económ~ca.e social, e, ao mesmo tempo, 
honrar todos os nossos compromissos em condições desfavo
ráveis à nossa situação atual? 

Ê de se supor existirem razões fortes para esse tipo de 
jjiOcedimento, c;ie vez que estamos discutindo, hoje no Sena
do, a elaboração de uma _Resolução estabelecendo limites 
para a rolagem das dívidas dos Estados e Municípios, à luz 
d_a Lei n9 8.38"$, de 1991, que estabelece severas restrições 
à rolagem destas dívidas, atendendo a receituário do GovenlO-
Federal, que tem o objetivo de-reduzir ou eliminar o déficit 
público como pressuposto básico para a queda da inflação. 
- Sentimos a neCessidade de õ.uvir esclarecimentos das au
toridades do Goveno Federal, notadamente daquelas incum
bidas das negociações com o Clu_be de Paris_ e daquelas _encar
regadas das negOcfações com os demais Credores ínternacío-
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nais. Teriam sido as pessoas que negociaram os nossos débi
tos? Se assim, está colocada uma grande contradição. 

O País não suporta mais eSforços para remeter recursos 
ao exterior"ignoranâo por completo as nece..o:;sidades de investi
mentos internos. Esta questão careCe de uma análise profun
da. Somos um país que passa por dificuldades agUdas, tendo 
acumulado, nos últimos anos, uma dívida social jamais vista 
na história. -A pefgunta que ciJ.be, nesta situação-, é- se não 
deveríamos- reo-rganizar· nossa economia e resgatar parte da 
dívida social, antes de conceder benefícios a um país estran-
geiro? -- _ 

Some-se a isto o fo:i.to de termos remetido ao exteriOr, 
na década de 80, em torno de 92 bilhõe_s de dólares _como 
paga!fl_ento de nossa dívida, díVida esta que em nada diminuiu. 
Ao contrário, só fez crescer. - · 

Como já se _obSe_ry_?u, _as -!l~!);<?Ci~çó~s com-" o FMI e o 
Clube de Paris náo levaram em conta a situaçao social do 
Brasil. O mesmo não se pode diz.er da-s negociaçOes com oUtros 
países devellores,. inclusive a Polónia~ - ---- - -

Temos _que acentuar aqui um item do programa básico 
do meu Partido que diz: "No que se refere ao endividamento 
externo, o PMDB defende s.ua subordinação às prioridades 
da política de desenvolvimento nacional, e não contrário, co
mo vem ocorrendo''. Diz também que a situação da díVida 
não deve servir de pretexto para comprometer o crescimento 
económico e as condições de vida dos trabalhadores_,_ 

Será que há recursos para pagar a dívida externa, anistiar 
parte dos créditos que temos no exterior e promOvei' irivesti
mentos internos para reduzir o sofrimento do povo brasileiro? 
Podemos afirmar que não, pois tivemos ·que-renego·ç_iar o C:ro- _ 
nograma de pagamentos, muito embora tivéssemq~_ pago, so~
mente no ~no de 1991, em torn-o de 11 bilhões de dólares 
aos credores externos. Em vista disso, o País está mergulhado 
nu~a recessão, e é de supor-se que, ern·face dessas negocia- · 
ções, o povo brasileiro vai passar por-sítuáç6es aind3.'pi0res, 
fruto dessa política de_descaso.com as contas brasileiras.. 

É de se indagar se os cidadã~s que neg~ciam nossas ct'ívi
das e créditos no exterior tomariam as mesniaS decis_ões numa 
nego~iação que tratasse de suas próprias contas? Creio que 
não. Porque o resultado dessas negociações são desfavoráveis 
ao Brasil, tanto· na qualida4~ d<:;'deVedor quanto de cred.or. 

' ' 
O SR. PRESIDNETE (Mauro Benevides) - Concedo' 

a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NEI:SON-WEDEKIN {PDT-' SC Pro.nuncia o 
seguinte discurso.)"..:.......: Si:. Pre.sídente, Sr'!'s e _Srs. Senadores, 
te~do ~~mo- -palco ~ ~alão _N~gro do Co~n$t<:,sso N~~iÇ)na~, 
fo1 realizada nesta ult1ma terça-feira, corri grande sucesso, 
uma manifestação- -pública denominada ''VigHia ·peta--ÉtiCa na 
Política", que contOu com a presCoça, etitre -óutros, do Presi
dente do Senado Federal, do Presidente da Câmarã. doS Depu
tados, de lideranças de vários Partidos políticOs, do ilustre 
Presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes, e de dezenas 
de entidades representativas da sociedade civil, como a OAB, 
Inesc, CUT, C6nta.g-, ABI, sindiCatos de trábalhadores urba
nos, rurais e do fundonaJisitlo pUblico. 

.Pela oportunidade do ato, e pela sua importância neste 
grave momento da Nação, solicitamos a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do "Manifesto pela Êticã na Política", 
aprovado e lido no referido ato público. 

Na íntegra, o documento é o seguinte: 

"MANIFESTO PELA ÉTICA NA POÚTlCA 

As entid~des ~ pessoas que aderem a este movi
mento buscam, em conjunto, alternativas eficazes para 
superar a crise. O movimentO- tem como pressUposto 
básico artiCUlar os de que a ética é pedra angular das 
relações humanas em todos os níveis. A ética supõe 
a cc-responsabilidade de todos os cidadãos e por isso 
a lei não admite exceção. nem impunidade. 

Froclama-se a necessidade básica de se criar uma 
_s_ociedad_e verdadeiramente humana onde o egoísmo, 
~s privilég~<?S, o tirar vantagem.ª'- Í!flpunidade, cedam 
diante da probidade, da solidariedade e do progresso 
social. 

_ Os danos socié!is provocados_pelo mode_lo econó-
mico que se_iinpõe ao país e-que não passa de nova 
roupagem para antigas idéias que já mostraram sua 
face cruel de exploração do homem, evidenciam a ur-

- gêilci_á __ em Se buscar uma verdadeira_'democracia que 
possibilite a -participação de todos, na-s riquezas, na 
cultura e no bem estar. 

Esta vigília cívica é um alerta. Cabe a. todos e. 
especialmente, ao Congresso Nacional, neste momen
-to; defender a éticã rià polítiCa; pa:ra qUe sua violação 
sistemática não _acabe com as conquistas democráticas 
que levamos tantos anos para escrever como Consti
tuiÇão e viver, como prática, no cotidiano. 

Estamos em vigília pela ética e pela democracia. 
para dizeÍ" que numa democracia a lei não admite exce
ção e a lei de exceção não passa de arbítrio. Assim 

-como estamos em vigília para reafirmação que numa 
democracia não se condena sem provas, ninguém está 
_acima da ética e da lei. 

Entidades que já subscreveram o manifesto: 

OAB -Ordem dos Advogados do Brasil, CNBB 
- Conferência Nacional dos BispOs do Brasil, CUT 
- Central Única dos Trabalhadores, CONTAG -
Conferência Nacional dos Trabalhadores na Agricul
tura, ABI- Associação Brasileira de Imprensa, AN
DES:-SM-Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino 
Superior, CFM- Conselho Federal de Medicina, CJP/ 
DF --comissão de Justiça e Paz do DistritO Federal, 
CJP/SP - Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, 
COFECOM -Conselho Federai de Economia, CPT/ 

· DF- Comissão Pastoral da Terra do Distrito Federal, 
CESE - Coordenadoría -EconóniiCa de- Serviços, 
DIAP - Departamento Intersindical de Assessoria 

· Parlamentar, FENAJ - Federação dos Jornalistas, 
IBASE - Instituto Brasileiro de Análises SociaiS -e 
Econômicas, INESC- Instituto de Estudos Sócio-E
conôttücOs, MNDH- Movimento Nacional de DefeSa 
dos Direitos Humanos, Movili'lérito em defesa dos siste
mas Petrobrás e Telebrás, MST/DF- Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra do Disfiito Federal,· 
SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso ·da 
Ciêricia." - · - - -

Era o Que tinha a dizer~ Sr. Presidente! · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Na presente 
sessão terniinou o práZo para apresentação de emendas às 
seguinteS matérias·: · 

-Projeto de Lei do Senado n' 121, de 1991, de autoria 
do Senador Marco Maciel, que determina a contagem comó 
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tempo de serviço no exterior, para todos os fins, o tempo 
de licença de diplomata cônjuge de _diplomata em exercício 
no exterior; e 

-Projeto de Lei da Câmara n" 27, de 1992 (n' 1.353/91, 
na Casa de Origem), que dispõe sobre a complementação 
da aposentadoria do pessoal do extinto Departamento de Cor
reios _e_ Telégrafos - DÇT e dá outras providências. 

Aos proje~os não foram oferecidas eiiiendãs. 
As matérias serão iricluídas em Ordem dO Dia, oportu

namente. 

O SR. PRESiDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dêncía convoca sessão extraordinária a reafizar-se hOje às 18 
horas e 45 ~inutos, com -a seguinte 

'ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 6, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 281 do Regimento Interno) 

· Vota'ção, e:ni tUrno suplenlefitar, do Pr~jeto de Resolução 
n9 6, dç )~91. de ~l,lt.oria dQ Senador Jutahy Magalhães, que 

dispõe sobre formalidades e critérios para a apreciação dos 
atos de outorga ·e de renovação de concessão ou permissão 
de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, tendo 
Parecer: 

-da Comissão Diretora, sob n~ 418, de 1991, oferecendo 
a redação do vencido; e _ 

. . . PARECERES FAVORÁVEIS, sobre a Emenda de Ple-
nário; · 

- da Comissão de COnstituição, JustiÇa e Cidadania, sob 
no 220, de 1992; . 

- de Plenário, Relator: Senador Meira Filho. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa ne· 
cessita desse prazo a fim de elaborar a Ordem do Dia da 
matéria a ser apreciada; por isso, solicita aos Srs. Senadores 
que permaneçam em plenário discutindo problemas do inte
resse do povo brasileiro. 

A Presidência lembra aos Srs. Senadores que, após a 
sessão extraordinária, teremos reunião do Congresso Nacio
nal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encer
rada a _sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h26min.) 

Ata da 134a Sessão, em 25 de junho de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

..:.·EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs, Mauro Benevides e Alexandre Costa 

·ÀS IS HORAs Ê 45 MINuTOS,- ACHAM .SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORF,S: 

. - ·Albano Franco - Alexandre Costa - Aluizio Be
zerra - Amazonino Mendes - Amir Lando - Aure·o Mello 
.:. Beni Veras - Carlos De'Carli - Carlos Patrocfnio - Cha· 
gas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho - Darcy Ribeiro -
Dario Pereira - Divaldo Suruagy -.Eduardo Suplicy - El
ciq Álvares ,- Enéas Faria - Esperidião Amin - Epitácio 
cafeteira -. ~~rnando J:l~nrique Cardoso - Flaviano Melo 
- ,Frailci~co ,J3.ol~~mberg_-:- Gerso_n_ camata - Gu11herme 
Palmei,ra -:· Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Hum· 
bef\O Luceqa - Hy<lel\el .Freitas - Iram Saraiva - Irapuan 
Çosta Júnior - Jarbas Passarinho - Joa.o Calmon - Joao 
França - Joao Rocha -:_Jonas Pinheiro - Josaphat Mari
nho - Jose Eduardo - Jose FogaÇa - Jose Paulo Biso! -
Jose Richa- Jose Sarncy -Júlio f'.ampos - JCmia Marise
Jutahy Magalhaes -: Lavoisier Maia - Levy Dias - Lou. 
remberg N~nes Rocha - Lucfdio Portella - Magno Bacelar 
- Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel -
Mário Covas - Maurício Corrêa - Mauro Benevides -
Meira Filho- Moises Abrao - Nabor Júnior - Nelson We
dekin - Ney Maranhao - Odacir Smires - Onofre Quinan 

- Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi -' Raimundo Lira 
- Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio 
Vilela Filho - Valrnir Campelo - Wilson Martins . 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A li&ta de 
preseiiça acusa O cõiílparedmentô de 71 Srs .. Senadores.. Ha· 
vendo núriJero regimental, declaro aberta a s_essão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos~ 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me· 
sa, redações finais que serão lidas pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidas as seguintes: 

PARECER N• 229, DE 1992 
- ·(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
- - n~ 18, de 1985 (n9 96, de 1985, na Câmara dos Depu-

tados), -

A Comissão Diretora apresenta a redaçáo final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 18, de 1985 (n' 96, de 1985, na 



5338 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1992 

Câmara dos Deputados), que aprova as contas do Presidente 
da República, relativas ao exercido financeiro de 1983_, 

Sala de Reuniões da Comissão, 25 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator 
- Meira Filho - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECERN,-229-.-orm:z 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
no 18, de 19_85 (no 96, de 1985, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que_ o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, 

item 28, _do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N' , DE 1992 

Aprova as contas do Presidente da República, rela
tivas ao exercício financeiro de 1983. 

Art. 1~ São aprovadas as contas prestadas pelo Senhor 
Presidente da República, relativas ao exercício ~financeiro de 
1983, conforme disposto nos arts. 44, incíSo VIII e 81, inciso 
XX da ConstituiÇão. - -

Art. 2o Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 230, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 38, de 1989 (nD 1, de 1987, na Câni3.i'a dos Deputado). 

A Comissão Diretora apresenta a redaçãO final do P-rOjeto 
de Decreto Legislativo n' 38, de1989(n' 1, de 1987, na Câmara 
dos Deputados), que aprova as contas do Senhor Presidente 
da República, relativas ao exercício finanCeiro de 1985. 

Sala de Reuniões da Comissão, 25 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator 
- Meira Filho- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N' 230, D"E 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~38, de 1989 (n"1, de 1987, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, 

itent 28~ do RegimentO Interhb, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N' , DE 1992 

Aprova as contas do Senhor Presidente da Repú
blica, relativas ao exercício financeiro de 1985. 

Art. 1 \' São aprovadas as contas do Senhor Presidente 
da República, relativas ao exercício financeiro de 1985, confor
me disposto nos arts. 44, inciso VIII e 81, inciso XX da Consti
tuição. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vjgor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 231, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
o? 46, de 1989 (nD 115, de 1985, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fínal do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 46, de 1989 (n' 115, de 1985, na 

Câniata dos Deputados), que aproVa aS:- cOntaS ao "Seilhor 
Presidente da RepúbliCa, relativas _ao exercfcio fininCeiro de 
1984. 

Sala de Reuniõe_s da Comissão, 25 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator 
- Meira Filho- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N' 23T, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 46, de 1989 (n9 115, de 1985, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso--Nacional aprovou, e eu, 
Presidente, do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Int_erno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N' , DE 1992 

Aprova as contas do Senhor Presidente da Repú
blica, relati_vas_ ao e!iercício financeiro de 1984. 

Art. 1 \' São aprovadas as contas prestadas pelo Senhor 
Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 

_ 1984, conforme disposto nos arts. 44, inciso VIII e 81, inciso 
XX da Constituição. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

.. PARECER N• 232, 
DE1992 

(Da Comissão Difetora) 

Reda~ão final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 1, de 1990 (n9 109, de 1989, na Câmara dos Depu
tados). 

- --- A-Co~issão Diretora apresenta a·redação final d~ Projeto -
de Decreto Legislativo n' 1, de 1990 (n' 109, de 1989, na 
Câmara dos Deputados), que aprova, com restrições, as contas 
do Senhor Presidente da República, relativas ao exercício 
financeiro de 1986. 

Sala de Reuniões _da Comissão, 25 de junho de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator 
- Meira Filho - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N'232, DE 1992 

-: Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 1, de 1990 (n~ 109, de _1989, da Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Pr.eSidente do Senado Federal, nos termQs_do art, 48, item 

- 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 

, DE 1992 

Aprova as contas do Senhor Presidente da Repú
blica, relativas ao exercíci9 fi~nceb:o_!le 1986. 

Art. 1~' São aprovados, com restrições, as contas do Se
ntiái Presidente da República, relativas ao exercício financeiro 
de 1986, conforme disposto nos arts. 44, inciso VIII e 81, 
inciso XX da Constituição. 

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor rúi data 
de sua publicação, revogadas as disposições em .ContráriO. 
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PARECER N' 233, DE 1992 
(Da Comissão Diretóia) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 20, de 1992 (n~ 172, de 1990, na Câmara dos Depu
tados). 

A CoMissãO Dír-etora apresenta a redação fin-al do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 20, de 1992 (n' 172, de 1990, nà 
Câmara dos_ DeputadOS), que aprova as cOntas do Senhor 
Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 
1987. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 25- de junhO de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva - Relator 
- Meira Filho-- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER No 233,DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 20, de 1992 (n~ 172, de 1990, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e_ eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art._ 48,_ 

item 28, de Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 

No , DE 1992 

Aprova as contas do Senhor Presidente da Repú
blica, relativas ao exercício financeiro de 1987. 

Art. 1~ São aprovdas as c-ontas do Senhor Presidente 
da República, relativas ao exercício financeiro de 1987, confor
me disposto nos arts. 4~, inciso IX e 84, 1nds0 XXIV da 
Constituição. · -

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publciação. 

PARECER N• 234, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) -

Redação fmal do Projeto de Resolução n" 45, de 
1992-

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 45, de 1992, que autoriza a União _a celebrar 
contratos bilaterias de reescalonamento da dívida externa po
lonesa junto aos credores da República Federativa do Brasil. 

Sala de reuniões, 25 de junho de 1992 .. -Mauro Bene
vides, Presidente - Lucídio Portella, Relator - Meira Filho 
- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N• 234, DE 1992 

Redação fmal do Projeto de Resolução n<> 45, de 
1992. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termo~ do ar:t. 48, do Regimento Interno, promulgo 
o segiunte -

RESOLUÇÃO N• , DE 1992 

do com os parâmetros fiX-a-dos em cinco Acordos Multilaterais 
Agreed Minutes de reescalonamento, assinados no âmbito do 
Clube de Paris e datadas de 15 de julho de 198ó (Fase !); 
19 de novembro de 1985 (Fase II); 16 de dezembro de 19R7 
(Fase III); 16 de fevereiro de 1990 (Fase IV) e 21 de abril 
de 1991 (Fase V). 

Art. 2~ As condições financeiras previstas nas Atas e 
nos Acordos são as seguintes: 

I-Agreed Minute de 15 de julho de 1985 (Fase I): 
-dívida afetada ve.t_1cendo de }\' de janeiro de 1982 

a 31 dezembro de 1984 (valores originais)., incluindo _juros 
de mora; 

-data_ e taxa de_ consolidação: 31 de dezembro de 
1984/11,95% a() ã.no, de cada -vencimento originar até a data 
de consolidação; 

-valor de face: US$ 1,635,955,386.11 (um bilhão, seis
centos e trinta e cinto milhões, novecentoS e cinqüeritã -e cinco 
mil, trezentos e oitenta e seis dólares e dezessete centavos); 

-valor consolidado em 31 de dezembro de 1984: US$ 
1,955,729,853.61 (um bilhão, novecentOs e círiqí.'enta e cínco 
mUti_Qes, s_et~centos e vinte e nove mil, oitocentos e cinqüenta 
e três d§lares e sessenta e um centayos). 

Condições de Reescalonamento: 
-taxa: Libor semestral mais 0,5% de "spread"; 
-pagamento do prinCipal: doze prestações semestrais 

iguais e sucessivas de 19 de janeiro de 1990 a 1~ de julho 
de 1995 (10,5 anos com 5 de carência); 

Os juros, vencendo eril 1985, sã pagáveis da seguinte 
forma: 

-50% em 31 de dezembro de 1985; 
-50% (restantes) em quatro parcelas anuais iguais e 

sucessivas de 31 de dezembro de 1986 a 31 de dezembro de 
1989, seiidO cobrados-Juros sóbfe este saldo à LibOr~ semes'trar 

- mais 0,5% de "spread". 
- A partir de 1986, juà)S- pagaveis -a-Cada 1~ de janeiro 
e 1• de julho, até 1" de julho de 1995. 

-II- Agreed Minute de 19 de novembro de 985 (Fase 
II): 

-dívida afetada: vencendo de 1~ de janeiro de 1985 a 
31 de dezembro de .1985 (valores originais), sem juros_ de 
mora; 

_ . -data e taxa de consolidação: 30 de abril de 198619% 
ao ano, de cada vencimento origínal até a data de conso~ 
lidação; 

-valor de face= valor consolidado: US$107.247,931,54 
(cento e sete milhões, duzentos_e quarenta e sete mil, nove~ 
centos e trinta e um dólares e cinqüenta e quatro centavos). 

Condições de rescalonamento: 
-taxa: Libor semestral mais 0,5% de "spread"; 
-pagamento do principal: dez prestações semestrais 

iguais e sucessivas de 1 ~ de janeiro de 1991 a li' de julho 
de 1995 (9,5 anos com 5,5 de carência); __ _ 

-juros: semestrais, até -1., de julho de 1995, _a cada 1"' 
de janeíro e 1<? de julho. 

III-Agreed Minute de 16 de dezembro de 1987 (Fase 
III): 

Autoriza a Umão a celebrar contratos bilaterais É dividida em duas janelas, cada uma com tratamento 
de reescalonamento da dívida externa polonesa junto distinto, descritas a seguir: 
aos credores da República Federativa do Brasil. a) primeira jan_ela: 

Art. 1 (' É a_ União autorizada, rios terrilOS- do art. ,?2_, _ ---~-:-~-~pfy_ld~ ªf~t{lc;la;_ vencençlpq~_l ~, de. jan~iro de 1986 a 
inciso V, da Constihi.lção Federal, a celebrar contratos bilate- 31 de dezembro cte 1987, cõffipreendendo valores originais 
rais para a reestruturação da dívida externa polonesa, de acor- e os resultantes dos reescalonamentos anteriores (inclusive 
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o "first interest" da segunda agreed minute). Inclui juros de 
mora; 

-data e taxa de consolidação: 31 de dezembro de 
1987/7,65% ao ano; 

-valor de face; US$514,107 ,409.21 (quinhentos e qua
torze milhões, cento e sete mil, quatrocentos e nove dólares 
e vinte e um centaVos); -

-valor consolidado em 31 de dezembro de 1987: 
US$558,246,303.81 (quinhentos é cmqüenta e oito milhoes, 
duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e três dólares e 
oitenta e um centavos). -

b) segunda janela: _ 
-dívida afetada: vencendo de 19 de janeiro de 1988 a 

31 de dezembro de 1988, compreenderlao valores originais 
e os resultantes dos reescalonamentos anteriores; sem juros 
de mora; 

-data e taxa de consolida __ ção: 30 de junho de _ 
198919,45%;. c,. ... . __ , ,,,_, -,._,."C,--·~---

--valor de face: valor consolidado: US$226,228,852.13 
(duzentos e vinte c seis milhões, duzentos e vinte __ e oito mil, 
oitocentos e cinqüenta e dóis dólares-e treze-, centav-osr 

-total do valor consolidado da terceira agreedminute: 
US$784,475,155.94 (setecentos e oitenta e quatro milhões, 
quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e cinqüenta e cinco 
dólares e noventa e quatro centavos). __ _ 

Condições de Reescaloname-nto: 
-taxa: Libor semestral mais 0,5% de "spread". 
-pagamento do principal: em dez prestações semestrai& 

iguais e sucessivas, de_30 de junho di? 1993 a 31 de dezenlbro 
de 1997 (10 anos com 5,5 de carência); -

juros: semestrais, a cada 30 de junho e -31 de dezembro, 
até 31 de dezembro de 1997. 

IV- Agreed Minute de 16 de fevereiro·âe 1990 (Fase 
IV): 

Também é dividida em duas janelas, cada umã. com trata-
mento distinto, descritas a seguir: · 

a) primeira janela: 
-dívida afetada: vencendo de 19 de jane1fo de 1989 a 

31 de dezembro de 1989, compreendendo valores originais 
e os resultantes dos reescalonamentos anteriores (inclusive 
o "fist ínterist" da terceira agreed minute). Inclui juros de 
mora; 

-data e taxa de consolidação: 31 de dezembro de 
1989110,77% ao·ano; · · ---

--valor de face: US$379,761,105.15 (trezentos e setenta 
e nove milhões, setecentos e sessenta e um mil, cento -e cinco 
dólares e quinze centavos); 

-valor consolidado em 31 de dezembro de 1987: 
US$401,955,568,62 -(quatroééntôs ·e·um--m.llhões, novecentos 
e cinqüenta e cinCo Inil, quinhentos e sessenta e oito dólares 
e sessenta e dois centavos). -

Condições de- Reescalo!tainerito da J:iileiii": 
-taxa: Libor semestral mais 1,5% de spread; 
-pagamento do principal: doze prestações semestrais 

iguais e sucessivas, de 31 de dezembro de 1997 a 30 de junho 
de 2003 (13,5 anos com 8 "de carência); · · · 

-dívida afetada: vencendo de 19 de janeirO de 1990 a 
31 de março de 1991 (valores originais e os resultantes de 
reescalonamento anteriores), se:rri jUro-s de mora; 

-valor de face =.valorcOJJsolidado: US$903.223,902.95 
(novecentos e três milhões duzentos e vinte e trés mil, nove~ 
centos e dois dólares e noventa e cinco centavos). 

Condições de Reescalonamento da Janela: 

-taxa:- Libo:i- semestral mais 1,5%--de spread; 
___ -pagamento do principal: doze semestrais iguais e suces

sivas, de 30 de junho de 1999 a 31 de dezembro de 2004 
(13 anos- e 9 nleS:es- com 8 anos e -3 meSes de carência); 

. - ju·ros: semestrais;"de 30 de junho de 1991 a 31 de 
dezembro de 2004_ 

Os juros venCidOs ae·v de janeiro de 1990 a 31 de março 
de 1991 terão condiçõeS-especiais. Seu v·aloi- total é de 
US$111,815,128,52 (cento e onze milhões, oitocentos e quinze 
mil, cento e vinte e ·oito dólares e cinqüenta e dois Centavos) 
a serem pagos da seguhlie "fõrma: 30% na data da assinatura 
do acordo bilateral; 70% em dez prestações _anuais igua~s e 
sucesSiv-as, de 31 de dezembro de 1993 a 31 de dezembro 
de 2002, sendo cobrados juros sobre esse saldo à Libor nlais 
1,5%. 

V- Agreed Minute de 21 de abril de 1991 (Fase V): 
- -:-:-dívida afetada: _ _toda a dívida polonesa em 1 n de abril 

de 1991, com os juros calculados ·no último vencimento até 
31 de março de 1991. Exclui juros de mora. O total da dívida 
é de US$3,765,415,284.62_(três bilhões, setecentos e sessenta 
e cinco milhões, quatrocentos e quinze mil, duzentos e oitenta 
e quatro dólares e sessenta e dois centavos); 

-condições: esta agreed minute contempla três_ opções 
que têm o mesmo resultado prático: a) redução do princial; 
b) redução de juros; e c) capitalização de juros devidos sem 
incidência d~ juros simPles ou compostos. O Brasil optou 
pela alternativa b- redução dos juros. _ 

A forma de aplicação de redução da dívida prevê dois 
I!Stágios cpmuns a todas as opções: 

V) redução imediata da dívida e reorganização ("imme~ 
diate debt redction an reorganlzation" a pútir de 1'~ de abril 
de 1991}: reduz Q_total da dívida e_rn 30%, com 80% de redução 
dos juros nos três pririleiros anos. Repagamento em dezoito 
anos com 4,5 anos de carência, em percentuais crescentes 
de amortização de 0,25% até 8,75%-; 

29) redução adicional de dívida e reorganização ("addcí
tional debt redction an reorganization" a partir de l"_de abril 
de 1991): reduz a dívida em mais 20%, totalizando assim 
50% de redução. Os juros serão 'calCulados com base em 
tabela redutora al}.exa à agreed minute. Repagamento em 18 
anos, com 4,5 de carência, em percentuais crescentes de 0,25% 
a 8.75%; - · . . -

-taxa de Juros: Libor .semestral mais O ,6% de spread 
e jurOs de m_ora -_de 1% acim.à di taxa contratual. 

Art. 39 Os desembolsos autorizadas por esta Resolução_ 
não poderão ultrapassar os limites:·e-condições estabelecidos 
pela Resolução n' 82, de 1990, do Senado Federa]. _ 

Art. 4» Em qualquer hipótese, cópias dos ãtos, contra~ 
t()s ou acordos firmados cq_m base no disposto nesta Resolução 
serão enviadas ao Senado Federal até quinze dias após sua 
respectiva assinatura, na forma origin8.1 e devidarriente tradu~ 
zidas para a língua portuguesa·. 

Art. .5"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe-
díente lido- vãi à- pUblicação. - -

S.obre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 457, DE 1992 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno. requeiro 
dispensa de publicacão, para imediata discussão e votação, 
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da redação final do Projeto de Decreto Legh:ilativo n"' 18, 
de 1985 (n' 96, de 1985, na Câmara dos Deputados), que 
aprova as contas do Presidente da República, relativos ao 
exercício financeiro de 1983. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1992.Aureo Mello 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO n• 458, DE 1992 

Nos termos do art. 321 do Regiri:lento Inter_no, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão_ e votaç"ão-, 
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n" 38, 
de 1989 (n' I, de 1987, na Câmara dos Deputados), que aprova 
as contas ~dQ S_en_hor Presidente da República, relativas ao 
exercíCiõ-Jíi13riCeii'o de 1985. _ . _ _ --·· """'~ ~~--

Sala das Sessões, 25 de junho de 1992. - AureoMello 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- AI>rovado 
o requerimento, passaMse à imediata apreciãção ~da iedação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lido e aprovado o_s_eguinte 

REQUERIMENTO N• 459, 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 Decreto Legislativo n"' 46, 
de 1989 (n' 115, de 1985, na Câmara dos Deputados), que 
aprova as contas do Senhor President~ da_R_epública, relativas 
ao exercício financeii'ó de 1984. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1992. - Aureo Mello 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, passaMse à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão. (Pausa.) _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O ~R. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre ameM 
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 460, 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 Decreto Legislativo n"' 1, de 
1990 (n•' 109, de 1989, na Câmara dos Deputados), que aprova, 
com restrj_ções, as· contas do Senhor Presidente da República, 
relativas ao exercício financeiro de 1986. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1992. -Áureo Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

' Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 461, Dli: 1992 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 20, 
de 1992 (n" 172, de 1990, na Câmara dos Deputados), que 
aprova, as contas do Senhor Presidente da República, relativas 
ao exercício financeiro de 1987. 

Sala das Sessões, 25 de junho de 1992. -Áureo Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata _apreciação da redação 
final. · · · · 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Sfs. senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projetO vai à promülgação. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 S_ecretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMBNTO N• 462; OE 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 no 45~ de 1992, 
que autoriza a União a celebrar contratos bilaterais de reesQ!
loriamento da dívida externa polonesa junto aos credores da 
República Federativa do Brasil. 

·· ·Sala das Sessões, de junho de 1992. -Áureo Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, passaMse à imediata apreCiação da redação 
final. 
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Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. -
Os Srs. SenadOre-s que a ãprOvam -queirâm permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai ã promulgação. 

l SR. PRESIDENtE (Mauro Beneviáes)- Passa-se -à 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE l:ESOLUÇÃO 
N' 6, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
281 do Regimento Interno.) 

Votação, em turno suplementar, do Projeto de 
Resolução n" 6, de 1991, de autoria doSen~dq!'Jutahy 
Magalhães, que dispõe sobre formalidades e critérios 
para· a apreciação dos atos de outorga e de renovação 
de concessão OU permissão de serViço d"ê nidiodifusão 
sonora e de sons e imagens: tendo Parecer- - -

-da Comis-s-áo Dii'etOi'"a, sob-n~ 4f8~ de 1991,-ofe
recendo a redação do vencido; e 

Pareceres Favoráveis; Sobre a Emerida de Plená: 
rio: 

-da Comissão_de CoDStituição, JUstiça e Cidada-
nia, sob n" 220, de -1992; - -

-de Plenário; Relat~r.: ~enador Meira Filho. 

A discussão da matéria foi encerrada na s-essão de 21 
de novembro de 1991. 

Em votação, 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 463, DE 199Í 

Nos termos do art. 312, alínea c, do regimento Interno, 
requ_eiro destaque para rejeição do inciso IV do art. 2-0 do 
Substitutivo ao Ptojeto de- R_esolução n9 6. de 1991, que dispõe 
sobre formalidades e critérioS -pará- apreCiaÇ"áo dos atos de 
outorga e de renovação de concessão ou permissão de serviço 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

~dia das Sessões, 25 de junho de 1992. -'Meira Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Maur~ Renevides) - O requeri
mento será apreciado oportunaJll.:!ntt::> 

Em votação o substitutivo, sem prejuízo ~- ~"'meflda e 
do destaque requerido. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram per-
manecer sentados. (Pausa.) -

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Em votação 
o requerimento de destaque para a rejeição âo i.Odso IV do 
art.2~doSubstitutivo. ·- -.- ·- -----

0 Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESWENTE- (Mauro Benevides)' ~ Concedo 
a palavra a V, Ex'-' 

'() SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA, Pela "or
dem. Sem reVis~o do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de 

-_~aber d? S~nad<?r Meira Filho, autor do pedido de destaque, 
qual a razão do pedido. 

O que diz o inciso IV do art. 29? 
Primeiro, vou ler <? c~pllt: 

''A Comis~ão leVará em C_()nta, como fator positivo, 
para uma conclusãO·fâVorável à outorga ou renovação, 
o fato de existir nos ·autos comprovação. 

IV- de oferedmento de maiores-facilidãdeSde par
ticipãção da população como sujeito-do processo comuni-
cativo." -

A idéia do projeto era fazer com que houveSse maior 
interferência da Comunidade foc31 para os processos :de comu
nicação nos programas, participação maioi da COmUiiidãde 
em qualquer atiVidade do rádio ou da televisão. 

Então, não entendi por que retirar esse direito, essa prefe
rência para aqueles que desejam dar condições à comunidade 
local para maior p'articipação nessas rádios_ e televisões. 

Certamente, o Senador Meira Filho, que é homem de 
comunicação, terá razões suficientes para retirar essa de_termi
nação do projeto. 

Por isso, gostC!_ria de--ouvir de- S. Ex~ quais as razões que 
o levaram a apresentar es_se: pedido de .destaque. 

-O Sr. Meirà Filho- Sr; Pcesiaenté; peÇo à palavra para 
prestar os esclarecimentos solicitados pelo Senador Jutahy 
M:.galhães, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

. O SR. MEJRA FILHO (PFL- DF. Para uma explicação. 
Sem revisão do orador.) -Senador Jutahy Magalhães, em 
atenção à solicitação de V. Ex~. tenho-- por mim, diante da 
minha experiéncia de rádio, que é desnecessário mencionar 
esse dispositivo, uma vez que hóje temos -como_ pãrce'ii-o, no 
que diz respeito à comunicabilidade com o público· ouvinte, 
Com·ft.'préssa das informações, com a elucidação-de problemas, 
o tt.~lefórie-. · -

O telefone, hoje, é um instrumento indispensável ao rádio 
brasileiro. Ele ajuda, como disse, na comunicação, na divulga
ção, no esclarecimento._ O telefone contribui para-uma partici
pação efetiva do público ouvinte com os produtores de rádio, 
_com o rádio_ enfim. 

É uma coisa que está incrustada no rádio, de tal sorte 
que· acho que não precisa_- figurar mais em lugar nenhum. __ _ . 

·Esse é o meu enteridifilerito, eOou a explic3.ção ao íliistre 
Senador com a maior satisfação. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Meira Filho, havia 
gostado muito de uma proposta feita aqui, certa feita, pelo 
~eua.;._::- _q~rs6n C~atat _sobre_ havei j:)ãifiCij)3çãÕ ilirida 
maior das comunidades lOcais mediante a regionaliz3.ção da,s 

_rádios e televisões.que viessem a ter, até, ptógiamas produ
zidos nos locais e distribuídos às grandes redes, com partici
pação maior da cultura das comunidades do País e de todas 
aS populações: S-eria uma diverSi'fiCaçãO _da atividà:de cUltural 
e.até de mercado" de trabalho para esSas localidades que fossem 
beneficiadas por estações de rádio e televisão, 

A comuni~ção pelo telefone não _é, propriamente, o ob~ 
je:tivo do pfojefo. Não_ quero criar prOblema, Porque, para 
mim, a grande_. preocupação é·a votação desse projeto, apenas 
não estou o entend.endo como objetivo. 
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O SR~ -MEJRA FILHO - V-._ Ex~ _não cria problema, 
pelo contrário, com o debate traz, sem dúvida, muito mais 
luz para esta Casa. Acho que a questão_de regionalização 
é da diretriz das emissoras. Há emissoras que, hoje, não que
rem mais saber disso, apesar de haver a obrigatoriedade, de 
parte do Dentei, de que elas façam alguma coisa re_gional, 
mas elas partiram para o interesse _coinercial, que tem preju
dicado imensamente o rádio. Infe1izmente, o rádio não pode 
viver sem esse interesse coril.ercial, que poderia set perfeita
mente dosado- podia-se ganhar _dinheiro e ajudar na questão 
regional. Mas isSo é diretriz da estação de rádio. 

O Sr. Jutahy Magalhães - As explicações estão dadas, 
os Srs. Senadores aqui presentes tomaram conhecimento das 
razões que levaram a isso e dos meus comentários e, certa
mente, votarão de acordo com aquilo que julgarem mais con
veniente para apressar, inclusive. a votaçao dessa_ matéria. 

O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 
]'~ Vice-Presidente. ----- -

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a 
palavra a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, antes 
de partir para a votação do requerimento, eu gostaria de 
colaborar, se me fosse dado esse direito, mOstrando ao Sena
dor Meira Filho que, de fato, o inciso IV não me parece 
que venha a afetar uma política adotada por determinada 
emissora. 

Se uma erriissora adota uma política de comunicação com 
os seus ouvintes, pelO telefone, o recebimento de chamadas 
telefónicas durante a programação, a audiência de opinião 
por telefone e outras fontes de coleta de dados, esse inciso 
IV não prejudicará nem eliminará ess.a possibilidade. O telefo
ne é uma das tantas formas de comunicação que_ a emissora 
abre para a comunidade, podendo realizar outras, com os 
programas de auditório e comunitários. De modo que não 
tenho o temor que tem o Senador Meira Filho de que a perma
nência do inciso IV viria ã interferir neSsa política. 

Se as emissoras já adotam, não há por que não manter 
o inciso IV. De modo que até faria Um apelo ao Senador 
Meira Filho para que pudéssemos logo aprovar o projeto de 
resolução. 

O Sr. Meira Filho- Foi o que disse ao Senador Jutahy 
Magalhães: o debate nos traz a luz e o melhor __ ca.minho a 
seguir. - -

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Era isso, Br. Presidente. 

O Sr. Nelson Wedekin- Peço a palavra, para encami~ 
nhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra a V. Ex~ 

O SR. NELSON WEOEKIN (PDT - SC. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
o dispositivo que está em debate, o inciso- IV do art. 2"', é 

um dos fatores positivos para a conclusão favorável à outorga 
ou renovação e diz literalmente: 

"De oferecimento de maiores facilidades de parti
cipação da população como sujeito do processo comu
nicativo." 

Quer dizer, há muita diferença entre o que está exposto 
neste inciso IV e os argumentos expendidos em contrário 
pelo Senador Meira Filho. 

O que se quer dizer, claramente, é que se a população, 
provavelmente as entidades da sociedade civil, para concorrer 
ao edital de uma rádio, ou para a sua renovação, se um dos 
concorrentes do edital de licitação propuser algum tipo de 
conselho comunitário formado, por exemplo, pelo Prefeito, 
Presidente da Câmara de Vereadores, partidos_ políticos, sindi
catos, igreja; esSe -é um ilível, uma espécie de conselho que 
vai ampliar e facilitar a participação da sociedade no processo 
comunicativo e não na programação radiofónica ou de televi
são em si. 

Creio que isso corresponde a uma tendência moderna, 
esta sim, verdadeira, do Primeiro- Mundo. Por exemplo: no 
interior da Alemanha, as comunidades têm um enorme poder. 
o de estimular ou vetar determinado tipo de programação. 

·- -Acho que esse incisO é de grande valia, exatamente para 
aquilo que deve estar n-o nível das intenções de quem quer 
legislar da forma mais democrátiCa possível em relação aos 
meios de comunicação, ou seja, ampliar a possibilidade de 
participação da sociedade, da população no processo ·comuni
catiVo e não exatamente nos programas radiofóniCoS: 

De modo que nos colocamos inteiramente a favor porque 
entendemos que é, das regras expostas neste projeto de resolu
ção, das melhores, exatamente nesta linha: de ampliar ao 
máximo o processo democratizante dos meios de comunica
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votação 
o requerimento. - - -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, é só 
o requerimento do_destaque, não é o destaque ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Sô o requeri
mento ao inciso IV~ do art. 29 do substitutivo. É a rejeição 
se aprovado. 

O Sr. Cid Sabóta de Carvalho- Já é destaque? Se for 
o destaque~ para rejeição, rejeito. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A matéria 
está aprovada. 

O Sr. Marco Maciel--:- Sr. P_resid_ente, peço verificação. 

OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo veri; 
ficação a V. E~ que tem o apoiamento de tÍ'ês SenadOres. 

Vamos proceder à votação-. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. PreSidente, o destaque 
foi aceito. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, para esclarecer 
es§-a_questão, podemos votar a f3vor do_ destaque mas contra 
o destaque. Se o problema é somente esse ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está em vota
ção, nobre SeGador Jutahy Magalhães, o requerimento de 
destaque para rejeição do inciso IV. 
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O Sr. Jutahy Magalhães - Mas o requerimento e não 
ainda o mérito. -- - - -

O Sr. Cid Sàbóia de Carvalho - Se não for o mérito 
o PMDB é favoráveL -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -É o destaque, 
entra no mérito. 

O Sr. Jritahy Magalhães - Para ffiantú tem que votar 
contra o destaque? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) :-Sim. Solicito 
aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares para proce
dermos à verificação. -

O Sr. -Marco Maciel--- Sr. PreSidente, para orientaçãO 
da Bancada, eu gostaria de saber como a Mesa colocará a 
matéria e-m vOtaÇão. -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Quem votar 
a favor do requerimento rejeita o inciso IV do art. 2° do 
substitutivo, quem votar contra rejeita. -

O Sr. Marco Maciel- Então, o nosso voto sefá •'Síin". 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Vamos proce
der à verificação de quorum. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SlM" OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco 
Beni V eras 
Hugo Napoleão 
José Eduardo 
Jutahy Magalhães 
Lucidio Portella 

Marco Maciel 
Mcira Filho 

VOTAM "NÃO" OSSRS. SENADORES: 
Cid Sabóia de Carvalho 
Esperidião Amin 
José Fogaça 
José Richa 
Magno Bacelar 
Nelson Wedekin 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Votaram ape-
nas 16 Srs. Senadores. Não há quorum. 

Vou suspender a sessão e aciollar as cal_l1p_ajt]._l].~~; para 
que os Srs. Senadores que estejam em seus gabinetes compa~ 
reçam ao -plenário: -- - _.- - -- -- -

(Suspensa às 19h6min, a sessão é reaberta às 19hl5min). 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)-Está reaberta 
a sessão. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra, para um esclarecimento. _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a 
palavra a V. Ex~ --

O SR. CID SABÓlA i:>E CÃ.RVA'i:_ifóo (PMDB,:_ CE. 
Para um esclarecimento) -Sr. Presideri:tc~ ã.nteS do -pronun
ciamento do Senador Marco Maciel, quero-informar a V. 
Ex~ que chegamos a um acordo e _que o Senador Meira Filho 
retirará o requerimento. · -=- " -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Senador 
Meira Filho tem que fazer um requerimento à Mesa, solici
tando a retirada do pedido de destaque. 

O SR. CID SABÓIA DE_CARVALHO- Sr. Presidente, 
apenas para explicar que houve um mal-entendido. Na verda
de, esse dispositivo que o Senador Meira Filho pretendiâ reti
rar -é de oriemaÇ#q do -Senado no exame da matéria, não 

--pãi3 -a COncessão da Secretaria de ComunicaçõeS. E quando 
a emissora for concedida será noutros parâmetros. 

Agora, no nosso exame interno, entre as coisas que vamos 
considerar, estará o comprometimento da nova emissora, ou 
da que vai renovar a sua concessão, au~orizaÇão ou petrnisSãO 
_com a comunidade à qual pertence. 

Com esse esclarecimento, o Senador Meira Filho ~e satis
fez e vai retirar o pedido de destaque. Assim, fica solucionada 
a questão. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Senador 
_Marco Maciel retira o pedido de verificação. 

Deferido. 
O Senador Meira _Filho enviO!,! __ X:~queiiri:u~nto à Mesa, 

onde pede a retirada do requerimento 463/92. 
Deferido. 

É o seguinte o reqUerimento deferido: 

REQUERIMENTO N• 464, DE 1992 

Requeiro a retirada do RQS n• 463/92-'-- S'ertado Federal, 
25 de junho de 1992. - Meira Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação 
a emenda, de parecer favorável. 

Os Srs. SCnâdores ___ cfue a aproVam queiram Perrilanecei' 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à CoiniSsao Díi:etoia para ã. red3Ç~? _fijiàl. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. -- - - · -

Sobre a mesa, redação final de proposição aprovada na 
Ordem do Dia da sessão -de hoje e que, nos termos do Pará
grafo Único do art. 320 do-Regimente:_In~erno, se-não houver 
Objeção do Plenário vai se"r lida pelo Sr. 1~> Secretário. (Pausa.) 

Ê lida a segu4lt~ 

PARECER N• 235, DE 1991 

(Da Comissão Difetora) 
Redação _ fiiial do- Projeto_ de Resolução n~ 6, 

de 1991. 

A Comissão Ditétora aprêSenta a redação final do Projeto 
de Res_olução n~' 6, de 1991, que dispõe sobre formalidades 
~ _çritérios para apreciação dos a tos_ de outorga e de renovação 
de_ concessão ou permissão de serviço de_ radiodifusão sonora 
e de sons e imagens. 

Sala de Reuniões da Comissão, 25 de junho de_ 1991. 
-Mauro Benevides, Presidente- Lucídio Portella, Relator 
---c-Meira Fil4o- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER W 235, OE1992 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 6, de 
1991. 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e cu, Presi
dente, nos termos_ do art. 48, ~tem 28, do Regimento_tnterno, 
p!oiliUigO a seguinte -
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RESOLUÇÃO N' , DE 1992 

Dispõe sobre formalidades e critérios para aprecia
ção dos atos de outorga e renovação de concessão, per
missão e autorização para o serviço de radiodifusão so
nora e de sons e imagens. 

2) quadro societário atualizado, do qual constein o mfme
ro, valor e o tipo de ações de cada sócio; 

Art. 1'' O exame e a aprcciãçãO pela COirlissão de Edu
cação dos atos de outorga e renovação de concessão, permis
são e autorização ·para serviço de radiodifusão sDnora e de 
sons e imagens, obedecerá às seguintes formalidªdes e ~rité-
ri~- . . 

I- quanto aos de renovação: 

3) certidão de quitação de tributos por parte de cada 
acionista ou cotista; 

4) documentos relativos a cada acionista ou cotista; 
5) demonstração de recursos técnicos e financeiros; 
6) proposta de programação a se_r desenvolvida, de ta

- lhando o período dedicado a jornalismo e a debates de temas 
l_p_c_IDs e regionais; 

7) eventuais alterações no contrato socjal; 
8) cópia do contrato para execução dos serviçoS de radio

difusão; 

a) exposição de motivoS do Minístfo dos Transportes e e) estudos técnicos apresentados pelas entidades e sua 
das Comunicações; - avaliação pelas diversas instânci~s da Secret3ria Nacional de;:: 

b) requerimento da concessionária ot.i permissionária so-- Comunicações; 
licitando a renovação, do qual deverá constar a declaração t) levantamento da capacidade econômica da cidade pre-
de que não infringe as Vedações do§ 5~> do art. 220 da Con$ti- tendente; 
tuição Federal em vigor; _ g) _ estudos de viabilidade econômica dã implantação de 

c) comprovação de que a emissora está em dia .co(fi-suas emissoras de radiodidifusão sonora e de sons e imagens não 
obrigações sociais é Confribi.iiÇCieS síndicã.is; nOS·i-úlnos da previstas no Plano Básico de DistribuiçãO de Canais corres-
legislação em vigor; pondentes; 

d) certidão de quitação de tributos; h) pareceres e estudos desenvolvidos pela Secretaria Na-
e) relação de todos os empregados da emi~s~ra, _ _com as cional de Comunicações em relação às propostas apresen-

respectivas funções; tadas; 
f) laudo de_ vistoria técniCã do Dentei; _ _ i) informação.de eventuais exigências ou 8Sdarecirneiitos 
g) informação do Dentei sobre a existênciã--ou não de adicionais solicitados a cada pretendente; 

processo de apuração, em andamento, de qualquer infração j) informação oficial do Ministério dos Transportes e das 
cometida pela emissora durante o último período de vigência Comunicações sobre a participação das empresas pretendentes 
de sua concessão-ou--permissão~ cm casó positivo~ a documen- ou de qualquer de seus sócios t;:IT! qualquer outra emissora 
tação integral do processo relativo à infração, beffi como de de rádio ou televisão no País e, em caso afirmativo, indicação 
denúncias apreseritãâás em relaçãO à emissora; do local da concessão ou permissão, potência da emissora, 

h) parecer da Diretoria Regional do Dentei e da Secre- e vínculos com a programação de qualquer rede de rádio 
taria Nacional de Comunicações sobre o requerimento;- ou televisão; 

i) documentos atualizados revelando a composição ado- I) informação sobre a exiStê-ncia de previsão de novos 
nária da emissora e _eVerituais alterações em seu contrato social canais para a localidade; 
durante o período de vigência da outorga, nos quais se escla- m) informação sobre a composição acionária e vínculos 
reça se os requerimentos foram cedentes ou cOncessionários de programação de outras emissoras que operem na cidade 
de cotas, ações ou outros meios de transferência do controle ou região abrangidas pelo edital; 
direto ou indireto da sociedade; o) recursos ou documentos de _apoio ou contestações a 

j) informação, pela emissora, da prograTila_@o_s_erp.anal_ qualquer das sociedade_$ pretendentes; 
que venha sendo executada, discrit.riina:tfdo os horários, dedi~ o) em caso de igualdade entre os pretendendes quanto 
cactos ao jornalismo, de geração- própria e de retransnlissão; aos requisitos legais, té_cnicos e fip.anceirOs, a informação das 

I) manifestaÇõeS de apoio Oti contestãção a renovação razões que levaram à escolha da vencedora; 
da concessão apresentadas em qualquer instância durante o p) infrações registradas no Dentei quanto a outras ernis-
processo; - · ·--- - - soras de propriedade da sociedade ou de acionistas da entidade 

m) declaração firmada pelos diretores e_ administradores pretendente; 
das emissoras, de que não participam de direção de outra q) termo de compromisso firmadO pelo.s pretendentes, 
concessionária ou permissionária do mesmo tipo de serviço no qual se assegur~ o cumprimefl:tO, em particular, na progra-
de radiofusão, instalada no mesmo município ou em município mação, do disposto nos arts. 5<?, fncisõs IV e XIV, 220 e 
contíguo. 221 da Constituição Federal; 

II- quanto aos de conce_.ssão: "r) documentos que deram origem ã 3berturada liCitação; 
a) exposiçãO -_de motivos _do Ministro do~ T~ansportes e s) declaração firmada pelos diretores e administrãdores 

das Comunicaç6Cf., da qual constem as razões que o elevaram __ c!_as emissoras çle_ que n~o participdm de direção _de __ outra 
á autorizar a abertara de licitação; - -- concessionária ou permissionária do mesmo tipo ·de serviço 

b) requerimento das entidades que pleitearam a conces- de radiodifusão, instalada no mesmo município ou em muni-
são ou permissão, do qual deverá constar declaração de que cípio contíguo. 
não infringem as vedações -'lo § 5~> do art. 220 da Constituição 
Federal; -Parágrafo único. Constarão ainda, do processo, os do-

) · d d' 1 b · cumentos resultantes das análises e consultas feitas pela Co-e cóp1a o e 1ta que a riu a concorrênCia; 
d missão; d) cópia de todos os documentos apresenta os pelos con-

correntes_em cumprimento aos_ itens do edital, espedalmente: ArL 2~ A Cõriüssão- de EducaçãO lev-ará em cOnta, co-
1) atos constitutivos e alterações subseqüentes das socie- mo fator positivo; para uma co~duSãO favorável à outorga 

?ades; ou renovação, o fato de existir, dós autOs, compfovação: 
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I-de maior tempo dedicado à produção- cultunil, educa-
ciOnal, artístíca e írtformativá; ---

II -de maior nível de compromisso com a promoção 
da cultura nacional, regional ou local; 

III -de maior nível de compromisso com os __ valores éti
cos e socia:iS da pessoa e da família; 

IV- de oferecimento de maiores facilidades de partici
pação da p0pulação como sujeito do proCesso comunicativo. 

Art. 3' A ComiSsão de Educação, por deliberação da 
maioria de seus membros, poderá realizar, no período de 
até quinze dias do recebimento do processo, audiência pública, 
a ser anunciada pela imprensa oficial. 

§ 1" A Coniissão, por deliberação da maioria de seus 
membros, relacionará as autoridades e lideranças do muni
cípio, sede da_ emissora interessada, que deverão ser convi
dadas a aprticipar da audiência pública. 

§ 2~' Do am.í.nCio, pela imprensa oficial, deverá con-Star 
que a Comissão considerará correspondências das autoridades 
e lideranças mencionadas no parágrafo anterior, que tratem 
dos requisitos constantes do art. 2~. -

Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor na data de Sua 
publicação. 

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O parecer 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 465, DE 1992 

Nos termos do art. 321 do Regimento Iiltemo, requeiro 
dispensa de publicaçãO, para irilediata discussão e votação, 
da redação final do. Projeto de Resolução n' 6, de 1991, de 
autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre for~ 
malidades e critériOs para apréciãçãO dos atos de outorga 
e de renovação de concessão ou permissão de serviço de radio~ 
difusão sonora e de sons e imagens. 

Sala das Sessões,25 de junho de 1992. Jutahy Magalhães. 

O SR: PRESIDENTE (Alexandre Costa) --
Aprovado o requerimento, passa:..se à imediata apreciã

ção da redação final. 
Em discussão-a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 

a discussão. -
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram penllenecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai "ã ptóhmlgação .. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerra-r--cóSTrabalhos, 
designando para o Ordem do Düt" dã sessão ordinária de ama
nhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 174, DE 1991 

Discussão, eril1Urno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 216, d~ 1992) do 

Projeto de Lei do Senado n~ 174, de 1991, de autoria do 
Sellador Maurício Corrêa, que consldera contravenção penal 
a exigência de exame relativo a estado de gravidez para contra
tação de emprego·. 

-2-

PROJETO DE LEI 
N' 9, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Di~f nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno:) . 

Projeto de Lei da Câmara n• 9, de 1990 (n' 4.432/89, ·· 
_ na Casa de origem), que cria o Prog_t;am~ :Oiário do Congresso 

Nacional para divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo 
na televisão, ~ 4etermina coutras providências. (Dependendo 
de Pareceres). 

-c3-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 2, DE 1992 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à ConstituiçãO- ri9 2, de 1992, de autoria do Senador Francisco 
Rollemberg e outros Senadores, que inclui artigo no texto 
da Constituição Federal, conferindo competência ao Con-gres
so Nacional para destituir Ministros de Estado e Secretário 
da PreSidência da República. (3~ sessão de discussão.) 

-4--

PROPOST A DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 3, DE 1992 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à ConstitU:iÇãõii"-3, de 1992, de autoria do Senador Odacír 
Soares e outros Senadores, que altera dispositiVo da Consti~ 
tuição Federal. (3~ sessão de discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Está encer· 
rada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 19 horas e 20 minutos.) 

TRECHO DA ATA DA 33• SESSÃO, REALI· 
ZADA EM 26·3·92; QUE SE REPUBLICA POR HA· 
VER SAlDO COM OMISSÃO e !NCORREÇÃO NO 
DCN SEÇÃO !!- DE 21·3·92, Â PÁGINA 1470, 
I• COLUNA 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 30, DR 1992 

Altera os arts. 160, 163, 164 e 165 das Consolidação 
-das LeiS do Trabalho_ CLT; criando a Comissão _interna 
de Saúde e exige regularidade das empresas quando 
aos aspectos de segurança, higiene e medicina do traba
lho para contratarem com o poder público. 

O Congresso Nacional decre-fã: 
Art. I• Os arts. 160, 163, 164 e 165 da Consolidação 

das Leis do Trabalho passam a vigir c-om a seguinte redação: 
''Art. 160 nenhum estabelecimento poderá iniciar suas 

atividades sem prévia inspeçãd e aprov-ação das respectivas 
instalações pela autoridade competente em matéria de segu
rança, higiene ambiental e medicina do trabalho e nem contra
tar com o poder público_se não comprovar reguh1ridade nestes 
aspectos, através de laudo pericial emanado da autoridade 
competente. 
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§ 1 ····················--····················-~---"'-'·"~· .. ~·-··· 
§ 29 É facultado às empresas solicitar préVia autoriza~ 

ção, pelo órgão competente, -dos projetas de construção e 
respectivas instalações, bem como de laudo pericial compro~ 
vando sua regularidade com as normas de_ segurança, higiene 
ambiental e medicina do trabalho. 

Art. 163. Será obrigat6rii ~ Constifuiçãó de Comissão 
Interna de Satíde (Cisa), conl-objeiivo de promover, prevenir 
e resguardar a saúde dos trabalhadores, atra~és de ações qc;! 
conscientizaçáo e educação para a sáude aqui incluídas as 
de prevenção de acidentes e de doe11ças do trabalho, além 
de ações de notificações ao empregado! Ou a seus prepostos, 
das condições adversas no trabalho ou no ambiente em que 
o mesmo é realizado. 

§ 19 Dentre outras subcomissões que poderão ser cria
das será compulsória a constituiÇão de Subc-omissão Iriterna 
de Prevenção de Acidentes (Sipa). -

§ 29 O Ministério do Trabalho regulamentará dentro 
de 30 (trinta) dias_, a partir da publicação desta lei, as atribui
ções, números de componentes e o funcionamento das Cisas 
e das Cipas." 

Art. 164. Cada CiSa será-constituída pOr-feprese'fiiantes 
dos empregados, titulares _e suplentes, livremente eleitos por 
escrutínio secreto, e por um representantes do empregador 
e seu suplente, por ele nomeado, e que obrigatoriamente 
comporão a Cipa. - _ -_ 

§ 19 o·mandato dos ffiembros eleitos do Cisa terá 
a duração de um ano, permitida sua r~eleição. _ _ 

§ 2' O disposto no parágrafo anterior iiãô se aplicará 
ao membro suplente que, durante seu mandato, tenha partici
pado de menos da metade do número de reuniões_ da Cisa 
ou da subcomissão de que faça parte. 

§ 39 O representantes_ do empregados escolherão_ .entre 
si os presidentes da Cisa e Cipa." _ - -- - _ ___ __ _ _________ _ 

"Art. 165. Os titulares de. representação dos empre
gados nas Cisa -e -crpa -te'tãO e"Stábiiidade no emprego, até 
um ano após o t~hriino de seus mandatos, a não ser a despedida 
por justa cuasa, depois de devido processo ·administrativo 
acompanhado por representante da Justiça do Trabalho. 

Art. 29_ Esta Lei entrará em vigor iiá data de sua publi
cação revogando-se as disposiçõ-es em contráriO-_---.-._~~- _ · 

Art. _3.,_ Revogam-se as disposições em cOntrário. 

Justificação 

ATA DA 33i SESSÃO, REALIZADA 
EM 26-3-92 

(Publicada no DCN - (Seção II) - de 21-3-92) 
Retificações 

Na página 14ôE". 2• coluna, imediatamente após a justifi· 
caçáo- que acompanha o ProjetO- de Lei_ d_o Senado n9 29, 
de 1992, inclua-se, por haver sido omitido, o seguinte: 

Sala das Sessões, em 26 de março de 1992. 
Senador Nelson Wedekin. 
Na página 1469, P coluna, imediatamente após o Quadro 

IV que acompanha a justificação do Pro feto de Lei do Senado 
n9 29, de 1992, exclua-se, por publicação indevida, o seguinte 
despat;ho: 

(A Comissãó Diretora) 
Na mesma página, 2• coluna, na legi~!ação_ citada que 

acompanha o Projeto de Lei do Senado n9 29/92, após o item 
IX, acrescente-se, por omissão, o seguinte: 

X- a revisão geral da remuneraç_ãq dos se_rvidores públi
cos, sem distinção de indices entre servidores públicos civis 
e militares, far-se-á sempre na mesma data; 

XI - a lei fixará o limite máximo e a rela"ção de vaioies 
entre ·a -maior -e m-enor remuneração dos servidores públicos, 
observad()s, como limites máximos e no âmbito dos respectivos 
poderes, os valores percebidos como remuneração; em espé
cie, a- qualquer título,_ por membros do Congreso Nacional, 
Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal 
e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e 
nos Territórios e nos Municípios, os valores percebic!os como 
remuneração, em espéde-, pelo Prefeito; 

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo 
e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos 
-pelo Poder Executivo; . 

XIII - é vedada a vinculação ou equipanição de venci
mentos, para o efeito de remunerçaão de pessoal do serviço 
público, ~~ssalvado o disposto no inCiso anterior e no art. 
39. § 1'; 

XIV- os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público não serão_ computados nem acumulados, para fins 
de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título 
ou idêntico fundamento: 

XV - os vencimentos dos servidores públicos,- civis e 
militares, são irredutíveis_ e, a ,remuperação pb_seryará o que 
dispõem os arts. 37, XI, XII, 150, file 153, e §2', I; 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos 
público~, exceto, quando houver compatibilidade de horários; 

a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de _P!<:)fessor com outro técnico ou 

científico; 
c) a de dois cargos 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 fãzenâária -e _SêU.s seividOfes fis

cais terão, dentro de suas áreas __ de competência e jurisdição 
precedência sobre os dêmaís setores administrativOS, na fOrma 
da lei; 

XIX - somente -por lei espeCífica p<iderão ser criadas 
empresa pública, sociedade de economia miSta, autarquias 
ou fundação pública; 

XX- depende de autorização legislativa, em cada caso 
a criação de subsidíárias das entidades mencionadas no inciso 
anterior, assim como a participação de qualquer delas em 
empresa privada; 

XXI- re-ssalvados os casos especificados na legislação 
as obras, serviços, compras e alienações serâo- contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que esta- _ 
beleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efe
tivas da proposta, nos tennos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica econômica indispensáveis 
à garantia do cumprimento das obrigações. 

§ ]9 A publicidade dos atas, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo 
irifOrinativo ou de orientação social, _dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promo-ção pes
soal de autoridades ou servidores públicos. 

§ 2~ A não observânciã. dos disposto nos incisos IT e 
I~i implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 
reSponsável, nos termos da lei. 
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··---,----·-·-·-----
§ 3? As reclamaçúes relativas_ à prestação de serviços 

públicos serão disciplinadas em lei. 
§ 49 Os atOS de"imProbidade_3dininistrativa importarão 

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. 

§ 59 A lei estabelecerá os prazos de prescrição para 
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que 
causem prejuízos ao erário, ress~lvadas as respectivas ações 
de ressarcimento. 

§ 6~> As pessoas jurídicas de direito público e as de direi
to 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 Comíssão de Constituição, Justiça e CidQ-dimia· 
decisão terminativa.) 

Na página 1471, 1~ coluna, imediatamente após a legisla
ção citada que acompanha o- Projeto de Lei do Senado n" 
30, de 1992, indua-se, por omissã-o, o seguinte despacho: 

(A ComisSão de-Assun-toS--sociais- decisão termi
nativa) 

ATA DA 29• SESSÃO, REALIZADA EM 
25 DE MARÇO DE 1992 

(Publicada no DCN -: Seção II - de 26-03-92) 

Retificações 

Na página n' 1372, I• coluna, 
Onde se lê:- _ ·- _ -
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 26, DE 1992 
Estabelece normas sobre a transferência da administra-

ção ... 
Leia-se: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 26, DE 1992 
Estabelece normas sobre a transparência da administra

ção ... 
Na página n9 1375, 2~ coluna, no item 8 da Ordem do 

Dia, na ementa do Requerimento n" 856, de 1991, 
Onde se lê: · 
... do Decreto n• 99.608, de 13 de 1990, que teve .... 
Leia-se: 
... do Decreto n• 99.608, de 13 de outubro de 1990, que 

teve ... 

Dia, 
Na págína n' 1377, I' coluna, no item 14 da Ordem do 

Onde se lê: 
Projeto de Decreto N' 105, de 1991 
Leia-se: 
Projeto de Lei do Senado N• 105, de 1991 

ATA DA 37• SESSÃO, REALIZADA EM 31-3-92 
(Publicada no DCN (Seção II), de 1•-4-92) 

RetificaçãO 

À página 1612, 2• coluna, imediatamente após a justifi
cação da Proposta àe Emenda à Constituição n" 1, de 1992, 
nas assinaturas que a acompanham, acrescente-se, por omis
são, as seguintes: ......,.. Wilson Martins- Ronan Tito- Nelson 
Carneiro - CéSfãf Dias - Levy Dias - Flaviano M_elo -
Louremberg Nunes Rocha- José Richa- Hugo Napoleão 
-Henrique Almeida- Guilherme Palmeira- Affonso Ca-

' ... '' ' . ' -- . . -

margo- João Rocha- Ruy .Bacelar- Odacir Soares-- _ 
Moisés Abrão - Garibaldi Alves Filho -José Eduardo

--AIUizio Bezerra -:Albano Franco. 

ATA DA 47• SESSÁO, REALIZADA EM 
7 DE ABRIL DE 1992 

(Publicada no DCN ~ Seção II, de 8-4-92) 

Retificação 

_ N~ página 09 1880, i~ coluna. imedlaiamen-te aPós a emen
ta do Projeto de Lei do Senado n9 36, de 1992, ínclua-se 
por omissão o seguínte:_ 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 19 A aquisição de bens móveis por intermédio de 

consórcio ou outra forma aSsociativa far-se-á, exclusivamente, 
seguindo o disposto nesta Let 

ATA DA 48• SESSÃO, REALIZADA EM 
8 DE ABRIL DE 1992 

(PUblicada no DCN Seção II de 9-4-92) 
Retificações 

Na página n"' 1959, 2~ coluna, no Projeto de Lei do Senado 
n" 40, de 1992-Compleffientar, que regulamenta dispositivos 
-constitucionais que enunciam normas sobre os pagamentos 
pelo Poder Público a seUs fornecedores de bens e serviços, 
ass-im· como a executores de obras, e dá outras providênciaS, 
inclu~-se por omissão o seg-uinte despacho: 

_A Comissão-de Assuntos Económicos 
Na página n9 1952, 2~ coluna, na ementa do Projeto de 

Lei do Senado n940, de 1992-Complementar, 
Onde se lê: 
Regulamenta dispositivos constitucionais que ... 
Leia-se: · · · 

· Regulamenta dispositivos Con-StitUcionaiS que 

ATA DA 53• SESSÃO REALIZADA EM 
14 DE ABRIL DE 1992 

.. --·(Publicada no DCN (Seção II), de 15-4-92) 
Retificações 

Na página 2143, 1~ coluna, na presença dos Srs. Sena
dores, 

Onde se lê: 
- Às 14 horas e 30 niíriutõS; acham-se presentes os Srs . 

Senadores: 
.......... Costa Beni V eras- Carlos De'Cãrli . 
Leia-se: 
Às 14 horas e 30 miriutos, acham-se presentes os Srs. 

Senadores: 
Alexandre Costa- Beni V eras-- Carlos De'Carli. 
Na páginã 2160, 2~ colUna, na numeração do Substitutivo 

da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 226/83, 
Onde se lê: - - . · .. - · · . . ... 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE 

LEI DO SENADO N• 226183 
Leia-se: - - _ - -
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE 

LEI DO SENADO N• 226/83 (n• 7.50.Q/86, na Câmara dos 
Deputados) 

Na página 2186, 1 ~ coluna, no enunciado do item 9, da 
pauta da Ordem do Dia, 

Onde se lê: 
Altera a redação do§ 2• do art. 14 do Ato das Disposições 

ConstitUcionais Transitórias. (19 signatário: César Dias) 
Leia-se: 

------------·-·---·---
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Proposta de emenda à Constituição no:>-24/91, que altera 
a redação do § 2' do art. 14 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias. (1 o;> signatário: César Dias.) 

ATA DA 63• SESSÃO, REALIZADA EM 
28 DE ABRIL DE 1992 

(Publicada no DCN -Seção II- de 29-4-92) 

Retificações 

Na página 2530, 2• coluna, na ementa do Projeto de De-
creto Legislativo n' 28, de 1992, 

Onde se lê: 
Para exeplorar serviço de radiodifusão ... 
Leia~se: 

para explorar serviço de radiodifusão ... 
Na página 2548, 1~ coluna, na ementa do Projeto de De-

creto Legislativo n' 34, de 1992, 
Onde se lê: 
Rádio Jornal de Souto Soarres Ltda ... 
Leia-se: 
Rádio J ornai de Souto Soares Ltda ... 
Na página 2571, 1' coluna, na ementa do Projeto de De-

creto Legislativo n~ 42, de 1992, 
Onde se lê: 
Rádio Uiraputu Ltda ... 
Leia--se: 
Rádio Uirapuru Ltda ... 



República federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

SABADO, 27 DE JUNHO DE 19!)2 .. 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• 31, DE 1992 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo 
no valor equivalente a até US$20S,ooo;ooo.oo (duzentos e cinco milhões de dóf!lres norte-ame· 
ricanos) junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BffiD, destinada 
ao f'manciamento parcial do Projeto de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato 
Grosso- PRODEAGRO. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução n• 96, de 1989, 

do Senado Federal, a contratar operaçãodecrédito externo, no valor equivalente a até US$ 205,000,000.00 
(duzentos e cinco milhões de dólares norte-americanos junto ao Banco Internacional para ReconsÍrução 
e Desenvolvimento--' BIRD. 

Parágrafo único. A operação de crédito externo ora autorizada destina-se ao financianiento parcial 
do Projeto de Desenvolvimento Agroambiental do Estado do Mato Grosso~ PRODEAGRO, com responsa
bilídade de execução a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República 
e do Governo do Estado do Mato Grosso, visando ao desenvolvimento agricola e económico desse Estado. 

Art. 2• As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes: 
Valor do empréstimo do BIRD- US$205 milhões; 
Prazo: quinze anos; --::: 
Carência: cinco anos; · · · ·· ·· -
"Clossing date" a Data-Limite para desembolsos será o dia 31 de dezembro·de 1997; 
Juros: serão cobrados à taxa equivalente ao custo dos Empréstimos Qualificados (cost of qnalifed 

borrowings). Os juros, calculados sobre o principal, deverão ser pagos semestralmente, nos dias 15 de 
março e 15 e setembro de cada ano, até o total da amortização do empréstimo; 

Comissão de Compromisso: será calculada sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, à 
taxa de 0,75% a.a., vencíveis semestra11nente, juntamente com os juros; 

Amortização do Principal: será efetuada em quinze anos, incluídos os cincO anos de carência~ 
mediante 20 parcelas semestrais de usno;2Jo;ooo.Oô (dez milhões, duzentos e cinqüenta mil dólares norte 
americanos) vencendocse a primeira em 15 de março de 1998 e a última em15 de setembro de 2007. 
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MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dfrctor.Qeral do Seuado Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor EE!cu.tivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dlrotor Admlolltralivo 

EXPEDffiNTE 
CENTRO GRÁPICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Im.prcuo •.ob re~pouab:ilidadc da Mela do SeucJo Poieral 

ASSINATURAS 

Junho de 1992 

LU!Z CARLOS BASTOS . ·----Q$ 70.000,00 
Dirctor Iadutrial 
PLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
DlretDr AdjoaiA> Tiragem 1.200 ex.tmplares 

Art. 3• A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de doze meses 
a contar de sua publicação. 

Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 25 de junho de 1992. ~Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 32, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do ·Rio de Janeirtl a elevar, temporariamente, o limite 
estabelecido no item II do art. 3• da Resolução n• 58, de 1990, a fun de permitir a contratação 
de operação de crédito, até o valor, em cruzeiros, equivalente a US$75,000,000.00, junto ao 
Banco, do Brasil S/ A, para fmanciamento da segunda etapa do projeto viário' denominado 
"Linha Vermelha". 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• ·É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, o 

limite estabelecido no item II do art. 3• da Resolução n• 58, de 1990, a fim de contratar operação de 
crédito junto ao Banco do Brasil S/A, até o valor, em cruzeiros, equivalente a US$75,000,000.00 (setenta 
e cinco milhões de dólares). 

Parágrafo único. Destina-se o financiamento à execução da segunda etapa do projeto viário denomi· 
nado "Linha Vermelha", ligando as rodovias federais Presidente Dutra (BR-116) e Washington Luiz (BR-040) 
à estrada do Galeão. 

Art. 2• A operação autorizada no art. 1' deverá realizar-se sob as seguintes condições: 
I - Valor: Cr$244.050.000.000,00 (duzentos e quarenta e quatro bilhões e ciiiqüenta milhões 

de cruzeiros), equivalente a US$75,000,000.00_(setenta e cinco milhões de dólares), pela taxa do Dólar 
Comercial de Cr$3.254,00/US$, vigente em 22 de junho de 1992; 

II- desembolso dos recursos: a partir de janeiro de 1992; 
III - prazos: 
a) de carência: 7 meses; 
b) de amortização: até junho de 1993, prorrogável por trinta dias até a efetiva transferência dos 

recursos pelo Tesouro Nacional; 
IV - condições fmanceiras: 
a) reajuste monetário: o saldo devedor e as parcelas a liberar serão atualizados pela Taxa Refe-

renc~al; 
b) taxa de juros: nove por cento ao ano, podendo ser capitalizados, em caráter excepcional, 

para pagamento juntamente com o principal; 
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V) garantia: percentual sobre o adicional instituído sobre a taxa de embarque cobrada no Aeroporto 
Internacional do Rió de Janeiro. 

Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal,.26 de junho de 1992. -Senador Mauro Beuevides, Presidente. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOJ:-UÇÃO N• 33, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar, temporariamente, 
em caráter excepcional, o limite def"mido pelo item n do arl. 3• da Resolução n• 58, de '1990, 
do Senado Federal a fim de vi.abiliz:Ír a emissão e colocaçãq no mercado de Letras Fii:tanceiras 
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul .- LFTIRS, vencíveis no segundo semestre de 
1992. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Govemo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar, temporariamente, 

em caráter excepcional, o limite estabelecido no item II do art. 3• da Resolução n• 58, de 1990, do Senado 
Federalt a fim de viabilizar a emissão e colocação no mercado~ através de ofertas públicas, de Letras 
Finartceir.is do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFT/RS. 

Parágrafo único. A emissão das LFT/RS destina-se ao giro de oitenta e três por cento dos 
3.090.878.949 títulos vencíveis no segundo semestre de 1992. · 

Art. 2• As condições financeiras da emissão das LFT/RS são as seguintes: 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a 

parcela de dezessete por cento; · 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.838 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1 ,00; 

· f) características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 
!0-S-92 
15- 8-92 
1°·11-92 
15-11-92 
15-11-92 

Titulo 

531460 
531460 
53!460 
.531460 
534000 

Total: 

Quantidade 

9.043.461 
40.598.601 

. 25.140.313 
16.096.074 

3.000.000.000 
3.090.878.949 

g) previsão de colocação e vencimentos dos titules a serem emitidos: 

Co1ocaçllo Vencimento Titulo Data-base 
3-8-92 15-8-97 531838 3- 8-92 

17-8-92 15-8-97 53\824 17- 8-92 
3-11-92 15-nm 531838 3-11-92 

\6-11-92 15-11-97 511825 16-11-92 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas,nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

I) autorização legislativa: Leis n" 6.465 e ~.822, de 15 de dezembro de 1972, respectivamente, 
e Decreto Estadual n• 34.090, de 6 de novembro de 1991. 
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Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de junho de 1992. ~Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevidés,' Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• :34, DE 1992 . 

Autoriza a Prefeitora Municipal de Campinas (SP) a ultimar contratação de operação 
de crédito externo, uo valor de ·EcU 12.537.000 (doze milhões, quinhentos e trinta e sete 
Wit ECU) equivalentes, em outubro de 1991, a US$15,236,273.00 (quinze milhões, duzentos 
e trinta e seis mil, duzentos e setenta e três dólares), destinada ao imanciamento parcial 
de equipamentos para o Hospital Municipal de Campinas. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É. a Prefeitura Municipal de Campinas- SP, nos termos da Resolução no 58, de 1990, 

do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito externo, no valor de ECU12.537.000 (doze 
milhões, quinhentos e trinta e sete mil ECU), equivalentes em outubro de 1991 a US$15,236.273.00 (quinze 
milhões, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e três dÓlares), junto ao banco italiano· Crédito 
Per Le Opere Publiche- Crediop. 

Parágrafo único. A operação de crédito externo ora autorizada destina-se ao financiamento parcial 
de equipamentos biomédicos, indispensáveis ao funcionamento do Hospital Municipal de Campinas. 

Art. 2' As condições financeiras básicas da operação de crédito são as séguintes: · 
I- valor do financiamento: ECU 12.537.000 (doze milhões, quinhentos e fiinta e sete mil ECU), 

equivalentes, em outubro de 1991, a US$15,236,273.00 (quinze milhões, duzentos e trinta e séis mil, duzentos 
e setenta e três dólares); 

ll - prazo: cinco anos; 
III- carência: seis meses; 
IV - taxa de juros previstos: 10,65% ao ano; 
V - amortização: dez parcelas semestrais conforme segue: 

Ano Amortlzaçllo (US$) Juros (US$) 
I 1,523,627.30 811,331.54 
2 3,047,254.60 1,379,263.61 
3 3,047,254.60 I ,054, 731.00 
4 3,047,254.60 730,19830 
5 3,047,254.60 405,665.77 
6 1,523,627.30 -~ 81 '133.15 

Total (US$) 
2,334,958.84 
4,426,518.21 
4,101,985.60 . 
3, 777,452.90 
3,452, 920.37 
I ,604, 760.45 

Art. 3Y A autorização concedida por esta resolução deverá ser, ext:-rcida no prazo de doze meses 
a contar de sua publicação. 

Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de junho de 1992.- Senador Manro Benevides, Presidente. 
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SUMÁRIO 

1992 
1- ATA DA 135• SESSÁO, EM 26 DE JUNHO DE 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 
- N' 237/92 (n' 242/92, na origem), Cómunicando sua 

ausência do País no período de 25 a 28 do corrente. 

1.2.2- Aviso do Presidente do Tribunal de Contas 
da União 

- N"' 476/92, de 23 do corrente, encaminhando cópia 
do Relatório e Voto do Senhor Ministro_ Fernando Gonçal
ves, bem como decisão da auditoria realizada no Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re
nováveis- IBAMA. 

1.2.3- Oficio do Sr. 1• Secretário da Câmara dos !)e· 
puta dos 

Encaminhando à revisão do Senado_ autógrafos dos 
seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 60/92 (n• 2.341192, 
na Casa de origem), que altera a estrutura do -Ministério 
das Relações Exteriores, e dá outras providências. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 65/92 (no 78/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Proto
colo de Emenda ao artigo 50( a) da Convenção sobre Avia· 
ção Civil Internacioinal, concluído em Chicago, em 7 de 
dezembro de 1944. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 66/92 (no 103/91, 
da Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado 
de Auxílio Mútuo em Matéria Penal, entre o Governo 
da República Federativa do B_rasil e o Govetnõ da Repú
blica Portuguesa, assinado em Brasília, em-~ de_ mai_~ -~~ 
1991. -

- Projeto de D!'creto ~Legislativo no" 67 (nc 109/91, 
na Cârilãià dos Deputados), que aprova a adesão do Brasil 
ao ConvêriiO Multilateral para a Continuação das Ativi
dades do Centro Regional de Sismologia para a América 
do Sul- CERESIS, celebrado em 18 de julho de 1971. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 68/92 (n' 130/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto_da Conven
ção n1 168, da OrgariíZ3.ção Internacional do Trabalho, 
relativa à promoção contra o desemprego. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 69/92 (no 166/92, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte 
de Dependentes do Pessoal Diplomático', Consular, Admi
nistrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República Ar
gentina, em Brasília, em 20 de agosto de 1991. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 70/92 (n' 171192, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Estatuto 
Orgânico do Instituto Internacional para a Unificação do 
Direito Privado- UN!DROIT, adotado em 15 de março 
de 1940. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 71192 (o' 178/92, 
_na.~ Câmara dos Deputados), que aprova os textos do (1) 
Tratado de Extradição, (2) Tratado sobre Cooperação Ju· 
diciána eni Matéria Pena, e (3) Tratado Relativo à Coope· 
ração Judiciária e ao· Reconhecimento Recíproco d~ Sen-

tenças em Matéria Civil, entre os Governos do Brasil" e 
o da Itália, assinados em Roma, em 17 de outubro de 
1989. 

1.2.4- Comunicação da PresidênCia 
-=-Abertura de praZo de cinco dias para recebimento 

de e~endas -ª---()~_ P_roj_e_t_Q_s ___ ~~R~~_!:~O L~gi~lativ9 n~ 65 
a 71192. 

1.2.5- Requerimento 
........ N9 466/92~ de autoria do Senador Fernando Henri

que C~rdoso, solicitando tramitação em conjunto dos~Pro
ietos de Lei do Senado n'' 67 e 88/92. 

· 1.2.6 - Comunicação da Presidência 
c~ ---'Recebimento da Mensagem n' 238/92 (n• 239/92, 

na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita autorização para que a União possa contratar ope
ração de crédito externo, no valor de até cento e vinte 
e seis milhões de dólares, para os fins que especifica. 

1.~.7 --1?~-~ursos do Expediente 

~SENADOR ALBANO FRANCO - Importância do 
eD.féiidimento nacional e do institúto da democracia, no 
momento_ da atual cr!se política brasileira. 

SENADOR RONAN TITO- Situação de abandono 
da agricultura. 

SENADOR MAURÍCIO CORR~A. como Líder
Críticãs áo ponto de vista do Sr. António Carlos Magalhães, 
em -e_ôirevista concedida à revista lstoÉ, a respeito da even
tual possibilidade do impeachment ou renúncia do Presi
dente Collor. Defesa da ordem constit!lcional e do papel 
reservado ao Vice-Presidente Itamar Franco. 

_1.2.8- Requerimento 
-- N9 467/92, de autoria do Senador Ronan Tito, solici-

- tando inclusão em Ordem do Diã, _do Projeto de Lei da 
Câmara_ n9_ 3/22. que cria cargos de Procuradores do Traba
lho de z~ Categoria; cargos e(çtivos e em comissão e dá 
outras providências. 

1.2.9 - Comunicação da Presidência 
-Aprovação pela Comissão Dii·etora dos Requeri-

-mentos de Informação n~ 372, 404, 405, 407, 408, 410 
e 426/92. ~ 

1.2.10- Leitura de Projeto 
- Projeto de Lei do Senado no 93/92, de autoria do 

Senador Odacir Soares, que devolve às UÍliversidades Fe
derais do Rio de Janeiro e da Bahia as suas denominações 
primitivas de Universidade do_ Brasil e da Bahia, respecti
vamente.· 

VZ.ll - Apreciação de matéria 
Redação final do Projeto de Resolução no 27192, que 

Aprovada, nos termos do Requerimento n• 468192. À pro· 
__ mulgação. 

1.:i-ORDEM DO úiA 
~ Redação Final do Projeto de Lei do Senado ne'174/91, 

de autoria do Senador Maurício Corrêa, que considera 
contravenção penal a exigência de exame relativo a estado 
de gravidez para contratação de emprego. Aprovada, à 
Câmara dos Deputados. 
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Projeto de Lei da Câmara n• 9/90 {n• 4.432/89, na 
Casa de origem), que cria o Programa Diário do Congresso 
Nacional para divulgação dos trabalhos do Poder Legis
lativo na televisão, e determina outras providências. Apre
ciação sobrestada, após pareceres d~ Comissão de Educa
ção concluindo por um substitutivo e de Plenário contrário 
aét substitutivo, e abertUra do prazo regimental de cinco 
sessões ordinárias para recebimento de emendas. 

Proposta de Emenda à Constituição n~2/92, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg e outros Senadores, que 
inclui ·artigO -no texto da ConstituiçãO -Federal, conferindo 
competência ao Cotfgi'essõ Nacional para destituir Minis
tros de Estado e Secretário da Presidência da RepUblica. 
Em fase de discussão. (3• sessão). 

Proposta de Emenda à Constituição n' 3, de 1992, 
de autoria do Senador Odaclr Soares e outros Senadores, 
que altera dispositivo ã Constituição Federal. Em fase de 
discussão. (3• Eessão.) 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR RONALDO ARAGÃO- Política Eco

nómica do Governo Collor. 
SENADOR MANSUETO OE LA V O :R - O papel 

fiscalizador do Congre-sso Na~ional nos termos d~ art. 70 
da Constituição. Não· aceitação do parecer do TCU relativo 
às contas presidenciais do exercício de 1991, por ele não 
ser conclusivo. 

SENADOR ÉLC!O ÁLVARES- Conclusões da 
CPI destinada a apurar irregularidades nas licitações de 
obras públicas. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS -Presença de S. EX' 
em reuniãO da Associação de Moradores de São Carlos _ 
e Santa Inês, conjuntos de trabalhadores do Município 
de Cuiabá -MT. Apelo à CEF pára revisão dos aumentos 
nas p~stações da casa p_~ópria. 

SENADOR JOÃO FRANÇA - Ape1o aoMinistro 
da Justiça, Sr. Célia Borja, iio s-entido de promover a apura~ 
ção do atentado contra a vida do Prefeito de Boa Vista, 
Sr. Barac Bento. 

"SENADOR NELSON WEDEKIN- Crise na edu
cação. 

. SENADOR V ALMIR CAMPELO ·- Iniciativa do 
_Governo Federal de _controle ao cultivo de plantas psicotr6-
picas, através -de decreto que permite a expropriaÇão das 
terras usadas para este fim. 

SENADOR ODACIR SOARES- Aprovàção, pelo 
Senado Federal, das emendas ao 
"Protocolqde Montreal sobre Substâncias que DeStroem 
a Camada de Ozônio". 

são 
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4-ENCERRAMENTO 

2- MESA DIRETORA 

·3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS. 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da 1353 Sessão, em 26 de junho de 1992 
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidé~cia das Srs .• Mauro Benevides, Magna Bacelar e Esperidiãa Amin 

ÀS. 9 HORAS, ACHAM-SE PRF.SENTRS OS SRS. 
SENADORES: 

Albano Franco ~ Alexandre C".osta - Amir Lando -
Chagas Rodrigues - Epitácio Cafeteira - Gerson C".amata -
Jarbas Passarinho -Jonas Pinheiro -José F.duardo -José 
Richa -· Magno Bacelar - Marco Maciel - Maurfcio Cor
rei! - Mauro Benevides - Valmir Campelo 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviáes} '-- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deu-s, iniciaiiiOS nossos trabalhos. 
O Sr. I' Secretário proéederá à leitura -do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO-SENHOR PRESIÕENTEDÀ- ... 
REPÚBLICA 

MENSAGEM N• 237, DE 1992 

(N• 242/92, na orrgem) 

Senhores Membros-do Senado Fede'ral, 
Dirijo-me~ Vos.sas Excelências para informá-los qge me 

ausentei do País no período de 25 a 28 do corrente, em viageiJl _ 
à cidade de Las Lerias, Argentiria, para comparecer à 2• Reu- · 
nião do Conselho do Mercado Comum. 

_ Brasília, 25 _de junh_o de 1992. - Fernando CoUor de 
Mello. 

AVISO 

DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Aviso n9 476/92, de 23 do c-orrente, encaminhando cópia 
do Relatório e voto do Senhor Ministro Fernando Gonçalves, 
bem como decisão da auditoria realizada no Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente -e dos Recursos Naturais Renováveis 
-II3AMA. 

(À Comissão de Assuntos SociaiS.) 

OFÍCIOS 

DO SR. 1' SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encamio_bando à reviSãO do Senado autógrafos dos seguintes 
projetos: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 60, DE 1992 
(N~ 2.341/91, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente _da República) 

Altera a estrutura do Ministério das Relações Exte
riores, e dá outras providências. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. }9 A estruturá-básica-do Ministério das Relações 

Exferíõtes-pãSsa ;:d;er-a seguinte: _ _ ___ _ 
I- órgãos de assistência dirctá e im-ediata ao Miriistro 

de Estado: 

de: 

a) Gabinete; 
b) Cerimónia!; 
c~ !J?.spet<?ria-Geral do Serviço Exterior. 
II- Qrg~os setoriais: -
a) Sect;etaria de Controle Interno; 
b) COhSultotia Jurídica. 
III- Órgãos 'éSpeéíficos: 
a) Secretaria-Geral das Relações Exteriores-, composta 

~-- -- - - -

·1. Subsecretaria~Geral de Assuntos Políticos; 
2..- Subsecretaria-Geral de Assuntos E,conômicos;· 
3. , Subsecretaria-Geral d,ç. Integração, Prompç~Q Co-

mercial e 'Coopei-ação; -. -
4. Subsecretaria-Geral do Sen:·iço E,xterior; 
b) Instítuto Rio Branco; 
c) missões diplomáticas permanentes; 
d) repartições consulares. 
Art. 2~ São criados, no Ministério das ReúlÇÕ~es Exte

riores;o o .Ca'rgo "de natureza especial de Secretário-Geral das 
Relações Exteriores, com vencimento de Cr$2.288.948,54 
(dois _milhões, duzentQs. e oitenta e oito mil, novecentos e 
quarenta e oito cruzeiros· e cinqüenta e quatro centavos) acres
cido da represehtaç'ãO mensal correspondente a .cem por cento, 
e os de SubSéC.re'tãrio'-Geral de ASSunt"o's Polí'ticos 
(DAS.101.6), de Subsecretário-Geral de Assvntps .Económi
cos (DAS-101.6), de Subsecretário-Geral de integração, Pro
moção Comercial ç Cooperação (DAS-101.6), de Subsecretá
rio-Geral do Serviço Exterio·r (DAS-I O 1.6), do Inspetor- Geral 
do Serviço Exterior (DAS-1_01.5) e do Secretário de Controle 
Interno (DAS-W1.5), . . . 

§· 19 .O· Seçre_táríq-Ç},eral das Relações Exteriores. será 
nomeado pelo Presidente da República. dentre os Ministros 
de Primeira. Cl4sse da Carreíra de Diplomata que tenham 
exercido chefia de missão diplomática, em caráter perma-
nente, ainda que comissionados. . 

§ 2~ Os Subsecretários-Gerais serão no.m.e.adQs, pelo 
Presidente da República dentre os Ministros de Piimeira Clas

. se da Carreira de Diplomata. 
Art. 39 São _criados, ainda, no Ministério das Relações 

Exteriores, uni càrgo em ccimissão de Chefe de Gabinete do 
Secretário-Geral das Relações Exteriores (DA~-:19~.5)~ um 
de Chefe de Departamento (DAS-101-5), uin cargp de Dire
ção e Asscssoramento Superiores (DAS-101.5), quatro de 
Chefe de Gabinete de Subsecretário-Geral (DAS-101.4), sete 
de Assessor (DAS-102.3) e seis de Assessor (DAS-102.2). 

Art. 49 São extintos, no Ministério das·Relaç.ó"es E.xte
riores, Os ·cargos· de natureza especial de Secretário-Geral de 
Política Exterior, de Secretário-Geral de Contfole e de Secre~ 
tário-Geral Executiv-o. . _ 

Art. 5" EStã-lci entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6-:> Revogam-se as dispoSições em contrário. 

MENSAGEM N• 700/91 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fernando Collor, 
Presidente da República, 

Senhores Membros do Congresso Nacional; 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho 

a honra_de submeteràelevada deliberação de Vossas Excelên~ 
cias, acOmpanhado de Exposição de Motivos do Senhor Míriis-~ 
tr.o _de Estado das ~elações Exteriores, o anexo projeto de 
lei que •'Altera a estrutura do Ministérío das relações.Exterío~ 
res •. e. dá_ outras providências". 

Brasilia, 29 de novembro de 1991. - Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS G/503/, DE JS bE NOVEM
BRODE1991, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES. - . 

Senhor Presidente, 
Conforme tive ocasião de ponderar a Vossa Excelência, 

uma avaliação criteriosa de quanto se passa no ·Ministério·
das Relações Exteriores nesses últimos dezenove meses asso
ciada _à memória da instituição e à consciência do qu~ dela 
esperam Governo e sociedade, reconlenda que se reforme 
a estrutura administrativa da Secretaria de Estado. 

·2. A proposta constante do anexo projeto de lei reflete 
a preocupação, já expressa no ·discurso- de posse de Vossa 
Excelência, de busca.r·uma reforma aâministrativa- que trans-" 
fó.~me o estado brasileiro, tõrnanOo aPto a melhor satisfazer 
aôs enseios da Nação. 

3. .o-s_.de_saJios de .uma o.rdem internacional em rápida 
ev9lução exigem uma estrutura que possa conferir maior agili
dade ao processo decisório, afinando ainda mais a sintonia· 
entre a política externa brasileira e os objetivcis perseguidos 
pelo Governo de Vossa Excelência de modernizaç~o do Brasil 
e reforço-de sua inserção internacional. 

4. Foi positiva e enriquecedora a experiência vivida sob 
o regime de três Secretarias-Gerais, em particular pelo impulso 
dado à coordenação horizontal dentro do Ministério. 

5. A realidade demonstrou, porém, que ao lado desse 
impulso, se deveriam favorec..er.i.g\.lalmente a coordenação ver
tical e, sobretudo, uma a.rticulação mais ágil da Secretaria 
de Estado com as missões no exterior. 

6. Nessa ordem de idéias,-ã criaçãO da Secretaria-Geral 
das Relações Exteriores resultaria em medida oportuna para 
a coordenação da ação diplomática e o assessoramento díretQ 

-ao Millistro de Estado na direção e execução da política ·ex~ 
terna. 

7. Elevo, assim, à alta cOnsideração de Vossa Exce
lência o aneXo projeto de lei, que cria a Secretaria-Geral 
das Relações Exterio.res. Essa medlda, materializando-se em 
lei formal, será Complementada pela adaptaçãO da est~~t-ura 
básíca ·e regiine:Otal do Ministério, segundo nossa tradição 
e os melhores modelos de outras Chancelarias. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência. Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo 
respeit?: 

MENSAGEM N' 214; DE1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Submeto à alta apreciação de Vossas Excelências, em 

-anexo, proposta de alteração, acompanhada da Exposição 
de Motivos do Senhor MinistrO de ~stado das Relações Exte-
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.rioi:es, dQ texto do ProjetO de Lei n~ 2.341, de .199i', encami,- · 
nhado pela Men5agem N' 700, de 29 de novembro de 1991. _ 

Rio pe Janeiro, 10 de juqho_ de 19!12,,~ Fernimdo CoUor 
de MeDo. 

E)i;fJ'Io 2ó9192/G~MRE 
Rio de Janeiro, 10 de junho de 1992 

Excelentíssimo Senhoi Presidente da República, 
Em aditamento à Exposição de M-õtlvos G/503, de 18 

de novembro de 1991. 
A éxperiência dos últimqs _ !llescs de funciotJ.ameÍlto da 

~Secretaria de EStado das Relações Exter:ipres indica a necessi· 
dade de alguma$ peqllen_as modificações ao Projeto de Lei 
n' 2.341, de 1991 qtie foi submetido à alta consideração de 
Vossa Excelência pai' meio da ExpPSfçãó". def'MB~'õs. a que 
faço aditamento .. Em esséncia, -as 3J~raçõe5-ôiã pibpOstas 
objetivam melhc;>r qualificar os éaÍ'gos-prOpóstos., bem como 
pormenorizar a descrição da Secre~ii'a:-Üeral das Relações 
Exteriort;s. ~ · ' - _ . 

. 2. · Nessas -condjções, submeto à el~.wad3. consideração 
de.Yossa Excelênci.a a anexa-proposta de alteração do texto 
do Projeto de Lei n' 2.341/91. 

Resp~itosamerite~ Celso .Lafer, Minist~Q de Estado das 
Relações ~etiqres. -
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-~ t•• 11u.a .. snotu:;a ~Ã~ic.L 1:;t.,,u,.;::lil. Ptllu <Jolbin'"-& cko t::oaaul
Ml'-G&til.t & po:la C.>n-5\:.ltod& da llcpili:!l!e.a. 

· tu:t. la. .. .a. Sfl::rllt.;~i.. ,r., "Ci..i.tl!~.i'-'~D~;~ Ú~!id&ds 
G::!Z~~l=!t•;:'"..!.i:":!:!:~~ ~. f~:~·~·: .. ;.:t1~~c:~ .. ~~r~: 
~- dirdtca .::uH11r11s c o .ocoa.,.., la fo.Hoa o1& c:ultul:"&r •P·ll•-1' • lR
••tiv&IC' • valarhao;Jo • • oU!ua.io da .. -..nutotacO.a c:ultllrs:~.•• pro
IIO'rott a pn!totq•r o patrlDÕnia O:Ui<.llr•l br .. i~iiC'o, tendo c=- •stz:ot-az. bi1.i.C&r . • 

% .. Coudho ••c:-ional da PcUt.tca Clll.tu:d:: 
II: .. O.p•rtaioc:nto da ~t•n•n•-nt.o • Ccot:<lan&tiot 

nt - Dapuu ... nto ~. coor .. c<~ç.io • .ou.,.&o. 
Jla.z:lqrata Gn.l.co - IVE'i"A.DOl , 

J.rt. t1 - 11. Sec>:'"-art. .1& Clénr.ia • 'l'•c:no'.a'li•.- c:.,.·a 

::::Zu~: ~~~=~~ .. ~;e:O~r:~"i,.,;~~;~~;·;~::~~ .. :o::~~~~~~:·. et~=~ 
f-11t0 ot as etlvi4.1dea ,J., pe1qu1:r.s• • Qoo5otnvQlv1111&"~<:> &11 ir••• 
Pl'locl~:rUI, ·t- "' •"''u.l.nta altrutura b:Õde•• 

-.ao,· 

t - Ceoualho lolac:lonal d.l' lnfo,QtJ.ca • Autc .. clor 
. n: .. .O•p-att.,.ento do ro,anto: -
lt:r • O•p•t-t•..,..nto d~ Pl•11e;~"'""tO·ot ~Avall.sç.ioJ 

:tV .. O•lNI-J.'Uffoant;:. de coonsotn.>.;-io d• Pro;r.>"'"•l 
11 - O&p.aru-nto 4• C":"!(4•n•o:.ii.o doa .::Orqic.& q '-"-

Yt .. hc:l'•tt.ria rcpo.-i.d <1e Intá.,.,;;üc.,, 
v:u: • !n~t1tV.to d• r""'l''i•a• E<>,•.o.c:L•I•r 

"It:r - lut.ltu.to Wl<:lon.t~l d• Pos-";fllha <!a A.~Õn1&J 
IX .. lnatUuto ll&cianal da :rao:::ó-loqh • 

% - Con•alho IC&Clional do ~Caio IU&b1&nt••, 
.. hJ.ItJ.c• Aablaat!L- D&part .... nto ~ Ph"•~&Mn-to • c:-IC'<I•,.•cl<:> 4a .... Ut .. O.p.rtatoanto 'l".Ocnlco--Ci&Qt!UCCJ a de "c~ra-

no .. C-'ta do P>mdo W•cional ok Jlaio -ianu. 

tall "P'n tiult.:l:~:··p!l.,: ,:r~-:..r:~:!!:r~0 IU~~~!~!:!:•:t~0,.,:;~i~~l; 
eclo o!o1 Ó1"9.lioa • •ntlda4•• t&o!'lr&l• ou& u"- ..., Pni<J-C"-..t • ro -
e.., 4& .._&AnvolvitoGoato -l'•ctlonal. ba• •••bl actlc:ulaP•• -::o• ~""llo. 
...... .. ,.... oloa Eat&dol, do Ell.atr,l.to F•danl &. l!oa ,Mu.n1c:I:ploa, 

. . . 

.. .. nall&u :!~ .... t.!:!:~:!:~!.~:~:~.t.:-..:S. r!-.!!!:.. 
"'"'YI.....-:.to o!o 4c:~po~t,.. 1\0 rafa, "'• ar:orda ~-a r"':tlfdeJ Nac:ielt"•l Cll• 
C••~·Hto!• r!l.•_r: P•lo ·:""'l'•lmanto dot l•q1•la~'lio ·~••voutv• • pr••tal' 
C<o<:f""•c•o tw<.:ni.:a • •••'•'•~nc L a ttt>an.-.t c• au1•l•ot'l "" ...,. E&totdua, 
"" t:'1atr1to J'ec:l•••l, ••·• ,..,nk[l•l•••• .. .,. Tar,.l·li~~o& • •• •"tld&d•• 
~1-.J.a d.lc.l."ii•nt.•• <2<:Ja dc•poctca, t .. a -q_uint• •strutuz:a boÕ.•lc:•• 

r - Cona•lho tfac:-1D.na1 <2• C••"Ç>C:Ott~>•• 
c:la ao Atl•t& • .,!~ 1:,i~::7!"0 d• A..t..lnl•t_ncio o!o '"".:lo d• Aa•l•t'""

Pcc.U•donalr 11% " O•p•rta~~•nU)' :&~" 0..-rtoa h"ot'la•l.anal • •'-
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tV - D•p"..-~·-~~co de_ O.&PQ~··daa .. ••o•• ....,t:&4o
raa 4<1 OaUclinc:h,, 

V - I\IJ;t'~flO). 
VI • 1\I!:TI.OO), 

',VIl • 1\lf:'tMOl, 
~P-u.i~o:'afo .:inlo:o .6. t~AOOI, . 
,.,.,.t, l'S -A SoeC"r•t•rla c!" 114..ln1•e~ao:.io ra<l•ra''i, c&. 

'• ftnalhbco:o 4• ra~ll:ac o:stu<loa, rorl'!lh~ .Jlrctrlz••• orl•ntar mn:• 
-t!va=--n~•• pl•n•)ar, C'<><lt<lcnac, Mup .. rvlalonar • can~z<>lar oa ••· 
••m~os I'IO'!Uan~"'• ao po:o.~.:.o.L ctvtl Qa ,.,,..,..,,1n.r.o.o:iC! PÚDllça Fe..t .. ul 
cln•ot.ill, 1n41Zct& a !Uftdaclon&l, "''""' '"'"'"'"' o• r•toHento& ao• ••rv1coa 
'~'uL•, ;, <~~<><!•rnt1u~.io ,. OC'l"nlz.o~.ilio '"""'l"lnr•tlv.•• • -• •i•t•ou.a 
• '"'"'"L~.;o• <I• "'"c•••...,.nto de dadoa da•••• ..,ttda4••• ta• & ••qllln• 
te •at..-•u:ura báa1.car 

X • Subaec:~rat&IC'i& da Coru:-.l• de Info~tlea 400 ,.,. 

:t:r - ~paru.mento de ll.a~ra~;:~• llu.oo.nou 
lll ... D•l='•rtuonto chi &•rv.l.co• Ger"t"' 
' tv- D<lp&rtalllcnto d:& :Hod11rnh•dio A".::ol,latrllt.J.v•f 

V- D•pu·r--.nt.o .S. Aolol!.n.lat~ao.io t.:.ot>iUld.a. 

llrt, I& - ~ Seoc:...,t•rl.a 4• A••unt.o• Eatrat.Õqlcoa, -
a !1na1Wada C:• •••rc•r •• atrlbul.çõ•a d• S•t:~•t•rt• t:~•cut1VII dO 
Co•••l1•o <ia Cov•rnO, Cl~a.,nvotv•r catv.<:lo• • pro,•to• d• ut.LlJ.~.o.tâC> dAo 
iir••• ~·~na.i.v•!.• ii ••<Jurancc• do t•r-ritélrio • opu·..ar •ot>r• o ••• 
•t•tivC> ... .-., to::-n...:•r o• •ut.d<l.loa n•c•-.aârJ.':I• •• decc!.•ÕÕ•• do 'P':r-..&1• 
4w.t• <!a llr,:~hl~=•; c:oo~:•r•r no pl•n•)•6oonrn, n• .,.,..,""'c'o • no ac.,... 
panh<UO .. ,'Ito d" •c:iio qovarn•-nt•l <;.;:2 v••oo•• 1 o:l•t••• ~ • ., 1n•t.Lt .. i
t.S.• n•c.ional.• • ..:oa~.:t.., • .,. • ~or•ul•.;-ão <1<0 l'olttlc• N•cton•l .rlut:.l.••r 
• ·~~erv1alon•r •ua •><•cu~lo, ••lV&IJu•rcar lr11:•r~•••• do l!ct•d:lo, t>.a •••SJ:o c:oord~n•r, aup•-..via1onl-r • c:onttO'l•r oco1•to• • pro'Jr...,.• qu• 
l.b• loco• •~r.ibu!<ma l='•.!.o Pns14•At.a 4a Rep~.lJ.c•, 1::- 'a a~c. 
eat.~uca b,bic•• · 

:t ~ De?lrt.,..,.to <~• 1ntalto;i .. c1•r 
:n:- O.?""'~..,. • .,to <I• Hac:::-c••t~•~•~111lr 

::t:z:r - Dep•rt.,..,..,o de J'ro9 .-.,... r.~ctai•r 
. IV •· Centro cl• P••vt•• • ~><~~••nvol.v.Lmllnto paz• a •-

PBIIC& dali Camln.l.caç.;.•r ' 
" y ... c.at.~ u. ron.açio • ~opedeic;oa&~~Atl:l H ~ 

-.ela~~-·· 

art.. 17 • cio o• .. guL.u• oa HiAJ.at.ieioar 

1 -da .ru•t:Lo:•• 
n - 4a M.ar1nh•, 

:C:% ... o1o EJoirchor 
%V .. daa ftel•cõe• Eoct•r1ora•r 

V ... da Edue&~lor 
n- <la A•ron.iut1car 

' n::t .. 4a S•tl"- r 
11%:11 ~ da Cc:ono"'l&, P•~•n4• • Pl•n•1•-rtt•U 

U: - cl• ~~<;~ric,.lt .. ra • '"'tora• J.'f-c-,rl•r 
X - do 1'r<lbalho • d• Pt.,..i.d.;.nc.La SocJ.alJ 

xt - da 'l.ntu-&at:c'11t:'lnr 
nx - o1a Atào ~oct•1-. 

· r~ll:'ato iús.lco. slo IU.I:IJ.atzoa dll 1:1t.~ 01 tJ.t.w;larea 
,... K.LaJ.~~c!.o•• ' 

J.rt:. 11 - 11 e&trutu.J:'a a oa •••unt.o• qu.. CCJ~•tii:Q
iin• 4o1 co-pootincla o:lo. Klnhoo.Õd.o• tu.U.t•c••• •ilio o• ••p•cifl.C&do• 
no o.::r•t:.-ld no zoo, 4• :;!5 <1• C•v•~:•lto 4<1 au. • laq1•1açio ••• 
pectal auperv1n~-ta. 

t.rt:. lt .. _ Oe ••.,...toa qoe c~>n•tit.a- l.~:ea ~ ~ 
~ia .. ca4a'IIJ.ni•t•l'io Civil 1.iia o• a-.p:~int.e•• 

1 ... Mb•l•tido da JuaHt•~ 
ai ord•• ~o,u:!d1c•• n•o::'l<meU4&4A0 o14a4a:ai.a• 

dln1to• poU:t~. 'I•Unthl conlo;1~udondar 
b), ••<JIIZ'•nt• p\ibllc•~ Pot!c~a Pe'de:a:a.l 0 ac..s-11• 

zb • Poa:c:~:OI'UrU 'r..t.~:•l • do Diat.r.Lto ,..,d ... atr 
~ .q ..... s."ra~ psai.tencJ.ili:J.a• 

,J) .......... 1.•1•···· 
o1_,.......,..~·••.Ã-., ~··I·' L •:;~ • •te;•!·,~ ,.., .. &co• 

.... 
wtali 

U "'L''"'~d·• t•~ I" '· "~ 
•• )"H[< I~• \;!•'.'>• •I> 
t,l !•la~ .... ~ <.lh;. "", .~ .. , ,<lt~\""S O'•'' ,,;,~<•>!: 
"'' r,••t•~lr•~·;,, "', n••-"·'~· ... _ ..... ,.,_,\,., 

~1c••• ,;cnlr•u .- êulf\H~I" ~""' ''''•"""' "'•~\.J.l.!'f• ... ~,-;_.-.,,,.l.-

•-• 

- "I'"~' i· ri<> o!., 1:.;. ''• ·, ·. . -·· 
~'~ ~~.~~~~-,ii=~~~::~:_:'~~ I 7 :··~~~~~~;;i• ,. ~-~~;.~i~ 
o'l "'""lrrt·,:,L..,, 
.!\ ~.\u-.:'.o.(Ã" ... ,..,, ,. L 1 

tV • >!ln~,.l~t!<> .:. ... ~~· ... , 
•I õ~Qliti~• n•<:"•·~•l •!'" ~~~<!.-: 
1>1 auvld~.,l~~ -~,,.,,, '"""'"~·~· 

.-itlirh o&• fWI~<:L~:,,~~!~ ~~~~~~·~··~,~~-·::::~~,. ~->\c•, 
' J' ''"'"'"'!<' "" . .i; · .• ~. ,..,,.;;~.~""'""'" .... 

V- l'lni,'<•:;rlo do\- .::~.,, . ..;-.,.1,.- •~=•r.d4 vJ .. r.~ '"'""'":"' 
~~ 11'~.1~~. C~ii<!1>~. L-~t:";C~~C,-s !•r...,:-:Ct-J..>"'lf• 

Gllf'it•H,u•:~. sr•,;o;•;:: ;onv~<l<'~" r'''·l ~~·~ .--~.-··•• 
tq &~o.,nU~r~·;l·• tnt :c.'·:•r 
~~ ~.lnt"l"'"C"• .>:'''"'""\"~L& • f~,.•nc:•1u, • ., .. 

d.itca•!.• • cant•b111J~ :o p.t.·H-••• 

:; ~~~:~~:;::~!~r~:~~~""""·•<l• 
f) ~<''l"'~ls~ÕU3 .. :'):"'""""'"" • H.n~n~.,,~ •. ~ ~ <ôc.-

-..c1W)I e •nd,b4•to "H o• '"'J;U/ 
qi J .. ~~ .. ~~t ... 1,.,.,,.,., ,,.,,.,., ··~~-"' ,, -···~~

,,, ... ~····~~"'·"~" . :· ·: ,., 
li "'"!"-«··~:> .. .,., ,•'' , . .,.:; .. ~.··1. .,~.,-~ ..,,.. 

.U.Ot.r'lrac • p,upo~~u """""'~"~"<l.:o~: · . . ' 1: ~l:~~."~~~.~~:~~:,:õ~,~~~~~=~~~:~~~ :1..:L-
-1a1 , 

•'~iasb • de 

..... 

.... 

V% , ~~r·~.::;~~~~ad:a~t~;~·~'-~;.~.~~;~·~ .• ~ .,,,..,,~, 
·,; ..->•hO!>a~:,ô" .. '"~·~;:w <lo:,,..,,: :o• ·-·~43':.11la 

l,f .. ..,..~ "'' lh~·tos M" ~~·-·' ·'·"!•·· ;~o;:.:.:~-.,~;rõ.u• 
c) :,-.,fl)riOI a<rr.ir!:o .:: ~\JO:H~ i"' 

~~ ,.,.,o;:~orolo')'ja, c!.lo·,,t,>~~11"' 

"' l'"~'l'"is.a • e~p<'•::,•·t~~.i<.l "7-"-'">'":'l'.:f'l<tl 
.tl '".<!1llôncta,. •!"f"'·.' ~•n~ti:~-' ,.,,.,..,;.e.;.,,,..,~-

'Jl •~;h;u•ciar 
11.1 .... ai•t~ncl .. tf:, . .,._, •• -""~~:'!.::ia ,..~-="'1' 

VI:!:. ,.,.,.u..:rlo <lQ "'~'·"·~·" .• ~~ r.- .. v,, 
•' r.r,bal:"o<l • <-~ • . ··'.l :·~l~r 
t• , .. , • .,~""de •~ab•:.l•·' '' ;><;li••·~~ !.• ~-?""~•UI 
c) o:r:.vL<I~ncil\ ~o~l.":. e .,nr_ld'":'"1; d~ ;.'-""~Jiin-

ó• ··~lnioa .:.,1•~1''·' 
.•.;.l>."<:1cl dn ,,.,_I,,.·~·; 'i"' 

• ~·~1n.õ~to d~ ln~: ,.;-,• <uto.:r&: ,; ,.,.,).,~1 .. , r~--•>r ;,:.~· -,cn.rr ... ~& ~ ~· ~ • .• .. tit>c"' 
"c' "'"!'~- toJ.cl.~nt~~t.-:. "' f~ntc• ::!~ .•-.,.;;•& 'n!.-

.. , l''.i!;'U.:\01 • 
''"cluh• ,. .. ,. .... , .. ,. ~ ·.·' . ' 
, •<<•c~,..,~ic; nQ ~.· • .:·~-. ·:;~.: -~..,8 

~ovu.~!.;o:, n .. f.:..- l~l• 
, :.: ·~!"C""'"n'·-·•~(,i~. •••;o\;.~ive • i• .~~u-;~1), 

,._,ntl:'clc .. Uacal~ •• ~:c._~ .. ;,~_.1,l.1z..,~i<J <1-o> ~...,.~..:.""4 ~ ~,;, .. .-.._.:...c;:;,!.loio
cta•• 

l7. - ".~~·-;;õr!o -!!~ ·~~; :; .. ·;~•t• 
>I .·!~t~• .. :i:o; ._,\,lr 

">1 ~efl!s• clvil• 

~t ~àt!~~â~ ~ .. ·-;.~~~;;~~~:.·~~~:~.c.·~/\~:~~1-
. ~lo • .>~<;r•;i5e• !, •••• ,~. 

·:·-:r~.-~~~ (-

DG .~r.tc::.:::.::.~:) ::::=;.~ ••• a 
Ar~. 1: ~ Hovc~ii •oo. c•J• K:n,nêrio Cl'til, ... c.~:> "0 

lllal.aciilo 4•• hhtÕ.• t:>eterior•••- s.,r•tiri.o Ea;..,ut1vo. c:ab<Oon
.:IY•I1•"• •t~"' .:l.o ou,...r•lt•Õ•> o:t•• :;.,"~••••••• .,.;,. .,,....,rd;ln•daa dlr.-te;
_,t• o<> •a"I'H"' ·•• ~AT••'·•· •-"••··~~ <~<• (·m~~ ... ''"" \h"' (au,. """"" 

"u• •••n•l•h"i·~·~·~'"''' .'outcc. o -;...,,.,,.;.,.Ir, t'H•,•uth1> •'"..{Â "o...-alo 
p•l.o rc..- .. tt<'nt~ d~ ~"'T'Iitolic.io, , .. ,1L•noo• 1n.!\c.lo,;:.o. do-IUnt•u·o do f",o
tlld:t c..,....,,.,,.~~. 

.o.u ... :a • ~~v'"••· "" .... ~~u;ur.> to.ii.J.o;.o •l" .:.o.d• >11"~~
t.;.rl<> C'lvt:, e~~<!'tO na "'lnlst~rL'> •I•• ft•t•~Uc:• E~u·r1or••• os 
~»lht<'• i-rq.ôo;•• 

f· • li., .,oat•t~nrl~ d1.r•t• "' l'""'Hatl •o "'ln.l.a~~a_; <I"' 
'C•t•.io; o C:•b1,...,_-, 

!L - -t<><l•i.~. 
~· • "'~"\tur~.• Ju~idlc:•. <'><cata no M1nhtõido d" 

F•a•n•l~ • : ll'n~ ,,,,..•nt<>: 
n• L•··~<<'t•H•-• ''" 1\.!tol\nl~t'-'<:';0 t:~:.•.LJ 

l'H;;.~•ato ~ntca. r~"P"t<' h<IO :'<·-~ul~ore• Jurí<Hc~• .,, 
no tnnts~t::•o d• ;,.~·"'"''"'• r~:Cif·t~" I'L~., ... ~.-.,--oo, • ., F:cc·lrll•:c.r-.-:;
r•l dA f"'"'·d~ •:.,,:,,.,, .. 1, pr"~~~r ~nl.olt.;nc•• a~rat• t >.:>..Ol&r.a .,.; .. 

. ~ .. :;>eco;i ... a• Hi.nl~r~os de eu~~" 

~or-e-. :" .- ~::i-• ;;,,.;;-,, .. ;,:;. <oit.ru~..: ... toi~lc.o .:::<:> "'~""~'~ 
r1<> da• ~clsciSe~ E><tio_rl<o~_~• 1 

"-"" ccco~~Pe•-:!_c~ 

fo\1n-!cttt< de !:•<oado>> 
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b) ~c:<"r.o~ati~..C,tal ~., Poi!:l-:o. _Eo~t•rJ.tl.:r:'l 
1:1 S•c:rat.atli-G~l'"~ ~""~"~~"U -
dl S•~r•~<•ri<o-~u-1 ~" ~--.~>'~t•u 

:t:t • lhp~rti~• .r.n ''"<.r1t,r, ·~ -~-·-•·'"""' 
,a) && M1•a5~~ 01p!._:::-t~t.~.o .. l.>~'Mil.C:"~~••r 
lo~ U' lhlr'Hti;~~ll- .::en::·.~·H!>,I .. 

•Ji~o; ~nbte·;,~;.~: .. ~• .. ~~~~~;::~~""~tf~~!t!:.!.r. "~rt!.:a.:(.'i 

-· ..... 

.... 

. . 
S "''"~;;X!:~, ':V 

I --na Mbiat<!rio ria :r.:st.~o;a= 
:L) o eonatoll\o I!,. ~'""~'" <!~• D1r .. 1toa ~.:a J>ea~ 

,, 

'bl "Co!t&I!'Jk,:. H~e-Jo.,.:at <!e noHHe& C>:'1,.,1r.a~ 

,1l a Sccra•fl;r1•. l"..-!•rl\l o'!.,. r.~~~:n::~ :.....;lll-1&':.-!.

:!l a sec:-r.-n:-1,. ~<~•c:lc:""'l ~:>: "~,.•!.'=""'• <!~ C!.~ ... -

!) r !"•.,:-r~t:tri.ot ""~t::,_~il ~~ ::'l.:-6.!.1:<> "':""""'"i...,s..::ar 
:11 a :;.,., ... ._ .. tio. ~ i'ol::o=i.'l r .. .1•u:al..1 
a) :; .'or:;~!v<> "-"~':'i?M.li 
o~ -=. l""t>:;.;.~~c. ""<:I<Ho.dr 

• .., oll~:lat..:!d':> :t ... :O:~Jcw..;·~.,, 
~~ a('.,., • .,,..,(' ""tl'"r~l <!~ r.'lctr,.-;a::or 
"I ,. Se<::r<'t'> .. ~e '~l:.:~..,~al ~., "''u;.,;â.o ~i•.L; 
:'I c :::<:r"~"':'!.! ~·=c.:. ... :.al ;t.._:::.:.-.=:...':-ia:_.z~-:•.:.--

~:!t ---::~ Hiro!.:a~;!::.~ ~ .. !:'::i.:·u 
al o C'oru~lho Nac!..o~.~l ,,., :o:~.:,, 
bl • SacJ:~ta:J:'ia tlac:~on .. ! do V~.L~i,.,::i<~. ~....-.i.~!-

cl a S.cnot:ar_Jc Naçion.al d• Ai•ut.ên.:h :0. ,. •• ; .. 

1:V - - lllll.l.-.;r.to da kono&i.a~ FaaanC::• a JOl&Aa~ .. -

•1 o Con .. lho N•cion•l doi l'oliH;a J'a11anclld•r 
III o Con .. .l.ho Mon•titlo ~•<:ionalr 
cl o ca.ltê 1ra•11ai:ro <1'" r-.,no:htln·•r 
di o Con"<llho Wac:lon&l do ;;c'f\lto• rrJ.wldOSI 
a) 4 C'-a~& Supo:rlor dc Ra~'Vtaoa Fls<:&UI 
t) oa 111,· 211 • Jo con .. lhoa do contdb\lintltar 
91 o Conaalho da 1t:acura1U dO SJ.at .. a FlnAnc•• 

hl • Pnx:ur&dQtla Gat•l da Pa-.:and& Nao;io>l-111 
11 • :!lco;nurla N•<:ion•l da &<:or>o•hr 
jl a Sat:rata.d• da FAUonda N<~o;lon•ll 
li a Sacratld& NAcional da t'leM)&ftal\tor 
•I a lac:I'IUII'l• E.apachl da l'ol{tio;a E<:OI'&oi-

•1 • Eacola da Ao:t..inht:raçla. ruandâr.Lar 

1' .. Dfl llinht;do 4a A9:rieultttl'& • lta!oru. Aqríi

•1 o con.alho lfacional d• Alfrieultllrar 
bl • eo..Lu.lo l:locac:udY& do Phr>o da l.&Yollra 

el a aaçeat.a:rh NadOI'a1 d• Dar••• ,\ofropacui-

dl a Sacut..ada NAcional da ltatom.a ~lfridar 
a) a S•crata:rla N&c:i-•1 da Irl11f•cl,or 

1'l - ao. Kln.iat,;riq do Trabalho a da PNIY.I.dlncia •-

a) o ConaaJho Nac.Lonal d• Saqtlridada locJ.dr 
b) o Con .. lhc;> tf&cio"al elo. :rra~alhor 
e) o Cnnaalhc;> CUradol" da. runda. da ~!ll'antia ~r 

d) o Con.aa.Lho da Caatlo da "Prot&çia &O Tr&b•-

•1 o conaalha d• eaatia da Prl1'id.;ncia CQIOPll

tl o Cotutalho d• ltoteuraoa do Trat>alho • S"'Ju:r<a 

t'l o Conaalho DCilibarativo do pundo da ~a:ro 

hl a Saçr•t•rh M•cicnal do 'fl'&l)alhol 
ii • •ec:r.U.:rla Nacional doo P:ravidillCi& Social 

TJ:I. - no lliaiatir.La da Io!.u.•Eatrutural 
' a) a $aç:raUda Maeional dCI Mtn.. a ~ta.l'lll"'-

bl a Sou;:nt••l• Racional da Enclr<ilai 
cl a S•ceata:ria Nacion•l doa Tran•portaiJ) 
41 • SCicHtarla tf•c~on&l d• c-..:~nic:ao:õasl 

YI.:U: ,. fiO Kiniatlirio ela kela Sachll 
· ' •l o Conaalho Nac.Lon•l da S•rviço· SocblJ 

bl a Sacratada tf:ac1an&l da llabit.a<:ioJ 
C) a SaCl"at&ria Nacional da sanur:utnto r 
dl a $a;rat.arll Nac;:ion.d d• Pralll<l<::io Soc:ialr 

. ~l : ~~~::!~~_,f:"::!i!~~ ~:;:·~~~:!;~!~io >a. 
halO& l'ort&dora da DaUciolncia, 

P&J:llf:rata. Gn.Lco • (VETADQI, 

... 
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, CAl"f'lttiO UI 

DAS U'Utt(:?J:S E Ctlli\ÇOU OE C:1.ftGOS E 0~-

I..- da !:<:on""'la' F•:r<:nch. 1 Pl4na1"'"•ntar 
n - da lo<;rieultllrl a 1'111'!01"1:011 "qrariar 

UI - do 'l:tl.b&iho Cl d.a Pravidincia Social 1 
IV - di. Iu~ra-EatrutUI'&I 
V - da Aç.lo SociAl. 

1\.rt, 2'5 ;.. t>l dacordinc:ia da dia5'Q•to twa a:rta. lO• 17 
a 2ol~ alo tllll:ti.Jitoa a.a carqoa1 ' 

•• 

.... 

...,..lall 

púbUc:a1 

:r • d• Mlniat"«ta da !!atado Chd•l 
ai 4o G&b.Lnatr. Civ.Ll d.& P:radellr".c:i~o 4a ll:•pü.bli-

bl dei C&bln.ta K1Ut.ar da Pnddincla ~ l!apoi

cl Oo Zlta(lo•I'.1110t das Forçn ll:rna(laar 
d) dO Sanric:a. ll&c:i<mal doi Ia!or:lPóll.cõaa, 

li - da Miniattoa da Eatadot. 
•I 6o ;landuantof 
bl 4.1 Fazenda r 
c: I doa '1':ransportea 1 
di da Aqtleultur!U 
a) do 'fnballlOI 
i!l elo O.a•nvolvliHnto 4.1 IndGau·la • do Cc:-.l:roo 

91 o:laa Mir\aa • ,En.r·q.Lat 
hl do ~nton;iotr 
.1.1 4.1a com:~nlcaei5••' r::: ~~~:!:!~".La .. "' .. l.t'"".L._s~,t.d,,_ 
•I <I& ciênc1• • 'l'acnoloqla. 

~~ 2• .. alio criado• o• ••qulnt•• o:atvoa d• Mtu.r.aa 
-. f"'õ 

1i : ~~i:t~!tg~r~:~ .. <~~ 1 ri~:!~·a"~:ta ~~ llapúbUca, 

U:X - Cher• do I':S"t•do-!taior d.u f'o~a,. l'.=•d~oi 1 
IV- Chata do Cabinl!t.O Pea•oal do Pt,.aldan_t• d., ~ti"' 

V- oito ccr901 da Sact"et5.tt<> Exe<:utlvo. sendo U&l 

~.c:•d.a Klniatil'illl doi qua tr&t&a oa ln<=iaoa 1. v, vu a Xl:I da. al't. 

S lO l. Oa titular'l'• doa <:1r9a11 ro(a>:Jcto• noa tn~l•o• 
I • IV daata attiqo par~e111riio ""nci-nto m~n~"l da 11Cz1 19,.200,00 
lc:anto 1 novaro.ta a 1111 01il • duz.,_ntoa cru1~<1o• novc·At, naj"~~•olo 
::i.~;:o4~·~~~~!~~1 1 .tpo<:a 11'1 q11a tot tbad.~ a tattl!>u.t..<:i.o ~oa tU-

S 20 - Oa tltuhre• do" e&I'<I'O~ re~<:ficl:o~ no irci1<o v. 
belo. I.Ub1 c Con•ultoi'-Geral di. lleplibllc~. perce!>ol'oÕO van<:i~n<>n~o men
••1 de NC:~:S u'.5Co,oo· tecnto" c:ca•enta a ~·d~ ooU. a qu,innc:rn:o 11 
c:raudoa novost, rl'a1uatado no ...,-.:...., p•rCentu•l a óipoca .,,. qua for 
f.LIIad~o a tatrlblliç:lo dOa Hlnhtroa da l!:ltadq, 

Al't. 27 -'slio alltlntotiJ 
I w o Cãb1neta Clvli da f'ra•ldineh da ~apúblicar 

n w o Serviço nacion•i da rnrornuaci5&•1 
II:X - a Sec>:ataiC'ia de Pl&nejA10cnro • c:oonlan&ç.io da 

Praaldénc-i• da ~cM:iblicu 
IV - a Sa<::ratal:'ia <I• "aaaaaor...,f'nt:o d• Dllf••• NIC.f.-

V • o• Mir.latix-laa da Farend•. doe Tr•nspanea, d• 
- "'!riev.l.tll"•• do '1'>:a.b•ll•o, do De•envohrhoento <:!• :ndún.r~• a do c

toarclo, d•• Mina• " tner9ia, do Intarior, dAs CC"'IIn!.c~;Qaa, d11 Pra
v!.d.lnch • "nht.õlnch Social, d• Cultura • d& "C'lCncu Cl Ta<:riol:oq.u .• 

VI - 3.:1 SecnttariAa-Gcorais Cl .:.s Atueis Sc:etatar~as 
011 An .. sorias Intunaclonaia dos Ministêrios Civh ou órqios 1!f[lli
~;;•:.tcts d• 1uddincu d• República, >:41saalV.>do o d,!•r:o•to nO ucr: . 

VI! - as Divi.$Õas ou Asaessori.>• da Se9urano:• a tn
fOl:llo.lçO.II elo• ll!.nilltôlrica Clvh a oa 6r9io• 1qulvolhnua d•• 'anr.id..a
daa d• Ad.rdn.L•el'acio Taderal 1nc:Urata • ~undacion&l, 

S to - SliQ, •ind•, axtint.o.n 
•t na rresidôncia d• RaplibHcar 
1. o Con•alho do o•senvo!vlmento r:conõ .. tcor 
2, o Conlalho da oaa•nvolvimel'ltO SO<=ial1 
]. o C"Qn .. l~o Sl.>pal'ior do Maico .'olabienta1 

b) no Kinistido da Juat.iç•• . 
1. • comis~.!? dC' DQ!c:r.:a dos oirri~o' ('.:r Cl:.'l~ct!:a 
2. o Conaalho ~•clonai da Octha~o c:lo CQnau:'lido~;; 
l. e eon••U•o rade.,.al para • ll .. eonatitlliçio doa 9ena 

c} no Hini:rtl'rio ~· Rcl&<:Õ"~ ~:a:rio>:c.11: 
l. a o .. la9açio p&r& o Dar~a:rmaroei1to a Pi>:aitoa Nww;

nca, •• a.ro.abra1 
2. • tl•legaçio Pai',.Mntc j~;>nt:o •a• O:~anJ.•:.os I"tar

na.,lonaia S..dlado1 aro Londraa 1 

3. a Hl~•io i'a:rmanenta :l~nto ia N.açõea Unid~oa, -
Viana, ~ 

'· • l'lepta•cnt !o p • .,.,. .... nt:a junto .l rUJ e ~rqll.ni.s
-· :nt•rnAc.l.on.aia Conn.oa, a , iada """ Rono.,.r 

S ::to -O •cervo petl'imonial dos 6rqão1 referido• ""' 
•c•pue• den ... a:t1cro se~.i trAnsferido 1>'" .. " 0~ ltin;;~~;;~Ic:o e l';r;il>:• 
qll.a tlvc-relft l.b•orYldO •• ;or>:'nspond.,ntC'a atd!mtr,Õ<!il, ~aeult.,di> ao 
I'odnt t~e<:'lt:.vo, apó• invontoi:rlo, Ali•nu· o •••: .. .r .. nu QU rln.i-lco ~oll 
Est.>do:>•. ~o Di•~rit.o Tedet~ol, •o:J >lun.i.ctpios ou 1'1e<lilnt• A A>~tod:a• 
<:1io h9l.<:iAtlVa a•pedUca, • in•titu1ç6as de •·duc::ll.cAo, de ,. .. 1 11-
tõno;i~o socL>.l, zem Uns luc:r.,tlvos, reconhc:eidl:J ,.., forrrclll elA lei. 

5 )O - t o Podet Elfecutivo "Uteri:ado • t:ll:lllnej•r "' 
do~ç~s c-t<:~"'lt!'lt.iriu d?ll Orq~o11, Un.l.dA<lcs a !:ntidoldcs dA A<lmlnis
traein Dlreu <1 Indlrct.•, il'l<:l~siYn f'Und.lc:lcnU, axuntos. ;,., trnld~o• 
d•s de ~etr~~nela Otç4.~<:ntir1• d• <"ada aubp:o,..,t., c~ lloJllativld•d•, 
para 011 í'>r9.:>,oa, Unid.,doa a E"ltid•l'l•a IJUa tlv"r""' ab•orvlC:::. u <:Or• 
"'"'•E'OIId<lntos IIU'ibll>çôoa. 1114nt1da " r .. ~,.c-tlv.-. clo~~s•lUc:lclo hmc1o
nal-~r"'J'l'llllit1c~o, J.nclur~ivo 01 t!tc;loa~ de>1crito~;aa. m•t•s a oblati-
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voa, De.. c:- a raapaCÚva cl..aadt1<:ao;io por CJI'Uõ'O& da r.&tiU'CIS& d11 
d.aapeaa, datan~.l.aadas na toei n.o 7,99,, da 31 d• )an•iro <:la ~.,o, co:11 
oa Y&lv~•• •stabalao;ido• '"' contoc=ldad• """" v D•c:r!lt.O "' 'f~_.tll, da 
31 dto 'ana:Lro <la UtO, 

S 40 • 11.& «••11•11U 'alftpanllaohs e "':.acoudu ati 1! ~· 

::;c:,::.l::!• d~:1:!t~~X~:· do~nâ~:~~:. • u~i:!~::~~: ~~U~!~!; 'l~:v~~~~ 
:;:• ,:!;~!:!~o' !r~!;~~:~~~:·::• ~o:!i i~~ i~~~,q~a f~ ·:~:~!.:r. r .. pae• 

s !lO - rua oa tina do dispoato na1ta r.-1 Uca o Po
dar b&l;1lth'CI IUtorhado at 

. ai axtlnqulr ou tranar.rtr, no lllll>lto da 'Adrol.nlatr•-
cJio tública hdaral, ~flclbnte altaracio da donorninaçio a npac1f1c.a
clo. n• •~nte> de deapo:aa, corq<U ou hru:.Sea d• ccn,Hanç• do1 aru~ 
poa Dlcaelo • 11.n 1 a..:~ranoanto Sl.lpu·:Lorel !CASI a oitacio a :r.uaaaou~ 
-ntel llltec.ediiclo CDAII ou !1.1nçliu .aqulv1llnt"-ea de naturna aapa-~ 

a:l.al1 
11-1 t·unafedr, para oa .Srqios que tlveua aba~ 

aa ce:-nep0n1Santa11 atr1buJ.cli•••. •• 1'abclaa Eapac~a1a da '-PU'fO .,_ 

.. Huoa.l '1''11111!~~t~~r a loracio do panoa1 noa 6rqio• ~a Pnddin• 
aia da Jla:>Üb11ca • noa Klnla>:hioa Civta, bPo asai• =aoilarr:Lbulc 
aar.,ldor•• ~ lntercaaa da adalnlatraeio. 

IU't U f. O eKCadanta da pauoal &11 axatt:to:io "oa Or
.•.lo_• a it.lal.atldoa' o~~ill:adol noa tanM:~I daata t.-1 ••r'' 

· :r - •lapanuelo, quandâ o.:up•nta, aacluai\"~U~o&nta, da t;:_:t: .. aoatluca CL'1'-QUI ou da '""elo da Aaaaaaou .... nto 111parlar 

U - auto-i:.lcaMnea davolvldo aos órc;ioa a antida• 
:::, .. oc:l.,_, qua10do •• tratar .da aanioSor•• nq•daltoidoa ou cadi• 

n:r •'•a~naudo db earqo aa o;oC>IIia~lo ou runclo de 
_.nuca lt>A.II 011 d'hpanudo da hanc.iio (DAli, rat~tfllnda ao cnqo 
.. .-pr-.o ,.nNinanu, ••• pra) .. ho do dhopoato no lU11 aaqu:Lnt11 

, tv • éonaUuado aa dhponlblUdatle, quando Oc:\lpa'!ta 
.. .-ztO iiN llltjllfa90 ,.,,_Mnta do• r ... pacthoa quadrol ou tabtllaa. 

t: 1• fo A tnaltaclo .:lo proéaaao da dllpol'l:l.b11lda4e 
.........,, - ~:arltar .ta lll'llnda. · 

I :re • Raaaalvada I hlp6t&l'a da aCIUIIIlatla Uch1, 
- .. rrldona •• dlaçunibilldada i vedado axarcu· qualqll&l c;"arqn, 
~w!clo OU eapra,o 011 preat.aa: urvlco1 reaun•ndoa 1 qualqu1r t[t\llo, 
- liqlo1 ou antlcladaa da lldodl\tatuçiQ PlibUca Padarll, doa z•u
.,., .. Dht.r1to rc<laral 0\1 ~toa 1'\unlo;o!ploa. 

' I JO .. P,lca o Podar Eu~tJ.vo autodndo • dli:por, 
M6:1.N~ta dacrato, aobra G aprov<llt ... nta do poaaoal da qu.a trat- 01 
fQ'Itraroa prae .. odantla. 

1 u' - tloa Oroaioa ondl nlo uhta q\lld:o pd'iprlO di 
.. 1ao.., da •polo tlcnlco•a.!alblatr•Hv~. podado •ar ·,..nÜd••• nca 
"CIIH 4• c-pro·nd• neeudd.ada, ouv1dl 1 Saeuurll da Adlllnl•tn• 
tio l'adaral di P1addinc1l di JapllbUo;ol, aa ~11nc;&ia da a .. anor ... ft• 
t. Mpa&"1ar ati a '-""lantao,:io da r•ap•~tlvo quadril! da l>l" .. ol1o 

Art. 2:1 "' O 4hpoato nuca Ll1 nJio la9itlaa 01 et.oa 
•J:atlcdol •• d•"cof'do c- a l&'lhlaçlo - 11'11Jor, 111•• azonera da 
"apoaaa!tl1141da oa !abato~•· 

o.PbOLO 11' 

DU Dlii'OilC:OU ai:JtAXS 

art. JD - M.1 anU4•4•• inta,rant:.a da l<d.ln1atuc:.o 
tbUca l'adaral 1ad1rna anlo "lnc:uUdaa ao• .SrqJ:oa da Pn•Uõlnc:l• 
.. lapbUC"a a 101 "lllht.lrio•, .. q,.ndo ., ROr"'u o;oonaufttaa 4o 1 10 
llkt ert. •• • I l• 411 art_. ,. do D•cT•U~lai' nll 200, d• U _da (lv• 
nSn .ta un, a 111jalto1 I' auparvldo ••udda, napaeUva..,n.:. 
pdoa aaecetirle~a da Pr•aldlnch d1 J•p~bUea a ·paioa HiniltiOI eh 
.. tlodo, poc :Lau~4.\G dai ••cratll:'lo• do1 "inilt•l'loa, 

. - - act: •. :U -' Plca "•d•d• a ualh•çlo d• dhp4;ftd1oa a 
'f\lllcuac tftulo c- rea::.nanclo pauo11, paÍj.,.lonto ou. l;'•cab<ihco da 
••tto• dli t.ruaport•• ••udla ou IUMntiÇ'lo, p_or'1110ti'1'0 da pactlel ... 
.. çilo a• C:CMIIIlbo, !;,_halo OU OUtro• l>~qli"a <:o;,hqhdo• ola M•lnbw 
vaclo ~Uca Pedual diHta, qua nlôo ro .. u .. coaP.t111cia ju41ean,. ... 

· I 1• - 01 san-ico• da aacrat•tÚo ... t.cutba eloa c:ol•· 
•1•4c.• ••do IM>dqatoda11nta p~~:o .. tdol por li~:-qlos lnte<~rantas ·da ••· 
&ntw.ra blalea do HiDl~tirlo. · 

ci.s . .ta. no.n.-u:.~:o·r:.tt~:~~~!!~1~s=.fj:::io~0!::~:~i!, ::rd!:::. 
clot alla .. oc•aanto a tor•ulaciio.~ da pol!tl<tu Mtor1a1a, an' cond• 
i;ar•d• pnat..;lo da .••a:'l'icoa r•l•want••• 

Art.. 32 - Pie• vedada, alnela, • <:"da.ç;o 4• antJ,~ad .. 
.. Mabbtracio rVbllo;oa red•l:'al indlnta, coa f:l.nalid•d• d• prutar 
~lo tlic:nlo;oo ou edlllahtuti'lo a~:~a .Sro;~loa a ~tJ:u antl<la~•• d1 Ado. 
aS.nlltn;lo f'olbl.lca Pc.ol•ul 4ic•ta, a11t.bquica 0'11 Cundaelallllo 

'Wf'S:VLO Y ·.· 
~ D:r:sronÇ(Iu r~u a 1'Rk.'ISITCK%AJ 

d IObta o ptae:!~ ~! iu~:!..::t:0::• q:!!~l:. •::í!t~:::"~t:ia:i:IT: 
M • Is &'OIP'Itl<:f,.l b.upo~cl.vu~ 

Art. j4 ~ Oa ra=r•o• interponoa cot~tu decla<in n• 
hr"t•• • pr .. (•eàw , C'<)ntrlbu1ci5 .. a 1ntraci5u 1 l.aqlalacio puoil-
f:.K-1~;1:. • a!!:~!~~=t:o::~:!:~:~:o a 1•t procaaía«ol • julq•doa pe• 

P•dtnfo olnlco. Oa .Srqlo1 1•tart.do1 n•1ta arUqo ae~ ::o.:::!:t;i :-"a:t.!n;~:l•cio do Cot~ulho • qua aloda a allnaa •r• 

art, JS ... tol "' ••• u. do Jl da aqoata da nu. 
altar...S. .. la Lei ... 1.1041 d• u .ta , .. ~ho da un, ....... dqou:c 
.. aa .. 1'1j1&1atva ~Uicacoau _ · _ 

· •Ar"t.lfll' -tota t.el, coa f11nd._nto naa :Lneho• Yt a 
nJ: do, U1:o :ll I no IIIto US 4a CÕnatltv:l.c;oJo, lltabale.:w a I'OlttJ.c.· 
•·-•M~-, do Maio .-bhnta, .a~ll!~.?' Uu 1 -c:•nl-• da fonulao;oia • 

~Ucaçlo, cnatitul o Sllta•• Haç.t.onal 4o tte:Lo Aabhnta • UIKAI'.A • 
Pet,:Lta1 o O:a4utro <:ta Ddaaa Mbhntal. · 

·········••h••····················· .. ······················--········ 
kt:. ,. - ................... -................ . 

% - Clrqlo S:...ptodor• ,. Con•dt!o d• Coverna, 
.,. a f)lllc:lo d• 111aaaarar o l'r•do:enta da lk!p>libUca n.a tonnal&cio 
.. -poUtlc;a .. clonal • naa dlratrl~•• •ovarnamo:ntala para o -1o _.. 
lll .. ta • oa rac:unoa •.toianuur 

• U • 0f"'iO Conaultbo • tleUbarathot O Con .. • 
·lk Wlidonal old Mala Aabienta - C<li'AKA, .,_ • nnaUdac!• de •~•• .. ,.. 
nr, a1tada:c • propor ao Conaalho da Coverno, 4lr•tth•a da pollt1~ 
_. • .,._~•taJ.a ~· o •lo ..-.lenta a oa ~•o• ~~at11r•h • lko• 

llb<lrer, no btolto da aua toapeUnc:ia, 1obu 110;;;-a, • P•drõal co"'p•• 
tlvlll <:011 o -lo ... blent<l •o:oloqic.,.•nt• aquillbudo. ••••no:lal a 
a•dh quall<lada ela .-idar 

rn M Orcrlo t'eotrdt • Sacratarl• do .{'do ..,.. 
b-lani:o c!l Pr .. td~neh da JepúbUo;oa, o;o~a • tind1dacll da pllnl'j&r, 
CDOtdarolr, ll,lf'l'tvlalonac • <:<>ntrolnr, <:011'() õrqio ted•ral, a p:ol[tlr.n 
nacional • •• dlratrirla qovernuoantala U11ada1 para o alio. labl•n
<oo 

lV ~ Orqi.o hec11tort o Inat1tllto lrulhl~o o:lo 
Maio lollblanta • doi lll'<:l.lr•oa "1t11ra11 l!nn?viivoll, ea• a tinalid~dl 
iSa euo;outar a razar IKOI'IIt&r, <:""'o õrqio federal, a politto:a • dha
ta:haa vov•rn ... •td• !hadaa p•r• o ... to· aabianter .... _ ............................................................... . 

Art. " ! Coaopeta ao ~~-' .................................. _ .... ~ .. -.-. ..................... . 
u • dottlndnar, qu"ndo 'u1crar nac:euir1o, a 

relllu;lo de aatudol d11 •H•tnattvaa • dai poadueh con .. q~inttu 

::!::~! ~· .::.!!![:t~a ,.!~~!~~!is~\!~ 1 :::1~' • r=~~ t:!~:~:. ~~!d!!~~:: 
lftfor,.,u;ões lndbpenlivlla pau •Prtcllç.io doa eltUdoa de ~oopa.::to 
,•blell\al, I roapec:~lvot ralatõrloa, no calo de obraa ou atlYtthd•a 
da ai~nlflcltlvo~~o d~qrad&o;o3o ,.,.bhntal, llõ'IClat.lnta naa ira•• o;oon~ 

'ddaudaa patrbt~~~;io nac-ional, 
.00000.0000o00-0000000•00oooooo-000oOOOOOO-ooOHOOOOOOOoOooOoOoOOOOOOO 

1, •• llr•jubo 4e eu::~;~~i:a~n!c:~~~~~::~~:t~!i~~1o Aabienta 

• Art. U -o •n .• 20 (la Lai "' 7.11s, e11 2:2 da 
fiYaU!.I:'O 4e ltat, pana 1 "'l'IOUI;' e.... a saqulnta uo:la;ioo 

'Art. 2• ~ I! criado o rnnltuto fln•llslro do 
Maio Aaobianta I d"a IIICUIIOI Mltl,lrah lli'IIOYholl ~ UIAI'IA • A\lt.arq\111 
l'adlr&l da.,na'lh•• l:apadal, dotldl da pouon.Uc!ada jurlo1ic• da ::tt
calto tilbUco, a~tonotdl ldainhtUtlva e f!nancdn, vtn.::,.hO::a I 
leC"ntuia do Hdo AAOhnta da Ptnidincil da lllp~bllt:a, c0111 a til'•· 
lidada de uaaaaoei-la na rono•çiio • c:oardenacia, be• c011o eMO<:IIt•r 
• tarar axacutar a poUtlea ftltlonal elo ..,.lo ublanta • da puaar••· 
cio, cOnlltviC:Io a 1.1ao nc:lonal, f!S<ll.lh•clo, aantrole 1 f-nto 
4o• r•c:uraoa naturaia.• 

A.rt, 31 • o art. 40 da Lei no 1.797, lko 10 Cla 
j'lllbo da lUt, paaaa I. vt,orar c- a aaquinte redaciot 

'"llrto U • O Flln40 ll .. donal do M•lo Aoab1ante oli 
ldalnlltra~o peb Sacratarla do Maio lull:llanto da J<eliQinch <!11 Ja• 
pllbUca, C!• acordo e- aa dlratrhal ~badaa pelo Conealho d• Gov•r
no, ... p'nlU.ho da• c:o;apat,lnc1•• do CO!III..'lll.' 

Art. ,, -o •rt.. 10 d1 Lli no 'l'.D~l, d• H o!la 
011tubco da 1t1' • pa•n 11 'l'i9orar c- c aevulnte radaçlot 

11~8.· 'JOVURI"'I1Itai• :"!!.tt!:l: ~-~~~!~~~:<;':O ~=~~:~;or ~~:.~:~~~tO:~ 
ddieianch, 1nc:Wiob11l i Cootdanl<lor1& N'aelon•l p1ra a '•aaQo~~o ra%ta
-4ou da Cdic!incta .. COiltlt, 61qio auti5no~ do ~!ntst.~rlo da Aeh 
lochl, •o qua1 aarlo dntiftldoa recuno•- crç~l'lntitlc• esccc:l tieoa, 

1 t'uii<;~rdo llnico, 11.o ór1io • quo se n•t.ce e1ta 
aa:tlqa cabar.l ton>~ahr a l'oUtlo;oa lfaC"lD!<IIl rua a Jnh·grtodio da l>aa~ 
10a Portadora da DcUcioinda, .. ua phn-;oa, !~'"'lra:T.II 1 pco~ctoa e 

ocW.prlr •• 1ntt:ruçóu •11p•don• quet lhac d g~ rnP"ltO, c0011 a coo
paraçio o!IOI .d•~:~d• órgio• !i'Übltcoa, • 

. an, 31 ~A t.d no 7.232, da U de outub::o 4• 
urc. P'••• a ":LOfOrat: eo. -~· •;::::~~ln~•~ -~lllca<:õaa• 

-trMt, GO ..d'b Cona'l'lho N~donal ~ .. In!"r,..:;,tio;o" 1 
1\llt-atNoclo • COtUI' • 'conatit1>[4o por upr•u,.~ant•• ;Joa 111nhtfo• 
da I:«<IIOIOi.ao fUI1'4& & 1"llnot:ll.,ento, ,. lnf••~r.otrut.llra, do 'tr•t,•lho 
• dolt...n_oJinc,l.asoc:tal, ela tduC"ach, 4•• n•laça .. a ht•rlor"•• l'dQ 
Chato da tatado-Malor daa Forçai ,.,:,.,ad>oa c f'•lo Sl!c!~~irt') <'11 C!in
cla • Tao;onoloqill • da lodn>lnl~~r•eio Fed .. ral, r•p•••"ntan4o o 'od•tr 
J:Racuttvo, ·b•• aaai11 por I loltol r~pr'tsorntont'll da cnticll<ll'l n.ia 
'l'll'll'l"naaentala, o;oo.,pr~and•ndo rcpro;oaorntur-t•a <1.1 ~nf.,;;stris a d~a 
uau,•loa do bllll a aaniçoa d~ into~mitto;o,.., dos p~eflul<tnllt • tro~• 
balhadoraa do aetor, da o;o.,....nl.dada cientUlea a tao;o,olo!i'llr.a, ~- J,oo
pnnla • da olraa juddicl. 

S lO - Caba 1. Pr111io!~nc:l"' do C<:onp-ctho r''lo~l»Ail 
da lnfonldca"' Ao.~to-cão ao l!;acreti{.l.o <la Ciin.:ia a Tao;onoloqu.~ 

. ll.rt. 40,.-"'ba uu. 5~ <1 Í'l' 4._ t.al nO 1,,01, da 
.n ela 'llllho da Utl, pa••- a "lgoral: c ... • ••'f'linu roso!acio1 

•atto )!S. 11"111Eio tran1terldo1 PIEa o Ollo•dra !:a~ 
t-Ci•l 4o San"ito tater:Lo~l , 

1 • O llin.htro da Pri•elrl Cla•a•• ao c:oor.;:l•~ 
tar tiS C1<1uanta • cin~ol a~~oa 4a i.dac!• ou 1S Cquln"•l anos <la clu~ 

U • O Miniatro_ da Sequn4a Ch11:11, aa c:oap!11~ 
u.r 'O (laaaanttl &bOI da idada ou. n !qu1nr•l ano• do c:lanu · 

. tU • O Ccm•alhalro, 10 o:e>.,pht"r 51 (o:lnq'!~-,~a 

• oito! •no• 'da 'l.dada s .. t, l}-1q~~:~:~ .. ~i~~~!\:.!:·~·· Quadro r:.~·d•l 
4o Sarvl<:o J:ll'tlrior ·ocornri 1>1 data elO qua •• "•a:ihc:•r • pti.Jl'.uca 
o&aa dual conllio;oõaa ~&YIJitaa - <:ada u.. do li incho a I, U a Ul daa• 

I;• attiqo. S 20/1'0 Oiplcto•t& ""' ~l••io p•manenU '10 ll'ilt• 

tol;'lor, tranlferido para o OU;adro t.spac:oal do S•rvuo E-tltlor, •aro\ 
ra•o.,ldo pao;oa • Sacntuh de ~~ta~o, n.iio podando a"• parti<:• do 
poato allo;o•der o ·SitA_.o 4• 'O l••••ant•t oiiiAio contado da dar• d" '""' 
tra~afa.rl..::la "ara o relerio&o ouadroo 
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S 30 1.. O DiplOJiat:a tranafnido pua o Quadre 
J:apt~cial do·sorviço !xtarior não pod.ad aar deaiqnado para tiuõ.~ 
p.naanantaa ou U:anaitóri•a no a•tar:lora 

• I 49 .. O Minhtro da S119unda Clllue que tiver 
a:.:ercido, por no •Iniao l (dobl anoa, aa f:.mc;:õ .. da Chefe da Hiuio 
Diplo.ática permanente t.eri aaaaqut"ada, ft(' (JIJ&tlro :t.paeial do Servi
ço Exteu:ior, 11 rtununaracio c:or.raapondant• .10 cargo da' Hiniatro da 
•rt..ira el.l.aaa do ••amo Ot~adro. 

S: 50 - O carqo dto Hiniatro da Sequnda Claua do 
Quadro Especial do Suviço Exterior ~.r ... r.~~onaar-aa-1 a111 Cal'tJO da Hi
iiiatro da Pumdra Claaaa do •••110 C.tHclr.:~, na data aa que o rupoc .. 
~ivo ocupante aatia.Uxer, antoa da atinqir a '!dada da apoaentadoria 
ct*Pllhória, aoa uqubitoa do inciiO 1 do art. 52 daal~ !Ai. 

S tSo - o cargo de Conselheiro do Quadro Ea~
cial do Servico Extario:w: tranaCon~ar-aa-i - cargo de Miniatro de 

-S•qunda Claaaa c!o JQalllo Quadro, na data •• qua o r••pactivo ocup.anta 
aatializar, 11ntos da atingir • idade da apoaantadoria C011PU1a6ria, 

-011 requbitoa do incho II do art~ 5:Z daata Ld. 
S 70 .. O cargo da Conaelbairo do Quadro b~

cial do Sarvic-o Ext•rior, tranafor11!4do, noa tatllloa do par&grafo an
te:w:io~ • •• catqo da Hiniatro da Salfunda Claue do lllaamo Quadro, não 
pod:era vir • aer, poaterion~enta, tranafoEJUdo - c:..rgo à 1-U.niatro 
(101 PI'ÍA&ira Claaaa. 

I 10 - (VETADOJ • .. ~ ................................ ·~· ......................... ······· 
At:"t. 67, • O Auxiliar Local ae~:l ra9ido Pala 1•

•qillação que lhe for aplicivel, respeitadas as peculiaridades decor~ 
nntaa da n•tureza espacial do aarviC'O • daa condições do mercado 

.. l_ocal de tubalho, na foma ••tat..lacida •• ragulU~anto próprio.• 

Art. U.- A tranaferincia para o Qu.~dro Espe-
. JCial do.a Hiniattoa de 11'rilleira Cla•••.. ~oa Ministros de Segunda 

Cluae a do1 Con .. lhllit:o• que, u lS da r.srcP da 1990, haj&rl c:ompla
-t•do 15 lquin:el anos da. cb .. a, far·••-i. dantro da to [noventa I 
if[<ll• contados da referida data, mantido o p_ruo de partlda___ p::evbto 
i\0 C 20 do a:w:t. 55 da Lei no 7.501, de 21 da ~unho da l!U5, 001111 •• 
:.X:X.Hicatõaa introduzidas por ••ta Ld. 

Pflriqralo Unico - A transfet:oliincia para o Quadro 
Eapec:ial do• .'Uniatro• da Prin~t~ira Cla•••• do.a Hiciatro• de Saqund• 
Cl•••• a doa C~••lheiroa que viara111 • c0111platar 15 lquin••l anos da 
c:l .. ae, antu da 15 da junho da lttO, far-••-i. iguabMnt.a dentro do 
pt:alo eatabalacido nesta a~:tiqo. 

alinaaS •b•, •e• a "d~r~~ :!cia~· r t~~u;:~~· 2~0• .~~~~o• n~:!:~!:o• ~~! 
Pt•aidanta da llepÜblica dentre o• Hini.llt-t"Qa da Pri~~~ei~ra Claaaa d>' 
Carreira ode Diplomata que tenb.am axuc:ido chefia 4• rd .. iio 4iplora 
tica, aa. car:iter p.man•nta, ainda que eoraieaionadoa. 

Art • .:l - Sorio tranafon~ado• aa Con•ulado• G•
r~i• os Cons1llados Geraia de PrJJacira Clu•e Ci*. aode _}14.11 cidade• do 
to:~ .\nqela~~:, Milir.o,•Nova Iorq:u• o Porto. 

Art. ol! -""o a:t"t. 43 (la Lei n9 6,251, (le I d'.l 
~·~:t,obro de 1~75, P'l••• a vio;rir com a 11eguinte ra(laçior 

•Art. CJ,..r o cOnaelho Nacional de Oe11~rtus 
~ar-s~-5 Ge 11 [onzet mallbroa, nor~•alloa pelo Proaidente d« RepU
bl.l.c.s. ""'ndo1 

I - o Seo::utlrio doi ~sportoiJ da Pruidôn-
c~,"l J;;~ !lcr~l:-llc"' <:ullO aeu l'tuit3ont•r . 

II - doi'l 111.::mt:>ro• ind~do• l'Qlo S•crot,:r:io 
du• Du"t~'-'rtol dnntro po••o•• dp ehvadlt expro••io c!vica e da notô
ri'O!I c:cnhecimcmto• e experiCneia aob.te de!IIPQI'to para aal'orir•m, w. 
e_OIIIO lo Viee~Presidenta o, outro, co111o 20 Vico~Prelidanter 

··.- III - Ulll rapruantante do C0111iti Oltlnpico Dra-
!lilairo. por o't• indicador . 
-- tV - um ropre>aentanta da Pedttraçio Dr•ailaira 

de Kodieina Esportiva, por eata ino:lic•(lor · 
V - wn rapreaentnnta d•• confeder•t:i5.• diri

~nt•• da da•portoa nio•profia.ionaia,por estas indicador _ 
VI - wn representante das con.fcdet:"aeoe• cUri

vant.aa .Se do•portoa prot'J.aaionais, por eatiU ind.t.c•dor 
VII - u,. representante do clubes de f11tabol 

profiaaional da 11 Divi111iio N•cionalr por aataa indicadO I 
v:u:t - Wlll representante doa atletas nio-profi.ll-

donai•r 
pl'ofiaaio-

riitar 

.... 
S 1 o - O a •.t~roa rataridoa uo• ine.hoa V, VX • 

VII aado in!Uca~o• por "eleicio, 011 seasio eapecillbler:r.te convoca4a 
para aate fim, preddida pelo tit.ular da Secretaria doa Desportos. 

S 20 - Os Malllb.toa refaridoa noa iaciiJOs VII!, 
IX • X aio ckl livr. indicaçlo do sacr•tl.do ltol Duportoa. · s JO - O .. ndato do eonaalbai.to ud. da ad 2 
(dolal anoa, p11rmitida a uconduçio, • alo v.lt.rapaaaari, • q;ual.cr-=~
hip6teae, ao do Praaidente da ltepúbli.c& .• 

Ait. 45 - Aa cOillpetlaciu • atribuiçi5a• do Mi• 
.n1at,;io da l!:d.ucaçlo conatant•• na• Laia no Go:Z5t. d.a 2t de n0'11'Uibro 
da IJ75, no 6.251, da I de outubro ~· 1!175 • DO 7 .. 752,. dai lt .. .S. 
4bril Cla 1989, aio t.r&D!IIf'er!daa I l•crata.ri.a do' Deaportoa da Preai
dinaia da República. 

A:-t. 46 - O con•albo Curador a que •• rafero o 
•eaput• do •rt. lo da t.a! no 7.139, de 12 da outubro (le UU, paaa .. 
a ter 1 acu;uJ,nt:e co•j:~odçiol 3 _ (t_da) rapruentantu (loa trah.thado
raa a J ttr,;a} r:apraa.-ntant•a doa empregad.orea, ali• de 1 lua) J;llll
p~aantanta de c:a(la WU: das •aquintea anU6~doa • Õrqloa1 H.lniet,do 

dA r:eonoia.la, Fazanc.'la a' PlanaiUiento, Hia!atir1o do 'l'rabal"hO a 4a 
~!!v!d=~~~ g:~~:!i :!"i;!!il: da ACIÍo _aooJ.ali c.txa acone..tca re4tt-

"Art. 47 - o_ Raqal-ento a qaa •• refere o ut. 
67 da Lei nO 7.5ol;.de 27 da jUDho da lUG, COil • re4açi.o dada pela 
preaonu- Lei .. ••r$ ba:lol'&dlt. ~·lo Poder !!xaeat.t.vo no prazo da canto e 
vinte c!ia.a:. 

llrt. 48 - As funçliaa deaa:ap•nhadaa ~ palaa Hla• 
ai5ea Diplcmât!caa rahr:idaa na alinaa • c• cio S U: do art. ~7 aar· 
a~dbu!da.a .;, Del1!19•ção Permanente e• Genebra .. l M.hdi:o jcnto l• 
çoaa Unidaa a111 ltova. Iorque a i.S'" l!:~aixa4aa •• LondJ;II•t Viana • .w.a. 

Art. " IVftADO). 

J,t:t.. " . (VXTADOJ o 

Ar'.::. " - fYm'ADOJ • 

JU·t. " ('Vr.l:'AI)OJ. 

J',:r<: • ., - (V!:'l'~), 

Art. " IV<;T;mciJ • 

Ax"t. " (VE·r.noo). 

Art • " f~~o). 

- . . Art. 57 . ..r. O P.::o~:uo EX"~':utivo "dispor S. ~~:o..,J:a a or-· 
9a.~.h:aC"ÓO a !uncionuaanto ~os H.iDiatiiJ;ioa a Clrgioa de que t~ate Ollta 
.W.i .. especialmente do Con~:tlho 4• Governo a 4o oU4J. Ch4:r:&Lie 

Art. !ia .. O Con1111:lho 6e Cuv~l"llt) prcpod_ o Ph •• -,o 
N11.ci':Jllal d~t~ CQ<.>?orat.t~imuo, n s~r aubw~tJ.a:u ao con9rtta1Jo H~o.c:;lonlll. · 

Art. '!if) •• .!:l:ftn Le! •·•l:l:ll flrDl 'll"!qor n... dl-1ta 4u 

Bradlh, u 12 ·da 
1U:o 4a. !_ndapandinc:f.a • 1020 da República. 

abril 

ll:"-" •• 

r.c.u.r--l.lf,,""' ,. &.. , .... l, .. o!• 3·1~1. 

Dhç•~ ..... 1>1• a 1"1Vh4<J ~Cill va,.,cl .. ll~ 
t.o•, taU1Ioa 0 provo,.,t<>• • doaal• ,... 
ed;,.,!ç~• .to• ••rvJd•u.,• ~h la • , 

~~~; ·;' !~=~ ~=!~~~. :~:1 ~~! ~:!:!:· .. t~ 
:r-c r. """"l"'"::lulca a f••n•h:lo,...l. • diA 
"'"' ru r~o"ldt~>et ... 

'o J'.J.JDJ:.IITI Dt ~-.rpiJ.LICI.• '•<:• fU..I' •f\1• o CM•,r••" .llto;rlon•t o.t.unl;.o o •11 •-..elo.,., a 
...... lnt• &.h . - - --

J.rt, I• •' l p~rtlc "' I• da !•n•h• da 1111. ea v• .. el••nt.o•o 
aaJ••Iat, P''""•nt•n I d~ttll IU.tltlldç(laa !101 ••.,.lll,rtl CIVIt IIG 
r-oiN btcutlwo, A;.otlrqulu • Flll'diC:Otl rlll>llen •••'" •••l'*ttadcol 
•• til tAnta 1 \11 pqr c'"'<>• • " •<>ld"' d;~ lolalr•11~•~d•~hql .. _,l", t l<:tt• 
t:.latd. •• ~"' ltl.ttt.UI rc.nto 1 vlnu • nova ..a.a. eJtocan~~:.o•., ,.,. 
'll'aftta O ftOVt CI~Uhot • lll"f'Rtl C:ll\tiVOOSio 

tu~;:ato o,hlt• ~o .Sit....,alt n•tta •rHctt aturnq• 11 pnll-•~ 
l11 ... n:obldoe •• ~••Uot ruunon'' a ~nulo da !nri•~U•t~<>. oa 1u~ 
I'IIJot • &l.>co...,t, 1 ., uuno·hulL• ""' tdVldor.t n11do• ptl• I.Al 
a• I.U~. dt 11 dt deuaoco <JI lno, Q &tM.ono • o 11aUt ~o~hallh do• 
a.JUt..ar••· I 1 •••<:~"~•uçio do,. Ur\1<>1 dt natuuu e•~ac:nl dt q\:t 
tzltl a •n• H dt t.al 11• l.on, lia U da Uorr!1 ·~ '""• alta.rldo
tllO .tt.. J' d .. tt. 1•1 • 

, ..._,. I• ··O ut. ~'di Ld n• l.':lU, 4• 1:1 d• ahl'"ll dO 1UO, 
..... • Wlfl<>~: -ll-'''" •• IQ'i1111ttt"' ~llJc:a~·.....,..,.l 

"'õ.roi.oll • ooo•••••••••••••••~••••.,•••oo••••••••••••••••. .. ' ................ -............ -.•... ···-·'-··"···· ......... ,-_ .. 
" • tah cuq~• do hc:r1tarto da 1'1o•td.:lnc:h 11• Joepllbllc:•, 

M~ loUP •oo ~•11• ;ac:rru.tlot dt q>~~~ t~r1t.a 11 •U""" •c• .,., po..dquro 
dfl.ln. ~~~ uc. ... , . ~ 

• Yl ~ olt~ c•''l"' dot Sc~t•Url,·I~•t•lltlv~>. ••ndo u.. a.a t:••h 
khllat•r!• d~ q,.. tona• o• 111.:\«111 l, v a vtt ~ l(U 110 art. U, ts·•• cu~u• di h-H~Ur1o·,.•u1, no Klnttrf.rlo ola ttna " 1nc1t" 
ZT 411 1••··"' •r!l•f•l • ua ~.u·:4 <h S>..l••••awt'rlo·•:•r•l da ,tocr•t•· 
•J.a..COtDl d1 toulo.l•·•,t• tJ.J ~~~ui• .. •· 

1 l• ,./ço, tlt,.l-..••- .; .. _, o:tu'"" "•P""c:ltl<~o<:l<>• n••~• 1o:-tJvo 
"e&hooll'"' ... J,.:l••ll•lO ....... t <li( 

, ___ - -. eÍ'Ctl l_fi,SJO,O~ {i.i'">t'' .. "!nt•.• ·~~., ,.11, '"f1dnben~ ot 
tt&Ata u~••Lt•'•l, •• ••l,ll•ho ••o• t~cJ•<l-• l • l'lr __ 

~1tll I =~t~r:~:~L:!!i~\!_ :~~;-1:,.~~~:·~:'ln::!~ ::•:::nt::.: ... : 
Gtc.n. .. u·r·C~l'l •h J:•r>,tthur 

_- : _ c) tr1 a<~P_;u,,_o~ tu"~<l- o lu all, ol11•••'t'n • ... , til • 010.tr.~ 
- .... Ul14•}• O" da q ... tl•h o 1n .. l•" VT, 
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1 J' - &a• ~.,.,. ... ,~t<>i tho:c.o no ('IUJ'l~'t9 •nt.,rLot ••r~ 
u ... ~ld..o. ~·~"' l=·n•çl" .. n~a) I'Q~1Vdf.il~ .. 1 "" • p<>t C<11>t0 du r•• 
J'ICUW 'fr.)~>, 

I 1< • ')& YIOn<;:\IIOntul ti11~do~ :>O ' l• IIIOtlo ltU&\lll<.'lt'~ 
UI Mr~;IJ ~~t.:l o lnd\<:~f •• '-~"'' '"'" .. u.t.1u•t·"lo" o" "•••c i~.,.~.··~ "'* .. "1""'' ~J pll.l>llc:o• hd•l"l•. · 

• 1 i• • C• tu'W\dou• ftd•r•h, ••t•du•t~. d( t'l•trlt~> r•
.. nl• .St'l tl\.\l>lclpl:~•, \rw .. t\tlol not t:"UIOII ti\M.;'\tl~~oJo• na1t.a. 
Lttlqo, ~••lo opt"r l"'ll •nutlo<a~u• a qv• t•c•" Ju• nc:a driJlUe 
.... •ntU::a• rl• ot\qo&, 11:<:'1 dudto Ja ~~..:•ti•U • L,~,Htlt\i,:h co"C
I'Itlpond&nt• a clnq~:oonta • c li\~" pOr c•nta do "•n.l-'1.,.nt.o tl•~do ne> 
1 J.•o tn~•cld& d• upr•~•ntaçto """'~1.'" __ 
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(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 65, DE 1992 
(N• 78/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo de Emenda ao artigo 
50(a) da Convenção sobre Aviação Civil lnterriã.cional, 
concluído em Clrlcago, em 7 de dezembro de 1944 . 

O Congresso Nádonal decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto âo Protocolo de Emenda 

ao artigo 50(a) da Convenção sobre Aviação Civil Interna
cíOnal, concluído em Chicago, em 7 de dezembro de 1944, 
adotado em Montreal em 16 de outubro de 1990. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aproVação do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do referido Protocolo de Emenda, bem como quaisquer ajus· 
tes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da 
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos. 
gravosos ao património nacional. 

Art. z~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. _ 

MENSAGEM N° 201, DE 1991. 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio· 
na!: 

Em conformidade com o disposto no Artig~ 49, inciso 
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à eleva· 
da consideração de Vossas Excelênéias, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores, o texto do ProtOcolo de Emenda ao Artigo 
SO(a) da COrivenção sobre Aviaç_ãQ Civil Internacional, con· 
cluída em Chicago, a 7 de dezembro de 1944. 

O mencionado-instrumento, adotado em Montreal~ a 26 
de outubro de 1990, durante a 28• Sessão (Extr~ordinária) 
da Assembléia da Organização de Aviação Civil Internacíonal 
(OACI), tem por objetivo aumeniar, de 33 para 36, o número 
de membros do Conselho da OACI. 
EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS N' DTC/DAI/195/ETRA OA

.CI LOO, DE 30 DE ABRIL DE 1991, DO SENHOR 
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTE

-RIORES. 
A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fernando Collor, 
Presiderite da República 
Senhor Presidente: 
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Tenho a honra de levar ao c_onhecimento de Vossa Exce
lência que, pOr OCasião da 28~ ·sessão (Extraordinária) çla As
.~embléia da Organização de Aviação Civil Internacional (OA
. CI), realizada em Montreal, de 22 a 26 de outubro de 1990, 
foi aprovado um Protocolo de Emenda ao Artigo 50( a) da 
Convenção sobre A viação Civil Internacional, con_clU;fda em 
Chicago, em 7 de dezembro de 1944. . 

2. O menc~onadõ docUmento tem por objetiVO aumen
tar, de 33 para 36, o número de membros do Conselho da 

· Organização. ·- - - "· 
3. Membro do Conselho na categoria" A", desde a cria

ção da OACI, o·Brasil manifeS-tou-se-favoráVe1 ao aumento 
do número de seus integrantes por entender que, obtida desta 
forma uma melhor distribuição geográfic~. ·roaj.cn·e~-- opOrtU
nidades seriam abertas à participação dos países em d"esenvol-
vimento, nas deliberações da Organizàção: · 

4. Em A viso que me dirigiu em 7 de março último, 
o Senhor Ministro da Aeronáutica expressou Sua-COncordância: 
com a adoção do Protocolo de Emenda em pauta. 

5. Nessas condições, submeto à elevada consideração 
de Vossa Excelência ·o anexo· projeto ·de Mensagem ao Con
gresso Nacional, para o encaminhamento do texto do referido 
Protocolo de Emenda à apreciação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa .Exce
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo 
respeito. -· - -

Protocolo relativo a uma emenda ao artigo 50 (a) da 
convenção sobre A viação Civil Intemacionãl. 

A Assembléia da Organização de Aviação Civil Interna
cional 

Tendo-se reunido em seu Vigéssimo Oitavo· Período (Ex
traordinário) de Sessões, em Montreal, a vinte e cinco de 
outubro de 19~0; 

·PROTOCOLO RELATIVO A UMA EMENbA 
_ AO ARTIGO 50 {a(' c ••••••.•. •• • 

DA CONVENÇAO SOBRE AVIAÇAO CIVIL INTERNA
CIONAL 

Tendo tomado nota do desejo geral dos Estados Contra
tantes de aumentar o núffiero de membros do Conselho, a 
fim .de garantir um melhor equilíbrio por intermédio .de uma 
representação mais expressiva dos Estados contratarites, 

Tendo Considerado oportuno elevar de 33 para 36 o nú
mero de membros daquele órgão, 

Tendo considerado necessário emendar, para esse fim, 
a Convenção sobre Aviação Civil Internacional, feita em Chi-
cago, a sete de dezembro-de 1944, . . 

1. Aprovou, de conformidade com o disposto no pará
grafo (a) tlo Artigo 94 da referida Convenção, a seguinte 
proposta ·cte Eme·nda à citâda Convenção: 

"Que no parágrafo a) do Ariigo 50 da Convenção 
se emende a segunda frase, substi_t1}indo "trint~ f:: três" 
por __ "trinta e seis". 

2. Feixou, de acordo com o disposto no parágrafo .a) 
do artigo 94 da mencionada Convenção, em cento e oito ó 
número dos Estados contratantes, cuja ratificação é neceSsárià. 
para a entrada em vigor da citada proposta de Emenda, e 

3. Decidiu que o Secretário-Geral da Organização de 
Aviação Civil Internacional redigirá um PrOtocolo nos idiomas 
espanhol, francês, inglês e russ.o, cada um dos quatro igual
mente autêntico, o qual conterá a proposta de Emenda ·acima 
mencionada, assim como as disposiçõeS ·:a, se-gUir iridicadas: 

~:~.) o presente Protocolo será assinado pelo Presidente 
da Assembléia e pelo seu Secretário-Geral; 

b) o presente Protocolo ficará aberto à ratificação de 
todos os Estados que tetiliam ratificado a Convenção de A via-
ção Civil Internaciona,l o,u a yla tenham ad~~do; · 

c) Os instrumentos de ratificação serão depositados junto 
à"OrganizaÇão de ÃviáÇãO Ci'vil __ ~nt~_~nacional; · · 

d) O presente Protocolo entrará em vigor, com respeito 
aos Estados ql!-e q ratificarem, na data em que for depositado 

. e centéssimo oitaVo inStrUmento de ratificação;· ·=·· · 

e) O SecretáriO-Geral comunicará"imediatamente a todos 
Õs :E·staçlçs contratantes a data cte depósito de cada um dos 
instrumentos de ratificaçãO; · 
· '·, ·o O Secretário-Geia\ n9iifi6ai"à imeçtiatam~nte todos os 

Estados partes na mencionada ConvençãO da data de entrada 
·eín Vigor do presente Protocolo; · · · 

g) O presellt~ Pr?tocólo entra!á em vigór, com ~e-speito 
a cada Estado contratante que o ratificar depois da data men
cionada, a partir do momento em que depositar seu i~stru
mento de ratificaÇão fU:rito ·à Organização de A viação Civil 
Internacional. 

Em conseqüência,~ nos· termo·s da mancionada decisão 
da Assembléia, o presente Protocolo foi redigido pelo Secretá-
rio-Geral da Organização. · 

Em testemunho do que, o Presidente e o Secretário-Geral 
do ·mencionado_ Vigésimo Oitavo Período (Extraordinário) 
de Sessões da Assembléia da Organização de Aviação Civil 
Internacional; devidamente autorizados pela Assembléia, assi
nam o presente Protocolo. 

Feito em Montreal, no dia vinte· e sei de outubro de 
mil novecentos e noventa, em um exemplar único, ·redigido 
n.OJ' .i4i~m.a~ .espanhol, francês, inglês e russo, s.endo cada um 
d,os quatro ,ig~a)meJ?.te. ~utê~t~co. O presente Protocolo ficará 
depositado. nos. arquivqs da O~ganizaÇãO" .. de Aviação, Civil 
Internacional e,o.Se,cretário-Gúa( da Organização transmitirá 
çó_pias ~utenticadas do mesmo a todos os Estados-partes na 
Convenção qe Aviação CiVil Internacional, feita em Chicago, 
no día se10 de dezembro de 1944. 
Assad Kotaite 
Presidente dQ 23• Perfo.do 
(Extraordinário) de Sessões \la Assembléia 
S. S. Sídhu 
:S"eê:~etário-Geral 

(A ComiSSã~-de Relaçóes Exteriores e_ Defesa Na
cional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 66, í>E 1992 
(Iii• 103191, na Câmara· dos Deputados) 

, Aprova o texto do Tratado de Auxilio Mútuo em 
Matéria Penal, eotre o Governo da RepóbUca Federa~ 
tiva do Brasil e o Governo da República Portuguesa, 
assinado em Brasma, em 7 de maio de 1991. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? . Fica aprovado o texto do Tratado de Auxílio 

Mútuo em Matéria Penal, firmado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República Portu
guesa, em Brasília, em 7 de maio .de 1991. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação dq Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
do presente Tratado, bem como- quaisquer ajustes cOmple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição 
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Federal, acarretem encargos ou_ compromissos~gravosos ·ao 
patrimóniõ- iiaclóxüll. - - - · · 

Art. 29 Este decreto fegislativo entfã ein vigor na 9ata 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 299, ])E 1991 
, E~celentíssimos Setili~res M'~i:ribros do Cong;esso Na-

cionru · 
De Conformidade com o disposto no Artigo 49, inciso 

I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à eleva
da consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estaçlo das Rela
ções EX.terioies, o- teXto do Tratado de Auxilio Mutuo em 
Matéria Penal, firmaPo entre o Governo da República Fedeia
tiva do Jilras~l e o, GoYemo. da República Portugu~sa, em 
Brasilia, em 7 de maio de 1991. · -.. -· . . 

Brasília, 20 de junho de 1991. -ILEGÍVEL. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DJ/DF f/SRC/285/JUST 

LOO H24, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fernando Collor 
Presidente da República 

Senhor Presidente. 
Tenho a honra de elevar à alta consideração- de Vossa 

Excelência, acompanhado de projeto de mensagem ao Con
gresso, o texto do Tr_atado _de Auxílio Mútuo e:t:n Matéria 
Penal, firmado entra o Brasil e Portugal em 7 de maio corrente, 
por ocasião da visita oficial que o Dou_tor Anib~al Cavaco 
Silva, Presidente do Conselho de Ministros daquele país, reali
zou ao Brasil. 

· 2.· O Tratado em menção., que teffi como principal objC
tivO-ínteilsifiCâr a CooperaçãO luso-bnsileiráeril lmitêriã perial, 
cria rilecanis'm.os fleXíveis 'para agiliZar esSa cooperaçãO, além 
de ampliar as modalidades tradicionãiS de 'auxmo mútuo. 

3. O Tratado entrará em Vigor no primeiro dia 'do segun
do mês seguiri.te- àqUele em que tiver lugar a troca de Instru
mentos de ratific3.ção e manter-se~á em vigOr en.qU.a:ntô- não 
for denunciado por uma das Partes. · 

4. Nessas condições, venho solicitar- a Vossa Excelênçia 
que, se assim houver por bem, se digne mandar ao exame 
do Congresso Nacional o anexo texto do Tratado de Auxílio 
Mútuo em Matéria Penal entre o Governo da RepúbliCa Fe.de
rativa do Brasil te: o Govemo_-da República Portuguesa. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu mals-·profu:rtdo 
respeito. 

TRATADO DE AUXÍLIO MÚTUO EM MA TERIA PE
NAL 

ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO 

BRASIL, E O GOVERNO DA REPÚBLICA: PORTU-
GUESA . 

O Governo da República Federativa do Brasil e 
O Governo da República Portuguesa 
(doravante denominados ''Partes Contratantes"), 
Animados pelos laços de fraternidade, amizade e coope-

ração que preSidem as relações entre ambos os países; 
Tendo em mente·as profundas afinidades que_enriquecem 

as relações entre os seus_ povos; 
Desejando aprofundar esse relaciOnamento privilegiado 

no campo da cooperação em áreas de interesse comum; 

Pretendendo melhorar a sua eficiêticia ·na luta contra a 
+ <:rimínalidade; 

' .convenCidos de que a adoção de regras comuns no clóriú
-nio do auxílio mútuo em Iriatéria penai é um meio de_ atingir 
esses objetivos~ 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO 1' 
Objeto e Âmbito do Auxilio 

1. As Partes· contratantes obrigam-se a prestar auxílio 
mútuo em matéria Penal, segundo as disposições deste Trata
do, na realização de diligências -prepãr3tórias e neCessárias 
em qualquer processo penal por fatos cujo conhecimento caiba 
às entidades para o efeito competente de acordo com a lei 
de cada uma das Partes. 

2. O auxíliO compreende, nomeãdamente: 
~) a notificação de documentos; 
b) a obtenção de meios de prova; 
c) exames de pessoas, lugares ou coisas, revistas, buscas 

e apreensõeS de bens; 
d) a J:!Çtifi~~ÇâQ <le suspeitos, argüidos ou indiciados, tes

temunhas ou peritos e a audição dos mesmos; 
---~)~_~s infonm;1çõ~s sqbre o_direitQ_respectivo e as relativas 

aos·'antecendentes penais de suspeitos, argüidos ou indiciados 
,e cóndenados. 

3." · O auxílio não abrange os atos processuais posteriores 
·à decisão judicial de recebimento d~ açusação ou de pronúncia 
do arguído. 

4. O ÇtuxíliQ. é independente da extradição, podendo 
mesmo ser concedido nos casos em que aquela seria recusada. 

S. O presente-Tratado não se aplica à execução de deci
sões de detenção ou de condenação, nem às infrações militares 
que não constituam infrações de direito comum. 

6. O auxílio relativo a processo por infrações em matéria 
de taxas~ impostos, direitos aduaneiro e cambial só pode ser 
prestado mediante acordo das Partes para cada categoria de 
infiação. 

ARTIG02' 
, Dupla Incriminação 

1. O auxilio só é,prestado relativamente a fatos puníveis 
segundo as leis de ambas as Partes. 

2. Para os- fins do presente Artigo, na determinação 
da infração, segundo ª lei de ambas as Partes Contratantes, 
não releva que as suas leis qualifiquem ou tipifiquem díferen
temente os elementos constitutivos da infração ou utilizem 
a mesn1a _ou diferent(1; tern:iiilologia legal. 

ARTIG0-3' 
Recusa de A~xílio 

1. O auxnio será recusado se a Parte requerida consi
derar que: 

a) o pedido respeita a uma infração política-ou com ela 
conexa~ 

_ J>) o cumprim_ento do pe_dido_ of~:Q9~ ~ StJ:a soberania, 
segura_nça, ordem pública ou qualquer outro seu interesse 
essencial; 

c) existem fundadas razões para concluir que o pedido 
de auxílio foi forrilU.lado para facilitar a perseguição de uma 
pessoa em virtude da sua raça, sexo, religião, nacionalidade 
ou convicções políticas, ou que a situação dessa pessoa possa 
ser prejudicada por qualquer dessas razões; 

d) o cumprimento do pedido ofende os direitos e liber
dades fundamentais da pessoa humana. 
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2. O aUxílio· pode sér recUsado -se a Parte -requerida 
entender que se verificam fundadas razões que tomariam-des
proporcionada a concessão desse au_~1io. _ 

3. Antes de recusar Uip pedido de auxílio, a Parte reque
rida deve considerar a possibilidade de subordinar a e:oncessão 
desse auxilio às condições que julgue necessàri3s. Se a Parte 
requerente aceitar o auxilio sujeito a essas condições, deve 
cumpri-las. · 

4. A Parte requerida deve informar imediatamente a 
Parte requerente da sua decisão de não dar cumprimento, 
no todo ou ~m parte, ao pedido de auxílio, e das razões 
dessa decisão. · - · 

5. Não se consideram de natureza política as infr3ções 
que não sejani dessa natureza, segundo: 

a) a lei da Parte requerida; 
b) qualquer convenção internacio_~al em q~e as duas Par-

tes Contratantes sejam Parte. -

ARTIG04' 
Lei Aplicável ao CumprimentO 

1. O pedido de auxilio é cumprido em cónfomíidade 
com a lei da Parte requerida._ _ ____ _ _ 

2. QuãridCi a-Parte requerente o solicite expressamente, 
o pedido de auxílio pode ser cumprido em conformidade com 
a legislação dessa Parte, desde que não s·eja IilCóriipatível 
com a legislação da Parte requeri~a e nã~ cause grave_s prejuí
zos aos intervenientes no processo. 

ARTIGO 5' 
Requisitos do Pedido de Auxilio 

1. O pedido âe aUXílio deve ser assinado pela autoridade 
competente e conter as seguintes indicações: 

a) autoridade de que emana a autoridade a que se dirige; 
b) descrição precisa do amemo que_ se solicita; 
c) infração _a que se refere o pedido, --com a descrição 

sumária dos fatos e indicação da data e local em que ocor
reram; 

d) na medida do possível, identidade e nacionalidade da 
pessoa sujeita ao processo· a·que Sé refere o pedido; 

e) nome e endereço, se conhecidos, do destinatário ou 
do notificando, no caso de entrega de decisões judiciais ou 
de quaisquer outros_ documentos, ou no caso de notificações; 

f) nos casos de revista, busca, apreens-ãt::r e entrega de 
objetos ou valores, declaração certificando que são admitidos 
pela lei da Parte requerente; -

g) particularidade de determinado processo ou requisitos 
que a Parte requerente de_seje sejam observadas, incluindo 
a confidencialidade e prazos a serem cumpridos. 

2. A Parte requereilte deve enviar os elementos comple
mentares que a Parte requerida lhe solicite -como indispen
sáveis ao cumprimento do pedido. 

ARTIG06• 

Cumprimento do Pedido 

1. Em cumprimento do pedido, a Parte requerida: 
a) envia objetos, documentos e outros elementos even

tualmente solicitados; tratando-se de documentos, envia cópia 
autenticada dos mesmos; 

b) pode recusar ou deferir o envio de objetos quando 
forem necessários para um processo em curso; e 

c) comunica à Parte requerente os resultados do pedido 
e, se assim for solicitado, a data e o lugar do- cumprimentO 

do pedido, bem como a possibilidade, se tal for permitido, 
de comparecimento de pessoas em atos de processo. 

2. A Parte requerente devolve, logo que possível, os 
objetos enviados em cumprimento do pedido, salvo se a Parte 
requerida, sem prejuízO dos seus di(eifus óU dos direitos de 
terceiros, renunciar à Sua de~olução. - -

ARTIG07' 

Entrega de Documentos 

1. A Parte requerida procederá à comunicação das ded 
sões ou de quaisquer-outros documentos relativos ao processo 
qUe lhe sejam, para esse fim, enviados pela p_a~e requerente. 

2. A comunicaçãO pode efetuar-se mediante simples re
messa do documento ao destinatário ou, por solicitação da 
parte requerente, por qualquer uma das fonnas previstas pela 
legislação da parte requerida, ou com esta compatível. 

3. A parte requerida fornecerá à parte requerente prova 
da entrega dos documentos ao respectivo destinatário. Se a 
entrega não puder ser efetuada, a parte requerente será disso 
informada, com indicação das respectivas razões. 

ARTIGOS' 

Comparecimento de Suspeitos, Argüidos on 
Jndiciados, Testemunhas e Peritos 

- 1. Se a parte requerei:Jte preiender o comparecimento, 
no seu territóriO, de uxna _:Qe~~oa como suspeito, argüído ou 
iridldado, testemunha ou perito, pode solicitar à parte reque
rida o seu auxílio para tornar possíVel aquele comparecimento. 

2. A parte requerida dá cumprimento à convocação 
após assegurar-se de que: 

. -· a) foram tomadas medidas adequadas para a segurança 
da pessoa; - · 

b) a pessoa cujo comparecimento é pretendido deu o 
seu consentimento por declaração livremente prestada e redu
zida a escrito; e 

c) não produzirão efeito quaisquer medidas cominatórias 
ou sanções de qualquer natureza, especificadas ou não na 
convocação. 

3~ O pedido de cumprimento de uma .convocação, nos 
!elJilOS do número 1 do presente Artigo, indicará as remune
rações e indenizações e as despesas de viagem e de estada 
a conceder, e será feito de forma a ser recebido até cinqllf::ttta 
dias antes da data em que a pessoa deva comparecer. Em 
c.aso de urgência, a parte requerida pode renunciar à exigência 
deste prazo. 

ARTIG09' 

Comparecimento· de Pessoas Detidas 

1. Se a Parte requerente pretender o comparecimento, 
no seu território, de uma pesso3: que se encontra detida no 
território da parte requerida, esta transfere a pessoa detida 
para o território da Pari:e requerente, após se assegurar de 
que não há razões sérias que se oponeram à transferência 
e de que a pessoa detida deu o seu consentimento. 

2. A transferência nâõ--é adrilitida qllalido, atentas âs 
circunstâncias do caso, a autoridade judiciária da parte reque~ 
rida considere inconveniente a transferência e nomeadamente 
quando: 

a) a presença da pessoa detida for necessária num_ pro
cesso penal em curso no território da parte requerida; 

b) a transferência puder impliCar o prolongamento da 
prisão preventiva ou provisória. 
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3_.~ __ A Parte requerente manterá em detenção a pessoa 
transferida e entr~gá-la-á â Parte requerida dentro do período 
fixado por esta, ou quando o comparecimento da pessOa já 
'não for ..neCessária.. . - - ---

4. O tempo- ~m -'que a pessoa eStiver fora· dO território 
da Parte requerida é computado para efeitos_ de prisão: preven
tiva ou provisória, ou de cumprimento de pena ou medida 
de segurança. 

5. · Quando a pena imposta a uma pessoa, transferida 
nos termos deste artigo, expirar enquanto ela se encontrar 
no território_ da Parte requerente, será a mesma posta em 
liberdade 'pass'ando, a partir de então, a gozafodo estatUto 
de pesso:;l.não:d_etida para os efeitos do presente Tratádo. 

, 6. A pe~soa detida que não der o -seu consentimento 
parã prestar dedarações n_os termos deste Artigo, nãQ Uca,rá 
sujeita: Por·est.â razão~ a qUalquer sanç?ío ne-m-será submetida 
a qual9-Uer ~Cdida cOminatória. 

ARTIGO 10 
Imunidades e Privilégios 

1. A pessoa que comparecer no território da .Parte re 
querente, ao abrigo do disposto nos arts. 8» e 99 do presente 
Tratado, não será: -

a) detida; persegUida ou punida pela Parte requerente, 
nem sujeita a qUalqUer outra restrição da sua liberdade indivi
dual no território da r~ferida Parte, por quaisquer fatos ante
riores à partidá da Pessoa do território da Parte requerida; 
ou 

b) obrigada, sem o seu consentimento, a prestar depoi
mento em pr<?cesso, diferente daquele a que se refere o pedido 
de comparecimento. 

2 .. - A Ílll!.!Did:}de. prevista no número 1 do preSente Arti
go Céssa se a pessoa permanecer voluntariamente no terri~ório 
da Píirte _requerente por mais de quarenta e çU;tco. dias _após 
a .data em que a sua presença já não for mais _necesSária 
ou, tendo partido, aí tiver-regressado voluntariamente. 

ARTIGO 11 

Produtos do Crime 
1. A- Parte r,equelj.da deverá, se tal lhe fo_r pedido, deJi

g,e~si~r n_o sentido de averig,uar se quaisquer -prq<;luto~ do 
criPJ.~ alegadamente praricado· se encontra dentro da sua juris
diçãO-e· deVe-rã cOmúnlÇar à-parte requerente. os reSultados 
desSas dilig~*çiãS~)•!3; for.Íii~lÇJ.ção_ do pedido, a Part~ _r~qUe
rente inform~á a Parte requerida das ra7..ões pel~s quais enten
de que esses produtos possam encontrar-se sob a sua juris· 
<tição. 

2. A Parte reqUerida providenciará, se ã lei lho permitir, 
pelo cumprimento da decisão de apreensão dos produtos do 
crime, ou de qualquer outra medida com efeifO -símilar, decre
tada-por um tribunal da Parte requerente. 

.3~ Quaõdo a Parte requerente comunicar a sua intenÇâo 
de;pretender a execução de uma decisão de apreensão o_u 
de medida similar, a Parte requerida tomará as medidas permi
tidas- pela sua lei para prevenir qualquer transação, trans
missão ou disposiÇão dos bens que sejam ou possam ser afeta
dos por essa decisão. 

4. Os produtos apreendidos, em co:Oformidade com o 
presente Tratado, serão perdidos em favor da Parte requerida, 
salvo se em determinado caso for mutuamente decidido de 
forma diversa. 

· 5. -Na aplicação deste artigo os direitoS- de terceiros de 
boa fé deverão ser respeitados. em conformidade com a lei 
da Parte requerida. 

6. As disposições do presente artigo· são também aplicá-
veis a:os instrumentos do crime. ,- ~ 

ARTIG012 

Confidencialidade 

-1. A Parte requerida, se tal lhe for solicitado, mantetá 
a confidencialidade do pedido de auxt1ió, do seu conteúdo 
e dos documentos que o instruem, bem como da concessão 
desse auxnio. Se o pedido não puder ser cumprido sem quebra 
da. çonfictencialidade~ a Parte requerida inforinará a Parte 
-rçquereJ;tte, a qual_ decide, entãO, se o pedido deve, mesmo 
assim, ser executado. 

--- ~2'" . A Parte requerente, se tal lhe for solicitado, mantém 
a confidencialidade das provas_ e das informações prestadas 
pela Parte requerida, ~alvo n_a_medida em que essas provas 
e _ir)fonnações sejam necessárias pa-ra o prOcesso referido no 
pedido. 

3. A Parte requerente_não deve usar, sem prévio con
sentimento da Parte requerida, as provas obtidas, nem as 
informações delas derivadas, para fins diversos dos indicados 
no pedido. 

ARTIG013 

itirOI-mações sobre Sentenças e Antecedeu~ Criminais 

1. As Partes informam-se ·reciprocamente, na medida 
do possível, das sentenças e-outras decisões de processo penal 
relativas a nacionais da outra Parte. 

2. Qualquer das Partes pode silicitar à outra informa
ções sobre os anteçedentes criminais de uma pessoa, devendo 
indicar as razões do pedido. A Parte requerida satisfará o 
pedido na mesma medida em que as suas autoridades puderem 
obter a informação pretendida em conformidade com a sua 
lei interna. 

ARTIGO 14 

Autoridade Central 

1. Cada Parte de_signará uma Autoridade Central para 
ehviar e receber pedidos e outras comunicações que digam 
respeito ao auxílio mútuo nos termos dq presente Tratado. 

- 2. - A Autoridade Central que receber um pedido de 
auxílio envia-o às· àutoridades· cOmpetenteS para o cumpri
mento e transmite a resposta ou os resultados do pedido à 
Autoridade Central da outra Parte. 

3. Os pedidos são expedidos e recebidos diretamente 
entre as Autoridades Centrais, ou pela via diplomáticã. -

-4. A Autoridade Central do Brasil é- a Procuradoria
Geral da República e a Autoridade Central de Portugal é 
a Procuradoria-Geral da República. 

ARTIGO 15 

Pres.;-nça de Autoridades da· Parte reci.U~rente 
No âmbito do auxílio previsto neste Tratado, cada uma 

das Partes contratantes pode autorizar ·a presenÇa de autori
dades da outra Parte para assistir às díligêricias processuais 
que devam realizar-se no seú território. -- -

ARTIGO 16 

. Despesas. 

A Parte requerida custeará as despesas decorrente do 
cumprimento do pedido de auxílio, salvo as seguintes, que 
ficarão a cargo da Parte requerente: 
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a) indenizações, remunerações e despesas- relatiVas ao 
transporte de pessoas nos termos do art. 8~' e despesas respei
tantes ao transporte de pessoas detidas nos termos do Art. 
9'1;-

b) subsídios e despesas resultantes do transpo-rte_ de fun-
cionários prisiomiis ou da ~~~olha; e -

c) despesas extraordinárias decorrentes do cumprimento 
do pedidoy quando tal for solicitado pela parte requerida. 

ARTIGO 17 

Cooperação Jurídica 

1. As partes contratantes comprometem-se a- prestar 
mutuamente informações em matéria jurídica nas áreãs abran
gidas pelo presente Tratado. 

2. As Partes Contrãtantes po-dem acordar a extensão 
do âmbito da cooperação referida no número anterior a outras 
áreas jurídicas para além das aí mencionadas. 

ARTIGO 18 

· Outras Modalidades de Auxilio 

As possibilidade de auxílio previstaS ·neste Tiafâdo Dão 
limitam qualquer outra ·modalidade de auxílio em matéria 
penal que as Partes entendam, caso a caso, mutuamente conce
der-se. 

ARTIGO 19 

Resolução de Dúvidas 

Quaisquer dúvidas ou dificuldades resultantes da aplica
ção ou interpretação do presente Tratado são resolvidas por 
consulta entre as Partes Contratantes. -

ARTIG020 

Entrada em vigor e DenlÍncia 

1. O presenl:eoTfátado está sUjeito a ratifiCação. 
2. O Tratádo entrará em vigor no primetro diá do segun

do mês seguinte àquele em que tiver lugar a troca de instru
mentos de ratificação e manter-se-á- em vigor enquanto não 
for denunciado por uma das Partes. Os seus efeitos céssam 
seis meses após o dia do recebimento da denúncia. 

Feito em ·srasilia, no 19 dia do mês de maio de 1991, 
em dois exemplares originais na língua portuguesa, sendo am~ 
bos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo-da República Federativa dO Brasil 
Francisco Rezek 

Pelo Governo da República Portuguesa 
João de Deus Pinheiro 

(À Comissão_ de Relações EXteriores e Defesa -Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 67, DE 1992 
(N9 109/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova a adesão do Brasil ao Convênio Multilateral 
pai-a a Continuação das Atividades do Centro Regional 
de Sismologia para a América do Sul - CERESIS, 
celebrado em 18 de julho de 1971. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? Fica aprovada a adesão do Brasil ao Convênio 

Multilateral para a Continuação das Atividades do Centro 
Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS, 
celebrado em 18 de julho de 1971. 

Parágrafo úriiCo. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam :resUltar em revisão 

do presente Convênio, bem como quaisquer ajustes cOmple
mentares que, nos termos do art. 49, inciSO I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional. 

Art. 29 Este deçret,_o legislativo entra em vigor ila data 
de sua publicação. ~ · ~ 

MENSAGEM N• 951, DE 1989 

Excelentíssimos Senhores membros do Congresso· N acio
nal. 

Em conformidade com o_ disposto no art. 49, inciso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Expow 
siçãó de Mótivos do Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores o texto do Convênió Multilateral Constitutivo do 
Centro Regional de Sismologia para a América do Sul, cele
brado entre os Governos da República da Bolívia, da Repú
blica do Peru, da República Oríental do Uruguai e da Repú
blica da Venezuela, em Lima, a 18 de julho de 1971, ao 
qual o Go:vemo brasileiro pret"ende apreS:etitar- sua- adesão, 
uma vez que tenha recebido a competente aprovação para 
tal. 

Brasília, 20 de dezembro. de 1989. _:_José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DETECJDAI/346iPAIM 
LOOZ07 DE 19DEOUTUBRQ DE 1989, DO SENHOR 
MINISTRO OE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTE-
RIORES. . 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey 
Presi~ente da República 

Senhor PreSidente, 
Como é do conhecimento 9e VossaExcelência, os Gover

nos da Bolívia, Peru, Uniguã.i e V~nezuefQ finii-afam em Lima, 
Peru, em 18 de junho de 1971, o "émiVê.nlo MultinaCiàôal 
para o Prosseguimento _das Atividades do Centro Regional 
de Sosmología para a América do Sul (CERESIS)". 

2. Entre as funções do Ceresis, cumpre destacar, pela 
sua importância, a de desenvolver e difundir trabalhos de 
pesquisa conjunta, pura e- aplicada, na área de sismologia, 
bem como a de promover projetas sismológicos a nível regio
nal. 

3. InstituiÇões brasileiras têm sido beneficiadas com os 
trabalhos desenvolvidos pelo Ceresis, especialmente a Univer
sidade de Brasnia e a Universidade do Rio Grande do Norte, 
muito embora o Brasil ainda não integre o Centro como país
membro. 

4. Ao ponderar·a Vossa Excelência a iin.J>Ortârieia dos 
trabalhos do Ceresi$, ª!!!Sinalo que a Secretaria Espeéiat de 
Ciência e Tecnologia da Presidência da República, órgão coQr
denador da Subcomissão de Sismologia e Geotécnica, tem 
recebido veementes pedidos da_ comunidade científica e acadê
mica no sentido de que o Brasil adira ao COnvênio em pauta. 
A adesão do Brasil propiciará condições mais favoráveis para 
o estudo de sismologia na região,· e o Brasil tem especial 
interesse em desenvolver pesquisas no campo de sismologia, 
sobretudo em função do fato de que novos focos de sismicidade 
vêm sendo detectados no País. · · 

5. Eril- à Viso que fie dirigiu,- Õ Senhor Secretário Espe
cial da Ciência e Tecnologia infonnou que aquela Secretaria, 
por interméâio do Conselho Nacioilal de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq, se responsabílízaría pelo 
paganiento das contribuições_ que venham a ser devidas ao 
Ceresis. - · · 
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6. Diante do exposto, e de modo a possibilitar uma 
participação efetiva do Brasil nas atividades do Ceresis, permi~ 
to-me encarecer a Vossa Excelência a conveniência de que 
o Governo brasileiro dê cumprimento aos requisitos legais 
para a adesão do Brasil ao "Convênio Multinacional para 
o Prosseguimento das Atividades do Centro Regional de Sis
molo@a para a América do Sul (CERESIS)", 

7. Nessas condiÇOes, tenno a ho'n!a de submeter projeto 
de Mensagem ao Congresso Nacional para que Vossa Exce
lência, se de acordo, encaminhe o texto do anexo ato interna
cional à considefação do Poder Legislativo, para que. oportu
namente, o GOveriló brasileiro manifeSte suã adesão àquele 
Convênio. - -_, 

Aproveito a oportunidade para renovar _a VOssa -EX.ce- ~ 
lência~ Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo 
respeito. -Paulo TasSo Flecha de Lima 

CONV~NIO MULTILATERAL PARA A CONTINUA-
ÇÃO DAS. .. 

ATIVIOADES DO CENTRO REGIONAL DE 
SISMOLOGIA PARA A 

AMERICA DO SUL (CERESIS)-

As Partes COntia:tãntes, 
Considerando 
Qué _, 
mediante um acordo bilateral, firmado entre a Organi

zação das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(doravante denominada UNESCO) e o Goverr~:o d_o Peru, 
iniciou-se, em-1966~ no Centro Regional de Sismologia para 
a América do Sul (doravante denominado Ceresís)"com sede 
em Lima, Peru, em atendimento à Resolução 22.241, adotada 
na 13l Sessão da ConferênCia da Unesco e à respectiva reco
mendação da Reunião Intergovernamental sobre Sis~ologia 
e Engenharia Anti-Sísnlica convOcada pelã Unesco_em abril 
de 1964; -

Que ·. . ... 
o Instituto Panamericano de Geografia e História 

(IPGH), como organismo especializado da Organização dos 
Estados Americanos (OEA), de acordo com as finalidades 
estabelecidas em sua IX Assembléra· Getal e rC:tiniQes de c::on
sulta a eles ligadas, realizadas em Washi.I)gton, D.C. que, 
em junho de 1969, reCónheceu o trabalho científico do Ceresis 
e recomendou dar-lhe seu apoio decidido, e manifestou seu 
desejo de que se estabeleçam vínculos mais estreitos entre 
ambos organismos; 

Que 
a Associação Internacional de Si_smografia e Física do 

interior da Terta, ein sua assembléia" geral (setembro de 1969), 
reafirma seu apoio ã.os objetivos do Ceresis e, tendo em conta 
sua subordinação, até o momento, recotn:enda aos Países
Membros~ que apóiam o Centro, que assegurem sua conti
nuação e desenvolvimento; 

Que 
os países do hemisfério ocidental sofrem com frec:i_üência 

os desastres dos abalos sísmicos que causam, ano, após ano 
grandes perdas de vidas e de propriedades, dificultando o 
desenvolvimento· económico e social normal desses países; 

Que 
existe a necessidade urgente de se ampliarem os conheci

mentos científicos da Terra e de se elevar o nível científico 
da sismografia e disciplinas afins e que, para se _atiiigii esses 
fins, deve-se realizar um ,grande esforço em escala regional: 

Que 
em 31 de dezembro de 1970, terminou o acordo bilateral 

entre a Unesco e o Governo do Peru; e, conforme as determi
nações do Artigo I do Tratado em questão, os Estados partici
pantes do Ceresis devem adotar as medidas necessárias para 
que este possa continuar suas atividades, e que, por troca 
de notas entre o Governo do Peru e o Representante Resi
dente do Peru no Programa das Nações Unidas para o Desen-

. volvimento, efetuou--=-se a prorrogaçâo do Acordo que criou 
o Centro Regional de Sismologia parã a América do Sul, 
por- um prazo de seis meses, de modo a permitir a conclusão 
das negociações destinadas à organização-de um Centro Per

-manente de Sismologia na América Latina, com caráter.multi
lateral, 

ResoJvem: 
Artigo I 

O organiSmo intêrnacional denominado "Centro ·Regio
nal de Sismologia para a América do Sul" (CERESIS), com 
sede em Lima, Peru, continuará a desenvolver suas atividades, 
observando os_ Estatutos, anexos ao presente Convênio, que 
mÇ>d~fica o acordo bilateral de criação assinado entre o_ Go
verno do Peru e a UNESCO em 1966, 

Artigo II 

O presente Convênio entrará em vigor no dia 1<.> de júlho 
de 1971, desde que o país sede e pelo menos três outros 
Estados da Região também o tenham assinado e ratificado 
(caso seja exigido pela legislação interna de cada Estado). 

Artigo III 

O Peru é o pafs sede da CERESIS e o Convênio será 
depositado no Minisférió das Relações Exteriores do Perú, 
ficando o referido Convênio ã-assiriatura dos países conside
rados Estados da região, mencionados no Art. ll, inc. I, dos 
Estatutos em anexo. -

Em fé de que, 
os representantes que abaixo subscrevem, devidamente 

autorizados por seus respectivos Governos, assinam o presente 
convênio. 

Feito na cidade de Lima, aos dezoito dias do mês de 
junho _de mil novecentos e setenta e um, em um exemplar 
no idioma espanhol. 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 
OOPERU: 

General de Divisão Ep. 
Edgard Mercado J arria 
Ministério das Relações 

ExteriOreS 
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

ORIENTAL DO URUGUAI: 
Carlos Gonzãlez Demare 
Miriistro; E"ncarragaâo de, 

N'egócias S, A 
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

. . OÁ-BOLÍVIA: -
Eririque Beltrão Gutierrez 

MinistrO", -conselheiro 
Encarregado de Negócios S, A, 

PELO GOVERNO OA REPÚBLICA 
OA VENEZUELA: 

Luciano Nobrega Nora Embaixador 
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ESTATUTO DO CENTRO REGIONAL 
DE SISMüLOl:i!A PARA A 

AMÉRICA DO SUC(CER.ESIS)QC 

ARTIGO! 
Funções 

1. São funções principais do CERESIS: 
a) Coordenar, fomentar, desenvolver, exe~utar e difun

dir os trabalhos e a pesquisa pura e aplicada de _sismologia, 
com vistas a propiciar inedidas de prevenção de terremotos 
nos países-membros. _ __ _ _ _ -

b) Promover a interligação, através de uma eficiente rede 
de comunicações, entre- as diferentes estações si~rilol9gicas 
da região, e entre estas, os centros geofísi_cos internaciOiülis-
e o CERESIS. . 

c) Criar um sistema para centralizar, pfocessar e distri
buir informações sísmicas (SISYperlíiierites ãregião ou a ela 
relacionadas. 

d) Em caso de sismos destrutivOs: 
i) fornecer loe<iliZãções slSmicãs pfdíininares 'imedia_~s·:-_ 
ii) cooperar com a UNESCO e/ou a OEA ou outrçs 

para a organização de missões de reconhecimento e estude>_s 
que se constituírem no país afetado, em consulta com o país 
em questão: _ · · 

iii) recomendar e estimular est~~o~ e med_~-~-~-~e emer
gência para a proteção da viâa humana e das propriedades, 
e 

iv) colaborar e estimular estudos técnicos nas fases de 
reabilitação e reconstrução. 

e) Propiciar o en-sino e o treinamento necessários para 
as pessoas encarregadas 'da instalação, qperação, manutenção 
e calibragem de instrumental sismológico e as interpretação 
dos registros ~ -

O Organizar seminários, cursos e reuni_Qe_~ _çientíficas des
tinadas e fementar o alto nível das investigações sismql6gicas 
e afins. - --- -

g) Colaborar com todos os_ progrã.mas-de divulgação sis
mológica para a educação das populações submetidas ao-s efei
tos dos terremotos. 

h) Promover a normalização dos sistemas, métodos _e ~a~~ 
racterfsticas de operação dos observatóriós Sismológios eh re
gião. 

2) Para dar melhor cumprimento a essas funçôes, além 
de contar com suas próprias fnstalações -pessoal, bem como 
com os observatórios, escritórios, eQuipamento, pessoal cientí
fico, técnico e administrativo _cedido p-elo país sede, o CERE
SIS poderá requerer a colaboração e_utilizar os observatórios 
e laboratórios das instituições científicaS e uiliVetsidades dos 
Estados-Membros. 

Mediante acordos específicos, o CERESIS facultará aos 
pesquisadores da Região a possibilidade ae realizar estudos 
e pesquisas em local mais adequado para suas espedalidades. 

ARTIGO II 

Membros 

1. São membros do CERESIS os Estados da região da 
AmériCa do Sul que subscrevem este Convênio, denominados 
Estados-Membros. Para fins do Convênio em questão, são 
considerados Estados da Região oS_ segui:rltes Pafses: _Argen
tina, Bolívia, Colômbia, Chile, ·Equ~d~r,_ Guiana, Paraguai, 
Peru, Trinidad e Tabago, UrugUai, Venezuela, e outros Esta
dos do Hemisfério Ocidental que aderiram. 

ARTIGO III 
. Órgãos 

1. Conselho Diretor 
2. Direção Executiva 

ARTIGO IV 

Conselho Diretor 

1. O ConselhO Diietor ê coilstitufdo por um represen
tante, de preferência sismólogo qualificado, nomeado o1icial
mente para o Governo de_ caga Estado-Membro, um represen
tante da UNESCO, urD representante da COiriissão de Geofí
sica do IPGM e o Diretor do CERESIS. Outros Estados não
membros e outros organismos irtteinacioriàis-·podêrãO.ter re-
pres_e~~ação, a~rayéS __ d~-~~--ºJ::tser_vadqr. _____ _ _ 

--para concretizar a designação do representante nacional 
a que se refere o parágrafo anterior, cada Es-tado-Membro, 
no momento de subscrever ou aderir ao_ Convênio,· indicalj 
um organismo n·acional de ligaÇãO~ 

A vigência das nomeações deverá ser acertada em c:a9a 
reunião ordinária a extraordinária do Conselho Diretor. 

2. O Presidente será eleito pelo Conselho Diretor entre 
os representantes dos Estados-Membros, por maioria s4ttples, 
se este permanecerá em sua~ funç6e§ ~~é a Próxima R~união 
Ordinária de Conselho Diretor. 

3. a· Pre'sidente exerCerá -a representação do Conselho 
ExecutivO nos atas que forem necessários. 

4. SOinente ol' representantes dos Estados-Membros te
rão direito à palavra e ao voto, na razão de _um voto por 
Estado. O direito ao voto é adquirido pelo Estado-Membro 
que, ao longo de cada ano, houver feito COntribuição conforme 
assinalado no Artigo VI-l_ a!b. Os derr1.ai_s constituintes do 
Conselho Diretor ·somênte terão direito à palavra. 

Em cãSOs de empate na votação, O Presidente do Conse-
lho Diretor tem voto duplo. ____ _ 

5. O Conselbo Diretor é o órgão supremo do CERESIS. 
A ele corresponde: . 

a) Fixar seu próprio regulamento e aprovar o regUlamento 
de operações e da administração da Díreção Executiva·. · 

b) SupervisiOnar o andamento geral ae Ceresis. 
c) Aprovar os contratos e acordos que a Ceresis vei:tha 

a celebrar com outras instituiÇões. 
d) Determinar, em cada reunião ordinária-, as linhas gera-is 

de programa bienal, com base nas disponibilidades financeiras. 
e) Sancionar o orçamento bienal de Ceresis. 

__ f) Sancionar os informes anuais apresentados pelo Diretor 
a autorizar sua publicação. 

g) Eleger seu Presidente. 
h) Nomear e contratarº- Diretor, e fixar as condições 

de nomeação ou de contrato. 
i) Decidir sobre a admissão-de novos Estados-Membros. 
j) Propor aos Estados-Membros, em-consulta com o país 

sede, a -relocalização de Ceresis, quando as circunstâncias as
sim o determinarem. 

6. O Conselho Diretor se reunirá em sessão ordinária, 
e. cada dois anos, convocado pelo PresideJlte~ e em sessão 
extraordinária, a pedido de p"elo menos, três Estados Mem
bros, se por iniciativa de Presidente. 

_ 7. O ConselhQ_ Dir~tor pode tomar ~ecisões sem se reu
riJJ:", por um retereodUm escritQ pelo Presidente. Serão váJ.i:das 
as decisões que Jorem toinadã.s com _o veto favorável, por 
ril.ai6ria simples, dos· representantes devidam~_nte, acreditados 
na reunião ordinária ou extraordinária imediatamente anterior 
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do Conselho DiretOr', o Presidente_ comunicará os resultados 
de referenctum escrita a todos-os répresentantes e à Difeção 
Executiva. -

8. O quorum para abrir a sessão e podá fazer ãcordos 
ficará c-onstituído com a presença fíSica; ou- por delegação, 
de mais da metade do_ númer9 !otal de representantes dos 
Estados-Membros. -

ARTIGO V 
Direção Executiva 

1. A Direção Executiva está constituída pelo Diretor -
e o seu pessoal. _ 

2. o-nrretoi s"erá eleito 1 ordinariamen-te, mediante um 
referendum escrito, seis meses antes da data do térrriirló -do 
co?-tr~to vigente de Diretor em-função, e e'm anos que· não 
oomadam com os que correspondem aos das reuniões ordiná
rias de Conselho; e extraordi_nariainente, em qualquer data 
em que as circunstâncias assim; determina:r~m, sera mediante 
referendum escrito, seja durante uma reunião ordinária ou 
extraordinária do Conselho. 

3. As atiibuições e re'sponsabilidades. do DiretOr são: 
a) Dar climprimento aosprógràmas e dirf::tri~_aprovadas 

pelo Conselho DiretOr .- ~- _ _ 
b) Propor ao Conselho Execu~iYO ç)S'-progrãiDas, projetes 

e orçamentos relativos às atividades do Ceresis. . . · 
c) Atuar como Secretário do Conselho Direto-r: ~--

- d) Assumir .a procuradoria do Cereãis a SU:a i'epfêsen
taçao. 

e) Nomear e contratar o pessoal da Direção Exeéutiva. 
O Tramitar acordos de cooperação científica e··subme

tê-los à aprovação do Conselho Diretor. 
g) Preparar e submeter à considêração do Conselho Dire-

tor o inforine anUal e Outros informeS. _ 
h) Requerer; a cada ano, de todos. os EstadO_s-Menibros 

o pagamento· das contribuições voluntárias. .- ---= · ' 

4. O pessoal empregado pelo Ceresis, incluindO' O Dire
tor, estará sujeito à legislação vigente no pafS"~éde; aplicáVel 
aos denominados "Organismos Internacionais" oficialmente 
reconhecidos. 

ARTIGO VI 
Relações em Organismos lntel-nacio:RaiS 

1. Os recurSOS de que o Cereais disporá são: 
a) As quotas anu~ais e extraordinárias que os Estados 

Membros voluntariamente se comprometem a pagar. Entre
tanto, os Estados-Membros se obrigam a fazer, a cada ano, 
por menor que seja, uma contribuição de fundos ou d!! _algum 
outro bem relacionado nO art. VI, l.b. - - ._. -- -

Como pauta, os Estados~Membros considerarão o anexo 
ao presente Estatuto;·que reflete uma distribuiçáo-equrrmv·a~ · 

b) O pess-oal, serviços, materiaiS e equfpamentos que os 
Estados-Membros ofereceram para o cumprimento de progra
mas de que, serão--COnSiderádos como pãite da contribuição 
anual dos Estados-Membros. 

c) Doações; legadas, subsídios- e subvençõeS ~que foram 
recebidos, em conformidade com o inciso 2 do presente artigo. 

d) As remunerações que receber por prestação de serviços 
pela venda de publicações. 

e) Os fundos provenientes de contratos fliinados com 
organizações internacionais, nacionais, fiscais 0\1 privadas ou 
outras. - - ____ _ 

2. o Dír"e:tó_r do ~~s poderár aceitar os legados, sub-
1sídios ou subvenções ou doações que lhe sejam oferecidos, 

sempre que estas não contenham cláusulas ou condições con
trárias à finalidade do Ceresis. 

3: As contribuições dos Estados Membros deverão ser 
pagas dirdamente aQ$ CeresiS~-pelo rrieio que for rilais.conve-
niente para cada Estado Membro._ · - - · · 

ARTIGO VII 
- -Relações Colo Organismos Internacionais 

O Ceresis poderão celebrar acordos com a- Unesco a com 
outras organismos Intenacionais. 

2. Em particular, poderá subscrever acordos de coh;bo
ração com outros organismos especializados de sistema intera
meiic3no-, rilã.ntendo a autonomia necessária para o melhor 
·desempenho de suas funções. 

_ 3. O Ci::resi&-_será o Organismo de ligação eiÍtre os Êsta
dos-Membros e o Programa de Desenvolviniento das Nações 
Unidas (PMUD) para tratar do estudo da_S#micidade da 
América ao Sul, bem como entre os diversos organismos insti
tuídos para o desenvolvimento de programas de interesse mul
tinaciOnal. 

ARTIGO Vlll 
- Capacidade Jurídica e Imunidade de Ceresis 

1. O Cer~Sis, como organismo j_nternacional, gozará, 
no país sede, dos direitos, privilégios e imunidades correspon
dentes, que serão ratificados,-se necessário, mediante dispo
sitivos legais; nos demais Estados-Membros, gozará dos direi
tos e privilégios que correspondem a um "Organismo Interna
cional" ao pessoal de um "Organismo Internacional". 

,_ 2. Os diretores e funcionários do Ceresis gozãrãó dos 
privilégios e imuniâades que o país sede outorga ao pessoal 
de um "OrganismO Internacional" devidamente reconhecido 
como tal. 3. Os Estados-Membros outorgarão aos dire~ 
tores e funcionários do Ceresis as facilidades de ingresso e 
saída, e os privilégios e imunidades correspondentes aos do 
pessoal de um organismo internacional devidamente reconhe
cido como tal. 

3. Os. Estados Membros outorgarão dos diretores e fun
cionários do CERESIS as facilida,.deS de lngiessç:t e saída, 
e os privilégios e imunidades correspondentes aos do pessoal 
de um Organismo Internaciorral devidamente reconhecido co
mo taL 

4. Os Estados-Membros outorgarão todas as facilidades 
de ingresso e desloca~ento a() pessoal das missões de reconhe
cimento sismológico organizadaS pelo Ceresis, facilidades de 
importação e exportação de seus equipamentos e facilidades 
para sua comunicação por rádio, especialmente quando ocor
r~~m terremotos significativos em seus territórios. 

ARTIGO. IX 
Saída dos Estados Membros 

1: .- Cada Estado-Memb~o, em qua~quer momento, pode
rá notificar sua saída do Ceres1s, e esta será considerada efetiva 
um ano após a data de recebimento da notificação pelo Presi
dente do <?o~selho Diret?r, durante esse período, gozará de 
todos os due1to~ e cumpnrá com todas suas obrigações. 

2. O PreSidente do Conselho Diretor comunicará a noti
ficação em questão aos seus membros. 

ARTIGO X 
Emendas 

1. Os membros do Conselho Diretor podem propor 
emendas ao presente Estatuto. 
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2. Os projetas de emendas devem sei- -coinunica"dos aos 
Estados-Membros~ pelo menos seis meses antes de serem sub
metidos ao exame do Conselhor Diretõr; Para serem aprova
d.as: as e:rD.endas necessitarão dos votos favoráveiS- de pelo 
menos dois terços de número de Estados-Membros aptos a 
exercerem o direito de voto. 

ARTIGO XI 
Disposições Transitórias 

1. Quando o Estatuto entrar em vig_Qr ,_ eleger-se-á o 
Presidente dó Conselho Diretor ·entre os representantes dos 
Estados-Membros. Este exercerá o cargo at~ q~e o C~nselho 
Diretor celebre sua primeira reunião ordinária~ CJ.uãndo _será, 
então, eleito o Presidente para o período estatutário. 

2. O Presidente do Conselho Diretor q~e_ estiver no 
exercício de suas funções a partir de 1' de julho de 1971 
convocará, com seis meses de antecedência, uma reunião_ ordi
nária do Conselho Diretor, para ariteS do dht 30 de -]Uriho 
de 19n. 

Pafs Ingresso Populaçlio 
Nacional Total 

Argentina 24.15 -13.07 
Bolfvia 1.04 .2.48 
Brasil 36.31 49.40 
Colômbia 8.95 11.67 
Chile 7.27 5.21 
Equador 1.83 3.18 
Peru 4.96 7.16 
Trinidad e 
Tobago 1.07 059 
Uruguai 251 1.56 
Venezuela 11.91 5.66 
TOTAL 100.00 100.00 

Média 
Ponderada 2 1 

3. O-Presidente do COllselho Diretor· to-mará proVidên
cias· imediatas para a nomeação do Dite to r,-quÇ exercerá suas 
funções até junho de 1973. A partir de 1'de j~lho de 1971, 
e até qUe seja nomeado em Diretor, o Governo do país sede 
designará um Di:Cetoi lnteriilo. · ·- - -

ARTIGO XII 
Disposições Finais 

1. Em caso de dissolução, seja por decisão do Conselho 
Diretor, seja pela retirada dÓs Estados-:Membros, a_té que . 
fiq~e~ menos de trés membros presentes, o Conselho Difetor 
dec1drrá so~re o desti~~ ~o pat~imónio d~ Ceie~~ 

ANEXO DO ESTATUTO· 

Centro Regional de Sismologia para a Alnérica do Sul 
(Ceresis) _ . 
(como referência unicamente)" · - - - · 

A. Participaçclo Percentual 

Superffcie Risco índice 
Sfsmico Ponderado 

16.37 10.8 15.7 
6.48 7J. 45 

50.20 . 20 255 
6.72 10.4 9.6 
4.47 20.3 12.2 
1.67 14.8 7.6 
7.58 193 11.8 

0.03 6.2 3.1 
1J.O 1.4 1.7 
538 7.7 8.3 

100.00 100.00 íoo:oo 

1 3 

Distribuiçlio de Quotas com base em um Orçamento mlnimo 
anual de US$ 30.000 

Pafs 

Argentina 
Bolívia 
Brasil 
Colômbia 
Chile 
Equador 
Peru 
Tririidad e 
TObago 
Uruguai 
Venezuela 
Diversos 
TOTAL 

(1) 

4.710 
1.350 
7.450 
2050 
3.660 
2280 
3540 

930 
910 

2.450 

30.000 

Quotas 

(2) 

-3.650 
800 

6.150 
2.200 
2.800 
1.600 

10.000 

600 
250 

1.950 

3olioo 

(3) 

io.OOO. 

'--·20.000 
30;000 
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(1) Escala de quotas baseadas nos índices ponderados. 
(2) Escala de quotas reduzidas, proporcionalmente, tendo 

em vista a maior quantidade de bens oferecidos . pelo país 
sede. _ .- _ -----''"--~---

(3) As quantidades de bem; ~·_g~v~rsps" corrc;::spondem às 
quotas voluntárias dos Estados e as quantidades de_ bens dos 
organismoS internacionais e outras foiltes. _ _ . 

Certifico que o doçumento é_cópia fiel do original deposi
tado no Ministério das Relações Exteriores do Peru- Carlos 
Garcia Dedoya, Secretário-Geral de. Relações Exteriores do 
Peru 

Posteriormente aderiram os seguintes países: 
Pelo Govern(l da República da Colômbia- Alberto Gon

zalez Fernandes, Embaixador. 
18-6-71 

Pelo Governo da República Argentina - Juan Carlos 
de Marchi, Embaixador. 

15-10-71 

Ttihidad e Tabago, com data de 1• de novembro de 1971, 
comunica oficialmente que assinará o Convênio, nomeia seu 
organismo de interligação e seu representante nacional e efeti-
va o pagamento de sua quota de US$1000. -

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na· 
cional) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 68, DE 1992 
(N' 130/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção n~ 168, da Organi
zação Internacional do Trabalho, relativa à promoção 
do emprego e à proteção contra o dese·mprego. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto" da ConvençãÇl n~ 168, 

da Organização InternaCional do Trabalho, relativa à promo
ção do emprego e à próteção contra o desemprego. 

Parágrafo úriiCo. Ficam sujeitos à apreciação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultarem revisão 
da referida Convenção, bem como quaisquer aJustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I,da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos grãvó-Sos ao 

, património nacional. 
Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor na data 

de su'a publicação. 

MENSAGEM N• 336., DE 1991 
(Iro Poder Executivo) · 

Excelentíssimos Senhores Membros_ do Congresso Na
cional 

De conformidade com o disposto no artigo 49, inciso 
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à eleVa
da consideração de Vossas E_~celênciasl Çtcompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Rela
ções Exte_riores, O textO da ConvençãO fi? 168 da Organízaçãó 
Internacional do Trabalho (OIT) 1 relativa à promoção do em
prego e à proteção contra o desemprego. 

2. A Convenção em tela foi adotada pela 75a. reunião 
da Conferência Internacional do Trabalho, em 1988, e Visa 
à adoção de mecanismos políticos destinados ao fomento do 
emprego pleno e produtivo, bem como à proteção ao desem
prego total ou parcial. 

Brasília, 2 de julho de 1991. -Fernando Collor-

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 318, DE 25 DE JU
NHO DE 1991, DO SENHOR MINI&TRO DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES. ._ 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fernando Collor, 
Presid~_nte da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de elevar à .alta consideração de Vossa 

Excelência, acompanhado de projeto de Mensagem ao Con
gresso, o texto da Convenção n9 168, da OrganiZação Intern~
cional do Trabalho, relativa à promoÇãO dO emptego- e da 
ptoteção contra o desemprego. 

2.- A referida convenção, adotada pela 75~ Conferência 
Internacional do Trabalho (Genebra, 1988), revisa a Conven
ção n~ 44, de 1934, sobre desemprego, que não fo_i, porém, 
ratificada pelo Brasil. Os dispositívos--adótaaos pela Conven
ção n9 168 dizem respeito, basicamente, à adoção de uma 
política destinada ao fermento do _emprego pleno e produtivo, 
bem como de um sistema de proteção ao desemprego total 
ou parcial. 
FI. 2 da EM n' 318, de 25-6-91, do MRE. 

____ :}. _A convenção em tela mereceu parecer favorável à 
sua ratificação na ComisSão Trip<irtite instituída pelo Senhor 
MiriiSfro de Estado do Trabalho e da Previdência Sod._a_l_ por 
Portaria n"' 8 de abnl último e integrada por representantes 
do Governo, empregadores e trabalhadores. 

4. Conforme é do conhecimen~o de Vossa Excelência, 
nos termos do art. 19 ela Constituição d_a Organização Interna
cional do Trabalho, os governos dos países-membros deverão 
encaniinhar às autOridades competentes _nacionais os textos 
das convenções adotadas na Conferência Internacional do Tra
balho. 

5._ Nessas conQ.ições, venho solicitara Vossa Excelência 
que, se assim houver por bem, se digne mandar ao exame 
do Congresso Nacional o anexo_ texto dÇt Convenção n9 168, 
relativa à promoção do emprego e à proteção contra o desem-
prego. . 

Aproveito a opó"rtUnidade para renovar a Vossa Ex,ce
lência, Senhor Presidente, a garantia 9o meu mais profundo 
respeito. - Francisco_Rezek. 

CONVENÇÃO 168 

Convenção Relativa à Promoção do EmpregO e à 
~teção contra o Desemprcç:o 

A Conferência _Geral da Organização Internacinal do Tra
balho; 

Convocada erit Genebra pelo Conselho Administrativo 
da Repartição Internacional do Trabalho, e tendo ali se reu
nido a 1 ~de junho de 1988 na sua septuagésima Quinta reunião; 

Sublinhando a importância do trabalho e do emprego 
produtivo em toda sociedade, em r_azão não só dos recur:sos __ 
que criam para a comunidade, mas também da renda que 
proporcionam aos t~abalhadores, do papel social que lhes ou
torga e do sentimento de satisfação pessoal que lhes infuridem; 

Observando as normas internacionais existentes na área 
do emprego e da proteção contra o de.Wmprego (Convenção 
e Recomendação sobre o desemprego, 1934, Recomendação 
sobre o desemprego (menores). 1935; Recomendação sobre 
asegurança dos meios d~ vida:, 1944; Convenção sobre a segtr-
ridade social (norma mínima), 1952; ConveÍlção e Recomen
dação sobre a política do emprego, 1964; CoáVenÇâO e Reco
mendação sobre o desenvoLvimento dos reclJ.(SOS humanos, 
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1975; CoD.VeriÇão e -Recomendação sobre a administração do 
trabalho, 1978; e Recomendação sobre a política do emprego 
(disposições complementard), 1984); 

Considerando a amplitude do desemprego e do subem
prego, que afetam diversos países do mundo em todos os 
níveis de desenvolvimento, c, particularmente, os problemas 
dos jovens, grande parte dos quais procura um primeiio cm-
prego; -- · - _ 

· Considerando que, desde a adoção dos instrumentos in-_ 
ternacionais relatiVos à proteção contra o desemprego, acima 
citados, produziram-se, na legislação e na. prática de nume
rosos membros, importantes mudanças que tornam necesSária 
a revisão das normas exisetntes, particularmente a Convenção 
sobre o desemprego, 1934, e a adoçã~ de nOvas normas inter~ 
nacionais sobre a promoção do pleno emprego, produtivo 
e livremente escolhido, por todos os meios apropriatlos, inclu
sive a·seguridade social; 

Observando que, as disposições relativas aos benefícios 
por desemprego da Convenção sobre a seguridad~ social (nor
ma mínima), 1952, fixam nível de proteção superado -atual
mente pela maior parte dos regimes de indeni2;ação existentes 
nos países industrializados c que ainda não foram comple
mentados por normas mais elevadas, diferentemente das rela
tivas a outros benefícios, mas que os prindpiõs em que está 
baseado esta Convenção cotinU3iri válidos e que suas narinas 
ainda podem constituir um objetivo que df::ve ser atingido 
por certos países em desenvolvimento em condições de insti
tuir um regime de indenizaç_ão de desemprego; 

Reconhecendo que as políticas que fomentam o cresci
mento estável sustentado e não inflacionário, uma resposta 
flexível à mudança e a criação- e promoção de todas as formas 
de emprego produtivo livremente escolhido, incluindo as pe
quenas empresas, aS cOoperativas, o t"rabalho autóno_mo e 
as iniciativas locais em prol do emprego- inêlu.Sive mediante 
a redistribuição dos recursos atualmente consagrados ao finan
ciamento de atividades puramente assistenciais, cm benefício 
de atividades suscetíveis de promov~rern cremprego, prin'cipal
mente a orientação, a formação e a readaptação profissioõã.ís 
-oferecem a filclhor proteção contra os efeitos nefastos do 
desemprego involutário; que, não o~stante, o desemprego 
involuntário existe, sendo portanto irnportante Que os sistemas 
de seguridade social proporcionem uma ajuda ao emprego 
e um apoio económico às pessoas desempregadas por razões 
involuntárias. 

Após ter decidido adotar diversas propo-s1as relativas ao 
fomento do emprego e à seguridad~ social, questão que cons
titui~ quinto item da agenda da sessão, víS8.ndo em particular, 
a reVIsão da Convenção sobre o desemprego, 1934, e 

Após ter decidido que essas propostas- deveriam tomar 
a forma de uma Convenção Internacional, adota neste yigé_-_ 
simo primeiro- dia de junho de milnovec~ntos e oitenta e 
oito, a s_eguínte COnvenção que será denominada Convenção 
Relativa à Promoção do Emprego e à Proteção Conti-a e De
semprego, 1988. 

ARTIGO I 
Disposições Gerais 

Para os frnS da presente Convenção: 
a) o termo "legislação" abrange as leis e regulamentos, 

bem como as disposições-estãtuHriaS- eiTI iriãtéfias de seguri
dade social; 

b) o termo "prescrito" significa determinado Pela legisla
ção nacional ou em virtude dela. 

ARTIG02 

_Todo Membro deverá adotar medidas apropriadas para 
coordenar o seu regime de proteção contra--o desemprego 
e a sua política de emprego. Para esse fim, deverá providenciar 
que _o seu sistema de Proteção contra o desemprego e em 
p~rt1cular, as modalidades de indenização do desemprego con
tnbu_am para a promoç.ão do pleno emprego produtivo, livre
mente escolhido, e que não tenham como resultado dissuadir 
os empregadores de oferecerem emprego produtivo, nem os 
trabalhadores de procurá-lo. 

ARTIG03 

As disposições da _pr_ese:nte Convenção serão aplicadas 
em consulta e colaboração com as organizações patronais e 
de trabalhadores, em conformidade com a prática nacional. 

ARTIGCJ4 

1. Todo membro que ratificar ·a presente Convenção 
poderá, m~diante uma notificação que_acornpanhe a sua ratifi
cação, ~xclui~ ~as obrigações resultª-ptes ,desta ratificação as 
<hsposições da }>arte VII. __ _ : ________ .------

2. Todo Membro que tiver formulado urna declaração 
dessa índole poderá_anulá-la em qualquer momento Ql.ediante 
uma declaraçã9 posterior. 

ARTIGO 5 

1. _Todo membro poder~se-á. amparar no máxüno, me
- diante declaração explicativa ànexa à sua ratificação, e.rri duas 
das exceções temporárias previstaS- no parágra(ci 49 do Art. 
10, no parágrafo 39 do artigo 11, no parágrã.fo 29 dõ ·art~ 15, 
no parágrafo 2' do art. 18, no parágrafo 4' do art. 19, no 
parágrafo 2 do art. 23, no parágrafo 4'do artigo 19, no pará
grafo 2'do arti_go 23, noparágrafo 2'do art. 24 e no parágrafo 
?'! d.o art. 25 .. Essa declaração deverá enundãr ã.S razões que 
JUStifiquem essas exceções. _ _ · _· _ 

· 2.- -Não obstante as disposições do parágrafo 1"'~ um 
membro cujo sistema de seguridade social, em razão do seu 
a~cance_ limitado, assim justificar, podé"r-Se"-á amparar. rne
dtante uma declaração que acompanhe a sua _:r~tificáção, nas 
exceções temporárias previstas no parfigrafo 49 Qo _Art. 10, 
no parágrafo 3' do Art. 11, no parágafo2' <!o Art. 15, no 
parágrafo 29 d art. 18, no parágrafo 49 do artigo 19, no pará

grafo 2' do artigo 23, no parágrafo 2' do art. 24 e no 
parágrafo 29 do art. 25. Essa declaração deverá enunciar- a:s 
razões que justifiquem essas "exceções.- ·. _. · - - _- -

3. TOdO membro que tiver formulado uma declaração 
em aplicação do parágrafo 29 , nos relatórios sobre a aplicação 
desta Convenção que terá que apresentar em virtude do art. 
22 da Constituição da Organização Internacional dO Trabalho 
deverá indicar, com -relação a cada uma das exceções ~~ 
qUe se tiver amparado: 

a) que subsistem as razões pelas quais se amparou nessa 
exceção; 

b) que renuncia, a partir de urna data determinada, a 
se amparar na exceção mencionada. 

4. Todo membro que tiver formulado uma declaração 
desta índole em aplicação do parágrafo 1' ou do parágrafo 
29 deverá, de acordo com o objeto de sua declaração e quando 
as circunstâncias permitirem: 

a) cobrir a contingência de desemprego parcial; 
b) .aumentar o número de pessoas protegidas, 
c) mcrementar o valor das indenizações· 
d) reduzir a duração do prazo de esper;; 
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e) ampliar a duração do pagamento das indenizações; 
O adaptar os regimes legais de seguridade social às condi

ções da atividade profissional dos trabalhadores em tempo 
parcial; 

g) se esforçar para garantir a assistência médica aos bene
ficiários das indenizações de desemprego e a seus dependen
tes; e 

h) tentar garantir que sejam levados em conta os períodos 
durante os quais são pagas essas indenizações para a aquisição 
do direito aos benefícios da seguridade social e, conforme 
o caso, para o cálculo dos benefícios de invalidez, de idade 
avançada e de sobreviventes. 

ARTIG06 

1. Todo Membro deverá garantir a igualdade de trata
mento para todas as pessoas protegidas, sem diScrimiriação 
alguma por motivo de raça, cor, sexo, religião, opiriião públi
ca, ascendência naciOnal, naconalidade, origem étnica ou so
cial, 'invalidez ou idade. 

2. As disposições do parágrafo 1 não constituir,áo empe
cilho para a adoção das medidas especiais que -estejam justifi
cadas pela situação de grupos determinados, dentro do marco 
dos regimes objeto do parágrafo 2• do artigo 12, ou que este
jam destinadas a satisfazer as necessidades específicas de cate
gorias de pessoas que encontram prOblemas particulares Do 
mercado de trabalho, em particular, de grupos desfavorecidos, 
nem para a conclusão entre Estados de acordos bilaterais 
ou multilaterais relativos a benefícios de desemprego, com 
caráter de reciprocidade. 

ARTIG07 
II- Promoção do Emprego Produtivo 

Todo Membro deverá forinillar, como objetivo priori
tário, uma politica destinada a promover o pleno emprego, 
produtivo e livremente escolhido, por todos os meios adequa
dos, inclusive a seguridade social. Esses meios deverão incluir, 
entre outros, os serviços do emprego e a formação e a orien
tação profissionais. 

ARTIGO 8 
1. Todo Membro deverá se esforçar para adotar, com reser

va da legislação e da prática nacionais; medidas especiais para 
fomentar possibilidades suplementares de emprego e a ajuda 
ao emprego, bem como para facilitar o emprego produtivo 
e livremente escolhido de determinadas categorias de pessoas 
desfavorecidas que tenham ou possam ter dificia14_ades para 
encontrar emprego duradouro, como as mul.b~~~ os trabalha
dores jovens, os deficientes físicos, os trabalhadores de idade 
avançada, os desempregados durante um períOdo- longO, os 
trabalhadores migrantes em situação regular e os trabalha
dores afetados por reestruturações. 

2. Todo Membro deverá especificar, nos relatórios que· 
terá de apresentar em virtude do_ ArtigO 22 da Constituição 
da Organização Internacional do Trabalho, as categorias de 
pessoas em cujo fclvor se compromete a fomeDtar medidas 
de emprego. 

3. Todo Membro deverá procurar estender progressi
vamente a promoção do emprego produtivo, a um número 
maior de categorias que aquele iniciã.lmente coberto. 

ARTIG09 

As medidas referidas nesta Parte deverão estar inspiradas 
na COnvenção e na Recomendação so'Pre __ D-e.senvolvimento 

de Recursos Humanos, 1975, e na Recomendação sobre a 
Poütica do Emprego (disposições complementares) 1984. 

ARTIGO 10 

m - Contingências cobertas 

1. As contingências cobertas deverão abranger, nas con
dições pres-critas, o-desemprego total, definido como a perda 
de rendimentos devido à impossibilidade de obter um emprego 
copveniente, levando na devida conta as disposições do pará
grafo 2~' do Artigo 21, para uma pessoa apta para trabalhar, 
disponível para o trabalho e efetivamente a procura: ae em
prego. 

2. Além disso, todo Membro deverá tentar· estender 
a proteção da CorivCnçâo, nas coridições prescritas, às seguiri
tes contingências: 

a) a perda de rendimentos devido ao desemprego parcial, 
definido como uma redução temporária da duração nonnal 
ou legal do trabalho; 

b) a suspensão ou a redação de rendimentos como conse
qüência de uma suspensão temporária do trabalho, sem térmi
no da relação de trabalho, particulaJ;lllente por motivos econô
miéos, tecnOlógicOs, estrutu-rais ou análogos. 

3. Todo Mern_b:ro dey~rá tep.tar prever o pagamento de 
indeniiações àque~es trabalhadores em tempo parcial que este~ 
jam efetivamente a procura de emprego em regime de tempo 
integral. O total de i_nQ~nizações e dos rendimentos proce
dentes do seu emprego em termpo parcial poderá ser tal que 
os encoraja a aceitarem um emprego em regime de tempo 
integral. 

4. Quando estiver em vigor uma declaração formulada 
em virtude do Artigo 5, poderá ser diferida a aplicação dos 
parágrafos 2• e 3•. 

ARTIGO 11 
IV Pessoas Protegidas 

1. As_ pessoas protegidas deverão abranger categorias 
prescritas de assalariados que representem, em total, pelo 
menos 85 por cento do conjUnto de assalariados, incluindo 
os funcionários públicos e os aprendizes. 

----z. Não Obstan_te ~s disposições do parágrafo 1, poderão 
ser excluídos da proteção dos funcionários públicos cujõ em
prego esteja garantido pela legislação nacional até a idade 
normal de aposentadorias. . . _ _ 

3. Qúarido- estiver em Vigor ulria declaração formulada 
em virtUde do Artigo _5, as pessoas protegidas <:~everão abran
ger: 

a) categorias prescritas de assalariados; ou então 
b) se o nível d_ç desenvolvh:~-~~to o justificar especial~ 

mente, Categorias preScritas de assalariados que constituam-
50 por cento, pelo nienos, do conjunto de assaHuiados que 
trabalham em empresas industriáis que einpreguem pelo me-
nos vinte pessoas. -

ARTIG012 
V - Métodos de Proteção 

1. Todo Membro poderá determinar o método ou os 
mét<:>dps 4e proteção mediãnte os quais se propõe a levar 
a efeito as disposiÇões da Convenção, se tratando de regimes 
contributivos ou não_ contributivos, a não ser que seja disposto 
de outra !]laneira_na presente Convenção. --

2. ~ Contudo, se a legislação de um Membro derproteção 
a todos os residentes cujos recursos durante a contingência 
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não ultrapassarem ôs limites prescritos, a ptoteção outorgada 
poder-se-á limitar em função dos recursos do benefício e de 
sua família, em <.;Q~onnidade co_m as 9isposiç6es do Artigo 
16. -

ARTIGO 13 
VI - lndenizações que devem ser atribuídas 

Os benefícios abonados aos desempregados na forma de 
pagamentos periódicos poderão ser subordinados aos métodos 
de proteção. -

ARTIG014 

Em caso de desemprego total, deverão ser abonadas inde
nizações na forma de pagam~ntos periódicos calculados de_ 
maneira. a facilitar ao bene_ficiário uma_ iQdeoizaç_ão_ pardãl 
e transitória por sUa perda de rendimentos e, ap roesm,_O tempo, 
evitar efeitos dissuassivos para o trabalho e a geração de _em-
pre~os._ · 

ARTIG015 

1. Em caso ·cte desempfego total e de suspCnsão de rendi
mentos como conseqüência 'de Uma suspensão temporária dO 
trabalho, sem término da relação de trabalhoo1 se esta (iltima 
contingência estiver Coberta'~ deverão ser abonaçlas indeniw_ 
zações na fonna de pagamentos periódicos calculados da se
guinte forma: -- -· 

a) quando essas in_denizações sejam calculadas na base 
de contribuições pagas pela pessoa protegida ou no seu noine, 
ou ·em função de seus rendimentos anteriores, ~la,~ s_Çrão _fixa
das em pelo menos 50 por cinto doS rendimentos anteriores 
dentro do limite eventual de tetos de indenização ou de rendiw 
mentes referidos, por exemplo, ao salário de um operário 
qualificado ou ao saláriO médio dos traballi3.doies na região 
_em questão; 

b) quando essas indenizações sejam caulculadas -indepenw 
dentemente das contribuições ou dos rendimentos anteriores, 
elas serão fixadas em 50 po~ cento, pelo menos, do Salário 
múilino legal ou do salário de um trabalhador ordinário, Ou 
na quantia mínima indispeilsável para cabril as·cté!speSaS ess~nw 
ciãiS; ã.dotando--se o valor mais elevado. _ _ . . _. 

2. Quando tive!- SidO- formuláda--umi declaração em vir
tude do Artigo 5, o montante das indenizações deverá_ ser 
pelo menos igual a: _ _ _ __ _ _ 

a) 45 por cento dos rendimentos anteriores; ou enião 
b) 45 por cento do salário mínimO -1egai ou do sâláriO 

de um trabalhador ordinário, sendo __ que essa porcentagem 
não poderá ser inferior á quaritia mínima indispensável para 
cobrir as despesas essenciais. _ 

3. Quãil.do apropriado, as porcentagens espec~cadas 
nos parágrafos 19 e 29 poderão ser atirigidas comparando-se 
os pagamentos periódicos líquidos de impostos. e de contri
buições com os rendimentos líquidos_ de impostos e de Contli-
buições. - · -

ARTIGO 16 

Não obstante as disposições d~ f\.rtigo 15, ãs indenizações 
pagas após o períodO- inicial especificado D.o item a do pará
grafo 2"' do Artigo 19 e as indenizações pagas po um Membro 
cuja legislação satisfaça as c6ndições do parágrafo do Artigo 
12 poderão ser fixadas levando em conta ou~I9S recursos _dos 
quais os beneficiários e sUa- famfiia_ possam- dispor além de 
um limite fixadO, de aCordo- com um·a- escala prescrita. Em 
qualquer caso, es-sãs indeqi_zaç_ões_, _em 9Jnjunto com q:uais_quer 
outros benefícios a-que -pos'sáfu- ter direito-, dCVéfâO gararitli-

para eles condições de vida saudável e dignas, de acordo Com 
as normas nacionaíS~ - -. ~ - - · - - -

ARTIGO 17 

1. Se .a legislação de um Membro subordinar o direito 
a indenização de desemprego ao cumprimento-de um períOdo 
de qualificação, esse período não deverá ter duração superior 
àquela que se julgar necessária para se evitar abusos. 

2. Todo Membro deverá procurar adaptar esse período 
de qualificação às condições da atividade profissional dos tra
balhadores em regime de temporada. 

ARTIGO 18 

1. Se a legislação de um Membro prever que em caso 
de.desemprego total as indenizações s_ó começarão a_ser abona
das após a expiração de um prazo de espera, a duração desse 
prazo _não deverá ~r superior a sete dias. _ _ ___ _ 

2. Quando estiver em vigor uma declaração formulada 
em virtude do Artigo 5, a duração do_ prazo de espera não 
deverá ser superior a dez dias. 

:?- Quando se tratar de trabalhadores por tempo~ada, 
o praz_o de espera previsto no parágr~fo ~~"poderá ser adaptada 
às condições da sua atividade prot?:ssional. 

ARTIG019 

1. As indenizações atribuídas em caso de desemprego 
completo e de suspensão de rendimentos comcf conseqüêriCia 
de uma suspensão temporária- de trabalho; sem término da 
relação de trabalho, ~everão ser abonadas enquanto durarem 
essas contingências. _ 

2. Não obstante, em caso_ d~ desemprego total: 
a) a duração inicial do pagamento das indenizações pre

vistas no Artigo 15 poderá ficar limitada a vinte de seis semanas 
por cada caso de desempregado ou a trinta e noVe semanas 
no transcu~ó_ de_ qualquer período de vinte e quatro meses; 

b) se o desemprego continuar após a expii'açãõ desse 
peôOdO iriiéial de indenização, a duração do- pagamento das 
indenizações, calculadas, se for aproriado, __ em função _9os ~
cursos do bene~ciário e d_a_sua família, eiil coilfoimidade com 
as disposições do Artigo 16; poderá ficar limitada a urií período 
prescrito. - --- - - - -

3, .Se a_ legislação de um Membro prever que a duraçãO 
inicial do pagamento das indenizações previstãs no Artigo 
15 sej'a escalonada segundo a duração do petíódo de qualifi
cação, a média dos períodos previstos pa~a ó pagamento das 
indenizações deverá chegar a, pelo menos, vinte e seis sema
nas. -

4. Quando ~stiver em vigor uma ciecia:I:ãção foffiulada 
em_ virtude do Artigo 5, a duração do pagamento dãs indeni
zaçóes poderá ficar limitada a treze semanas durante um perío
do de doze meses ou a uma média de treze semanas se a 
legislação prever que a duração inidal do pagamento seja 
escalonada_ segundo a d_!lfaÇão _do período de qualificação; -

5~ No caso . previsto no iteni b-; do paràgrafo 2~, todo 
Mem_h_rQ deverá procurar conceder aos interessados wnã ajuda 
complementar apropriada a fim de lhes permitir encontrarem 
no.vamente um emprego pro-dutivo e livremente escolhido, 
recorrendo, em particular, às medidas especificadas na Parte 
II. 

6. A duração do pagamento das indenizações abonadas 
aos trabalhadores de temporada poderá ser adaptada, às condi
Ç(Ses de sua atívidade profissional, sem prejuízo das disposições 
do item b do parágrafo 2o. 
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ARTIG020 
As indenizações a que tiver direito uma pessoa protegida 

'nas contingên~as de desemprego total ou parcial ou de suspen
são de ,rendimentos como _conseqüência de uma suspensão 
temporária de trabalho, sem término da relação de trabalho, 
poderão ser denegadas, suprimidas, suspensas ou reduzidas, 
em medida prescrita: 

a) enquanto o interessado não se_ enCQQ_lJ:'ªr_rto terri~ório 
do Membro; . _ 

b) quando, de acordo com o julgamento d~ aut.oridade 
competente, o interessado tiver contribuído deliberadamente 
para ser despedido; 

c) quando, segundo o julgamento da autoridade compe~ 
tente, o interessado tiver abandonado voluntarianlente seu 
emprego, sem motivo legítimo; -

d) durante um conflito trabalhista, quando o interes~.ado 
tenha interrompido seu trabalho para participar dele ou quan~ 
do for impedido de trabalhar como conseqüência direta de 
uma suspensão do trabalho devido a essa cqntlito; 

e) quando o interessado tenha intentado ço.nsegui:r ou 
tiver conseguido fraudulentamente as indenizaçóes; 

t) quando o interessadõ_tenha descon~derad~, sem mo
tivo legítimO, os serviços disponíveis em matéria de colocação, 
orientação, formação e reciclagem ou reiD.serção profissionais 
em um emprego conveniente; 

g) enquanto o interessado estiver cobrandO-algum outro 
benefício de manutenção dos rendimentos previstos pela legis
lação do membro em questão, com exceção de uqi bep.e_fício 
familiar, sob a condição de que a parte da indenização que 
for suspensa não ultrapasse o outro benefício. 

ARTIG021 

1. As indenizações a que tiver direito uma pessoa prote~ 
gida em caso Qe c;lese:p1prego total ou_ parcial poderão ser 
denegadas, suprimidas, suspensas ou reduzidas, na medida 
prescrita, quando o interessado se negar a aceitar um emprego 
conveniente. 

2. No julgamento do caráter conveniente de um empre~. 
go será levado em conta, especialmente, em condições presM 
critas e na médida apropriada, a idade do .desempregado, 
a antigüidade na sua proflSsão anterior, a experiência adquiM 
rida, a duração do desemprego, a sitação do mercado de em~ 
prego, as repercussões desse_ ~rnprego sobre a função pessoal 
e familiar do interessado e o fato do emprego estar disponível 
como conseqüência direta de uma suspensão do trabalho devi
do a um conflito trabalhista em andamento. 

ARTIG022. 

Quando uma pessoa protegida tiver recebido diretamente 
do seu empregador ou de qualquer outra fonte, em virtude 
da legislação ou de um convênio coletivo, uma indenização 
de demissão cujo principal objetivo seja cimtnbuir para com
pensar a perda de rendimentos sofrida no caso de desemprego 
total: 

a) as indenizações de desemprego a que tiver direito ô 
interessado poderão ser suspensas por um período- equivalente 
àquele durante o qual a indenização por demissão permita 
compensar a perda de rendimentos sofrida; ou então 

b) a indenização de demissão poderá ser reduzida em 
quantia equivalente ao valor convertido em um pagamento 
úniCo-- das lndenizações de desemprego a que o interessado 
teria direito durante um período equivalente àquele durante 

o qual a indenização de demissão permite compensar a perda 
de rendimento sOfrida. 

Conforme cada MembrO escolhei. 

ARTIG023 
L- Todo Membro cuja legislação prever o direito à assis

tência médica e o" subordinar, direta o_u indiretamente, a uma 
condição de atividade profissional, deverá se esforçar para 
garantir, em 1condições prescritas, a assistência- médica- aOS 
beneficiários de indenização de desemprego e aos seus depen
dentes. 
~ ~ _ 2, Quando estiver em vigor uma declaração feita em 

virtude do Artigo 5, poderá ser diferida a aplicação do pará
grafo 1'. 

.ARTI_G024 
~ 1. Todo MembJ;o deverá procurar, em condições presM 

critas, garantir aos beneficiários de indenizações de desem
prego que, sejam levados em consideração os pt!ríodos em 
que essas indenizações são abonad_as: 

a) para aquisição do direito e; segundo o caso, o cálculo 
dós berlefíéios de iilvalidez, idade avançada e de sobreviventes; 

_ b) para a aquisição do direito à assistênci;;t médica, aos 
a1.1XJ.1ios de doença e de maternidade, bem como aos benefícios 
fainiliares, uma· vez que o desemprego terminar, quando a 
legislação do Membro preveja esses benefícios e sUbordine, 
direta ou indiretamente o direito às mesmas a uma condição 
o_u atividade profissional. 

2. Quando estiver em vigor uma declaração formulada 
em virtude do Artigo 5, poderá ser diferida a aplicação do 
.parágrafo 1'. 

ARTIG025 

1. Todo Membro deve-rá assegurar a adaptação dos regi
mes legais de seguridade social relacionados .com o exercício 
de uma atividade profissional às condições da atividade profis
sional dos trabalhadores em regime de tempo parcial cujo 
período de trabalho ou cujos rendimentos, em condições presM 
critas, não possam ser considerados insignificantes. 

2. Qiülnôo estiver em vigor ºIDa declaração ~ormulada 
em virtude do Artigo 5, poderá ser diferida a aplicação do 
parágrafo 1. 

ARTIG026 
VII - Disposições particulares para 

os novos solicitantes de emprego 

1. Os Membros deverão ter em m~nte que existem diM 
versas categorias de pessoas que procuram emprego as quais 
nunca foram reconh_ecidas como desempregadas ou tenham 
deixado ·de sê~Io. ou que nunca tenham perterícido a regime 
de indenização de desemprego ou deixado de p~rtencer aos 
mesniOs. Portanto, pelo menos três das dez cãtegoriáS de pesw 
soas à pro~ura de emprego, mostradas a seguir_, deverãO des~ 
frutar de benefícios sociais~-nas cõrl.âições prescritas e de acor
do com as mesmas: 

a) os jovens que cciricluíram sua formaçãO Pi-o-fi.Ssional;-
b) os jovens que concluíram seus estudos; _ _ 
c) os jovens que concluíram seu serviço militar obriga~ 

tório; 
d) toda pessoa ao término de um período de dedicação 

à educação de um filho ou ao cuidado de um doen~, urp. 
inválido um em ancião; -

e) as·pessoas cujo i:ónjuge tiver falecido, quando tiverem 
direito a um benefício de sobrevivente; 
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f)_ as pessoas divorciadas ou separadas; 
g) os ex-doentes; 
h) os adultos, inclusive os inválidos, que tenham con-

cluído um período de forn:Íação; - - ---
i) os trabalhadores migrantes ao voltarem a seu país de_ 

origem, com reserva dos direitos que tiverem adquirido em 
virtude da legislação do último pafs onde trabalharam; 

j) as pessoas que anteriormente tenham trabalhado co-mo 
autónomos. 

2. Todo Membro deverá especiffcar, rios relatórios que 
terá de apresentar em virtude do Artigo 22 da Constituição 
da organização Internacional do Trabalho, as categorias de 
.pessoas relacionadas no parágrafo 19 que está se comprome· 
tendo a proteger ... 

3. Todo Membro deverá procurar estender progressi
vamente a proteção a um núriJ.ero de catego_riils de pessoas 
superior àquele que aceitou inicialmente. 

ARTIG027 
VID- Garantias Jurídicas Administrativas 

e Financeiras 

L Todo solicitaiite terá direito a apresentar uma reclamação 
perante o organismo que administra a· regime de benefícios 
e a interpor posteriormente um recurso perante um órgão 
independente em caso de denegação, supressão, suspensão 
ou redução das indenizações ou de desacordo com: relação 
ao seu valor. Deve-se-á informar por escrito· ao solicitante 
sobre os procedimentos aplicáveiS, qu-c~-~âeVerão ser simples 
erápidos. _ · - , ·.- · --

2. O procedimerito de recurso deverá permitir ao solici
tante, em conformidade com a legislação e a prática nacionais-, 
ser representado ou assessorado por uma pessoa qualificada, 
escolhida por ele mesmo, um. delegado de uma organização 
representativa dos trabalhadores ou um delegado tle uma orga
nização representativa das pessoa:s ·protegidas. 

ARTIG028 

Todo Membro assumirá uma responsabilidade geral pela 
boa administração das instituições e seiviÇos encarregados 
da aplicação da Convenção. --

ARTIG029 

1. Quando a administração for confiada a um departa
mento governamental responsável perante o Poder Legisla
tivo os representntes das pessoas protegidas e dos emprega
dor~s participarão da administração, em condições prescritas, 
com caráter consultivo, 

2.. Qiiando a ·adiníiil.Stração não tiVe-r sido_ confiada a 
um departamento governamental responsável pera~J.te o pod~r 
legislativo: _ . - · - -_ ---

a) os representantes das pessoas protegidas participarão 
da administração, ou estarão associadas a ela C(!m ~áter 
consultivo, nas condições prescritaS; _ _ -- --- _ 

b) a legislação nacional, poderá, também, prever a parti-
cipação de representantes dos empregadores; _ _ 

c) a legislação poderá, também, prever a particípação 
de representantes das autoridades públicas. 

ARITIG030 

Quando o Estado e o sistema de seguridade=social_conce-_ 
der subvenções com a finalidade de salvaguardar empregos, 
os Membros deverão adotar as medidas necessárias para ga_
rantir que essas subvenções sejam-destinados exclusivamente 

ao fim previsto, e preveni! t?_!=l_a_ f!3ude ou abuso pOr parte 
dos beneficiários. - - -

ARTIG031 

A presente Convenção revisa a Convenção-sobre o De
semprego, 1934. 

ARTIG032 

As ratifica-ções formâiS_ Oa presente· Convenção . serão· 
transmitidas ao Díretor-Geral da Repartição Internacional do 
Trabalho e por ele registradas_ 

ARTIG033 

1. A presente COnvenção somente vinculará os Mem
bros da Organização Internacional do Trabalho cujas ratifica
ções tenham sido registradas pelo Diretor-Geral. _ 

2. Esta Convenção entrará em vigor doze meses após 
o registro das ratificações de dois Membr9s por parte _do Dire
tor-Geral. 

3. Posteriormente, esta Convenção entrará em vigor, 
para cada Membro, doze meses após o registro da sua ratifi
cação. 

ARTIG034 

1. Todo Membro que tenha ratificado a presente Con
venção poderá denunciá-lo após a expiração de um período 
de dez anos contados da entrada eg~ vigor mediante ato comu
ilicii.do ao Diretor~Gera1 da Repartição Internacióflal-do Tra
balho e por êle registrado. A denúncia só surtirá_ efeito um 
ano após o registro. 

2. Todo Membro que tenha r_atificado a presente Con
venção e não fizer uso da faculdade de denúncia prevista 
pelo presente artigo dentro do prazo de um ano após a expira
ção do período de dez anos prev1StCf nO párágrafo precedente, 
ficará obrigado por novo período de dez anos e, posterior
mente, poderá denunciar a presente Convenção ao -expirar 
cada período de dez anos, nas condições previstas no presente 
artigo. 

ARTIG035 

1. O Diretor-Ge!ãiClàRepartlçãÕ IitúúnaCiOiiai do Tra
balho notíficará a todos os Membros da Organização Interna
cional do Trabalho o registro de todas as ratificaÇões·,-deCTara
ções e denúncias que lhe sejam comunicadas pelos Membros 
da Organização. . _ __ _ _ _ _ __ _ _ . 

2. Ao notifiCar áõs Meriibros -da Organização_() registro 
da segunda ratificaÇãO que lhe tenha sido comunicada, o Dire
tor-Geral chamará a atenção dos Membros para a data de 
entrada em vigor da presente Convenção. 

· ARTIG036 

o Diretor-Geráf da Repartição Internacional do Traba
lho comunicará ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para 
fins de registro, conforme o Artigo 102 da Carta das Naçõe_s 
Unidas, as informações completas r~ferentes a quru.squer rat1-
fic;:ações, _d~cl~rações ou_ato_s_de 9-enúncia que tenha registrado 
de acordo co~ __ o_s artigo~ a~teri_o~~s. 

ARTIG037 

Sempre que julgar necesSáiio, _o _Co~Sell~o -di A~miQis~ 
tração da Repartição Internacional do Trabalho apresentará 
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à Conferência Geral um relatório sObre a aplicação da presente 
Convenção e decidirã SÔbri;t ã opOrtu-nidade de inscrever na 
agenda da Conferência a questão da_ sua revisão total ou parw 
cial. 

ARTIGQ38 

1. Se a Conferência adotar uma nova Convenção que 
revise total ou parcialmente a presente Convenção, e a menos 
que a nova Convenção--disponha contrariamente: 

a) a ratificação,-·por um Membro, da nova_ Conyen_ção 
reviSta, implicará, de pleno direito, não obstante o disposto 
pelo Artigo 34, supra, a denúncia imediata da presente Con
venção, desde que a nova Convenção revista- teiíhã entrado 
em vig-or; _ _ _ 

b) a partir da entrada em vigor da nova Conyenção revis
ta, a pre_sente Conven-ção deixará de estar aberta à ratificação 
dos Membros. 

2. A presente ConvençãO continuará erif Vigor, em qual
quer caso, em sua forma e teor atu3is, para os Membros 
que a tiverem ratificado e que não ratifié3rem a COnvenção 
revista. - -

ARTIGO 39 

As versões inglesa e francesa do te_x_to da presente Con-
venção são igualmente autênticas. - __ 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVo-!>[• 69,DE 1992 
(N9 166/92, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre o Exercício de 
Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do 
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técni
co, celebrado entre o Governo da RePública Federativa 
do Brasil e o G_overno da República Argentina, em Brasí
lia, em 20 de agosto de 1991. · 

O Coilgresso Naciótlãl-decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo sobre o Exer

cício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes 
do Pessoal Diplomático, Consular, Administratrivo e Técnico, 
celebrado entre o Governo .da RepUblica do Brasil e o Go
verno da República Argentina-; em Brasília, em 20 de agosto 
de 1991. 

Parágrafo Unicu. Ficam sUjeitos- a· apreciação- do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultarem revisão 
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, incisO I da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou cOmpromissos· gravosos ao 
património nacional. - -

Art. zç. ~-Este decreto legislativo entra_ em_ vigOr na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 544, DE 1991 . 

EXcelentíssimos senhores membros do Congresso Nacio
nal: 

De conformidade com o disposto no 'artigo 49,- Iilds-0 
I, da Constituição Federal, tenho a honra de subnleter à elevá
da consideração de Vossas Excelências, ãcompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor miniStro de Estado das Relações 
Exteriores, o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades 
Remuneradas por Parte de Dependentes do PeSsoal Diplomá
tico, Consular, AdminiStrátíV6 é Tédti1Co,·celebiad0 entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Argentina, Cm Brasília, em 20 de- agosto de 1991. 

Bràsflia, 9 de outubro de 1991. -Fernando Collor. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DEI/DAI/DAM-I/479/PAIN

LOO-E 2 DE 7 DE OUTUBRO DE 1991 DO SENHOR 
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÓES EXTE
RIORES 

À Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fernando Collor. 
Presidente da República. 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de submeter à alta cqnsideração de Vossa 

Exceléncia o anex_o texto do Acordo sobre o Exercício de 
Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pes
soal Diplomático, COilsular, Administrativo e Técnfco, cele
brado em Brasília, em 20 de agOstO de 1991, entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argentina, por ocaSião- da visita do Presidente Carlos Saul 
Menem ao Brasil. _ _ _ 

2. O presente Acoi-do, de igual teor aos celebrados em 
1987 com os Governos dos Estados Unidos, Canadá e Grâ
Bretanha, espelha clara tendência histórica, decorrente de 
de&envolvimerito cultural do mundo ocidental e da valprização 
do papel da mulher na sociedade moderna.No serviço diplo
mático brasileiro, as novas gerações reivindicam espãço profiS
sional autónomo, no exterior. para seus dependentes em geral 
- cónjuges, em especial -que relutam, cada vez mais, em 
abdicar de seu direito ao trabalho para desempenhar apenas 
funções de acompanhamento do funcionário transferido a ou
tro país. 

3. Nessas condições, permito-me submeter a Vossa Ex
celência o anexo ·projeto de Mensagem ao Congresso Nacio
nal, juntamente com cópia autênticá do Acordo, em portu
guês, a fim de que o referido ato internacional seja encami
nhado à apreciação do Poder Legislativo. 

AproveitO a qportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo 
respeito·. -

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FE
DERATIVA 

DO BRASIL E O GOVERNO DA 
. . . REPÚBLICA 

ARGENTINA SOBRE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 
.. REMUNERADAS POR PARTE DE 

DEPENDENTES DO PESSOAL DIPLOMÁTICO, CON-
. . . SULAR, . -

ADMINISTRATIVO E_ TÉCNICO 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República Argentina 
(Doravante denominados ''Partes Contratantes''), 
Considerando o estágio particularmente elevado de en-

tendimento e compreensão existente entre os dois países; e, 
No intuito de estabelecer novos mecanismos para o fOrta· 

lecimerito das suas relaçõe_s diplomáticas; 
Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

Os dependentes do pessoal diplomático, consular, admi· 
nistrativo e técnico de uma das Partes Contratantes, designado 
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para exercer missão oficial na outra, como membro de uma 
Missão diplomática, Repartiçã-o Consular ou Missão" jurito a 
Organismo· Internacional, poderão receber autorizaÇãO para· 
ex~xc~J; ativiâade remunerada no Estado receptor, respeitados 
oU interesses nacióriaiS. A 3UtôriZ3ção em: apreÇo poderá ser 
negada nos casos em que: 

a) o empregador for o Estado que recebe, inclusive-atra
v~s.de suas autar9uias, fundações, empresas públicas e socie-
dades de economia mista;· · · - --- ----- · 

b) afetem a segurança nacioD.a.l. 

ARTIGO II 

Para os fins deste Acordo, são considera.dos ''dep'enden-
tes": 

a) cônjuge; _ . 
b) filhos solteiros menores de 21 an_os;__ _ _ _ 
c) filhos solteiros menores de 25 anos que esteja~ cursan

do universidade, em horário integral; 
d) filhos solteiros com deficiências físicaS ou mentais. 

ARTIGO III. __ . __ : ___ . 

1. O exercício da atividade remunerada por dependen
te, no Estado receptor, dependerá de prévia autorização de 
trabalho do Governo local, através de pedido formalizado 
pela Embaixada junto ao Cerimonial do Ministério das Rela
ções Exteriores. Após verfficar se a pessOa_ em questão se 
enquadra nas categorias definidas no presente Acordo e após 
observar os disposítivos infernos aplicáveis, ·o Ceriirioriial in
formará ofiCialmente à Embaixada que a pessoa tem permissão· 
para exercer atividade remunerada, sujeita à legislação aplicá
vel no Estado receptor. 

2. · Nos casos de profissões que reqU~il'àm qualificações · 
especiais, ó dependente não estará isentO de preenchê-las. 

3. Para os_ dependentes que exerçam atividade· iemune
rada nos termos deste Acordo, fica suspensa, em cai'áter irre
vogável, a imunidade de juriSdição civil e administrativa rela
tiva a todas as_ questões decorrentes da referida atividade. 

4. · os- dependentes que exerçam atívidade remunerada 
nos termos deste Acordo deixarão de estar isentos do cumpri
mento das obrigações tributárias e previdenciátias decorréntes 
da referida atividade, ficando, em conseqüência, sujeitos à 
legislação de referência aplicável às pessoas físicas residentes 
ou domiciliadas no Estado_receptor. 

ARTIGO IV 

1. Cada Parte COntratante _notffic'çlrá à outra o cumpri
mento dos respectivos requisitOs legais internos neceSsários 
à entrada em vigor deste Acordo, a qual se dará 30 dias 
após a data do recebimento da segunda notificação. 

2. O preserite Acordo terá validade de seis anos, sendo 
tacitamente renovado por sucessivos períodos iguais, salvo 
se uma das Partes manifestar, por· Via diplomática, sUa inten
ção de denunciá-lo. Neste caso, a denúncia surtiià efeito Seis 
meses após o recebimento da notificação~ -

Feito emBrasilia, aos 20 dias do mês de agosto de 1991, 
em dois exemplares originais, nos idioniãs portUgUês e -espa-
nhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos. _ 

Francisco - Rezek, Pelo Governo da República Federa
tiva do Brasil. 

Guido Di Tella, Pelo Governo da República Argentina. 

(À Comissdo de Relações Exteriores~ Defesa Na· 
cional.) 

PROJETO. DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 70, DE 1992 

(N• 171/92, na Câmara dos Deputados) 

Aprov~ o (exto do Estatuto Orgânico do Ins
tituto Internaciona.] para a Unificação do Direito Priva
do- UNIDROIT, adotado em1~ de março de 1940. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Estatuto Orgânico 

-do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Priva
do - (UNIDROIT}, adotado em 
15 de março de 1940. _ 

, · ParágrafO único. Ficám sujeitds"ã aptéci3.ção do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do referido Estatuto Orgânico, bem como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Consti
tuição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao· património nacional. 

· Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 540, DE 1991 

Excelep:tíss_im9~ .senhores Membros do Congresso Na
cional 

-- De ·conforr.Õ.idadê:cõin o Ar-tigo 49, InciSo I, da Consti
tUição Federal; tenho a honra de submeter à elevada conside
ração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor•Ministro de Estado das Relações Exterio
res; t>-texto do Estatuto Orgânico do Instituto Internacional 
para a Unificação do Direito Privado (Unidroit), adotado 
em 15 de março de 1940. 

· b U)'IIDROIT, Instituição Intergovernamental de direito 
público, com sede em Ronia, foi cricido em 1926, no âmbito 
da Sociedade das Nações e 'tem-por objetivo precípuo propor 
e- estabelecer regras de procedimentos padronizados para as 
relações cOine"rciais~ culturais, científicas e do DireitO PriVado 
em Geral, constituindo-se em importante instrumento harmo
nizador nas relações entre os Estados. 

Brasilia, 8 de outubro de 1991. -Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVÓS 'CJ/SECOR/DAI/477/PAIN
LOO DE 24 DE OUTUBRO DE 1991 DO SENHOR 
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES 'EXTE-
RIORES. . 

A Sua Excelência ó- Se-Dhor
Doutot Fernando Collor, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência projeto 

de mensagem ao Corigré:sso Nacional propondo a adesão do 
Brasil ao Estatuto Orgânico do Instituto _Internacional -para 
a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT), adotado em 
15 de março de 1940 e várias vezes emendado. 

2. O Unidroit foi criado em 1926 pela antiga Sociedade 
das Nações, como um de seus órgãos auxiliares. Após a disso
lução-da SDN, foi o Instituto restabelecido como organização 
intergovernamental independente, com sede em Roma e com 
o objetivo de "estudar os meios de harmonizar e coordenar 
o direito privado entre EstadoS ou entre grupos de Estado-, 
e de propiciar gradualmente a adoção de uma legislação_ uni
forme". 

3. A entidade conta, atualmente, com 53 Estados-Mem~ 
hros (lista anexo). O Brasil a ela aderiu logo após seu restabele· 
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cimento (20-6-40), é dela participou ativaiiiimte até 1970, 
quando decidiu o Governo brasileiro retirar-Se da mesma. 

4. O UNIDROIT ~ol~po,qu até hoje .na ci>nclusão de 
vários tratã.dos- ínternacionaiS,- COmo os relativos à ·~v onda 
de Mercadorias", "Contratos ·de Viãge·ns Internácionais'', 
"Fonil.a do Testànfetftõ Intemaddnal'~, "TraÍlsp'orieS de Via
jantes· e mercadorias po{Tetra,"' "TrallsPorte de Viàjantes 
em Navegação Interior'', "limitação de Re_sponsabilidade Civil 
dos Automobilistas"; "Seguros ObrigatóriOs- Relativos a-Veí
culos Motorizados", "Bens CUlturais em Caso de Conflito 
Armado", "Arbitragem•• e "Responsabilidade dos Hoteleiro,S, 
quanto_a Bens Pertencentes a Viajailtes". -

5. Para o período de 1990-1192 (oi elaborado um progra
ma de tabalho, com prioridade, entre outros, para os seguintes 
temas:, 

-princípios pãia c>s contratos conieri::i3.is·iitien:t·ãci0nais; 
---:.o contrato de hotelaria; 
._a proteção internacional de bens culturais; e 
-assistência ]titidica aos países em desenvolvimento. . 
6. Da amplitude da compos~ção do Unidroit dá testem uM 

nho o fato de nele s.e integrarem em geral_ Estaqos latino-ameM 
ricanos (dos quais o Brasil é ? _g.r~J?.de a~en~). e tod.Q~_ os 
Estados-Membros do_Cdnselho de Segurança das Nações Uni
dos, bem como o aspec~o de o órgãomantt:::r_acordos de coOpe-· 
ração com a ONU", 'Unescq e Orgap.izaçã"o Marítirlta IDi_emaR 
cioD.al e o Cónselho_da E~rop'a. · .. _ · ·- - ' . : ~ 

7. Em face da representatividade intem.áCiànál e da im
portância dos trabalhos da Unidroit no campo da codifiCaÇão 
e da uniform-ização do Pireito;, :assim COmo O aperte· gei~ 
que· cHé 'poderá tr:lZer às atividades legislativas e· dii>loil}átícâs 
de seus membrps, pe,rmito_-me propor a VosSa:_:eXCelêO:cia sub.. 
meter:~ Consideração do Con'gfê~Só:N~c;io~~l.~ adeS~âo,de 
nqs,so país ao EstatUto_ Oi:-gãriiOO dess~ prestigióso Instituto. 

.. .AJ?roveito ·a ?~Ôrturiidade par~ renovílr a -yo_s~a. Ex~e-· 
lenCia, Senhor Prestdente, a garantia· do meu mats profundo 
respeit?- · · · · · · · - · ' ' · 

ESTATUTO ORGÂNICO . 
Artigo I 

· O Instituto Iniernacional para a UnificaçãO~ dO bii-eiÍO 
Privado, tem como objetivo estud~r ~s_ (on;n_as de _h,armonizar 
e de coordenar o direito priVado entre Estados-ou. grupos 
de Estados e preparar gradualmente ,a adoção. pelos diversos 
Estados, de uma legislação de direito privado uniforme. 

Para este fim o Instituto: . -
a) prepara projetas de leis ou de_ con_v~nções visando 

a estabelecer um direito interno uniforme; 
b) prepara profetas· de acordOs com vistas a facilitar as

relaçõés íntemacionais em matéria de direito pfivado; 
· ç), c;mpreende estudos de direito comparado nas matérias 

de direito privado; 
d) interessa-se pelas iniciativas já adotadas em todas estas 

áreaS por outras institUições. com as quais ele pode~ se necesR 
sáriO manter contato· .-. · · 

;) organiza conf~rências e publica estudos que considere 
dignos de ter ampla difusão. 

Artigo II 

1. O Instituto Internacional para a unificação do Direito 
Privado é uma instituição internacional responsável perante 
os Governos participantes. 

2. Os GoVernOs partiCipanteS Sâu ·aqüdes Que tenhiuD., 
a~~ridt? ao presente Estatuto de conformid?t-de com o art~g,o 
20. 

_ ~3:. -Ó I~stii~to -go~ará, no territÓrio de cada' Goverpà ~p~~-· 
ticipante, da· capacidade jurídica necessária para exercer_·sua 
atividade e para atingir s·eus fins. ' ' 

' 4. Os privilégiOs e'imüniâades de que gozarão o _ln!!!titu~o, 
seUs agentes e seus funcionáriOS- serãO-defin~dos em ;1cordO~ 
a serem concluídos entre os GovernOs participatites. -- · ~-

Artigo III 

.O Instituto I.nternacional para a Unificação do Direito 
Privado tem sede em Roma. 

Artigo IV 

·Os órgãos do Instituto são: 
1) a Assembléia Geral; 
2) o Presidente; 
3) o ConselhoDiretói; 
4) o Cómíté Permanente; 

, ·SY o Tribunal Administrativ'<:f; 
ii) ? Secretaria. 

Artigo V 

~-'i. A Asseriib~éja Geral compõe-Se dé un; representante 
de. cada 'Governo ·participante. Os Governos,· com ·exceç-ãO 
dó G~~erno italiario, serão nela representados por seus a&en
tes diplomáticos acreditados junto ao -Governo italiano ou 
seus.delegados. . . . . 

2. A Assemblêi"ã se reúne eiri ROmã, em sessão Ordinária, . 
pelo menos uma vez por ano, Jfót ccnvocação do Presidente, 
para _apr~va~ as contas anuais de receitas e de despesas e 
o or~~nto.- - -

:}._A cada três anos, ela aprova o programa de trabalho 
do Instituto, por proposta do Conselho Diretor e, de acordo 
com o parágrafo 4 .do artigo XVI, reavalia, por maiOria de 
d?is _teiços ·ctos membros presentes e votantes, se for o ·caso, 
a~ r~solqções adotadas em virtude do parágrafo 3 do_ citado_ 
artigo XVI. 

Artigo VI 

1. O Conselho Diretor se~ composto por um Presidente 
e por dezesseis a vinte e um membros. 

2. O Presiden~e é nomeado pelo Governo italiano. 
3. Os membros são nomeados pela Assembléia Geral. 

A"Ass_embléia pode nomear um membro além daqueles indica
dos no parágrafo primeiro, escolhendo-o entre os juízes em 
função na COite Intei'nacional de Justiça. 

4. O mandato do Presidente e dos membros do Conselho 
Dii'etor tem a duração de cinco aD.os, passível de renovãção. 

5. O membro do COitSdho DiiétOr, riomeaao·para sUbSti
tuii-rim membro ·cujo mandato não tenha expirado, completa 
o mandato de seu predecessor. 

-6. Cada membro, com o consentimento do Presidente, 
pode fazer-se representar por uma pessoa de sua escolha. 

7. O Conselho Diretor pode convidar para participar de 
suas sessões, a título consultivo, representantes de inst~tuiçóes 
ou de organizações ültemacionaiS, quando o trabalho do Insti
tuto trate de assuntos relacionados a estas instituições ou orga-
nizações. _ 

8. O Conselho DiretOr e co-nvocado pelo Presidente, 
sempre· que o julgar conveniente ou pelo menos uma vez 
por ano. 
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Artigo VII 

1. O Comitê Permanente compõe-se do Presidente e de 
· cllico membros nomeados pelo Conselho Diretor dentre--os 
seus membros. 

2. Os membros do Comitê Permanenté ficarão em exer- . 
cício durante cinc.o anos e serão reelegíveis. _ 

3. O Comitê Peimanente- l convocado p~lo Presidente7 

cada vez que o julgar útil, em todo caso ao menos uma vez 
por ano. -~ 

Artigo VII-a 

1. O Tribunal Administrativo será corripetente para deci
dir sobre os litígios entre o Instituto e seus funcionáriOs ou 
empregados, ou seus representantes, no que se refere especial
mente à interpretação ou â aplicação do Regulamento do 
pessoal. Os litígiOs que resultem das relações contratuais entre 
o Instituto e terceiros serão submetidas a este Tribunal desde 
que esta competência seja expressarit(~:nfe reconhecida pelas 
partes no contrato que der lugar ao_ litígio. _ 

2. O Tribunal é composto de trés ·membros titulares e 
de um membro suplente, escolhidos fora do instítuto e perten
centes de preferência, a naciOnalidades cJ.iferentes. Eles serão 
eleitos pela Assembléia Geral pelo prazo de cinco inos. Em 
caso de vaga o Tribunal se completa pO! cooptação. -

3~- O Tribunal julgará, em primeira e Ultiina instãnCfaS, 
aplicando as disposições do Estatuto e do Regulamento, bem 
como os princípios gefã.is do direito. Poderá também decidir 
ex aequo et bono quando tal faculdade lhe tiver sido atribuída 
mediante acordo entre as partes. 

4; Se o Presidente do Tribunal considerar que um litígio 
entre o Instituto e um de seus funcionários _ou empregados 
é de importância muito limitada, pode decidir ele mesmo 
ou confiar a decisão a um só dos juízes do Tribunal. 
5. O Tribunal adotará seu prõprio regímento. ·· 

Artigo VII-b 
Os membros do Conselho Dfretor, ou- dOTlibunal Admi~ 

nfstrativo, cujOS mandatos expirem por vencimento de prazo, 
permanecem em função até a posse dos novos eleitos. 

Artigo VIII 

1. A Secretaria compõe-se de um Secretário-Geral no
meado pelo Conselho Diretor por proposta do Presidente, 
de dois SecretáriOs Gerais adjuntos pertencentes a naciona
lidades diferentes, também nomeados pelo Conselho Diretor, 
e dos funcionários e empregados que serão indicad<;>s pelas 
regras relativas à administração do Instituto e ao seu funciona
mento interno, citadas no artigo XVII. 

2. O Secretário-Geral e os adjuntos são nomeados para 
um período que não tenha duração superior a cinco anos. 
São reelegíveis. 

3~ -O Secretário-Geral do Instituto é de direito o Secre
tário da Assembléia Geral. 

Artigo IX 

O Instituto possui uma biblioteca sob a direção do Secre
tário -Geral. 

Artigo X 

Os idiomas ofiCiais do Instituto são o itali,ano; o alemão, 
o inglês, o espanhol e o francês. 

Artigo XI 

1. O Coriselho Diretor provê os meioS de realizar as 
tareiaS- eriiniciadãs no artigo I. 

2. !'repara o programa:de tr~balho do Instituto. 
3. Aprova o relatório anual sobre a atividade do Insti-

tuto. _ 
4. Prepara o projeto de orçamento e submete-o à_As§em-

bléia Geral para aprovação. · 

Artigo XII 

1. Todo Governo-partiCipante, 3ssini.- como toda institUl
~o internacional de caráter oficial, pode fazer ao COnselho 
Diietoi pi-Opostas par3. o estudo de questões pertinentes à 
unifi"cação", à harmonização ou à coordenação do direitO pri
vado. 

·2. Toda instituiÇão ou associaÇão intetnaeioliã.r, que te
nha por o)Jjetivo o estudo de questões jurídicas, pode apre
sentar ao Con$elho Dii'etor sugestões sobre os estudos a_ serem 
feitos. -

3. O CoriSellio Diretor decide sobre as medidas a serem 
tomadas com relação às propostas e sugestões assim formu

·Jadas. 

Artigo XII-a 

O Conselho Diretor pode estabelecer com outras organi
zações intergovemamentais, bem como colll os Gq_vernqs não
participantes, relações que garantam uma cooperação con--
soante com seus respectivos fins. -

Artigo XIII 

1. O Conselho -Diretor pode deiegar O_ exame de _questões 
especiais _a comissões de juriscOnsultos particularmente versa
dos no estudo destas questões~ 

2. As Comissões serão presididas, tanto quanto possível, 
por membros do Conselho Diretor. -

Artigo XIV 

1. Após o estudo das questões que r~servou como objeto 
de seu trabalho, o Conselho Diretor aprova, se· for o caso, 
anteprojetos a ·serem submetidos aos Governos. 

2. -Ele os transmite, seja aos Governos participantes, seja 
às instituições ou assodações que lhe apresentaram propostas 
ou sugestões, solicitando sua opinião ·Sobre a pertinência e 
a substância das disposições elaboradas. 

3. Co~ base nas respostas recebidas, o Conselho Diretor 
aprova, se for o caso, os projetas definitivos. 

4. Ele os transmite aos Governos_ e às instituiçóes·ou 
associaç6es que lhe apresentaram propoStas ou sugestões. 

5. O Conselho Diretor provê eni- Seguída os meios para 
garantir a convocação de uma Conferência diplomátiCa convo-
cada para examinar os projetas. o 

Artigo XV 

1. O Presidente representa o Instituto. 
2. O poder executivo será exercido pelo Conselho Di

reter. 

Artigo XVI 

1. As despesas anuais relativas ao funcionamento e à -
manutenção do Instituto serão cobe-rtas pelas receitas previstas 
no orçamento do Instituto, que compreenderão notadamente 
a contribuição ordinária básica-do Governo italiano, promotor 
do_ Instituto, tal como aprovada pelo parlamento italiano, e 
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que o dito Governo declara fixar, a __ partír de 1985, em 300 
milhões de liras italianas, quantia qtie poderá ser revista no 
final de cada Período trienal pela lei de aprovaçãO do orça
mento dQ Estado Italiano, assim comb pelás COntribuições_ 
ordinária~ anuais-dos- outros GovernoS particip~rites. . 

Z. 'Para·os_fitis Oo rateio da.quota-parte das despesas 
anuais não cobertas_~la contribuição ordiná"fiã -do Governo 
italiari.O ou por ·receitas- provenientes de oUtras fontes, ehtre 
·os outros Governos participantes, esfes últimos serão divididos 
em categorias. A cada categoria corresponderá certo número 
de unidades. __ _ __ _ _ _ . 

~~ ·o I}úme~Ó c)~ ê_ategorias, o número de_ u~ida~e~ ~q~s
ponqe,ntes a cada categoria, o m~nta!lte. ~~ .~?~ uni~a4e, 
bem,c;o.mo a clas_sifiCaç-ão de cada Governo t;lçntro ,de urpa 
categoria, serã({fixados por uma resolução da Assembléia 
Geral adotada por maioria de dois terços dos membros·presen~ 
tes e ·votailtes, ~ob proposta de uma Comissão nomeada pela 
Assembléia. Nessa classificação, a Assembléia levará em con~ 
ta, entre outras considerações, a renda nacional do País repre
sentado. 

4'. As decisões t0niâ4as pela Assembléia Geral de acordo 
com o parágrã.fo' 3 do presente artigo poderão ser revistas 
a cada três anos por uma nova resolução da Assembléia Geral, 
adotada pela mesma máiotiâ de dois terços dos membros pre
sentes: _e votantes, por ocasião de sua deci.são mencionada 
no parágrafo 3 do artigo V. 

5~ As resolu_ções da Assembléia Geral adotadas de acor
do com os parágrafos 3 _e 4 do presente artigo serão notificadas 
pelo Governo italiano a cada Governo participante. 

6. Dentro do prazo de um ano a contar da comunicação 
mencionada no parágrafo 5 do presente artigo, cada Governo 
participante pOderá Il).anifestarsuas objeçóes·oontra as resolu
ções relativas a sua classificação, na próxima- sessão da Assem
bléia Getal. Esta deverá -se pronunciar através de uma resolu
ção adotada pela maioria de dois terços dos membros presen
tes e votantes, que será notificada pelo Governo _italiano ao 
Governo participante iriteressaâo. Este mesmo Gove_rno terá 
porém a opção de_denunciar sua adesão ao Instituto, de acordo 
com q procedimento previsto no parágrafo 3 dQ artigo XIX~ 

7. Os GovernOs participantes, com atraso ·ae_ mais. de 
dois ,anos no pagamento de sua contribuição, perdem o direito 
de voto na Assembl.éja Geral até a regularização de suas situa
ção: ·AJérn disso, es.t~s Governos não serão coriSiderados para 
a formação da maioria requerida pelo artigo XIX do presente 
Estat.uto. . _ _ 

8. Os locais necessários ao fu_nciorüuriel;ltO dos .serviços 
do Instituto serão colocados à_ sua disposição pelo Governo 
itali~o. _ _ . 

,9. Será eirado um FUndo circulante do Instituto tendo 
comp objetivo fazer face às despesas correntes, enquanto __ se 
aguarda o recebimento das contribuições dev_idas pelos Gover
nos participanteS, assim como às despesas imprevistas. 

10. As regras relativas ao Fundo circulante (alão parte 
do Regulamento do Instituto. Elas serão adotadas e; modifi
cadas pela Assembléia Geral por maioria de dois terços dos 
membros presentes e votantes. 

Artigo XVII 

.1. As normas relativas à adminiStração do Instituto, a 
seu funcionamento interno e ao estatuto do pessoal serão 
estabelecidas pelo Conselho Diretor e deverão ser aprovadas 
pela Assembléia Geral e comunicadas ao -oovemQ italiano. 

2. As despesas com viagens e estada dos membros do 
Conselho Diretor e das comissões de estudos, assim como 
Os salários do pessoal da Secretaria e qUalquer outra d~sp_esa 
administrativa, serãO -por Conta do orçamento do Instituto. 

3. A Asseirihlé!a Geral nomeará, por proposta do -Presi
dente, um ou dois auditores_ de _contas encarregados dq COI;l

trole financeiro do Instituto. A duração de suã.s funÇões ·é 
de cinco anos. No caso de serem nomeados dois audjtoxes 
de contas, deverão pertencer a nacionalidades diferentes. _ 

4. O Governo italiano não incorrerá em nenhulria res
ponsabilidade, financeira ·ou de outro gênero, decorrente da 
.'!~~~njs_tiação do, _Instituto, nem em nenhuma_ re_spo~~_abili
dade civil decorrente do funcionamento d~e _seus. se_rv_iços e 

:especialmente em relação ao pessoal do Instituto. 

Artigo XVIII 

1. O_compromisso do Governo italiano no que se refere 
à subvenção anual e aos locais do Instituto, de que trata o 
artigo XVI, é estipulado para um período de seis anos. Ele 
continuará em vigor por um novo período_ de seis anos se 
.o Governo italiano não tiver notificado aos outros· Governos· 
_ partiçip~ntes sua intenção de fazet cessar Seus feitos pelo me
. nos. dois anos antes do final do período em curso .. Neste caso, 
a Assembléia Geral será convocada pelo Presidente, se neces-
sário em sessão extraordinária. . · 

_2, Çaberá à Assembléia Geral, caso ela decida suprimir 
o_ Instituto, sem prejuízo das disposições do Estatuto e do 
Regulamento relativos ao Fundo Circulante, tomar as medidas 
necessárias no que refere às propriedades_ adquiridas pelo Ins
tituto durante seu funcionamento e especialmente os arquiVos 
e coleçQes de docwnentos e livros _ou periódicos. 
. 3. Fica enteitdido, entretanto-; que neste caso os terrenos, 
edifícios e objetivos móveis colociidos à disposição do Instituto 
pelo Governo italiano voltarão a este_último. 

Artigo XIX 

1. As emendas ao presente Estatuto, que forem adotadas 
·pela Assembléia Geral, _entrarão em vigor quando aprovadas 
pela maioria de dois terços dos Governos partiCipari"tes. 

2. Cada Governo comunicara-sua aprovação por escrito 
ao Governo italiano, que dela dará conhecimento aos outros 
Governos participantes, _assim como ao Presidente do Insti
tuto.-

3. Todo Governo que não tenha aprovado uma emenda 
~9- presente EstatUtO terá o direito de denunciar S!.la adesão 
·no prazo de seis meses a partir da entrada em vigor da emenda. 
A denúncia terá efeito desde a data de su~ notificação ao 
GOvernO Üaliãno; que dela dará coõfiedlnento aOs-Outros Go
vernos participantes, assim como·ao Presidente do InstitUto. 

Artigo XX 

1. Todo Governo que pretenda aderir ao presente Esta
tuto notificará sua adesão por escrito ao Governo italiano. 

2. A adesão seiá feita pelo prazo de seis anos; será tacita
mente renovada de seis e_m seis anos, sal v o denúncia por 
escrito um ano antes da expiração de cada período. 

3. As adesões e denúncias serão notificadas aos Governos 
participantes pelo devemo italianO. 

Artigo XXI 

O presente Estatuto entrará em vigor desde que no mini
mo seis Governos tenham notificado sua adesão ao Governo 

-italiano. 
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Artigo XXII 

. O presente Estatuto, datado de 15 de março- de 1940, 
ficará depositado nos arquivos do Governo italiano. Cópia 
certificada conforme do texto será enviada, pelo Governo 
italiano, a cada um dos Governos particiPantes. · 

Interpretação do Artigo VII-a do Estatuto Orgânico, 
aprovada na XI• Sessão de Assembléia Geral, 30 de abril 
de 1953. 

A Assembléia Geral, 
Tendo em vista a Resolução que emendou o Estatuto 

orgâniCo do Instituto, adotada pela Assembléia em 18 de janei
ro -de 1952; considerando que nos teinios- da Seguil-dã:-frase 
do primeiro parágrãfo do artigo VII-a do Estatuto, relativo 
à competência do Tribunal Administrativo, "os litígio~ qu·e 
resultem das relações contx:atuais entre o Instituto e terceiros 
serão submetidos a este Tribunàl desde que esta competéricia 
seja expressament.._e_ reconhe-cida pelas partes no contrato que 
der lugar o litígio"; conside!ando a conve~iência de precisar 
o alcance da competênCia qUe pode ser atribuída ao Tribunal 
Administrativo e- víitude da dita disposição; 

Declara 

1. Que a expressão "os litígíos que resultem de relações 
contratuais entre ·o Instituto e terceiros" que poderão ser sub
metidas ao Tribunal Administrativo do Instituto nas condições 
previstas no artigo VII-a do Estatuto orgânico, visa exclusiva
mente aos litígios relativos às obrigações·sui"gidas de contratos 
concluídos entre o institutO- e terceiros. - --- -

2. Que ·a Cômpetêncíà dÕ Tribuna) Administrãtlvo em 
relação aos litfgíóS -sUrgidos de relações contratuais entre o 
Instituto e terceiros não pOderá Ser considerada como "expres
samente reconhecida" senão na medida em que este reconhe
cimehto resulte de um ato escrito. 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 71, DE 1992 

(N• 178/92, na Câmara dos Deputados) 

Aprova os textos do (1) Tratado de Extradição, 
(2) Tratado sobre Cooperação Judiciária em Matéiia 
Penal, e (3) Tratado Relativo à Cooperação Judiciária 
e ao Reco~ecimento Reciproco de Sentenças ein Maté
ria Civil, entre os Governos do Brasil e o da Itália, 
assinados em Roma, em 17 de outubro de 1989. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Ficam apri:lvàdos os textos do (1) Tratados de 

Extradição, (2) Tratado sobre Cooperação-Judiciária em Ma
téria Penal, e (3) Tratado Relativo à Cooperação Judiciária 
e ao Reconhecimento Recíproco de Sentenças em Matéria 
Civil, entre os Governos do Brasil e o da Itália, assinados 
em Roma, em 17 de outubro de 1989. · 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
dos referidos Tratados, bem como quaisqUer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição 
Federal acarretem encargos ou compromissos gravosos ao pa
trimónio nadOTial. 

Art. 2<? Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 678, DE 1991 

Excelentfssimos seiihOi-es_ Membros do. ConiiéSSO Nacio
nal, 

De conformidade _cOm o disposto no art. 49, inciso I, 
da ConstitUiçãO Fedeiais~ tê.iltiõ a ·hOnra de sUbmeter à elevada 
consideração de V. Ex~', àcompanhados de ExposiÇão de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
os textos do (1) Tratado de Extradição, (2) Tratado sobre 
Cooperação Judiciária em :Matéria Penal, e _(3) Ti_atado Rela
tivo à CooperaçãO Judiciáriã e ao Reconhecimen.t'o d'e Senten
ças em Matéria Civil, entre os_ governos do Brasil e da Itália, 
aSsinados em Roma, em 17 de out"ubro de, 1989. · 

Brasflia, 27 de novembro de 1991. - F. Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DJ/DA1/DE-I/545/JUST
LOO-H15, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1991, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES. . 
A S. Ex• o Sr. 
Dr. Fernando Collor, 
Presidente da Repüblica. · 
Sr. Presidente: · 
Tenho a honr~ de submeter à alta consideração de V. 

Ex• os anexos textos do (1) Tratado sobre Cooperação Judi
ciária em Matéria Penal, (2) Tratado Relativo à Cooperação 
Judiciária e ao Reconhecimento de Sentenças em Matéria 
Civil e (3) TratadO de EXtradição entre os GoVernos do Brasll 

-e- da Itália, assinados em Roma, em 17 de outubro de 1989, 
pelo então Ministro de Estado_ das Ré4lções Exteriõies, Ro
berto de Abreu Sodré, e pelo Ministro-dos NegócioS Estran
geiios da República Italiana, Gianrii de Michelis. · . 

-2. Os três instruinentos internacionais foram oportUna
mente remetidos para a deVida subnüssãO ao Poder Legisla
tivo, porém deixaram de ser encaminhados, em razão de lapso 

-s_6 agora detectado, cuja documentação se encontra em poder 
do Itamaraty. 

3. Esses Tratados com a República Italiana ampliam a 
cooperação Judiciária entre os dois paíSes ·muito além da atual 
prática e adotam moderna ,concepção de intercâmbiO.· Seu 
aJvo primordial é a agilização _do entendimento entre as· áreâs 
judiciárias doS dois países. - - ' - -

4. A IJlarca preponderante dos três_Tratados é_ fãcilitar 
a tramitação de pedidos formuJados por magistrados de ambos 
os países e retirar obstáculos desnecessários na traniitação 
de Cartas Rogatórias regulando questões de idioma e de des
pesas bem como dispensando a legalização de document_os. 
De modo particular, o Tratado Relativo à Cooperação Judi
ciária e ao Reconhecimento e Execução de Sentença em Maté
ria Civil disciplina a execução de sentença estrangeira, que, 
por sua complexidade na forma vigente, acaba poi levar à 
tlenegação de Justiça. Já o Tratado de Extradição dá às duas 
partes instrumento moderno e adequado para solucionar even
tuais problemas ao incrementar a comunicação entre aUtori-
dades dos dois países. · · 

5. As negociações para a confecção desses Tratados fo
ram Jongas, tendo havido diversas reuniões bilaterais tanto 
em Brasflia quanto em Roma. Do Jado brasileiro, os Tratados 
são fruto da cooperação_ entre o Itarnaraty e o Ministério 
da Justiça. -

6. Assim, submeto à alta apreciação de V. Ex~ o anexo 
projeto de mensagem ao Congresso Nacional, encaminhando 
os três Tratados à devida consideração do Poder Legislativo. 
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Aproveito a oportunidade parar enviar a V. Ex~, Sr. Presi
dente, a garantia do meu mais profundo respeito. 

TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE-A REPúBLTCA 
FEDERATIVA DO 

BRASIL E A REPÚBLICA ITALIANA 

A República Federativa do Brasil 
e 
A República Italiana 
(doravante denominados ''Partes"), 
Desejando desenvolver a operação na área judiciária em 

matéria de extradição, 
Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 
Obrigação de Extraditar 

Cada uma das Partes obriga-se a entregar_ à outra, me
diante solicitação, segundo as normas e condições estabele
cidas no presente Tratado, as pessoas que se encontrem em 
seu território e que sejam. prO-curadãS -pelas autoridades judi
ciárias da Parte requerente, para sererÍl submetidas a processo 
penal ou para a execução de uma pena restritiva de liberdade 
pessoal. 

ARTIG02 
Casos que Autorizam a Extradição 

1. Será concedida a extradiÇão por fatOs que-, segundo 
a lei de ambas as_ Partes, constituírem crimes puníveis com 
uma pena privativa de liberdade pessoal cuja duração máxima 
prevista for superior a- um ano, ou mais grave .. 

2. Ademais, se a extradição for solicitada para execução 
de uma pena, será necessário que o--período da pena ainda 
por cumprir seja su-perior a nove meses. · 

3 .. Quando o_ pedido de extradição referir~se a mais de 
um ·crime, e algum ou alguns deles n~o _atenderem: às condições 
previstas no pritrieiro parágrafo, a extradição, se concedida 
por um crime que preencha tais condições, poderá ser esten
dida também para os demais. Ademais, quando a extradição 
for solicitada para a·execução de penas privativas de liberdade 
pessoal aplicadas por crimes diversos, será concedida se o 
total das penas ainda por cumprir for superior a 9 meses. 

4. Em matéria de taxas, impostos; alfândega e câmbio, 
a extradição não poderá ser negada pelo fato da lei da Parte 
requerida não prever o mesmo tipo de tributo ou obrigação 
ou não contemplar a mesma disciplina em matéría fiscal alfan
degária ou cambial que a lei da Parte requerente. 

ARTIG03 
Casos de Recusa de Extradição 

1. A extradição não será concedida: 
a) se, pelo mesmo fato, a pessoa reclamada estiver, sendo 

submetida a processo penal, ou já tiver sido julgada pelas 
autoridades judiciárias da Parte requerida; 

b) se, na ocasião do recebimento do pedido, segundo 
a lei de uma das Partes, houver ocorrido prescrição do crime 
ou da pena; 

c) se o fato pelo qual é pedida tiver sido objeto da anistia 
na Parte requerida, e estiver sob a jurisdição penal desta; 

d) se a pessoa reclamada tiver sido ou vier à ser submetida 
a julgamento por um tribunal de exceção na Parte requerente; 

e) se o fato pelo qual é pedida for considerado, pela 
Parte r~querida, crime político; 

f) se a Parte requerida tiver razões ponderáveis para supor 
que a pessoa reclamada será_ submetida a atas de perseguição 
e discriminação por inotivo de raça, religião, sexo, ·naciona-
lidade, líng~a, ~pinião põlíti~a, ~ndição social ou _pessoal; 
ou que sua situação possa ser agravada por um dos elementos 
antes mencionados; 

g) se o fato pelo qual é pedida constituir, segundo a 
lei da Parte requerida, crime exclusivamente militar. Para 
os fins deste Tratado, consideram-se exclusivamente militares 
os crimes previstos e puníveis pela lei militar, que não consti-
tuam criffl~s de d~reito comum._ -

ARTIG04 
Pena de Morte 

A extradição tampouco será concedida quando a infração 
determinante do pedido de extradição for punível com pena 
de morte._ A Parte requerida poderá condicionar a extradição 
à garantia prévia, dada pela Parte requerente, e tiâa com 
suficiente pela Parte requerida, de qlle tal pena não será im~ 
posta, e, caso já o tenha sido, não será executada. 

ARTIGOS
Direitos Fundamentais 

A extradição ta,mpouco será concedida: 
a) se, pelo fato pelo qual for solicitada, a pessoa recla

mada tiver sido ou vier a ser submetida a um procedimento 
que não assegure os direitos mínimos de defesa. A circuns
tância de que a cmfdenação tenha ocorrido ã revelia não consti
tui, por si só, motivo para recusa de extradição; 

b) se houver fundado motivo para supor que a pessoa 
reclamada será submetida a pena ou tratamento que de qual
quer forma configure uma violação dos seus direitos Iunda· 
mentais. -

ARTIGOó 
Recusa Fac-ultativa da Extradição 

1. Quando a pessoa reclamada, no momento do recebi
mento do pedido, for nacional do Estado requerido, este não 
será obrigado a entregá-la. Neste caso, não sendo concedida 
a extradição, a Parte requerida, a pedido da Parte requerente, 
submeterá_ o caso às suas autoridades_ competentes para even
tual instauração de procedimento penal. Para tal finalidade, 
a Parte requerente deverá fornecer os elementos_ úteis. A 
Parte requerida comunicará sem demora o andamento dado 
ã causa e, posterióimente, a dedsão final. 

A extradição poderá igualmente ser recusada: __ 
a) se o fato pela qual for pedida tiver sido cometido, 

no todo ou em parte, no território d3 Parte requerida ou 
em lugar considerado como tal pela sua legislação; 

b) se o fato pela qual for pedida tiver sido cometido 
fora do território das Partes, e a lei da Parte requerida não 
previr a punibilidade para o mesmo quando cometido fora 
do seu território. - - --

ARTIG07 
Limites à Extradição 

A pessoa extraditada não poderá ser submetida a restrição 
da liberdade pessoal para execução de uma pena, nem sujeita 
a outras medidas restritivas, por um fato anterior ã entrega; 
diferente daquele pelo qual a extradição tiver sido concedida, 
a menos que: 

a) a Parte requerida estiver de acordo, ou 
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b) a pessoa extraditada, tendo. tido oportunidade de fazê
lo, não tiver deixado o territódo âa Parte à qual foi entregue, 
transcorridos 45 dias da sua liberação defiriitiva, ou;-terido-o 
deixado, tenha voluntariamente regresSado. 

2. Para o fim do previsto na letra a) do parágrafo 1 
acima, a Parte requerente deverá apresentar pedido instruído 
com a documentação prevista no artigO XI; acompat:tlJ.ado 
das declarações da pessoa reclamada, prestadas perante auto
ridade judiciária da. dita Parte, para instrução do pedido de 
extensão da extradição. -- -- -- - -

3. Quando a qualificação do fato imputado vier a modi
ficar-se durante-o processo, a pessoa extraditada somente se-rá 
sujeita a restrições à sua liberdade pessoal na medida em 
que os elementos constitutivos do crime que correspondem 
à nova qualificaçãõ' aUtOrizarem a extradição. 

4. A pessoa extraditada não poderá ser entregue a um 
terceiro Estado, por um fato anterior à Súã. entrega, a menos 
que a Parte requerida o permita, ou na hipótese do parágrafo 
I, letra b). 

5. Para os fins previstOs no parágrafo pfeCedeO.te, a Par
te à qual tiver sido entregue a pessoa extraditada deverá forma
lizar um pedido ao qual juntará a solicitação de extradição 
do terceiro Estado e a documentação que o instruiu. Tal pedi
do deverá ser acompanhado de declaração prestada pela pes
soa reclamada perante uma autoridade judiciária da dita Parte, 
com relação à sua entrega ao terceiro Estado. 

ARTIGOS 
Direito de Defesa 

A pessoa reclamada serão facultadas defesa, de acordo 
com a legisação da Parte requerida, a·assistência de um defen
sor e, se necessário, de um intérprete~- - ~ -

ARTIG09 
Cômputo do Período de Detençiio 

O período de detenção imposto à pessoa extraditada na 
Parte requerida para finS do processo de extradição será com
putado na pena a ser cumprida na Parte requerente. 

ARTIGO 10 
Modo e Línguas de Comunicação 

1. Para os fins do presente tratado, as comunicações 
serão efetuadas entre o MinistériO -da Justiça da República 
Federativa do Brasil e o "MiníStério de Grazia e Guistizia" 
da República Italiana, ou pof via diplomática. 

2. Os pedidos de extradição e outras comuniCâçOês-se- -
rão apresentados na língua da Parte requerente, acompanha
dos de tradução na língua da Parte requerida. 

3. 'Em caso de urgência~ pOderá ser dispensada a tradu
ção do pedido de prisão preventiVa e docutllentos correlativas. 

4. Os atos-_e documentos trãD.smifidOs POr fOrça da apli
cação do presente Tratado serão isentos __ de qualquer forma 
de legalização. 

ARTIGO 11 
Documentos que FundaMental o Pedido 

1. O pedido de extradição deverá se-r acompanhado de 
original ou cópia autenticada da medida restriHVa da liberdade 
pessoal ou, tratando-se de pessoa condenada, da sentença 
irrecorrível de condenação, com a especificação da pena ainda 
a ser cumprida. 

2. __ 0s documentos apresentados deverão conter a descri
ção precisa do fato, a data e o lugar onde foí cometido, a 

sua qualificação jurídica, asstni como. os elementos necesários 
pâra determin.ar·a-identidade da pessoa reclamada e, se possí
vel, sua fotografia e sinais- particulares. A esses documentos 
deve ser anexada cópia das disposições-legais da Parte reque
rente aplicáveis ao fato, bem como aquelas que se refiram 
à prescrição do crime e da pena. 

3. A Parte requerente apresentará também indícios ou 
provas de que a pessoa reclamada. se encontra no território 
-~~?arte requerida. 

ARTIGO 12 
Suplemento de Informação 

Se os elementos oferecidos pela Parte requerente forem 
considerados insuficientes ·para permitir decisão _sobre o pedi
do de _extradição, a Parte requerida solicitará um suplemento 
de informações, fixando um prazo para este fim. Quando 
houver pedido fundamentado, o prazo poderá ser prorrogado. 

ARTIGO 13 
__ Prisão Preventiva 

L Antes que seja entregue o pedido de extradição, cada 
Parte .poderá determinar, a pedido da outra, a prisão preven
tiva da pessoa, ou aplicar_contra ela outras medidas coercitivas. 

2. No pedido de prisão preventiva, a Parte requerente 
deverá declarar que, contra essa pessoa, foi imposto uma 
medida restritiva da liberdade pessoal, ou uma sentença defini
tiva de condenação a pena restritiVa da liberdade, e que pre
tende apresentar pedido de extradição. Além disso, deverá 
fornecer a descrição- dos fatos, a sua qualifícação jurídica, 
a pena cominada-, a pena ainda a ser cumprida e os elementos 
l)ecessários p~ua a ldentificâção-da pessôa~bem Como írldícios 
existentes sobre -sua localizãção nO território da Parte reque
rida. O pedido de prisão preventiva pO-ãei'á- ser ap!eSerifãdo 
à Parte requerida também através da Organização I:tltema-
cional de Polícia Criminal --INTERPOLo- -

3. A Parte re_querida informará imediatamente à outrã. 
Parte sobre o seguimento- dado ao pedido, comunicando a 
data da prisão- ou da aplicação de outras medidas coercitivas: 

4. Se o pedido de extradição e oS dOCumentos indiCados 
no Artigo XI, parágrãfo 1 não chegarem à Parte requerida 
até 40 dias a partir da data da comunicação prevista no pará
grafo terceiro,- a prisão preventiva ou aS-demais medidas coer
citivas perderão eficácia. A revogação não itnpedírá-uma D.ova 
prisão ou a nova aplicação de medidas coercitivas~- ilem a 
extradição_. se _o pedido de extradição chegar após o venci
mento do prazo acima mencionado. 

ARTIG014 
Decisão e Entrega 

1. A Parte requerida informará sem demo rã à- Parte 
requerente sua decisão quanto· ao pedido de extradição. A 
recüsa,·mestno parcial, deverá ser motivada. 

2. Se a extradição for concedida, a Parte requerida in
formar~ à Parte requ~~:_ente, especificando o lugar da entrega 
e a data a partir da qual esta poderá ter lugar, dando também 
informações precisas sobre as limitações da liberdade pessoal 
que a pessoa reclamada tiver sofrido em decorrência -da extra
dição. 

3. O Prazo para a entrega será de 20 dias a partir da 
data mencionada no parágrafo· anterior. Medi3.nte sOlicítaÇãO 
fü.liâamentada da Parte requerente, poderá ser prorrogado 
por mais 20 dias. 
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4. A decisão de concessão da extradição perderá a eficá
cia se, no prazo determinado, a Parte requerente não proceder 
à retirada do extraditando. Neste caso, este será posto em 
liberdade, e a Parte requerida poderá recursar-se a extraditá-lo 
pelo mesmo motivo~ 

ARTIGO 15. 
Entrega Diferida ou Temporá~a 

1. Se a pessoa reclamada for submetida a processo pe
nal, ou deva cumprir pena- em território da Parte requerida 
por-um crime que não aquele que motiva o pedido de extradi
ção, a Parte requerida deverá igualmente decidir sem demora 
sobre o pedido de extradição e dar a conhecer sua decisão 
à outra Parte. Caso o pedido de extradição vier a ser acolhido, 
a entrega da pessoa extraditada poderá ser adiada até a coilclu
são do processo penal ou até o cumprimento d~ pena. 

2.. Todavia, a Parte requerida poderá, mediante pedido 
fundamentado, proceder à entrega temporária da pessoa ex
traditada que se encontre respondendo a processo penal em 
seu território, a fim de permitir o desenvovimentõ de processo 
penal na Parte requerente, mediante acordo _entre as. duas 
partes quanto a prazos e procedimentos. A pessoa tempora
riamente entregue permanecerá detida durante sua estada no 
território dã Parte requerente e será recambiada à Parte reque
rida, segundo os termos ~cordados. A duração dessa detenção, 
desde a data de saída do territóriO ·aa: Parte téCJ.üerida até 
o regresso ao mesmo território, será_ c0mpi.it3.da na ·pena: a 
ser imposta ou executada na Parte requerida. 

3. A _entrega da pessoa extraditada poderá ser igual-
mente adiada: ~ - _ . - - _ 

a) quando, devido a enfermidade grave, o tra_nsporte da 
pessoa reclamada ao território da Pa_rte requerente-puder cau
sar-lhe perigo de vida; --

b) quando razõe-s humanitárias, determinadas por cir
cunstâncias excepcionais de caráter pessoal, assim _o exigirem, 
e se a Parte requerente estiver de_ acordo. -

ARTIG016_ 
Comunicação da Decisão 

A Parte que .obtiver a extradição comunicará à que a 
concedeu_ a decisão final proferida no processo que deu origem 
ao pedido de extradição. 

ARTIGO 17 
Envio de Agentes 

A Parte requerente poderá enviar à Parte requerida, com 
prévia aquiesscência desta, agentes devidamente autorizados, 
quer para auxiliarem no _reconheçimento da identidade do 
extraditando, quer para o conduzirem ao territ6.rio- da primei
ra. Esses agentes 11-_ão poderão exerce~ aro·s-de autoridade 
no território ·da Parte ieqtierida e ficarâO sübOrdinados à legis
lação desta. Os gaStOS que fiZerem cOri:-erão por c01ita da 
Parte requerente. 

ARTIGO 18 
Entrega de Objetivos 

1. Dentro dos limites impostos por sua própria lei, a 
Parte requerida seqüestrará e, caso a extradlç.ão vier a ser 
concedida, entregará à Pl:!-rte requer~nte_1 para fiils de prova 
e a seu pedido, os objetiYoS.$Q..bre os quais qu--iiiediáijte· Os 
quais- tiver sido cometido o crime' ou qu_e c,onstituírem seu 
preço, produto ou .lucro. 

2. Os objetivos mencionados no parágrafo precedente 
também serão entregues se, apesar de ter sido concedida __ a 
extradição, esta não puder concretizar-se devido à_ morte ou 
à fuga da pessoa extraditada. 

;_, 3. A P,arte _requerida poderá conservar os objetivos 
mencionados no parágrafo 1 pelo tempo que for necessário 
a· uril procedimento penal em curso, ou poderá, pela mesma 
razão, entregá7los sob a condição de que sejam restituídos. 

4. _ Serão resguardados os direitos da Parte requerida 
ou de terceiros sobre os objetos entregues. Se se configurar 
a existência de tais direitos, ao fim do processo Os obJetivos 

. serão devolvidos sem demora à Parte requerida. 

ARTIGO 19 
Trânsito 

1. . O trânsito, pelo território de qualquer das Partes, 
de pessoa entregue por terceiro Estado a uma das Partes, 
será permitido, por decisão da autoridade competente, me
diante simples solicitação, acompanhada da apresentação, em 
original ou cópia autenticada, da documentação completa re
ferente â extradição, bem com da indicação dos agentes que 
acompanham a pessoa. Tais agentes fic:lião suje1tõSãs condi
ções do Artigo 16. 

2. O trânsito poderá ser recusado quando fato que de
terminou a extradição seja daqueles que, segundo este tratado, 
não a justific3.riam, ou por gr~~~ ·ra:::Zões_ d~_ ordem públiCa. 

3~ No caso de transporte aéreo em que não seja prevista 
aterrissagem, não é necessária a atitOdzação da Parte cujo 
território é sobrevdado. De qualquer modo, esta Parte deverá 
~e! infot:mada com ant~edência, do trânsito, pela outra Parte, 
que fornecerá os dados relativos à identidade da pessoa, as 
indicações sobre o fato cometido, sobre sua qualificação jurí
dica e eventualmente sobre a pena a ser cumprida, e atestará 
a exiStência de uma medida restritiva da liberdade pessoal 
ou de uma sentença irrevogável com pena restritiva da liber
d~de pessoal. Se_ ocorrer a aterrissagem, esta comunicação 
produzirã os mesmos _efeitos do pedido de PrisãO preventiva 
prevista pelo Artigo 13. 

ARTIGOZO 
Concurso de Pedidos 

Se uma Parte e outros Estados solicitarem a extradição 
da mesma pessoa, a Parte requerida decidirá, tendo em conta 
todas as circunstâncias inerentes ao cisO. 

ARTIG021 
Despesas 

L As despesas relativas à extradição ficarão a -carg0 
da Parte em cujo território tenham sido efetuadas; contudo, 
as referentes a transporte aéreo para a entrega da pessoa 
extra~itada correrão por conta da Parte requerente. 

2. _As despesas relativas ao trânsito ficarãO a cargo da 
Parte requerente. __________ _ 

ARTIG022 
Disposições Finais 

1. O presente Tratado é sujeif(fà iãtificação. Os instfu~ 
mentes de ratificação serãó trocados em Brasília. 

2. O presente ·Tratado entrará em vigor no primeiro 
dia do segundo mês sucessivo ao da troca dos instrumentos 
de ratificação. 

-- 3. O preSente Tratado vigorar-á Por tempo -indetermi
nado~ 
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4 Cada Parte pode, a qualquer momento, denunciar 
o presente Tratado. A denúncia terá efeito 6 meses após a 
data em que a outra Parte t,enha recebido a respectiva notifi-
cação. · 

Feito em Roma, aos 17 dias do mês de· outubro de 1989, 
em dois exemplares originais, nos i~iomas português e italiano, 
sendo ambos os· textos igualmente· autênticoS. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Roberto 
de Abreu Sodré 

Pelo Governo da República Italiana: Gianni de Michelis 

TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERTIVA DO 
BRASIL E A REPÚBLICA 

ITALIANA SOBRE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA EM 
MATÉRIA PENAL . 

A República Federativa do Brasil 
e 
A República Italiana 
(doravante denominadas "Partes"); ._ 
Desejando intensificar suas relações no campo da coope-

ração judiciária, 
Acordam o seguinte: 

Artigo I 
Objeto da Cooperação 

1. Cada uma das Partes, a pedidO, preStará à outra Par
te, na forma prevista no presente Tratado, ampla cooperação 
em favor dos procedimentos penais conduzidos pelas autori
dades judiciáriaS da Parte requerente. 

2. Tal cooperação compreenderá_, especialmente, a co
municação de atos judiciais;- o interrogatório de indicados 
ou acusados, a coleta de provas, a transferência de presos 
para fins de prova, a informação dos antecedentes penais 
das pessoas e a informação sobre as condenações penais impos
tas aos· cidadãos da outra Parte. 

3. A cooperação-ilãO cOmpreeriderá a execução de me
didas restritivas da liberdade pessoal nem a execução de con
denações. 

4. Cada Parte poderá requerer à outra informações refe
rentes a legislação e jurisprudência. 

Artigo 2 
Fatos que dão lugar à Cooperação 

1. A cooperação será prestada ainda que os fatos que 
deram origem ao processo não constituam crime perã.nte a 
lei da Parte requerida. 

2. Para a execução de revistas pessmlis, apreensão e 
seqüestro de bens, a cooperação somente ~erá prestada se 
o fato que originOu o proceSso na Parte requerente for previsto 
como crime também na lei da Parte requerida ou, ainda, 
se fica:fcomproVado que o acusado manifestou expressamente 
seu consentimento.-Para a execução de interceptação de tele
comunicações, a cooperãÇão somente será prestada se, em 
relação ao crime tipificado no processo e em citcU.nstâricias 
análogas, tal interceptação for admissível em procedinlentos 
penais da Parte requerida. 

Artigo 3 
Recusa da Cooperação 

1. A cooperação será recusada: 
a) se os atos solicitados forem vedados pela lei da Parte 

requerida, ou contrárioS "ã.os princípios fuild3.mentais de seu 
. ordenamento jurídico; - · 

b) s~ o fato tipicado no processo for conSiderado, pela 
Parte requerida, crime político ou criine exclusivamente mi-
litat· . 

'c) se a Parte reqúerida tiVer fundados motivos para adriu
tir que considera·ções relativas a raça, religião, sexo, nã.ciona· 
lidade, idioma, opiniões políticas ou condições pessoais e so
ciais poderão- inflUir negativamente no dêsenvolVimento ou 
conclusão do processo; 

d) se o acusado já_ tiver sido julgado pelo mesmo fato 
na Parte requerida~ e não houver escapado à execução da 
pena; 

e) se a Parte requerida considerar que a prestação da 
cooperação pode comportar prejuízo à própria soberania, se
gurança ou a outros interesses nacionais essenciais. 

2. .No entanto, nos casos previstos nas letras b) c) e 
d) do parágrafo 1, a cooperação será prestada se for demons
trado que o acusado manifestou livremente seu consentimen
to.-

3. A Parte reqUerida deVerá-informar-prontamente à 
Pa_rte requerente- ã decisão de não atender, no todo ou em 
parte, o pedido de coo~a~o, indica~do seus ni~tivo~_·_ 

Artigo 4 
EnviO de Comunicações 

- -1. As Partes enviarão as comunicações e a documen
tação prevista no presente Tratado por intermédio das respec-
tivas Autoridades Centrais. · 

2. - Para o_s fins do presente Tratado, Autoridade Central 
para a República Federativa do Brasil será o Ministério da 
Justiça e, para a República Italiana, o "MinistériO di GraZ:ia 
e Giustizia". 

3. É admitida também a transmissão por via diplomá
tica. 

Artigo 5 

Idiomas 
1. Os pedidos de cooperação judiciáriã e os documentos 

que os instruem serão redigidos no idioma da Parte requerente 
e acompanhados de tradução oficial no idioma da Parte reque
rida. 

2. Os aios e documentOs relativos ao cumprimento de 
cã.tta-rogatória serão remetidOS à: Pa-rte reqUerente no idioma 
da Parte requerida. 

3. Os pedidos de infonnaçóes referentes a legislação 
e jurisprudência serão formulados no idioma da Parte reque
rida, e as respostas serão tran~mi~das nesse mesmo idioma. 

Artigo 6 
Dispensá _da Legalização 

Para os fins do presente Tratado, os a tos, cópias e tradu
ções redigidas ou autenticados pela autoridade competente 
de cada Parte, que contenham a assinatura e o timbre ou 
o selo oficial, estarão isentos de qualquer forma de legalização 
para serem utilizados perante as autoridades da outra Parte. 

Artigo 7 

Requisitos do Pedido 

1. O pedido de cooperação judiciária deverá conter as 
seguintes indicações: -: 

. a) a autoridade judiciária prõcessaote e--ã- quãlifiCação 
do acusado, assim como_ o objeto_~ ~ r.l~~ur~za_ dg_processo 
e" às narinas penais" aplicáveis 'ao caso; 

b) o objeto e o motivo do pedido; 
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c) qualquer outra indicação útil para o cumprimento dos 
atos solicitado e, em particular, a identidade e, se possível, 
o endereço da pessoa a quem se refere o pedido. 

2. O pedido, se tiver por finalidade, a coleta de provas, 
apresentará uma exposição- su_mária_ dos fatos _e, quando se 
tratar de interrogatório ou acareação, a iridicação das pergun~ 
tas a serem formuladas. -

Artigo 8 

Cumpriinento de Cattas Rogatórias 

1. Para o cumprimento de carta rogatória, aplicar-se-á 
a lei da Parte requerida. Caso a Parte requerente solicite 
que o cumprimentO se faça com observância de indicações 
particulares, a Parte requerida seguirá tais indiCaçõeS, -desde 
que não .contrariem os princípios fundamentais de seu próprio 
ordenamento jurídico. _ 

2. Se _os dados e O$ elementos fo~ec~dos pela Parte 
requerente forem- insuficientes para permitíf o cumprimento 
de carta rogatória,-a Parte requerida, caso não possa supri-los 
diretainente, solicitará à Varte requerida os elementos comple
mentares necessáriOs. 

3. Se a Parte requerente o solicitar. a Part_e requerida 
informará a data e o local em que serão cumpridos os atos 
solicitados. . ..... _ "~ ~- . ,- _ . _ _ _ .... . . 

4. A carta rogatói"ia deverá ser cumprida no menor pra~ 
zo possível. No entanto, o cumprimento dos atos solicitados 
poderá ser adiado ou subordinado ~ deterwinJt:das condições, 
quando necessário para o andamento de um processo penal 
em curso na Parte requerida. 

5. .-CasO nãó tenha sido possível dar cumprimento à carta 
roga_tória, ou se o cumprimento dos atos for adiado submetido 
a determinadas cOOdições, de conformidade com o parágrafo 
4, a Parte requerida informará de imediato a Parte requerente, 
indicando os motivos. 

Artigo 9 .. _ 
Transmíssão de Documehtos e de Objetos 

1. Quando o pedido de cooperação tiver por objeto 
a. entrega de atos ou documentos, a Parte re_g_l!~rip.~ __ terá a 
faculdade de entregar apenas cópias ou fotocópias autenti
cadas, slavo se a Parte requerente solicitar eXpressamente 
os originais: 

2. Os atos e documentos originais, assim cõfuo os obje
tos enviados em _ cu_m.prhrtertto a um pedido de cooperação 
judiciária, deverão ser devolvidos assim que possível pela Par
te requerente, a menos que a Parte requerente manifeste de
sinteresse pela devolução. 

Artigo 10 
Comunicação de Atos 

1. O pedido que tiver por finalidade a comunicação 
de atas judiciais deverá ser transmitido pelo menos 90 (noven
ta) dias antes do térmffip do prazo útil para a sua efetivação. 
Em caso de urgência, a Parte requerente fará o possível para 
cumprir o ato no menor prazo possível. 

2. A Part~ requerida fará prova da entrega da comuni
cação mediante recibo datado e assinado pelo destinatário 
ou por certidão das condições e, da data de sua efetivação, 
contendo o nome completo e a qualificação da pessoa que 
recebeu o ato. Se o ato a ser comunicado for _t~_ansmitido 
em duas vias, o recibo ou comprovante será leito na có}>ia 
a ser restituída. 

Artigo 11 

Comparecimento de Pessoas Perante 
a Parte Requerente 

1. Se o pedido tiver por objeto a citação ou intíntáção 
para comparecimento perante autoridade da Part~ r~qu,e:r~n
te, o acusado, a testemunha ou o perito que não compareceram 
não- poderão ser submetidos, na Parte r~querida, a _sanções 
ou medidas coercitivas. 

2. A testemunha ou perito que atender à intimação terá 
direito ao reembolso de despesas e ao pagamento de indeni
zação, conforme previsto na lei da Parte requerente. 

Artigo 12 
CompareCimento de Pessoas 

na Parte Requerida 

Quando o pedido tiver por finalidade a intimação de 
_flessoa~ para a prática de a tos rio território' da Parte requerida, 
esta poderá aplicar as medidas coercitivas e as sanções pre
vistas na sua própria lei para o caso de desobediência. Quando 
se tratar de citação do acusado, a Parte r~querente deverá 
especificar as medidas aplicáveis, conforme a suá lei, rtão 
podendo a Parte requerida exced~r tais medidas. -

Artigo 13 
Comparecimento de Pe_ssoãs Presas 

1. Se a Parte requerente solicitar ·o comparecimento, 
corno testemunha ou para fins de acareação, perante autori
dade judiciária, ·ae uma-pessoa presa no território da Parte 
requerida, tal pessoa será_ transferida provisoriamente para 
o território da Parte requerente, com a condição de sei restiu
tída dentro do prazo fixado pela Parte requerida e com reserva 
das disposições do Artigo 14. 

2. A transferência será recusada: 
a) se a pessoa detida não o consentir; 
b) se a- ir3risferênci3. puder vir a prolongar o período 

da prisão; 
- -c) se, a juízo das autoridades competentes da Parte re

querida, subsistirem razões imperativas que -impossibilitem 
a efeti vação da medida. 

3. A menos que a Parte requerida solicite que a pessoa 
transferida seja posta em liberdade, a mesma deverá perma
riecer no território da Parte requerente sob prisão. 

·Artigo 14 
Imunidades 

1. Quando o pedido tiver por objeto a citaçãQ oU intima
ção de um acusado, tt::stemunha 0\1 perito, para comparecer 
perante autoridade da Parte recjUei:ida, a pessoa citada ou 
infiinada, tendO Comparecido, não poderá ser submetida a 
prisão, medida de segurança ou outras medidas restritivas 
de liberdade pessoal por fatos anteriores à comunic3ç_ão da 
citação ou intimação. _ _ _ _ 

2. A imunidade prevista no parágrafo 1 cessará quando 
a testemunha, perito ou aCusado,- tendo tido oportunidade 
de deixar o território da Parte requerente, até quinze dias 
depois de dispensado pelas autoridades judiciárias, tiver deci~ 
dido permanecer no citado território ou a ele ·nver volunta~ 
riamehte retornado. 

Artigo 15 
Comunicação de Condenações 

Cada ParteJiiformará anualmente à outra Parte as senten
ças de c6lldenação üilpóstas, pé1as süas próprias it:uto.ôâadeS 
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judiciárias, aos cidadãos de tal Parte residelltes em seu _terri-
tório. -

Arti~o 16 
Antecedentes Criminais 

As certidões de antecedentes criminaís necess-ifriaS para 
o andamento de um processo penal na Parte requerente serão 
transmitidas a essa Parte sempre que. nas mesmas CitcunS
tânciaS, tais antecedentes puderem ser fornecidos para as auto
ridades judiciárias da Paite requerida. 

Artigo 17 
Despesas 

1. Correrão_ por conta da Parte requerida as despesas, 
decorrentes da prestação da cooperação. 

2. Correrão por cOnta da Parte requerente as despesas 
referentes à transferência de pessoas presas e as respectivas 
despesas de viagem e estada e as indenizações de testemunhas 
o peritos, qUe tenham comparecido no seu território. As des
pesas relativas à realização de perícias no território da Parte 
requerida serão adiantadas por esta última e, posteriormente, 
reembolsadas pela Parte requerente. 

Artigo 18 

Ratificação e Entrada em Vigor 
1. O presente Tratado será ratificado. Os Instrumentos 

de Ratificação serão-trocados em Brasília. 
2. O presente Tratado entrará -em vigor no primeiro 

dia do segundo mês sucessivo àquele da troca dos Instrumentos 
de Ratificação. · · . . 

3. O presente Tratado vigorará por prazo indeteririi'
nado. 

4. Cada unla das Partes poderá denuD:ciá-lo a qu~lquer 
momento. A denúncia terá efeito seis meses após a data em 
que a outra Parte receber a respectiva notificação. -

Feito em Roma aos 17 dias do mês de outubro de 1989, 
em dois originais nos idiomas: português e itaiiano, sendo am-
bos os textos igualmente autênticos. - --

Pela República Federativa do Brasil: Roberto de Abreu 
Sodré · 

Pela República Italiana: Gianni de Michdis: 
Tratado relativo à cooperação judiciári_a e ao reCOUhe

cimento e execução de sentenças em matéria civil, entre a 
República Federativa do Brasil e a República Italiana. 

A República Federativa do Brasil 
A República Italiana 
(doravante denominadas ''Partes''), 
Desejando intensifica~ suas relações no campo da coope-

ração judiciária. -- ---
Acordam o seguinte: 

Título I 

Objeto do Tratado 

Artigo 1 

Âmbito de Aplicação 

1. As disposições do presente Tratado aplicam-se a to
das as matérias cíveis, inchiSive aqueias referentes ao direito 
comercial, direito áe família e direito do trabalho. 

2. Cada uma das Partes, a pedido e na forma prevista 
no presente Tratado, prestará, à outra Parte, cooperação para 
o cumprimento dos ates e dos procedimentos judiciários, em 

particular procedendo à comunlcapão de atas judiciais, obten
ção e remessa de provas, assim como perícias e audiências 
d(,ls partes processuais e das testemunhas, b_eiJl cqmo à trans
missão dos atos respectivos. 

-3_, Cada úma das Partes reconhecerá e declarará exeqüf
veis, como previsto no presente Tratado, as sentenças profe
ridas em matéria civil pela autoridade judiciária da outra Parte, 
como também as disposições relativaS aó ress3rciamento de 
danos e à restituição dos bens contidos na sentença penal. 

4. Cada Parte poderá requerer à outra informações refe
rentes às suas leis, regulamentos e jurisprudência. 

Artigo 2 
Recusa da Cooperação·, do 

Reconhecimento e da 
Execução 

A cooperação judiciária, o reconhecimento e a exeCução 
de atas e sentenças serão negados se forem contráriOs -à Ordem 
pública da Parte requerente. · 

Título II 
Disposições GeraiS · 

Artigo 3 

Autoridade 
1. Para os fins do presente T~atado~ entender-se-á por 

autoiidade judiciária aquela que for competente, segundo a 
própria lei, para os procedimentos previstos neste Tratado. 

___ 2. Para os fins do presente Tratado, a Autoridade Cen
tral da República Fed~rativa do Brasil é o Ministério da)usti· 
_ça, e da República Italiana, o "Millistero de Grazia e GiuS-
tizia". · 

Artigo4 

Modalidade das Comunicaqéi"es 

1. As Partes enviarão as comunicaÇões e a doc'umen
tação prevista pelo presente Tratado por intermédio de suas 
Autoridades Centrais, a menos que norm,as- específicas do 
presente Tratado disponham diferentemente. 

2. É admitida também a transmissão por via diplomá
tica. 

Artigo 5 

Proteção Jurídica 

1. Os cidadãos de cada uma das Partes beneficiar-Se-ão, 
no território da outra Parte, no que se refere à sua pessoa 
e aos seus bens, dos mesmos _di_reitos e __ da mesma proteção 
jurfdica dos cidadãos nacionãis. _ _ --- - _ 

2. Os cidadãos de cada uma das Partes terão acesSo 
às autoridades judiciárias_ da ou tia Parte para a garantia e 
defesa de seus direitos e interesses, nas mesmas condições 
dos cidadãos desta outra Parte. 

Artigo 6 

Pessoas Jurídicas 

As disposições do presente Tratado aplicar-se-ão, no que 
couber, também às pessoas jurídicas constituídas conforme 
a legislação de urna das Partes. 

Artigo 7 
Idiomas--

1. . Os p(idiâos de cooperação judiciária e os documentos 
que os instruem serão redigidos no idioma da Parte requerente 
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e acompanhados de tradução oficial no idioma da Parte reque
rida" 

2. Os documentos referentes ao cumprimento de carta 
rogatória serão remetidQS à P~e r~querente no idioma, da 
Parte requerida. - -- - ---

3" Os pedidos de informação relativos à legislação e 
juri.sprudênC:ia serão formulados no idioma da Parte reque
rida, e as respostas serão transmitidas nesse mesmo idiioma, 

Artigo 8 

Despesas 

A prestação da cooperação não dará lugar ao reembolso 
de despesas. Entretanto, a Parte requerida terá direito ao 
reembolso das despesas feitas com peritos, testemunhas, intér
pretes? bem como com o cumprimento de cartas rogatóri_as, 
com observância das indicações especiais previstas no Artigo 
15, parágrafo I, do presente Tratado" 

Artigo 9 
Dispens-a da "Cautio J udicatum Solvi" 

1. Aos cidadãos residentes ou domiciliados no território 
de uma das Partes que sejam autores ou intervenientes·pera!ite 
as autoridades judiciárias d.a outra Parte, não poderá ser tmw 
posta, em razão de sua qu~l~~ade de est~an&eiros, o!' _POr 
não serem residentes ou dom1c1hados no terntóno desta últliDa 
Parte, nenhuma .. cautio judicatum solvi" relativa às despesas 
do processo. . -

2. Se a pessoa dispensada da ''cautio judi~tum solvi" 
for condenado ao pagamento das custas do processo, mediante 
sentença transitada em julgado proferida pela autoridade judi
ciária de uma das Partes, a sentença será executada sem custas, 
a pedido· de quem de direito, no território da Qutra ~~~e. 
O pedido e seus anexos serão apresentados em.confonmdad~ 
com o disposto no Artig<? 19 do presente Tratado, e a auto~w 
dade judiciária competente para deliberar sobre a ex~cuçao 
limitarwse·á a declarar se a sentença sobre as custas~ ~x~q"l!fvel. 

Artigo 10 

PatroCínio Gratuito e Dispensa das Taxas e Adiantamentos 

1. Os cidadãos de cada uma das Partes beneficiar-se-ão, 
no território da outra Parte, nas mesmas condições e na mesma 
medida que os cidadãos desta, do patrocínio gratuito para 
os processos cíveis. 

2. Os cidadãos de cada uma das Partes beneficiar-se-ão 
igualmente, no territ6rio da outra Parte, nas mesmas condi
ções e na mesma medida que os cidadãos desta, da isenção 
de taxas e antecipações de custas judiciais, despesas proces
suais, como também de quaisquer outras vantagens previstas· 
em lei. 

3. .As disposições dos parágrafos anteriores aplicar-se·.: 
ão a todo o processo, compreendendo também a execução 
de sentenças. 

4. Os benefíCiOs preVistos-nos parágrafOs'á"ntériores, ca
so -dependam da situação pessoal ou patrimonial do reque
rente, serão concedidos com base no~ atestados emitidos pela 
autoridá.de competente da Parte em cujo território o re·qu:e:: 
rente resida. Caso o requerente não tenha residência no terri
tório de nenhuma das partes, tal atestado será emitido pelas 
autoridade competentes da Parte da qual é cidadão, segundo 
a Lei desta. 

Artigo 11 

Validade dos Documentos Públicos 

Os documentos públicos, assim considerados por uma 
das Partes terão, na aplicação do presc:;:nte Tratado Igual força 
probatória perante a Outra Parte, conforme a legislação desta 
última Parte. 

Artigo 12 

Dispensa de Legalização 

-Para os fins do presente Tratado, os atos, as cópias e 
as traduções redigidas ou autenticados pela autoridade compe
tente de cada Parte, que contenham a assinatura e o timbre 
ou o selo oficial, ficarão isentos de qualquer forma de legali
zação para serem utilizados perante as autoridades da ou~ra 
Parte. 

" "-Artigo 13 

Transmissão de Documentos Referentes ao Estado Civil 

Cada Parte, a pedido, remeterá à outra Parte cópia dos 
atos e· certidões do registro· ciVil necessário para uin processo 
judicial, observados os limites impostos pela lei da Parte reque
rida. 

Título III 

Cartas Rogatórias 

Artigo 14 
Requisitos do Pedido 

-· . - -

O pedido de cumprimento de carta rogatória deverá in-
cluir: · · --

a) a autoridade judicíáiia reqUerente; 
b) a autoridade judiciária requerida, quàndo possível; 
c) o seu objeto, com especificação dos atos a serem cum

pridos; 
d) o processo que lhe deu origem; 
e) o _nome comp!eto, endereç_o e, sempre que possível, 

a qualificação das pessoas a que se· refere a carta rogatória; 
- f) o nome completo, endereço e, sempre que possível, 

a qualificação das partes processuais e, quando se trata de 
pess-oas jurídicas, a denominação e a sede, assim ·como, se 
disponível, a indicação de seu representante legal; 

g) as· perguntas a serem formuladas, quando se tratar 
de inquirição. · 

-.Artigo 1s 
Cumprimento~das Cartas Rogatórias 

1. rara o cumprimento da carta rogatória, aplicaRse-á 
a lei da Parte requerida. Caso a Parte requerente Solicite 
que o cumprimento se faça em observância de indicaçãO espe
ciais, a Parte requerida seguirá tais iri"dicações, desde que 
não contrariem sUa legislação. 

2. Se· os dados e os elementos fornecidos pela Parte 
requerente forem1nsuficiiri.tes· pãtã permitir o cuinpri.Ihetno 

. da carta rogatória_, a Parte requerida, caso não possa supri-los 
diretamente, solicitará à Parte requerente a necessária comple
mentação. 

3. Quando expressamente solicitado, a parte requerida 
dará-Ciência à parte· requerente, .em tempo hábil, do lugar 
e da data da realização dos atos objeto da carta rogatória. 
Os interessados, autoridades e as partes processuais poderão 
presenciar o cumprimento, sempre que isso não contrarie a 
lei da Parte requerida. 
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4. A carta rogatória deverá ser cumprida e resitituída 
à Parte requerente no menor prazo possível. 

_ 5. Çaso nãO tenh~ Sido possível dar cumprimento à carta 
rogatória, a Parte requerida a restituirá com a maior brevidade 
possível, indicados os moti~os do não cumprimento. 

Artigo 16 

Documentos Comprobatórios da 
Corilunicação" tios Atas 

1. A prova da comunicação de ato judicial será feita 
mediante recibo- firmado pela pessoa a quem ·tor entregue 
ou por certidão da autoridade competente, ambas na forma 
prevista na lei da Parte requerida. Se apessoa a quem dirige 
a comunicação neg'ar:.se a recebê-la, a prova será feita me:.. 
diante certidão assinada pelo Oficial de Justiça, indicando 
a data, o lugar a identificação da pessoa a quem fez a entrega. 
Se o ato a ser comuniCado for transmitido em duas vias, a 
prova do seu recebimento ou efetivação poderá ser feita pela 
inclusão dos elementos acima mencionados na via que será 
devolvida. 

2. A Part~ requerida enviará à Parte requerente o fecibo 
ou a certidão comprobatória da comunicação com a maior 
brevidade possível. 

Artigo 17 
Comparecimento de Pessoas ante a Parte Requerente 
A pessoa que se encontrar no tetritório da Parte requerida 

e que for intimada a compareceqJerante autoridade judiciária 
no território Parte requerente, na qualidade de testemunha 
em de perito, não poderá ser obrigada a comparecer nem 
lhe serão aplicadas, por qualquer das Partes, sanções previstas 
para o caso de não comparecimento 

TÍTULOlV 
Reconhecimento e Execução de Sentenças e -outras Medidas 

ARTIGO 18 
Condições Exigidas 

As sentenças proferidas em matéria civil pelas autori
dades judiciárias de cada Parte, bem como as disposições 
relativas ao ressarcimento de danos e à reestituição de bens 
contidas em sentenças penais, serão reconhecidas pela outra 
Parte, salvo o disposto no Artigo 2 do presente Tratado, desde 
que: 

a) a sentença não disponha sobre matéria que se inclua 
na competência jurisdicionaJ., exclusiva da Parte requerida, 
.ou então de um terceiro Estã.do, de confoimidade.com a lei 
desta Parte ou de Tratado por esta firmado com um terceiro 
Estado; 

b) a parte processual tenha sido regularmente citada se
gundo a lei da Parte onde foi proferida a sentença, ou tenha 
comparecido a juízo devidamente representada, de acordo 
com essa mesma lei; 

c) a sentença tenha adquirido eficácia de coisa julgada 
segundo a lei da Parte onde foi proferida; 

d) não tenha sido, proferida sentença pela autoridade 
judiciária da Parte requerida, entre as mesmas partes proces
suais e sobre o mesmo objeto; 

e) não esteja pendente, perante a autoridade judiciária 
de parte requerida, ação sobre o mesmo objetivo e entre 
as mesmas partes processuais, propostãs anteriormente à-aPre
sentação do pedido perante a autoridade judiciáriá que profe-
riu a decisão cujo recoriheCíffierito_é_SOlíciia~O~ - -

ARTIGO 19 
Pedido de Homologação e Execução 

O pedido de homologação e 'exectição de uma decisão 
deverá ser instruídO com: 

a) cópia autênticá ao texto integral da sentenç~; 
b) Certificação de trânsito em julgado; 
c)_ cópia ati(enciada do original da citação, ou documento 

igualmente idóneo a comprovar a regular citação do réu, em 
~o de decisão próferida à revelia, quando tal fato não constar 
da própria decisão; 

d) documento idóneo a comprovar que o incapaz· tenha 
sido devidamente representado, a menos que isso conste ex
pres~ente do teor da própria decisão; 

e) tr~dução oficial dos documentos .citados nas alínC::as · 
a~a pata o idioma da Parte requerida. 

ARTIG020 
Trans3.Ções-J udiciárias 

As transaçóes concluídas perante a autoridade judiciária 
competente de uma das Partes serão, a pedido, reconhecidas 
e declaradas exeqüíveis pela outra Parte, observadas, no que 
couber, as condições do Artigo 19 do presente Tratado e 
respeitadas as disposições do Artigo 2. 

ARTIG021 
Procedimentos .. para Homologação e Execução 

1. Nos prOcedimentos para a homologação e execução 
dai decisões_ definitivas" e das transações judiciárias, a autori
dade judiciária da Parte requerida aplicará sua própria Tei: 

2. A autoridade judiciária que decide sobre a.homolo
gação e- a execução das decisóes deverá verifi~r exclusivã~ 
mente se as condições estabelecidas pelo presente Tratado 
fotàin satisfeitas. - - · 

3. A autoridade judiciária, ao examinar as circunstâncias 
sob~~-~ quais fundamenta-se a competência da autoridade 
judiciária da outra Parte, não examinará o mérito dã decisão 
proferida, mas somente o atendimento aos requisitos previstos 
neste Tratado para o seu reconhecimento e execução. _ 

TITuLO V 
Disposições Finais 

ARTIG022 
Ratificação e Entrada em Vigor 

1. o presente Tratã.do será ratificado. Os instrumentos 
de ratificação_ serão trocados em Brasília. 

--- 2. O presente Tratado entrará em vigOr no prime.irO- dlã 
do segundo mês sucessivo ao da troca dos instrumentos de 
ratificação. 

3. OpteS-ente Traútdo terá vigência ·por té"nlpo--fiidete"z:~· 
niinado. 

4. Cada uma das Partes poderá denunciá,lo a qualquer 
momento. A denúncia terá efeito seis meses após a data em 
que a outra Parte receber a respectiva notificação. 

Feito em Roma aos 17 dias do mês de outubro de 1989, 
em dois originais, nos idiomas português ,e italiano, sendo 
ambos os teXtos autênticos. 

Pela República Federativa do Brasil: Roberto de Abreu 
Sodré 

. (À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional) 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - a· Expe-
diente lido vai à publicação. __ ·: --

Do_ ExPediente lido, constam os Projetas-de Decr~to Le
gislativo n\)S 65 a 71, de 1992, que, _por tra~re~ _de_~atériaS 
referentes ao Ato Internacional, em obedlênc13 ao art. 376, 
c, do Regimento Interno, terão, perante a Comissão. de Re~a
ções Exteriores e Defesa Nacional, o prazo d~ cmco. dtas 
para recebimento de emenda~s, apó~_o qll:e a :efenda corm~são 
terá quinze dias, prorrogáveiS por tgual penado, para opmar 
sobre as matérias_. Findo esse prazo, sem par~c_er, as propo
sições entrarão em Ordem do Dia, nos-·tefmOs do arJ. 172, 
II, c, do Regimento Interno. (Pausa;) · • · · .· 

Sobre a mesa, requerimento que· v~_ S_ef lido P(!lo_ Sr. 
19 Secretário. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 466, DE 1992 

Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, requeiro 
tenham tramitação em conjunto os seguintes projetas: PLS 
n' 67, de 1992 e PLS n' 88, de 1992. · · ·-

Sala das Sessões, 26 de junho de 1992. -Fernando Henri
que Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento lido será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos 
termos do disposto no Regimento Interno. (Pausa.) 

A Presidência recebeu a Mensagem n' 238, de 1992 (n' 
239/92, na origem), de 24 de junho corrente, pela qual o 
Senhor Presidente da República, nos termos do art. 52, V, 
da Constituição Federal, solicita autorização para que a União 
possa contratar operação de crédito externo, no valor de até 
cento e vinte e seis milhões de dólares, para os fins que espe
cifica. 

. A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco· 
nômicos. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores 
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Albano Fran
co. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN - ....SE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem J:evisão do o:rador.)- Sr_._ Presidente, 
Srs. Senadores: -

É na hora da crise que se testa o bom senso. 
Esta não é a primeira-Crise que o Brasil enfrenta~ nem 

será a última. Na verdade, a Hist6Ii3 registra mais crises nas 
democracias do que nas ditaduras. A crise é um problema 
para ser resolvido e não para apavorar a sociedade. 

Muitas crises ensinam, eDsinam e anfãdurecem os pro ta~ 
gonistas. A condição básica é a vontade dos envolvidos em 
querer, sinceramente~ superar a Crise. Outra condição não 
menos importante é tratar a crise de niodo claro, com todos 
os dados sobre a mesa. Essa é a marcá das democracias. 
Nelas~ as crises ocorrem~ a sociedade se informa, os fâtos 
são examinados e o problema é resolvido. 

Essa é a grande forÇá pedagógica -da democracia. Isso 
é o que está se passando no Brasil de hoje. Graças a Deus 
temos· detnoctãcia~-Pode-mos tratar-das-crises-com· reméc,iiõs 
democráticos. Não fora isso, os problemas estariam escon~ 
didos nas gavetas do arbítrio. 

Hoje é diferente: O Brasil vive um C:üma de total Iibá
dade. Os dados da crise estão sobre a mesa e e-in volta dela 

estãO aqueles que desejam solucioriá-la. Eles sabem que? assim 
fazendo, estarão preServando a liberdade, a mesma liberdade 
qu~ garante a discUssão aberta? a apuração ilesa e o completo 
deSvendamento da verdade. É a liberdade que assegura poder 
tratar da próxima criSe com os mesmos remédios - os remé~ 
dios da democracia. 

Portanto, não há razão para aflições. Os problemas estão 
aí para serem resolvidos e a democracia está afiailçaildo a 
liberdade. Há qUe se cuidar, porém, daqueles que, nessas 
horas, procuram tirar proveito da crise. Quem. assim_ age presta 
um desserviço à Nação. 

- · A liberdade é como a saúde: só se valoriza quando _se 
perde. Isso não pode acontecer no Brasil. A Nação nã9 pode 
parar de trabalhar. Se a situação é âífíçil com trabalho, o 
que será sem tra}Jalho? O Brasil precisa produzir mais de 
um bilhão de dólares por dia. Não é justo atemorizar empre
sários e trabalhadores com intuito Pe. desviá-los_ de sua missão. 
Isso é impatriótico- tão impatriótico como deixar de apurar 
os fatos. 

Os homens de bom senso desta Çasa, tenho certeza, have
rãO-de uSã.r sua lUcidez para espantai os que espantam; para 
afastar os que dividem; para neutralizar os que tentam para
lisar a Nação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é uma hora de com
preensão. Penso ter autoridade para subir a esta tribuna e 
falar em nome do entendimento. Falo sobre isso desde 1983. 

Ein abril de 1985 estive aqui para abordar o tema da 
"Concórdia como Caminho da Reconstrução". Naquele mes
mo ano, defendi "A Confiança como Base do Pacto Social". 

Foram incontáveis as minhas aÇões a favor do entrosa
mentO das forças divergentes no campo da economia. A Conci
liação é um fraço da minha personalidade - e muito _me 
orgulho disso. O caminho mais curto para se vencer qualquer 
jornada, certamente, é o do acordo. 

Os companheiros, por certo, ainda recordam da minha 
luta n_a~Ço_nstituirite ·para ajustar os interesses de capital e 
trabalho, fazendo-os compreender que a _concessão é a marca 
da compreensão. 

Por isso, numa hora como esta, sinto-me autoriZado para 
-voltar a esta tribuna e aqui defender as minhaS idéiiis. Sou 
dos que acreditam no t~abalJJ_o como a única fonna de se 
resolver os problemas. Friso bem: a única forma de _s_e resolver 
os problei:nas! 

Nada pode JUStificar _parar de_ trabalhar. O Brasil está 
acima de tudo e de todos. A sobrevivência e a -melhoria do 
poVo brasileiro são muito- superiores a todo e qualquer tipo 
de interesse pessoal- de classe, de facções políticas, de parti-
dos_-. o povo já sofre muito. -- - -

Esta é- uliúf hora de serenidade. A tradição brasileira 
tem ~~se traço. _,Ao tratar os problemas _com equilíbrio, é aí 
que se fortalece -o p[estígio dos verdadeíroS líderes. Mostra
remos ao mundo e, em especial, aos credores que o Brasil 
amadureceu, que temos problemas, sim, e problemas graves, 
mas avançamoS de niodo extraordinário -nó Canipo dãs liberda
des. Mostraremos que ·a nosso País está alinhado com as na
ções democráticas, onde as crises, por mais sérias que sejam, 
são resolvidas no contexto da ordem, com trabalho, com PIB 
creseendõ--:-- - -- -----

. O Sr. José Eduardo- Pennite·me V. Ex• um aparte? 

· O SR. ALBANO FRANCO - Com muito. pràzer, nobre 
,Senador José Eduardo. 
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O Sr. José Eduardo -Nobre Senador, mais urna 
vez V. Ex~ traz a sua palavra. de equilíbrio e bom-sensO à 
tribuna desta Casa. Quero parabenizá-lo pela ênfase dada 
à questão do trabalho, único caminho, realmente, capaz de 
tirar o nosso País das crises e dificuldades que a toda hora 
se antepõem ao nosso crescimento e dese_nvolvimepto. Todos 
nós já ouVimos lnuitas vezes o sábio ditado que diz que se 
chega ao alto da escada subindo degrau por degrau; não há 
atalhos, não há maneira de encurtar o caminho, a não ser 
construindo sólidos alicerces, com o suor e o trabalho de 
todos~ Por isso nos cong"ratulamos com V. Ex•, parebenizan· 
do-o por esSa mensagem de confiança ao_ nosso País e mais 
uma vez enfatizando o único caminho possível de nos arrãnCár 
dessas dificuldades enormes que o· brasileiro enfrenta. Para~ 
béns a V. Ex• 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador José Eduar
do, o aparte de V. Er, além de engrandecer nosso Pronuncia-
mento, muito nos sensibiliza. --- -

Aproveito á oportunidade para relembrar, quando V. 
Ex• fala no trabalho, que ao iniciar a minha vida empresarial, 
um homem, naquela época, que eu já admirava, poique vivia 
exclusivarriente para o trabalho, era o seu saudoso pai, Avelino 
Vieira, de saudosa memória. Um homem que viveu para o 
tra!?alho e deixou para os filhos a escola do trabalho. 

Sabemos, Senador José Eduardo Vieira, que- somente 
através do trabalho, através da concórdia e do e_ntendimento 
é que vamos superar as dificuldades e os obstáculos por que 
o País passa. 

Nenhum país tem um povo melhor, um povo tão bom 
e tão trabalhador como o Brasil. 

Não podemos nos perder em questiúriculaS qUe Podem 
dificultar e atrapalhar o nosso desenvolvimento. V. Ex• mes
mo, nesta semana, fez um importante pronunciamentO a esse 
respeito. 

Agradeço a V. Ex•- pela solidariedade das suas-palavras. 

O Sr. Mauro Beoevides - Permité-me V. Ex~ UII_l aparte, 
nobre Senadore Albano Franco? 

O SR. ALBANO FRANCO ...:. Com muito prazer e muita 
honra, nobre Senador Mauro BenevideS, nosso honrado e 
ooeroso Presidente. 

O Sr. Mauro Benevides - Senador Albano Franco, ao 
abrir a sessão de hoje e conceder a palavra a V. Ex•, eu 
estava absolutamente certo e tranqüilo de que ouviríãmos 
uma conclamação séria, bem direcionada, às lid~r~ças mais 
responsáveis do País. Deixei; por isso,_ a cadeirã. presidencial 
para, neste plenário, aparteá-la e regozijar.:-me com essa postu
ra que passou a ser habitual em V. Ex' momentos difíceis 
por que tem passado a nacionalidade e pudesse dar a V. 
Er uma palavra, ·como Senador que sou, como Pre_sidente 
do Congresso Nacional, no sentido de que envidemos esforços 
para a superação dessa quadra adversa, até diria,_-_de _certo 
modo, crítica por que atravessa o País. Recordo neste instapte, 
nobre Senador Albano Franco, que quando houve a eclosão 
de denúncias contra o Senhor Presidente da República, a 
começar por declarações do seu' próprio ifmão, estando eu 
em Fortaleza, para receber uma homenagem, incl~_sive., das 
Federações das Indústrias do Estado do Ceará, que magnani
mamente entendeu de me atribuir a Medalha do Mérito Indus
trial, ali comecei a Ser instado por colegas desta- Cãsa e por 
outras preeminentes da vida pública brasileira, par~ que o 
Con&_resso assumisse, realmente, essa postura de centralizador 

· da_s providências destinadas à superação da onda de perple
xidade que tomara inusitadamente conta do País, a partir 
daquele momento. Na noite daquela segunda-feira, dia que 
se seguiu a das declarações do irmão do Presidente da Repú
blica, e esperado, como a imprensa destacou, pelo nosso emi
nept~ colega Senador Marco Maciel e pelo Minjs~rO Jorge 
Bornhausen, inicialmente com S. Ex~s trocamos impressões 
sobre o panorama brasileiro sobre a inquietaÇão qtie domii:tava
todos os segmentos da sociedade. E a S. Er-5 informei - ~ 
talvez numa expressão lacónica, que õ exercício domeu cargo_ 
me compelia a fazê-lo - que o Congresso não faltaria ao 
chamamento do País, naquela hora, tentando administrar a 
crise, e, ao fazê-lo, inapelavelmente, chegaria à constituiçãO 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as 
denúncias, naquele momento veiculadas, e, naturalmente, se 
for o caso, buscar a punição dos culpados. É assi!U _que temos 
proc~dimento até hoje, na expectativa de que nas próximas 
horas alcancemos os objetivos e historicamente se faça justiça 
ao CongressO- Nacional, porque ele próprio teve a iniciativa 
de buscar a ultrapassagem dessas dificuldades com que se 
defronta o nosso País. Hoje, eu me permitiria juntar a dispo
sição do Congresso a essa sua conclamação ao País, numa 
tranqüilidade, que lhe é habitual, para que somemos esforços 
com esse objetivo, que outro n~o é senão ne_~te instante de 
aclara,r os fatos inquinados de -irregulares e fazer com que 
no menor espaço de tempo possível retomemos o ritmo de 
trabalho que inegavelmente foi embargado, em função de 
todos .esses fatos agora comentados por V. Ex~, da tribuna. 
É o que desejo sinceramente, e me regozijo po-r essa postU.fa
absolutamente correta que V. Ex~ assume como Senador da 
República e como líder maior de uma das- mã.is prestigiosas. 
categorias económicas do País: - -

_c O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Mauro 
Benevides, descendo da Presidência da MeSa para o plenário 
desta Casa para ilos apartear, V. E~ nos envaidece~_nq~9rgu--
lba e engrandece o nosso pronuriCi3.ment0. -- - --

Mas posso afirmar, com a responsabilidade de Seriador, 
que V. Ex:• pode dizer que tran_qüilidade o que afirmou, pois 
tem autoridade e legitimidade para dizê-lo, porque isto tem 
sido, realmente, a sua vida, principalmente nos momentos 
mais difíceis, quando preside o Cong"resso Nacional. O Co.Ó.
gresso Nacional fará justiça ao desempenho de V. Ex• 

E aproveito as palavras de V. Ex~ para dizer que me 
incluo na escola do Senado Mauro Benevides, da serenidade· 
e da tranqüilidade. Realmente, é isso o que temos que-fazer 
neste momento. 

Tenho ouvido do Poder Judiciário, do Poder Executivo,
do Poder Legislativo e, principalmente, dos_ agentes econó
micos - trabalhadores e empresários -, que o Presidente 
do Congresso Nacional, hoje, é_um dos motivos de equilíbrio 
deste País, principalmente pela dignidade, habilidade e opero
sidade com que dirige esta Casa. 

Para mim, é muito importante o seu aparte, porque, mais 
uma veZ, V. Ex• reafirin'a a sua disposiÇão, a sua fé- no enteiidi
mento e a Certeza de que os problemas nacionais serão resol~ 
vidas com a participação do Congresso Nacional •. pois, en 
suma; é aqui que refletem.oS-grandes arisefos populares. 

Muito agradecido, nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex' um aparte? 

OSR. ALBANO FRANCO- Com-prazer, ouço Y. EX'. 



Junho de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 27 5395 

O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Senador, apesar de 
se poder interpretar que V. Ex• está falando apenas como 
um Senador e grande representante de Sergipe, é fora de 
qualquer dúvida que o aparte que acaba de dar o Presidente 
do Senado, inclui, nessa representação que V. E~ tão brilhan
temente faz, o líder empresarial que é. Para mim, isso é mUito 
importante neste momento._ Há dias, eu concedia um aparte 
ao- nobre Senador José Eduardo Vieira, que também usou 
a tribuna e que é homem que se sabe tem uma representação 
empresarial significativa. E estou a meditar sobre isso. Parece 
que estamos tendo uma liçáo partida exatamente dos homens 
que correspondem ao papel do capital neste País, mostrando_ 
sensatez, equilíbrio e, acima de tudo, tanto o Senador José 
Eduardo Vieira~ quando o aparteei, como V. Ex~, agora, sa
lientam uma característica fundamental: não se trata de discu
tir nada, aprioristicamerlte, nem condenando nem, desde logO, 
absolvendo o que quer que seja ou que fosse . .V. Ex~ cóloco_u 
a questão no discurso, que eu estava ouvindo precisamente 
com a atenção que V. Ex• merece, mostrando que esta oportu· 
nidade de que se valem pessoas de escrúpulo muito pequeno, 
essa oportunidade total da Bolsa, quando ela se traduz nos 
rumores que crescem sem nenhuma razão de ser. Havia mo
mentos - e creio que não estou fazendo nenhuma inconfi
dência ~em qUe -o Relator da CPI, ó. nobre Senado Amir 
Lando, ficava perplexo ao ler uma notícia de jornal de que 
S~ Ex~ jã tinha Condições de fazer o _indiciamento do Sr. PC 
e de mais 42 pesSõas; e assinl por diante. Essa colocação 
prévia é extreMamente -negatiVa. -po-r isso que ficO Múitô hon
rado, como seu amigo, oomo-setrãdmirador, como seu colega 
neste Senado, de ver que V. Ex~ traz essas duas facetas indisso
ciáveKna sua vida: a de Senador representante do seu Estado 
e a de Líder da maior entidade que é a Confederação Nacional 
da Indústria. Logo, podemos perfeitamerite CaraCteiizaf -que, 
ao contrário de outros que dizem desde logo que a CP! em 
nada dará, ou então, ao contrário de outros que -dizem que 
a CPI já tem não sei quaritós-pâra indiciar: V. Ex~ está precisa
mente no termo da serenidade, que é compatível com o seu 
temperamento e o seu caráter. Isso é importante porque esta
mos num momento em que não sabemos, sinceramente, 9 
que pode acontecer de~tro de um mês,_ quin_ze dias, vinte 
dias. São circunstâncias especíais. V. Ex~- faiOu bem, que essás 
crises são muito bem absorvidas no sistema democráticO.' 
Quando fui Líder aqui do Governo do Presidente Figueiredo, 
eu passei os dois anos de liderança e depois os dois ano-s
de Presidente do Senado em reuniões permanentes com a 
imprensa, o que eu chamava exOrcizando a sinistrose, porque 
os jornalistas só perguntaVam a respeitO aa crise, a possibi
lidade dela se agraver e levar ao impasse instittidonal. No 
caso, a ·advertência de V. EX" deve ser ouvida não apenas 
por esta Cása, mas, com o poder que ela tem de ressonância 
para a opinião pública brasileira, como um belfssimó alerta 
que V. Ex• faz, fazendo o chamamento para a ·serenidade, 
no julgamento que deve ser, este sim, mais tarde, definitivo 
e severo, na medida em_ que deva ser, mas depois de todas 
as coisas perfeitamente apuradas. Peço a V._ Ex~ que aceite 
a minha solidariedade ao tema que desenvolve com a autori
dade moral que possui. 

O SR. ALBANO FRANco·...: N"obre Senador Jarbas Pas
sarinho, sinto-me feliz e honrado com o aparte de V. Ex•, 
principalmente porque V. Ex• representa para o-s homens pú~ 
blicos deste País, para os empresários, para os trabalhadores 
e para seus amigos, um símbolo, um exemplo, um homem 

que exerceu todos os cargos importantes neste País c sempre 
com dignidade, autoridade e competência. V. EX' efetiVa
mente abordou no seu aparte aquilo que hoje estamos canela
mando: um entendimento, mas um en,t~ndimento para o cum
primento do dever. E V .. Er citou bem, mesmo em outras 
épOcas a questão da sinistrose. O Pals nã.o pode viver e c01iti~ 
nuar sob o signo da sinistrOse. O que o País tem que vi_ver 
é o futuro do trabalho, é o futuro do desenvolvimento e. 
principalmente, o progresso. social da nossa gente. 

Quero, meu amigo, Senador Jarbas Passarinho, a quem 
nutro apreço e admiração muito profunda, agradecer a V. 
Ex• pelo aparte. Realmente, V. Ex~ também acertou. Falo, 
também, neste instante, c_om a responsabilidade de Presidente 
da Confederação Nacional da Indústria, porque numa reu
nião, aquí, em Brasília, na tarde de ontem, recebi a delegação 
de todos os 27 Presidentes de federações de indústrias para 
dizer o que aqui estamos dizendo na manhã de hoje. 

Muito agradecido, nobre Senador Jarbas Passarinho. 
Si". Presidente, Srs. Senadores, do nosso lado, é funda

mental a solidariedade dos Parlamentares para com as institui
ções _que garantem a liberdade: ~ Presidência_ da República, 
o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. Delas, não pode
mos nos afastar um só miJím~tr~~ E~t_a Casa, que sempre 
foi o celeiro da ponderação, haverá de liderar uma ampla 
campanha em favor da normalidade do trabalho. 

Sr. Presidente, Srs. Senador~s, destruir é_ fácil. Construir 
é p~noso. Ontem m_estpo obtive de meus -colegas empresários 
-Presidentes das Federações de Indústrias de todo o Brasil 
-o firme compromisso de não esmorecer diante de problemas 
passageiros~ Eles vieram a Brasíliã., para dízer ao Presidente 
da Confederação Nacional de Indústria: que anunciasse a todo 
o País que os· einpresários brasileiros continuarão produzindq 
e suprindo as prateleiras, para que problemas localizados não 
se transformem em crise--generalizada. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Albano Franco? 

O SR- ALBANO FRANCO - Com muita satisfação e 
muita honra, nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Senador, a honra é 
minha em aparteá-lo. Quero cumprimentá-lo pelo elevado 
discurso que profere no dia de hoje e que está em harmonia 
com sua vida pública e privada. Realmente, precisamos hoje, 
mais do que nunca, de, num clima de liberdade, proceder 
rigorosamente de acordo com a lei e a Constituição, procu
rando consolidar as nossas instituições democráticas. E o País, 
nesse clima, necessita de trabalho, ·de produção. Para isso 
-V. Ex~ está certo -é necessário que todos nós, colocando_ 
os superiores interesses· do- País aciffiá de tUdo-. procuremOs 
nos entender: trabalho e capital, e, nesta Casa, as forças situa
cionistas e opoSicionistas. V :Ex~ ;pórtàritO, é ô homem público 
indicado para fazer esse discurso e essa coiiclamação, pOrque 
fala, como já se, disse, na sua dupla qualidade, de grande 
homem público e de ilustre líder de uma categoria fundamental 
e imprescindível, como é a da indústria, para o desenvol
vimento do nosso País. Receba as nossas congratulações. 

O SR- ALBANO FRAN.CO.- Nobre Senador Chagas 
Rodrigues, o aparte qe V. E~ vem valorizar o nosso pronun
ciamento. Aproveito para repetir, nobre Senador Chagas Ro
drigues, que esta Casa sempre foi o celeiro da ponderação 
e, portanto, haverá de liderar uma ampla campanha em favor 
da normalidade do trabalho. 
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Eles me asseguraram uma garra redobrada para provar 
que, enquanto se <itpuram os fatos, a Nação trabalha - com 
mais afinco do que nunca! 

Tenho certeza de que faremos o mesmo nesta Casa. Con
tinuaremos examinando os projetas de u_rgéncia p3.ra resblu
ção dos problemas estruturais. Afinal, a crise não é só de 
conjuntura, é, sobretudo, de estrutura. Nada de paralisia, 
nada de desânimo, nada de justificativas para adiar ainda 
mais o que já devia ter sido feit(} Ontem. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, conheço-os bem. Respei
to-os muito. Sinto-me berii entre os· senhore·s porque sei que 
esse é o sentimento de todo o Senado Federal. Neste momen
to, tenho certeza de contar com o apoio desta Casa e com 
a mais ampla solidariedade de seus parlamentares para com 
o nosso Presidente da República pelo fato de, no meio de 
tantas dificuldades, está Sua Excelênci.a garantindo - como 
um democrata convicto - o que há de mais precioso para 
se resolver uma crise: a liberdade. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Con.cedo 
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MO. Pronuncia o Se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o tema é ainda a agricultura. Não sei se devo 
começar pedindo desculpas pela repetição de um tema que 
sei não sensibiliza a Nação e não sensibiliza o Senado Federal. 
No entanto, Sr. Presidente, volto, mais uma vez, à agricultura. 

Houve uma época em que o governo de exceção, o goverR 
no dito revolucion-ário, fez- este chamamento: "plante que 
o-Governo garante". O então Ministro foi a minha cidade, 
que é um centro de produção agrícola, para receber homena
gens dos agricultores, que fizeram uma faixa com os dizeres: 
"plante pouco que o gordo é louco". Essa faixa foi depois 
divulgada e estampada nos jornais. 

O que estão fazendo com a agricultura, agora, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, é alguma coisa de brincadeira de gato 
e rato; soltam o rato e o pegam ali na frente. Primeiro tivemos, 
por parte da Ministra Zélia Cardoso de Mello, uma teoria 
extraordinária que-deve pertencer aos compêndios de econo
mia não só do Brasil mas também de outros paíse-s do nosso 
planeta Terra. · . - -- -

A idéia era cOibir a inflação mediante o arrocho da agri
cultura, cortar os financiamentos da agricultura, não produzir, 
para coibir a inflação. Desempregamos os trabalhadores ru
rais., enferrujamos as nossas máquinas, desarticulamos o setor 
produtivo e importamos 2 bilhões de dólares_ de produtos 
agrícolas, empregando, lá fora, os _agricultores europeus, ar
gentinos etc. Segundo a teoria da ex-Ministra, "is~_ não t~az 
inflação". - -

Estávamos, até aqUele momento, sendo governados pela 
inflação e agora estamos sendo governados pelas CPI, pelos 
escândaloS, pelos jornais. Eu gostaria de ver este País, um 
dia, sendo governado pelo Executivo·e pelo Legislativo, e 
fiscalizado, de perto, pelo Judiciário. Se cada um cumprir 
o seu papel, a democracia funcionará. 

O Deputado António Britto contou-me que há,· no Cam
po, no Rio Grande do Sul, perto de Santa Maria, um provérbio 
que foi até -colocado numa placa, à entrada de uma fazenda; 
uma citação extraordinária, de uma sabedoria que só pOdia 
ser cabocla: "Ou nóis fáis o que tem que fazê, ou nóis não 
fáis nada'' - quando uma pessoa não está fazendo aquilo 
que deve fazer, ela nada está fazendo. 

Este País será melhor no dia e ln que o CongrCsso Nacional 
passar a fiscalizar, a fazer leis, a cumprir-a sua função de 
Congresso Nacional, o Governo governar, e a imprensa criti
car, porque a "'imprensa é crítica, o resto é arinazém.- de seCos 
e molhados" - este dísticO- inteligente não me pertence, eu 
o invejo, é de Millór Fernandes. "Imprensa é crítica, o resto 
é ãrmazém de secos e molhados", disse MiHôr Fernandes, 
o profeta da comunicação. Acho que é, estou de pleno acordo. 
Agora, uma coisa é crítica-, outr:i coisa são escândalos, viver 
de escândalo em escândalo. 

_Já o disse aqui uma vez, vou repetir: estamos sendo gover
nados pela imprensa, neste momento. A imprerisâ disse: 
"Agora é o_ PC"- CPI sobre o PC; 14Agora é o PP''·.::_
CPI sobre o PP; "Agora é o PC versus PC". E o Corigiesso 
fica nisso. Já soube até que vai haVer uma autoconvocaÇão, 
e que O niês de julho, que normalmente é-dedicado- princi
palmente este ·ano Seria da maior importância - a que os 
Parlamentares se desloquem até suas_ bases, embora a impren
sa ache que trabalhar, para o Parlamentar, é estar no plenário,
no me;u entendimento, essa é uma parte do trabalho do Parla
mentar, não só rio plenário e nas comisSôes, m:is tambénl 
nas bases, porque senão corre-mos o risco de ficar aqui fazendo 
discursos -bons discursos, até, discursos- bonitOs, discursos 
aplaudidos - entre nós. Mas, e a realidade? Quero falar 
um pouquinho da realidade tópiCa, da realidade que está acon--;. 
tecendo no interior do Brasil, da agricultura. 

Agricultura_é aquele negócio, Sr. Presidente, que manda 
arroz com feijão e outras coisaS p8ra· podermos Ilos alimentar. 

Pois bem, o que aconteceu agora com- esse projeto de 
produção agrícola? Fez-se um investimento --:- investimento 
não, empréstimo em custeio agrícola -. Sr. Presidente, d~
nunciei isso aqui muitaS- Vezes: ria hora da colheita, na hora 
da safra, anunciou-se uma supersafra. Eu~disse: "É_ mentira; 
não há supersafra!''. O problema é que o anúnciO da super
safra, no momento da colheita, tinha um objetivo claro: desva
lorizar o preço do que estava sendo colhido. 

Primeiro, o agricultor fica um ano parado e, depois, na 
hora em que colhe - não uma supersafra, _mas uma b~a 
safra, justiça seja feita-, então, temos que desvalorizar essa 
safra. Depois, Sr. Presidente, o Congresso Nacional, que tem 
a obrigação de ser sensível aos apelos populares, aos apelos 
da base, vai chegar ao ponto em que vai acontecer o seguinte" 
- estou anunciando, não me chamem de profeta e nem de 
cassandra, é apenas uma dedução simples --,- em junho e 
julho começa o vencimento do custeio agrícola; o produtor 
agrícola da dita supersafra está vendendo toda a sua colheita 
a menos de 20% do preço mínimo, porque agora criatam 
um artifício extraordinário: paga-se o preço mínimo quandO 
o agriCultor não consegue vender ~o mercado, e não CO!J:se:gue 
porque tem uma supersaf[a. 

Ora, se existe uma supersafi"a, para que os grandes-com
pradOres de " :eais vão comprar, se há safra sobrando?_ 

Então, o que acontece? Acontece que o agricultor tem 
que entregar o seu produto pelo preço mínimo; acontece que 
não se compra o produto agrícola no-início do mês, e a correção 
se faz até o dia 30. Agora, o que o Banco do Brasil está 
dizendo no interior é que no dia 28 chegou o dinheiro para 
comprar o excedente. Ora, 20% de deságiO, que é a inflação 
-não estou querendo ser contestado por isso: estou falandO 
em ·zo%, não estou falando- em_ 22, nem- 24-, -riem 25% :....:.. _ 
o que acontece'? o- agricultor vende pelo preço mínimo mentF 
roso, defasado,-e, no mínimo; 20%:. -
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É um milagre extr~o~dinário!. 9 dinheiro che8a - 28~ 
29 e 30 - e o agricultor é obrigado a entregar o produto_ 
Aí, chega o outro e diz: "Dia 1~', Vi.rou-a-TR e quei'ó vender". 
Respoii~em: - "Ah, infelizmente o dinheiro acabou. Agora 
nós temos que esperar chegar o dinheiro" - chama~se can
gapé. 

Enquanto isso, a nossa i:riipi-eilsa; cori:t IOdos os giarídes 
jornais, com todas as grandes revistãs, -está publicando que 
temos que fazer CPL 

Sou Presidente de uma CP!, que diabo! Eu também não 
quero ficar para trás, Ora esSa! Te"nh6 a IDinhã''cepei.Zinha"i 
que vai ter que ·ouVir algumas pessoas aqui. Agora, deram-se 
ao desfrute, ao desplante de dizer que são sonegadores. Sou 
Presidente da CPI da Sonegação Fiscal! · 

Aqui, eu me permito uma divagaçãozinha, pequena: já 
viu que coisa -interessaóte, Sr. Presidente?- o- cidadão que 
tem que pagar o seu imposto e não paga, ele faz a sua venda 
e ao vender, evidente, está embutido o custo do imposto. 
~o sistema naciOnal. Ele vende uma calça, vende um terno, 
vende um par de sapatos, e aquele dinheiro que ele deveria 
recolher aos cofres públicos ele não recolhe, ele põe no bolso. 
Ah!, esse, quando é pego,-nós o chamamos de sonegador. 
Agora, se esse dinheiro é recolhido aOs COfrf:S públicos, e 
um funciõifáriO-rouba dez mil cruzeirOs o ciue ele -é? Não 
é sonegador, ele é ladrão. Para ele, CP[, cadeia, etc. Acho 
que está certo, por'que é"ladnlo. -Ê ladrãá queln rouba o_impos
to não recolhidO. Quem não paga aquele imposto devido vai 
à televisão e diz: "Eu não pago imposto-s", porque isso dá 
status, "sou sonegador, eu também sonego!" 

Certa vez, um político mineiro, Francelina Pereira, meu 
adversário, ex-GoVernador do Estado de Minas Gerais, oriun
do do Estado do Piauí, muito acolhido entre nós, disse: "Que 
país é este?" EsSe é p!Ofetá~··eu: Dão. " · 

Então, vamos voltar: que país- é este, Sr. Presidente, 
em ·que aquele que não recolhe o imposto devido _tem_status, 
chega a ser até Presidente da F~deração das_ Ind~strias do 
Estado que ostenta 46% do Produto In_temo ãrutQ .do_r_aís? 
Fala e está falado. E todo mundo diz: "Ele tem razão." _Agora, 
repito, o funcionário públiCo que ousar pegar dez mil cruzeiros 
ou_mil cruzeiros, tirar da gaVeta e colocar no bó1so, é ladrão. 

E é! Estou só ein dúvida é .corii ó_títt.do.do primçiro, 
com o eufemiSmo do primeiro; do segundo, acho ,que está 
correto. 

Mas, Sr. Presidente, vou voltar ao assunto inicial que 
me traz à tribuna, Eu vinha_ d.e casa, passando pelo eixão 
e vi lá: Metró de Brasília. Extraordinário, não é? Todos nQs 
estamos orgulhosos com o Metrô de Brasília. ·cheguei, semana 
passada, ao Aeroporto de Brasni_a, que está em "iefonnã; se· ma
na passada eu tinha que fazer uma palestra em São Paulo, 
cheguei lá, e também o Aerop~rto Internacional de Guarulhos 
está em obras. É interessante: temos dinheiro para o metrô, 
ou pelo menos arranjamos empréstimos; tenios recursos para 
despoluir o Tietê, temoS"I·eCUisõS p·ara refõrmãr os Aeroportos 
do Rio de Janeiro, de São Paulo e de -Brasília, não temos 
recursos para remunerar~ no mínimo, o agricultOr que produz. 
E aí, então, começo a entender um pouco o Brasil. Que país 
é este, Francelina Pereira? O que fazemOS com isso? Olha, 
vamos pegando, cada vez drenando m_ais o hoxpem que sai 
da pequena cidade, do campo, e vem para a cídade, cidades 
maiores, porque nas cidades maiores ele é ouvido no S!!u 
anseio; se ele precisa de terreno,-damos terreno, se ele precisa 
de ~a, financiamos casã, e aí, vamos esvaziando o interiCit, 

a agricultura e fazemos cada vez crescer mais as nossas mega
lópoles. 

Outro dia, o Chanceler Helmut Kohl disse que São P_ã.ulo 
é a maior cidade industrial da Alemanha fora da Alemanha. 
Mentira! 

São Paulo é a maior cidade iÕdustrial da Alemanha·. Pon.-
. ''.! 

Não existe nenhuma cidade alemã que tenha tantas indús
trias alemãs como São Paulo, porque lá, Sr. Presidente, eles 
sãO inteligentes. Eles colocam a Hoescht num canto, a Basf 
noutro canto~ a Bayer"-noutro perito, a Wotksvagen~ a Merce
des e vão distribuindo as coisas. 

A Alemanha Ocidental, com 360 mil km, se não me 
enganO ~_agora já está_ incorporada -,-tinha 13 mil municí
pios e distribuía toda a sua ·riqueza por intermédio desses 
muniCípios. -- -- - - -

No Brasil, pegamos toda a indústria alemã e jogamos 
em São Paulo. Criamos a m~im: . .fl9aca do mundo, o orgulho 
da América Latina, sua maiot cidade, com 50% do Produto 
Interno Bruto- do Estado de São Paulo, que corresponde a 
46% do Produto Interno Bruto do Brasil. 

Temos, lá, mais de 3 milhões de pessoas sem água tratada, 
sem rede de esgoto e com alguns esgotos a·-:éti a,berto, talvez 
os maiores do mundo. O Tietê e o Pinheiros são esgotos 
a céu aberto. Precisamos despoluir o Tietê. Também acho 
um absurdo não despoluí-lo. 

Um Governador de meu Estado, certa vez, disse qtie 
"governar é priorizar recursoS e resistir- a ·presSões". Milton 
Campos disse isso. 

Assim, não reistimos_ às pressões legítimas das grandes 
cidades. E os coitados dos nossos-agricultores, como vão exer
cer a sua pressão? 

Certa vez, vi alguns movimentos ditos de produtores ru
rais, que era também um outro eufemismo pal"êf" encobrir os 
produtores Pecuaristas de corte. 

Sim, Senhores, o Deputado Ronaldo Caiado, que lidera
va uma grande massa de pessoas~ na verdade, representava 
e representa produtores de bois de corte. São importantes, 
muito· importantes - não esfou diZendo que não <r são -
mas eu gostaria âe enfatizar que os invernistas, os-prOdutores 
de bois gordos .são a ponta frnal da pecuária de corte, a elite 
da pecuária. 

A agricUltura é outra coisa. A agricultura é um negócio 
muito niais- compliCado. O lavrador tem que lavrar a terra, 
corrigir a acidez, irrigá-la com o suor do seu rosto, plantar 
e olhar para o céu, pedindo a São Pedro que chova. 

Quando chove e dá tudo certo, e ele pensa que vai tirar 
lPD:P~uquinho do seu prejuízo, tii'ãr um- pouquinho da descapi
talização <:fa economia, que, como já denunciei aqui, foi em 
torno de 30 bilhões de dólares, nos três últimos anos, na 
hora da colheita, .o que acontece? Supersafra, e o preÇo do 
produto agrfcol~ cai assustadoramente. 

Os agricultores, então, vão ter que pagar os empréstimos, 
ao BanCO do Biasil. Não v_ão poder pãg8.rl AlgunS pagarii, 
vendendo ~m pedaço das terras, outros vendendo o seu tratar. 

E, porfã.Jarem tratar, o Brasil já produziu 110 mil tratares 
por ano. No ano passado produziu 13 mil, sendo que 3 mil 
foram para exportaçao. 

Que país é 'este, Francelina Pereira? 
E somos uin paíS- de vocação agrícola. 

O Sr. Jarb&S l'8ssaritiho- Permite-me V. Ex?- um aparte? 

O SR. RONAN TITO-'- Com prazer, nobre Senador. 
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O Sr. Jarbas Passarinho- Acho até que perdi um pouco 
a oportunidade do aparte, estimulado pelo início do discurso 
de V. Er', Depois, fiquei embevecido ouvindo essa variedade 
de· matérias que V. Ex~ sintetiza com tanto brilho, e cheguei 
a pensar que não devia intefroin.J?ê-lo, mas acho muito impor
tante que possa lhe dar um testemunho. Ouvi yr. Ex~ aqui, 
poucos dias depoís que deixei o Ministério da Justiça,quando 
trataT 1 exatamente desse problema do agricultor, e fiquei 
prece\ ?ado. Não era minha área, evidentemente, mas, como 
todo <... overno, há uma solidariedade de conjunto .. Então, 
telefonei para o Ministério da Agricultura, pedi ao Ministro 
Antônio Cabrera, que tem muitQ bom relacionamento comi
go, que me mandasse dados p: ra que pudesse pelo menos 
confrontar com os que V. Ex' trazia ao cOnhecimento da 
Casa, e já trazia __ a pattir do momento em que teve contato 
com o agricultor na-sua terra. Portanto, me pareceram dados 
extremamente importantes e reais. Houve uma demora bas
tante significativa no fomecimeiltO dess~s dados~ -7--eu p~rdi 
a oportunidade de conversar _com V. Ex~ sobre _t_sso. Mas_; 
curioso, é que fuí, em seguida, a um café da manhã - fm 
a primeira vez que voltei a estar com o Presidente da República 
- e aproveitei um determinado momento para salientar a 
sua crítica construtiva em relação au País. Nobre Senad_or 
Ronan Tito, no rili::>mento, ao que -rne lembre, nenhum dos 
Senadores presentes a esse café concordou com a_ sua_ tese, 
Ao contrário, todos procuravam dizer ali que estava tudo 
sob controle, que a comercialização estava_ garan!ida, o que 
deixou o Presidente da República eufóricõ,-em.condições de 
me dizer: "Está vendo, Ministro - Sua Excelênci_a __ ainda 
me chamava de Minsitro -,-não eXiste issó". Vejo V. Ex• 
voltar agora, com a mesma tese, num moment~ crucial_d~sse 
pagamento. VejamOs o que vai acontecer, corno V. _E~ dtsse, 
sem querer ser Cassandra. Espero que não Seja:, porque refe
rir-se a Cassandra é considerado pejorativo, no entanto, ela 
acertou todas. Apenas teve o azar de antecipar uma previsão._ 
O outro ponto que me parece importante no discurso· de V. 
Ex~, qu-e chamo de caleidoscópio - porque está tratando 
de tantas matérias, com tanto_ brilho, ao mesmo tempo -, 
a esse eu teria um reparo a fazei", se V._ Ex~_m_e_ perinite. 
É quando V. Ex• fala que gostaria de ter um país legisl~do 
pelo Legislativo, exercido na administraÇão _pelo Executlv_o 
e fiscalizado convenientemente pelo Judicíário. Aí, vem a 
minha mágoa, nobre Senador Rona Tito, já que rio terceiro 
mandato nesta Casa- o primeiro, é verdade, fofa dela, por
que fiquei _sete dos dezoito anós em MiniStérios diversos -, 
no ano passado, no começo dos trabalhos do período legisla
tivo, ~pr~senf".Dlos projetOs ·de lei da maior signifi~ç~o. F~z 
un1 ~!:forç ...... V. Ex~ deve estar lembrado, e essa comd1cênc13 
não apareceu por acasr: :-'"Ta o ....... ~ GovernQ nã~ continuasSe 
editando medidas provisórias. 

O SR. RONAN TITO - E foi atendido. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Então, foi um_esforço enorme, 
mas determinadas matérias nós queríamos urgência, ·apre-Sen.:.
távemos sob a forma de urgência. Mais tarde, os Deputados 
nos pediam que retirássemos a urgência, porque não convinha 
fazê-la, uma vez que perturbaria uma_ análi~_t_'! mais acu!3da 
de cada tema. Nobre Senador Ronan Tito, faZ um ano e 
meio que estão, aíilda, na dependência de vota~ão na Câmara 
o projeto de modernização dos portos, oproJeto de marcas 
e patentes, que têm grande significação pata nós, ora numa 
posição, ora na outra, depende daquela que devamos tomar. 

Esse projeto era de iniciativa do senador Fernando Henrique 
Cardoso, rapidamente o Senado votou e foi para a Câmara. 
Não estou querendo caracterizar com isso que a Câmara não 
trabalha._ Não. Longe de ID:4n uma idéia dessa nature~. -0 
~to é qu~ __ a,_s circupstânciM a~uai~._agràvam ainda mais. esse 
quadro e é onde . uma parte d? discurso de. V·, ~r- se insere. 
E que acabamos agora de deixar que as Comissões Perma
nentes,- onde o trabalho é essencial, medular do Senado e 
do __ Congresso, se faz, passassem a ser inteiramente ofuscadas 
pelo brilho dos holofotes e da imprensa nas CP! famosas, 
onde desde logo se _fazem previsões alarmistas ou então, ante
cipadamente, fazem-se defesas que não deveriam ter sido fei
tas. 

O SR. RONAN TITO - É verdade. 

. O Sr. Jarbas Passarinho ~ Então. essa colocação que 
V. Ex~ traz_ nesta_ manhã, lembra-me os dias de glória- que 
já vivi neste Senado, durante o regime de arbítriO? a que 
V. E~ há pouco se referiu. Regime de arbítrio, aliás, que 
eu sempre admiti. Eu era Líder do Governo e falava em 
regime autoritário. Totalitário, nunca! Mas autoritário era. 
Agora, há mUitoS que -condenam o autoritarismo daquele tem
po _e batem palm_as ao totalitarismo de Fidel Castro. Tenho 
até a impressão de que Fidel Castro, que náo faz eleições 
lá, porque não quer fazer e acha que elas nada valem, ganharia 
eleições aqui no Brasil, ganharia eleições aqui no Brasil porque 
quando ele vem aqui é extraordinariamente bem recebido, 
aplaudido por gregos, troianos e até fenícios. De modo que 
estct colocação também me faz ouvir com um imenso agrado 
essa variedade de assuntos que V. Ex~ tratou ou percute aqui 
e de uma maneira muito interessante, porque qu-ando se pensa 
que vai ficar no superficial V. Ex~ se aprofunda, traz os dados 
da estatística. V. Ex• é um ciítico permanente da estatística 

. e cita Distaelil. A brincadeira sobre estatística é muito_ conhe
cid_a, um sujeito-Que-morreu porqUe não sabia nadar num 
rio cuja média de profundidade era de um metro e vinte, 
ele tinha um metro e noventa. Mas acontece que ele passou 
não rio v-au, passou ná altUra que tinha a profundidade dois 
metros e morreu. Essas brincadeiras com estatísticas são im
portantes. Mas abandonar a Estatístíca conio _ciência,_ não 
tem sentido. O que não podemos é fazer os números mentirem 
ao_ nosso proveito, mas é uma ciência de absoluta necessidade, 
hoje, em qualquer área, não apenas na área de ciências exatas, 
também na Medicina; por exemplo. Lembro-me que nessa 
Casa, Senador Ronan Tito, vi uma vez uma discussão" dos 
nossos Senadores do Nordeste indignados porque o Instituto 
de Pesquisas Especiais dizia que íamos ter uma seca de cinco 
anos seguidos. 

O SR. RONAN TITO - Eu me lembro muito bem; Cas-
sandraS. - .. 

O Sr. Jarbas Passãrinho- Era um terrorismo ... Cassã.D.
dras completas. Pois muito bem, houve cinco anos de seca 
porque foram aproveitadas as estatísticas que mostravam: que 
essas secas eram cíclicas e aconteciam_ entre tantos e tantos 
anos de vida daquele Estado ou daquela Região. A mesma 
coisa ocorre, agora, com Santa Catarín3.. Santa Catarina, que 
o Senador Esperidião Amin aqui, meu querido Líder, repre
senta com tanto brilho, deve estar lembrando de que eu fui 
procurado no Ministério por S. Ex\ pelo Governador Vilson 
Pedro Kleinubing em relação_à necessidade de, se complet~ 
a última comporta para impedir que_ com o rio Itajaí e seus 
afluentes nós tivéssemos a possibilidade de uma enchente arra-
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zadora. Por quê? Diziam-nie o Goverriad.Of e o Sr. Senador 
Esperidião Amim. Porque ela se dá, ciclicamente, entre 5 
e 7 anos e estava chegando o momento. Mas- eu via, aqui, 
voltando ao me-u tema --e V. Ex• me desculpe estar lhe 
tomando o tempo e tomando de mim porque, para mim, 
a beleza seria ouvi-lo e não eu estar falando. 

O SR. RONAN TITO .... :: Muito obrigaâo. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Eu não sou daqueles vaidosos 
que adoram ouvir o som da própria voz. Então, aqui, no 
momento - V. Ex~ fez parte disto, ora na Câmara, ora no 
Senado - questões: inStitucionais ·enChiam este plenário, tor
navam repletas estas galerias e, agora, quando se trata da 
possibilidade de impeachment do Presidente, de renúncia e 
de morte - alguém, até, já levantou como hipótese - eu 
ouvi esses debates serem feitos com a presença de 6 a 10 
Senadores. V. Exa traz uma matéria comoesta,--da ·maior 
importância~ Duma sexta-feira em que, no passado, aqui, eram 
as nossas manhãs de tertúlias. Eu dou parabéns a V. EX~' 
por nos estimular a estarmos, aqui, neste plenário. 

O SR. RONAN TITO - Nobre Senador Jarbas Passa
rinho, V. Ex~ tocou, também de maneira caleidoscópica, numa 
série de problemas da maior seriedade. Mas eu gostaria de 
dizer a V. Ex• que eu levei a sério aquela previsão do INPE, 
tanto que eu tenho na minha caderneta de endereços o Centro 
Aéreo Espacial e o telefone do Dr. Gerárd, porque sou agri
cultor e sempre telefono para que ele me forneça a previsão 
das chuvas e quem quiser anotar é 012-3215711. Nunca erra
mos. Acreditamos na ciência. 

Ele fez uma previsãO, era urna previsão ciei:ttífica. Ele 
disse: "Vai haver seca, serão cinco anos." E ninguém fez 
nada, ninguém fez nada. 

Eu fiz. Anotei aqui o telefone do Dr. Gerard. LigO sempre 
para ele e pergunto: Como é? Vairios -tei- chuvas na região 
tal? E ele responde: Isso não é preciso, etc., é só uma previsão. 
Ele responde sempre com aquele cuidado, com aquela acui
dade de cientista. Mas, no final, ele fiz: "A previsão é mais 
ou menos isso, -isSo" .. Bate todá vez. 

Fala V. Ex• sobre a CP!. Acho as CPI extraordinárias. 
Elas são um inStrumento válido do Congresso_ Nacional. 

No meu entendimento, no entendimento desse modesto 
parlamentar, as CPls deveriam ser utilizadas para apreciação 
de desvios de política, se não, poderemos estar aqui usurpando 
·as funções da Procuradoria-Geral; da Polícia Federal; do Mi- -
nistéifo Públic_o, de uma maneira geral, do Judiciário como 
um todo. 

Acho que as denúncias feitas pelo Sr. Pedro Collor são 
seríssimas, são denúncias que teriam que ser apurãdas. 

A Constituição de 1987/88 cliou a figura do ombudsman. 
O povo brasileiro já tem o seu-advogado, ele é a· PrÕ_cura
dor-Geral da República. 

Que tal o Congresso Nacional, naquele momento, criar 
uma Comissão para aCorripanhar as apurações da Procurado
ria-Geral da República? Trata-se de ilícitos periais. A-denúncia 
era de ilícitos penais e, não, de desvios de política. 

Acho que a-CPI está cumprindo um papel extraordinário. 
Espero que esses traficantes de influência, neste momento, 
pelo menos neste momento, estejam quietos. Espero. Isso 
já não é po-uco, isso -já não é poUco! - - --

0 Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex~ um-apãrte?-

O SR. RONAN TITO - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Jarbas Passarinho, com muito prazer. 

O Sr. iarbas Passãrinho- Será uma breve interrupçao, 
dizem, aliás; qUe o Sr~ PC Farias vai entrar corii Uilia á.ÇãO 
judicial de perdas e danos contra o Senador Maurício Corrêa, 
que é vice-Presidente da Comissão, e contra o Senador Amir 
Lando, que é o Relator. 

O SR. RONAN TITO - Cabe também o lucro cessant~, 
O Sr. Jarbas Passarinho.:.... Especialmente lucro cessante. 

O Sr. Ge..Sori Camata -Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. RONAN TITO - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Gerson Camata, co-m muit<Yprazer·. 

O Sr. Gerson Camata - Senador Ronan Tito, dentro 
desse caleidoscópio que V. Ex~ vem colocando de vários assun
tos e com o brilho que o nobre Senador Jàrbas Passarinho 
ressaltou, queria voltar ao problema de agricultura enfocado 
no início_ do seu pronunciamento, do qual derivam todos os 
outros problemas, a urbanização acelerada em conseqüência 
do desamparo do homem do campo. Nós que somos do _inte
rior, V. Er que é um agricultor antes de ser um Senador 
e-se orgula disso. · 

O SR. RONAN TITO_~_ Roceiro, com muitO orgulho! 

O Sr. Gerson Camata - Está percebendo, como nó_$, 
como está difícil a situação do agricultor brasileiro, principal-
mente numa determinada área, porque essa nem financia
mento tem ... 

O SR. RONAN TITO- V. Ex• uão vai falar do café, 
pelo amor de Deus! 

O Sr. Gerson Camata - É sobre ele mesrn_o. Veja a 
situação, principalmente da lavoura do café, que produz 2 
bilhões de dólares, mais de 300 mil empregos no Brasil. 

O SR. RONAN TITO - No seu Estado e no meu estão 
acabando. -

O Sr. GerSon Camata- Nós estamos perdendo_ isso tudo, 
um património. A lavoura mais tecnificada que havia no mun
do, a de maior produtividade no mundo, está acabando pela 
falta de assistência e pelo desamparo do Governo. _O IBC 
foi extinto. Todos nós sabíamos __ que ele continha inúmerOs 
defeitos, mas poderia ter sido reestruturado, tornando-o mais 
eficiente. Entretanto, acabou e não houve qualquer projeto 
para a sua substituição. O lavrador foi deixado ao_ desamparo, 
na mão do exportador que, agora, começa a perceber que, 
daqui a alguns anos, ele não terá café para exportar. Jogaram 
o Brasil para fora do acordo internacional do café. Há poucos 
dias, ouvi de um funcionáriO do Governo uma filosofia novís
sima -naquela época, principalmente os países da América 
Central queriam o fim do acordo; agora, querem a volta do 
Brasil e este não o quer -: "vamos agüen.tar mais uns cinco 
anos que arra-samos com a lavoura cafeeira da Colômbia e 
da América Central"! Respondi: aí, morreremos junto! Ora, 
vamos ajudar-nos mutuamente, e não nos destruir mutua
mente! Essa é a prática política que estamos adotando com 
relação ao café: Em setembro, teremos a reunião de Londres. 
Estamos pretendendo - e vamos contar com o apoio de V. 
Ex~ - fazer aqui no Senado uma audiência das cooperativas, 
dos produtores com a D~ Dorothéa Werneck, para dizer-lhe 
que nós, políticos que representamos a lavoura, cooperativas 
e cafeicultores queremos que o Brasil volte para o acordo, 
porque o Brasil não deve tomar uma decisão_que seja o Gover
no, mas que seja dos setores envolvidos na produção e na 
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exportação do café brasileiro. Mas. quando V. Ero focaliza 
da agricultura a urbanização tão célere que vivemos no Brasil, 
'percebi essa urbanização aqui. Em 1974, Sena-dor Ronan Tito, 
criamos nesta Casa o Grupo Parlariientar da Lavoura Cafeeira. 
Havia aproximadamente quatrocentos e trinta Deputados e 
conseguimos duzentos e um Deputados que militavam na área 
da produção do café, que tinham votos nas áreas de café 
entar da Lavoura Cafeeira. Este ano, está se deixando tanto 
de plantar café, e OS Parlamentares estão vindo tanto de re
giões urbanas que, de mais de 600 Parlamentares, conseguimos 
apenas 92 Parlamentares· que militam, que tém votos em áras 
de produção de café. Esse é o retrató~--fi'ãdU.zido para dentro 
do Congresso, do que está acontecendo com a agricultora 
brasileira. Cumprimento V. Ex• peta reflexão profunda e opor R 
tuna que faz sobre o interior do Brasil e sobre as dificuldades 
que vivem os lavradores brasileiros. 

O SR. RONAN TITO - Sou eu que agradeço a V. EX' 
e _o cumprimento, Senador Gerson Camata. Falando da agriR 
cultura em geral, não poderíamos deixar de situar a lavoura 
cafeeira, que vive uma situação dramática, que está agoziR 
nando. 

LembroRme de que, não no mandato 1974/1978, mas J;lO 
de 1979/1983, eu pertencia, sob a liderança de V. Ex•, a esse 
Grupo Parlamentar Cafeeiro e criei esta e:Xj5ressâo: ''Ganha 
mais dinheiro no café quem está mais longe do pé de café". 
Mas, agora, também quem está longe do pé de café está 
quebrando. Está quebrando todo mundo. Exportadores de 
30 anos estão requerendo suas falências: E o café, que já 
foi chamado de "general café", era o sustentáculo destaeconoR 
mia. A indústria paulista, sem exceção, se ergueu na base 
do café; o Café foi a eStrutUra da industrialização paulista, 
e estamos jogando isso, como disse muito bem V. E~. pelo 
ralo. 

Sr. Presidente, concluo meu pronunciamento. Estou proR 
vocando esta tempestade cerebral para dizer o seguinte: um 
homem numa cidade de até 100 mil habitantes custa "x" para 
o Estado; numa cidade de 500 mil habitantes, custa 2 "x"; 
numa cidade com mais de 1 milhão de habitantes, custa 14 
"x". Este País, de dimensões continentais: que se dá ao luxo 
de ter um Ministro da Agricultura e Reforma Agrária, não 
pensou, em nenhum instante, nesta época de crise e d"e reces
são, em fazer uma reforma agrária. Mas também quem seria 
louco de deixar a beirada da cidade e ir para um pedaço 
de terra? Para quebrar? Para falir? 

Sr. Presidente, que país é este? Temos que refletir um 
pouco sobre esta pergunta: se é esse tipo de país que estamos 
querendo construir; se é dessa maneira que estamos querendo 
fazer o Brasil grande, o Brasil potência, ou _pelo. menos o 
Brasil fraterno. A melhor maneira de se distribuir a dqueza 
e os benefícios sociais-, serit dúvida nenhuma, seria, não fixá-lo 
no campo: o homem não é prego para ser fixado; mas criar 
condições para que aquele homem que quer cultivar a terra 
tenha condições de fazêRlo com dignidade e remunerado._ 

A agricultura na Europa é subsidiada em mais de 100 
bilhões de dólares por ano. Nos Estados Unidos e no Japão, 
idem. São mais de 300 bilhões de dólares nesses três eixos 
subsidiando a agricultura. Aqui a agricultura é penalizada. 

Li, uma vez, uma crónica do Rubem Braga em que ele 
dizia: "Ai de ti, Copacabana!''. Neste instante, parafraseando 
o conterrâneo do nobre Senador Gerson Camata, gOstaria 
de dizer: Ai de ti, urbanização acelerada! Quando as pessoas 
são tangidas do campo, onde trabalhavam, onde procuravam 

se sutentar e sustentar a sua família e produzir arroz, feijão 
e outras iguarias para nos alimentar, elas vêm para a cidade 
e, se não tiverem ónde ficar, damos a elas um terreno de 
presente; e depois faz um finãncialnelltá e sobievoa em Bra
sília. 

Precisaiíamos repensar o nosso País. Os países que são 
grandes não são grandes por acaso: são grandes porque planew 
jar_am_, trabalharam, estruturaram. Não é só trabalho: é um 
trabalho planejado, dirigido. Se a antiga Alemanha Ocidenal 
tinha 13 mil municípios e o Brasil tem 5 mil, não é por acaso. 
O Brasil tem 8.500.000 Km; a Alemanha Ocidental, 360.000 
Km. É por uma estrutura de platrejamento. Mas lá, sabe 
o que acontece? Um ex-prefeito sai" de uma cidade e vai ser 
chanceler no outro dia. Por quê? É no município Que o hcimem 
existe, Sr. Presidente. O País é uma convenção internacional. 
O Estado, uma convenção nacional. A única realidade tópica 
é o município. Estou praticando o óbvio? O trágico do óbvio 
é não ser praticado. 

O Sr. Josa:phat Marinho- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Com muito prazer e muito honra. 

Q Sr. Josaphat Marinho- Veja V. Ex• que as .dificul· 
dades do País se tornam tanto mais complexas, porque não 
há nenhuma programação por parte do Governo: ele não 
dá assistência à agricultura, nem estabelece prioridades para 
ela; não dá assistência à indústria, riem estabelece üunbém 
prioridades a ela, inclusive quanto à sua localização. De sorte 
que se gera ou se desenvolve a crise no campo e, ao mesmo 
tempo, criam-se desequilíbrios no plano da industrialização, 
porque, de mode geral, as grandes oficinas se situam nas 
capitais ou na proximidade das capitais, sem que se dê a 
devida atenção àqueles setores da indústria que poderiam 
ser localizados ao longo do interior do País, para garantir 
o equilíbrio económico de modo geral. 

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. Ex• Com poucas 
palavras, V. Ex• fez uma síntese daquilo que eu gostaria de 
ter dito. 

Assim, Sr. Presidente, acho que ainda é tempo de se 
pensar e de se acreditar em planejamento induzido. Muitos 
preconizam o mercado como um fatalismo ·mercadológico; 
eu, não. Quero para o meu País um governo soberano e 
acredito nele; e a função -de um governo é, em primeiro lugar, 
induzir ao desenvolvimento. 

Sr. Presidente, talvez eu tenha ido mais longe do que 
gostaria no iriício e peço perdão a V. Ex• e aos Srs. Parlamen
tares por esta reflexão que faço aqui. Mas convido os Srs. 
Senadores presentes, ou nos seus gabinetes, que comecemos 
hoje a pensar em que tipo de país queremos para os nossos 
filhos e netos, porque, se continuarmos inchando as cidades, 
criando as chamadas coroas de espinhos das grandes cidades, 
vamos criar a marginalidade, a criminalidade, e vamos, cada 
vez mais, desfavorecer aqueles que produzem e, principal
·me~te, os pro~utos pri~á~Os~ ~u_i~o obri~~do ·a V. -Ex~ --

Durante o discurso do Sr. Ronan Tito o Sr. Mauro 
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

Durante o discurso do Sr. Ronan Tito, o Sr. Magno 
Bacelar, deixa a cadf!ira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Esperidião Amin. 

DUrimti! o discurso do Sr. Ronan Tito, o Sr, Esperi
dião Amin, deixa a cadeira da presidência, que é ocupaw 
da pelo Sr. Magno Bacelar. 
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Maurício Corréa: -

O SR.~AURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Como Líder, 
pronuncia o· seguirite discurso~)_--:-::'_ Sr. Presidente, Srs. Senado
res, a revista IstoÉ desta semana publicou um-a entrevista 
do Sr. AntóniO Carlos Magalhâ:es, que, pelo seU teôr. me 
causou muita surpresa, incluSiVe profunda preOcupação. 

Vou ler rapidamente trechos dessa entrevista 

"lstoÉ - É possível o impeachment do Presidente? 

Antônio Carlos Magalhães -Não vejo nenhuma razão 
para o impeachment. Até agora não surgiu nada que ãtirigisse 
diretamente ó Presidente e que justificasse a medida. Essa 
é a posição--da grande maioria do_s Governadores e creio da 
grande .maioria do Congresso N :acjonal. _ -

lstoÉ - O senhor acha completamente afastada a hipó
tese da renúncia? 

ACM - Nunca houve essa possibilidade de renúncia. 
Acredito que o Presidente não esteja pensando nisso e creiO 
que não haja tnotivo para uin gestO tão extrerriO, apesar de 
que muitos políticos desejam que ele renuncie. 

JstoÉ- Se ocorrer uma dessas possibilidades, o V ice-Pre
sidente Itamar Franco tem condições de assumir? 

ACM -Primeiro, tem o problema moral do Vice-Pre
sidente, ele foi eleito com o Presidente da República, mas 
ele não foi votado. Os votos todos foram dados_ao Sr. Fernari
do Collor de Mello, não ao Sr. Itamar Franco. O Sr. Itamar 
Franco compôs uma chapa, ele pode ter até legititnfdade, 
mas não tem representatividade. E nUm -momentO de crise 
é necessário um Presidente com representatividade, se não 
a crise se aguça e vem o caos-:- E representatividade quem 
-dá é o voto. Não pode ser Presidente da República, por exem
plo, alguém que não tem voto sequer pai:"a -se eleger Gover
nador de Minas, e neri:I, quem sabe, Prefeito de Juiz de Fora. 

lstoÉ- Mas a Constituição é muito clara: cabe ao Vice
Presidente assumir a ·vaga· do Presidente n_os seus impedi-
mentos? __ 

ACM - Para se afastar um Presidente tem de haver 
motivos para isso. Este clima de artificialismo e emocionalismo 
que está sendo montado, significa rasga~ a Constituição. E 
se a Constituição for rasgada para afastar o Presidente, e_viden~ 
temente que ela vai ser rasgada também para afastar o Vice. 

lstoÉ- Mas se rasga a ConstituiÇão-por-meto de um 
impeachment, votado pelo Congresso.- ou- de uma renúncia, 
fruto da decisão pessoal de um Presidente? 

ACM - No momento em que se -começa a rasgar a 
Constitufção"-tfãO-sC pãrã, ela vai desaparecer. Essa tem sido 
a prática. Quando a Constituição é violada não é um ou o.utro 
artigo que desaparece, quem vai sofrer com iSso -é o--povo 
brasileiro.' Nós já estamos bastante maduros para não querer
mos que isso aconteça. Além disso_, essa história de impeach
ment, hoje, trata-se de uma farsa_montada por setores interes
sados no caos. Se os Gove-rnadores e o Congresso não querem 
o impeachmeot, ele não existe. 

JstoÉ - Esta_ posição piéviã. de que o vlc"e1tama-r nãO 
assume, não repete aquela velha história das tentativas de 
impedir a -posse de Goularl, a barreira que se impôs a· Pedro 

. Aleixo e até a manobras sutis para evitar a ascensão de Sarney? 

ACM_--:- Não, são casos completamente diferenteS.~- o 
Sr. Jânio Qtiãdros renunciou, agora, se 9 S'"r~ Collor remiii
eiásse, o Si". Itamar Franco assumiria, não há dúvida, no entan
to, tirar uni presidente por um processo que não seja o normal 
e pensar que existe posse pacífica de vice-presidente é não 
conhecer a política brasileira. 

lstoÉ - O Sr. acredita, então, Que o lmpe3chmeót não 
seria um caminho normal em nenhuma hipótese? 

ACM -Não, quando se começa com impeachment para 
um, vale para dois, para três_e para muitos, é o efeito dominó.'' 

··-·Essa a entrevis~ta do Sr. Antônio Carlos Magalhães, pres
tada à revisra JstoE. Acho extremamente grave, porque, na 
verdade, o que essa entrevista está pregando é a subversão 
da ordem constitucional, -e quando um Governador, de um 
estado da importância da Bahia, vem perante as páginas de 
uma revista, para o conhecimento da Nação, com afirmações 
dessa natureza e dessa grandeza fico extremamente preocu
pado, porque a Constituição é- Clara: 

"Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedi
mento e suceder-lhe-á, no de vaga. o Vice~Presidente." 

·ora, Q Sr. Itamar Franco foi eleito,_~videntemente, em 
chapa comum. do mesmo Partido, com o Sr. Fernando Collor 
de Mello, é o Vice-Presidente constitucional desta República, 
e não se pode alegar que S. Ex~ não tem representatividade. 
É claro que e_stamos falando em tese, não há nenhum processo 
declarado de impeachment. Não estamos vivendo uma situa.:. 
ção -caótica em que, amanhã o_u depois, se caracterizará a 
vacância do cargo do Presidente, para que o Vice assuma. 
Estamos falando em tese. 

_ É claro que se essa hipótese se verificar,-nãO há dúvida 
alguma que o Vice-Presidente ~a República, terá que assumir. 

Ora, o Governador estabelece que S. Ex• tem legitimi
dade, mas não tem representatividade. 
_ _ S. Ex~ terr:1)egitimidade ~tem representatividade. Legiti
midade porque foi eleito, na forma da Constituição, para 
ser o Vice-Presidente da República e tem representatividade 
porque ela é ínsita, exatamente pelo cargo que exerce. Táín
bém tem representatividade, do ponto de vista moral, porque 
todos nós conhecemos o passado do Senador Itamar Franco, 
ex-companheiro nosso aqui. 

É um homem público experiente, é um homem por quem 
iemôs o maiOr respeitO, porque sabemos da sua atuação, da 
sua atiVidade, do seu nacionalismo, dos seus propósitos. 

Portanto, acredito que essa entrevista deverá merecer 
da parte do Sr_ António_ Car:los Magalhães uma maior reflexão, 
talvez até para desfazer isso, porque S. Ex~, sim, está pregando 
uma inversão, quer dizer, aí, sim, estaríamos diante do golpe. 

Caracterizado o afastamento do Presidente da Rep6btÍca, 
evidentemente o Vice-Presidente da República teria que assu
mir. 

Se isso não ocorrer é que se estará"r3Sgaildo a ConstitUição 
Federal; por quê? Porque está claro, no art. 79 da Constituição 
Federal, quem substitui o Presidente, no caso de vacância 
e nos seus impedimentos, é o Vice-Presidente da Repúbl1Ca~ 
e o Sr. Itamar Franco foi-eleito, na· mesma chapa do Presidente 
da República, para exercer o cargo de Vice-Presidente da 
República. É o Vice que assume o lugar do Presidente da 
República. 

Por estas razões~ Sr. PTeside-nte -e s:rs.- Seiiãdores, na con
dição_ ele Líçier do PDT, _eu n_ãO _ _p_oderia deixar de manifestar 
o meu protesto, a minha indignação, a minha revolta, cÕ-m 
uma entrevista dessa natureza, ditada a uma revista da impor-
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tância da IstoÊ, com todas essas letras, pregando a inversão 
da ordem constitucional, prenunciando sem dúvida alguma, 
aí sim, um golpe, que não sei como seria dado se_ chegássemos 
a esse estágio. 

Porque a ConStituição Federal é claríssima ao estabelecer 
que o Vice-Presidente tia República é quem substitui-o Presi
dénte nos seus impedimentos, e no caso de vacância. 

Acho que houve, aqui, um açodamentO do Sr. António 
Carlos Magalhães, que é um Governador de Estado pela ter
ceira vez, que tem uma vida pública que todos nós conhe
cemos, eleito pelo povo da Bahia, p-ara ser GOvernador, uma 
representatividade muito grande no cenário político brasileiro, 
e é claro que a sua palavra assanha, atiça, esses que pretendem 
a inversão da ordem constitucional. Daí a minha preocupação. 

Eu gostaria que Sua Excelência revisse essa entreVista, 
viesse perante a Nação e desfizesse esse e_quívoco, que é la
mentável que tenha partido de um homem_ da altura política 
do Sr. Antônio Carlos Magalhães. 

O Sr. Nelson Wedekin- Senador Maurício Corrêa, per
mite V. Ex!' um aparte? 

O SR. MAURÍCIO COBRtA::- ComO maior -prazer: 

O sr: NelsOn Wedekin- Nobre Líder Maurício C_orrêa, 
creio um pouco ao contrário do meu Líder, que o Governador 
António Carlos Magalhães não foi açodado. De um modo 
geral, o Governador Antônio Carlos Magalhães sempre diz 
o que acha que tem que dizer. Tudo é muito bero pensado, 
e ele sabe muito bem onde quer chegar, ou seja, essa manifes
tação vem de quem deveria vir, na lógica da vida, deste Gover
nador da Bahia, e é -a manifestação que se poderia esperar 
de S. Ex\ porque assiin é que age; é um pouco= da biografia 
de S. Ex~ E nem sempre, como sabe V. Ex~, ele fói eleito 
pelo voto popular. Uma parte da carreira de S. Ex\ em altos 
momentos da sua vida pública e política, S. Ex• foi nomeado 
Governador. Portanto, nem sempre pelo voto. Mas o que 
acho mais grave da entrevista do Governador Antônio Carlos 
Magalhães, é quando s·. Ex\ de algum modo, ataca a moiãl 
do Vice-Presidente da República Itamar Franco, conto qual 
as--pessoas podem eventualmente não concordar. Para mim 
foi uma decepção, como sabe V. Ex•, nos ligava a relaçõ~es 
de grande amizade, com o Vice-Presidente_ ltama_r Franco, 
quando aceitou ser candidato a Vice-Presidcnte do atual Presi
dente Fernando Collor de Mello. Mas, enfim, pode-s_e discor
dar de S. Ex~ aqui ou ali. Muitos discordam de suas idéias, 
muitos têm medo de uma postura que, aí sim, estou a seu 
favor. S. Ex~ tem uma postura mais nacionalista, e menos 
"aberta". Agora, o que não se pode atacar é a honra pessoal 
do Senador e atual Vice-Presidente da República, Itamar 
Franco. Não se pode atacar a sua dignidade pessoal. Em rela
ção a todas as demais pessoas, pode-se discordar -insisto 
dizer - de alguma idéia aqui o_u ali,_ mas n~o_atacar a sua 
honra pessoal. Como_tãritos outros-Senadores fizeram onte_m, 
por ocasião de um pronunciamento a esse propósitO, tainbém 
quero fazer essa referência pessoal que julgo bastante impor
tante. Está muito fácil atacar a honra de todo mundo. Mas, 
pelo menos essas pessoas, como a Prefeita Luíza Erundina, 
por exemplo - ontem, fiz um aparte ao Senador Esperidião 
Amin - ou o Vice-Presidente Itamar Franco, são pessoas 
que a sociedade os tem como pessoas honradas, dignas e 
honestas. E por aí, não se faça nenhum ataquey embora insisto 
dizer: tudo o que vem do Governador António Carlos Maga
lhães é estranhável. 

O SR. MAURÍCIO CORRtA ~ Cumprimento V. EX' 
pelo aparte, e acrescento ainda mais a preocupação que tenho 
com relação a essa entrevista, porq~e. na verdade, o Gover
il~dor, na sua condição de homem p_úÇ!lico, que conhece perfei
tamente a ConStituição Federal, S. Ex~ sabe que está na imi

-iiêricia de praticar, aí Sim, uni delito, na medida em que propõe 
·o descumprimento da Constituição e, inclusive, acenando e 
sinaliZando para essa inversãO da ordem constitudortal. Quer 
dizer, aí sim é que estaria caracterizada a violação à Consti
tuição, é que se rasgaria a· Constituição Federal, porque se 
o Vice-Presidente da Repúblíca não assumisse, estaríamOs 
diante de uma situação totalmente e_sdrúxula. 

Quero acresCentar, nobre Sena,dor Nelson Wedekin, a 
respeito da Vida do ex-Senaddr Itamar Franco, hoje no cargo 

·de P-residente da Re(>úbliCa porque o Presidente se encontra vã 
viajando para atender compromissos internaciOnais. O Sena
doritamar Franco esteve aqui, conosco; durante muito tempo. 
Eu o conheço de longa data e V. Ex~ _sabe que o Itamar 
Franco não tem ligações com grupos económicos, não fem 
ligações com lobbies que procuram defender interesses de 
grupos ou de pessoas. Ê um homem que se viesse assumir 
a Presidência da República, assumiria de mãos limpas, e teria 
condiÇões de desempenhar o mandato com altivez, serenidade 
e com independência. 

De sorte que essas acusações que são feitas sub-repti
ciamentey de Iorma investida, ao nobre Vice-Presidente da 
República, são acusações graves e que nós repudiamos energi
camente. 

0 Sr. Esperidião Amin- Permite-me V~ EX" um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRJ1:A- Ouço V. Ex• 

O Sr. Esperidião Amio - Quero fazer três considerações 
muito breves. Primeiio, concorâo Com o qUe-disSe o SenadOr 
Nelson Wedekin. Eu não entendo que essa entrevista tenha 
sido feita de maneira açodada. Acho que ela contém o ponto 
de vista político, ou o desejo político, ou ele encera o objetivo 
político, para ser mais claro, do Governador António Carlos 
Magalhães. Segundo, concordo com V. Exa na discordância 
quanto a esse objetivo -e quantO a todo o eriunciãdo, que 
de jurídiCo e de político não- tem nada, Dizer que o fato 
do nome do Vice-Pres_idente não constar da cédula e por 
issõ-retirar-lhe a representatividade, faz-me pensar qual será 
a situaÇão do atual vice-governador da Bahia que também 
foi eleito nessa situação. A Bahía rião tem vice-governador, 
depois da consideração dessa entrevista. E finalmentey quero 
dizer que, longe de pedir ao Governador António Carlos Ma
galhães que reflita ou reveja a sua posição, quero deplorar 
que a imp-ortância do cargo de Governador de Estado, a bio
grafia, a trajetório política. o valor político do Governador 
-António Carlos Magalhães como ocupante de um cãrgo e 
homem público, deploro que essa representatividade do Go
vernador da _Bahia esteja --assãciãda a uma tese esdrúxula e 
absolutamente divorciada da realidade jurídica e política que 
o País tem como institucionalizada. Por isso, nem ser se é 
oportuno comentarmos sobre esse assunto, mas essas frases, 
eu creio, não deveriam passar como sentença transitada .em 
julgado, ainda que talvez devessem passar desapercebidas, 
talvez não merecessem notoriedade, mas, já que foram regis-
tradas em uma revista de circulação nacional, eu penso que 
é bom que as repia. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA.- Acredito que temos de 
dãr esta demon~traç_ão .de repulsa neste instante porque~ se 
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amanhã ou depois, caracterizar-se uma· sítuaçá() de vacância 
e o Sr. António Carlos Magalhães chefiar- um mOvlriú:mto 
contrário à posSe do Vict:;-Pres1dente da República, nós já 
manifestamos com antec_<!dênCi3. a llOSsá-preo:cUp3:çãci, porque 
S. Er é que está promoveildo essa inversão do princípio OOnsti~ 
tucional. 

De modo que eu acho oportuno este registro porque 
não podemos aceitar que um homem público como o Sr. Antô
nio Carlos Magalhães promova, através da Revísta-IstOÉ, afir
mações tão contundentes e tão pe'rigosas pãr3 a saúde da 
democracia. 

Trago este registr_o, Sr.-P_re&idente, a_ipda na expectativa 
.de que o Sr. Aritônio Carlos Carlos Magalhães- e não quero 
ser precipitado- retifique a sua posiÇão, pOrque, na verdade, 
é um homem com uma larga vida pública e estou corivencido 
de que, permanecendo um ponto de vista desta natureza, 
poderá ser umaiscapara·aqueles que querem truncar a ordem 
'constitucional. Daí, inclusive, o meu apelo, para que S. Ex• 
reflita a respe-ito da gravidade do conteúdo_ dessa entrevista. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite -v. -Ex~ um apate? 

O SR. ~AlJRÍClU CORRÊA :_-Pois não. Ouço, com 
prazer, o aparte de V. Ex+, nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre senador Maurício Cor
rêa, a divergêi:J.cia que V. Ex~ manifesta em-relação a entrevista 
do Governador AntôriiO Carlos Magalhães é', respeitável, é 
própria do processo político democrático. Permita-me que 
assinale apenas, e sobretudo com relação à intervenção do 
nobre Senador Nelson Wedekin, que, em nenhum momento, 
O-Governador atingiu a honra do vice-Presidente da Repú
blica. o seu pfonunciamento- se cOnteve ôo plano po"títíco, 
do qual se pode divergir, mas_esfritamente no plario político. 
Por outro lado, _o_ Sr. Governador não manifestou nenhum 
propósito de chefiar qualquer movimento contrário a aplica
ção da ordem jurídica vigente. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Nobre Senador Josaphat ~ 
Marinho, eu estou de acordo com V. Ex• porque S. Ex~ não 
declara isso, mas dá sinalização, na medida em que S. Ex~ 
fala que o· Vice-Presidente da República não pode assumir 
porque Sua Excelência não foi eleito, portanto, não tem repre
sentatividade. Na medida em que S. Ex~ fala assim, está pre
nunciando que s_e colocará contrário à posse de Sua Excelência 
se não for no caso de renúncia. Portanto, um gesto espontâneo 
do Presidente da República. 

Agora, no que tange à questão moral, V. Ex~ e o nobre 
Senador Nelson Wede"kin têm toda razão, data máxima venia 
da conceituação de V~ Ex• o Governador coloca que o Vice
Presidcnte não tem representatividade e que, inclusive, Sua 
Excelência não tería_ CCindições de se eleger sequer para pre
feito de Juiz de Fora. Fala, também, que não tem moral 
para assumir a Presidência da República em face de não ter 
sido eleito pelo voto direto e, sim, ter ido de carona. 

O Sr. Josaphat Marinho- Não. Por representatividade, 
inclusive com relação à eleição no Estado de MiDas .Geraís 
ou à Prefeitura. Mas não visou, de nenhum modo, o caráter, 
a honra do Vice-P.residente da República. - · 

O SR. MAURlCIO CORRÊA - Seiiaâor]osapnat Mari· 
nho, creio que é urna questão de interprefaÇãO. A revista 
é clara: "Se houvesse impeachment, O vicc Itamar não tefia 
condições morais e polítiCas para assuniir"-. 

Se está escrito iss(l: .. : eu entendo pqr Co~diÇ-OeS mo!aiS 
tlma pessoa que não preenche aqueles atributos da moralidade 
para assum_ir ... 

~O Sr. Josapht Marinho- A generalidade da afirmativa, 
evidentemente, vincula-se ao plano político; não _ao caráter, 
à honra, a nada da individualidade do Vice-Presidente da 
República. 

O SR. MAIJRÍCIO CORRÊA .:_ Associo essas palavras 
contidas na IstoE e outras afirmações feitas pelo Governador 
no que tange a esse campO, inclusive aos aspectos da vida 
do próprio ex-Sen~dor Itamar Franco. 

Mas, acho que é grave a afirmação do Governador. Como 
disse, espero que S. Ex~ faça uma revisãO dessa posição. 

O Sr. Francisco Róllemberg - V. EX~ permite-me um 
aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Ouço V. Ex•, Senador 
Rollernberg, com o maior prazer. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Senador Maurício Corrêa, 
declarações à parte do eminente Governador AntOnio Carlos 
Magalhães, gostaria de fazer que conheço o Vice-Presidente 
da República, ex-Senador Itamar Franco de longa data. É 
um homem s.ério., obstinado, independente, de caráter ilibado, 
cuja honorabilidade_ jamais foi posta em dúvida nesta Casa, 
em Minas Gerais, ·no seu Juiz de Fora e no Brasil corno um 
todo. Esse é o retrato de uma vida, não é um instante dado 
no momento em que -s. E~ chega à Presidência da República. 
Itamar tem história, tem passado, tem presente e, certamente, 
terá futuro nesta longa vida pública que espero que possa 
ter. Dã.ípor que, Sr. Senador, associo-me a V. E r' no insta-nte 
em.que vem à tribuna estranhar declarações as quais me per
mito não _comentar, porque a Constituição brasileira define 
claramente o que é_ser Vice-Presidente da República, quais 
as suas funções e quais os momentos, quais as oportunidadeS 
que S. E~ deve substituir o Senhor Presidente da República. 
Ora, é eYidente que, se o Senhor Presidente da República 
- não acredito que faça isso, nem necessita fazer, nem a 
nação espera que isso ocorra - renunciar ou for impedido 
pelo Congresso Nacional de continuar no exercício de suas 
funções, não há como se alegar que o Senhor Itamar Franco 
não terá condições de exercer a Presidência. Já exerceu fun
ções executivas, evidentemente diminutas ante o peso de uma 
Presidência da República, quando foi prefeito de Juiz de Fora. 
S. Ex~ procedeu muito bem em todas as funções que exerceu, 
e hoje é um nome que honra Minas Gerais, honra esti Casa 
pelos mandatos que cumpriu, pelas posturas, pela dignidade 
com que sempre se houve nesta Casa e pela maneira segura, 
elegante com que se tem conduzido na VíCe-Presidência da 
República e nas oportunidades em que ocupa o Cargo de Presi
dente da República. Por isso, Sr. Senador, quero dizer-lhe 
que concordo com V. Ex~ nesta manhã, quando vem a esta 
tribuna para defender - o que talvez nem fosse necessário 
-o Sr. Itamar Franco, Vice-Presidente da República. Acre
dito também, Sr. Senador, que o Senador Josaphat Marinho 
tem razão. Assistimos, há poucos dias, nesta Casa, a um cOlega 
nosso confessar-se sonegador; assistimos ao Mário Amato, 
num "rasgo" de retórica, dizer que todos somos hipócritas 
e que sonegamos impostos L Tanto um como o outro" não quise
ram admitir-se sonegadores. Mas foi urna força de expressão, 
foi para dizer a este País que --eles acredüàm no Presidente 
da República, que ·acreditam nos poderes constituídos deste 
País e que qualquer um de nós - eles própriOs - poderia 
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se submeter a esse tipo de suspeição e ser leviamiment_e acu,sa
do. Ora, quem conhece o Governador Antônio Carlos Maga
lhães como o conhece o Senador Josaphat Marinho, quem 
conhece Antônio Carlos Magalhães como o conhe_ço, eu que 
sou seu amigo desde a idade de 19 anos, sàbe que o _Gover
nador tem seus arrOubos, tem seus momentos em que a retó
rica ultrapassa seus sentimentos. Mas tenho certeza de qu~, 
apesar do vulto das declarações registradas na revista lstoE, 
o Governador Antônio Carlos Magalhães s~~ um Qos primei
ros a aliar-se a nós e à Constituição na defesa d.a_legalidade, 
no País, se porventura for necessário_que o eminente V ice-Pre
sidente Itamar Franco assuma o Governo. V. Ex• fez uma 
colocação perfeita: não cabe dentro da nossa Constituição
discutir esse assunto. E, porque não cabe discutir esse assunto, 
tenho a certeza de que o Vice-Presidente Itamar Franco terá 
assegurado, na vida pública deste País, o lugar que, por certo, 
lhe caberá, se precisar ocupar a Presidência da República. 
Parabenizo a V. Ex~ por vir a esta tribuna discutir este tema. 

O SR. MAURÍCJQ CORRJ1A- Oxalá seja ouvída pelo 
nobre Governador do Estado da :éahia a i-ef!exão_ que V. 
Ex~ faz de que ele alie sua força; seu prestígio, ao-cumprime-ntá
da ordem constitucíoriàl, na hipótese de surgir uin aconte"eí- · 
mente dessa grandeza. - _ 

No que tange ao problema moral, creio que~- e-in deteimí
nadas circunstâncias, é um pouco relevante. Até admito que 
S. Ex• não quisesse atingir a moral do Vice:-P_résidente ela 
República. 

A gravidade reside especificamiilfC-ri61Ii:Sfãõte em que 
o Governador declara, perante a Nação brasileira, que o Vice
Presidente da República não pode assumir porque lhe falta, 
ao Vice-Presidente da República, -a condição de representa
tividade. É uma afirmação; do ponto de vista constitucional 
e por ter sido emitida por um homem público, de extrema 
gravidade. E o registro tem essa finalidade, esse _condão, e$pe-
cificamente. 

Quanto· ao Vire-Presidente, V. Ex~ convi~e.u com S. E:x! 
aqui e sabe que o ex ..Senador Itam3.t: Franco, Vice.-Presidente 
da República, atual Presidente da República, te.m sido um 
homem discreto na sua posição de Vice. Aliás, a c·ond~ção 
de Vice é incómoda. Os vices são sempre iricômodos ·nos 
regimes presidencialistas, quando não há uma definição para 
eles. Nos Estados Unidos há uma definição específica pára 
o vire-presidente da República. 

Quero, antes de encerrar, afirmar a discrição contfnua 
do VicewPresidente da República, que tem se recolhido a sua 
cidade, tem procurado cumprir a sUa obrigação, não tem se 
imiscuído, não tem fala':lo para a imprensa, a não ser ultima
mente quando surgiu o assunto da hipótese de o Presidente 
se afastar e o Vice-Presidente ser convocado. ~o mais, o 
Vice-Presidente tem tido uma posição discretfs_sima, o que 
é, eu diria, de muita propriedade, para evitar especulações, 
às vezes não muito pruderites, como essas afirmações feitas 
pelo Governador da Bahia. 

O Sr. Elcio Álvares- V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRíl:A- Com prazer, nobre Sena' 
dor. 

O Sr. Elcio Álvares - Senador Maurício Corrêa, eviden· 
temente, a sua colocação, como sempre, é feita de uma manei
ra muito equilibrada visando a resguardar os padrões éticos, 
morais, que devem exomar o fato político. Mas gostaria de 
fazer uma colocação, paralela ao seU discurso, que já reiterei 

~qui ou!ro_ dia, quando infelizme_nte, o no.bre SenadQr AleJan
dre Costa entendeu mal minhas palavras, obrigandowme a 
redarguir, num segmento_de aparte. Ninguém discute a hono
rabilidade do Senador Itamar Franco. Até citei um fato que 
nOs aproxima muito de S. Ex~, porque num determinado mo
mento da sua vida como engenheiro, S. E;' trabalhou no 
Espírito Santo, num rnunidpio chamado Ibiiaçu, onde gran
j~qu ~rn grande número de amizades de pessoas que sempre 
exaJtª-_ram o seu comportamento corno o de um cidadão altaw 
mente afável, independentemente hoje do Itamar Franco Vi
ce-Presidente da Republica. Outro dia li que no Brasil está 
-~e.ado~an<io qma técn,ca! uma espécie de binCádeira do faz-de
conta._ "Faz-de_-conta que, s~ 9 Presidente renunciar ou for 
declarado o seu jmpeachement, entraria o V ice-Presidente 
da República". E li urna manchete outro dia que considerei 
interessante. Dizia: "Constituição garante a posse do V ice". 
É óbvio. Ninguém, .de sã consciência, pode negar ao Vice 
o direito de assumir. Mas isso parec_e-me, Senador Maurício 
Corrêa, uma montagem. E não é o ~c:;_o de V. Ex•, porque 
conheço o s_eu comportamento, o seu modo de ser. Mas verifiw 
carnes que se compõe uma louvação que é perefeítaritentê 
dispensável. Se alguém negar ao Senador _Itama_r Franco as 
qualidades para exercer o citrgo de Vice-Pr_esidente, nega o 
homem e nega a Constituição: Talvez eu participasse um pou
co, com a ligeira modificação do pensamento do Senador 
Josaphat Marinho. Temos que ser sinceros no debate: há uma 
ponta política entre o Governado( António Carlos Magalhães 
e o Sr. Itamar Franco. O Governador Antônio Carlos Maga
lhães tem tornado atitudes sempre corajosos, é uma caracte· 
rística dele. O Governador Antônio Carlos não manda recado: 
quando ele toma uma posição, é-uma posição clara. E no 
caso do Senador Itamar Franco, já não me refiro ao Více-Pre
sidente, o Governador Antônio Carlos Magalhães sofreu mui
to, inclusive coma participação de um Senador que está ligado 
a_ele por laços de afeto e hoje integra O:s quadros do Governo, 
que é o Senador José Ignácio Ferreira:. Lembro-me, durante 
a campanha lá no Espírito Santo, que o Senador José Ignácio 
foi candidato a Governador, AntônioCarlos Magalhães, que 
é um político combativo; um político presente, um político 
que não abre mão da sUa opirii"ão, interferiu na política do 
Espírito Santo, porque ele não admitia de maneira alguma 
que o Senador José lgnácio, que teve alguma participação 
eln relação à pessoa dele naquela famosa CPI da Corrupção, 
fosse tranqüilamente cto Governador do Estado do Espírito 
Santo. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -É o famoso dossiê. 

O Sr. Elcio Álvares- Exatamente, o dossiê. Estou dando 
esse depoimento porque sou um adrnirado_r_do Governador 
António Carlos Magalhães, mas reconheço nele - e talvez 
aí V. E~ tenha razão ~ que o Go_vemador António Carlos 
Magalhães, guando ele gosta, ela ama; quando ele não gosta, 
ele odeia. É uma característica dele, ninguém Vái tirar. E 
é um político que se consagrou, hoje teril a estima de- todo 
o povo baiano. Desta maneira, no caso do _VicewPresidente 
Itamar Franco, ele deve ter questionado muito mais o tacto 
político do que 0 lado mor3.l. Seria incapaz. O Senador Itamar 
Franco é Lima figura que ·todos aqUi reSpeitàm. Eu, por exem
plo, não convivi com ele nas lides parlamentares, mas não 
há ninguém n~sta Casa, ninguém, que coloque uma dúvida 
sequer sobre o seu comportamento de homem público. Então, 
no momento em que V. Ex' fala em defesa do Senadqr Itamar 
Franco, e dentro do noticiário que realmente deixou alguma 
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dúvida, eu não tenho constrangimento algum de falar isso 
porque conheço comportamento do Governador Antônio Car
los Magalhães. O único fato que quero destacar é que exata
mente eu me preocupo quando vejo, nesse amontoado de 
noticiário qtie está-aí, a exaltação permanente, mas não fazer 
aquela homenagem que V. Ex' está fazendo agora: sincera, 
objetiva, serena e franca, mas procurando cada vez mais levan
tar a hipótese de que pode haver renúncia e pode haver impea
chement. Logicamente, como eu tenho uma posição decla
rada, e já falei isso aqui da tribuna desta Casa, de que se 
alguma coisa h ou v esse de concreto contra o Presidente da 
República eu seria _o prinieltó a assinar, porque-- acho que
é obrigação de todo homem público zelar pela probidade do 
Governo, de dar ao Governo todos os reveStimentoS neces
sários sob o ponto de vista moral ou sob o ponto de vista 
legal. Eu quero dizer que exatamente por ter acompanhado 
a CPI, V. Ex~ que é tão assíduo, não perdeu uma reUnião 
sequer, eu tenho a minha convicção de que o Presidente da 
República, até o momento, não teve, sequer, -o seu mandato 
arranhando por qualquer eiva que pudesse levantar o seu 
impedimento conforme está sendo preconizado. É preciso que 
fique claro isso~ niriguém duvida da integridade moral, nin
guém duvida da qualidade de político do Senador Itamar Fran
co. 

:Parece-me que a colocação do Senador_i!3.mar -Franco 
no noticiáfió--;--hoje, a vinda do Senador Itamar Franco ao 
Senado, fotógrafos, cinegráfistas, todo mundo fazendo uma 
cobertura que antigamente não havia. Logicamente, é p-orque 
ele está dentro realmente de um processo. Agora, se alguém 
voltar a noticiar HQ Vice assume de acordo com a Consti
tuição", é o óbvio, só se modificar o _texto constitucional. 
EntãO, quero dizer isso aqui, de público, que, se, por uma 
desdita do País, houvesse qualquer tipo de procedimento em 
relação ao Presidente Collor, é inegável que o texto constitu
cional tem que ser cumprido, sob pena de entrarmos num 
golpe, onde haveria a anarquia da ordem jurídica. A decla
ração do Governador Antônio Carlos Magalhgães, do jeito 
que foi colocada, realmente poderia ensejar uma interpretação 
em relação à condição moi'al do Vice-Presideute Itam.ar_Fran
có que nãcr- teria cabimento. Prefiro creditar - e aí falo em 
homenagem também ao Governador António Carlos Maga
lhães -àquele impulso político que sempre tem. O Gover
nador António Carlos Magalhães é um homem realmente 
despachado no modo de falar .. Quando ele tem de dizer as 
coisas, não coloca qualquer tipo de revestimento para fazer 
com que a coisa fique -maiS doce. ou mais palatável. Então~ 
era este o aparte apenas dizendo isto: estranho quando au
menta o elogio em torno do Vire-Presidente Itamar Franco, 
que não precisa de elogios, é um homem de-- moral ilibada, 
de condições políticas as mais perfeitas para asSunção de qual
quet cargo público. Nesse momento, acho que, mais uma 
vez, o seu procedimento ético tem sido em todos os instantes, 
Senador Maurício Corrêa, é que o leva a fazer este pronuncia
mento, ao qual também me perfilho, em homenagem ao Vice
Presidente Itamar Franco. 

O SR. MAURÍCIO CQRR~A - Na verdade, Senador 
Elcio Álvares, eu nem deveria ter tocado nesse assunto, ·por
que estamos acompanhando os trabalhos da CPI. Mas me 
deparei cOm uma entrevista dessa gravidade e não disse antes, 
porque ficamos, lá, acompanhando os depoimentos a semana 
inteira e só pude fazê-lo hoje, exatamente com a preocupação 
de que essas afirmações, por serem contundentes e profunda-

mente perigosas, deveriam merecer da nossa parte uma repul
sa, uma contestação, em face do que isso poderá decorrer;' 
na hipótese· de haver um desenlace, em que o Presidente 
da RepUblica se afaste e o Vice-Presidente tenha que assumir. 
Tenho acompanhado os trabalhos da CPI, concordo com V. 
Ex', eu seria um irreSporisável se dissesse: Olha, até agora, 
pelos depoimentos, é possível enquadrar-se o Preside_nte em 
crimes de responsabilidade. Acho que isso seria extremamente.·
precoce e uma irresponsabilidade da minha parte. Quer dizer, 
vemos algumas sinalizações, alguns riscos, alguns perigos que 
só poderiam se complementar na medida em que houvesse 
prova cabal, no instante em que está em jogo o Presidente 
da República. Da minha parte, diria que também entendo 
que até este momento não há como enquadrar-se o Presidente 
da República. O mesmo não diria com re14~ão a outros que 
estão sendo objeto de apuração. 

Não estou falando na presunção de apenas querer agradar 
ao Vice-~residente da República, na eXpectativa de que venha 
a assumir a Presidência da República; estou defendendo a 
honorabilidade de um homem, em primeiro-lugar, e~ em se
gundo, as prerrogativas constitucionais, os preteitos claros 
da ConstituiÇão,- que asseglli'aril- ao Vice-Presidente da R.epú.~ 
blica, no caso· de impedimento ou de vacância da Presidência 
Qa .Repúbliaca, o direito sagrado de assumi-la sem atropelo 
e sem percalços. E o que o Sr. Antônio Carlos Magalhães 
preconiza com essa entrevista é exatamente essa -in:Versão, 
quer dizer, se isso acontecer, O Vice-Presidente Itamar Franco 
não podeiá assumir porque não tem representatividade, e, 
aí, complica, no meu entendimento, de modesto advogado 
e de Senador que procura cumprir a COnstitUição e- as leis 
deste País. 

O Sr. Nelson Wedekin - Permite-me V. Ex• um rápido 
aparte, nobre Senador Maurício Corrêa1 

O SR. MAURíCIO CQRRtA -Pois não. 

O Sr. Ne~on Wedekin - Apenas quero ler, com todo 
o vagar, aquele que é o título da reportagem a que V. Ex~ 
se·refere. Título de capa que diz o seguinte: H Antônio Ca~los 
Magalhães - Se houvesse impeachment, o Vice Itam:ir não 
teria condições morais e políticas para assumir". Era só essa 
observação que queria fazer,.porque s~ disse aqtii; ãtravés 
do Senador Elcio Álvares e também do Senador Josaphat 
Marinho, que o Governador Antônio Carlos Magalhães não 
teria feito nenhum ataque à moral. Se dizer isso não é nenhuma 
agressão à moral do Vire-Presidente da República, então não 
sei o que seja. 

O SR. MAURÍCIO CORR~A - Sr. Presidente, para 
encerrar, concluo e agradeço a V. Ex•, salieritando que, real
mente, constar uma afirmação dessa na capa de uma revista, 
dizendo que não tem condições morais, é muito giave. Daí, 
sem dúvida nenhuma, a repulsa que, neste instante, manifesto, 
o meu protesto contra afirmações, neste caso_ insensatas e 
perigosas para a saúde da democracia brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

COMPARECEM MATS OS SRS. SENADORES: 

Amazonino Mendes - Reni Veras - Carlos Patrocí
nio .:. Cid Sahóia de Carvalho -" Flcio Álvares - F.speridiao 
Amin - Fernando Henrique C'.ardoso - l-1avlano Melo -
Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Guilhe:·me Pal
rqeira- Henrique Almeida- Hugo Napoleao- Hyt.ckel Frei-
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tas- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- João Calmon -
J oâo França - Joao Rocha - J osaphat Marinho - Jo."é Foga
ça -Julio C.ampos- Lavoisier Maia - Mansueto de J.avor -
Moisés Abrao - Nabo r Júnior - Nelson Wcdckin - Ney Ma
ranhão - Odacir Soares - Ronaldo Aragão - Ronan 'nto -
Wilson Martins.. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Sobre a mesa, 
requerimento que sea lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 467, DE 1992 

EX:ni"' Sr. Presidente do Senado Federal Senador Mauro Bene
vides. 

Requeiro, nos termos do art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia:, do Pr.ojeto de Lei da Câmara 
no:> 3/92, que "cria cargos de Procuradores do Trabalho de. 
2• Categoria, cargoS efetivos e em comissáo e dá outras provi
dências", cujo prazo, na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, acha-se esgotado. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1992. - Rooao TiÍo. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requeri
mento lido será publicado e, posteriormente, incluído em Or
dem do Dia, nos termos do art. 255, inciSo-II~ letra c, ri~ 
3, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência 
comunica ao Plenário que a Comissão Diretora ·aprovou, ein 
sua reunião do dia 22 de junho corrente, os seguintes Requeri
mentos de Informações: 

- N~ 372, de 1992, do Senador Pedro Sinlon, ao Ministro 
da Aeronáutica; -

- N' 404, de 1992, do Senador Jutahy Magalhães, ao 
:Ministro dos Transportes e Comunicações~- ~ 

-N' 405, de 1992, do Senador Jutahy Magalhães, ao 
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamerito; 

- N' 407, de 1992, do Senador Pedro Simon, aoMiriistro 
da Saúde; 

- N' 408, de 1992, do Senador Pedro Simon, ao Mfnfstro 
da Economia, Fazenda e Planejamento; 

- N' 410, de 1992, do Senador Pedro Simon, ao Ministro 
do Tribunal de Contas da União; e 

- N~ 426, de 1992, do Senador Humberto Lucena, ao 
Ministro da Aeronátuica. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Sobre a mesa, 
projeto que será lido pelo Sr. 1' Secretário. ~ 

É lido o seguinte , 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 93, DE 1992 

Devolve às Universidades Federais do Rio de Jaoei
ro e.da Bahia as suas denominações primitivas de Uni
versidade do Brasil e Universidade da Bahia, respecti
vamente. 

O Congresso Nacional aecreta: 
Art. 1' A Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

a Universidade Federal da Bahia passam a se -denominar Uni
versidade do Brasil e Universidade da Bahia, respectivamente. 

Art. 2' Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias 
a partir da data de sua publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposiÇões em contráiib. 

Justificação 

As primeiras iniciativas para a instalação de uma univer
-sidade no Brasil remonta aos primórdios do período colonial. 
Os Jesuítas encetaram, então, os pioneiros esforços neste sen
tido. No entanto, a solicitação de aprovação do pleito de 
fundação da chamada '"Universidade do Brasil" foi negado 
pelo Papa, em 1592. A colónia não poderia ser guindada 
de sua condição de submissão intelectual. Súditos incultos 
não se organizam, nem .questionam injustiça..:· o;;ociais. Poste
riOririente, à época "da invasão holandesa k~ av_entaa::~., e ape
nas aventada, a pos-sibilidade de estabelecimemo de ur-1.a uni
versidade no País _Í>elo Pr(ndpe Maurício de Nassau. No entan
to, somente duzentos anos a-pós-a primeira iniciatíva doS Jesuí
tas, quando o Brasil já contava com cidadãos educados na 
Europa e influericí:idos pelas idéias dos iluministas franceses 
e dos filósofos da Independência dos Estados Unidos, urna 
eX--Cõlônia em condições semelhantes às nossas, é que, no 
bojo das intenções da Conjuração Mineira, de 1789, encon
trQu.-se .o projeto_ de fundação _de uma ''universidade como 
a de Coimbra". 

~ A invasão da Península Ibérica pelas tropas de Napoleão 
teve_, e~ verçlade, auspiciosoS reflexos sobre a intelectualidade 
brasileira, pois a elevação de nosso País à condição de Reino 
Unido de Portugal e Algarves por D. Joáo VI, traduziu, clara
mente, a avaliação ·e a expectativa da nobreza portuguesa 
quanto ao longo período de exi1io fOrçado .a que se veriam 
submetidos. Assim seria necessário dotar o País com as facili
dades e confortos da Matriz. Destarte, coube ao Cirurgião
Mar do Reino; Dr. José Correia Piranço a oportunidade de 
sugerir ao ~ríncipe Regente a fundação de Ul;ll. curso pioneirO 
de medicina na ex-colônia. Desta forma, em 18 de fevereirO 
de 1808 era institUída, através da Carta Régia, a EscqJa de 
Anã:tbniia· é Cirurgia da Bahia, tendo como primeiros ientes 
de Cirurgia e Anatomia os "cirurgiões ~prOvados'", Manuel 
José Estrada e -José Soares de_ Castro. Estava, portanto, esta
belecida a pedra inaugural, não só da Universidade da Bahia 
g:tas, também 7 da Universidade ~rasileira.- Com a transfe
rência. da capital do Reino para o Rio de Janeiro, o regente 
fiiildõ-u, em S_egilida, a 2 de abril de 1808, a Escola Anatómica 
do Rio de Janeiro, que se _constituiu no primeiro curso -de 
futura Universidade do Brasil. Portanto, neste ano de 1808, 
com diferença de dias, o Príncipe Regente concretizou utn 
.álentá.do sonho de libertação intelectual que se encontrava 
em oculta ebulição por mais de duzentos anos. E este fato 
histórico, pela sua inquestionável relevância para o ·evoluir 
intelectual do País, deve _ser preServado em seus aspectos 
históricos comO forma de, atraVés -dO_cOnhecirnento e dores~ 
peito aos fatos positivos e relevantes do nosso crescimento 
enquanto Nação, incutir na juventude brasileira o espírito 
de identidade nacional. Não é justificáVel que, à guisa da 
uniformização administrativa determinada pelo Governo Re
volucionário de 1964, simplesmente se destrua todo um acervo 
histórico-cultural. Em verdade, estas atitudes que cultivam 
a amnésia nacional quanto a suas origens e a sua história, 
têth o Sub~reptício objetivo de pulverizar o sentimento de 
nacionalidade e de orgulho pátrio. Devemos, isto sim, nos 
mirar em exemplo de outros países, que tratam as suas univer
sidades com indisfarçável carinho, pela sua antiguidade e tradi
ção._ Devemos seguir, no mínimo, o exemplo dos Estados 
Unidos. que impedem todas as modificações da imagem histó
rica de universidades tradicionais como a de Harvard, fundada 
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em 1686. A busca do moderno não deve imp1icar o desrespeito 
ao nosso património histórico. -

Estas as razões da apresentação da presente Proposição 
que esperamos seja aprovada por_nossos ilustres Pares. 

Sala das Sess~ões, 26 de junho de 1992. -Senador Qdacir 
Soares, (PFL- RO). ___ --~· ~-c 

(A Comissão de Educação- decisão termi!"ativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -O projeto que 
acaba de ser lido será encaminhado à comissão competente. 

Sobre a mesa, redação final de proposição aprov~da na 
Ordem do Dia- de ontem, e que, nos termos do parágrafo 
único do art. 320, do Regimento Interno, se não hOuver· obje
ção do Plenário, vai ser lida pelo Sr. 1 • Secrefário". · 

É lida o seguinte . ~ 
PARECER N• 236, DE 1992 

Da Comissão Diretora ~ -

Redação final do Projeto de Resolução n• 27, de 1992. 
A Coi:nissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n~' 27, de 1992, que autoriza o ·ooverito do 
Estado de Minas Ger-ais a transferir rec_ursõs que menciona. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1992. 
Mauro Benevides, Presidente .:.....-. Iram Saraiva, Relator -
Meira FiUto - Beni V eras. , 

ANEXO AO PARECER N' 236, DE 1992 

Redação rmal do Projeto de Resolução n• 27, de 1992. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi

dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' DE 1992 

Autoriza o Governo dO Estado de Minas Gerais 
a transferir os recursos aprovados pela Resolução n' 
377, de 1987, do Senado Federal, do Município de Alme· 
nara para o Município de Governador Valadares. 

Art. 1' É o Governo do Estado .de.Min.as Gerais, nos 
termos da Resolução n<:> 58, de 1990, do Senado Federal, auto
rizado a transferir os recursos aprovados pela Resolução n9 
377, de 5 de dezembro de 1987, contratados junto à Caixa 
Económica Federal e destinados à construção de uma minipe
nitenciária nO_Munidpio-de Almenara, para idêntica finali
dade no MunicípiO de GoVernador Valadares. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)-:--- Sobre a mesa, 
requerimento- que será lido pelo Sr. 1 <:>_ Secretárió, - - - -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 468, 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' 27, de 1992, 
que autori:z;a o GovernO do Estado de Minas G~I-ª-~ a tr~nsferir 
recursos que menciona. 

S~la das Sessões, 26 de junho de 1992. Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

Os Srs. senadores cfile a aproVam queiram permaneCer 
·seritados. (PauSa.) 

Aprovada.-
-Aprovada a redação final, o projeto vai à- prólnulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magno bacelar) ~-:c Esgotado o 
tempo destinado,...ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, eip ctu~o úniCo, dã Í"edação Final (ofe
recidapela Comissão Diretora -em -seu Parecer n.,.. 216, 
de 1992) do Projet<rde Lei do Senado n' 174, de 1991, 
de autoria do Senador Maurício Corrêa, que considera 
contravenção penal a exigênCfa- de exame- relativo a 
estado de gravidez para contratação de emprego. 

Em discussão a redação final. (Pausa. l~ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas, 

a redação ftnal é dada como defiriitivamente aclotada, nos 
tennos do art. 324 do Regimento Interno. 
- a·Projeto-~ai à Câmara dos Deputados. 

~ É a seguinte a redação firial aprovada 
Redação finaJ do Projeto de Lei do Senado n9 174, de 
1991, que considera contravenção penal a exigência de 
exame relativo a estado de gravidez para contratação 
de emprego. 

O CongreSso N acion·at decreta: 
.Art. 19 ConstituLcontravehÇão penal, punida nos ter

mos desta lei, exigir, para efeito de seleção_ de _candidata _a 
emprego permanente _ou_ temporário, teste, exame, laudo~ 
atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo 
a estado de gravidez. 

Pena prisão_simples de quinze dias_ a t[ê_s_meses_ou multa 
de quarenta a .duzentos e quarenta dias-multa ou ambas as 
penas, comulativamente. _ . 

§ 19 Nas mesmas penas incorre quem induzir alguém 
à apresentação de qualquer_ das provas referidas neste artigo. 

§ 2~' A pena será aumentada de um terço se a infração 
for cometida por autoridade pública. 

Art. 2~> Será consíderado agente _da c.cmtravenção o tit~J
lar, diretor, gerente ou responsável pelo estabelecimento da 
empresa, individual ou coletiva; o presidente, superintenden
te, diretor ou chefe de órgão ou repartição da administraç-ão 
pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Pode
res da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios. 

Parágrafo úniCo. Equiparam-se a empresa, para os- efei
tos exclusivos deste artigo, o empregador individual, os profis
sionais liberais, as institUiçõ"eS _ae beneficência, as associações 
recreativas ou-outras entidades sem fins lucrativos. 

Art. 3<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~' Revogaril-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 2: 

PROJETO DE LEI N' 9 DE 1990 

\Incluído em Ordem do Dia nos termõs do art. 
112, I, do Regimento Interno.) 
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. ,F:roj<;Ío~e\,ida Ómar~ n• 9, de 1990 (n• 
4.4'12/89, na Cí';;a iJe qrigem), que cria o Progr~ma 
Diário do Congresso Nacional para diy1,1lgação dos tra-. 
balhados do Poder Legislativo na televisão, e dete~ina · 
outras providências. 

(bepen<)~ndo de Pareceres.) 

Sobre~ mesa, parecer que·setá_lido pelo Sr. 19 S_ecretárió. 
-~· ·- · ·É. lido o seguinte · . 

PARECER N•.237/92-CE . 
(Pa:éó'!'lssão ii~ E.ducação) 

Sobre o Projeto de Lei da Úimara n• 97/90, Projeto 
de Lei 11' 4.~2-A, na origem, que "cria o Programa 
Diário do Congresso Naciollal para divulgação dos Ira• 
balhOs do Podei" Legislativo na televisão;· e determina 

·outras providê~~;cias'~. · 

Rela!;or: ,Senad~r'Hugo Na~l~ão 
Dispõe ó referido projeto que ','_as emissoras de ~ele:viSão . 

reservarão, gratuitamen,te, de segunda a sexta-feira·; entre i9h · 
e 20h, dez minutos para'divulgação'dos tqtbalhos le_gislativos, · 
em cadeia nacional-(art. 2<:>), ficando a 'prógramação, geração 
e a produção a cargo das Mesas das duas Casas do Congresso 
(parágrafo único) a· quem caóerá; dispor •obre a execução . 
desta lei através de resolução (art. 3•). , ~- · 

Na sua justificaÇão, .0- Deputado sustenta"que, segundo 
"os. estudiosos", a força e o pre~tfgio do Poder Legislativo, 
variam na medida de seus .trabalhos, esclarecend9 que, nas· 
socied3;des .modernas, a comunicação dos poderes instituídos 
"constitui direito do cidadão·e um dever do Estado". 

, .A.duz que há assuntos que· não são _conVenientemente 
focalizados pelas mfdias eletrón_ica e impresSã. Afirma, outros-" 
sim, que a falta de iiúormação.tem.gerado crític_a~·que apontam · 
o Congresso como ~·respOnsável por tudo qui11:~o de negativo 
ocorre no I,>afs". _ , , . , . . . _ _ _ , -r,---· _____ ·,. 

O Plenário da Cãmara,aprovou, por acord9 de liderapças, 
a redação final de. autoria do Deputado Nilson Gibson. 

E;ste re)átor rc;c'ebeu duas propostas: . -~ . ~ . ' 
A primeira,, pela aproVação; da Feder3:ção Nacional.dos 

Jornalistas, por seu presidente, Sr. Annando &. Rollemberg; . 
a segunda, do Deputado Kleber Eulália, Presidente 4aAs.sem- . 
bléia Legislativa do Piauí, rio sentido da inclusão dos Depu· 
tados Estaduaís de todo o País na programação. 

É o relaiório. · "- ~ . ~ 

• · II - Pareeer 
1) . na essência dàS CrítiCas I • .' • 

ConstitUi ·verd3de~ oo-mo 1salienta O DePUtado José tava
res, que 'niúitoS assWitos -PértiÍlentes ao LegiSlativo não ·são 
enfocados adequadamente pela mídia, circunstância que influi 
na formação de opinião pública. . · '~ 

É, igualmenté, fato que o Poder, no curso do tempo, 
tem sido alvo de críticas. MUitas infundadaS;- algumas não. 
Nem sempre as ações do Congresso ou de- ·~eus membros, 
coletiva ou isoladamente, correspondem às. expectativas da 
opinião pública. - . · F 

Mas não se pode afirma~ que a reprovação de atas da 
instituíçáo ou de seus membros decorre exclusivamente da 
análise distorcida da mfdia. (É óbvio que não foi o que o 
nobre autor disse ou ·quis dizer). Às vezes. ela acontece em 
função da essência da natureza humana que,. é falha, tanto 
no Legislativo quanto na imprensa, como peTânte a Deus. 

---·-·- ·-·---.- --·· ·----~~ 

A verdade é que ambos, Congresso e sistema de comuni
cações, prestam serviços inestimáveis ã democracia pátria. 

2) Da validade da divulgação 
Será que, à luz do liberalismo, devewse obrigar os telespe'C

tadores a ouvir programas diários sobre o Congresso'? Até 
em feriados que caiam de segunda a sexta-feira, I;Desmo que, 
por força deles, o Poder não haja funcionado'? 

Há necessidade _de algumas considerações: 
Existe o programa radiofónico diário "A Vo_z do Brasil'' 

que tetransinite as atividades do Congresso. É claro que, emw 
bor& extremam~nte útil, não é suficíente para a Plena diVul
gação dos trabalhos da Câmara e do Senado~ Em compe·nw 
sação, os programas noticiosos de todas. as emissoras de Tv 
abordam, diariaíriente •. ~s ativid<~:d.es P?líti?3s e· legislativas. 

3) Do preeedente 
Cabe observar que, durante os trabalhos da Assembléia 

Nacional Constituinte, ·foraffi.destacadcis 5 _(cinCÓ)- niinutos 
diários, antes das 20h, para televisionamento de depoimentos 
de parlamentares. 

Desta decisão decorreram_ dois problemas: O primeiro 
foi o r,econhecido_ tédio ca~sad_o po~ parte das entrevistas, 
o -segu:pdo foi, não obstante a h,abilidade da. Mesa, a imensa 
dispUta' interna para o~~p.a~~-~ do~-~inutos_ que iam aO~~· · 

4) De novas sugestões 
.. Data venia ~o eminente Deputado José .Tavares e, sobre

tud9, da decisão da Câmara dos Senhores Deputados, ema
nada da vontade de seus líderes partidárioS, não- creio que, 
à lu_z,do liberaliSmo que defendo, fosse jU.stoinipor ao público 
dez minutos de television_~ento diário das atiyidades Iegi~l~:- . 
tivas. O.Executivo e o Judi.ciário não o.fazem e nem: por 
iss,o dei;_<~m c!e. ~~~-~~tica~çs,: . .O- primeiro por erros adminis:
trativ.os; o sç:gun,do,por 4emora_nas d_eciS<?~s. e erros de julga-
menta. Os "J:.:rê$ J'pc;:1~_:r:es toram,_sã"o e serão_ apreciados e criti-. 
cad_p_s pela voz maior:_ Voxpopuli, voz dei! 

·-POderia haver"OUtra·sugestão, estabele~ndo-se um rodí
zio; OU Séja, qú.e Cada rede fosse responsável pela transmissão 
do programa proposto, sendo uma a cada dia. Seria um critériO 
justo e equânime'? 

· , Creio ·que, mais adequadO, seii.a a· adoção do princípio 
para as emissoras públicas de televisão e para ·circunstâncias 
excepcionaiS en(função_ ~os· qu_aís' houvesse-n~cessidade impe
riosa de esclarecimento da opinião pública, tais como os -ct:tns~ -. 
tantes do texto constitucional (art. 49, II, IV, XIV, XV c/c 
art. 136 e 137). · . 

· "Art. 49. É da competência exclusiva do CongressO 
Nacional: 

: ) -~ .•···;::.-.......... 1 •• :~··_······:•········.··~·:······~·············'"~ ....... . 

II :-:- ~autqrj>:ar, o )'resj<j~nt" da República a declarar a 
guerra, a celebr~r a paz~ e p~nn_itir_que_-a_s í~fÇ~!!_·estrangt:liaS .. 
transitem pelO território nacional ou nele permaneçam ~~~po-, 
rariainente,ore-SsalvadoS-cas·os previstos êm lei complementar;· 

III- ....................... o ........ o ..... o ..... , ............... d •••• 

IV- aprovar o estado de defesa, e intervenção federal, 
autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas 
medidas; 

V- ............. ~ .............. o ... c.;,; •.•...... ~ ................... .. 
VI- ........ o ••• ,.o;"'""""'"~ ........................... o ••• ;.;-.-.~ •• 

VII- ............................................ ; .......... - ....... . 
VIII- ...................... ~ ............ ; ............... ; ..... ; ..... . 
-IX- .. , .•.••.•.. c ................. ;. ___ ,,"_,~ •••• ,~ ••• ; ....... .;. .... c .. 
X - .............................................. ~ •. ,~ .....• ~ ......... . 



Junho de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 27 5409 

XI- ...........•..... ; ............................ ~ .. ~--~--···-·· 
XII - ............................................... ~~········ .. ·····-· 
XIII - ........ '"""""" ....... ____ .. -- . _ .......•......... 
XIV-aprovar iniciativas do Poder Executfvo referentes 

a atividades nucleares; 
.XV- autorizar referendo e convocar plebiscito. 

•• • •~ ,-,,, onoo o •••••• •' • •• •, o o,,,; o o o •• •• • ••••••• ••-••••••~••••~••~~~U"<"''' 

O art. 136 Institui o Estado de DefeSa destinado a prese r~ 
var ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz 
ameaçadas em locais restritos ou calamidades Qe grandes pro_~ . 
porções da nature~. Seu § 19 estabelece o te~Po dé dUração 
e as ·restrições. . · __ ___ _ __ _ 

· "o art. 137 previ os casos tle Estado de Sítio. 
·Taii:fniotivos me parecem iínpetiOSos·. · ··· · 

5) Do substitutivo 
Tendo em vista o exposto, sOu pela aprovação do projeto _ 

na fornia da seguinte: 

EMENDA N' l·CE 

III- Substitutivo 

. Cria o Pró grama do Co~gresso Nacional para divuÍgação 
dOs trabalhos_ QQ Pode_r_Legislativ_o na televisão, ·nas condições 
que especifica e dá outras providências: 

O Congresso- Nacional decre~a: _ _ . ,-
Art. }'! Fka Criado o Programa do_Congr~~so Nacional 

Televisionado para divulgação dos trabalhos do Poder Legis-
lativo. · 

Art. 2'! _ As emissoras de televisão pertenCéri.tes áó pOder 
públiCo ou a ele' vinculadas, direta oU_indiretamente, 01,1, aiiJ.da,. 
por ele preponderantemente mantidas, reservarão, de segun
da a sexta-feira, exceto nos feriados, entre 19h (dezenove 
horas) e 20h (vinte· horas), lOmin (dez minutos) ·para a tràns' · 
missão dos·prog{ahlas de divulgação dos trabãlhoS IegislatívOs. 

Art. 3'! As deniais emiSsôfãs· de televisãO ·reSerVarão 
igual tempo para transmissãO dos trabalhos legislativos quando 
ocorrerem e enquanto pefdurarem as circunstâncias. previstas 
nos itens II, IV, XIV e XV do art. 49 da Constituição Federal. 

Art. 4• A programação, a geração e a produção ficarão 
a cargo e sob a responsabilidade das Mesas da Çârilar-a dos 
Deputados e do Senado_Federal. __ . ____ -__ -_ . . .. 

.. -Art. 5• Respjqção do Congresso Nacional disporá sobre 
a execução da pre_sente lei_. 

.Art. 6 ... Esta·Iei.entta em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposiçõés em contrário. 

Sala das Ccniissões, 24 de setembro de 1991. -Lourem· 
berg Nunes Rocha, Presidente - Hugo Napoleão, Relator 
- Esperidião Amin - João Calmon - Meira Filho - CoutiM 
nho Jorge - João Rocha - Garibaldi Alves Filho - Jonas 
Pinheiro - Marluce Pinto - Carlos Patrocíilio - Fernando 
Heonque Cardoso - Wilson Martins - Telmo Vieira - Aluí
ziO Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nos term.os 
do art. 140, b do Regimento Interno, designo o nobre Senador 
Maurício Corrêa para ·emitir parecer sobre a emenda de pie~ 
nário. 

O SR. MAURÍCIO CORRll:A (PDT::::-DF. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presid_ente, ~rs. Sen~
dores, o meu parecer é inteiramente contr~no a esse_ §ubsti
tutivo apresentado pelo nobre Senador Hugo Napoleao. 

.. 9 projeto aprovado na Câmara dos_ J?eputados, de inicia
tiva do ex-Deputado ~osé Tavar~s, (de -~ma irhpo~tância 
capital para a saúde de!!l_ocrática do Congresso Nacional, para 
que ·o·s ·nossos_ a tos_ sejam levados ao __ con}J.ecjmento do povo 
brasileiro. 

As nossas atividades, às vezes, são achincalhadas por 
notícias infu_n<;ladas, e impõe-se que o Co.)0giessu Nacional 
tenha uma voz, tenha urna mensag-em a coinunicar ao povo 
brasileiro. E será através dessa cadeia de televisão que podere
mos transmitir aquilo que se passa aqui no Congresso Nacio
nal. Inclusive poderemos fazer, em determinados momentos, 
a defesa da honra de Parlamentares que são injustiçados, 
a defesa da digni~ade do_Parlamento, que é enxovalhada cos
tumeiramente por noticiários infuridados. 

O que o substitutivo está-querendo é que somente a em
presa estatal de televisão seja obrigada a veicular, de segunda 
a sext~. durante 10 minutos, um programa de televisão. 

Ora. o que queremos é que esse programa seja trans
mitido por todas as emissoras de televisão. 

Devo dizer que esse prõjêto estavà paralisado há cerca 
tle dois anos e ele está vindo a plenário por· força do- art. 
172 ~o Regimento, ·por minha ·soli~itação: Até o Presidente 
da Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen Pinheiro, se marii
festava preocupado porque até hoje esse projeto 'não -tinha 
sido votaqo. Propus-me a fazer esse requerimento, porque 
considero da maior importância o fato-de o Congresso N acio-
n31 ter um veículo para se comunicar com a sOciedade brasi
leira, para defender-se das acusações que constantemente são 
feitas contra a -instituição do Poder Legislativo e, isolada
mente, a cada um dos Parlamentares. 

De modo que não posso aceitar essa velha tese, daqueles 
que defendem as emissoras de rádio- e televisão,' de que o 
programa do Congresso Nacional deva se restringir, exclusiva
mente, à própria TV Brasília ou às TV culturais que são 
mantidas pelo Governo. Isso é um absurdo! Para apenas meia 
-dúzia ~e pes~o~s? Is~o é uma maneira de camuflar. 

O q_~e precisamos é de um programa de televisão que 
apresente ao povO brasileiro a verdadeira versão do-que ocone 
aqui. Somos a tOdo instante acusados d_e_ sermos marajás. 
Somos a todo instante acusadOs de não trabalharmos. Somos 
a todo instante acusados_ de uma_: sérié de' despauféfiOs, de 
acus-~ções absurdas e não temos tin( veiculo sequer para nos 
defender. 

Quantas e quantas vezeS venios editoriais dõ Sr. Alexan
dre Garcia, editoriai:; de outras emissoras, denegrindo Senado
res, denegrindo Deputados, pisando em cima da dignidade 
do Parlamento, e nós não temos· como nos defender. 

Ora, as emissoras de rádio e televisão são con-cessões 
públicas, que apenas utilizam-se desses favores por delegação 
do Estado. Enquânto isso-, nós, que fazemos parte do Estado, 
somos a todo in_stante pisoteados, esmagados por noticiáriOs 
aviltantes contra a nossa dignidade. 

Portanto, Si". Presidente, querer agora que se transfOrme 
esse projeto nunta exClusividade para a TV Nacional, enfim, 
para emissoras que não têm audiênCia,- é um áOSU:ido que 
não posso aceitar. 

O meu parecer - desculpem até a minha exaltação ~ 
é contrário ao substitutivo. Sou totalmente favorável ao proje
to, tal qual ele foi aprovado na Câmara dos Deputados .. Quer 
-dizer, as Mesas dó Congresso Nacional, do Senado e da Câma
ra, terão direito ~ 10 minutos, de segunda a sexta-feira, pãi-a ·
veicularem as ativjdades do Congresso brasileiro. É o mJnimp 
a que temos direito. Não temos rádio, não ternos televisãc_:l:. 
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Seiá que não podemos ter, sequer, esse espaço para transmitir 
à Nação brasileira o que se passa aqui? - · _: __ 

Portanto, Sr. Presidente, a conclusão ·cto meu párecer 
é no sentido de que devemos aprovar, tal qual foi votado 
pela Câmara dos Deputados, o projeto do ex~Depu~ado José 
Tavares que, inclusive, enCarrega às duãs Mcsis -a- obrigação 
de organizar esse programa qu·c será diário. Inclusive, podere
mos até negociar, caso--rrão·s-e·chegue a essa conclusão, mas 
tem que ser veiculado realmente por todas as emissoras de 
televisão, porque, caso contrário-, seria apenas um laXátiv-o, 
um engodo que não iria reSõfver o p-fODieffia fundamental, 
que é a falta de veiculação, a falta de informação d"aquilo 
que se passa no Córigresso Nadori~l par·a tód3- -a- Sociedade 
brasileira. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite~ me V. Ex~ um a par~ 
te? 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Nobre Senador 
Mansueto de Lavor, o nobre Senador Maurício Corrêa está 
proferindo parecer c~ ·de acordo com o Regimento, não são 
permitidos apartes .. 

O Sr. Mansueto de Lavor~ Pois não, Sr. Presidente. 
Sr. Presidente, peço a palavra, então, para uma questão 

de ordem. 

O SR. PRESJDENTE (Magno Bacelar) -~Concederei 
a palavra a V. Exa, tão logo o nobre Senador Maurício Corréa 
conclua o seu parecer. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concluo dizendo que 
o meu parecer é no sentido da aprovação do projeto do ex~De
putado José Tavares, tal qual ele veio da Câmara- dos Depu
tados, contra, portanto, o substitutivO do Sr. Senador Hugo 
Napoleão. 

O fueü parecere: inteíram"êiiü:· contra. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O parecer do 
nobre Senador Maurício Corrêa é contrário ao substitutivo. 

COncedo a palavra ao·nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (J'N!DB - I'E. ·Para 
questão de ordem. S'em revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
ouvindo o brilhante parecer do nobre Senador MaurfciO-_Cõr~ 
rê a, eu gostaria de saber sc,·realmente, a matéria ficará:agUar~ 
dando o prazo de 5 dias, para receber emendas de Ple-nário 
e Se essas emendas serão sobre o projeto originário da Câmara 
ou sobre o substitutiV-o do nobre Senador Hugo Napoleão. 
De antemão; que·ro-dizer qire, ·realmerite, o- que interessa 
é o projeto da Câmara. - -

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - V. Ex' tem 
o esclarecimento da Mesa de que será obedecido o prazo 
de cinco dias, de acordo com o art. 235, II, d do Regimento 
Interno, para emendas ao projeto. 

A matéria fiCará sobre a mesa aguardando, no prazo 
regirriental, as emendas que serão ofereCidas. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Emendas aQ projeto 
da Câmara? _ _ -· __ _ 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Ao projeto 
da Câmara, uma vez que o substitutivo não mereceu a apro
vação do Relator, Senador Maurício Corrêa. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Tem a palavra 
V. Ex~ -

O SR. RONAN TITO (PMDB -.MG. Pela ordem.)
Sr. Presidente. gostaria de saber se é_regimentalmente possível 
discutir esse projeto agora? _ 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Senador Ronan 
Tito, o projeto voltará à discussão porque se abre, de acordo 
com o Regimento, prazo para apresentação de emendas ao 
projeto. 

Após esse prazo, voltará à discussão e terá V. Ex~ oportu
nidade de oferecer emendas e discuti~lo quando do encaminha
mento de votação. 

O SR. RONAN TITO -Agradeço a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (MagnoBacelar)- Item 3 

_ Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n" 2, de 1992, de autoria do 
Senador Francisco Rollemberg e outros Senadores, que 
inclui artigo no texto da Constituiçãõ -Federal, confe
rindo competência ao COrigresso Nacional para desti
tuir Ministros de Estado e Secretário da Presidência 
da República. (3~ sessão de discussão.) 

Em obediência ao disposto no art. 358, §-2~, do-Re-g1mento 
Interno, transcorre hoje o terceiro dia de discussão da proposta 
e de apresentação .de emendas assinadas por um terço, no 
mínimo, dos membros do Senado. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão da ma teria 

terá prosseguimehto na próxima sessão. 

. O SR. PRESIDEl'fTE (_Magno Bacelar)- Item 4 

Discussão, em primeiro tU:rno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n9 3. de 1992, de autoria do 
Senador Odacir Soares e outrOs Senadores, que altera 
dispositivo da Constituição Federal. (3.- sessão de dis
cussão.) 

Em obediência ao disposto no art. 358, § 2•, do Regimento 
Interno, transcOrJÇ hoje o tercejro dia de discussão_ da p~Oposta 
e apresentação de emenda assinadas por um terço, no mínimo, 
dos membros do S_enado. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão da matéria 

terá prosseguimento na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) ---: Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a pal~yra ao nobre Senador_Ronaldo Aragão, 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, não era minha intenção vir à tribuna no 
dia de hoje, mas lendo o jornal Folha de S. Paulo fiquei 
perplexo com as notícias sobre a política económica do Go:.. 
vemo que, a todo dia e a toda hora muda como mudam 

· aS nuvens, conforme dizia o ex-Senador Magalhães Pinto. 
Inicialmente, a equipe econôrnica do Governo, dizia que 

a política de juros altos tinha a intenção de baixar a inflação. 
Isso foi aplicado durante todo esse tempo, e a resistência 
da queda da inflação permanece. -A Folha de S. Paulo traz 
a notícia de que o Banco Central eleva os juros reais para 
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conter o mercado! Conseqüentemente, contá a inflação. F 
diz o seguinte: - - -- - -

"A equipe económica do Governo respondeu ao 
"Collorgate" com um único instrumentO de cjue dispõe: 
elevou a taxa de juros. Desde segunda~fe~ra-~·o B:anco 
Central tem comprado e vendido títulos públicos, pro· 
jetai:Ido_um furo real, desco"ntada a inflação~ para julho, 
que_ é mais- do que o dobro do_ praticado este mês. 
O juro real no over que-, continua eiistiiido :tfar!) o_s 
bancos, passaria de 1,5% ao mês, erri jUnho, para 3,2% 
ao mês em_ julho ou, em teémos anualizados, de 19,6 
conseqüentemente, aumentando a recessão, o desem
prego e equipe econômféa do Governo·? Essa pOlítica 
de juros altos que teria stdo empregada no Brasil para 
atender à condição imposta pelo FMI já foi condenada 
até pelo Sr. Michel CamdessU;S, que concordou com 
a opinião de que a política de juros altos tinha se esgo· 
tado como instrumento para baixar a inflação. E o 
Governo, -ainda assim, inSiste n-a-política de juros altos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sei &e~ por não 
ser cc_onomista, estoü traduzindo_ o que o povo estaria 
perguntando, ou seja, "quem está certo: o Governo, 
o povo ou o FMI"? · 

Eu ha_via_ di1Q__a!lteriormente que o GOverno falou que 
insistiria ne·ssa--política até o fim do ano e.que agüentaria 
até o fim do ano. Fi:l a pergunta: será ·que o povo·-agüenta 
essa política de recessão. de desemprego? E a indústria, que 
já está sucateada,?_ E Q _ _comércio, que nãó póde melhorar 
a sua condição? O povo agüenta essa polftica de juros altos? 

Essa é a _indagação--que faço, depois de ler esse artigo 
do Banco Central, insistirido nessa política já condenada pelo 
FMI. Está dito aqui, depois de algumas considerações: 

"O Governo chegou a adotar o discll_r.~o_ da falência 
da política de juros altos, mas para tentar mostrar à 
sociedade a importância de o Congresso aprovar o ajUs
te fiscal." 

É, mais uma vez, a faca na garganta do Congresso, que
rendo-se responsabilizá-lo pela recessão, pela política social 
desastrada que af está; uma maneira de forçar o Congresso 
a aprovar uma política fiscal que precisa e necessita_de_ uma 
discussão ampla. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, fica aqura-minha indaga
ção: quem está certo?_ O emprego dessa polítiCa de juros altos, 
que já está aí há algum tempo? Mas ela não deu certo até 
hoje _e está levando à falência v_ários setores da e.conomia 
deste País: a agricultura, a indústria, o comércio~-Insiste-se 
nos juros altos, agora, pelo que está dito aqui, com mais 
ênfase, mesmo-condenados pelo FMI, conforme dc_clarou o 
Sr. Michel Camdessus. 

O que os hOmens responsáveiS pela política económica 
do País querem -Cõm isso? Ela só trouxe desemprego, recessão 
e fome para o Brasil. Fica mais esta indagação. Os setores 
ec_onórnicos do _G_o_y_crno devem uma resposta para a sociedade 
e para o setor produtivo deste País. Porque, da maneira como 
está, não se vê nem uma luz no fim do túnel. E esta preocu
pação não é só minha, mas de toda esta Casa e_ de todo 
o País. Aqui fica o meu alerta. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. __ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronun
ci'! o _seguinte discurso.) - St. Presidente, Srs. Seqadores, 
a Constituição Federal, no art. 70, determi-na: 

'' Art_. _'lO. A fiscalização cofl!ábil, financeira, or
çamentária, operacional e patrimonial da União e das 

· entidades da admini_straç~_o d_ireta ~ !l).dire~a, qua_nto 
à legalidade, legitimidade, economicidãde, aplicaÇão 
das subvenções_ e _renúncia de __ rep~~itas, ~erá ~;xercid~ 
pelo Congresso Nacional, mediante __ controle ~xter'no, 
e pelo sistema de controle interno de cada Pod~r." 

O art. 71, explicita: 

''Art. 71. O controle externo, a cargo do Con
gresso Nacional, será exercido co_m o auxíl_io do Tribu
niil de Contas da UD:lâo." 

A esse órgão, a essa Corte de contas aqxiliar do Congresso 
Nacional, na sua tarefa fiscalizatória, compete, em primeiro" 
lugar: 

"I- apreciar as contas prestadas anualmente pelo 
Presidente da República, mediante parecer prévio que 
deverá -ser :elaborado eTfl sessenta dias a cont~r de seu 
recebimento." 

-O~tem, Sr. Presidente ~ Srs-. Senadoi-es, causou_ iisos 
ao Plenário a aprovação de contas de alguns exercíciOs presi
denciais. E esse riso náQ _ _fói .Pela aprovaÇãO em si, que é 
tarefa_nossa com o au~1iõ :téCJiic.o-do _T_ribunal_de Contas; 
mas é que as cóÍltaS aprovadas· Ontem refex:iãm:-se a anos de;> 
Governo Figueiredo e_a alguns anos iniciai~ ~o Gove~o Sãr
ney. Foi esse atraso n~ apreciaçãO das contas que causou 
espéCie aqui ao PlenáriO da Casa.- - - - -

Na realidade, em qualquer julgamento, todos sabem que 
é uma tática dos advogados protelar cada vez mais as decisões 
judiciais para que elas se _tomem mais fá{:ejS_._ O ~,C!DQ9 cOmo 
que corrói as emoções ou o rigor dOs julgamentos, e é isso_ 
o que ocorre também com -~sse_ poder que temos de julgar 
as contas das administrações presidenciais. Se realro~nte esta
mos recebendO aqui coni::3s com seis anos de atraso, o inte
resse, a meticulosidade na análise dessas contas se arrefeGe, 
e nem por isso podemos fugir a essa obrigação- de a.vaUar. 
analisar as contas do Presidente da República. O Tribunal 
d-e Contas dá um parecer téCJtlW; as -coritas vem para a Cotnis~ 
são de Orçamentos, que as examin3, dá um parecer calcado 
no do Tribunal de Contas -e- as remete_ ao· Plenário das duas 
Casas, para a decisão final. _ 

_ Hoje, porém, a imprensa está noticia"ndo algo que é curio
so. Sobre as contas c)Q e..x_erç_ício_çJ.e~ 91, ho_u>ye_o_p~r~ceE ~e 
um dos eminentes Ministros-do Ti:J.Dunal âe CoiltaS da Uriiãd~ 
que não é c.oncl~si_~o_: não sgger~ a aproVaçã~, _nem ~_desapr?
vação, vale dizer, remete ao_ Congresso N ac10nal, Vla Comis
são de Orçamento, contas não devidamente ~preciadas pelo 
Tribunal de Cont_as _ _d_a_ Uç.ião. __ . - . 

Diz o incisO i do a_rt. -?Cd3:~CoiJ~tituíÇãO q~e é tar.efa 
precípua_ do Tribunal de Contas da União apreciar as Contas 
prestadas anualmente pelo Presidente da_República. Já a edi
ção de hoje da Folha de S. Paulo publica que o Tribunal 
de Contas da União se_ exi;miU, ontem:~~de opiilar_ ~Ç)bre a 
legalidade ou não da prestação de contas do Governo_ Fe4eJ;"a,l 
relativas a 1991. Pela primeira vez, em ci:ti(i_üenta e·sete anos, 
o parecer do Tribunal de Con_tas da União, e~crito pelo Minis~ 
tro-Relat_or Paulo Affonso _Martiris<!e Oli~eira 1 concluiu sem 
dizer se o Congresso Nacional deve ou _não aprovar a contabi
lidade-Ófidar: · · - · · · · · · · - · · · · 
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Sr. Presidente e Srs. Senadores. é .claro que o Ministro 
P~ulo Affonso Martins de Oliveira é figUra respeitadíssima, 
acatada dentre os Deputados, e realmente merece todo o 
nosso respeito. Mas essa sua inovação nesse relatório não 
deve ser aceita, no nosso modesto entender. Por quê? Porque 
não é" ó ctimpiimento exato dos termos do inciso J. do art. 
71 da Constituição Federal. O Tribunal de Contas da União 
d~ve apreciar as contas do Presidente da República, fazer 
.uin parecer técnico conclusivo se as contàs devem ou não 
ser aprovadas pelo Congresso Nacional. É para iss_o que o 
Tribunal de Contas da União é órgão auxiliar -do_ Congresso 
Nacional. Eu, por exemplo, se solicitasse um parecer a um 
assessor e, ao.invés do parecer viesse um discurso, eu concluiM 
ria que essa 3ssessoria não estava furiciona-ndo bem. Nesse 
caso, não é apenas questão de parecer ou não, de gostar 
ou não dos trabalhos de assessoria, mas é uth dever constitu
cional do Tribunal de Contas da União. 

Quando os Srs. Ministros remetem contas do Presidente 
da República para serem apreciadas pelo Congresso, devem 
ser natUralmente acompanhadas de um parecer. Essa aprecia
ção, a que se refere o inciso I, é um julgamento técnico dessas 
contas. O seu julgamento político será feito, aqui, no Con
gresso N aç_ional. Mas é impensável e fere a CoDStituição, que 
o Congresso realmente aprecie sob o aspecto técnico, aqui, 
na Casa, sem antes ter esse parecer prévio do TribUnal de 
Contas da União. 

Por isso, a niiflha sugestão, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, é que, se realmente se concretizar o que está noticiado 
nos jornais, isto é, se chegar um parecer não- conclusivo ao 
Congresso Nacional sobre as contas do Presidente da Repú
blica, relativas ao exercício de 1991~ teremos que· requerer 
ao Presidente do Congresso Nacional que devolva essas contas 
para o Tribunal de Contas da União, a fim de que, realmente, 
cumpra o seu verdadeiro papel, isto é, o de fazer uma aprecia
ção e concluir. 

A argumentação de que assim se inova para: tim gesto 
de respeito ao COngresso Nacional é esdrúxula, com todo 
o respeito. Não tem sentido de ser, porque não se homenagei3. 
o Conggresso Nacional desrespeitando a Constitui'Ção-da Re
pública. 

O Sr. Josaphat Marinho -Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Mansu_eto de Lavor? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Com muíto prazer, 
nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - As oportunas considerações 
de V. EX' e o propalado parecer do Tribunal de Contas da 
União revelam que o Congresso Nacional precisa exercer, 
cOm mais atenção e amplitude, o seu poder de fiscalização 
e controle. Em verdade, nós só exercitamos o poder de fisCali
zação e controle, que talvez seja, no Estado de nossos dias, 
a mais alta e importante função do Parlamento, quando ocor
rem irregularidades que geram Comissáo Parlamentar de In
quérito, ou quando o Tribunal de Contas da União elabora 
o seu parecer sobre as contas da Presidêp.cia da República. 
Fora daí, h~ críticas e apreciações genéricas, mas não há o 
acompanhamento regular da atividade administrativa, qUe nos 
propiciaria o exercíciO efetivo do poder de fiScalização e con
trole. E veja V. EX' como isto-gera uma situação delicada. 
Quando se for apreciar esse parecer do Tribunal de Contas 
da União, estaremos opinando sobre fatos passados, seme
lhantes aos que ontem aprovamos. Algumas das_ decisões da 
Câmara, que ontem aceitamos, diziam: apro':'a com restrições, 

se há restrições é porque havia irregularidades. E o próprio 
Tribunal de Contas da União a dota a praxe de apontar uma 
série de irregularidades nas contas do Presidente da República, 
mas, de regra, conclui: como tais falhas não foram pessoal
mente praticadas pelo Presidente da República, as contas são 
aprovadas, sem prejuízo da apuração da responsabilidade dos 
agentes diretos. E quase sempre essa respOnsabilidade não 
é apurada. Talvez esse parecer,-agora, do Tribunal de Contas 
da União, nos abra mais os olhos para o exercício do poder 
de ftscalização e controle, a que V. Ex~ está se referfn-do. 

O SR: MANSUETO DE LAVOR-.:_ Muito obrigado, Se· 
nador Josaphat Marinho, por seu aparte, sua intervenção_ ma
gistral, como todas as que costumam fazer nesta Casa. Na 
realidade, pesa _sobre os nossos ombros essa tarefa, que é 
fundamental no exercício d~ 'Vida parlamentar, a obrigação 
conStitucional de fiscalizar. e acompanhar os ates adminis
trativos do ExecutivO. Na realidade, essa tarefa é exercida 
com a colaboração e com a assistência do Ttibunal de Contas 
da União, mas a atividade do referido Tribunal não esgota 
a tarefa fiscalizatófia do Congresso NaCional. E o fato de 
_o_ parecer do Tribunal de Contas da União ser pela aprovação 
das contas, nem sempre nos exime de prosseguir nas tarefas 
;fiscalizatórias atinente-s ao rióSso mandato-' ~ .. e.sse o sen_tid.o 
que V. EX' re3lmente quer destacar. Não é apenas através 
de crr, que são execuções, mas é no cotidiano que devemos 
-ao lado .. de discussão e aprovação .de matérias legislativas 
- exercer a tarefa de acómpanhamento e de fiscalização dos 
atos do Executivo. 

Como. V. Ex~.mes:rp.o sugere, esse gesto do Ministro Paulo 
Affonso de Oliveira, figura querida, acatada por todos nós, 
talvez desperte a atenção das duas Casas do Congresso, princi
palmente do Senado, para essa tarefa que é realmente pesadís-
sima, mas essencial na vida parl,amentar, a do ·acompanha
mento e fiscalização dos atos. RigOrosamente, religiosamente, 
devemos, cada dia, ter esse cuidado nas nOssas atividades, 
atrãvés das comissões e das votações de plenário. 

Voltando à questão do parecer, na realidade, o que me 
parece é que um parecer que não traz nenhuma conclusão, 
que não sugere nada, nem a aprovação, ·nem a rejeição- das 
-contas, é um parecer inconstitucional. Com todo respeito· ao 
Tribunal de Contas da União, esse parecer nãudeve realmente 
ser aceito pelo Congresso. · 

Creio que o parecer deve retornar ao Tribunal de ContaS 
da União, para que venha como sempre veio, de acordo com 
o texto da Constituição. Isto é, deve sugerir aos parlamentflres 
- não impor - porque não temos nenhuma obrigação, o 
julgamento é político, e o Senador Josaphat Marinho relem
brou que apesar de restrições, tanto do Tribunal como de 
membros de outra Casa, as contas podem ser votadas ou 
não, dependendo da vontade majoritária da Casa pOlítica. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me_ V. Ex~ um .aparte? 

O SR. • _ANSUETO DE LAVOR - Com prazer, ouço 
V. EX' 

O Sr. Nelson Wedekin- Também estou um tanto perple
xo com essa inovação. Acho que V. Ex~ tem toda razão. 
N?.o cheguei a ler o texto constitucional, mas sempre soube, 
quer dizer, era do conhecimento de todos que o Tribunal 
de Contas da União deve recomendar a aprovação ou arejei
ção das contas. Sempre foi -assim. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Exato. A Consti
tuição determina a apreciação mediante parecer prévio, feifó 
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em 60 dias após a apresentação das contas. Pode V. Er conce~ 
der uma. parecer que não einit.a uma opinh1<i sequer?_ Não 
é parecer, é, realmente, um discurso ou o que for. Mas um 
parecer de um órgão técnicO que não emita, realmente, um 
juízo sobre as contas_ e que não sugira medidas não é um 
parecer. Portanto, no m~u entender, esse pronunciamento, 
que virá _do Tribunal de COntas para esta Casa-; fere a Consti
tuiÇão porque não segue essa determinaÇão de que seja uma 
. apreciação com um parecer. - - - -

O Sr. Nelson Wedekjn - Senador, o que o Tribunal 
de _Contas fez, na verdade, foi um relatório, n~o um parecer. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Exatamente! 

O Sr._Nelson Wedekin - Um relatário. F:az um re:l~to; 
tira um retrato das contas, da contabilidade. 

OSR. MANS,UETO DE LAVOR- Um relatório,normal· 
mente, termma com um parecer. - -

O Sr. Nelson Wedekin- Com. um parecer que precisa 
ser conclusivo. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Exatamente!. 

O Sr. Nelson Wedekin - E esta tem sido a tónica, te-m 
sido a regra praticada desde o iníció da existência dos Tribunais 
de Cónfas. E também crefó~ Senador Ma~sueto de Lavor, 
com toda a franq~eza, que, se o Tribunal não. con.clui, se 
não dá parecer a favor dá aprovação, ·se não recomenda a 
aprovação das contas é porque há problemas, é porque existem 
ressalvas. É porque existem restrições nas c:ontãs pUblicas. 
E_ creio que o Tribunal de Contas, numa atitUde insólita, 
inUsítada, preferiu não entrar nesse niéiitõ~-prerenu-não ó:m
cluir, preferiu não ferir, preferiu, enfim, como costumamoS 
dizer, sair pela tangente. De modo que eu quero concordar 
com V. E~ na sua análise e também naquilo que me parece 
absolutamente correto, que esta Casa, que a Mesa do Con
gresso Nadonal, __ a Mesa ~o·Se_nado f~_ç_a _r~to~nar _ _para que 
isso não seja apenas uin relatóríõ, para -que isSo séjã Ufu pare
cer com a sua devida conclusão. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Agradeço a Y. Ex•, 
Senador Nelson Wedekin. 

Realmente, a Mesa do Congresso_ te_m_ que-demonstrar 
a inocuidade, mas, acima da inocuidade, a inconstitucionã
lidade desse mero parecer sem um julgamento das contas 
do PreSidente da República, por parte do Tribun_a_l de_ Cont;:as. 
Claro que é parecer técnico e virá de lá não uma determinação; 
mas uma recomendação, de acordo com o dever CJIDStitu.cionaJ 
da Corte de Contas da União. Isso não representa nenhum 
desrespeito ao COngresso, toas representa ·um dever que tem 
o colendo_ Tribunal de Contas da União de_ recomendar ou. 
não ao Congresso a aprovação dessas contas. 

O Sr. João Calmon- Permite~me "urtl aparte, nobre Seha~ 
dor? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Mansueto de Lavor. 
encontrava-_me e_m. ,gabinete quando V. Ex~ iniciou a sUa ora
ção. Senti-me nO dever de vir imediatamente ao plenário para 
dar a minha contribuição à análise que V. E~ vem reali
zando,.n 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Que desde já agrade· 
ço-, é-uni prazer, Seriador. 

O Sr. João Calmou- ... com objetívidade e o patriotismO 
que o caracterizam. Este problema, que agora estamos comen~~ 
tandono plenário do Senado, já começou há mai~s de dpjs 
anos .. Como Relator da Comissão Parlamentar de In.quérito 
so~re a Crise da Universfdade Brasileira, eu tive a opo:ftu-:_ 
nidade de pr()pOt a convocação de um Ministro do Tribunal 
de Contas da _U ri ião, o ilosso ex .. companheiro da Câinara 
dos Deputados: Ministro Homero Santos, para prestar o seu . 
dé-poinlento sobi"e a átéa orçamentária erri reiaçàQ aç aif 
212 da Constituição e sobre o. art. 60 das. DiSposiçõ_es Tránsi
tóri~so, de autoria do seu eminente conterr~eo; o Sr. Depu
tado Osvaldo Coelho. O Sr. Ministro Homero Santos fez_unl.a 
longa dissertação e enfatiÚ)u, da maneira mais objetiva e 
mã_is eloquente', qu'e o GOVerno não_ e_stá _cumprindo o que 
cl.~t~rll)ina cow. a maior .. clar.ez~. o" art. 60-das :Qisposições 
Transitórias. Tomo a liberdad_e. de lê-lo, neste momento: 

"Art. 60. _ NoS dez primeiros a-nos da promulga
-ção da Constituição, o Poder Público desenvolverá es~ 
forças, com a mobilização de todos os setores organi
zados da sociedade e -com a aplicação de, pelo menos, 
cinqü~ilta por cento dos recursos a que se refere o 
art. 212.da ConstituiÇ-ãO, para eliminar o analfabetismo 
e universalizar o ensino fundamental." 

. Isto signi~Ca -qüe- o- úoVêrno Federal deveria, logo no 
. an~ s~~seq~e.Iite _ _'aç da P.rúmulgação- da Constituiç.ão cidadã, 
a que_ se refere o eminente. Deputado Ulysses Guimarães, 
destinar metade dos 18% pàra essa finalidade, portanto, 9% 
da ~rrecad~ção _de_ impostoS federais. No ano analisado pelo 
Ministro Homero Santos, O Poder Executivo havia destinado 
pa-ra ·essas duas finalidades menos de 5%, deixando de destinar 
9%, uma diferença enorme em relação ao que determina a 
Constituição. Por __ esse motiVo-, coniO -se~repetiu maiS uma 
vez essa violação do art. 60 do. Ato das D_isposições Transi
tórias, provavelmente -eu usO esse advérbio de modo porque 
ainda não li o texto integral da decisão do Tribunal de Contas 
~,:y decisão- dos seus ilustres Ministr.Qs. tenha se baseado 
no arL. 85 ·da Constituição;- que trata da responsabilidade dO 
Presidente da República. O à""rt. 85, ~enl ó seguinte texto; 

· ·• Art. 85. São crimes de responsabilidade os a tos 
do Presidente da República que atentem contra a Consw 
tituição Federal e, especialmente, contra: ... 

VI - a lei orçamentária;" 

ê provável, portanto, que o Tribunal de Contas esteja 
disposto a cumprir o seu dever de enviar para decisão final 
do Congresso Nacional o enquadramento do Presidente da 
República num ,crime de responsabilidade. Quando for confi
gurado o crime de responsabilidade do Presidente da Repú
blica - e não estou defendendo a tese ele. que o Presidente 
COllor esteja incurso num crime de responsabilidade, tentando 
exPlicar as causas da decisão do _Tribunal d,e,Con~as da União. 
E o art. 86 ain"Qa. ?Sclarece outro det.alhe.: '_\'\9h1itida a acusa
ção contra o Eresidente da República,~ .. " - é o ca-so, não 
ter cumprido o que determina com a maior clareza o art. 
60 das Disposições Transitórias - ·~ .-;. por dois terços da 
Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento pe~ 
rante o Suprenlo Tribunal Federal, nas inf:fações penais co
muns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsa-
bilidade. 1 • . • 

§- 1 ~ O P-residente ficaiá suspenso" de suas funções: ... " 
05-Viiiiierite ê"~le é o texto da Lei Magna, mas todos nós. 
s3$erilos que e5tari:tos trilhando o territóriO dos sonhos. É 



5414 Sábado 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1992 

muito difícil que dois terços da Câmara dos Deputados votem 
no sentido de enquadrar o Presidente da República em crírlle 
ae responsabilidade. Esse esclarecimento pareceu-me impera
tivo. O Tribunal de Contas da União é, de acordo com a 
C6nstitução, "órgão aiqciliar do Congresso N3.cióQ.~l. Nunca 
foi possível concretizai esse entrosamento que -é iinperativo 
da nossa Carta Magna. Desta vez- parece-me_-- o Tribunal 
de: éO'ltas da União_cltegoú à conClusão de que o Poder EX.ecu
tiVo-1 ~dera!, ao destinar apenas 5% da receita de- i.rilpostos 
federa.' para a erradicação do analfabetismo_ e a únive_rs_i-_ 
lízação do ensino fundamental, incorrera em crimC de respon
sabilidade, de acordo com o qu_e detennina a Constituição. 
COnsecjüentemente, a-Câmara d )S Deputados. E não o TCU, 
poderia promover o afastamen o de Collor do exercício da 
Presidência da República, se fosse obtido o v_oto favor_áveL 
de dois terços de seus membros. Este csclarccim~nto_ pare
ce-me imperatiVo, pois à -príincira vista, pode parecer estranha 
a atitUde do TriÔ_unal de Contas. Co-mo, e-ntretanto, ouvi o 
depoimento do Ministro" Homero Santos e recentemente -
ontem - o parecer do Ministro Paulo Afonso, senti-me no 
dever de prestar esclarecimento a V. Ex~ que encara os assun
tos sempre com muita objetividade, sem passionalismo, com 
a serenidade que o caracteriza e que muito ó honra. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado, Se
nador João Calmon. O seu aparte contribui niuito para os 
objetivos deste piOnuiiCiamento. V. Ex" e· o··apOstOlo n~ 1 
da Educação neste País. Toda a Nação acompanha a sua luta 
pela educação, como o instrumento príridpal de saída do País 
para um mundo melhor. Não há país no mundo que tenha 
alcançado o desenvolvimento e o bem-estar do seu povo, a 
não ser, fundamentalmente, pela educação; O que V. Ex~ 
defende sempre - e que se faça justiÇa também à atuação 
do Deputado Osvaldo Coelho tanto na Assembléia Naciorial 
Constituinte e mi -sua- Vida Parlamentar como na Comissão · 
de Orç~mento, que_é a comissão onde se viabilizam os recursos 
para a educação- não é algq extraordinário, fora ~a_ lei, 
nem da Constituição. V. E~~ insiste cm que o Executivo obede
ça estritamente ao que está determinado no art. 212 das Dispo
sições Permanentes e no art. 60 das DisposfÇOeS Ti"aõsit6rlas. 

Ora, como normalmente a proposta orçamentária-..: pelo 
menos a do ano passado - não-estava obedecendo nem ao 
art. 212, nem à obrigação de destinar-se 9% à educação funda
mental e à erradicação do analfabetismb, V. Ex• - todos 
somos testemunhas- junto com o Deputado Osvaldo Coelho 
fizeram uma movimentação na Comissão de Orçamento para 
corrigir essa inconstitucionalidade do Orçamento~ O Depu
tado 0:-:v~ld,. ':oelho chegou a pedir a suspensão dos trabalhos 
da Comissdo-de Orçamento, no àno passado, até que se sanas-· 
se essa inconstitucional:_:~ .. _,P 

Argumentei _que a Comissao ü.~.. Or~ ... - ~~nto não iíllha 
culpa, uma vez que é o Executivo o autor da Lei Vr~:"'Pntária 
e incOrreu em crime"" de responsabilidade. Invoquei o art. 05, 
iOciso VI. Nesse sentido, fiz - como niedida política, não 
que eu objetivasse, nãquele momento, o início do processo 
de crime de responsabilidade contra o Presidente da Repú
blica, porque não precisava tanto; bastava alterar a proposta 
orçamentária- um requeriniento, considerando por alguns, 
como xüta de cnguadramcnto do Presidente_, da República 

em crime de responsabildiade por ter ferido frontalmente o 
art. 212 das Disposições Permanentes e o art. 60 das Dispo-
sições Transitórias. - - - --- -

Então, eu disse a V. Ex~ e ao Deputado Osvaldo Coelho 
que a medida não era suspender os trabalhos da Comissão 

de_ Orçamento, mas era- como a ConstituiÇão diz que ferir 
a Lei"-Orçã.mentária, não obedecer a exp1ícitos dispOsitivOS 
constitucionais é cririie" de resPonsabilidade -pedir ao Presi· 
deOte do Ccú1gresSo a inqufrição do Presidente da República 
sqbre_o as,s.unto,._para que, ou Sua Excelência sanasse as in~ 
co"ilStiiucioTiãfid"ã:des do Orçamento no que se refere às verbas 
destinadas à educação, _ou se prosseguisse no meu pedid~ 
de enCJuadramentO do Presidente- em_ crime_ de responsabi
lidade. Esse requerimento, que fiz no ano paSsado, ainda 
está nos arquivoS da Comissão de Orçamentos. Por motivos 
_políticos não foi à frente, nem eu estava interes~3.do, naquele 
moffiérito, em c}"ue aS coisas penâessem por aquele cã:riilnh~. 
O que me interessava era juntar-me a V. Ex~. ao Deputado 
Osvaldo Coelho e a todos aqueles a quem interessa que .á 
educação tenha os recurso~ necessários para cumprir o- seu 
grande papel dentro da sociedade_ brasileira. 

O_Sr. João CaiD_ton- Permite-me V. Ex• um aparte? 

-~O SR. MANSUETO DE LAVOR - Concedo o aparte 
ao nobre Senador. 

O Sr. JoãoCalmon- Nobre Senador Mansueto de Lavor, 
a minha posição nesses últimos dois anos tem sido extrem.a8 

mente delicada, porque eu exercia as funções de relator do 
capítulo do Ministério da Educação, no orçamento geral diii 
República. 

O SR: MANSUETO DE LAVOR- É pena que, por 
força da Resolução n~' 1, V. Ex!' não possa exercê-las neste 
ano. Seria eXtraõrdinário se pudesse_. 

O Sr. João Calmon- -Eu .acho altamente saudável essa 
rotatividade ... 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Também sou a favor. 

O Sr. )oão Calmon ---: .. na relaiOria dos-vários capítuios 
do Orçamento da República. Enfrentei uma gfã:ve crise ·cte 
consciênciã.."_Eu de_veria seguir.a -diretriz que estãV_a_ sendo 
advogada pelo Deputado Osvaldo Coelho e ser artífice do 
fechamento imediato de, pelo menos·;_ dez universidades f~de
rals. No meiO.dessa crise de consciência:, obviamente lembrei
me de recorrer ao Ministério da Educação, especifiCamente 
ao Diretor de Ensino Superio'r, para que me fornecesse dados 
concretos _sobre as conseqüências do cumprimento imediato 
do q_t!~ _ d~_t~minª'- C!Jt:n a maiqr nitidez, _o_ élr!_._ 60 das D.ispo
sições Transitõr_i-ª~~ R_~cebi _ÇQ.Ql9_ re_spqsta a afirrijàÇáQ _que; 
deiiúo -de -poU-cos minutos, me seriam fornecidas "algumas 
notas sobre o assumo". Ponderei ao eminente Professor Edson. 
Machado- ue Sousã. que eu não precisaria apenas de algumas 
notas e sim de um pronunciamento oficial, enfáticO, inciSiVo~
do Ministériõ d~ Educação, t~_l _a gravidadé do problema. 

Unia hora e meia maiS--tarde, re_cebi o documento do 
Diretor de Ensino Superior, em que ele {o i, confor~~ eu 
... ~~_: ... ;t~ra, enfático- para não dizer dramático. Ele acentuou: 
"Se for aplicado imediatamente o que determina o art. 60 
das Disposições Transitórias, o País enfrentará uma grave 
crise social, obviamente decorrente do fechamento imediato 
de 9, 10, 11 universidades federais, Ninguém g~n~aria_ a_ ~~ta· 
lha da educação neste País através do fechamento-de universi· 
dades federais, das quais todós nós nos orgulhamos. Graças 
a e_sse e~penho_ meu, venci uma·crisé-de consciêncía, j:>ofque 
_eu-estava e estoU pr9[undamente conv~ncido de que realmente 

c·o~OfÇamenlOCfaRepública, a paitir da data da prorhuígaçao 
da Constituíç~o, pelo menos do exercício seguinte ao :da pro
mulgação da nova Carta Magna é inconstitucional. Não ficou 
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ápenas nesse episódio essa batalha. O Conselho Naciánal de 
Secretários de Educação deste País. que tem a sigla Consed, 
énviou uma representação ao procuradorMGeral da R_epública, 
Dt. AriStides Junqueira, defendendo a tese da inconstituciv~ 
nàlidade do Orçamento e o Deputado Osvaldo Coelho enca
rrtibhou uma outra rcprescritãç-ãO'no mesmo sentido. O Procu
r:l'dor-Geral da República, dentro de menos de 15 dias, mani
~eS:tou a sua opinião considerando procedente a representação. 
Opinou ser inconstitu-Cional o Orçamento do Goveno Federal 
ha área da educação, e fez subir os autos, como era do seu 
d~ver, à apreciaç-ão do Supremo Tribunal Federal. Essa deci
são do Supremo Tribunal Federal poderá ser dada dentro 
éle pOucos dias, poucas semacnas ou poucds-ill.éSé!s':-Aédúcãção 
brasileira está cOm a famosa Espada de Dâmocles sobre o 
'Seu destino, sobre o seu futuro. A sitúação só não é maiS 
grave, nobre Senador Mansueto de Lavor, porque graças à 
decisão do Presidente Fernando Collor, o lançamento do Pro
grama dos CIAC, a partir deste ano, o GovernO Federar estará 
destinando recursos mais vultosos para o 19 grau. Nesse primei
ro ano, o número não será mriítO elevado, mas a partir do 
s~gundo ano, os dispêndios federais com o ensino fundamental 
àtimcntarão substancialmente. Houve um debate _sobre· isso 
ri~ 'comissão Parlamentar de liJquérito sobre a CriSe da Uni
{rersidade Brasileira, e quando o Ministro José Goldemberg, 
que eu considero como o mestre dos mestres, uma glória 
na educação deste Pafs, declarou que "o Governo Federal 
estava cumprindo religiOsamente o qUe" determina _a Consti
tuição'', eu lhe manífCstei"o meu proteSto. Não está cumprindo 
religíosarriente OCfúe determina a Constituição Federal quem 
destina 5% da receita de impostos federais e Dão os 9% que 
:··Como imperativo sagrado, ser destinados a fin.~Jidad~s. __ a 
que alude o art. 60. V~ Ex~ merece, mais uma vez, as noSsas 
felicifaÇOes, o noSsO apta uso pela objetiVidade do seu excelente 
pn;:munciamento _na manhã de hoje. 

O SR. MANSUETO DE l,A VOR. :..._ Eu é que agradeço 
a' V. Ex\ dizendo que, na medida do possfvel, colaboro com 
eSse seu múnus de realmente fazer com que a educação no 
País se torne o instrumento maior do nosso futuro, do futuro 
do nosso povo, da nossa juventude. E V. ExR tem sido muito 
prático nesse-sentido: não adianta fâzer díscursoS sobre a edu~ 
cação, sobre a importândâ da educação. Isso tOdo mundo 
faz. O que V. Ex~ faz, e está corretíssímo, é brigãi-'por ,maiores
re'cUrsos Estado de Pernambuco~ a situação extremamente 
desfavorável em que se encontra a Universidade Federal do 
n'leu Estado, cujo o-rçamento era o terceiro do P3ís e passou, 
este .. ano, para o quinto lugai' em matéria de universidades. 
Realmente, é uma calamidade a situação em que se encoritni 
o Orçamento da União. EntretantO, vamos ·melhorar isso. 
A?ima de tudo, existe a questão do ensino fundamental, que 
deve ser a prioridade número um do Governo brasileiro, ao 
passo que a Universidade ainda é algo para as elites no Brasil. 
Não temos_a Universidade de massa como há em outros países. 
Podemos tê~ la depois. O que deve merecer a atenção do Go
Verno Federal é a educação básica, a _educação fundamental 
reCentemente aprovada na Comissão de Orçame-nto, que en~ 
trará na _pauta do Congresso Nacional na próxima se-gunda~ 
feira, se náo esfou -enganado, conquista sua em favor da educa
ção. Presto, aqui, também a minha homenagem ao Relator_ 
da matéria, Senador Márcio Lacerda, que, além da visão de 
conjunto sobre os problemas das diretrizes orçamentárias des
te a~o. do entusiasmo essas questões setoriais. ·Então, ComO 
esperamos, se Deus quiser, o Orçamento será votado tendo 
em vista as grandes prioridades na-cionais e regiOnais-. Vamos 

fa_~_er, até à prinieira quinzena de agoStO, Uma espécie_ de 
fórum, de seminário qentro da Comissão de Orçamento! par~. 
discutir essas prioridades. _ _-- -- - - _ 

Pois 'bem, Senador João Calmon, o Capftulo 1" deSsa 
~i de Diretri.?GS Orçamentárias, já aprovada no seio da Co
missão de Orçamento, no que se refere às prioridadeS e metas 
da administração federal, detetminà o seguinte: "Então, pelO 
relatório e projeto substítutivO do Senador Márcio Lacer'c;l~; 
a edtii::ação e a cultura são a prioridade número 1 entre as 
prioridades e vamos trabalhar juntos, V. E~~ c eu vamos trá hã_..": 
1}1ar, e todos, na Comissão de Oi:ç8.mento do_Congresso NaCiO
nal, para que isso não fiqUe no papel. Se a LDO deste ano 
c6hsidera, sr. Presidente, Srs. Senadores, a educação uma 
pri9ridade entre_ as prioridades, não há outra coisa, disse: 
"Constituem prioridades do Governo Federal: 1 -A Educa
ção e a Cultura." Vamos fazer todos os esforços para retirar 
isso do papel de colocar na prática. Para isso, temos que 
fazer o que? Cumprir, antes de tudo, a Constituição, isto 
é, que no mínimo 18% dos recursos da receita, oriunda de 
tributos federais, sejam destinados à educação, a metade dos 
quais, portanto 9%, destinados à educação básica, à erradi
cação do analfabetismo no período de dez anos. 

Para encerrar, Sr. Presidente, volto ao assunto do parecer 
do Tribunal de Contas. 

Se, realmente, S. Ex\ o Ministro Paulo Affonso, disser 
que as contas de 91 estão, realmente, eivadas de inconstitucio
nalidades, no que se refere às despesas de educação, por 
que isso? Porqpe não se cumpriu o teto estabelecido pelo 
arL 212 das Disposições Transitórias. · ' ··--· 

A Comissão de Orçamento'S -e o Congresso Nacional que 
decidam sobre isso. Mas como o Tribunal de Contas fiscaliza 
as contas sob o ponto de. vista técniCo e- Confere, -também, 
a sua co'nstitucionalidade e a sua legalidade, não poderá apro
var essas contas no que se refere ao item Educação. 

Aí, tudo bem. Caberia a nós, politicamente, não consi
derar isso. Mas, já vir de lá sem nenhum parece, por causa 
dessas inconstitucionalidades, não podemos admitir.- Afinal, 
o Tribunal de Contas não pode "ficar no muro", como diz 
o próprio órgão da imprensa. 

Sem trocadilho, afinal de contas, o tribunal de _Contas 
deve, realmente, emitir parecer com julgamento, cte acordo 
com a sua função, e sugerir- não vai impái- - a aprovação 
ou rejeição das contas. 

E isso que espero, Sr. Presidente, e, mais uma vez, gosta
ria de dizer que se é assim, se vem um parecer inócuo, uni 
parecer sem realmente o voto do Relator, então é claro que 
ele deve retornar à corte de origem, ao Tribunal de Contas, 
para que se enquadre no espírito da Constituição, no papel 
específico do Tribunal de Contas. 

Muito obrigado, Sr. Presidnete, e, sobretudo, o meu agra
decimento aos apartes dos Senadores Josaphat Marinho e 
João_Calmon, que tantas e tão valiosas contribuições trouxe
ram a este pronunciamento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL - ES. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) --:-Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, já há algumas sessões estou em_ _débito com 
esta Casa, porque tive oportunidade de anunciar o término
da CPI que apurava irregularidades nas contratações de obras 
públicas. 
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Entendo que é meu dever trazer ao conhecimento- do 
Senado as conclusões a que a Comissão che_gou. E o faço, 
porque há uma atualidade muito presentânea nas paláVtaS-
que vou proferir. ~-o - - - --- -- -

O Brasil, hoje, todo está preocupado com a iiloraJidade 
administrativa. Há urna cruzada nacional contra a êortupç-ão. 

Recentemente, -a Câmara dos Deputados teve a oportu
nidade de apreciar, -conjuntam-ente, projetas de autoria do 
Seilador Fernando Henrique Cardoso e do Deputado Luís 
Roberto Ponte, dispondo sobre concorrência de obras pú
blicas. 

Essa comissão, Sr. Presidente e Srs. SeiJ,aQ.ores, const3.t9IJ 
falhas na legislação e nos procedimentos contratuais, porque 
o Decreto-Lei n~ 2.300, de 1986-, -cOm su-aS alterações poste~ 
riOres, é a porta de ·entrada da ·corr-upção nos processos de 
contratação de obras públicas do País~ -----

Embora à época de sua criação, há seis anos, tenha sido 
considerado avanço legislativo, a experiência demonStroli."que 
tal legislação é omissa e vulne:ni.vel, servi~do aos propósitOs 
fraudulentos dos que desejam er'!iiquecer-se àS custas doErá
rio. Perde, com isso, toda a população brasileira e, em. espe
cial, as camadas carentes, que mais demandam obras de infra
estrutura social, reduzidas cm número ante a oneração dos 
seus custos reais. . . . . . 

O mesmo acontece com as obras .de infra-estruturã_~çqn§~ .. 
mica, tão necessárlas_ !lO desenvolvimento e à Cri;:tção d.e. ~ID
pregos. Sofrem, ainda, as pequenas e médias empresas, que 
são alijadas do processo através das exigências çliscriminatóljas 
contidas nos editais de licitação. -

Essã situação se agrava ainda mais diante d.a recessão 
económica em que o País se _deQate, com a brutal queda de 
investimentos por parte do Poder Público e o elevado grau 
de inadimplências, sobretudo entre_as_empresas de menor 
porte. _ 

Nà. grande maioria dos casos examinados pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito, as falhas constatadas nos editai$, 
como também no procedimentos de _contratação foram as se
guintes: 

-Preços elevados dos editais, dificultando sua aquisiÇão 
pelas empresas de menor porte; 

. -Editais indisponíveis dentro d_o prazo regulamentar, 
e desae a publicação dos avis_us;-

-Proibição do exame do edital, só permitido a quem 
tenha feito pagamento prévio do preço cobrado; 

-Agrupamentos de obras que poderiam ser realizadas 
separadamente por diferentes empresas; 

-ExigênciaS incompatíveis com a natureza da obra, na 
fase de capacitação técnica; --- - : -

-Critérios sUbjetivos ria pontuação da qualificaÇãO téc~ -
nica, cuja nota máxima é adotada como forma de de:se_r:npate; 

-Proibição da apresentação de recursos, por via adí:ni--
nistratiVa ou judicial, contra a nota técniCa; --

-PreÇo-base sigiloso, só revelado por ocasião da_ aber· 
tura das propostas; 

-Estabelecimentos de prazos elásticos e sem correção 
monetária para o pagamento das obras, que fica a critério 
do contratante, possibilitando o favorecimento de detenr.i
nadas empresas; 

-Concorrências feitas com projetas incompletos, dando 
margem à alteração posterior c a!lmento de preços ou à queda 
da qualidade da obra, visando a elevação da margem de lucros 
da empreiteira e a inexistência de cronograma rfgído para 

os pagamentos das faturas, possibilitando a entrega de comis-
sões ã intermediários; · - - - - -~ 

..-.....Influências de empreiteiros na destinação de recursos 
públicos, desde a fase da elaboração:do Orçamento da União; 

-Utilização de preço médio corno critério de julgamen-
to; 

-Falta de fiscalização na execução de obras; 
-Construção de_obras não prioritárias, acarretando a 

sua paralisação; 
-Exigência de capital social elevado e até capital de 

giro, muitas vezes em valores incompatíveis com o preço da 
obra; 

·-··..:.,..-Exigência de_coe:ficierites firianceiros ine:XeqUíveis pára 
muitas empresas, dispensáveis em vários casos, assim redu
zindo o núniero de licitantes; 

_--Elaboração de orçamento das obras por empresas pri-
vadas; _ 

_ -Realização de contratos sem a exigência prévia de re
cursos_ orç~meptáríos; 

-Reduzida divulgação de editais; 

- inegibilidade de licitação quando há viabilidade de 
competição; 

-proibição de consórcios, inibindo_ a participação de 
pequenas e médias empresas; 

· ~ aditame.ntOS ~On~~atu~is Para pagamento de reajustes 
0001 e,feito retroativo; _ . - -

- firialnie-nte, inexist'ênda· d'ê Pafãmetros para o baliza~ 
m_e"Itto de preços co:ta_dos pelas empresas em comparação com 
os preços de mercado. . - _ _ _ _ _ - -

Embo:i:i coD.detiáveiS, Iaffi~entâ:v-eiiDen.te: -rn.Uhos dos pro
blemas que tive oportunidade de citar encontram artigo na 
atuallegislação. Além disso, há grande dificuldade de compro
vação das possíveis fraudes, porque os corruptos não costu~ 
~ passar recibo do ato ilícito. Só uma legislação objetiva, 
ngorosa, que tome absolutamente_ transparente o processo 
licitatórío e assegure· a ~mpetitividade entre as empresas se 
constituirá em antídoto eficaz na prevenção do víru·s da corrup
Ção e_, _pelo menos, na redução do mal, porque o completo 
extennínio tem-se revelado impraticáVel em todo o riuirido 

-civilizado. -
Nesse sentido, a comissão_ concluiu pela apresentação de 

um projeto de lei alterando substancialmente o Decreto-Lei 
n9 2.300, de 1986 .. Em face da urgência em sanar os atuais 
problemas existentes, a proposição do formalizada ao Senado 
no dia 14 de maio deste ano, tomando o n» 61 de 1992. Temos 
esperança mesmo que, na apreciação dos projetas oriundos 
da Câmara, de autoria do Deputado Luís Roberto Ponte e 
do Senador Fernando Henrique Cardoso, vamos ter a oportu;. 
nidade de di~utir em _C?Djü"iltó essa ·contribuição magníficã 
que a Comissão que apurou irregularidades nas licitações ieve 
oportunidade de entre~ar ao Presidente Mauro Benevides. 

E um dos pontos mais flagrados é o do preço-base oculto. 
E aí está ·o n6 gó:r:dio de grande parte da corrupção que se 
implantou no País, tendo em vista as concorrências e licitações 
realizadas .. 

Mesmo antes da aprOvação da nova-legislação, regulando 
os procedimentos licitatórios; a CPI já teve o mérito de_derru
bar a utilização, até então sistemática, do preço base sigiloso, 
através de consultas ao Tribunal de Contas da União, que 
decidiu por sua ilegalidade. Em conseqüência, foi anulada 
uma série de concorrências em andamento _em todo o País, 
cujos editais adotai:"ani esSe sistema:. Com -isso, fechOu-se de 
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imediato uma das principais portas para '6 dirê:Cióiüiitlentà 
das licitações e superfaturamento_ de obras _públicas._ -- -

Quero louvar, aqui, do plenário do Senado Federal, o 
voto dO Ministro Luciano Brandão. No momento. ~m que 
foi instado pela Comissão, juntamente com todo o Plenário 
do Tribunal de Contas da União, ele teve, com a sua sensibi
lidade cada vez mais aguçada no exame de contas~_ a 9portu
nídade de lavrar um voto que se tornou _norma para todos 
os _entes públicos brasileiros. Prefeituras, governos de Estado, 
autarquias.e todos que demandam concorrência para licitação 
de obras públicas tiveram de. obedecer.. Não há mais hoje 
oportunidade para a adoção- do preço-base oculto, _que era, 
talvez, a grande porta para a corrupção que, infelizmente, 
se instala e se processa nessas horas. 

Agora, vamos examinar a estrutura de fiscãlizaçãô . do 
Senado Federal, que é muito importánte pafa tOdos nós, porw 
que - tive oportunidade de ouvir o~ discurso do Senador 
Mansueto de Lavor- o Tribunal de Contas da União, que 
é o nosso órgão auxiliar, evidentemente, tem que ter um 
inteiro compasso cortosc.O, porque a úniCa Torma realmente 
de preservarmos a moralidade é acompanhar pari passo a 
atividade dO Tribunal de Contas da_União, como~ extensão 
do nosso poder fiscalizador. . , 

É precária a estrutUra de fiscalização do Poder Legislativo· 
sobre-o Poder Executivo, em especial do Senado Federal, 
com prejuízo para uma das funções vitais da instituiÇão parlaw 
mentar. A Comissão Parlamentar de Inquérito, durante o 
seu funcionamento, atuou C-omo instrumento eficaz no cumpriw 
mente dessa função, tendo conseguido a anulação de diversas 
concorrências, eivadas de suspeitas de irregularidades e a inibi~ 
ção de outras práticas condenáveis qUe vinham se tornando 
corriqueiras no País. _ 

Uma das suas principais contribuições foi ter provocado, 
através de consulta ao TCU, a proibição da utilização do 
sistema do preço-base oculto, expressa no abalizado parecer 
do Ministro Luciano Brandão. 

Outro mérito da comissão foi ter sido palco do debate 
de termos até então intocados, como foi o caso do Programa 
de Ação Imediata de Habitação, o PAI. O grande déficit 
habitacional existente no País inibia o questionamento e~ 
tomo do assunto, inclusive sobre o mecanismo engenhoso 
que dispensou as licitaçõeS para a construção de CO?ju~tos 
habitacionais em todo o Pãís. · · - · 

Não quisemos, de maneira nenhuma, ultrapassar O_s pra
zos regimentais, porque entendemos que o instituto da CPI 
tem que ter agilídade e não pode, de maneira nenhum, se 
transformar numa moeda. Uma CPI tem objetivO à6terini
nado. Ela só pode ser instituída, através do preceito-constitu
cional, com um fato determinado, e a ComiSsão não saiu 
desses Iindes. Ela se portou objetivamente, e V. Ex~ estão 
verificando, através da minha leitura, que o resultado desse 
trabalho não foi uin resUltado busCã.ni:lo as I3.Db~}Oulas da pu~ 
blicidade. Foi a edição de um projeto de lei que_vai se_! exaníi
nado por esta Casa e quê eu considero umã _graitde contri
buição do Senado da República para evitar, talvez em cerca 
de 80%, a adoção de corrupção nos processos de licitações 
e de concorrências~ 

A CPI acabou sem que o Senado tenha, ainda, um órgão 
capaz de cumprir a sua competência fiscalizadora, em cai-áter 
permanente, sem as limitações de uma comissão temporária 
que está restrita ao objeto de sua convocação e a prazos-redu~ 
zidos. 

Para doi ar a institu-ição de--= u'--"olã- eStrUtúia' ':fiSda.Jlzadora -
adequada, ·a CPI apoioU ó Projeto de Resolução _n<:> 1, de 
1992, de autoria do eminente Senador Mauro Benevides, Pre
sidente desta Casa, criando a Comissão Permanente de Fiscali~ 
zação e Controie.-- - - _ - _ -~ 

Outro importante instrumento· VOltado para o fortaleci~ 
mentó do Poder Legislativo é- o Projeto -de Lei da Câ~ara 
n' 73, de 1991, que aprova a Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas da União, ampliando-lhe a competência fiscii.lizatória 
e dando-lhe maiores poderes na aplicaçffo de sanções. Esse
projeto já foi-aprovado pelo Senado, sofrendo emendas, que 
foram sUbmetidas à nova apreciação na Câmara dos Depu~ 
ta dos. 
- - Est:r;:utura de projetes e de preços é outro assunto interes
sante que- tiVêmos oportunidade de avaliar durante os traba-
lhos daquela Comissão. . . .. . . . ·. 

--_OS diVersOs órgaOs do- POáer -Executivo não dispõem, 
em sua estrutura, de departamentos especializados na elabo
raçãO-de- projetas comPletos de edificação de obras públicas. 
Com isso, a tarefa acãba sendo delegada à~ próprias empies·as 
licitantes vencedoras, acarretando novos nscos de fraudes. 

Como não _existe um projeto fixo, à medida em que o 
prOjeto vai sendo desenvolvido pela própria empresa, vão 
sendo feitos_reajustamentos que quase sempre permiteni ·um 
superfaturamento e a majoração de preços. 

Por outro lado, até os orçamentos básicos, em· vários 
casos 'investigados pela ComisSão, tfVé'ram a sua- confeCção 
entre_as _empresas privadas, mesmo quando se utilizou o siste
ma de preço-base oculto, ampliando, assim, as possibilidades 
;de superfaturamento de preços, de vazamerito de informações 
e de dirigismo da obra para determinada empresa. 

Gostaria de colocar que esse preço~base oculto é uma 
agressão à moralidade porque um número reduzido de_ pessoa 
sabe qual é esse preço~base; conseqüentemente, a empresa 
que _mais se aproximar dele é a empresa ganhadora. 

Não queremos lançar o labéu da desonestidade a todos 
os dirigentes e administradores que têm essa responsabilidade 
de conhecer o preço-base oculto. 

Mas. convenhamos, tivemos ·oportunidade de constatar 
Um caso em que a- variação âo preço~ base oculto para o preço 
vencedor, que ultrapassou mais de 8 bilhões de cruzeiros. 
foi umã diferença de 000,1! Aí, temos uma imagem, mais 
ou menos, de como funciona o preÇo-base oculto como instru
mento de_ corrupção e de desmoralização do Decreto n" 2.3(~J. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite~me V. Ex• um a par.:. 
te? 

O SR. ELCIO ÁLVARES- Concedo o aparte ao nobre 
Senador. 

- O Sr. Mansueto de Lavor- Não preciso ·registrar a iinpCii~ 
tância do trabalho da comissão, nobre Senador, que é da 
maior importância, e o pronunciamerito de V. Ex• relata o 
desempenho e os resultados dos trabalhos da CPI. Parabenizo 
V; Ex~, portanto. Queria perguntar se esse preço~base oculto 
permanece ou se foi substituído por ôutro instrumento mais
transparente, porque, se é oculto, já deixa a entender que 
havia algo a esconder, pois esse preço deveria vir no edital 
para o conhecimento de todos. Se é oculto, já era um instru
mento para medidas escusas dentro das licitações. Substituin
do-se esse preço-base oculto, qual foi, então, a medida adota
da e sugerida dentro da legislação que está em votação? 
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O SR. ELCIO ÁLVARES - Gos(aría de assinalar o se· 
guinte: ·o preço-base o_culto, interpretado o Decreto n9 2.300, 
ainda é permitido, seria permitido, se não houvesse a interven
ção imediata da comissão em relação ao Trihunal.de Contas. 
que, mediante o magnífico parecer do Ministro Luciano Bran:
dão, aboliu de vez a ado_ção. __ 

EVidentemente, o sistema de concorrência, de licitação 
é muito abrangente, muito amplo, e uma das razões pelas 
quais estou fazendo este pronunciamento é advertir esta Casa 
que essa comissão teve oportunidade de elaborar um projeto 
muito bom que foi entregue ao PreSidente Mauro Benevides 
e que está tramitando no Senado Federal. Logicamente, na 
hora que tivermos ·,oportunidade de examinar oS projetas do 
Senador Fernando HenriqUe Cardoso e do Deputado Luís 
Roberto Ponte, vamos fazer uma avaliação geral. Instalo_uwse 
uma polêmica, inclusive quanto a determinadas normas de 
comportamento em relação às empreiteini.s. Quando fizemos, 
na comissão, o projeto de lei visando a regti.la:i' a prática de 
licitações e_ concorrências, não nos preocupamo_s com empreiw 
teiras, mas sim com a moralidade da coisa pública. E não 
houve qualquer premiação. Então, uma das preocupações que 
tenho- e vou ser um impenitente defensor do nosso projeto 
-é que ele seja erigido em favor da coisa pública, da moraliw 
dade administrativa. Então, não vou_ objetiva:r de maneira 
nenhuma na discussão, na sustentação desse projeto que perw 
tence a toda comissão que foi Presidida pelo nobre Senador 
Ruy Bacelar, nessa linha que acabo de falar, porque o Sen_ador 
Mansueto de Lavor fez uma pergunta interessarite. 

A norma, evidentemente, 'Senador Mansueto de Lavor 
-e V. Ex• já deu a resposta - é declarar o preço; e, o 
que era realmente o artifício do preço·base oculto? Três ou 
quatro pessoas detinha_m e.sse preço, e o informavam ao emw 
preiteiro que- se aproxima do valor, eliminando os demais 
concorrentes que não foram premiados com a graça da infor
mação que, logicamente não lhes era dada gratuitamente. 
E aí estava aberta a porta do Decreto n~ 2.30Ó. FeliinieDte, 
o .Tribunal de Contas da União, num lapidar parecer do Minis
tro Luciano Brandão, acolhendo a solicitação da comissão, 
expungiu de vez esse tipo de prática nas concoirêncLas_~ li~1ta
ções. 

A CP! concluiu também pela necessidade da críação, 
na estrutura do Poder Executivo -.e eviden.temeQte é uma 
sugestão, porquanto não teríamos o condão de interferir na 
mecânica. Mas, se o Executivo quer Colabora_çãQ, nós a damos 
por inteiro, a colaboração de um órgão encarregado da elabo
ração dos projetes completos de obras públicas, padronizando 
as medidas, respeitando-se as peculiaridades locais, 

Outro aspecto é a criação de um cadastro geral de preços. 
É absurdo, Srs. Seriadores, que não haja um Cádastro _geral 
de preços. O preço pratiCado no Paraná sofie, evidentemente, 
variações. Mas os preços que confrontamos numa usina hidre
létrica - se não me engano, a de Xingó --e- uma outra 
no Paraná, já aplicados os índices de transporte do local, 
eram absurdos. 

Nesse ponto, apesar de eu não ter nenhuma. simpatia 
politica pelo Governador Roberto Requião, que depôs em 
nossa ComiSsão, S. Ex• já instituiu o cadastro geral de preços 
no Paraná. 

Se o preço de uma determinada obra pública varia, ele 
assinala imediatamente que aquela obra está com valores aci-
ma do que seria o previsível. Por que, então, não adotarmos 
no Brasil, consideradas as variações regionais evidentemente, 
esse cadastro geral de preços? Assim, todas as CQncorrências 

bra:;;ileiras, re_gistradas no computador, iriam ter o preço real 
da obra. Logicamente,' uma- obra de_ grande porte -_diriam 
as pessoas que combatem ~se ponto de vista.:..._ sOfre mutações 
de preços. Mas os preços básicos (cimento, ferrO e o que 
representa a estrutura da obra) estariam no cadastro geral 
de preços. Não teríamos o metro cúbiço de conqeto variail.do 
de maneira absurda eStado por estãdo. _É um projeto purõ, 
simples. Se é tão- simpleS assim - diriam ....;.. pot q'ue não 
foi adotado até hoje? 
- E inciivel não termos, até hoje, o cadaStro geral de pre

ços. A Comissão; DeSse ponto, está submetendo ao Poder 
EXecutlv{i a sua sugestão. Se o GoveriiO que moraliZar efetiv:l
mente a coisa pUblica, adote o cadastro geral de preços para 
que saibamos, quando for vencedora uma empresa, que real
mente aqueles preços são os correspondentes à realidade e 
não superfaturados, ensejando~ como este Canal da Materni
dade, no Acre, uma discussão no sentido de que, se houvesse 
um cadastro geral de preços, o Estado do Acre não poderia 
adotar um preço que deu margem a dúvidas quanto ao superfa
turamento. 

Eu gostaria de citar uma experiência pioneira e bem suce
dida nesse sentido o que foi realizadã. em 1970 pela Eletrobrás, 
onde se fazia o levantamento dos preços dos componentes 
de uma usina hidroelétrica padrão, com sua atualização mensal 
pelos índices oficiais de inflação. Mas vejam os senadores 
que, quando a experiência é séria, correta, niiiguém toma 
conhecimento. Essa experiência da Eletrobrás. de que toma
mos conhecimento na Comissão: e consideramos da mais alta 
importância, ficou- à margem. 

Há oUtrO ponto que sei atinge profundamente o Senador 
Mans"ueto de Lavor, que tem sido um defensor impertinente 
das pequenas e médias empresas, e eu gostaria de fazer esse 
relato agora ·mais voltado para V. Ex~, que tem me procurado 
para debater justamente esse assunto·; já me comprometi até 
com V. Ex~ no sentido de que, na apreciação da lei que regula 
a micro e a pequena empresa, teremos um debate para efeito 
de avaliar as emendas. 

Entre as vítimas do processo de corrupção na contratação 
de _obras públicas, as pequenas e médias empresas ocupam 
um lugar de destaque. O poder de pressão e persuasão de 
grandes empreiteira:s têm, sistematicamente, alijado-eSsas em
presas das licitações públicas. Nesse sentido, algumas das prin
cipais barreiras identificadas pela Comissão foram: o elevado 
preço dos editais;· a proibição de consórcio de empresas; os 
agrupamentos de obras de diferentes natureza numa _só licit_aw 
ção, bem como as exigências ~e capacitação técnica; de capital 
social e de coeficientes financejros incompatíVeis com o valor 
e as características da obra, inclusive com amparo em dispo
sitivOs legais. 

A CPI chegou, igualmente à- conclusão de _que muitos 
administradores, ao mesmo tempo em vários Estados, no afâ 
de assegurar os padrões de quali~ade previstos_ no contrato, 
tên;I oportunidade de burlar exatamente isso, que é um dos 
pontos m_~is importantes. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex~ um aparw 
te? 

O SR. ELCIO ALVARES- Ouço V. EX' com muito 
prazer. 

O. S~. Maosueto de Lavor -- Agradeço a referência, já 
que fm Citado. Realmente, essa ligação ao trabalho das mi
croempresas, aos se_us movin:tentos, é baseada DU!Jla- cr~~ça 
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que tenho da democratização da ordem económica via fortaleM 
cimento da pequena e da microempresa. Não vejo outra saída, 
Senador. Depois da derrocada do sonho, ou, para muitos, 
do pesadelo socialista, não vejo outra saída a não ser a demo
cratização da ordem econômica, que n-ós qu-e-remos, Via forta
lecimento da pequen~a e da microempresa. Não se pode permi
tir, Senador Elc!o Alvares, que o art. 179 da Constituição 
Federal determine um tratamento diferenciado em benefício 
da pequena e da microempresa, do ponto de vista adminis
trativo, creditício, previdenciário, entre outros, e que se dê 
um tratamento diferenciado agora, ·mas para· prejudicar a 'pe
quena e a microempresa. Elas não podem receber Os bene
fícios dos incentivos fisCais regionaís-. D.em do Funre, no seu 
Estado, o Espiríto Santo,·enm-do FINO:R, no Nordeste, nem 
do Finam. Porque a forma que a lei determina é através de 
SIA, e nenhuma microempresa pode ser S/ A, pois não j)ode 
nem arcar com-os custos de publicidade desse tipo de empresa, 
que é mais adequado às grandes empresas. A microempresa 
paga mais energia eletriCa do que as grandes empre~as; paga 
também relativamente mais impostos; e, até receritelnerite, 
era obrigada a fazer um balancete mensal, portanto, com 
enormes custos de estrutura contábil, igual a uma multina
cional, igual à Volkswagen ou à Autolatina. Uma pequena 
empresa de fundo de quintal era obrigada a fazer um balancete 
mensal para recolhimento dos tributos federais. Isso é um 
absurdo, Senador! E é por isso que-os olhos de_ todos os 
movimentos, do SIMP, do Sindicato da Microindústria de 
São Paulo, de todas as organizações de m,icroempresa do País, 
estão voltados para V. Ex•, que é o Relator desse projeto 
que dá um novo estatuto à microempresa. Foi a pedido desses 
organismos, dessas organizações de microempresas de todo 
o País, ·que apresentamos uma emenda substitul:iva, para a 
qual esperamos a consideração de V. Ex~ Os microempresários 
~permita-me aproveitar este apaite para dizê-lo-- e5tai-ã0 
aqui, em Brasília, através de suas representações, na próxima 
terça-feira, cOm dOiS objetivos: primeiro, ir ao -Presidente da 
República, no Palácio do Planalto, pedir que as medidas já 
determinadas por eles sejam efetivadas, no sentido do crédito, 
das compras govemamentais;-que são fundamentais,-~ no sen
tido do fornecimento de energia elétrica. Não querem anistia, 
não querem queda de impostos: querem tratamento igualitário 
pelo menos, já que não se está colócandó em prática o art. 
179 da Constituição, que lhes dá um tratalnénto diferenciado. 
O outro objetivo da sua vinda a Brasfiia é ir ao gabinete 
de V. Ex' para pedir o seu apoio, contemplando, em seu 
relatório, os -pleitos dessas entidades_ nacionais de microem
presas. Não tenho dúvida, depois de ouvir esse pronuncia
mento que V. Ex' faz aqui,e pelo próprio relatório que V. 
Ex~ faz, de que o meu substitut~vo cQincide 95% __ com o seu 
relatório. TenhO- certeza de que-esse pleito que os dirigentes 
nacionais da pequena e da microempresa farãO a V. Ex• será 
acolhido, naturalmente, dentro daqueles critérios que V. EX' 
deve ter em função da sua responsabilidade política como 
relator, de matéria de tal envergadura. Parabenizo-o por esse 
relatório que ·v. "EX' faz no disCurso de hoje, pelos trabalhos 
da CPI, pelos avanços no sentido da moralização das licitações 
e concorrências públicas e pelo ensejo que dá, nessas suas 
propostas legislativas, a que a pequena e ã microempresa 
possam concorrer até em serviços e compras governamentais 
de porte municipal, o que·até agora não era possível. Temos 
experiências vitoriosas nesse sentido; uma delas é a do Estado 
do Ceará, onde re1amenfe, em todo tipo de compras governa
mentais, a prioridade e dada à pequena e à microempresa; 

só aquelas operações que são üitpossíveis e ahtieconômicas 
para a microempresa sãõ feitas via grandes empresas. Parab~--: 
nizo V. Ex• e agradeço pelas informações e pela referência":. 

O SR. ELCIO ÁLVARES --::- Em atenção ao Senador 
Mansueto de Lavor, inforino que, a partir de terça-feira, esta
rei inteiramente aberto para c:li~cutirmos, em conjunto com 
as entidades interessadas, a sua emenda substitutiva. Ela vai 
merecer toda consideração já que o seu intuído é igual ao 
nosso, em realizar um trabalho _que dê às pequenas _e às mi
croempresas o instrumental necessário para uma atividade 
normal. 

A propósito, quero fazer o registro de que tive oportu
nidade dç representar o presidente do Senado Federal, Sena
dor Mauro Benevides, num seminário que Ioi realizado no 
Auditório N e_reu RamQ_s, _em. que externei o ponto de vista 
de apoio integral à participação d~s pequenas e microempresas 
dentro do contexto das concorrências. Efetivamente, quando 
tive oportunidade de fazê-lo em nome da Presidência do Sena
do Federal, exercitei exatamente uma daS conclus..ões dã C~I, 
que foi muito- cla·ra, porque é um tr~~ameõtà realmente odioso 
e discrimiriatõriO. -· · 

É importante e natural que as grandes empresas tenham 
a sua participação. Pela própria mecânica das licitações, elas 
vencem, mas_não se pode deixar à margem, de modo nenhum, 
aqueles que garantem a participação até de mais d~ 8~% 
da economia informal. 

Então, Senador Mansueto de Lavor, vamos arregimentar 
esforços e fazer tudo para que o texto seja es_correito até 
onde for possível. Não tenha dúvida de que a sua participação 
também vai ser muito intenSa na elaboração definitiva do 
estatuto da pequena e da microemprera, possibilitando, assim, 
perspectivas de trablaho para uma gravde mp.ssa de milhões 
~ milhões de brasilei,ros que estão d_entro_ do instituto da peque
na e da microempresa. 

COncluindo, Sr. Presidente. A CPI chegou igualmente 
à conclusão de que muitos _ad~in~strador~s, a_o mesmo t~mpo 
e em váriOs" Estados, no afã de contratar as grandes empresas, 
por sua suposta excelência e experiência técnica, acabam au
mentando a demanda pelos serviços-ofertados por um pequeno 
-qúmero _de construtoras, estír~mlando com isso o sobrepreço 
e/ou o loteamento das obras. Com essas práticas discrimi
natórias às pequenas e médias empresas, o poder público 
descumpre princípio constitucional e outras determinações le
gais, que, além da igualdade de competição, prevêem o estí
mulo ao desenvolvimento das empresas de menor porte. 

Faço, ainda, Sr. Presidente, outra colocação, que consi
dero da mais alta importãnda e que, inclusiVe, é objeto -de 
debate, aqui, com um dos maiores conhecedores atuais _de 
orçamento, ou -de emendas ao orçamento: o-Senador Man
sueto de Lavor. Notamos - isso é fato público e notório, 
contra o qual temos de reagir com toda a veemência - que, 
quando se faz a _votação do Orçamento, um grande número 
de representantes de grandes empresas se postam aqui no 
Senado Federal ou na Cãmara dos Deputados, visando a intro
duzir emendas que repertutam a posteriori em obras execu
tadas pelo Poder Público. . 

Evidentemente, essa prática é constrangedora. Todo 
mundo tem o direito de expor o seu ponto de vista. O Senador, 
na relataria de um projeto, pode receber memoriais - é 
até da prática dci sistema judiciário; ·mas, na verdade, no 
momento em que se coloca um emenda para beneficiar deter
minada empresa, aí acontece uma irregularidade que na época 
assinalamos: Senadores e Deputados votando ou colocando 
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emendas para outros Estados que não os seus próprios. A 
minha interpretação talvez seja um pouco reduzida, em virtu~ 
de da modéstia dos meus conhecimentos, mas não concm:do, 
de maneira nenhuma, salvo se for uma obra nacional, que 
eu, como Senador e modesto representante do espírito Santo, 
coloque uma emenda no orçamento de Pernambuco, de Mato 
Grosso ou mesmo de Roraima. 

Cada Senador, aqui, tem a obrigação de assumir, e um 
dos pontos que mais me causou estranheza, no Espírito Santo, 
principalmente, foi que uma empresa apenas recebeu cerca 
de 1/4 das verbas dotadas para aquele Estado: a TELESP. 
E pasmem, Srs. Senadores, não foi nenhum representante 
da nossa bancada que assinou essas emendas. 

Tive oportunidade de falar isso publica~ente e reitero. -
Senti, como Senàdor do Espírito Santo, não diria uma 

capitis diminutio, mas uma estranheza, quando constatei que 
determinada empresa, no meu Estado, tem 1/4 praticamente 
do orçamento e não foi o Senador João CalmOit, o Senador 
Gerson Camata, nem o Senador Elcio Álvares o firmãtário 
da emenda, e nem tampouco qualquer Deputado Federal. 
Foi pessoa inteiramente estranha à vida política 'de meu Es~ 
tado. 

Então, sobre as emendas· do orçamento, eu gostaria de 
fazer uma pequena colocação, para arremate final, visto que 
sinto que o Senador Júlio Campos já está na·expectatrvã: do 
seu pronunciamento. 

Diante das denúncias, apontando as emendas dos parla· 
mentares ao Orçamento da União, como um dOs caminhos 
utilizados pelas empreiteiras pãra obter a liberação dos recur~ 
sos públicos, concluímos pela necessidade de _alterações no 
Regimento Interno da Coi:niSsão Mista de Planos, orçamentos 
públicos e fisCalização. 

Entre as alterações, cabe limitar o· número de emendas 
e o montante de recursos por parlamentar, pois só em 1991 
foram apresentadas cerca de 75 mil emendas. 

Verificou~se, também, que alguns parlamentares, inexpli~ 
cavelmente, propuseram emendas beneficiando outros Esta
dos, que não os seus, dando margem a suspeitas, como as 
que foram levantadas por alguns depoentes_ perante a CPI, 
o que também poderia ser solucionado através da regiona
lização do orçamento. 

Eminentes colegas, muito mais teríamOS a'falar. 
Acredito que o trabalho do Presidente Ruy Bã.celar, do 

Vice~Presidente Jutahy Magalhães e de todos o~ componentes 
que participaram desta c-omissão foi um trabalho sério, longe 
das luzes das televisões, longe dos alaridos dos grandes depoi-' 
mentes, e, inclusive, em relação ao Canal da Maternidade, 
no Acre, e em relação às atividades do Sr. Paulo César Farias. 
Recolhemos elementos, e com a maior tranqUilidade, e os 
remetemos· às comiSsões competentes, entendendo que o nos
so objetivo; acima· de tudo, era o de moralizar a coisa pública, 
tomar mais rigorosa as conco-rrências·para lici'tações de obras 
públicas, e expungir o Decreto n~ 2.300, qualquer eiva que 
propiciasse a instã.lação de corrupçãO no processo de concor~ 
rênciá. - -

Assim sendo, ao encerrar esse relatório, cabe~me dirigir, 
tarilbém, aos funcionários-do Senado, à Assessoria que cónos
co colaborou, o melhor agradecimento. A qualidade técnica 
dos funcionários do Senado precisa ser exaltada, porque esses 
funcionários que nos dão assessoria, que integram as Secre
tarias de Comissões, realmente mantêm acesa a tradição de 
trabalho do Senado da República. 

Fazendo esse registro, ·quero observar, como sendo do 
méu dever, e creio que de-todo Senador, que todo aquele 
que seja responsável por qualquer relatório preste ·contas a 

.esta Casa, para que, amanhã, as CPI que, infelizmente, estão 
desviadas do seu curso, não se tornem instrumento de notorie~ 
dade ou do elogio fácil dos noticiários dos jornais. 
· A Comissão Parlamentar de Inquérito é um instruniento 
sério desta Casa, altamente moralizador e tem um sentido 
de fiscalização que, às vezes, transcende a própria interpre· 
tação dos primeiros momentos da sua instituição. --

E assim sendo, Sr. Presidente, considero, em nome de 
todos os meus colegas, que integraram a CPI que apurou 
irregularidade_s_ na administração, como fmda nossa tarefa. 
E podemos dizer, com a maior tranqüilldade, a tarefa foi 
cumprida com determinação, com honestidade e, acima de 
tudo, fazendo com que o instituto da CPI fosse realmente 
colocado no seu verdadeiro lugar e não se transformasse numa 
promoção pessoal dos integrantes daquela Comissão. 

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

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Júlio Carilpos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o segui.i"l~ 
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. PreSidente, Srs. 
Senadores, na última segunda_-feira, participei de uma reunião 
cõm a Ass_ociação dos Moradoies do _Residencial São Carlos
em Santa Inês, também chamado Conjunto dos Trabalha
dores, em Cuiabá, capjtal do meu Estado, onde mais de 1.600 
moradores de apartamentos, cohStrufdos cOm fínanciamento 
da Caixa Económica Federal, e comercializados pela CO
HAB, de Mato Grosso-; reclamavam dos altos _aumentos das 
prestações des.ses imóveís, niuito acima do aumento dos seus 
salários, o que inViabiliza por completo qualquer tipo de adim
plência dos devedores da Caixa Econôffiic'a Federal. 
- Há casos típicos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de pres-

~ tação desses pequenos apartamentos que, em janeira passado, 
era de 62 Inil 941 cruzeiros e 19 centavos; em março, já etava 
em 94 mil 191 cruzeiros e 95 centavos; e, no mês de maio 
último, a prestação passou a 278 mil 854 cruzeiros- e 39 centa
vos. O salário de um- desses mutuários, no mês de maio, 
era de apenas· 279 mil 928.cruzeiros e 44 centavos brutos; 
descontada a Previdência Social, ele recebeu apenas 234 mil 
790 cruzeiros·, o que significa que o s.eu salário era menor 
do que a prestação que a- Caixa Económica Federal havia 
enviado, deixando esse cidadão e os demais moradores daque
le conjunto totalmente sem condições de cumprir os seus com
promissos de devedores.-. 

Por isso, ontem, fui p·essOãlmente recebido pelo Presi
dente da Caixa Económica 'Federal, Dr. Álvaro Mendonça, 
a quem expus a situação difícil por que passam os 1.600 mora
dores do conjunto dos trabalhadores em Cuiabá, entregan
do-lhe· um documento, que anexo a este meu'pronunciainentO, 
afirmando sua situação e mostrando os comprovantes e os 
ca:rnês. 

Recebi_ de ·s. S• a afirrilação de que a Caixa Económica 
Feâeral vai rever esses aumentos 3busivos, enquadrando os 
pagamentos das prestações à base da equivalência do aumento 
salarial do comprador do imóvel pelo Sistema Financeiro dá 
Habitação. 

Não é justo, e existe uma lei que assegura que o cidadão 
não pode gastar 100% do _seu salário com a prestação da 
casa própria. 
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Nesta oportunidade, Sr. Presidente, para concluir o meu 
pronunciamento, -laçO um apelo de público, na tribuna do 
Senado Federal, para que a direção da Caixa Económica Fede
ral, em especial o Presidente daquela entidade, Dr. Álvaro 
Mendonça, acelere as medidas necessárias para dar cumpri
mento ao osso pedido em prol dos moradores do .conjunto· 
dos trabalhadores, a fim de evitar que aumente o nUmero 
de inadimplentes junto à Caixa Económica Federal e jutno 
à COHAB; e que, em seguida, seja evitado que esseS órgãos 
acionem judicialmente os moradores desse sofrido conjunto 
habitacional da capital mato-grossense. 

Tenho certeza absoluta de que, se houver justiça, a CaiXa 
Econômica Federal irá atender ao pleito dos nossos mora-
dores. "" 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE Q SR. JÚ
LIO CAMPOS EM SEU DISCURSO: 

Of/GSJC/357/92 
Brasflia. 24 de junho de 1992. 

!Imo. Sr. 
D.r. Álvaro Figueiredo Maiã de MendOnça"Jlíflior 
:P,residente da Caixa Econôritica Federal 
Brasília - DF 

Senhor Presidente, 
Dirijo.: me a V. s~ pa-ra-solicitar se_l( empenho em deter

minar a revisão; das prestações da casa própria, solicitação 
essa ·que me faz a Associação de Moradores do Residencial 
São Carlos e_Santa Inês em Cuiabá - MT. 

Trata-se, Senhor Presidente, de pessoas que vivem de 
seu trablaho, de reindimento muito baixo, que não têm a 
menor condiçãO, ineSmo quç tenharii a intenção, de arcar 
com os novos valores da prestação. Anexo a este, encaminhO 
J?ara servir coniõ- subsídios, cópia das prestações pagas e ~ 
pa~ar de um dos moradores, bem como cópia de seu contra-· 
cheque do mês- de maio/92. -- _ 

_ _ ~ Aleg_arn, ainda~ Os _-_requerentes, que os reajustes estão 
mmto actma do acord~ -~e equivalência salarial, razão que 
.l_!le leva~ endossar a soh_c1tação daquela Associação, apelando 
a:o-e--spínto de Justiça que norteia os· atOs de V. S' no sentido 
de _re_yis.a;:-~esses _valore~ e impedir o acionamento' de_qualqer 
aça~ JUdiCial contra os madimplentes. 

Na Certeza de seus bons préStimos para a melhor sOlução 
deste pleito, renovo a v. s~ tpeus distintos protestos de corisi~ 
_derações a apreço. -Senador Júlio Campos. 

l "-·~~,~~A.)z.rsa.sr.J = ( ·-·-•··--·· \ 
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DESCRIÇÃO---- l'ltAZO- r UEO.IQ T E.---V.A1.0R--

SALA~JU e~s~.t~STATl 

DeTEHPC SEAVlCC•••• 
"1 c'" o1 2G'õe193.oo 

.20 .. 73tl.4~ 

lPEMAl"•o••o•~~-·~•·•••· 

S!NTll'nEV 1 oo•••,..,., 
VALE·TRANSPCRIE••••• 
ASPEMAT 2 •~••••••~ .. . :· 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador João França. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PDS::.... RR. Pronuncia o seguin
te discurSo.) -Sr. Presidente, S~ e StiC Senadores, estive 
durante uma semana participando das ConVenções Municipais 
do meu partido, o PDS, para a definição'"dos candidato~ que 
concorrerão às eleições em 3 de outubro próximo, em todos 
os municípios de Roraima. Apesai- da tranqüilidãde e da or~ 
dem que ora reina em meu Estado, causou-me profunda preo
cupação o lamentável episódio em que o Prefeito de Boa 
Vista, Barac Bento, teve sua vida ameaçada, ao sofrer um 
atentado à bomba, quando dormia em sua residência. 

Felizmente o Prefeito e seus familiares nada sofreram. 
Estamos às vésperas das eleições municipais e é neCessário 

que as autoridades. estaduais e federais garantam a necessária 
segurança para o desenrOlar do processo eleitoral em Rorai
ma. 

e .. 
.. 

o • , • 

,.. ..... 

Z2 • .JÇ•h2!l 
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O atentado contra a vida do PI-efeitO Bar3c Bento deixa 
apreensiva a população de Boa Vista, que -~m passado recente 
viu o Prefeito Silvio.Leite ser aSsassiirãdo c;om mais de qua
renta tiros numa via pública da Capital de Roraima. Este 
episódio até hoje não foi elucidado. . . . . · . . .- _ 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, aproveito o enseJO 
para solicitar do Ministro da Justiça, Célio Borja,_ que coloque 
a Polícia Federal para apurar o recente episódio do atentado 
contra a vida do Prefeito Barac Bento. 

É necessário que os culpados sejam identificados e puni
dos de maneira exemplar para que o nosso povo tenha a 
segurança e a paz necessárias para em 3 de outubro escolher 
de forma livre e soberana os seus vereadores e prefeitos, 
em todo o Estado. 

-Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 
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O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia 
o seguinte discurSo.) -Sr-: Prcsíd~nte, sr.s e Srs. Senadores-, 
a educação é_ uma área onde a presença do Estado é funda~ 
mental, e isso ficou bem explícito "nã Constituição Federal, 
que estabelece como competência privativa da União legislar 
sobre as diretrizeS e bases· da educação_nacional. A-relevância 
do setor é incontestável, em todos os tempos. e há um século 
Rui Barbosa já afirMava que "a educação popular é a mais 
criadora: de todas as forças económicas e a mais fecunda de 
todas as medidas fihãOCeitas." 

Há pouco mais de um ano, no "Projeto de Reconstrução 
Nacional", ao definir o nOvó p-aper do Governo Fede rã! na 
Educação, o Presidente Fernando CoJlor declarava que "à 
iniciativa privada cabe um papel complementar importante, 
mas que nunca será desempenhado a contento se não houver, 
por parte do setor público, uma oferta educacional adequada 
à demanda da população e às necessidades do sistema econó
mico". 

Diante disso, o que podemos dizer sobre o descaso com 
que vem sendo tratada a base fundamental para o progresso 
do povo brasileiro e o desenvOlvimento do nosso País? Há 
urgência em nos determos um pouco sobre esta questão, sobre 
nossas limitações e carências, nossa falta de dedicação e nossa 
falta de tradição para ~oluções próprias. É necessário coragem 
para nos desligarmos dos interesses pessoais e de grupos, c 
pensarmos objetivamente que o interesse da sociedade como 
um todo trará benefícios tanto à coletividade quanto ao bem
estar individual. 

É gravíssimo 9 atual momeoto que enfrenta a educação 
no Brasil, pois, se por um lado o ensin·o público não oferece 
condições satisfatórias, por outro lado _a classe média não 
suporta mais as elevadas mensalidades das escolas particu
lares. Enquanto issb; as· greves dos professores se sucedem, 
_e os servidores públicos, injustamente perseguidos e freqüen· 
temente alcunhados de "marajás", têm seus salários aviltados 
dia a dia e se vêem imposSíbilitad6s de cuStear O ensino básico 
para seus filhos. 

No domínio das instituiçõeS lederais de ensino, a falta 
de verba. o péssimo gerenciamento dos recursos existentes 
e as constantes ameaças.de cortes nos investimentos em proje
tas e pesquisas iinpossibilítairi-a -prática de um ensiilõ de quali-; 
dade. Como podemos, nesses moldes, pretender o desenvol
viiilentb dentífit<fe-recnológi~o para ingressar no rol dos paí
ses industrializados e integrar o Ao "contrário, esse êã.ininho 
conduz à miséria--e à marginalização, à dependência cada vez 
maior e à perda da soberania nacional. 

Se.rn:e detenho nesse ponto, é porque tenho um compro
misso assumido com todas as lutas democráticas__e_ populares, 
especialmente com aqueles -que defendem os_ direitos e garan
tias fundamentais, individuais ou coletivos. Nesse sentido, 
estendo total apoio aos profesSores_da Escola Técnica Federal 
de Santa Catarina, Estado que represento nesta Casa, em 
defesa da educação nacional, da manutenção das instituições
já eXisterites, rio -ânlbito do Governo Federal, do preceito 
constitucional da manutenção das universidades federais pela 
União, e a favor da aprovação imediata da Lei de Diretrizes 
e Bases, uma reiviiidicação histórica dos que trabalham com 
educação. 

A Seção Sindical da grande Florianópolis- SINASEFE, 
entidade que acompanha de peito os problemas brasileiros 
e a política educacional, está atenta para os projetas de lei 
em tramitação no Congresso Nacional, e tem-se -empenhado 
contra aqueles que signifié:a.m retrocesso, em relação às vitórias 

alcançadas pela Assembléia Constituinte. Dessa forma; opõe
se à aprovação de qualquer emenda constitucional contrária 
à existência da universidade pública, gratUita e de qualidade, 
assim como do projeto referente à estadualização do ensino 
de 29 grau e do projeto que_ limita as despesas com o funciona
lismo público a SD% da arrecadação, por conceder ao Governo 
Federal argumentos legais para depauperar ainda mais os salá
rios do servidores públicos. 

Normalmente, as escolas técnicas e agrotécnicas federais 
São esquecidas no âmbito das discussões sobre ensino, e, na 
Lei de Diretrizes e Bases, essa questão não foi ainda exaustiva
mente tratada, embora o CapítulO IX se d6dique à educação
tecnológica. Em Santa Cat~riiJa, as ecolas técnicas e agrotéc
nicas estão irredutfveis na defesa do_ desenvolvimento da tec
nologia e ~as ciências nacionais, com óbjetivos bem definidos, 
amplos e mdependentes em relação ao grande capital, que 
tenta extripar da Nação o direito de acesso ao -enSino tecno
lógico bem fundamentado, crítico_ e de __ ca:r_áWr_ educacional, 
mais formador de cidadãos que adestrador de mão-de-obra. 

A realidade educacional brasileira é suficie_iiteffiente -co
nhecida por todos nós, cidadãos, governantes e parlamentares. o 

Mesmo assim, pouco ou quase nada tem sido feito para modifi
cá-la. O número de crianças de 7 a 14 anos fora da escola 
aumenta assustadoramente,_eas carências dos alunos matricu
lados, principalmente aquelas relativas à nutrição e à saúde, 
interferem profundamente no aproveitamento escolar, contri
buiildo para a elevação dos índices de evasão e repetência. 

No ensino de z~ grau, mais de dois terços dos cursos 
oferecem habilitação para alguma ocupação, fornecendo co
nhecimentos e destrezas elementares e comuns a várias ocupa
ções no comércio, enquanto se mantiveram inalteradas as di
mensões da área industrial. O fortalecimerito da educação 
~e z~ grau implicaria, necessariamente, incre"nieO.tar a disponi
bilidade de técnicos industriais e agrícolas e diversificar a ofer-
ta de habilitações profissionais. - - --

Quanto ao -ensino superior, conserva ás meSmas caraci:e"~ 
rísticas que lhe defiOiram o perfil na década de 70: predomi
nância de escolas isolãdas sobre universidades; de escolas p-ar
ticulares sobre as públicas; de cursos de ciências humanas 
e sociais sobre os demais; de professores ap-enas- gi-aduados 
sobre os titulados academicamente; de alunos pobres matricu
lados em cursos noturnos, geralmente pagos, enquanto_ o_s _ 
das classes mais favorecidas_ freqüentam as universidades pú· 
blicas gratuitas. A única mudança observada foi no produto 
final, que piorou consideravelmente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendO a democracia 
como o governo das leis por excelência e considero qu_e educar 
é fazer um investimento que aparecerá, no futuro, ín-dividual
mente, em forma de salário e padrão de vida, e coletivamente 
em forma de progressq_e desenvolvimento nacional. Dentro 
desses _conceitos. não pode haver política de desenvolvimento 
sem política educacional, nem governo democrático com des
respeito aos princípios constitucionais estabelecidos. 

A grande pergunta é: quando· o Governo se resolverá 
a usar investimentos maciços em educação? Quantos cientistas 
e té-cnkO.s te-remos formado até o final deste século? O que 
temos ferto para melhorar o padrão de ensino no Brasil? O 
que podemos fazer e até onde estamos sendo omissos na con
dução do processo legislativo, no que tange à educação e 
ao _ensino para o povo brasileiro? 

Deixo aqui essas indagaÇões, para que nos sirvam de 
bússola, no Plenário e na Comissão de Educação do Senado 
Federal, onde temos nos pronunciado constantemente em de-



Junho de 1992' . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IJ) Sábado 27 5427 

fesa dos direitos humanàs-, -e para ·que fique-registrada nossa 
responsabilidade na condução dos destinos do País, junta
mente com a do Poder Executivo, a quem cabe respeitar 
·as leis e cuidar de sua fiel execução, defendendo o exercício 
dos direitos políticos, individuais e sociais, nos terinOSâã Cons
tituição Federal. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senadores, 
o Governo Federal, mediante decreto, acaba de regulamentar 
a lei que pern.lite a expropriação das terras cultivadas com 
plantas psicotrópicas. 

A iniciativa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de forma 
inequívoca, reptesenta uma· J>rOViaênCia ·eficaz rio combate 
ao cultivo de plantas alucinógenas no País, contribuindo, tam
bém, para desestimular o tráfico dessas substâ_ncias. 

O decreto torna possível, doravante, a aplicação do pre
ceito constitucional de n~ 243, cuja exeCução dependia dessa 
oportuna regulamentação. 

Além ,de sua função inibidora de um dos grandes males 
enfrentadoS pela sociedade brasileira, que é a produção, o 
tráfico e o consumo de entorpecentes, a medida constitui-se,, 
também, num poderoso instrumento de justiça social, vez 
que as terras confiscadas serão utilizadas para fíilS -de i'eforina · 
agrária. . . _ ••. ·-·. _ · . 

Segundo not~cias veiculadas nos jornais de ontem, o Mi
nistério da Agricultura já identificou cei"cã de 300 mil heCtares 
de terras comprovadamente cultivadas com maconha, cuja 
desapropriação será procedida e que serão destinadas a colo
nos sem-terra, para o plantio de leguminosas, cereais e outras 
modalidades alimentícias. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu confesso que fiquei 
ocntente, ao ler ontem no noticiário nacional, ainda que desta
cada timidamente, a matéria referente a esse_ decreto. 

Parece que a "indústria de denúncias", que se instalou 
nos principais órgão-s -d.e imprensa no País, se deu conta de 
que é preciso informar a _sociedade sobre assuntos de seu 
extremo interesse. 

Não tenho qualquer intenção de alongar-me ou tecer 
qualquer consideração acerca do grande mal que a "indústria 
de denúncias'' tem feito ao Brasil, mas não posso deixar de 
destacar a importância-do decreto assinado ontem para a socie
dade brasileira. 

A adoção de uma providência tão -Sigriificãl:iV~q;ãrã facili
tar a ação contra o tráfiCo de entorpecentes deve ser festejada 
como prova de que nem tudo está paralisado no País, e que 
nem to!=Ios estão hipnotizados com os lances espetaculares 
protagonizados pelos oportunistas e apregoadores do caos. 

Quero parabeniZar o Presidente Collor por eSta iniciativa 
de grande alcance social e de inegável interesse para a socie-
dade brasileira. - -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente! · 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -.., Concedo a 

palavra ao n'obre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se
guinte discurso_.) ---:.Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, no 
encalço.da Confet:ência Mundial de Des-envolvimento e Meio 
Ambiente- a Rió 92·-,~promoVida pela OrgarlizaÇâ:o das 
Nações Unidas, no RiiJ.deJaneiro;- na primeifâQulDZeiiãâeste 
mês, o Brasil tofuOU:_- importáilte deciSão, através dõ Senado 

Federal, ao aprovar, em 11 de junho último, as emendas 
ao BProtocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem 
a Camada de Ozónio". 

Esse P_rotoc_olo pode ser considerado a lei de proteção 
da terra, pois estabelece as normas de preservação da camada 
de ozónio que envolve o planeia e determina as etapas que 
devem ser seguidas, por nações desenvolvidas e nações em 
desenvolvimento, para proteger o clima do globo. 

Embora tardiamente, mas ainda a tempo, o Brasil aderiu 
a esse protocolo e aprovou as emendas introduzidas em seu 
texto em junho de 1990. 

De acordo com esse documento, as nações desenvolvidas 
têm prazo até o início do ano 2000_ para eliminar a produção 
e o consumo dos gases que destroem a camada de ozónio 
que-e-nvolve a terra: clorofluorcarbonos, halónios, tetracloreto 
de carbono e metil-clorofórmío, concedendo-se às nações em 
desenvolvimento um prazo suplementar de 10 anos para adota
rem semelhantes medidas. 

Entretanto, têm· os cientis-taS verificado que os efeitos 
da destruição da camada de ozónio sobre o planeta são mais 
sérios do que se supunha alguns anos atrás. Por isso, 150 
especialistas de 56 países, reunidos em Genebra, durante o 
mês _de abril último, chegaram à conclusão d~ que o prazo 
estipulado para o ano- 2000 deveria ser antecipado para 19 
de janeiro de 1996. A decisão final deverá ser tomada somente 
em nova reunião do Programa das Nações Unidas para o 
Meio _Ambiente (PNUMA), a ser realizada em novembro. 
Os estudos e discussões realizados até agora, no entanto, indi
cam que realmente essa decisão deverá ·acontecer, pois todos 
estão cientes de qu"e a destruição da camada de ozónio, princi
palmente no hemisfério norte, está ameaçadoramente acele
rada. 

Segundo Mustafá Tolba, diretor~executivo do Programa 
das Naçõe~ Unidas para o Meio Ambiente (PNÜMA), se 
realmente essa decisão for adotada pelos pafsés desenvolvidos, 
a camada de ozónio demorará menos tempo para se recompor, 
talvez 10 ou 15 anos. Entretanto, a- maior varitagem estará 
no campo da saúde pública: deixarão de se_ re_g_istrar no mundo, 

- a Cada ano, um milhão de casos de cânCer-- de pele e 350 
inil casos de cegueira. -

De acordo com Antônio Carlo_s Perei(a Júnior, presidente 
da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a incidência de cân
cer de pele no Brasil, principalmente em pessoas de tez clara 
- mais sensíveis às radiações ultravioletas do sol - aumen
taram sensivelmente nos últimos anos, registrandos e algo 
entre 150 mil e 200 mil novos casos por ano. Na líltinia década, 
só no Estado de Santa Catarina, oS casos dessa doença cresce
ram 200%. segundo ele, a explicação para tais fatos é uma 
só: a destruição da camada de ozónio que envolve a Túra. 

Em termos de América Latina, o Brasil tem andado na 
vanguarda na proteção da camada de ozónio, já que fóí o 
primeiro País a prõibif o uso de clorofluorcarbono (CFC) 
em aerozóiS. A POrtaria do Ministério da Saúde que deter
minou essa proibição é de 1988, tendo entrado em vigor no 
ano seguinte. 

Todavia, Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, o CFC 
precisa ser substituído em outros produtos em que é_ utilizado, 
tais como os refrigeradores, os condicionadores de ar·, as bom
bas_ de ca_lor, as espumas rígidas ou flexíveis, os extintores 
ae incêndio. 

Alguns avanços já se veiifiC3I'arii- neSsa áreã, também 
entre nós. Na nova sede do BANESPA, em São Paulo, por 
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exemplo, o sistema de ar con-dicionado utilizará o HFC-134v2 
- composto de hidrogênio, flúor e carbono - em lugar _do 
CFC. . . . - ~ . 

Estudos indicam que esSe gás não produz os malefícios 
do CFC sobre a camada de ozónio. Mesmo que os seus efeitos 
não sejam ainda totalmente conhecidos, a alternativa surge 
como uma grande esperança. 

l Brasil, Sr. Presidente, Sr'5 e Srs. Senadores, se enqua
dra no -:ol daqueles países que têm até o ano 2010 para substi
tuir os gases tóxicos por sucedâneos inofenSi'!'OS à _n_at)Jte_za; 
entretanto, estamos convencidos de que todo~esfo,rço deva 
ser dispendido para que esses esultados sejam obtidos _em 
menor tempo. Não podemos fi :ar inertes às alterações que 
se verificam no clima da terra; não potlemos ficar p~ssivos 
à destruição da vida que se processa ao nosso lado, afetand.o 
a todos. 

No momento em que .as nações mais desenvolvidas redu
zem em quat~o anos o prazo para eliminação desses gases, 
o Brasil precisa também fãZer a sua parte. Por isso é alentador 
saber que a FINEP - Financiadora de Estudos e Projetas 
abrirá, em breve, linha de crédito, com recursos_doados pelos 
países ricos, para financiamento de projetas destinados à subs
tituição do CFC_e.de outros gases tóxicos utiliz<1:dos na indús
tria. A expectativa ê de que o País receba ao menos US$28 
milhões dos US$160 milhões que serão repassados pelos países 
ricos aos países em desenvolvimento, os quais serão aqui utili
zados para financiar, especialmente, as indústrias de refrige
ração, de espumas, de solventes e químicas em geral, segundo 
aFINEP. 

Esperamos que as negociações para a liberaÇão desses 
recursos cheguem logo a bom termo, pois é a vida sobre 
a terra que está em perigo e precisa ser preservada. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência 
esclarece à Casa que seguiU rigorosamente á orâem de inscri
ção dos Srs. Siiladores exceção feita ao- Líder Maurício Cõrfêa 
que solicitou a palavra, de acordo com o Regimento, cOmo 
Líder. 

Se alguns dos Srs. Senadores ocuparam tempo além do 
previsto no Regimenlo, fOl i.ifil.a deferência da Mesa, mas, 
em nenhum momento, qualquer um dos inscritos fof preterido. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais 
havend':' a ... _..tar, a Presidência vai encerrar os tr~DalhóS, 
designando para a sessão ordinária da próxima segunda-feira, 
a seguinte. -

ORDEM DO DIA 

-1-

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO .DE RESOLUÇÃO DE N• 94 DE_1991 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora-em._ S~\1 Parecer no 217' de 199~) d() 
Projeto de Lei do Senado n' 174, de 1991, de autoria do 
Senador Maurício Corrêa, que altera, no Regimento Interno 
do Senado Federal a tramitação de requerimento de remessa 
a determinada comissão de matéria despachada a outra. 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À-CONSTITUIÇÃO N• 2, DE 

' . 00 ~-~ • 19\12 ... . .... 

Discussão, em primeíro- tui-no~ da Proposta de Emenda 
à Constituição n(> 2, de 1992, de autoria do Senador FranciSCo 
Rollemberg e outros Senadores, que inclui artigo no texto 
da Constituição Federal, conferindo competência ao Congres
-so Nacional para destituír Ministro de Estado e Se_cretárfo 
da Pres(çlê!l,cia da República ( 4• sessão de discussão.) · 

--'-3-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N• 3, DE 
- . 1992 

DiscussãO, em primeíró- t\irrio; da Proposta de Emenda 
à Constituição n~ 3, de 1992, de autoria do Senador Odacir 
Soares e outros Senadores, que altera dispositivo da Consti
tuição Federal _(3~ sessão de. discussão.) 

-4-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n' 4, de 1990 _(n' 1/87, na 
.Casa d~_ origem), de inciativa d_~ Presidente da Repúbl~ca, 
que atualiza a pensão assegurada à viúva de ex~Presidente 
da República e dá outras providências. 

!-PROPOSIÇOES QUE DEVERÃO FIGURAR EM 
- ORDEM DO DIA NAS TRES SESSOES .. 

ORDINÁRIAS SUBSEQÜENTES 

(Art. 170 , § 2•, do Regimento Interno) 
Dia 30-6-92, terça-feira 
Projeto de Resolução n• 26, de 1992 (apresentado pela 

C6Iilissáo de Assuntos Económicos como conclusão de seu 
Parecer n9 162, de 1992), que autoriza a República Federativa 
dO Brasil a ultimar a contratação de operação de crédito exter
-riO;-no valor dé até quatro bilhóes,-quatr6ârito~i e sete ffiilhões 
de üms; junto às Empresas Mari.ibeni Corpoiation e Marubeni 
BeneluX S. A. 

Projeto de Lei da Câmara n• 1, de 1992 (n' 902191, na 
Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n9 5.869, de 

-1 f âe janeiio de 1972- Código de Proces~ CiVil, referentes 
à prova pericial. 

Projeto ele Lei do Senado n• 26, de 1991-Complementar, 
---ae _aut0r1ã do--se-nãdor- Rorialdo Arag~o, que altera a Lei 

Complementar n• 41, de 22 de dezembro de 1981. 
- Dia_:l-8-~z; .~S:_gu~da-feira. . . . 

Projeto de Lei do Senado n9 121, de 1991, de autoria 
do _Senador Marcn Maciel, que determina contagem como 
~.:.._-~-:';..j de -seiVíço no exterior, para todos os fins, o tempo 
de licença de diplomata cônjuge de diplomata em exercício 

__ n_g exterior. _ _ 
-Dia 4-8-92,terÇa-feira. -

-- Projeto de Lei da Câmara n' 27, d~ 1992 (n' 1.353/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a complementação da 
aposentadoria do pessoal do extinto Departamento de Cor· 
rei9s e T_f!légrafos ---:- DCT, e dá outras providências. 
- -_ - Pi-Ojetõ de_ Lei do Senado n(> 377, de 1991, de autoria 
do Senador Raimundo Lira, que proíbe a incineração de peles 
de animais silvestres abatidos em caça predatória e dá outas 
providências (a ser declarado prejudicado.) 
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II-PROJETOS EM FASE DE RECE-BTIVIENTO DE 
EMENDAS PERANTE AS COMISSÚES 

a) de Constituição~ Justiça e Cidadania 
Projeto de Lei do Senado n"? 91, de 1992, de autoria 

do Senador Ney Maranhão~ que altera o art. 88 da Lei n" 
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral.) 

4• dia: 29-6-92 · · 
Último dia: 30-6-92 
Projeto de Lei do Senado n• 92, de 1992, de autoria 

do Senador Pedro Simom, que dá nova redação ao parágrafo 
2• do art. 11 O do Código Penal. 

3• dia: 29-6-92 
Último dia: 3-8-92 
Projeto de Lei do Senado n• 93, de 1992, de autoria 

do Senador Odacir Soares, que devolve às Universidades Fe
derais do Rio de Janeiro e da Bahia as suas denominações 
primitivas -de Universidade do Brasil e da Bahia, respecti
vamente. 

1 • dia: 29-6-92 
Último dia:5··8-92 

III-PROJETO EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS PERANTE A COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

(Nos termos do art. 375, I, combinado com o 122, 
b do Regimento Interno) 

(PRAZO ÚNICO) 

Projeto de Lei da Câmara n• 58, de 1992-Complementar 
(n~ 73/91-Compleiiientar, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que institul--;.f Lei Orgânica da 
Advocacia-Geral da União e dá outras providências. 

3• dia: 29-6'92 - ·· 
Último dia: 3-8-92 

IV -PROJETO EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS PERANTE A COMISSÃO DE RELAÇÕES 

EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 
(Nos termos do art. 376, "c", do Regimento Interno) 

(PRAZO ÚNICO) 

-Projeto de Decreto Legislativo n•65, de 1992 (n' 78/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Projeto 
de Emenda ao art. 50( a) da Convenção sobre Aviaçáo Civil 
Internacional, concluído em Chicago, etn 7 -de dezembro de 
1944. 

I• dia: 29-6-92 
Último dla: 5-8-92 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 66, de 1992, de 1992 
(n9 103/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Tratado de Auxílio Mútuo em Matéria Penal, entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Portuguesa, assinado em Brasília, em 7 de maio 
de 1991. 

1• dia: 29-6-92 
Último dia: 5-8-92 
-Projeto de Decreto Legislativo n9 67, de 1992, n~ !57, 

de 1992 ( n• I 09/91, na Câmara dos Deputados), que aprova 
a adesão do Brasil no Convênio Multilateral para a Conti
nuação das Atividades do Centro Regional de Sismologia para 
a América do Sul - CERESIS, celebrado em 18 de julho 
de 1971. 

1• dia: 29-6-92 
Último dia: 5-8-92 
-Projeto de Decreto Legislativo n9 68, de 1992 (n~ 

130/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da 
Convenção n9 168, da Organização Internacional do Trabalho, 
relativa à promoção do emprego e à proteção contra o desem
prego. 

1• dia: 29-6-92 
Último dia: 5-8-92 
~Projeto de Decreto Legislativo n• 69, de 1992 (n' 

166/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por 
parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Ad
miniStrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil_e o Governo da República Argen
tina, em Brasília, em 20 de agosto de 1991. 

1' dia: 29-6-92 
Último dia: 5-8-92 
-Projeto de Decreto Legislativo n' 70, de 1992 (n' 

171192, na Câmara dos DeputadoS), que aprova o texto do 
Estatuto Orgânico do Instituto Internacional para a Unificação 
do Direito Privado- UNIDROIT, adotado em 15 de março 
de 1940. 

1• dia: 29-6-92 
Último dia: 5-8-92 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 71, de 1992 (n• 

178/92, na Câmara dos Deputados), q_ue aprova os textos 
do (I) Tratado de Extradição, (2) Tratado sobre Cooperação 
Judiciária em Matéria Penal, e (3) Tratado Relativo à Coope
ração Judiciária e ao ReColh.iinento Reciproco de Sentenças. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 48 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1992 
1 - ATA DA 136• SESSÃO, EM 29 DE JUNHO DE 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem dõ Presidente da República 
- N" 239 a 242, de 1992(n" 245 a 248/92, na origem), 

de agradecimento de comunicações. 
1.2.2. - A viso do Mioistro da Educação 
- N9 584/92,-âe 26 do corrente, encaminhando infor

mações sobre os quesitos constantes do Requerimenfó -n9 
608, de 1991, de autoria do Senador Teotónio Vilela Filho. 

1.2.3 - Avisos do Ministro_ da Economia, __ Fazenda 
e Planejamento 

- N•' 971 e 972192, encaminhando complementação 
de informações sobre os quesitos constantes dos Requen
mentos n" 114 e 98, de 1992, de autoria dos Sen.adores 
Eduardo Suplicy e Mário Covas, respectiVamente._ 

.1.2.4- Aviso do Secretário-Geral da Presidência da 
República 

- No;o 647/92, encaminhando informações parciais do 
Ministro da Agricultura e Reforma Agrária sobre os q~~~i.:-_ 
tos constantes do Requerimento ·n9 148/92, de iutoria âo 
Senador Magno_ Bacelar. 

1.2.5 - Requerimento 
- N' 469/92, de autoria do Senador Lourival Baptista, 

solicitando licença para tratamento de saúde _nos_ diªs_ 22_ 
a 27 do corrente. 

1.2.6- Discursos do Expediente 
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Con

siderações sobre a tramitação de projeto _de lei, de autoria 
de S. EX' que inclui no Código Penal o instituto jurídico 
que permite o acordo de transigência entre o réu e a promo
toria para obtenção de provas e outros culpados ou cúmpli-

ces, sendo oferecido, como recompensa, ao réu a anistia 
de sua pena ou a sua redução. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Solidarie
dade ao Senador Maurício Corrêa, por pronunciamento 
feito na sessão do último dia 26, a respeito da entrevista 
concedida à revista lstoÊ pelo Governador Antônio Carlos 
Magalhães. Compromisso_ de respeito às_ determinações 
conStitucionais. Transcrição, nos Anais, de estória intitu
lada Um escritor Mortal, com o propósito de homenagear 
o Senador Jarbas Passarinho. 
- O SR. PRESIDENTE ~ Solicitando às Lideranças 
Õ envio à Mesa dos nomes dos Sfs. Senadores que compo
rão a Comissão Representativa do Congresso Nacional. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN, pela ordem -
Indagando da Mesa a proporcionalidade dos partidos na 
Comissão Representativa do Congresso Nacional. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Solução de
finitiva para o problema ocasionado pelos mosquitos à po
pulação vizinha ào reservatório da hidrelétrica de Tucuruí. 

O SR. PRESIDENTE- Resposta ao Sr. Esperidião 
Amin 

SENAD_OR MARCO MACIEL---, Reedição pelo Se
nado Federal, da obra do magistrado João Barbalho de 
Uchôa Cavalcanti, intitulada ''ComentáriOs à Constitui

.. ção . ., 
1.2. 7- Apreciação de matéria 
~ Requerimento n• 469/92, lido no Expediente da 

presente sessão. Aprovado. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Redação final do Projeto de Resolução n• 94, del991, 

que altera, no Regimento Interno do Senado Federal, a 
tramitação de requerimento de remessa a determinada co
missão de matéria despachada a outra. Aprovada. À pro
mulgação. 

Proposta de Emenda à Constituição n• 2, de 1992, 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg e outros Sena-
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EXPEDIENTE 
, CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILELA DE MAGAUJÃES 
Diretor-Oeral do Seaado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor &ecutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Administrativo 

D,IÁRJO DO CONGREljSO NACIONAL 
Im.pre11o sob re~pouab:Didade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS Semestral ······-····-··························-···········-···--··········-·-·-·-·-····-···-···- C:r$ 70.000.00 
Dirctor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Dirctor Adjunto 

dores, que inclui artigo no texto da Con~tiiuiçãp Fe_de_ral, 
conferindo competência ao Congresso Nacional para desti
tuir Ministro de Estado e Secretário_da_P..Iesi.dêqcia d_a 
República. Em fase de discussão (4' sessão): 

Proposta de Emenda à Constituição Ji~' -3_, de 1292, 
de autoria do Senador Odacir Soares e outros Senadp_res, 
que altera dispositivo da ConstituiÇão Federal. Em f&Se 
de discussão ( 4• sessão). 

· Tirageni 1.200 -exeQlplares 

SENADOR ÁUREO MELLO- Homenagem póstu
ma ao escritor amazonense Ernesto PenafCJrt. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Alerta so
bre os males do fumo 'na saúde da mulher, 

1.3. 2- Comunicação da Presidência 
- Térritino do prazo para apresentação de emendas 

ao Projeto de Lei da Câmara n~6í/89, Seri.dO Que ao-mesmo 
não foram oferecicht.s emendas. 

Projeto de Lei da Cãmara n' 4, de 1990 (n' 1/87, i1á • · · 

Casa de origem), de iniciativa do Pres~d~!lte da Repúblic:.a! 
que atualiza a pensão assegurada à viúva de ex-Presi~e_nte 

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses
São 

da República-e dá outras providências. Declarado prejudi
cado. Ao Arquivo. 

1.4- ENCERRAMENTO 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia .. 
SENADOR JOÃO FRA.'fÇA- Organização dos tra-

balhos da Rio-92. · -- - · 

SENADOR TEOTÓNIO VILELA FILHO-Lança· 
mente da candidatura de S. Ex~ à Prefeitrii"a MuniCipal 
de Maceió - AL. . _ 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Colapso do 
Hospital Universitário António Pedro, em Niter6i-RJ. 

2- ATOS DO PRESIDENTE . 
- N~ 265 e 266./92 . · 

3- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
N• 16/92 

4 - MESA DIRETORA . , . 
, 5 ~LÍDERES E,VICE-LÍI;>ERESYE,PARTIDOS . 
6- COMPOSIÇAO DAI) ÇOMISSOES PERMANEN-

TES .. 

Ata da 136a Sessão, em 29 4e junho de 1992 
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Lucídio Portella e Epitácio Cafeteira. 

·. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,-ACHAM.SE PRE
SENTES OS SRS- SENADORES: 

cba - Josaphat Marinho- José Sarney- Jutahy Magalhães 
- Lucfdio Portella - Mansueto de Lavor - Maurício Corréa 

Albano Franco - César Dias - Chagas Rodrigues -
Coutinho Jorge - Elcio Álvares - Esperidillo Amin - Epitá
cio cafeteira - F~-~~~isco- Rbllemberg - Garibaldi Alves -
Gerson Camata- Hugo Napoleão- João França- Jol!o Ro-

-Mauro Benevido;s- Meira Filho- Nabor Júnior- Ney Ma-
ranhão - Odacir Soares - Rachid Saldanha Derzi - Ronat
do Aragao - TeotOnio Vilela Filho - Valmir Campelo. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comprecíment6de 28 Srs·. Senadores. Haven
do número· regimental, declaro aberta a sessão. 
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Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSoS trabalhoS. 
O Sr._ 1 ~> SeCretário prOcederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte · · ' · 

EXPEDiENTE 

MENSAGENS DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De Agradecimento de Comunicações: 
N~ 239 a 242, de 1992 (n~ 245 a 248/92, na origem), 

de 26 do corrente, referente à aprovação das matérias coD.stan
tM das Mensagens SM n•' 102 a 131, de 1992'. 

i 

"""""""'' ... *""""'""'"-·'-' 

~ __ , __ , ___ ....,_ ..... _eçM_,_ 

~l -.-. 
~ss.Ao ot: UCt:NÇit 

_!t>f .. ~ V. '?.PJ . 
f!J&n. I..:>QI..J.l..U..~'"·~p~iõ.. 

PIICkn..UIQ l at\iololt JViloCO 

IIT" . I D IU41"UfÜ>Q o cu 
JrOO""'lOCOLO 

"'~ 
[Elst'AOO'IDI....,_ I!J-'"" Qaca.;-- ~~AA.s ......... ., SC!U-OÇÁQ i 
(i] TUT.wtHTOct wlDI ~Mil"" DI- rsa CoP<CÜ$.oo IOIICIAI. _ I 0 III'!!VSO .lo G11T .... T( OIS/ ,o~,9i1: oi'IIO~oii:x:;"ÇI.() 
D~'!Tl~-~-
Ooot'IÇ.O.lMI'l5SIJAO..F.WIUO. 

~"'DI(l.U- D"'QNO.·~'IT.Jiln· I OIWIDII-"'uco 06 (IW:>) o~ussuo;ç.4.o 
+ • - - •• - • . . . \ ' .. ' ... 

· · AVISODOMIN1STRODA 'EDUCAÇÃO · · · ·1 -'OQ"'-"5'-"'9.Liuo _____ li .....,. .<ü ~ '~~ 
Aviso íi'? 584192, de 26 do corrente , encaminhando infor-l~~~~~~~~~§,~ .• ~f.~~~~~- :·r 1 dtf-ts:; s,r;; 

~ "'iOICO CUUMIC A$5L'<ATI.L~• 

mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' _608, ~ ;.---;:_ ~ ""'"'· -'--1 ~· /1 
de 1991, de autoria do S.enador Teotónio Vilela Filho. /.. :;J:"="' _":'.-~·;_;:~ 

-~_,~,-~~ .... ,./. .. / 11' 

ECONO~~~~!ii~~~TI~~~ENTO •
1 

- . ~ rif>'!;F''" .. 
~ --Nf.oç.r.tlUG.AI. , 

- N9 971~92, 4~ ~ de !u~ho c1;ure~te, ~!l~i~ando ·I =:-Ani._m.~.-._..-.:m.m.·-..~.JRw'-""'"..:...-- _ _ _ _ 
complemen_taçao d~ ~oformaçoes sobre OS queS_ltO~ _constantes 0 ~- i.u' ao~- n_ag,to..._-. '-'"',_,· .,.-...~ n,it , ... 2'-..... o.c. ... a.-. .. Jt.Ot·~ 
do Requenmento O· 114, de 1992, de autona do_~enador o.--."'"•:l".• ... llk>~W.O-•·-···-,, ........ a.r. 
Eduardo Suplicy; e 0 ,._.._ 11 ....... ~~o~ 

- N 11 972/92 de 25 de jUnho corrente, encaminhando ~.i='========================i 
complementaçã!J de infonnações,so)Jre os quesitos constantes ~ ........._ .... _.,_...,_.,_.. __ _ 
do Requerimento n~' 98, de 1992, de autoria do Senador Mário -~·5<-.-·s-..·~·'-· 
Covas. · ·-- ----.----:---".-~· .-- !.r~'":...:::::-:;:.=. __ _::__::__::_·_ ·-====~"=·~N~·!::-~===~ 

As ínfóirri3.Ções foram ·anexádas·aos ReqU.erimen- ~o ~~e- ... s-.0:....-Gt< ............. _.~·~--
tos, que irão ao arquivo, e encàrirínhaditS Cópias·aos o=.!!$t--~--~-...... --..~ ... --.... -.~ ..... ftogy-t 

Requeren~es. br~~:;:::'~':::·~·~·~·~·_::_· __ ·~·-·_::_::::::~~~~·~m~··~::::::·~i 
AVISO DO SECRETÁRIO-GERAL 0~~-~ -. .... -..---

DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Q•-·• --~-·M .,.,;o..,;_.___ 
Aviso n;o 647/92, de 25 de junho corrente, encaminhando L_:'":,:· ::::· ===-----_:.-=::::::::;:;;;;;;:::::::::::::.J 

informações pàréi'ais-dô Ministro da 'ÂgricU}t!lra é.Reforma 
Agráiiâ Sobie' os ·queSi!9s ~nst~ntes 'do RéqUerimento n? l48_, 
de 1992, de autoria d9 Senador Magno Bacelar. -- -

As informações foram anexadas ao requerimento 
e encaminhada~ cópias ao requerente. 

O requerimento ficará na Secietaria-Ge.rªl. da Me
sa aguardando a complementação das infonnaçõ~. 

O Expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,Sobre a me-
sa, requerimento que será lido pelo Sr. l;o Secretário. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 469 DE 1992 

Nos termos do art. 43, inCiso I, do Regimento Inteino; 
requeiro sejam, corts1derados como Licençà pará Tratãmento 
de Saúde os dias 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de junho do corrente 
ano, ·conforme laudo de inspeção médica em anexo. 

Brasilia, 29 de junho de 1992. -Senador Lourival Bap
_tista. 

O SR. PRESIDEN"ll"E (Mauro Benevides) -O requeri
mento lido será sUbmetido à votação, oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
:lência comunica aos Srs. Senadores que se realiza no auditório 
Petrónio Portella~ d~sde às 8 horas da manhã de hoje, o Encon
tro NaciOnal de Jornalistas do Intl!rior, patrocinado pela enti
dade que os representa, Abrajori. 

Na abertura dos trabalho$, o- Presidente do Senado com
pareceu como convidado especial, ocasião em que proferiu 
uma- saudação inã.ugu:i-al aos 600 jonlalistas pãrticipantes do 
encontro. Presentes também o Presidente do Supremo Tribu
nal Federal e o representante do Presidente da República, 
MiniStrO Jorge Bornhausen. 

Alguns dos representantes da Abrajori encontram-se na 
tribuna de honra, acompanhando os trabalhos do Senado Fe-
deral na tarde de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores 
insCritos. Conced_õ -a palavra ao nobre Senador FrãnciscO Ro
llemberg. 
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O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL ____:SE. Pro- . 
nuncia o seguinte discurso. _Sem-revisãO. d6 Oiador.r-..:.:.. -Sr, 
Presidente, Srs. Senadores: venho à tribuna nesta tarde, para 
tecer comentários sobre um projeto de lei que apresentei, 
em 11 de abril de 1991, a esta Casa e que, até o momento, 
se encontra na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

' Esse projetd-de lei diz o seguinte: 

.. 0 Congresso N3.cional decreta: 
Art. 1' O § 4• do art. 159 do Código Penal passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
§ 4~> se O Crhi:J.e--é- eo-metido em -co"itc-U:tsõ,- o con~ 

corrente que denunciáMlo à autoridade facilitando a li
beração do seq üestrado terá a sua pena reduzida em 
um ou doiS terços." 

Sr. Presidente, o que faço é propor este aci'éscimO ào 
art. 159 do Código Penal, que, de uma certa forma, já lá 
se encontra, quando da Lei n• 8.072, de julho de 1990, que 
defiriiu os crinleshediondos-no País. --

Mas_ para minha surpresa, Sr. Presidente, esse projeto 
de lei, que a meu ver é momentoso, oportuno, não ·consegue 
andar. 

Por iSso, Volto à tribuna nesta tarde para lhes falar desse 
projeto -que se- enco-ntra há quase 15 meses sem ·que seja 
tomada nenhuma medida para que ele possa tramitar normal-
mente por esta Casa. - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o impasse em que se en
contram hoje em dia os organismos ligados à investigação 
acerca de crimes contra o interesse coletivo, talvez não tivesse 
existindo se algum mecanismo instituciõriãl de proteção ao 
denunciante, que é a teStemunha, pudesse garantir a tarefa 
de se chegar à raiz do ato delituoso. 

Sobejam suspeitas relativas ao cqmpromento de pessoas 
com pessoas com a corrupção e com a int~rinediação criminOsa 
de interesses privados junto à administração federal, mas que, 
por força de umalegisla_ção excessiv'amente __ zelosa, não podem 
se constituir em peça de efetivo indiciamelltõ dos responsáveis. 

A Procuradoria-Geral da República, o Judiciário e o Ccn· 
gresso Nacional se vêem· às voltas com a questão, na busca 
de elementos que permitam surgir novas_ provas cabais de 
existência do delito._ A lei, no entanto, impede a apresentação 
de t.estemunhas, sem que elas próprias ve~ham a se constituir 
em objeto de investigação- devido à sua participação também 
como agentes do ato delituoso. O abr~Qda!DelliO de sua incul~ 
pação ou até mesmo- a sua ·anistia -São oS __ únicos Caniinhos 
possíveiS aO esclareciinerlto- definitiVO -de tantas mazelas -com
prometedoras da moralidade pública. 

Refiro-me particularmente ao instituto do plea bargaJ. 
ning, ou acordo_ de transigência, tão salutar nO muiil:fo mciâer~ 
no, Í'esponsável pela elucidação de crimes de vaiiada natureza, 
inclusive quanto à formaÇão de quadrilhas que, vigendo em 
nosso País, poderia se constituir num instrumento valioso que 
o Ministério Público teria em mãos para garantir o pleno 
exercício da faculdade investigat6ria do organismo policial 
e, em decorrência, da agilização do processo judicial. 

Encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei 
do Senado Federal n~ 69- o nosso projeto, a·que· me referi 
~o início deste pronunciamento - instituindo no Brasil o 

_acordo de tran~i_gê~cia. Segundo o desembargador do Tribunal 
de justiça do Espírito Santo, Dr. Antõriio José Miguel Feu 
Ros~ nosso ex-colega na Câmara dos Deputados, em artigo 
publtcado em O Estado de S. Paulo, de 13 de outubro de 
1989, em defesa daquele instituto, dizia: 

"Trata-se de uma faculdade conferida pela lei ao 
Ministério Público, permitindo-lhe faier acordos com 
os réus, transigir, desistir de ação penal e, até mesmo, 
conceder-lhes imunidade, para que os mesmos confes~ 
sem detalhes de crimes, apontem cúmplices, chefes, 
planos etc." _ 

Nesse aspecto, sua-implementação no País viria trazer 
uma sériê de incontáveis benefícios não apenas na elucidação 
de crime comum, mas também na investigação de afrontas 
que se denunciam contra a moralidade admini_strativa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em pronunciamento reali~ 
zado no-dia 16 de agosto de 1990-chamãva e•ia-3timção desta 

-Casa para o problema, em e_special referindo-me ao art. 89 
da Lei n' 8.072, de 25 de junho de 1990 que diz: 

"Art. 89 Será de 3_ a_ 6 an_os _de reclusão a pena 
prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar 
de crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. 

Parágrafo único~ O _participante ou assoCiado 
que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, pos
sibilitando o seu desmantelamento, terá a pena _redu
zida de um a dois terços." 

E continJJ.ava o meu discursO da _s~guii_lte. f~I'J!l~= 

'!Vejam, Srs. Senadores, que, embora sC)a um ins
tituto qu~ não con~ta dQs_n9ssos c;óçtigos,~_Lei p,~" 8.072 
veio instalá-la em toda a sua pujança. E, sobre isso, 
recente artigo de O Estado de S. Paulo diz: "Acordo 
pode mudar combate ao crime." 

COmo inedida política criminal, o direito positivo norte-a-
mericano adotou, há mais de 30 anos, o instituto-do ·plea 
bargaining, que representa uma forma de solução de conflitos 
de interesses diante do ilícito penal. Até o ano de 1968,-cõmó 
instrumento de autocomposição de litígios penais, o instituto 
era utilizado de maneira oculta sem nenhuma publicidade 
- under the table, conforme os críticos. Ele conssiste numa 
espécie de acordo entre promotor e réu, que abrevia a solução 
do processo pela eliminação da colheita da prova e supressão 
dos debates entre as partes. -

nra, Sr.-Presiderite, Srs. -SeliãdOres, o que a Lei n~ 8.072 
faz nada mais é do que instifuciolializar o pieS bargaining. 
Pois bem, essa mesma lei estabelece a possibilidade da redução 
da pena ao participante ou associado que anunciar à autori
dade o bando ou quadrilha, possibilitando o seu desmante
lamento. 

Esse instituto, que existe nos Estados Unidos e deu mo~ 
tivo ao artigo ~que acabo de citar, não existe tão-somente 
por lá. Vários países o têm posto em prática coni. surpreen
dente sucesso. Trata~s_e de um_a proposta de transigência reali
za_da no âmbit_o do processo penal, entendido como uma espé
cie- de acordO celebrado formalmente entre o Ministério Públi
co e o acusado, de modo que a confissão de culpa possa 
redundar na expectativa de atenuação da pena. 
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Na prática, o acusado admite a sua c.ulpa, ou pela confis
são, ou pelo acatamento da acusação. Em troca, o Estado 
transige na aplicação da pena em benefício mútuo: de uril 
lado, pela própria redução do prazo de reclusão; de outro, 
pela economia de recursos humanos e materiais no deseniol3.r 
do proce~so, ~obrando tempo à Promotoria_ para dedícar-se 
com mais afincO.aos c~&.o.S __ de maior _complexidade''. __ 

O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Francisco Rollemberg? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Com muita.hon
ra, nobre;: Sena4or. ÇJçrsÇm Carnata. 

O Sr .. Gerson Camata --Nobre Senador, acompanho 
a fala de V. Ex~ com a atenção que merece, mas também 
pela importância do projeto que V. Ex• apresentou há mais 
de um ano e que, se aprovado já tivesse sido, estaria hoje 
facilitando não só a elucidação desse momentoso a.ffai~ p._a.cío
nal que o PaíS viVe- igorã., como também iniímeros casos dé 
seqüestro e crimes de mando. Não sou afeito àS -ciências ju"Pdi
cas, porque sou economista, mas acompanho, atraVéS da leitu
ra de livros, jornais e afé em filmes de televisão; cômo esse 
instituto funciona 'níáraVilhosamente nõS países onde existe 
de maneira efetiva. Muitos dos envolvidos não sQ em crimes 
contra o património" público, mas também. em_qrin;tes contra 
a vida e até contra o património privado, dispõem-se a denun
ciar aqueles indivíduos que com eles cometem os crinies em 
troca do abreviamento de suas penas. Recentemente, vimos, 
nos Estados Unidos, o grande chefão da Máfia, o John Gotti, 
sendo condéhaCiO à pffsão perpétua, pOrque a·Ínembros daque
la quadrilha que atuava na cidade de Nova _Iorque foi oferecida 
essa negociação ·pa:fa a- redução da pena, e- eles puderam, 
então-, diante disto, denunciar os seus chefões e aqueles que 
com eles participavam· das atividades criminosas. V. Ex~ cita 
- e, por ser capixaba, com satisfa~Q. para nós do Espiríto 
Santo - a figura desse grande Parlamentar e hoje grande 
jurista e Desembargador, que é o Dr. Antônio Miguel Feu 
Ros.~. Ele foi parlamentar conosco, como V. Ex~ bem frisou, 
hoje é Desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do· 
Espíritõ Sãnto e um profundo estudioso das ciências jurídicas; 
vive a prática diária da ordem jurídica do País e vem batendo, 
há dois anos, nesse artigo_ do jornal O .Estado de S. Paulo 
a que V. E~ se referiu. Mas ele vem também 6screvendo, 
debatendo, comparecendo a congressos e apelando ao Con
gresso brasileiro para que efetue a rtiudança mi legislação, 
de forma a dar ao promotor. na fase preparatória dos proces
sos, o direito a essa negociação. Entre tantos assuntos urgentes 
que estão_ tramitando no Congresso Nacional,_ eSse· av3.nço 
no Código Penal_ é um dos mais urgentes - V. Ex• tem razão 
quando diz isto~ É um projetO que deveria ter Sido aprovado 
há -muito tempo; sua tirgéncia impõe-sé hoje dentro dos fatos 
que o País viVe. Cumprimentó V. Ex~ pela felicidade da autoria 
do projeto e espero que o seu apelo faça com que a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado, o ponha 
na urgência que merece e que precisa para modernizar a legis-
lação jurídica brasileira. _ 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - O aparte de 
V. Ex~. como·sói acontecer, não só enriqUece como eLucida 
a todos nós que aqui estamos neste instante - o orador e 
aqueles que nos ouvem- nos meus propósitos e no significado 

do plea bargaining, o acordo de transigência, numa fase do 
processo em que a promotoria pode criar condições para que 
aqueles que participam da societas sceleris possam se identi: 
ficar, -contar, dizer. apresentar pistas que possam levar ab 
seu controle, ao seu debelamento. 

Senador Gerson Camata·,_ o que nfe levou a- estUdar o 
problema e apresentar este projeto, à época, foi o fato de 
estarmos aqui lidando com um númer_o muito grande de se· 
qüestros no País .. Com a atenuação dos seqüestros e com 
a parada do meu projeto na ComissãO, entrei em hibernação 
e fiquei aguardando uma oportunidade melhor para voltar 

_a falar sobre ele,_ E yeja, Senãdor, que mof!!e!lto melhor que 
este . ..não há._ V, Ex~ falou do Gotti, nos Esiãdos-únidos, 
e no ·seU assessor Entfega. Há bem poUco tenip.o, Um rDafioso 
internacional, Buscheta, que vivia em Brasílja, inclusive, preso 
nos Estados Unidos~ participando de um acordo d_e_ Jransi~ 
gêneia- desse, ele entregou às autoridades _americanas uma 
parcela considerável da máfia estadunidense. 

- ·vejam, Srs. Senadores, que se já tivéssemos incluído 
no Código Penal esse meu projeto de lei. quantas pessoas 
poderiam contribuir para a elucidação do que chamamos de 
processo PC, escândalo PC, de formação de quadrilhas, de 
corrupção, de extorsão, de lavagem de dinheiro e outras coisas 
~ais, que estamos tendo uma dificuldade muito grande._ 

Somente agora aparece alguém disposto e apresentar um 
fato concreto e já teriaiill aparecido, tenho certeza, se fosse 
d~do a essas pessoas o direito de. expor, contar, falar, dizer 
o. que _conhecem,_ confessar a sua particípaç-ão no crime e 
te! a sua pena reduzida. Infelizmente, ninguém pode aparecer 
porque o temor é mUito grãnde, e _o cc-participante por certo_ 
teria pena igual ao~ seus autores p_rincipais. -

Na prática, como eu disse, o acusado admite a sua culpa 
pela confissão ou pelo acatamento da acusaç_ão. O Estado, 
em troca, transige na pena e pode.até anistiá-lo, se for o 
problema. 

Estima-se que nos Estados Unidos cerca de 97% .. fias 
cond~n:;~.ções cri~.inais sejam frUto de-um·acordo de transi
gência. A efetividaae da implantação desse illStitU:to e~tá, no 
entanto, à mercê da administraÇão da justiça, não apenas 
no que ela representa em termos operaciOnais, mas principal
ni~rit~ eni relação à vinculação hierárquica do agerite policial 
encarregado de co_nduzir o inquéritO. · · · · ··· · 

Nos Estados Unidos, pelo grande volume de peq_uenos 
e médios delitos, aTustiça aprimoroU o seu siStema de atuação 
celebrando acordos e agilizando, da mdhor forma possível, 
o desenvolvimento processuaL -

Upróprió- aparelho de repressão ao Crime possui estrita 
vinculação com a Promotoria Pública, atuando mesmo com 
o braço coadjuvante e não como organismo à parte, tem contri
buído, de modo sistemático, para que a Justiça prospere ·com 
a maiOr brevidade de tempo possível e com indizíveis ganhos 
sociais. 

Vê V. Ex•, Senador Gerson Cama ta e demaisSrs. Senado
r~s, o que já teríamos ganho se tivéssemos tratado o Acordo 
Transigência? Vê a demora que há na área policial, vê o 
que sofrem ou o que passam aqueles que compõem a CPI 
do famoso caso PC. 
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Durante o período constituinte, tentou~se, por diversas 
fOrmas, introduzir em nosso País o conceito de política judiCiá
ria, pe modo que p MinistériO Público administras~ funçiQri._al- _ 
mente a polícia civil, dotando-a de um status neçessário _ao 
desempenho efieienü:fde sua missão. 

E concluí assim meu pensamento: 

"Conquanto a idéia não lograsse êXito, estou certo 
de que pode ser este o momento Qe :lle voltar_~ disç_utir 
a questão, agora revivida pelo quadro da i_nçerte.ta por 
que possa a sociedade." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, nesta hora d'e grandes 
dificuldades por que atravessa a Nação brasileira, enxovalhada 
por· denúncias e por suspeições, não se Sabe se infundadas 
ou plenas de razão, a ligeiteza nà-aprov3çâb do Projeto viria 
a se constituir nó pOntO essencial a que se efetivasse o iildicia
mento dos responsáveis por tantos danos à moralidade públi
ca. O acordo permite não apenas a comprovação da consis
tência do delito, mas também que a falsidade e a mentira 
aflorem, em benefício da_ verdade e da manutenção da no_rma:
lidade democrática, gerada a partir da garantia do pleno fun
cionamento das instituições. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Seri.adores, trago o meu _ape
lo, mais uma vez, ao bom senso e ao sentim~nto de dever 
desta Casa e de cada um_ dos Srs. Senadores, no sentido de 
que possibilitem pela aprovação do PLS n' 69, de 1991, o 
moderno exercício do Estado de Direito, riu:ão esS6ricial da 
busca de cada um de nós por aquilo que todos falam e que 
poucos definem, mas que eu chamaria do bem comum. 

Era o qu-e tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -:Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes 
de tratar o assunto a que me proponho abordar, desejo mani
festar a minha solidariedade ao Senador MaurkP Cor:r;:~_ª, pelo 
pronunciamento de s: Ex•, feito na última sexta-feita, quando 
me encontrava ausente do plenário. 

É necessário, Srs. Senadores, que manifestemos nosso 
compromisso de _respeito às determinaÇões constitucionaiS,'. 
Acima dos interesses pessoais ou partidários tem de prevalecer 
a incolumidade de nossas instituições, Não d_esejo o pior para 
este Governo~ Pelo_ c_ontráriri, torço- bast_<:!nt~-- para que ele 
tenha condições de vencer as graves dificul~des atuais~ mas 
não posso deixar de man_ifestar minha_opinião, quando vejo 
um Governador de Estado, infelizmente do meu Estado, pre
gar ostensiVamente o desrespeito à ConstiltiiÇ_ãõ se -õçõrret 
o pior, que é a vacância da Presidê_ncia. _ 

Sei que ele não tem o menor respeito pelas instituições 
democráticas, mas, mesmo assim, embCn:a_Jenha por várias 
vezes revelado a diversos interlocutores minb.as preocupações 
com possíveis manobras do _Sr. An_tônio Carlos Magalhães, 
por saber que a ele e a seus aliados não interessa_ria que 
a Presidência caísse nas· mãos do substitutO coristituclõrtal para 
Presidente, jamaís cheguei a imaginai que ele agisse de manei
ra tão impatriótica, descabida, digo nieSmt:fdesavergonhada, 
como vem fazendo. Não devemos meno$prezar suas ações. 
Ele vem trabalhando nesse sentido e não age isoladament_e. 

A tese da alternativa confiável é colocada dentro do interesse 
do grupo que dirige o País há muitos anos, e ele não admite 
ver o seu pOder ameaçado. 

Alternativa confiável existe, é a CoristítuCióõ.al. Só ~ta 
pode ser considerada uma alternativa respeitáVel, democrá
tica, institucional e possível. Como já tiVe OpOrtUnidade de 
afirmar, peço a Deus que essas dificuldades sejam vencidas, 
mas já não é um absurdo, nem precipitação manífestar solida
riedade àqueles que, diante da gravidade da situação política 
naciOnal, pregam respeito -às- nossas -instituições e a eStrita
observância da Constituição aciriia de tudo. 

O Sr. Eduardo Suplicy-Permite um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer, 
SenadorEduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy-Também gostaria de manifestar 
igual solidariedade ao Senador Maurício Corrêa, que tem-tido 
uma posição importante no que diz respeito, primeiro- à pró
pria necessidade da constituição da CPI. No momento em 
que a pessoa mais importante do PDT, como Presidente Na
cional, Governador Leonel Brizola manifestava reserva-s à 
formação da CP!, teve o Líder do PDT, Maurício Cortêa, 
no Senado Federal, em momento crucial, a coragem._ de tomar 
-a iniciativa e dizer a iffipoitânC:la de- instal3rin.Os a 'CPI: Elã. 
veio se mostrar como necessária,--poi'S a Polícia Federal, o 
Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República não 
teriam tido a mesma independência, a mesma força de apura
ção que está tendo a CPI. E ocorre um fato muito import"ante: 
hoje, esta Comissão Parlamentar de Inquérito,_ -como em ne
nhum momento da História recente do _País, paSsou a set 
acompanhada, em seus momentos, por toda a população brasi
leira. Tanto é que as suas sessões passaram a ser transmitidas 
em rede nacional, por diversas -e-missoras de rádio. Isto signi
fica que a população, tal como, às vezes, acompanha com 
tanto interesse uma _grande partida de futebol ou um P.ande 
evento, ou, às vezes, até, algumas dessas novelas que apaixo
nam a opinião pública brasileira, desta vez, acompanha os 
fatos da CP!, não propriamente conio urna: n-ovela-, mas como 
um drama da vida real brasileira, em que são personagens 
as autoridades do Palácio do Planalto, dos Ministérios~ das 
empresas estatais, e a população acompanha com tanto inte
resse, porque mostra o seu desejo de transformar práticas 
condenáveis e"in nosso País. No que diz respeito à observação 
do Governador da Bahia, Sr. Antônio CarlOs MagalhãeS~-ã:ín
da mais neste mçmento, dada a gravidade dos fatos revelados 
pela revista IstoE, neste último final de semana; mas torna-se 
importante dizer que a COrlStiüiiÇâó- preCiSa ser feSj)iffaái:l~ 
a Constituição sendo respeitada signifiCa cj_ue o congt'éSSci" 
Nacional precisa cumprir com o dever, com a responsabilidade 
de apurar inteiramente as responsabilidades, os fatos, desven
dando a verdade até o fim. O q"Ue não_-se pode- a'dmitír é 
que o ·presidente- falte com a verdade junto ao povo brasileiro. 
O Preslderite pediu 48 horas para âar explicações sobre fatos 
extremamente graves, revelados pela revista IstoÉ, a respeito 
da Sr' Ana Maria Gomes Acyoli Mello, secretária particular 
do Presidente. Já soa estranho que o Presidente tenha pedido 
48 horas para dar explicações, soa estranho que tenha pedido 
a quatro Ministros para a.vetigllat e apurar· o que fez a sUa 
secretária particular. É ímpoitante, neste moriiento, diante 
da expectativa da Nação para as explicações que dará o Presi
d~nte da República, estarmos muito atentos para aquilo que 
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diz a Constituição, no caso de impedimento ou renúrtcia do 
Presidente; e lá está dito com clareza que no caso do_afa~ta
mento do Presidente assume na ci_rcunstânçi;:i presente o V tce
Presidente da República. Isto é o resultado da Çonsti_tuição 
de 1988, decidida pelos representantes constituintes~ Quero 
tambéin externar, pOis, o meu cumprimento a V. Ex~-~enado~ 
Jutahy Magalhães, ao apontar_ a ~po~cia d~ ~starinos aqm 
respeitando a Constituição e a leg~slaçao bras_th~lra._ _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -' Agradeço a V. EX' 
o _aparte, Senador Eduardo Suplicy, e o incluo no meu pronun
ciamerito, porque crei<f qu:eeste é o momento de to~os nós, 
independente de partido político, manifestarmos o nosso res-
peito à Constituição. .-' --- _ _ - .-, ___ . 

Antes de prosseguir, Sr. Presidente, com o pronuncia
mento que realmente desejo fazer hoje, desejo -aqut? ~e-~~bli
co, manifestar ao nobre Senador Gerson C_ãmata, que _faz 
aniversário hoje, os m_eus cumprimento~ e êxito. .. -- ~ -- _ 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o dtscurso que fare1 hoje, 
nesta Casa consistirá na leitura de uma pequena história de 
ficção em homenagem ao nobre Senado_~ J~rbas ~assarinho. 

De autoria desconhecida e que me deixou profundamente 
iuipiessionado e com imensa vontade de passar adia~te. Como 
a probalidade é de somente eu ter ton:ado_ co~hec~mento do_ 
texto, -decidi divulgá-lo neste pronunCiamento;_ com o escr~-· 
pulo de fazê-lo entre aspas, assim r~gu~r~a~d_o _a a~to,:l~ 
alheia, pois é o correto, embora o anommato, no caso, pudesse 
encorajar-me a subscrevê-lo. _ __ _ _ 

Vamos à estóriã, Sr. -Presidente", cujo tíful<;>_ é "Um Escri
tor Mortal". É um amante da literatura. S~a preferêtlci?l sem
pre foi pelo conto. Considerav_a-o a ~ai~_ di~í~il _ex~ressão 
da prosa literária, ·porque a mats conct~a, a ~ats msttgant~, 
a mais vertiginosaniente rítmica, a mats deh:ante e a _mats 
desconsertante. Difidl, também, porque a mats bela. 

Sua vócaçãO de-leitor Concorria com su~a ~naptidã? para 
escritor. A grande arte a que se de~icav~, em pnncíp10, _era 
o saber admirar a arte_ dos grandes contistas:_ Nas tentativas 
de imitá-los, aproximou-se sua própria- mediocridade. E l!)sO 
o irritava, o transtornava. 

Imaginava-se personagem das históriãS--que-lia. Mergu
lhava nas tramas do autor para tentar desvendar-lhe a fonte 
da inspiraÇão, a perspicácia, a téCriica de entroncar idéias, 
personagens e palavras. Por que il_ão ele, por quêJ . 

A idéia fixa eta o eni::oritfõ cOm o talento, tao dtstante, 
tão invisível, tão inexistente-. - -~ 

Tãlvez uma explicação que ele se devesse dar ~ra P':'r 
sua origem de família, de poucos recursos, de uma mfãncta 
mais mi menos humilde, sem qualquer perspectivá de altos 
vôos. Mas,lembJ;ava-se também de sua ambiç_~o incontrolável. 
O prãzer de querer lhe trazia sabores. Era uma C?isa gustativa. 
Não media esforços, nem tinha limites para senti-lo. Percalç<:>s 
não existiam parà ele, -porque desde moleque de rua ~a~1~ 
como superá-los. Os meios'! Não levava em __ conta. _Tratçao, 
covardia, deslealdade, hipocrisia eram regras d? seu JOgo des
de quando menino. São po_ntos d~ __ honra dp ~eu ~~ad~o de 
moral. Aliás, ele sempre fm concuptscente. Nao, sll:a ongem 
pobre não podia ser a causa de falta de talento para a ht~ratura. 
Afinal, ele sabia que uma infinidade de escritores bnlhantes 
teve infância paupérrima antes da fama e quantos, mesmo 
depois dela, morreram pobres? Não, o problem~ ~ão er~_es_se. 

No fundo, ele tinha certeza de que a fama decorna do 
talento e não do dinheiro. Mas, o dinheiro_ pode comprar 
a fama, por que não? É verdade, o dinheiro compra. tudo, 

compra a comida, a casa, a roupa, a e~~ola, o diploma: Compra 
os homens e suas consciências. ~mpra até o escntor,- mas 
não _ _a vocaçáo. . . _ ... , 

Aprendera a resignar-se em ser apenas ambtctoso, mmto 
ambicioso. Passou a desejar, inconfoimãdo, o talento pela 
fama a qualquer preço. . 

De tudo que lera, intrigava-o aquele conto de Machado 
de Assis, "Um homem célebre". Várias veze_s retomara a_o 
texto; procur3.va extrair urdas as interpretações possíve~s, c:abr
veis ou incabíveis. A estória de Pestana, personagem pnnctpal, 
não lhe causava nenhum sentimento de respeito, de tolerância, 
de compreensão, essas coisas que seriam n~turais de ocorrer 
a um simples leitor. O que Machado de AsSis ~rocurou r~t_ra
tar, aquela questão universal d"! frustração, do mconfo~Ismo 
entre o que é e o que se que na ser, entre o real e o. tdeal, 
a questão _que penneia a dualidade de see cél_ebre, tsto ~· 
o efêmero e o superfiCial do permanente e essenctal, a celebn
dade mortal da celebridade imortal, nada disso fazia parte 
das cogitações de Caldeira, o :Õosso leitor. . 

O que_mais o aborrecia no conto de_ Machado era o fu~al, 
quando Pestana morre bem com os homens e mal con_stgo _ 
mesmo.Jsso era jn~dmissível para ele. O personagem tmha 
a obrigação de assumir a celebridade, que fosse qual fosse, 
alcançava. Se ele não conseguiu realizar um sonho de S:C ~ornar 
um cómpositor de música erudíta, sequer de mal captar os 
mestres que lhe bastasse, então, a facilidade para compor 
as pol~s da moda, tão do gosto popular. Deveria confor
mar-se com a celebridade vinda dos assobios que, de boca 
em boca, reproduziam as suas composições. Nada de preten
der figurar ao lado de Mozarthe, Beethoven, Bach ou Schu
mann com eles dependurados em paredes. É verdade que 
:à éPo~ da primeira publicação de "Um bome~ célebrç'_', 
1988 a fama de um compositor popular podena ser maxs 
efêm'era ã.inda, pois não existiam os 'recursos da gravação 
e a moda das polcas poderia resisitr apenas ao tempo de 
vida útil de um soldado de sapatos que atritavam o -~ssoalho 
de bailes e festas. -Mesmo assim, com as peças musicais _escritas 
·e editadas, ainda que de moda, a_ ce!ebridade poderia ser 
eternizada. 

Enfim, não havia nada que pudesse confortar o C_ald~i~a. 
Permanecia sólido com a sua opinião de que nada JUStifica 
alguém morrer em estado de graça com os home~s e de desgra
ça consigo. Para ele o ideal é ficar bem constgo e com os 
outros. Mas se isso não for possível, o correto mesmo é morrer 
de bem cofisjgo e de mal. cq_m os homens. Essa é a sua ética. 
Nada de conflitos de consciência, nada de especular quem 
deve ser o principal titular dos direitos do bem-estar. _Entr_e 
mim e você, ou eu, ou atrás de mim ou ao meu lad~, Jamats 
à minha frente. Minha circuns~ância sou eu própno. Você 
e o mundo,são objetivos de conqui~ta, sob pena de se tomarem 
alvo de um arqueiro infalível. Esse é o pensamento dele e 
a sua lei. _ 
_ Outra coisa que deixava o nosso leitor irado er~ o escon
derijo do pseudônimo. Não podia admitir que o personagem 
de Machado se escusasse ao recon4ecimento _público do seu 
talento. P01; que fugir da vitrine'? Pela "Lei Caldeira,., o pseq~ 
dônimo, ou melhor, o nome alheio só tem. utilidade para 
ocultar golpes, malandragens e falcaturas. E dl~So ele se orgu
lhava. Era a sua maior vocação, muito bem tremada ao longo 
do tempo. Como poucos, soube desenvolver a habili~de de 
enriquecer parecendo pobre. Foi espertamente mendtgo de 
poderosos, para se transformar em padrinho de um longo 
séquito de pedintes. 
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A crueldade, para ele, era virtude. O mérito do homem 
está em fazer bem aquilo para o qual nasce. Se nasceu para 
o bem, ótimo; se nasceu para o- mal, ótimo. Só que, para 
Caldeira, ess·e juízo "não resulta da lei dos homens, mas da 
lei da natureza, para quem valores éticos meXiStem. O poder 
acima de tudo_ Ele é o_ poder. Abaixo dele, o dever. Ele 
é a natureza daninha feita poder: E sempre assumiu, intima-
mente, a sua verdade, a sua essência. _ 

Por isso, o conflitado personagem do conto rnãchac;!iano_ 
era o seu anti-herói, como ·o era-a grande maioria das p~ssoas, 
incapaz de conviver satisfeita com· a sua-própria realidade. 

Na obsessão de um leitor anonnal e, ao mesmo tempo, 
obstinado em sua doentia ambição, de repente ele passa a 
perceber que sua vida era a história que sempte-desejou esc·re
ver. Porém, voltava sempre à falta de talento. Como escn;ver? 
Seria fácil pagàr oS serviçOs de um redator. Mas, para isso, 
ele precisava co:ctà:r a história de sua vida. biografado? Jamais. 
Nem autobiografado, pois ele aprendeu a técnica de não ter 
·memória de si mesmo, sÓ- dos outros. 

As tantas máscaras e fantasias que sempre usou, de mtílti
plas combinações miméticas e cromáti~s_; ill)Qediam-no de 
recordar-se de si próprio._ Fazia pàrte da técnica. Positiva
mente, a história de sua vida não podia ser bi.ógrafada, nem 
constar de um livro de memórias. 

Impossível revelar -os segredos de comd Sê" tomara _um 
homem vitorioso e be-m sucedido em todos_ os campos onde 
se envolveu. Como poderia ele, por exemplo,_ expli!=ar todo 
o património que acumulou, sem dispor de renda suficiente 
para justificar tãmanha riqueza? E, da mesma forma, tudo 
o mais que fez na vida e da vida. Usar e -abusar das pessoas 
que, ingenuamente, pensavam ou·pensam-t~-10 como amigo~
Trair a: confiança alheia, traficar sentiMentos, chantagear com -
a honradez, acovardar pela violência, utilizar, em pfoveitõ 
próprio, a influência do poder e exercer c~mtra os outros 
o pnder da influência. 

De fato,- sua vida não é uma história para ser escrita. 
Seria o mesmo- que _desnudar o iei. A liistória de sua vida 
tem de _ser reinventada para acabar sendo inventada. A ficção 
pura e simples também não o satisfaz, parque assim nem 
ele saberá mesmo escrevê-la, nem quem o souber irá esc-rever 
sobre sua verdadeira história. Não sendo_ ele um personagem 
identifiCável e não sendo a sua vida o enredo, isso deixará 
de ter-qualquer valor para ele. 

Quem é rei, qUer ser imperador. Se a históri'ã-do --rei 
não pode ser contada, a do imperador, quem sabe, poderá? 
Mas, para isso é necessário mudar a pr6ria história: Que dile
ma: nosso:·teitor não pode continuar mentfrido- sObre -a Vidã
dele se quisei ser--o ·autor e o personagem do seu conto; tem 
de mentir sObre a mentira-de sua vida e, portantç., reinv_entá-la 
sobre a invenção. Tudo muito complicado, mas nada impos
sível para ele. Bastaria alterar sua conduta. 

Bastaria encarnar, na vida real, daqui por diante, a figura 
de personagens que, para ele, sempre foram de ficção, moi-ai
mente inatacáveis. Bastaria incOrporar ao seu fióVõ compona:.:-
mento uma postura étiCa que, embora lhe sej?- ~tranha,_ seja __ 
conveniente: - - - -

Sua luta, doravante, é para se tornar acreditado, transfor~ 
mar-se em personagem e poder, ser lido, não como escritor, 
mas como história lisível. __ 

Difícil não será para ele realizar essa transformaÇãO, Um 
mestre do mimetismo selvagem. Impossível, sim, s_erá, da pas
sagem de rei para imperador-personageni, manter-se traves
tido. 

Então, essa história jaffiãis pOderá ser escrita. TriSte ver
dade para o nosso leitor. ~esolyeu le! de novo "Um B.omem 

_ Célebre" e aí começou a entender o conto e a decepção de 
Pestana. 

Em seguida, Caldeira convocou o seu mais íntimo confi
dente -o súdito mais fiel- e lhe narrou todo o seu dramático 
conflito interior,-pf:dindo uma opinião. 

O outro lhe disse, em resposta: 
-"Chefe, o senhor não tem que ficar triste por nada. 

Com o seu: poder, o senhor conseguirá ser imortal como Ma
chado de Assis, ser ignorado como Pesta!la e ser _conheçic;io_, 
apenas, como o _Caldeira, um _hO~em qUe, por sinal, faz jus 
aonome~ -

-E quanto a eu vir a ser imperador? 
-Acho que, aí, o Senhor vai ter de optar: ou imperador, 

ou escritor. -Num dos dois o senhor será desmaScarado." 
O Sr. Jarbas Passarinho- Perlnite-me V. Ex' uma-_inter

rupção? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não, nobre Sena
dor, com todo prazer. 

Q :sr. Jarbas PasSarinho - Nobre Senado~·, ouvindo o 
b~lo discurs.o com uma ri_q~~ . .«?~!~.õ!di:t:tªri3 de conhe_çi:
m-ento literáiio e 'preVendO o que pode ser no seu fmal, peço 
~ V. E r' que aceite uma breve interrupção para dizer que 
o seu discurso lembra também Machado de Assis quando 
el~ f_alaya que certas cartas são feitas para serem lidas a três. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço, i: disse 
que era em homenagem a V. Ero, que sei, é um m-aCóa'dfaD.o. 
E é um atrevimento falar sobre um conto de Machado de 
Assis na frente de V. Ex• 

Mas eti en.ce-ri'8.rià, Sr. PreSidente. 
~E quaritO-a eu-vir a'ser ii:hperador? 
-Acho que, aí, o senhor vai ter de optar: ou imperador, 

ou escritor. Num dos doüõ"õ senhor será desmascarado." 
Era o que-tinha para ler neste pronunciamento, Sr. Presi

dente, pedindo a V. Ex• que seja publicado como discurso 
e D.ão como transcriÇão. - ---

Muito obrigado_ (Muiro bem! Palmas-) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presi
dência solicita aos Srs. Líderes que ainda não enviaram à 
Mesa os nomes dos Sepa(IQres~ que comporão a Comíssão 
Representativa do Congresso-Nacional, que o. façam o mais 
breve possível, uma vez que a eleição deverá ser realizada 
impreteriveJment~_ na_ sessão_ de .amanhã, de acordo com o 
disposto no § 4' do art. 58 da ConstitUição-

O Sr. Esperidião Amin -Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. . . . .. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador E_speridião Amin. -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Peço para-esclarecer-nos a respeito 
da composição da Comissão Representativa do Congresso Na
cional? 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -"· AKesólu
ção n' 3, de 1990, dispõe sobre a Comissão Representativa 
do Congresso Nacional, a que se refere o § 4'? do art. 58 
da Constituição. 
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O art. 2' diz: 

"A Comissão Representativa do CongreSSo Nacio
nal será infegraâa por 7 (sete) Senadores e 16 (dezes
seis) Deputados e igual nú~ero de suplentes eleitos 
pelas respectivas Casã-:f na ·Ultima sessão ordinária. de 
cada período do legislativo, e cujo m~ndat~ ~oinc~dirá 
com o período de recesso do CoiigieSsO Nacional que 
se seguir à sua constituição, excluindo-se os dias desti
nados às sessões preparatórias para a- posse dos parla
mentares eleitos e eleição das Mesas.~· 

Respondi a sua indagação, Senador? 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN ..,..- Minha indagação é sobre 
a questão de representação partidária, sr: Presidente, porqúe. 
pelo que observo, sendo sete os Senadores, eu indagaria à 
Mesa se o critério da. representação partidária é ·aplicado, 
como me parece que o art. 58 detennina, e como é que ficariam 
distribuídas as vagas por Partjdos no Senado. 

Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o 
Sr. Mauro -Benevides, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteii-"a, 

O SR. PRESIDE!"'TE (Epitácio Cafeteira)- Já foi enca
minhada para os .Srs._Líderes.a Res,olu_ção_. 

O Sr. Esperidião Amln - Para _os Líderes pertinentes, 
eu suponho. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Daqui a 
um minuto vou responder a V. Ex' so_bre_ ess_a proporcio~ 
nalidade .. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN -,Fico muito grato. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)"- Conceôo 
a palavra ao nobre Seriador Jarbas Passarjnho_, que falará 
como Líder do PDS: · · ·· - · · · 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA- Como 
Uder, pronuncia o s·eguinte discu:r:so.) :..__ Sr. P-residente, Sis. 
Senadores, ao meu Líder, Senador Esperidião Ami!l, eu agra~ 
deço a cessão que me faz por est.a oportunidade de falar como 
Líder. Mas é um ·assunto estntarilehte ~egional, embora de 
natureza humana muito significatiVa; Trato da questão de 
Tucuruf, que hoje é a maior usina hidrelétrica do_Brasil, uma 
vez que Itaipu é binacional. 

Quandp se pretendeu realizar o enchimento daquela bacia 
para fazer o reservatório, que é maiOr_ que a Baía de Guana
bara, perdemos uma oportunidade excelente de fazer as coisas 
racionalmente, tanto que não se derrubou a mata da área 
que deveria ser inundada em tempo. oportuno, e não fazendo, 
essa mata ficou submersa, gerando, em conseqüência, um 
resultado verdadeirament~ calaJDit~so para <? povo daquela 
região. É até uma coptradição espantosa, no mõmento em 
que produz uma hidrelétriCa dessa Iiatuteza, com ·possibili~ 
dades de gerar milhares de empregos através do fornecimento 
de eÕergia primária, que se tenha, agora, exatamente o quadro 
contrário. - -

E qual é esse quadro contrário'? É que, 3.o faz~r os prepa~ 
rativos para o enchimento do reservatório, a·Eletronorte fez 
contato com os moradores da região e consegiu fazer com 
que eles fossem retirados daqueles lugares que íriam ser inun~ 
dados, oferecendo~ lhe não apenas uma inde"nização pelas ben~ 
feitorias que existiani, como também novos locais para onde 
os moradores, que são colonos, que sáo trabalhadores rurais,_ 
iam se transferir~- - -

Não deve ter sido bem planejado, porque o que acont~ceu 
com a submersão da floresta, n~9 sendo aquela madeira retiraM 
da em tempo, e, agora, causando prejuízo, Um prejuízo mUitO 
maior porque tem que ser retirada debaixo d~água, aquela 
vegetação, permanecendo, está produzindo, agora, um resulM 

-_tado _verdadeiramente- como disse_há pouco- calamitoso, 
a tal ponto que nuvens de mosquitos assediam aqueles mora
dores, e o Ministério-da Saúde, através da Fundação Nacional 
da Saúde, chegou a calcular que há possibilidade de 500 pica
das de mosquitos por hora, e caracterizou a região como inviá~ 

--vel para a vida animal, não para a vida humana. Então, a 
própria vida animal era considerada corno incompatível com 
as condições daquela região. O resultado disso é que agora 
existe um impasse, porque a Eletronorte despendeu recursos 
expressivos para fazer a transferência de locais, e agora se 
recusa a fazer novamente. E o sindicato rural, que defende 
os interesses dos colonOs, pretende que haja uma nova retoca~ 
ção, com nova indeniZação, para a região mãis alta, onde 
não haja aquilo que está havendo à beira do lago. 
~ Dir~se~ã que essa exigência é excessiva, porque a empresa 

ficaria muito onerada_ na medida em que já pagou urna -indeni~ 
Zação c, em seguida, terá que fazer outra; e. ao mesmo tempo, 
pretende uma solução através de borrifação de algo que é 
melhor, é -igual àquilo que está~se fazendo para a prevenção 
do dengue no Rio de Janeiro. 

-- Essa borrifação, sem dúvida, encontra uma resistênCia 
de natureza cultural, curiosa, mas compreensível para quem 
mora naquela região. É que, já antes, na-tentativa de neutra~ 
lizar a ameaça da malária, fez~se borrifação cOm DDT; e 
a COnseqüência foi lesão_ irrevyrsível para muitas pessoas, in~ 
clusive até morte, em conseqüência da inspiração do DDT 
Da oC3sião em que se fez esse tipo de borrifação. Logo, o 
povo está com medo de que haja de novo 11ma conseqüência 
l~tal oç., pelo menos, extremamente danosa ao ser humano. 
Eles se recusam a ãdmitir a borrifação, M:;tS, mesmo que 
-DãO se recusassem, o que- é aconteCe? Aqui mesmo, ciuando 
estive no MiniStério da Justiça, como se sabe aquele_edifído 
é Circundado por um espelho d'água, os mosquitos atacavam 
sistematicamente as guarnições de segurança que pernoitavam 
lá. Eu fiz, pessoalmente, gestão junto à Presidente da Funda~ 
ção Nacional da Saúde, na ocasião, e foi preciso fazer um 
programa periódico de borrifação, porque o mosquito volta 
a atacar. Não se acabou com a possibilidade da sua geração. 
Ora;numa áiea mfnirn:a que exige essa borrifação permanente; 
imagine~se isso, também, ao longo da margem do reservatório 
da hidrelétrica de Tucllruí. Seria necessária unia periodicidade 
de curto prazo, com uma freqüência maior e, conseqüen~ 
temente, duvidosa sobre os efeitos positivos, uma vez que 
aqui, como no próprio caso da malária, é a presença de mos~ 
quites em número infinitamente ménor do que o outro. Não 
posso nem imaginar, Si. Presidente- V. Ex~, que nos preside 
no momento, Senador Epitácio Cafeteira, é um homem do 
quinhentas picadas de roós9uitos ·pot hora _em um ser humano. 
E como se nuvens sucess1vas- de mosquitos envolvessem o 
corpo da criatura para poâer fazer isso. 

Falei com o Ministro Pra tini de Moraes, porque, quando 
recebi uma delegação formada por dois senadores p-ãraenseS, 
Senadores Almir Grabriel e Coutrnho Jorge, e pelo Deputado 
Gerson Peres, que foraln a ffiim no -MlnSitério, e lá, impres: 
sionado com esse fato, fui ao Preside1_1te da República, que 
ficoU profundamente chocado também diante dessa comuni

--cação, ·dessa impossibilidade de vida humana na região, e 
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determinou que se fizesse uma Comissão Intenltinis_terial para 
dar uma solução. Essa Comissão Intermínisierial abrangia o 
Ministério da Infra-Estrutura, por causa da questão da hidrelé
trica de Tucuruí; o Ministério da Agricultura, porque havia 
possibilidade de locação em áreas do INCRA, saindo da beira 
do lago para a área do Incra; o Ministério da Saúde, que 
estava, evidentemente, intimamente ligado com o problema; 
além do Ministério da Ação Social e entendimentos com o 
Governo do Estado e da Prefeitura local, aliás, menoS a Prefei-
tura e mais o Governo do Estado. -

Infelizmente, Sr. Presidente, essa comissão não prosse
guiu. Ela esbarrou, desde logo, em umã-_posiçãO de intransi
gência em relação ao pleito feito pelo sindicato. -o sindicato, 
por seu turno, tomou~se intransigente e não quer nenhuma 
solução que não seja a imediata relocação dos trabalhadores 
rurais e o pagamento das indenizações. 

Sr. Presidente, uso da palavra, no momento, pela ocasião 
do meu Líder de Partido, justamente com a característica 
de falar como PDS, aqui, no Senado Federal, para fazer um 
apelo renovado, já agora ao próprio Pr~idente da República, 
para que essa Comissão-- que o Ministro Pratini. de Mc;>ra~s 
pretende realizar, seja refeita e passe a dar uma solução que 
justifique o respeito, t:lmbém, por seu--tur-no, à verdadeira 
condição humana que está sendo submetida a tamanha calami
dade no local. 

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

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteirai ...:. A' Presi
dência presta o esclarecimento solicitado pelo Senaçlor l;!speri
dião Amin. 

Dentro da representatividade dos Partidos para a _Çomis
são que irá funCionar no recesso, dois lugares caberiam ao 
PMDB, um ao PFL, um ao PSDB, um 'PTB, um -ao--PDT 
e um ao PRN. São sete vagas. _ _ _ . _______ _ 

O PDS, Partido de V. Ex•, bem como o PDC, meu Parti· 
do, embora tenham quatro Senadores, n~o_t~m direito a vagas 
nessa Comissão. - -

Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucep.a. 
(Pausa.) 

S. Ex~ não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador- Marco Maciel, por 

cessão do Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo 
a tribuna, na tarde de hoje, para fazer referência a um fato, 
a meu ver, extremamente significativo sob _o ponto de vista 
político e cultural, ocorrido na semana passada no Senado 
Federal. Refiro:.me, Sr. Presidente, ao lançamento feito pela 
Mesa do Senado Federal, presidida pelo ilustre Senador Mau
ro Benevides, da edição fac-similar dos "Comentários-à Cons
tituição Federal", de autoria de João B_arbalho de Uchoa 
Cavalcanti. 

Como sabe V. Ex~, Sr. Presidente, sem demérito para 
os demais comentadores da primeira Carta rePublicana, repu
to que talvez o mais completo estudo, o mais bem vertebrado 
estudo da Carta Constitucional de 1891 foi o produzido por 
João Barbalho. Tanto isso é verdade que, passados pratica
mente cem anos do evento, o seu livro continua ~2Ct~emamente 
atual. Como se tratava de um livro que se encont~ava esgota
do, posto que a Ultima edição foi há cerca de 60 anos, sugeri 
à Mesa do Senado, e de modo particular ao Presidente Mauro 
Benevides, que a Secretaria de Documentação e Informação, 
juntamente com o Centro Gráfico do Senado Fe(ferãl, t()rnas-

___ sem posSível a reedição da referida obr·a. E foi o que aconte
~u~ Num trabalho que, devo reconhecer, extremam~nte Pem 
tecj.do,_foi pOssível oferecer agOra ao País essa edição fac-si
mUar, que· foi enriquecida com a contribuição do Senador 
Mauro Benevides, que fez uma excelente apresentação da 
obr~. e co~ _uma introdução_ a_ cargo_ ºp_pro_fe~s!)r Walter 
Costa Porto, Procurador da Universidade Federal de Pernam
buco e Professor em Brasília. 

Amba.s as peças, tanto a apresentação do Presidep.te Mau
ro Benevides, qqanto _a _do professor Costa Poitõ, enriquecem 
m:uito a edição fac-similar, valendo ~estacar que,_n~_sua intro
dução, o professor Cós~a Porto_ Conseguiu traçar unia moldura 
sõbre os comentário~ de Barbalho, o que· facilita, sobretudo 
para os estudantes dos nossos dias, uma compreensão melhor 
das condições em que se deu a primeira Carta republicana, 
a partffda qual o ex-Constiiuínte João Bar6a1ho Uchoa Cavai· 
canti prôduziu seus alentados e_pertinentes_coment~_rioS. __ 

Creio, Sr. Pfesldénte, deSnecessário 1áfai SOb-re a figura 
de João Barbalho Uchoa Cavalcanti. ~le foi um ilustre Per
nambucano que nasceu em Sirinhaém, Munidp!o situado na 
~ata Sul do Estado de. .Pernambuco, em meados do século 
passado - 1846, se não estou equivocado - e faleceu Do 
Rio de Janeiro, no ano de 1909. · 

João Barbalho Uchoa Cavalcanti foi, cómo· lodós''iíós 
sabemos, não somente um estudioso de questões jurídicas, 
sobretudo aquelas questões mais ligadas ao DireitO P.úblico, 
mas .. também um estudioso de questões educacionais em nosso 
País. Tanto é que deixou, além dos''Comentários à Consti· 
tuição", um trabalhe sobre a organização do ensin_o, peça 
que lhe mereceu muitas homenagefl:s. Mas, sem lugar a dúvida, 
o que mardt"João Barbalho, sobretudo sob o ponto de vista 

_çla sua produção intelectual e cultural, são os Comentários 
à Constituição que, como disse, foram oferecidos aq P:r;tí~ logo 
após a Carta Magna de 1891. 

Além de escritor, João Barbalho foi também, como todos 
nós sabeffios, magistrado, membro tio Poder Legisl~.tivo e 
Ministro de Estado. Isso, de alguma forma, faz com que nós 
possamos destacar uma marca da sua formaç4.o intelectual: 
alguém que era extremamente bem dotado, a tal ponto de 
ter pertencido aos três poderes da República. Poucos políticos 
brasileiros podem ter no seu currículo, portanto, uma biografia 

-tão rica. No Nordeste, lembro-me de exemplo se~elhante 
com relação a Epitácio Pessoa, que foi iritegrante do Con
gresso Na_cional, membro do Poder Executivo, tendo chegado 
à Presidência da República, além de ter sido, também, Minis
tro do Supremo Tribunal Federal. De alguma forma, o mesmo 
nós podemos dizer com relação ao pernambucano; que foi 
João Barbalho de Uchoa Cavalcanti. Tendo sido Deputado 
Federal por Pernambuco_e Constituinte, como chamei a aten
ção _- daí a idéia- que teve de comentar .a Constit1,1ição de 
1891 -,ele foi, depois, Senador, Ministro de Estado e Minis-

- tro_do Supremo Tribunal Federal. 
Sem querer me alongar em considerações, Sr. Presidente, 

gostaria de chamar a atenção para um trecho da apresentação 
do Presidente do Senado Federal, o nobre Senador Mauro 
Benevides; Diz S. Ex• na apresentação da obra: 

"João B~rbal~Q! ao laçi9 da dimensão pessoal de 
jurista e membro dos mais eminentes da Assembléia, 
retrata, em sua obra, com clareza de linguageJll e per
feito domínio da matéria-, _os debates travados, pondo 
em evidência a auton'?mia _da representação nacional 
para modificar a inciativa do Governo. O ilustre publi-
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cista e tantos outros patrícios encarnaram, naquele mow 
menta, a mais fidedigna representação do Poder Legis
lativo. 

Não se pode negar " -diz ainda- o Presidente 
Mauro Benevides -'' que os construtOres da, Carta 
de 1891 informaram-se, em J;t:lação a toda a estrutura 
da lei, nos princípios assimilados pelo legislador ianque 
de 1887. Escritores de renome como Oliveira Viana, 
Felisberto Freire, Lúcio Bittencourt e- Raul Cid LOu
reiro registram o fato, assinalando que faltou aos elabo
radores da Lei Magna uma visão da nossa realidade 
circundante. Euclides da Cunha, não muito rn;tis tarde, 
mostrava com "os Sertões" as nossas__ass_Lm_etrias e hete
rogeneidades. 

Situada, entretanto, naquele momento histórico, 
a Constituição centeriár1a, apesar dos tortuosos cami
nhos da vida republicana, consubstancia uma fonte pe
rene da ins-piração política a chamar a atenção do legis
lador para o fato de que, a partir de 1891, o povo 
se fortalecera no sentido de conduzir com segurança 
os destinos da Nação.'.' . .. • 

Tem razão, pois, o Presidente Mauro. Benevides _quãildo 
chama a atenção para a reedição d_essa obra e_ o papel qUe -
ela pode desempenhar, inclusive subsidiando a tarefa que, 
nos próximos anos, teremo~ que _exercitar, ou seja, a condição 
de legislar reviSionista, ou seja, de alguém investido do chama
do poder constituinte deriva_do. Como se sabe, por preceito 
constitucional, a Carta de 1988 será, a partir -de 5 de outubro 
do próximo ano, objeto de uma ampla revisão. Conseqüen
temente, a Constituição revidenda precisa dos nossos subsídios 
e da nossa colaboração para que nós façamos a melhor peça 
possível. 

Quem saqe se B_arbatho, como grande comentarista da 
Constituição de 1891, que é a primeira ConstitUição republi
cana- e que ajuda, conseqüentemente, a compreender todo 
o constitucionalismO republicano no Brasil -, não_ nos ofere
ce, com suas observações, com suas análises, substanciosas 
elementos para orientar a noss"l atividade e o n9$SO labor 
de constituinte derivado? 

Sr. Presidente, também não quero deixar sem i-eferência 
as observações feitãs pelo autor da introdução aos "Çqpten
tâii.OS-à O:ifiSfituiÇão-de 1891'', que ora se publicam em ediçãq 
fac-similar, professor Walter Costa .Porto. 

Diz o professor Walter Costa Porto, fazendo a introdUção 
à obra de João Barbalho: 

"A Constituição de 1891 ·tinha~ coroo _ _ideologia, 
uma mistura do democratismo francês, do liberalismo 
inglês, do federalismo americano. Naquela época, es
clarece Oliveira Viana, a crença nas virtudes_ do libera
lismo, do federalismo e a era tão profunda como a 
dos feiticeiros nas virtudes dos seus desconjures e d~ 
suas mandingas. Com a implantação da República, da 
democracia e da federação - acrescento eu algo que 
~contece -, em 1889, consolida-se e institucionaliza
se, com a Carta de 1891, logo se levantou um sussuro 
de desapontamento no seio da turba fanatizada. Mas 
o que transformou o ouro da idealidade mais pura no.. 
chumbo vil da mais triste realidade? O momento histó
rico. E a p-rópfia Nação esclarece, teria faltado, no 
País, uma classe social que encarnasse os novos ideais. 
Depois, as condições económicas da sociedade seriam 
impróprias a qualquer surto de idealidade política com 

a abolição da escravattJ.t:a e com a bu5:ca de nova base 
económica pela aristorcracia. nacional e, afinal, cpm 
a falta de uma opinião pública organizada". 

O Professor Walter Costa Porto, em outro trecho, faz 
um comentário que acho exlremamente important~ so_bre essa 
obra que ora o Senado vem republicar através de edição fac-si
milar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sem querer me alongar 
em considerações sobre a obra, porque teríamos muito o que 
falar sobre os comentários de Barbalho à Consútui"Ção 'de 
91~ _comentários -que se revestein muito da atllalidade pela 
pro~i~idade de revisão constitucional, eu gostaria de pedir 
à Mesa _que fosse pçssível transcrever, nos Anais de nossos 
trabalhos, a apresentação do Presidente da .Ca-sa, Senador 
Mauro Benevides, oferecida aos Comentários da Constituição 
d~_l_99l,_de_J9ãO Barb~o. ~em cornq a introdução elaborada 
pelo Professor Costa Porto, que coilstltui, -a- rrieu ver. como 
disse anteriormente, uma excelente abordagem da obra de 
Barbalho e de seus objetivos. 

Devo, também, Sr. Presidente, antes de encerrar e para 
Wer justiça ao gesto da Mesa, registrar o rileu reconhecimento 
por tão lúcida e oportuna iniciativa. · 

- Não consigo compreender, Sr. Presidente, como os pro
fessores de Direito Constitucional dos_ nossos dias, os profes
sores_ de_ Teoria Geral Qo Estado, de Teo_ria Geral do Direito, 
de Direito Público, de um modo geral, conseguem tratardes
ses_ ramos do Direito sem ter acesso a uma obra da importância 
da produzida por Barbalho. Não consigo compreender como 
os novos constitucionalistas, publícistas brasileiros, podem 
produzir bons trabalhos sem que possam se abeb.erar na obra 
que Barbalho ofereceu ao País. Daí por que creio que a Mesa 
agiu muito bem quando decidiu fazer essa reedição e torpá~la 
acessível a todos os interessados por um preço simbólico. 

Sei- que é, também, desejo do Presidente Mauro Bene
vides faz_er a edição des~a obra chegar ao S1:1prerno Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, às Assembléias Legisla
tivas, às bibliotecas das faculdades .de DireitO. Assim, o Sena
do presta uma notável colaboração à cultura política do nosso 
País. 

Umas das tarefas do Congresso :- obviamente, além de 
legislar e de fiscalizar - é ser ó grande foro das questões 
nacionais. 

Mas ninguém pode desconhecer que ao Senado, às insti
triíções representativas, cabe, também, um papel muito impor
tante, que o de. ajudar na formação de um pensamento brasi
leirO; ou seja, de um melhor co_nhecimento, de modo especial, 
das instituições rio nosso País. E essa obra de Barbalh_o faz 
com que o Senado dê a Sua contribl,lição ao melhor conheci
mento do nosso evoluir instituCional, do nosso- constitucio
iialismo !epublicano. Por isso, que-rõ cumprimc:mtar·a Mesa 
dO Se_nado. QUero, -também, estender os meus 9u___roprimentos, 
além do Presidente Mauro Benevides, do PrimeirO-Seáetário 
Dirci:u Carneiro e ·do~ demais Representaiites_ da Mesa, a 
todos aqueles que, chefiando os serviços administrativos, cola-
boraram para o êxito da obra. -

~ Gostaria :de fazer referência à Dr" Fátima Regina cte Araú-· 
ió~_ Freitas, Diretora da Secretaria de DoCuniefitaçãQ e Iri.for~ 
mação do Senado Federai; a:-nr~ Sílvana Lúda Rios Safe 
de Matos. Diretora da Biblioteca do Senado, que tanto traba
lha~am para que a edição fac-similar saísse muito bem apresen
tada e com uma leitura facilit~da por uma boa diagramação, 
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como, também, cumprimentar o Dr. Ag~ciel. º-a Silva Maia, 
Diretor do Centro Gráfico do Senado Federal. Os três direto
res mencionados, juntamente com o seu corpo de auxiliares, 
tomaram possível, em tempo relativamente recorde, concluir 
essa edição. -

Encerro as minhas considerações cumprimentando a Me
sa do Senado, à frente o Presidente Mauro Benevid~s! agrad~
,cendo a decisão que S. Ex~ -adotou de reeditar a referida 
.obra, estendendo meus cumprimentos aos Diretores que tive 
oportunidade citar, dizendo que por es~e carilinho o Senado 
da República oferece uma contribuição que reputo extrema
mente valiosa ao melhor conhecimento das nossas instituiç6es 
e à consolidação da proposta democrática e republicana, que 
espero vê-las, tanto a proposta republicana quanto a proposta 
presidencialista, reafirmadas no plebiscito que, certamente, 
ocorrerá no dia 7 de setembro do próxima -ano. 

O Sr. Espiridião Amin -Se não for antecipado, Senador. 

O SR- MARCO MACIEL- Não acredito nessi.possibi
lidade, diferentemente do que pensa o SenadOr Esperldião 
Arnin. 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Marco Maciel, V_. 
E~ não vai fechar questão a respeito desse assunto? 

O SR- MARCO: MACIEL - No ll.osso PartldO essa é 
uma questão aberta. Mas tenho a impressãâ de que, ao final, 
todos levarão em boa conta que a antecipação- do plebiscito 
em nada contribuirá para que se faça uma consulta precedida 
do mais amplo debate. Antecipar o plebiscito significa retirar 
a possibilidade do mais amplo debate que se tem que fazer 
sobre a matéria, ou seja, tanto quanto à orgªnizaçáo do Est~
do, se República ou Monarquia constitucio~-~1. tanto q~a!J,to 
ao sistema de governo, se Parlamentãrismo (iu Presidencia-
lisDJo. - - -

Creio que o assunto ainda não fof deviçl_a,m.ent~ d_e_l:>ª'~it;io 
e a antecipação ·do prebiscito, certamente~ f&-á CC?~ que se 
reduza a possibilidade de informação popular de temas tão 
relevantes. ___ -_o __ -_-

Encerro, Sr. Presídeilfe, comprimentando, como disse 
~~~!~.radªroerite_, a Mesa do Senado Federal_e-fazendo votos 
que essa obra, agora reeditada, sirva de suQsídio - tenho 
certeza que isso acontecerá~ a balizar a revisãO constituc:ional 
que ocorrerá a partir de 5 de _outubro do próximo_an_C?~- _____ _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem?) 
Durante o- discurso do Sr. Marca __ Maciel, Q_ Sr_. 

Epitácio Cafetetra, délxa a Cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Lucídio Portel/a, Suplente de Secre
tário. 

COMPARECEM MAIS OSSR:S. SENXi5bli.ES: -
Alexandre Costa- Alfredo Campos- Amazonino Men

des- Amir Lando ~ Áureo Mello - Be_ni_Yexa§_::-:-,~-lo~ 
Patrocínio -Dario· Pereira -Dirceu Caril~_itõ ~-~_du-ªrd_o 
Suplicy - Fernando Henrique Cardoso -J!laviano Melo 
-Henrique Almeida- Humberto Lucena'""""":"" Hydekel Frei
tas - Iram Saraivà - Jarbas Passarinho _:_ João Calmon 
-José Eduardo- José Fogaça- José Paulo Biso!- Júlio 
Campos-Lourival Baptista- Mansueto de-_t.:.ãVoi :........:MarCO 
Maciel - Mário Covas ----=. Nelson Carneiró .:..:_ Raimundo 
Lira- Ronan Tito- Teotónio Vilela Filho·· · 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -No início da 
presente sessão foi lido o Requerimento n9 469, de autoria 
do Senador Lourival Baptista. 

O requerimento está devidamente instruído com o ates
tado médico, previsto no art. 43, I, do Regimento Interno. 

Em votação. - -
9.s Srs. Senadores que o aprovam queira-m pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento. fica concedida a licença solici

tada. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, a redaç_ão final (ofere
cida pela Comissão Diretoéa em Seu Parecer n9 217, 
de 1992) do Projeto de Resolução n' 94, de 1991, de 
autoria do Sena9or M_~uríci_o. ÇQrr~a, que altera, no 
Regirriento Interno do Senado Federal, a tramitação 
de requerimento de remeSS(l a_ deJe::_rtnip.açlª cQmissão 
de matéria despachada a-Outra. 

Em discussão a redação fiilal. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, encerro a discUs-sãO". 

- Ertcertáda -a discussão sem apresentaçãO de emeiidas, 
a redação final é dada como definitivãtíiente ·aprOvada, nos 
termos do art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação fmal do Projeto de de Resolução n~ 94, 
de199L 

Faço saber que o Senado Federal aproVou -e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48 item 28'd0 Regimento 

--Interno, promulgo a seguinte. 
RESOLUÇÃO-No - , DE 1992 

_Altera, oo Regimento Interno do Senado Ffderal, a trami
~ç~Q de_~que_ri,JD;ento_ de remessa a determinada comissão 
de -matéria despachada a outra. 

Art. 19 E- revogada a alí:oea_~ d_o_ inciso I~do-art~ 255 
do Regimento IniernO do Senado FederaL 

Art. 2' A alínea c do inciso II do art. 255 do Regimento 
Interno do Senado Federal passa a ser acrescido do_ item_ 12, 
-com a seguinte redãção: - - -

"Art. 255. ------------"~··-~~•·-==~='=-, 
II - ...... , .. ~ .......•.... ..;...-... ; ....... ~'.-i. •• ~ •••• .:~-;.~.~x.:{-;:;:.7<~ 
e) ... ·~ . ._. ........... h•"""·"'.:-~"::•~.,0..~"~~ .-·~.h~!~~~ •••• -••• ·~~à· .. 

12) remessa a determinad'ª comissão de .inatéria despa-
chada a outra." _ _ _ 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Lucfdio Portella) _:_Item 2: 

Discussão, em primeiro tUrno, da portaria de 
Emenda ã Constituição n9 2, de 1992, de au~oria do 
Senador Francisco Rq_llemberg eoutr()S Senadores, g~e 
incllJ,i artigo no texto da Constituição F:~~c!_e!~~!_ cõn_(e_
rindo competência ao Corigr~~~o -~~Cio!Ja!.~r~- desti-:_ 
tuir Ministro de EStado e Secretário da Presidência 
da República. ( 4• sessão d0. discussão.) _ 

Em obediência ao disposto no art. 358, § 29 , do Regimento
Interno, transcorre hoje o quarto dia de discussão da proposta 
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de apresentação de emendas, assinadas por um terço,-no míni
mo, dos membros do Senado. 

Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição n• 
2, de 1992, em primeiro tun\o. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros
seguimento na próxima sessão. 

O SR. PRESIDJ!;NTE (Lucídio Portella) -Item ~: 

Discussão, em pririle"iro turno, da Proposta de 
Emenda à ConstitUição n11 3, de 1992, autOria dO Sena
dor Odacir Soares e outros Senadores, que altera dispo
sitivo da ConstitUição Federal. 

(4• sessão de discussão.) 

Em obediência a'o disposto no art. 358, § 29, do Regimento 
Interno, transcorre hoje o quarto dia de discussão da pr9'posta 
e da apresentação de emendas, assinadas por um terço, no 
mínimo, dos membros do Senado. . . _ 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros-

seguimento na próxima sessão. -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Item 4: 

MATÉRJA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n• 4, de 1990 (n' 1187, 
na Casa de origem), de iniciatiVa do _Presidente da 
República, que atualiza a pensão assegurada à viúva 
de ex~Presidente da República e dá outras providên-
cias. -- -

A Presidência, nos termos do disposto-no ál"C 334, &, 
do Regimento Interno, e conforme o Parecer n"' 214, de 1992, 
da Comissão de Assuntos Sociais, declara prejudicado o Pro-
jeto de Lei n' 4, de 1990. · · 

A matéria vai ao arquivo. 
Será feita a devida comunicação à Câ!llara _dos Depu

tados. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) _,Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João França. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PDS - RR. Pronwicia o· seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Sena<iores, concluída a 
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e De~ 
senvolvimento, venho engrossar o quorum dos que aplaudem 
o evento. 

Tendo acompanhado de perto o grande encontro, já que 
lá estive como observadOr, pude ver in loco a organização 
e o funcionamento dos trabalhos. D.a recepção, passando pelas 
telecomunicações, ar-condicionado, cafezinho ou água, tudo 
funcionou à perfeição. 

Ouso dizer, Sr. Presidente, sem medo de errar, que, se 
a Conferência tivesse- Sido realizada em Nova Iorque, Genebra 
ou Bruxelas, não teria havido mais eficiência na organização 
ou na condução dos trabalhos. 

Nosso País como anfitrião do mais importante evento 
deste fim de séduto, foi o grande vencedor._ Sua imagem saiu 
fortalecida; deixou para trás o estigma de inimigo do meio 
ambiente. Ao contrário do que aconteceu em Estocolmo, se 
se procurar o vilão da saúde do planeta, esse não será, com 
certeza, o- BraSil. 

O Sr. Coutinho Jorge- Senador João França, V. Er. 
me permite um aparte? 

O SR. JOÃO FRANÇA- Com muito prazer, riobre Sena
dor Coutinho Jorge. 

O Sr. Coutinho Jorge - Senador João França, V. Ex• 
tece coTisideraçõeS nesta tarde a respeito daquela grande reu
nião que ocorreu nó Rio de Janeiro, a Rio-92, de _que V. 
EX' participou ativamente como membro da comissão do Sena
do que __ acompanhou os preparativos do encontro, além de 
ter participado das várias reuniões que ocorreram durante 
a Conferência. V. Ex~ tem razão quando diz que a qualidade 
do Encontro e a ·sua organização representaram para o Brasil 
um grande feito. Podemos afiançar e afinnar com ti~nqüi
lidade, uma vez que tivemos o privilégio de participar das 
_reUniões preparatórias de Genebra e de Nova Iorque, que 
_aquele foi um evento estruturado a_ níyel d~_Primeir<? Mund?. 
A sua organização foi impecável inequivocadamente. Mats 
iiD.portantes, porém, do que a organização da Rio-92 foram 
exatamente os seus resultados, o produto das decisões dos 
países participantes. Não devemos esquecer que a Rio-92 re
presentou o maior encontro mundi~l já !ealizado em nosso 
planeta, com a participação de mais de 180 países e a presença 
de mais de 100 chefes de Estado. Seus resultados foram funda
mentais para o futuro do nosso planeta. Resultaram do Encon
tro dois documentos que traduziram anseios importantes da 
comunidade mundial: foram as duas convenções, a da biodi
versidade,- pOr um lã.do, e a -daS niUda:OÇas climáticas, por 
outro. Não podemos esquecer também que, além da chamada 
Declaração do Rio, que seria a síntese da Carta da Terra, 
tive_mos a produção de um documento importante: a Agenda 
.21, que reflete todas as políticas, programas, propostas e estra
tégias que o mundo deverá utilizar a partir da Rio-92, na 
tentativa de conciliar _o· desenvolvimento com a preservação 
e. o respeito ao meio ambiente. Não temos dúvida, ilustre 
Senador João França, de que _os resultados podem não ser 
aqueles sonhados, mas foram os resultados possíveis politica
mente, uma vez que as decisões das Nações Unidas repre~ 
sentam na verdade, o consenso entre os vários países. Dentro 
(las possibilidades a nível_ mundial, os resultados foram os 
melhores possíveis. Concordo com V. Ex• quando diz que, 
antes dQ Encontro da Rio-92, o Brasil e a Amazônia eram 
considerados de certa forma vilõ.es do weio ambiente,_ vilões 
no sentido de poluição, de depredação do meio ambiente. 
E a Rio-92 veio mostrar uma situação diferente: os grandes 
vilões, os grandes responsáveis pela poluição do nosso planeta 
Terra são os países desenvolvidos e industrializados. Por exem
plo, Ilo que se refere à emisSão de gases tóxicos, que-são 
responsáveis pelo chamado efeito estufa, os Estados Unidos 
são o grande produtor de mais de 1/4 da emissão de gases 
tóxicos no mundo. O Brasil, nesse sentido, emite o total de 
2A, e a nossa Amazônia apenas-1.4- são dados inquestio
náveís, cieiitifiCamente provados. Portanto, entre outros gran
des trunfos para o Brasil na realização da Rio-92 está o fato 
de que o Brasil e a Amazônia, considerados vilões do meio 
ambiente, passaram a ser respeitados. E com isso ficou com
provado que os grandes respeitáveis pelos equívocos come
tidos em relação à depredação do meio ambiente são os países 
ricos, desenvolvidos, e que têm a grande responsabilidade, 
depois da Rio-92, não apenas de transferir recursos financeiros 
e tecnologia para os países em desenvolvimento, para que 
se possa cumprir o que foi acordado sobretudo no documento 
que envolve todas as propostas de programas e estratégias 
que deverão ser implantados por todos os países. do mundo 
a partir da adesão daqueles documentos. Parabernzo-o Sena-
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dor João França, pela oportunidade do seu discurso, que vem 
refletir o que realmente aconteceu naquele grande encontro 
da Rio-92, de que V. Ex~ participou não só como membro 
da comissão temporária do Senado Federal, mas comO"""Inem
bro ativo das discussões, naquele período, no Rio de Janeiro. 
Muito obrigado. 

o SR. JOÃO FRANÇA -Senador Coutinho Jorge, só 
tenho a agradecer a V. Ex~ pelo aparte que engrandece mçu 
pro-nunciamento:-- -

Por outro lado, deixou emperrado em um passado remoto 
a imagem de desorganização e de incompetência adminis
trativa. O nosso Brasil provou ao mundo que nada tem a 
aprender na organização- de um grande evento~ - -

Acolheu com naturalidade 180 delegaçóes, dando-lhes 
condições de trabalho eficazes e seguras, abrigou 114 Chefes 
de Estado, sem qualquer sobressalto. Esse crédito facilitará 
futuros pleitos do Brasil em sediar a Copa -ao Mundo, as 
Ofimpfadas e outros eventos internacionais. 

O Sr. Esperidião Amin - V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. JOÃO FRANÇA- Ouço V. Ex• com multo prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Esperidião Amin -Na condição de seu ·compa
nheiro de Bancada, apresento minhas congratulações pelo 
conjunto de considerações que V. EX' faz que, no tocante 
aos objetivos da Conferência sobre Desenvolvimento Auto
sustentado, conhe~ida como Rio-92. Essasc.olq_cações já foram 
objeto de comentário pelo Senador Coutinho Jorge, mas con
gratulo-me com V. EX' especialmente poresta pane que V. 
Ex• está agora a eventar. Especificamente 6 Trilo de o Brasil, 
independentemente dos momentos difíceiS qúe nos afligem, 
ter demonstrado capacidade de organização que exige des
prendimento, patriotismo e aplicação como, sem.- dúvida algu
ma, o nosso País demonstrou para todo o mundo, durante 
o mês de junho, na realização da Eco.,.92. Portanto, congratu
lo-me com V. Ex~ pelo pronu-nciamento que -faz, tanto sob 
o aspecto da política ambiental - V""- Ex• que representá o 
Estado de Roraima, que vive problemas os mais diversos e 
complexos neste setor-quanto por essas observações atinen
tes à capacidade de organização de_ que o_ :Br~il deu mostras 
por ocasião da realização desse evento. 

O SR. JOÃO FRANÇA- Agradeço a V. EX' o aparte. 
Srs. Senadores. é no rastro desse êxito sem _precedentes 

na' História do País, que eu gostaria de_reafii"mar uma tese. 
Falo no direito que todas as nações devem ter de explorar 
as suas potencialidades, sem constqmgim~l!t<?s.. . __ 

Não me refiro à exploração predatória qüe' destrói o meio 
ambiente, falo da exploração racional, aquela que tem em 
mira o desenvolvimento da região, aquela que olha o longo 
prazo sem esquecer o momento presente. ____ _ . _ 

, Esse ponto de vista coincide, aliás, cont·Õ do governo 
norte-americano. O Presidente Bush, em sua rec;ente visita 
ao Brasil, frisou este argumentou: "cada paíS -deve explorar 
racionalmente suas riquezas." No caso do Brasil e, especial
mente de meu EstaCo, esse princípio deve ser Pãrticulannente 
visto, pois, tendo parte do território ocupado pela floresta 
Amazónica e parte destinado a reservas ianoVtâmi, Roraima 
viu-se de pés e mãos atados. De um lado os ecologistas xiitas, 
para quem a floresta deve ser envolvida por uma redoma, 
de outros; os defensores da causa indígena, para quem a maior 
reserva de cassiterita do planeta deve ficar intocável. 

Nesse particular, Sr. Presidente, a imagem que o Brasil 
moldou na Rio-92 veio em auxílio de Roraima, não ·sendo 
visto mais como vilões da ecologia mas. ao contrário, ·como 
defensores do meio ambiente. Podemos implementar projetas 
de exploração racional de nossas riquezas. 

-·:Nesse sentido,_ aliás; apresentei.projetos d~ lei que dis
põem sobre a mineraÇão em terras indígenas. Nele apresento 
parâmetros, para que a exploração das jazidas existentes seja · 
baseada em dois princípios essenciais, o·mteresse das cOmuni~ 
dades indígenas aliado ao interesse nacional. 

Nobres Senadores, como amazônida, não_ posso deixar 
de registrar meu enorme interesse pela conVenção da biodiver
sidade. É justo que países que preservarem intoca:das diferen
tes formas de vida, países que dispõem de banco de dados 
genético capaz de curar males presentes e futuros, conhecidos 
ou nem sonhados, é mais do que justo, Sr. Presidente, é 
humano, que usufruam dos resultados da pesquisa· feita com 
essa vida tão custosamente preservada. 

Afinal, esse superávit de vida colocado à disposição da 
humanidad~ teve um custo eleyado, teve e tem. Pagamos 
Conta com a vida de nossas crianças, a saúde de nossos traba
lhadores, a juventude de nossas mulheres, a dor do nosso 
povo. 

O Sr. Marco Maciel- Permite V. Ex• um aparte1 

O SR. JOÃO FRANÇA- Pois não, nobre Senador. Ou
ço, com muito prazer, o aparte de V. Ex~ 

O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador João França, eu 
me aprestava para aparteá-lo quando tive que tratar de um 
problema relativo à Liderança. Daí por que eu não pude 
produzir, quando V. E~ desenvolvia a parte introdutória do 
seu discurso, as congratulações pelo tema q~e V. Er traz 
na tarde de hoje. Eu tive a oportunidãde d-e comentar, ainda 
durante a realização da Eco~92, o êxito COiD que·se estava 
revestindo a referida Conferêncía. Posteriormente, pela voz 
do nobre Senador Coutinho Jorge, digno representante do 
Estado do Pará nesta Casa, novas achegas, com muito mais 
profundidade, foram trazidas ao tema. O nobre Senador Cou
tinho Jorge- que inclusive foi autor' no senado e por exten
são no CongteSso~ de iniciativas muito lúcida_s, voltadas para 
que o Congresso .Nacional acompanhasse mais de perto o 
desenvolvimento da Eco-92- fez, aqui, uma série de consideM 
rações sobre o quanto a realização dessa Conferência foi"im
portante para o País. E V. Ex~, agora, complementa todo 
um ciclo de observações sobre o mesmo assunto. Lamento 
não ter podido aparteá-lo desde o início do ·seu pronunciaM 
m~vto, quando V. Er se referia a um assunto com o qual 
concordo integralmente. Quando fomos para a Eco-92, a ima
gem do País era uma. Saímos dela com outra imagem. Aliás, 
isto me faz lembrar uma frase do Presidente Fernando Çollor 
de Mello, no disç:urso inaugural da referida Cónferê_ncia. Sua 
Excelência dizia2 como que anteVendo o futuro, que, quando 
a conferência encerrasse, voltaríamos para nossos lares.vendo 
um mundo diferente. Se isso não foi verdade para o globo 
como um todo, para a sociedade internacional em toda a 
sua extensão, o foi certamente com relação ao Brasil. O Brasil 
conseguiu vender - se_ me permite V. Ex~ a expressão ~ 
uma nova: imagem, uma imagem corre~3:; a~equada de como 
estãmos tratando a questão ambiental. O mundo saiu com 
uma visão diferente do País. Se o mundo não saiu pensando 
diferente da _questão ambiental, e talvez isso tenha o_corrido, 
se isso não aconteceu, certamente o mundo .saiu vendo o 
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bem melhor do que no passado. Deixa_mos de ser um País 
que excluía os índios da participação s.o_cial; deixamos de ser 
um País que destruía as florestas e contribuía significatiVa
mente para aumentar o buraco na camada de ozónio; deixamos 
de ser um País predador, inclusiVe um País que dizima: a 
sua fauna, para ser um PaíS que, certamente; vai sediar algum 
órgão internacional que a ONU vai constituir para tràtar da 
questão ambiental. 

Sem querer alongar-me nas minhãs cOnsicteraÇóes, gosta
ria de dizer a V. Ex• que tambéin me pareceu muito importante 
tennos conseguido fazer com que a Conferência concluísse 
com a aprovação de certas matérias; inatêrias ·que ilão tivêram, 
ainda, o desejado reconhecimento internacional, como aquela 
relativa à biodiversidade. Mas discutimos e aprovamos con
venções muito importantes~ -inclusive, para citar apenas uma, 
a que é uma bíblia para o Sécillo XXI, se não já para este 
século, relativa àquilo que - se não me engano o Senador 
Coutinho Jorge conhece bem_a_Agenda-21. Co_m e.ssa Agenda, 
temos praticamente - permita-me essa expresSão jurídica 
- um vade mecum de como tratar a questão ecológica assei:. 
ciada à questão do desenvolvi_me_nto, porque também nós não 
podemos nos quedar numa postura que eu chamaria natura
lista. A natureza está aí e tem que ficar. Não é bem assim, 
porque não podemos deixa;r_ de reconhecer _que essa postura 
naturalista é incompatível com o desenvolvimento científico
tecnológico que o mundo conheceu np_s_ \)1tlJDOS anos. É neces
sário que consigamos viver em harmonia coni a D.atureza, 
mas, ao mesmo tempo, modificando-a, -fa.Z_c:?_Ii~6 com que ela 
possa ·contribuir Cada vez mais para uma sãudável política 
de desenvolvimento. Da_í por que essa-conferência, significati
vamente, não era só para ecologia; diferentemente do que 
aconteceu em Estocolmo, em 1972,_era urna conferência para 
estudar ecologia e desenvolvimento: Co:I'J.seguimos~-riessã: cón
ferência, Começar a· desenhar,_ se assim cómo diier, um novo 
conceito de desenvolvimento; um conceito de desenvolvimen
to que associa as compon-entes sociais, ecónômicas, culturais 
e porque não dizer até religiosãs, uma· cOmponente ecológica, 
de integração do home_m com e meio ambiente. Como já 
se escreveu sobre os direitos do homem e do çi_<l~dãQ, agora 
cogita-se fazef os-direitos da terra, ou seja, um estatUto da 
terra que esteja em sintonia com o_s direltos.clo b,om~Il).. ,E. 
quem sabe dessa simbiose~ dessa associação entre Terra e 
Homem, entre meio-ambiente e desenvolvimento, não cons
tr~iremos em nosso PaíS Um prójeto de desenvolvimento que 
seJa modelo a ser observado por outras nações mais afluentes 
e que, por isso mesmo, são mais influentes'? Por isso, nobre 
Senador João França, cumprimento V. Ex' por ter-traZido 
o tema a debate no Senado. Trata-se_ de matéria que ainda 
não foi devidameiite discutida nesta Casa. E V. E~, como 
representante de um jovem Estado da Federação, que tem 
questões agudérrimas, dramaticamente importantes nessa luta 
do equilíbrio pelo equilíbrio entre homem e natureza, entre 
desenvolvimento e meio ambiente, V. Ex• não podia ficar 
calado, como efetivamente não ficou, trazendo SUbsídios e 
observações muito importantes Sobre o que se realizou na 
Eco-92. Felicito-o, portanto. Creio que esse é o sentimento 
da Casa, pelos apartes que pude ouvir, e faço votos para 
que esta questão seja de fatp analisada nesta Casa, porque, 
quando se fala em desenvolvii;nento, sempre tendemos a olhar 
só a questão económica ou, quando é o caso, Ver tanibém 
a questão - que é importantíssima - sociaL O desenvol
vimento é algo muito mais complexo, muito mais abrangente. 
Aliás, se não me engano, foi Paulo VI quem disse que o 

verdadeiro desenvolvimento é aquele que promove a realiza
ção integral do homem todo e de todo homem! Ora, se esse 
conceito de desenvolvimento é o correto, não podemos des
prezar a componente ambiental. Por isso, encerro o m.eu'apar
te, apresentando_meus cumprimentos a V. Er" pelo discurso 
que produz na tarde de hoje e faço votos para que V. E~ 
traga outras vezes esse .tema à discussão, porque é um teni.a 
cujo debate não se _esgotou em itosSo País. Pelo contrcirio: 
trata-se de um tema que precisamos Sempre estar a di~_ÇUür 
a ap~eci"ar, par~ formular sobre ele uma política que sej~ 
consistente e articulada _com as aspirações do povo brasileiro. 

O SR. JOÃO FRANÇA - Senador Marco Maciel, agra
deço a V. Ex• o aparte, que engrandece o meu pronuncia
mento. Quero dizer a V. Ex~ que essa reunião deixou bem 
claro que a imagem negativa que o _nosso BrasiL tinha l;i fora 
já não e:dSte mais, o Brasil não é como eles imaginavam. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. EX' um a(Hifté? 

O SR. JOÃO FRANÇA - Com prazer, ouço o aparte 
de V. Ex• - -

O Si-. Mansueto de Lavor- Senador João França, quero 
também congratular-me com V. Ex~ pelo pronunciamento que 
faz nª- tardç dç hoje. Conforme já foi .frisado pelo Senador 
Esperidião Amin, o Brasil, apesar da fase crítica por que 
passa, por motivos· já conhecidoS de todos nós e por outros 
motivos que se conhece a ca._da dja, demonstrou, nessa reunião 
internacional da QNU, a sua capacidade de organização e 
de objetivos. Essa conferência deve, realmente, ser um de
monstrativo. de quC: o povo brasileiro, suas representações, 
seu corpo dtplomáttco, segmentos do Executivo e do Legis-· 

, lativo se colocam a nível dos países mais avançados em termos 
de grandes realizações e eventos ;mundiais. 

Daí o sentido do pronunciamento de V. Ex~ na tarde 
de hoje: registrar, mais uma· vez, a importância da realização 
recente da Eco-:"92, trazendo_ a este plenário o debate sobre 
os seus desdobramentos. Mas V. E~ lembrou a presença do 
Presidente Bush nessa Conferência Mundial sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. Claro que o Presidente Bush 
não .é o meu guru político, mas tomou uma atitude aparente-

-_ mente contraditória, pois veio contradizer a tese e a proposta 
da biodiversidade. No entanto, .há algo de importante no seu 
gesto: -ele veio como líder, demonstrou _que de fato exerce 
uma liderança e defendeu os interesses do seu povo, sem 
nenhum constrangimento, sem consultar a que ONGs, a que 
organizações não-governamentais ou a que organizações go
vernamentais estava contrariando. Veio,_ detl o seuJecado, 
tomou a sua posição nítida e clara e voltou para o seu País. 
Eu gostaria que o Brasil também assumisse posições bem 
claras, pois algumas delas não_estão. E_ uma é _a respeito de 
um problema que afeta enormemente o seu E.stadQ: a que$tão 
da reserva Ianomami. Como __ é_, afinal de contas, esse decreto 
do Presidente Collor foi para valer mesmo ou foi aperias uma 
maneira de atrair simpatias de segmentos int~rn_acio_nais, para 
que o Brasil não fiqu-e com a pecha de assassino de índios. 
Em matéria de índios e de matar índios, os Estados Unidos 
is história negativa do que o Brasil. 

O SR. JOÃO FRANÇA- Mataram todos os índios, prati
camente. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Exatamet1te. Praticamente 
nãó existem m·ais. E conservou as reservas dos índios- ameri-
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canos --tive oportunidade de visitar ã.lgumaS- delas - em 
poucos hectares; são quéstões quase- de antrOpologia- do que 
mesmo de preserv'a_ção_de nações_ indígenas, conforme se diz 
aqui. Quero deixar bem claro que -s-ou favorável a uma reserva 
Ianomami que dê condições a sua sobrevivência, e .qu~·eles 
tenham o direito de manter naquela área o domínio contra 
incursões de aventureiros, de garimpeiros etc:.--Agora, se· essa 
reserva é ria propo:rçãó determinada pelo decreto presidenci~l, 
isso temos que discutir. Porque, se não me- engano, isso guase 
inviabiliza o desenvolvimento do Estado de Roraima. É- uma 
questão que tem que ser discutida clara ·e abertamente. Tem-se 
que assumir uma posição corajosa, definitiva. Parece-me que 
esse decreto foi mais para efeito externo~ porque, agora, não 
vemos o Executivo com o entusiasmo e_ com- a garra Cóin 
que assinou o decreto, defendendo-o. Na Câmara, foi apro
vado um decreto legislativo reduzindo a área. Aqui há outro 
projeto de decreto legislativo do eminente Senador César 
Dias. Precisamos votar conscientemente esse decreto. Não 
queremos votar uma área para a nação lanoffiami- maior do 
que ela possa manter ou de que ela necessite para a própria 
sobrevivência. Mas não queremos que essa -área seja menor 
do que exigem as necessidades de manutenção _daquele povo 
em condições dignas e de açorda com a Suoa CUltura. É impor
tante dizer isso, é imPortante enfrentar esse d~safiO;- coirio 
tantos outros. Outro desafiO-que se- refere à Amazônia- é a 
maneira de tirar proveito económico da flOresta sém devas
tá-Ia. O desenvolvimento da Amazônia nãó-pbde parar, mas, 
por outro lado, a devastação -nas florestas da Amazônia é 
um c-rime que tem que ser combatido. Em relação a _es~es 
dilemas-os nossoo- gOVernantes têm· que aSslirilir ·uma poSiÇão 
clara. É isso que estamos cobrando, a exemPlo do que fez 
o Presidente Bush que chegou aqui, e defendeu seus int_eres~es 
e não se preocupou se a:gtadava ou n-ão" ãgfad3.va. (l Brasil 
tem que tomar posições semelhantes, mas_,_é claro, de acordo 
com as aspirações da sociedade nacional, que não quer assassi
natos de índios, mas também não quer colocá-los como seres 
fora de qualquer lei, e quer também o desert~oJv~mento racio_
nal e integrado da Amazônia, inClusive o aproveitamento eco
nómico das florestas sem a sua destruição. Não se pode, como 
se diz, matar a galinha dos ovos de ouro.- É claro que a devas
tação das florestas amazóniCas inviabiliza també_m o desenvol
vimento daquela regiãO, mas considerar, como y. Ex~ afirmou, 
essas florestas santuários intocáveis é um absurdo, porque 
isso contraria o direito dos homens de sobreviverem dígna
mente e de terem um lugar ao sol, ao bem-estar que é desejo 
e aspiração de todos. O discurso de V. EX'" Sl!Scita todo~ esses 
questionamentos e é importante fiis3r -qüe _a eles devemos 
dar resp-ostas nítidas, claras, definidas, de acordo com as aspi
rações da sociedade brasileira e com o direito· ·que têm os 
habitantes da região ·amazónica de participai; c dos Deãs da sua 
própria região, de ser, como se diz, o topo de pirâmide da 
biodiversidade. Meus parabéns a V. J;:x•_ pelo disçurso impor
tante que faz na tarde de hoje. 

O SR. JOÃO FRANÇA- Senador Mansueto de Lavor, 
agradeço a V. Ex~ o aparte, que abrilhantou meu pronuncia
mento. Como V. Ex•, eu também acredito- _que o- Pres~~~nte 
da República quis angariar a siinpatia extema,-qU'àridci delimi-
tou uma área contínua de 9 milhões e 400 mii -hectares para 
abrigar 3.860 íridios Ianomami. É um absurdo _que vai inviabi
lizar o desenvolvimento do nosso Estado. 

Agradeço, mais um_a vez, à Presidência. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela Filho. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO (PSDB -AL- Pro
nuncia o seguinte_discur'so.) -Sr. P.i;esideõ.te, Srs. SenadoreS, 
com confianÇã e eritusiasmo, comunico ao Senado Federal 
que estamos montando nas ruas de Maceió uma nova tribuna 
e cavando em suas ruas uma nova trincheira de antigas e 

-queridas causas._ Vamos defend~r a dignidade e a seriedade, 
o resgate a:dministral:ivó de uma cidade -ao longo dos anos 
sucateada pela incompetência, e~-vamos plantar nas- ruas a 
restauração moral de um povo violentado em suas tradições 
de dignidade e decência; e, mais do que iSso, confundidO 
maldosamente com salteadores de recursos públicos, convo
cado e apoiado pela mais ampla e expressiva união de Partidos 
de oposição, que já se formou em Alagoas, estamos subme-
tendo aos maceioenses- nossa candidatura à PrefeitUra de. Ma
ceió, no rastro da indignaçã_o __ Qilcional contra _a corrupção, 
na esteira da exaustão popular diante da incompetência admi
nistrativa:; na 'seqüência -'do clamor social contra as políti~s 

.. do autal Governo. --

0 Sr._Mauro Benevides- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
Senador Teotónio Vilela Filho? 

O SR: TEOTÓNIO VILELA FILHO- Com muita honra, 
nobre Presidente. 

O Si. Mauro Beneviiies -Senador Teotó.nio~Vilel; Filho: 
deixei a cadeira presidenCial para poder aparteá-lo e saudar 
a decisão do meu e do Partido de V. Ex~ em lançar a sua 
carididatura à Prefeitura de Ma~iQ. Pelo se_u talento, compe
tência e espírito público, estou certo de que os seus coesta
duanos, na manifestação soberana das urnas, haverão de guin
dá-lo, merecidamente, à chefia .da municipalidade de uma 
das mais belas capitais brasileiras. Aceite pois tneus cumpri
mentos e votos de felicidade. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO - Muito obrigado, 
-eminente Presidente Mauro Benevides pelo honroso aparte 

de V. Ex+ 

O Sr. Divaldo Suruagy -Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Teotónio Vilela F:ilho? 

.. O SR; TEOTÓNIO VIL ELÁ FÍLHO_: Com muita IÍon;a, 
nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy ~-Senador Teotonio Vilela Filho; 
V~ E~ traduz com-muita fidelidade o caos implantado em 
Maceió e em Alago as nas administrações de Fernando Collor 
como Prefeito e Governador. Sabemos que o destruir é bem 
i:nais fáCil do que o construir. Co:Ó.fesso, entretanto, que jã.niais 
imaginei que se desorgãnizasse, em tão pouco tempo, uma 
comunidade em sua estrutura administrativa, com_reflexos _ 
proíuiidãmente negativos nos canipos econôniico e-Soei~. A 
candidatura de V. Ex• à Prefeitura da Capital alagoana tem 
um sentido mais amplo do que uma simples vitória. Ela signifi
cará um basta a tanta cornlpçãó e-~desacerfõs.- Séfâ -a gTande 
resposta do povo alagoano, representado pelo eleitorado de 
Maceió, ao aviltamento da imagem do nosso povo em nível 
llack>nal. Ela terá um sabor de desagrado. Congratulo-me 
com V. Ex• pelo impõrtante depoimento que oferece ao Sena
do da República e reafirmo. o meu total engajainento em 
sua campanha. Concluo afinnando que não lutamos contra 
homeils; estamos lutando pelos valores maiores da sociedade 
alagoana. 
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O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Muito obrigado, 
:qobre Senador Divaldo Suruagy, pelo enriquecedor e opor
tuno aparte de V. Ex• 

Essa candidatura,_ por _"ism-:mesm-o,--em-bora munidj)3.1, 
guarda em si uma in.ãrrenâável dimensãO- Qacionã.I pelo que 
representa de clara e frontal oposição às políticas, mas, sobre
tudo, à prática do Governo Federal e-de seUs representantes 
estaduais e municiPais. Essa candidatura- terá a marca âa con
fiança no processo eleitoral, como instrumen~_ pacífico de 
transformação social. Crenios no voto e na viabilidade admi
nistrativa do Estado e do MunicípiO, até porque cremos fifme
mente que a crise do Estado brasileiro não se· exaure em 
seus aspectos meramente fiscais; e extrapola até mesmo as 
viciadas estruturas do Estado_. 

O SR. Esperfdião Amin - Permite-me um aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FÍLHÕ :.:. COm muito pra
zer, nobre Senador Esperidião Amin. 

O Sr. EsperUUáo A_min :-Ciente d~-'dispOsiÇã:O que V. 
Ex .. enuncia, de disputar o pleito municipal, eu me permito 
interrompê-lo para fazer dois comentários: - · -~--

0 SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO - Com muito pra-
zer. 

O Sr. ESperidiii.o Amin -=--~- ambos_s<lo :estimulantes, 
são de incentiVo. Fui prefeito, dua:s vezes, d-a Capital de Santa 
Catarina; no período de 1975 a ·1978 e no de 1~89 a 1990. 
Quero dizer que V. Ex~ deve arrostar esse desafio com o 
entusiasmo que o C:ar"actéiiZa, com o espírito de nliSsão que 
herdou e que honra, porque o cargo de prefeito, Senador 
Teotónio Vilela, ainda que aparentemente seja o terceiro na 
escala hierárquica da suposta objelividade na Federação, é 
o cargo que apresenta os desafios mais vivos -e- vívidos. O 
cargo de prefeito, Senador Teotónio Vilela, tem inerente no 
seu exercício a energia decorrente do atrito, da luta e da 
busca que quase que diária da resposta aos problemas da 
população. E., portanto, o desafio mais fascinante que qual
quer cargo público pode oferecer. Por isso, a primeira palavra 
é de estímulo, e a segunda - e é por isso que riie apreSSei 
em aparteá-lo - é que independente de qualquer conside
raçã-o de natureza político-partidária, n~gion-al ·ou local, vejo 
com profundo respeito o enunciado da intenção de V. Er, 
um Senador da República, o mais jovem da Casa, anunciar 
com a fé-inabalável do Benjamin -rio ca-sO, do Senado, 
como o Benjamin da Bíblia -a crença nas instituições demo
cráticas, na valorização do cargo público -·no caso, no ca:tgo 
-de prefeito. Por isso, independente de qualque! colocação 
de natureza política, e muito menos partidária, congrarulo-me, 
aplaudo a disposição de V. Ex~-e-desejo-lhe, de coração, boa 
sorte! 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Fico muito hon· 
rado e agradeço o estimulante __ aparte de v: Ex•, Senador 
Esperidião Amin. · ·· · · · ' · - · · · 

Maior crise é a crise de confianç:i. E a;'-ci1Se- ln""iis cOm PiO
metedora é moral. 

Desacreditado pela incÕmpdéncia admiÍlistrativa, enla
meado pela corrupção, o Estado brasileiro ·viVe ainda uma 
profunda crise de identidade que a Nação não- tem discutido 
com a indispensável profundidade. 

O GoVerno·- Collor tem-se einpenhadCl e-m desn:wõ.tiir, 
desmantelar e sucatear todas as estruturas de serviços do Esta-

do, numa perversa e iníqua Continuidãde do caos que espalha 
no rastro dos seus passos. 

Foi assim na Prefeitura de Maceió; foi assim no GovernO
-de Alagoas; está sendo assim na Presidência da República 
dos dias atuaís. O neoliberalismO caolho, com a sua equivo
çada teoria do Estado mínimo, parece transferir ao mercado 
funções básicas do Estado, co-mo a prestação de serviços essen-

-clais ~ a mediação de conf1itos sociais. -_ 
O merCado poderá ajUstar O cOnsumo, mas jam3is adm.i-_ 

nistrará a justiça social; nem repartirá, igualmente, _o desenvol
vimento. O aProfundamento de tais políticas nos leva, inevita
-velmente, à antevisão de que ao final do Goveino- Collor 

· pouca coisa sobrará: ·a Nação terá perdido a confiança; o 
êstado terá perdido não oS penduricalhos Onerosos e desneces
sários, mas estruturas indispensáveis e miniinaífierttê eficiên
tes. Nada haverá, pOis depois de CC?_llor nada costuma sobrar! 
·- Esta candidatura, Sr. PresideOte, por isso mesmo, dá 

-seqüénCíáà luta que tivemos em 1989, na eleição presidencial, 
quando, quase solitário entre os alagõanos com- mandatos, 
saímos às ruas para dizer ao povo- ·de Alagoas e do Brasil 
que a candidatura CoUor não era o melhor caminho nem 
para Alagoas, nem para o País. 

Nossa consciência de cidadão e a responsabilidade polítiCa 
que os próprios alagoanos nos ~enfiaram com o niandato de 
Senádor exigiam de nós a coragem cívica de fícar erit IitlriOfi3., 
de~ arrostar a incOmpreensão. Naquele momento, a mistifi
cação e a mentira triunfaram, mas não rios venceram nem 
silenciaram o BraSil. A Hls~ória mostrOu, mais cC:do do que 
temíamos, que estávamos certos. Q Brasil vive, perplexo, 
p mesmo caos administrativo, o mesmo engodo político e, 
sobretudo, o mesmo pântano morã.l em que patinOU Alagoas 
durante todo o Governo Collor, com uma única e decisiva 
diferença: de que o Brasil tem uffia imPrensa livre, indepen
dente e investigadora, enquanto Alagoas viveu, sob o Governo 
Collor, o controle férreo e absolUto da comunicação, que 
ele dominava e amordaçava. 

Não relembro a História, Sr. Presidente, com o tom pre
sunçoso da vitória, muito mettos com o p!opósitq equivocado 
de_ discriminar os que, ontem, se deixaram sec;luzir pela pro
me-Ssa vaga- da restaUração morãl e da reconstrução nacional, 
mas que logo _perceberam o l9gro que lhe armaram. Derro
t:t.dos foram tOdOs os brasileirqs; traído foi todo o Brasil. 

Nosso palanque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fincado 
em·Aiagoas, mas espraiado pelo Brasil, teni a marca-do incon
forfl!isino cívico; guarda a amplidão do sonho e a dimevsão 
da esperança. Lá estão os trabalhadores, sufocados pela per

--versidade da polítiCa econôriliCa, inatriz da recessão e da fome. 
·Nosso é também o grito dos trabalhadores $em emprego ou 
dos que choram no soluçar dos s-eus filhos pela fome insatisfeita 
e-pelas necessidades postergadas. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex! um aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Ouço V. Ex• 
com prazer. _ _ __ _ ~ 

~- --~-.Q &r. N~I~ÕD: Càrneiro__~~ V~ }$~·~me perffihe u~a _evoça
ção--? Quando _o vejo na tribuna, com a- mesma diSposição, 
o m.e_sq::to ent~u~iasmo, q _I_ILesm9 espírito públíco, recorçlo-_me 
dp velho T~oté)nio Vil~la, meu Çompanheiro nesta Casa, que 
aqui deixou traços imorredouros do seu amor· ao País e dos 
seus serviços à causa democrática. Fico pensando se V. E~, 
a9 pleitear o Gov·erno" de M_aceió, não desfalcará esta Casa 
de um dos seus mais brilhantes elementos·. Sei Que ó seu 
dever é para com o seu município~ com· a sua teria, com 
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os seus conterrâneos. Mas lamentamos e ficamos nesse dilema, 
•áqúele dilema que um poeta do século passado recordava: 
•Será- nielhor que V. Ex• triunfe e deixe o Senado Federal, 
ou será melhor deixar o Senado Federal para servir Alagoas? 
Não sou eleitor ein Alagoas; lame;nto não sé-lo, mas lamen
taria múito mais se fosse alago ano e não votasse em V. E~ 

. 'Estou certo de que o povo alagoano desfalcará o Senado 
Federal, mas levarã à sua Prefeitura o homem que pode conti
_npar, na sua terra, a trajetória brilhante de Teotónio Vilela. 
Parabéns a V. Ex• pela sua determinação. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO -Muito obrigado, 
Senador Nelson Carneiro, pelo aparte de V. Ext Esclareço 
a esta Casa que o motivo da minha candidatura se originou 
de uma convocação feita pela mais ampla e abrangente frente 
de oposição que já se formou em Alagoas. 

Alagoas vive dias difíceis e, nesse momento, é mais vítima 
db que o Brasil. Sofremos as conseqüências da brutal crise 
económica que aí está e que nos apanhou com as deficiências 
estruturais históricas que não havíamos conseguido superar: 
mortalidade infantil, analfabetismo e muitos outros indica
dores sociais negativos: E ainda temos que arrostar com -o 
ónus da injúria. -

Os alagoanos vivem tão ou-mais indignados que os demais 
brasileiros. Os alagoanos clamam para que essas denúncias 
sejam apuradas; para que os criminosos sejam conhecidos 
apenas como criminosos; para que os corruptos emporcalhem 
apenas os seus nomes e não confundam, com a prática de 
suas personalidades distorcidas, toda a história de um povo. 
E é esse clamor das Alagoas que me convoca para começar 
um tempo novo e mostrar, com a confiança, com o despertar 
da crença na democracia que é possível fazer política com 
seriedade, que é possível fazer política com dignidade e com
petência. 

Obrigado, Senador Nelson Carneiro. 
O Sr. Mansuetode Lavor-Permite-me V. Ex~ um apar-

te? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO - Pois rião, nobre 
Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Senador TeOtónio Vilela 
Filho, quero, em nome da Bancada do PMDB no Senado, 
levar a V. Ex• o apoio, O estímulo e a manifestação de votos 
de pleno sucesso nesse seu arrojado empreendimento político
eleitoral. V. Ex• comunica à Casa que é candidato à Prefeitura 
de Maceió, capital do Estado das Alagoas. Quero lembrar 
que, como Senador de Pernambuco, mantendo laços estreitos 
com o povo de Maceió e de Alagoas. Como todos os pemam
bucanos, sentimos com Os alagoanos aquilo que V. Ex' expres
sou nesse momento: o desejo de um resgate da verdade. E 
é preciso também dizer a V. Ex~ que queremos, realmente, 
que o espírito da verdadeira República das Alagoas se espalhe 
por todo o País. Qual é essa República das Alagoas? É aquela 
que o seu saudoso pai, Senador Teotónio Vilela, pregou a 
todo o País. Essa ê a República de Alagoas; ligada àbistória 
de luta libertária do povo alagoano, dos seus próceies. A 
história da República brasileira está estreitamente ligada à 
história de Alagoas; uma história honrada, de muitas lutas 
em defesa da causa pública e de ideais elevados. Por isso, 
quero dizer a V. Ex•, em nome da Bancada do PMDB, que 
a sua candidatura a Prefeito de Maceió está na linha do resgate 
daquela dívida a que se referia o velho Teotónio Vilela; princi-

palmente a dívida social e moral, como V. Ex~ dissse muito 
bem. 

Mas é preciso lembrar também que V. Ex• é o candidato 
do nosso Partido, candidato do_ PMDB, apesar de ser o candi
dato do PSDB, que é a sii3. legenda; mas é candidato também 
do PMDB, e sei que tod~s as forças que constituem o no_sso 
partido no Estado de Alagoas, e principalmente Maceió, estão 
lutando pela sua eleição. V. EX' é do PSDB e do~PMDB; 
é um candidato suprapartidário; a sua candidatura é <r desagua
douro de todas essas correntes de opinião, de todas as forças 
políticas que querem o resgate do nome -glorioso do Estado 
-de Alãgoas no conceito da sociedade brasileira. 

- V. Ex' tem razão. EsSa candidatura é importante, é funda-
mental. É como em ·Pernambuco, no Recife, onde a candi
datura do PMDB, de Jarbas Vasconcelos, te!TI o apoio do 
PSDB que ofereceu, inclusive, um nome de extraordinária 
tradição política no Estado, o do Dr. Sílvio Pessoa, presidente 
da Seção Estadual do PSDB em Pet:ilamhuco, para candidato 
a vice de Jarbas Vasconcelos. Há portanto, intercâmbio entre 
as duas legendas e entre os dois Estados: entre o- PMDB 
e o PSDB, e entre peinambucanos e alagoanos. Nós não 
só torcemos por V. Ex•, mas também desejamos que aquilo 
que já, politicamente, se viabilizou na candidatura, no lança
mento da candidatura de V. Ex• tenha a sua concretização 
eleitoral no dia 3 de outubro, para a felicidade do~ povo de 
Maceió e de Alagoas e para o resgate da tradição da luta, 
da história, da seriedade e da ombridade do povo- de seu 
Estado. _P~rabéns a V~"-E~, Senador Teotónio Vilela Fjlho. _ 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO - Muito obrigado 
pelo aparte, nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Coutinho Jorge - Perm]te--Iile urri- aparte, nobre 
Senador Teotónio Vilela Filho? 

O SR. TEOTÓN.O VILELA FILHO - Pois não, nobre 
Senador Coutinho Jorge. 

O Sr. Coutinho Jorge -~Senador Teotónio Vilela, V. 
Er" hoje, faz duas comunicações. A primeira, na Verdade, 
em forma de critica, a respeito da situação caótica em que 
se encontra_ à adminisfração pública federa},_ na pessqa d(_) 
Presidente da República. E V. E~ tem autoridade para aqui 
trazer essas considerações, levando-se em conta que V. Ex~ 
q conheceu, vivenciou a sua experiência como prefeito, como 
governador e hoje como_ Presidente da _República. O Brasil 
passa por uma situaçãO- realmente difícil, diríamOs caótica, 
em que está em xeque a credibilidade do administrador públi
co, do homem que, eleito _pelo povo, traz decepções gravís
simas para quem o elegeu. V. Ex' fez, no seu discurso, comen
tários claros, precisos a respeito da situação nacional, mos
trando que precisamos reverter esse quadro, e o Brasil, como
uma República Federativa constituída de mais de 4 mil municí
pios, precisa c:-omeçar essa reversão necessariamente no muni
cípio que L .:~. célula da Pederação brasileira, é o local onde 
o povo mora, vive, tem- seus problemas e- a oportunidade 
de estar ligado ao administrador, que é o prefeito. Posso 
falar isso com certa tranqüilidade porque tive o privilégio 
de ser prefeito da minha capital, quando tive a oportunidade 
maior d~ dialogar, de discutir, de sentir de perto a proble
mática, as dificuldades, e juntos, prefeito e comunidade, tentar 
uma solução democrática que contornasse_ os problemas ou 
minimizasse as dificuldades. E, inequivocadamente, meu caro 
Senador, uma experiência fasCinante, estimulante e desafia-
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dera que V. Ex• assumiu o compromisso de aceitar. Na verda~ 
de, é uma convocação em que os partidos, conscientes do 
seu Estado, do seu Município, Maceió, querem- assumir, nó -
sentido de mudar e de reverter esse quadro nacional, que 
tem o pior rebatimento em seu Estado_e na_sua grande capital, 
Maceió. Portanto, nobre Senador Teotónio Vilela_Filbo, co
nhecendo o talento de V. Ex• e os ideais que abraça, sobretudo 
os que o seu pai defendeu para o seu Estado_ e para todo 
o País. V. Ex• tem Uma grande e importante responsabilidade: 
a de ganhar as eleições e ajudar e a colaborar na mudança 
desse quadro caótico em que se encontra a administração 
pública brasileira. 

Por certo, Maceió será honrada com a sua administração. 
Tenho certeza, por tudo o que representa-; que teremos uma 
etapa nova na vida do seu Estado e, quem sabe, na vida 
do nosso País. É no município que ·começahtb-s as· grandes 
transformações, é no município cj_Ue o povo se encontra; õride 
o povo vive, sofre e que o povo quer alguém sério, competente 
administrando realmente aquilo de que o povo piecisa. Para
béns pela sua determinação; pelo seu compromisso assumido 
com o Brasil, com o seu município, com o seu Estado. Faço 
votos de que Deus o inspire, que V. Ex~ ganhe a eleição 
e faça uma grande administração em· favor de Macetó. Por 
certo, no mundo espiritual. o nosso Teotónio Vilela está vi
brando vendo seu filho continuar o seu grande trabalho. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- MuitO obrigado, 
nobre Senador Coutinho Jorge. Estive em Belém ·quando V. 
Ex~ governava aquela cidade e testemunhei, de perto, o entu
siasmo, o empenho' e o espírito democrático COiil que V. Ext 
conduzia os trabalhos da Prefeitura de Belém. 

V. Ex~ realmente está autorizado a me estimular. Tenho 
em V. E r um exefnplo a mirar quando assumir o comando 
da Prefeitura de Maceió. 

Agradeço o aparte de V. Ex• 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, est~o conosco, no palan

que, lá nas Alagoas, as mães que vêem os filhos morrerem 
como moscas, arrancados à vida ·pelas doenças da miséria 
e do subdesenvolvimento, registrados nos índices infames da 
mortalidade infantil. Nosso é o grito dos que, com o pranto 
dos inocentes, também clamam por vida e por justiça, marca
dos pela violência crua e despudorada; lá estão _os estudantes, 
violentados no seu direito à educação e obrigados a assistirem 
ao sucateamento quase irreversiVel da escola pública por parte 
do GovernO Federal, Estadual e Municipal que teimam em 
desmantelar o ·Estado. Nossa também .é a revolta dos que 
se sentem usurpados no seu direito à esperança e ao futuro; 
lá estão os funcionários públicos, achincalhados na sua digni
dade de trabalhadores, não apenas pelos salários perversa
mente comprim.ido~,_mas_sobretudp pelo cJe9Ç>che_~ p~la_!l_l!Al_Í
lhação dos que querem, em definitivo, sucã.tear e dilapidar 
o património público, em nome de interesses claramente escu
sas; lá estão cidadãos de todas as classes socjais, violentados 
em suas esperanças e em suas expectativas por governos que 
têm como marca o fisiologismo e a incOirij>etêricia e como 
prática a corrupção e o clientelismo. 

Sr. Presidente, é. nossa também a indignação dos que 
vêem o nome de Alagoas confundido com quadrilhas de saltea~ 
dores dos recursos públicos e usurpadores da dignidade; lá, 
no nosso palanque, estão alagoanos de todos os matizes, movi~ 
dos pela consciência de que só a unidade derrotará a prepo~ 
tência do poder político e o abuso do poder económico. Só 
a fidelidade aos clamores do povo alentará os desalentadores 
e dará esperança aos desesperançados. 

Apresento-me como candidato à prefeitura de Maceió 
com a noção exata do desafio que vamos enfrentar. V ~i s~r 
dura a luta, pois não têm escrúpuloS os que pavimentam cOm 
fraudes os seus caminhos. Vai ser desigual a luta, pois não 
têm limites os que fazem da fome a moeda da cooptação 
eleitoral. . , _ _ . 

Vamos, com a ajuda de Deus e a participaçãO do pov9, 
resgatar o presente e construir o futuro.- - ·-v~/f 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - V. Ex• me concede 
um aparte? 

O Sr. Ronan Tito -&n~4or Ferqando Henrique, gosta
" rià de precedê-lo no apaÍ:fe,- (iorque V. Ex• é Líder e, por 
isso, fechará com chave de.ouro o aparte. 

O SR- TEOTÓNIO VILELA FILHO ~ Senador Ronan 
Tito, concedo o aparte a V.- Éx~ -

O Sr. Ronan Tito- Senador Teotóilio Vilela, filho do 
Senador Teotónio Vilela. Creio que iSso bastaria. Para nós, 
que fomos seus colegas, colegas 'do seu pai, o_saudoso Teotônio 
Vilela, parece que só esse timbre seria suficiente. No entanto, 
-V .. Ex~ fez um acréscimo qUando deu continuidade àquela 
caminhada iniciada por Teotóriió Vilela. Tive o privilégio de 
carregar a mala do SenadorTeotóriio Vilela, em diversas cami
nhadas que ele fez por este País. Estivemos juntOs na Amazô
nia, na questão-das invasões de terras, na questão de reforma 
agrária; quando pensávamos que o regime militar deveria se 
reciclar e, num recesso Parlamentar, quando Teotônio Vilela 
saiu como caixeiro viajante, abrindo as prisões e contando 
para todo o Brasil o que acontecia lá dentro, quem as freqüeo~ 
tava. Era uma inversão ·de valores tremenda. Eu, então, ini~ 
ciante na polítiCa naquela época, pude ter o privilégio de 
estar aql~c;lo_ Qe Teotó_nio Vil~la. Houve um momento extraor~ 
dinário para nós, de Minas Gerais-, quando quisemos instalar 
o PMDB no nosso Estado e Tancredo Neves liderava o PP, 
o ):'artido Popular. Nós, quatro parlamentares da área federal 
e trêS da área estadual, os que pennanec.emos no PMDB, 
precisávamos de um padrinho. Sentíamo-nos isolados, um 
pouco na contramão, porque .. o grande líder mineiro dizia 
que Se deveria criar um partido dé centro, um partido popular. 
Convidamos, então, o andarilho das Alagoas para que nos 
acompanhasse. Lembro-me, como se fosse hoje, de nossas 
viagens pelo interior, de automóvel, abrindo reuniões que, 
muitas vezes, não tivemos coragem de fazê~las públicas, por
que tínhamos medo de que a freqüência fosse pequena. E 
ele dizia: "Não se importem coin isso. Onde hOuver três ou 
quatro, gritaremos alto". E fomos para lá. Recordo-me do 
lançamento do PMDB na Assembléia Legislativa do Estado, 
g~'!t:t~<?_\!_~é!-~ntrevistadora chamou o Senador Teotóii:io Vile
la e disse: "V. -Ex:.-est"tdafalidO_ 30-VlVO-·'. -AO -que- ele-respon
deu: "Está bem, minha filha". Transmitindo diretamente da 
Assembléia de Minas, a moça fez a primeira pergunta: ~·sena
dor, o senhor não está lançando, patrocinando ou apadri
~nhando um partido meio pequeno?". Ele deu uma risada 
daquelas gostosas, como sempre dava, e disse: "Minha filha, 
os anjos nas~m pequenos, só os monstros nascem grandes". 
Desde então, aquele passou a ser o nosso lema e percorremos 
o interior, animados pela presençà de Teotónio Vilela. Éramos 
poucos? Nada! Éramos muitos, ·pois tínhamos à nossa frente 
o grande líder, Teotónio Vilela. Teotónio Vilela Filho, V. 
Ex~ tem uma 'responsabilidade enorme: dar prosseguimento 
à luta iniciada por Teotónio Vilela, de que V. Ex• não abriu 
mão. Poderia até fiCãr -deitado nos louros e dizer sempre "sou 
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filho de Teotónio Vilela", o que a muitos filhos bastaria. 
V. Ex• se candidatou, colocou o seu nome, foi eleito Senador. 
Nesta Casa, sempre teve- Uma posição digna do seu pai e, 
agora, disputará-_ como disse muito bem - no ninho da 
onça, a Prefeitura de Maceió. Senador, se tiver um cantinho 
no seu palanque, se me couber, coloque-me lá do lado. Se 
me quiser dar a palavra, usá-la-ei com muito prazer; se, iio 
r o : stemunho da minha presença, como fiz muitas vezes 
com '. 'eotônio Vilela, o pai, farei com a maiOr alegria, com 
o maic. r fervor cívico e Com ·a certeza de qUe ·estafei teSteiii_l.T-
nhandu a continuação da caminhada do grande andarilho das 
Alagoas, Teotónio Vilela. O m .. u abraço e toda a felici4ad~. 

O SR- TEOTÓNIO VILEL I. FILHO ~Muito -obrigiulo 
pelo aparte, Senador Ronan Tito. - -- --- -- -'-~ 

Quero, desde já, convocá R lo para o lançamento da minha 
candidatura, dia 13 de julho, quando faremos, em Macei6, 
um grande comício de desagravQ aAlagqas. ~ªt~@o presentes 
muitos políticos e artistas, alãgoanos e não- alagõan-os;-todos 
solidários com os alagoanos, porque, como v~-EX~ bem diss-e, 
~agoas é um mundo bem superior a essa famigerada Repú
bltca das Alagoas que aí está. Alagoas é o velho Teotónio 
Vilela, que, no momento crítico- da vida deste País, -n-ão ÍriectiU 
esforços para sair de canto a canto, ao custO até -da sua Própria 
saúde, de lugar em lugar, de consciência em cõnsciênciã le
vando a sua mensagem, q-ue restituiu um -pirigci- de-'esper;nÇa 
e de dignidade no coração de cada brasileiro. 

Não tenho a pretensão, não pretendo e nunca pretendi 
me comparar ao gigant~ Teot~nio-vilela~ M~s _f~ço questão 
de honrar, com dignidade, o nome que_carrego_.__ - _ 

Muito obrigado pelo aparte de V. Ex' 
Sr. Presidente e Srs. Setlãdores, lá nas Alagoas, no nosso 

palanque, e-starão alagoanos de todas as classes sociais, IDOvi~ 
dos pela consciência de que só a unidade derrotará _a prepo~ 
tência do poder políticO e o abuso do poder económico. 

Vamos, com a ajuda de Deus e a "jlarticipa-ção do povo, 
resgatar o presente e construir o futuro. O mais que quererrios, 
com a ajuda da ampla frente política e partidária que se formóu 
em apoio aos nOssos sonhos, é devolver ao povo a confiança 
que vem da fé; a fé que nasce da crença; a crença que repousa 
nos sonhos; os sonhos que brotam da esperança e da certeza 
de que, com ajuda de Deus e com a participaçãO-do povo, 
haveremos de resgatar em Maceió a seriedade, a dignidade 
e a competência administrativas. 

Maceió jamais voltará a ser a sede de quadrilhas, nem 
esconderijo t4 ., ladrões. Maceió não mais será confundida com 
d~ .... astrc ~uministrativo -nem com o desprezo por toda a sua 
formidável potenciali(l:_<"ln PCOI!VIL:.:a. n que falta a Alagoas, 
o que falta a Maceió hoje é o go.\,...._·no ::..:._{':':·e ao~--goVernO 
_que há, infelizmente, o que falta é vergonha. __ _ 

Volto às ruas para prestar contas de cada um dos volv::, 
de cada uma das esperanças que em mim os alagoanos deposi
taram em 1986. Levo-:lhes, por isso, os meus votos no Senado 
e na Assembléia_ Nacional Constituinte. Mas volto também 
como integrante desta Casa, com a consciênçia d~ que, nos 
meus at_os, será vista a Instituição; no meu passado e na minha 
prática, será julgada a representação popular._ Deus, que me 
deu a graça de não temer o passado nem ofuscar-me com 
a luz da investigação pública ou coletiva, Deus me assista 
para que, nas ruas_ e nas praças, meus passos e minha voz 
sejam antes fator de defesa e de respeito a esta Casa Legislativa 
e a seus integrantes. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Permite~me V. EX' 
~:1m aparte? 

O SR.:rEOTÓNIO VlLELA FILHO- Com milita honra, 
nobre Líder Fernando Henrique Cardoso. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Senador Teotônió 
Vilela Filho,_sabe V. Ext que fui um dos que mais o estimulou 
a que assumi~se a bandeira de luta na Prefeitura de Maceió 
nas próxi111as eleições. E o_ fiz coll} mtiitâ consciência das 
ra:zOes_-pelas quais apelava a V. Ex' Apelava não ao filho 
do Senador Teotónio Vilela, mas ao Teotónio Vilela Filho, 
u-q~. homem que tem um perfil político, hoje 1 marcado e desta-

- êaâo rio panorama brasileiro; um homem que acompanhei 
_lk perto na Ass_embléia Nacion~l CQp.stituinte e que vi _c_om 
que-denodo, com que empenho e com que entusiasmo defen
deu as causas mais consentâneas com o interesse popular e 
coro o interesse nacionaL Não me surpreende, portanto, o 
discurso de V. Ex~ hoje, que é um brado de alerta ao País, 
que é, ao mesmo tempo, uma exclamação de indignação por 
tudo o que está acontecendo em nosso País. Mas é também 
o candidato-que, aqui no Senado, mostrou capacidade legisla
tiva excepcional. Talvez o Senado ainda não_ tenha_ percebido, 
na sua inteireza, a contribuição de V. Ex~ num campo que 
_acompanho de perto, que é o da defesa da questão energética. 
Quando tivermos maior vagar para nos_ debruçar sobre.o que 
foi feito nessa matéria, qual foi o esforço do Senado para 
rever a matriz energética brasileira, veremos que os projetas 
de V, Ex~ contam entre aqueles que inovaram. Eu próprio 
tive a honra de poder, junto com V. Ex' participar de um 
prõjC.to SObfe a _questão da conservação de energia e se"í que 
as iniciativas foram suas. Vi o tempO todo __ em que o acom
p~ulho - e faz muito tempo que eu o acompanho - com 
que dignidade V. Ex• se portou na questão política nacional. 
Proveniente de Alagoas, Estado que tem lutas terríveis, V. 
Ex~ soube sempre, ao mesmo tempo, criticãr aqueles que me
reciam a crftíca-eni píiineiro lugar, o Presidente da República 
-e defender o seu EStado, sem nunca ter perdido o equilíbrio 
e tendo se_mpre mostrado uma invejável independência. Quan~ 
tas vezes eu próprio fUi procurado por v: Ex~ pa:i'a alertar~ine 
sobre um ou outro passo político que eu poderia dar ou deixar 
de dar. Quase sempre deixei de dá~lo graças aos conselhos 
e ao conhecimento de fatos trazidos a mim por V. Ex~ Por 
todas essas razões, não tive um momento de dúvida ao incenti
vá-lo para que aceitasse a candidatura. E hoje felicitO~ine, 
porque a candidatura de V. Ex~ reúne, lá, em Alagoas, um 
arco de apoios _de_ que o Brasil precisa; precisa não só para 
Alagoas rr.ds também para todo u País, especialmente no dia 
de hoje, quando ao nosso lado corre_uma CPI onde fatos 
gravíssimos foram trazidos ao conhecimento do País. O exem
-plo de V. Ex~ juntaõdo forças, estimula a juntarmos as nossas 
fo:i"ças, para que possamos superar a irrieii.Sa -dificulaade por 
ntie pa~s_a: o "ªr~s~l. A-9 dizer --~e: es_timulei _ _v. Ex• porque 
o conuc...;o, -e de perto, não quero naturaJmente deixar de 
trazer a homenagem ao seu Estado e àquele que foi o inspi
rador de muitos, aqui: o Senador Teotónio_ Vilel_a. Saiba o 
nobre Senador que o seu Estado, até certo ponto, é um pouco 
meu. Meus avós são de Viçosa, terra de V. -EX' e terra de 
seu pai. De longa data, temos estreitas relações fincadas em 
rafzes comuns. 

Sei qUe Alagoas, mais do que merece, exige, requer, 
neste momento, que o Brasil inteirO faça justiça. As Alagoas 
dos Vilelas, as Alagoas do Senador Divalodo Suruagy,~(\S Ala
goas' de tantOs lutadores._ Não são as Alagoas da sem~ver-
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gonhice, da ladroeira, da imoralidade. São as Alagoas da 
dignidade. V. Ex•, que herdou de Seu pai essa bandefri, soube, 
como já disse o Senador Ronan Tito; elevá-la mais alto airida; 
porque em outro momento da história brasileira. V. Ex•·V"em 
de uma terra que deixou marcas profundas no País e vem 
de uma famt1ia ·que aqur rie"ste proprià Senado deixou marcas 
que são imorredouras. Não queria deixar âe me referir, já 
que _o Senador Ronan Tito mencionou, aO fatO de que o Sena
dor Teotônio -Vilela abriu as cadeias do Brasil para mostrar 
ao País o que nelas se passava. E no momento em que a 
primeira porta caiU para que ele entrasse eu estava ao lado 
dele. Foi na cadeia-do Barro Branco, em s-ão Paulo. Foi 
a primeira vez que se conseguia -rOnipii ãs amarias da ditadura 
e Senadores da República- eu era apenas· suplente; O Seria
dor Teotónio era Senador - entravam em contato direto 
com os prisiáneirOs; algUns dos -q-uais SãO hoje Deputado-s 
e estão aí ajudando a reconstruir a democracia. Isso foi eril 
grande parte obra do Senador Teotônio"-Vilela. Mas V. Ex• 
é candidato pelos méritos próprios, é candidato porque seu 
partido, PSDB, deseja sua candidatura, e é c~ndidato~ ·como 
disse há pouco, porque houve uma espécie de exigência de 
toda aquela parte do eleitorado de Maoeió, com o PMDB 
e com outras forças políticas, que hoje está disposta a mostrar 
que as Alagoas que queremos, as Alagoas brasileiras não 
são as Alagoas da vergonha, são as _Alagoas··cta dignidade; 
e essa dignidade será depositada nas· urnas, sufragando o nome 
de V. Ex• como prefeito de Macei6. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Estou muito hon
rado com o aparte de V. Ex~, meu Líder, amigo, confidente, 
Senador Fernando Henrique Cardoso. v_ .Ex•, como meio 
alagoano, tem sentido de perto o drama paJ1icular que_ vive 
o nosso Estado das Alagoas. 

Como disse há pouco, o Estadc;> de_ Alag<?as, _nesst:_episó
dio, é mais vítima do que o restante. do Brasil; e os_alagoanos, 
indignados, tão indignados ou mais que os brasileiros, clamam 
pela apuração das denúncias e para que os culpados sejam 
responsabilizados, independentemente de que república os 
patrocine, os convalide. 

Agradeço e fico muito horirado com O aparte de V. EX'-. 

OSR. JOSÉ FOGAÇA- Permite~meV. Ex> um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO -Concedo a aparte 
a V. Ex'!> - - -- _o, ____ !~ 

O Sr. José Fogaça - Gostaria de também somar-me aos 
diversos apartes feitos a V. Ex~ no sentido de cumprimentá-lo 
e estimulá~lo nessa luta que enfrenta com a coragem, a hombri
dade que caracteriza a sua história pessoal, do seu nome e 
da sua famflia. Algum tempo atrás, no Senado ·quando me 
referia ao seu pai~- ·numa oportunidade, disse que via nele 
um lavrador de auroras, um operário das li~erdades democrá
ticas. V. Ex~. filho de um homem tão sumamente importante 
para a histórfa do Brasil, teve a capacidade, á competência 
e a qualidade de acrescentar, de ir adiante,- de ir além, de 
dar passos firmes e decididos para cima e para o· alto. E 
V. Ex• se credencia, pelos seus próprios méritos, pelas suas 
condições genuii:J.amfmte -pessoais, para sei· "Prefeito o de Ma
ceió. Neste breve aparte, quero apenas dizer a V. E~ que 
sou frustrado em parte por não ser eleitor de Maceió e não 
estar colocando o· meu voto na urna; teria grande alegria 
em fazê-lo. Mas, de qualquer forma, coloco-me como um 
dos seus tanto"s cabos eleitorais que terá po{ certo' na sua 

cidade. _Quero desde logo dizer que fico extremamente _fe_liz 
e honrado com o fato de o meu Partido e o nosso Senador 
em Alagoas, Divaldo Suruagy, estarem cerrando fileiras éOíD 
V. Ex• nessa luta. Isso me deixa extremamente gratificado 
e deixa-me também a Certeza de que essas duas correntes 
de pensamento não têm direrença::. ou divergências Profundas 
eD.tre sl, elas são ocasionais e talvez temporárias. o· fàfd'~ 
que. no momento em que é ·preciso restaurar a dignidade 

_ Dão só de Alagoas, não só de Maceió, mas também do restãiJte 
do PaíS, o nOme de V. Ex•_ emerge como um símbolo. E 
V. Er diz que no dia 13 haverá um ato público de desagravo. 
Acho importante, mas quero dizer a V. Ex• que um Estado 
que já deu ao País Graciliano Ramos, que já deu ao Pa-íS 
TeotôiiioVilela, é um Estado que não precisa ser desagravado. 
E mais: tenho certeza que Maceió vai_ desagravar Alagoas 
elegendo V. Ex• seu Prefeito. Muito obrigado. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO -Fico muito hon
rado com o aparte de V. Ex•, nobre Senador José Fogaça. 

Sr. Presidente, se as restrições da vida afin-al não me 
permitem levar às ruas o brilho de um especial talento, que 
Deus _me ajude, sobretudo, a levar às praças a mensagem 
viva de que é possível se exercer um mandato público sem 
patinar-na lama que hoje enxovalha o mapa do poder. 

Saio à luta com a consciência do desafio que estamos 
enfrentando. Bá descrença e há desconfiança, mas apesar 
dos descrentes, eu creio! Apesar dos desco-nfiados, eu confio! 
E confio e creio", :porq-ue vejo ã -unidade do -meu povo" 'iib 
grito uniforme do basta; do basta à corrupção, do basta à 
inCompetência, do basta à omissão e à falta de vergonha! 

O Sr. Garibaldi Alves~ Filbo - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Mário Covas - Permite-me V. Ex' um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO -Pois não, nobre 
Senador Garibaldi Alves Filho. 

o Sr. GaribiddfMves Filho- Vejo que o SimadorMário 
Covas vai aparte-ar V. EXt, então fico na'éxpectãtiva, e áUvirC:i 
também, antes, o Senador Mário CoVas. --

0 SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO-Com muita honra, 
ouço o Senador Mário Covas. 

O Sr. Mário Covas- Senador T eotônio VIlela, é impres
sionante como em dois momentos sucessivos - certamente 
num terceito, já imediatamente após, ·este ....:... conseguimos 
conviver com duas situa_tões tão diametralmente e tão dramati~ 
camente opostas. Quero me penitenciar perãiite V. Ex~, pe
rante esta Casa, certamente perante Alagoas e Maceió pelo 
fato de não ter-podido estar aqui presente durante todo o 
seu discurso. Safpor alguns momentos da Comissão de Inqué
rito que apura acusações ocorridas na órbita de figuras ligadas 
ao- Governo, e venho a este plenário para encontrá-lo na 
tribuna. Não poderia deixar de •. neste instante em que V. 
Ex• nos anuncia a todos e às Alagoas a sua intenção e a 
sua candidatura à Prefeitura de Maceió, lhe trazer o meu 
abraço, a minha solidariedade e, sobretudo, a minha enorme 
alegria. Ali, cuida-se de apropriar os erros, as violências, os 
deSvic;>s em relação à melhor formação democrática e o reSpei
to ao voto popular; e aqui V. Ex~ nos traz o alento, a esperança, 
a clareza, a transparência de alguém que tem história-própria 
e, ãinda assim pode, a cada instante, dizer que é fruto de 
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uma cepa que no passado encantou esta Casa e toda a Nação 
brasileira. Ele, como V. Ex~, eram expressões da República 
de Alagoas, da República do Zumbi dos Palmares. Eu o vi 
na praça; com ele ali convivi, com aquele bigode à China, 
Com aquele perfil altivo, nos primódios e na madrugada do 
resgate à ditadura, combatendo a pata do cavalo, que ainda 
ali dominava, nas ruas de São Bernardo, por 'volta de 1978. 
Caus_ava:.rn:e espécie de onde aquele homem ia buscar tanta 
energia. A cada dia ele fazia questão de viajar para lá e voltar 
para Brasflia; e a cada dia o primeiro ·a chegar à praça era 
o velho Teotónio, Vilela. A sua vida foi u;na ime:g_sa aventura 
humana. Lembro-me de passar por ele e escutá-lo dizer, em 
determinado dia, qrie acabara de retirar a sua candidatura, 
que estava com um cancerzinho na _ cabeç~ e por isso Q.ão 
seria canÇidato. E este homem que, afinal, ofereceu esse perfil 
à Nação, que tem a sua história ligada a toda a retoiD;ada 
da liberdade como instrumento, como ferramenta da ação 
da cidadania, é um representante altivo que emprestou a nós, 
Congresso, a figura dó seu filho para perpetuar a sua obra. 
E hoje é Teotônio Vilela Filho que está na tnbuna reprodu· 
zindo a mesma postura, a mesma altivez· representando os 
mesmos prinCípios, projetando o mesmo tipo de pe:"..sonaliw 
dade, deixando claro que a dignidade e o caráter não decorrem 
de um discurso, mas de uma história de vida, de uma postura, 
da reação a cada momento em que a história nos convoca. 
Vi desde que V. Ex~ chego~ a esta Casa, desde o começo, 
a desenvoltura como agiu. Seria impossível renegar as origens, 
seria mesmo difícil nã_o ter o reconhecimento da dimensão 
que elas possuíam. Mas V. Ex• foi capaz de abrir Caminho 
próprio, espraiar a sua -própria personalidade, de nós trazer 
o exemplo de um homem que, tendo, ou vivendo à sombra 
de uma imagem tão digna quanto a de seu pai, ainda assim, 
era capaz de construir o seu próprio destino e afirmai" os 
seus próprios princípios. Hoje, V. Ex~ afirma a: Stirfeã.Dâidatura 
a Prefeito de Maceió, e sei que nisso se investe- mais- do que
a busca de uma prefeitura, sei que nisso "forÇas,-pessOaS, perSO
nalidades, histórias-se soirlam no-sentido- de_oferecer ao povo 
de Alagoas a contradita a essa corruptela, hoje chamada de 
"República de Alagoas" em nome da velha uRepUblica do 
Zumbi dos Palmares". É o espírito de luta que nasce dali, 
é a absoluta indignação com aquilo que representa a violência 
contra a vontade popular, é o sentimento de quem sabe que 
a história se escreve com atos,- cdm- aÇ6es, com reiteração, 
com história de vida, com passado, com o aval da afirmação 
do futuro, que V. Ex• se coloca como canclidªt_p. É para nós, 
seus companheiros do PSDB, entre os quais me incluo como 
o mais humilde, um motivo de profunda honra, de enorme 
significado, ter V. E~-como futuro Prefeito de Maceió. 

Sua candidatura não é apenas uma afirmação partidária, 
sua candidatura ganha uma dimensão nacional. Não se trata 
apenas de pesquisar um bom prefeito, um homem que passoU 
por aqui contando a história do seu conheci_m~nto técnico 
atavés de um tema que certamente não é da sua especialidade 
profissional, que se envolveu na fixação, no estudo, no dimen
sionamento de um perfil, de uma matriz energética nova para 
este País, que trouxe a sua -contribuição como pessoa e a 
sua afirmação como político, em cada um dos problemas que 
caíram dentro deste plenário, é mais do que isso, é a postura 
de um homem que sabe que é possível fazer política com 
honra, com dignidade, com consciência, um homem que afinal 
vai ser prefeito de Maceió, ni.as,- rilãis do -que-Isso, um homem 

·que vai resgatar para: Alagoas a dignidade da sua República. 
Um abraço do seu companheiro e a certeza da luta vitoriosa. 

O SR. TEOTÓNIO Vll.ELA FILHO - Senador Mário 
Covas, V. Ex• me emociona com o seu aparte e talvez não 
perceba, mas quando reverencia a memória do velho Teotônio 
está também se autO-reverenciando, porque eu o conheci pelas 
mãos do velho Teotónio e. sou testemunha da performance 
e do comportamento político de ambos, sobretudo quando 
defrontados com as opções entre as fortaleza, a força do poder 
e a aparente fragilidade da sociedade, vocês- ficara junto ao 
clamor dos oprimidos. Sou testemunha disso. Entre as benes
ses do Governo_ e as agruras da oposição, você e meu pai 
souberam flcar co_m o povo, com o grito do povo, com o 
grito das ruas. 

Desta forma, Senador Mário Covas, nesta tarde, no Sena
do Federal, só me rest_a lam._e_ntar que aquela luta bonita que 
travamos na campanha eleitoral, quando fiz o possível lá nas 
Alagoas, até incompreendido,_muitas vezes incompreendido, 
defendi veementemente o nome de V. Ex• para a Presidência 
da República.Tinha plena consciência do que estava fazendo. 
Cansei, ou melhor, quase canso de explicar aos alagoanos 
e aos _brasileiros que Alagoas não teria salvação se o Brasil 
entrasse pelo ralo; que a felicidade de Alagoas não estaria 
nunca independente da felicidade do Brasil, e que tínhamos 
que cuidar do Brasil para que as Alagoas pudessem ser benefi
ciadas com um processo _de desenvolvimento. Infelizmente, 
não fui compreendído~ Hoje, a História mostra, também, infe
lizmente, que nós tínhamos plena razão. Se V. Ex~ ganha 
aquelas eleiçõ_es, Sertador Mário Covas, _certamente estaria 
enfrentando seriíssimas dificuldadeS, o Hrãsil é um país difícil 
para ser resolvido. Ora, ora, mas teríamos um Presidente 
limpo, honrado, de mangas arregaçadas, ao lado_ do povo, 
discutindo as -questões, buscando encaminhamento para esses 
problemas sériás e nós estãríail:i.os, hoje, vivendo uma solida
riedade nacional em tomo do futuro de um País, Mas, chega
remos lá, não poderemos nunca abdicar das esperanças. E 
ê·neste sentido que volto às Alagoas, convocado para a Prefei
tura d~ Ma_ceió, para restaurar --como bem disse V. Ex~ 
- a dignidade, a seriedade e a competência administrativa 
na prefeitur~ da minha cidade. 

Muito obrigado pelo honroso aparte de V. Ex~. Senador 
Mário Covas. 

QSr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me permite um aparte, 
nqbre._ Se!J.ador? - -

O SR. TEOTÓNIO VH.ELA FH.HO - Pois não, nobre 
Senador J utahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Teotônio Vile
la Filho, depois de diversos apartes que V, Ex-1', _merecida
mente, recebeu dos seus colegas e muito especialmente dos 
do nosso Líder, Fernando Henrique Cardoso, -e-desta figura 
exponencial do nosso Partido, que é o Senador Mário Covas, 
não seria necessário manifestar a V. Ex~ mais uma solidarie
dade. Mas, aqui, nós, hoje, fi:Zenios lembrar riiúftó a -figura 
de Teotónio Vilela, seu pai; mas a estirpe da sua família 
não ficaria só em Teotónio Vilela, eu poderia dizer que D. 
Avelar Brandão, que eu conheci de perto, Pastor da minha 
Bahia, V. Ex• sabe o quanto ele era também firme nas ideias, 
como ele sabia defender os seus princípios sem procurar unani
midade, mas buscando sempre trazer a felicidade àquele reba
nho do qual ele era Pastor. Mas !!U vejo em V. Ex~ aquele 
Senador lutador, aquele Senador que buscava aqui no Senado, 
a cada instante, fazer com que seus colegas tomassem parte 
mais ativà na luta, nos debates a respeito da politica energética 
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do nosso País; o empenho que V. Ex~ tinha, o trab3.lho que 
V. Ex• dedicava a esse setor da administração do nosso País. 
V. EX' foi um grãnde Presidente da CoiniSsão de Infra-Es
trutura, o Presidente da Subcomissão da Política EnergétiCa, 
e aqui no plenário, sempfe trazendo- ao debãte- ã:ssUrito-s da 
maior importância para o nosso País. Agora· v. Ex• tem uma 
missão, hoje, muito maiS im"portã.Iite-, coni(fjã- declarou no 
seu pronunciamento: V. Ex' recebe do seu povo a missão 
de resgat'ar a verdadeira imagem do povo alagoano, que não 
é nada disso que nós estamOS ·vendo por aí. E V. Ex\ um 
homem honrado, probo, poderá levar, à admiriistráÇâO ·cto 
seu povo, aqueles princípios que embasaram a sua persona
lidade, aqueles princípios de luta e de honradez, aqueles· prinR 
cípios que têm sempre perante aos olhos a necessidaâe do 
seu povo. Por isso é que V. EX•- cótls-egu1u aq-uilo que no 
Brasil, hoje, seria praticamente impossível, a união de __ ta~tas 
forças ao redor do seu nome. Os mais variados Partidos estão 
ao seu lado nesta luta e V. Ex~ pode ter c_erte--za de que os 
seus colegas aqui, ·do Senado, estarão sempre olhando a sua _ 
campanha; terão a certeza que, com a sua vitória, Alagoas 
estará representada. As instituições brasileiras muito neces
sitam que Alagoas tenha a sua frente, e V. Ex•, em Maceió, 
iniciará esse trabalho, alguém que dignifique maiS umã vez 
aquela terra de tantos heróis do passado e que tem tantos 
políticos, comO V. Ex\ que merecem também a confiança 
do seu povo. Seja feliz na sua traJetórfã, --nós-· o -desejairiOs 
vitorioso. Só ilão ficaremos aqui tãO felizes porque V. Er 
não estará conosco, mas terá ao seu lado, sempre, o pensa
mento de seus colegas a estimular o seu trabalho em bene~ício 
do povo de sua terra. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Agradeço o apar
te do nobre Senador Jutahy Magalhães, com o qual fico muito 
honrado. 

O Sr. Ganbaldl Alves Filho - Permitecme V. EX' um 
aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Pois nao, Senador 
Garibaldi Alves Filho. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador TeotóniO-Vilela, 
creio que sou o último aparteante hoje, mas quero maflifestar 
a minha confiança diante da missão pela qual V. Ex~ será 
investido. Y. Ex~, em várias oportunidades no seU: discurso, 
falou em desaf10. E sei que o desafio que V. Ex• terá pela 
frente é imenso, como já foi antevisto nos vários apartes dados 
a V. Ex• O desafio de resgatar a dignidade da vida pública 
em Alagoas; o desafio de resgatar a imensa dívida social que 
cerca a atividade de qualquer prefeito, -pi"indpafiriente da Ca~ 
pital no País; e o próprio.-desafio eleitoral; o desafio de ter 
pela frente um povo amargurado, desencantado, desalentado, 
como V. Ex~ terá pela frente,:principãlniente_em Alagoas, 
principalmente em MaceiO. Mas, convivendo dC perto com 
V. Ex•, sei que V. Ex~ vai reunir forçaS, vai reunir ·energias-, 
vai ter inteligência, vai ter capacidilde -para 'supei-ar tudo isso. 
Porque, na verdade, como disseram todos os colegads, vozes 
mais autorizadas do que eu, V. Ex~- representa~ aqui o ·seti 
pai, o seu trabalho, a sua dignidade, V. Ex~ honra a memória 
do seu pai. E para·os que·o conheceriide perto, cOmo conheci, 
V. EXi' representa, sobfetudO, essa nova geraÇão de alagoanos 
que vai oferecei-iiriiã nova f3.ce do EstadO- a-todo o Brasil. 
O meu respeito· e a triinha confiança a V. Ex• 

O SR. TEOTÓNUYVll:ELA FILHO- Muito obrigado, 
Senador Garibaldi Alves Filho. -

Sr. Presidente, concluo o meu pronunciam~nto. 
O Sr. Chaga~ Rodrigues ---Antes de V. EX' concluir 

o seu pronunciamento, permite-me um aparte? 

U SR. TEOTÓNIO VILEI.XFILHO- Com muita honra, 
com muito prazer, nobre Senador Chagas Rodrigues. 

· O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Teotónio Vile
la Filho, V. Ex~ recebeu hoje uma verdadeira consagraçãO 
do Senado Federal. Foi um ato de justiça às qualidades morais 
e ao espírito público de V. Ex• Quando governei o Piauí 
6ia ArcebispO de Teresina, D. A velar Brandão Vilela. Como 
me ·recordo das festas de 1 <:> de maio! Safamos jui:ttós ·pelas 

-Iilàs à frente dos- Sindicato-s dOs Trabalhadores, lUtando por 
:uma- pofítiCi_ df: -àesenvOfviniento e de justiÇa _SoCial. Mais 
tãrde, tive a honrª de ser admirador e companheiro do ilustre 
pai de v. Ex~, TeotôD.ià vrreta;·nas rutas pela restauração 
da democracia em nosso País. Hoje, tenho a honra de ser 
·colega de V. E~· E vejo que os princfpios iriórais e democrá
ticos de V. EX~ S-ão aqUeles mesmos do seu pai, S. Ex• o 
Senador TeotôD.io Vilela e de S. Revm~ D. A velar Brandão 
Vilela, que saiu de Teresina para ser Cardeal Primaz em Salva
Oor. Eu o parabenizo. V. E~ fez bem em aceitar a convocação 
-do povo de Maceió e féz bem, com a sua coragem cívica, 
em enfi'entár 'O desafio. QU.erb, n:âo augurar a vitóiia: de V. 

· Ex• Estou certo de que V. Ex• será eleito prefeito de Maceió, 
pofque essa é a vontade da grande maioriã. do povo da Capital 

- do seu Estado; estou certo de que fará uma administração 
honrada e competente, porque essa é uma conseqüência lógica 
da sua personalidade. Vamos sentir sua falta aqui, mas pode 
V. Ex~ ficar Certo de que lá, governando Maceió, a cidade, 
o Estado e o -Senado se sentirão honrados por isso, certos 
de que V. Ex~ será mais u~ dos gran<?es alagoanos trabalhando 
_pelo progresso de uma grande cidade, de um Estado, e enalte
cendo as gra~des virtudes cívicas do povo brasileiro. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO - Senad-or chagas 
Rodrigues, fico muito honrado com o aparte de V. Ex• Assim 
·como o Senador Jutahy Magalhães, V. E~ lembra, também, 
o nome de D, A velar, que, realmente, foi um homem e um 
religiõso extiãotdinário. A piopóSito~ lembro ·uma convé-rsa 
com_ Dom Hel~.er c_ãma.r~. que meu pai não chegou a me 
contar. Dom Helder Câmara, um dia, propôs ao velho Teotó-
nio o seguinté: · 

"Teotónio, vamos trocar. Você passa a ser Bispo 
e D. A velar Brandão será Senador." 

_ D. Helder. Câmara estava querendo um companheiro 
mais açodado no Congresso; mas o Velho Teotónio não pode
ria aceitar, porque não tinha vocação religiosa suficie-nte.· 

COilto e.ssa história para lembrar que, rea-lmente, o Velho 
T~ó_tôniq_, na-tribuna da Assembléia Legislativa, lá, em Ala
goas, aqui, na tribuna do Senado Federal, e D. A velar Bran
dão, no púlpito, ambos sempre ergueram suas vozes em defesa 
_?o~ oprimido~~ contra_ o abuso _dos poderosos e sempre em 
favor da deniocraCia: POrtanto, foi muito feliz a lembrança 
de V. Ex• sobre o nome do Bispo D. Avelar Brandão ao 
lado da lembrança do Velho Teotónio. Agradeço o aparte ºo nobre Senador Chagas Rodrigues. _ 

O Sr. Humberto Lucena~ Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR- TEOTÓNIO VILELA FILHO- Ouço V. Ei• 
com prazer. 
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O Sr. Humberto Lucena- Ainda bem que chego a tempo 
de participar -do seu discurso com a roiilha manifestação, que 
é não apenas pessoal, mas de toda a minha Bancada no S_enado 
Federal. V. Ex• ao anunciar ao Senado Federal e à Nação 
a sua deCisão de candidatar-se à Prefeitura_ de Maceió, nas 
eleições dclite ano, com o apoio de uma ampla coligação ii:J.ter
partidária da qual, para honra de todos nós, faz parte também 
o PMDB, representando as forças oposicioriistas naquele Esta
do. Se:QJ..d.Avida, V._ Ex•, com esse _seu gesto, está contribuindo 
eficazineii~ para reSgatar, aos Ül_hos deSta Nação, ·a ctliriida"SJe 
da vida pública das Alagoas, tão aviltada ultimamente por 
uma série de· denúncias que, infelizmente, vêm sendo divuiR 
gadas e, já agora -~~contram-s~ em processo de apuração atra
vés de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, e da própria 
Polícia Federal, que deslustram as tradições do brioso Estado 
das Alagoas. Tenho certeza de que V. Ex•, nesta Casa, conti~ 
nua a brilhante e inesquecível trajetória do seu pai, o inolvi
dável Teot6nio Vilela, que transformou este país num .paraR 
digma inigualável, naquela luta que encetou, durante o períoR 
do autoritário, não só pelo restabelecimento do Esta-do de 
direito democrático, mas, particularmente, pela anistia na de
núncia contundente que sempre fez em suas conferências, 
em suas andanças pelo Brasil afora; das torturas, dos desapareR 
cimentos de dezenas de brasileiros. V. E~. sem dúvida, dá 
um extraordinário exemplo àqueles que hoje se dedicam à 
vida pública, sobretudo às novas e novíssimas gerações, que 
precisam cada vez mais_se engajar, através de vocações polítiR 
cas definidas, na vida pública brasileira, a fim de que oS seUs 
quadros venham a melhorar _e possamos retomar os padrões 
morais, políticos e cívicos, que são da maior importância para 
a consolidação do projeto democrático brasileiro. Desejo, nesR 
te inStante, parabenizar V. Ex• pela sua -atitude e dizer-lhe 
que o Brasil inteiro está voltado para Alagoas,·mais especifiR 
camente para Maceió, torcerido pela sua vitória, que, sem 
dúvida alguma, será a dos_ melhores padrões de dignidade 
da vida pública brasileira. E V. Ex• há, na Prefeitura de MaR 
ceió, de restaurar a tradição das Alagoas, no sentido da serie
dade administrativa, do empenho pela Solução dos vários pro
blemas que afligem as populações Urbanas e rurais daquele 
grande Estado. E não poderia_ terminar é:ssa m"inha interven
ção a seu discurso _sem, da mesma maneir~, que- outros Sena
dores aqui o fizeram, prestar- também, como fiz a seu pai, 
TeOtónio Vilela, as minhas homenagens à memória desse ex
traordinário brasileiro que tantos serviços prestou, não apenas 
à Igreja, mas ao Brasil, que foi D. A velar Brandão Vilela. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO -_Muito bonradQ_ 
com o aparte de V. Ex\ Senador Humberto Lucena_, _que 
é Líder do PMDB, o Partido que indicqu o_-candidato a_vice 
na nossa chapa à Prefeitura de Maceió.- - -- -

Na tarde de hoje, comunico ao Senado essa convocação 
feíta pela mais ampla e abrangente frente político-partidária 
que já se formou em Alagoas, que, superando problemas 
políticos e divergências ideológicas, inclusive, uniuRse em tor
no do resg~, para Maceió, para Alagoas, da dignidade, da 
seriedade e~ competência à frente da Prefeitura da nossa 
capital. _.~ 

O grito -do nosso povo exige que os acenoS ·aõ futuro 
e as promessas do presente teriham o aval das Práticas e postu
ras do passado. O povo não abdica sem razões de sua fé; 
e sem motivações o povo não abre mão das suas esperanças. 
Se houver sinceridade e seriedade, de novo ressurgirá a fé, 
novamente brotará a esperança. É grande o desafio, mas o 

sonho é maior do que a provação, e a esperança maior que 
o desafio.. - -

_Aceit;amos ()_d~safio_Q.e_ çQ-frentar e d~l]"ptar as _estruturas 
que privatizaram o Estado e o serviço público, em função 
de seus próprios interesses. Aceitamos, sobretudo, o desafio 
de canalizar para a restauração administrativa e moral de 
nossa terra a indignação de nossa gente. Coniort~-nos o ~n_conR 
formismo do povo no resgate de sua honra. Alagoas não faltará 
_à sua História. Com muito orgulho, por isso, nos declaramos 
·gu .. eiTélro- dõs desafioS de D.Ossà ge-nte. - ·- - --

Deus estará conosco e conosco estarão a força do povo 
e o entusiasmo das ruas. Tenho, como lembra-o poeta, "duas 
mãos e o sentimento do mundo", que agora entrego e, mais 
do que isso, dedico_ à minha gente e à restauração adminis-
trativa e moral de nossa terrã.! -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, permitam-me socorrer-me 
do poeta para proclamar que "faz escuro mas eu canto". 
E por que canto, em meio à escuridão, peii"mitam-me ainda 
dividir com esta CaSa o sOnho que é esperança, a esperança 
que é fé. Apesar da longa noite que estamos vivendo, amanhe
cerá e o Brasil conhecerá e viverá uma nova aurora! 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)-:.__ Concedo a 
palavraaonobre Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.) 

- -S. Er- não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan TitO. (Pau

sa.) 
S. Ex~ não está presente. 

Concedo a palavra ao Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revísão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a imprensa divulga: "Um hospital à beira 
do colapso". Esse hospital, Sr. Presidente, é o Hospital Uni
versitário António Pedro que, sediado em Niterói, atende 
a toda a população do antigo Estado do Rio e Se estende 

-por várias regiões do antigo Estado da Guanabara. 
Incorporo, Sr. Presidente, aos Anais, o que diz o Jornal 

do Brasil: 

lraoy Tereza 

O único hospital público de grande porte para cer-
- ca de dois milhões de habitantes de Niterói, São Gon

çalo e oito municípios próximos está definhando. O 
Hospital Universitário Antônio Pedro, que já registrou 
média diária de 500 atendimentos na emergência, tein 
três unidades_ fechadas por falta de pessoal, dinheiro 
ou equipamentos. Com dívidas de mais de Cr$2,5 biM 
lhões e repasses de verbas do SUS (Sistema Unico 
de Saúde) defasados e atrasados em_ até oito meses, 
desde novembro o hospital só receb_e na emergência 
os pacientes graves - a chamada emergência pesada. 
Os demais pacientes- são enCaminhados ao Centro Pre
videnciário de Niter6i, recentemente mlifiicipalizado. 
''0 ·hospital está fÜncionarido por milagre, pela dedicaM 
ção dos seus funcionáiros, afirma a diretor Pietro AcetR 
ta. No subsolo, os cabos de alta tensão, que alimentam 
a caixa de força do hospital, ficam expostos. "A rede 
elétrica daqui é brincadeira. O risco de incéndio é perM 
manente", diz o vice-diretor, Agnaldo Zagner. 
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Os ratos, que começaram à proliferar no porão, 
já roeram alguns fios, aumentando o risco de curtosM_cir
cuitos. Sem recursos para fazer freqürúites de-Sratiza
ções, a direção do hospital optou pelo processo_ de 
seleção natural: colocou gatos no subsolo. Desde 19&6, 
o hospital tenta conseguir do govemo·federal verba 
de Cr$1,8 bilhão para o projeto, já elaborado por técni
cos, de revisão da rede elétrica. 

Em outubro do ano passado, um incêndio causado 
por curto-circuito no duto do aparelho de ar condicio
nado acarretou o fechamento da emergência por um 
mês. Quando reabriu, em 19 de novembro, a_ emer
gência começOu a- operar· pelo sistema de triagem. 
"ExiStem ·algumas pessoas diZendo que- fechamos a
emergência do hospital. Isto não é verdade. APenas 
aprimoramOs o atendimento e o Centro PreVidenCiãríO · 
de Niterói (CPN)y para onde são encaminhadas as 
emergênciaS leves, ampliou seus serViços", explica Pie
tro Acetta. A emergência atende agora a uma média 
diária de 100 pacierités e pOr rilês reàliza 210 cirurgias. 

Com 1.800 funcionários, ·o António Pedro está pre
cisando de pelo menos mais 400 profissionais de enfer
magem, problema difícil de resolver porque ele perten
ce a Universidade FederaL Fluminense (UFE)_e a União 
proibiu contratações novas. Por falta de enfermeiros 
e técniCos de enfermagem, o pavilhão de cirugia cardio
vascular, com 250 metros de área construída e total
mente equipado, sequer chegou a ser inaugurado, ape
sar de a obra ter sido concluída há seis anos, com 
recursos de empresas privadas. 

Também estão fechados o centro de atendimento 
·a queimados (quatro leitos) e a unidade coronariana 
(quatro leitos). O hospital, que no ano passado recebeu 
129.593 pacientes, tem apenas seis leitos no Centro 
de Trafain.éDto Intensivo (CTI). A falta de um tomó
grafo obriga que os pacientes, muitas vezes em estado 
grave sejam transportados e_ara fazerem o exame na 
máquina e depois retomem ao hospital para a cirurgia. 
Nos últimos cinco anos, a quantidade de leito.s dispo
níveis no hospital caiu de 471 para 407. 

Sr. Presidente, tive a oportunidade de acompanhar os 
diretores desse hospital aos Ministérios da Educação e da 
Saúde. Encontrei, rios dois Ministérios, a maior receptividade 
para atender à situação de angústia em· que se ·encontra eSse 
importante estabelecimento :de saúde. 

Mas, o Banco do Brasil, a quem recorri na esperança 
de que encontrasse verbas, na sua generosidade, para auto
rizar a compra de um tomógrafo que servisse a esse hospital, 
o Banco do Brasil me respOrideu que não tinha verba para 
atender à solicitação. 

Sr. Presidente, o "'Antonio Pedro", para quem vive no 
Estado _do Rio,· é o Unico hospital universitário da região; 
atende a numerosos municípios. · · 

De modo que ·deixo aqui um apelo, não só ao Ministro 
da Saúde e ao Ministra da Educação que se preocuparam 
com a situação deSse hospital universitário; mas t:ímbém ao 
Banco do Brasil, para que tenham olhos para a situação do 
"Antonio Pedro", que assiste à grande parte da população 
do Estado do Rio de Janeiro. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Áureo Mello. 

O SR. ÁUREO MELLO (PRN- ÀJ\.CPronuncfa o se
guirite discurso-:- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
srS:-seDadoreS: ·· · · · 

Destina-Se a minha presença na tribuna desta Bancada 
para assinalar o passamento de um velho companheiro das 
letras, lá no Amazonas; o escritor Ernesto Penafort. 

Penafort pertencia ao famoso Clube da Madrugada, instiR. 
tuição que Se irradiou até Brasília, florescendo numa sucursal, 
cujo presidente também faleceu há alguns meses, companhei
ro Miguel Lúcio Ci"uz e Silva. 

Penafort, OOIDo os oUtrõs componeilte·s do Clube da Ma
drugada, se caracterizava por uma boêmia iriipenifente e hilaR 
riante, porquanto, embora o talento incomensurável que lhe 
eferves_cia entre as paredes cerebrais, tinha aquele hábito de, 
pelas madrugadas, sair cantando! à v_olatiz_açãodo lúpulo inge
rido, o que lhe valeu, certa vez, cair num buraco de escoa
meJ?:~O de águas pluviais, felizmente vasio -àquela hora, bem 
mais alto do que a sua estatura, bem mais alto do que seus 
braços erguidos e, embora gritasse a pedisse a]uda, lá o pobre 
Penaforte foi ·obrigado a fiCar a noite inteira, até que, de 
manhã, descobriram-no dentro do burado, a essa altura lendo 
um livro de versos que por boa providência tinha no bolso 
tr(lseiro da calça. E só então foi ele guindado à rua novamente, 
para a hilaridade de todos os componentes da literatura em 
Manaus, que sabia:m que Penaforíe" era anteS de tudo o poeta 
do azul. Isso porque os seus livros todos tinham a denominação 
ou a adjetivação do azul, descrevia o solilóquio do azul; a 
estrela azul; a imensidão do azul; os sonhos de azul. Produziu, 
se não me engano, uns"seis ou oito livros e todos eles tinham 
essa fascinação do azul que representava, de certo, a mesma 
fascinação pela imensidade que é uma peculiaridade de todos 
os que pensam, principalmente os que têm a imaginação como 
um condor gigante, permanentemente de asas espalmadas pa-
ra os horizontes i:r'icortlénsutáveís: · 

Finalmente, a alma de Penafort partiu para o azul e, 
por lá, estará sentindo realmente o significado das coisas extre
mamente misteriOsas que, tenho certeza, existem mesmo, 
além do momento em que se evola o raciodnio, ó serifir, 
a vibração do· pensamento de cada homem. 

Sempre quero trazer, SI:. Presidente, à tribuna deste sena
do, a saudade por essas figuras exponenciais lá da terra amazo
nense, quando elas desaparecem ou quando algum aconteci
mento singular lhes acomete. Isso porque, meu nobre Presi
dente, é tão difícil a cada voz distante, é tão difícil aos compo
ne:ntes daquela imensa flor~sta, aos marginal_izaQ_os daqueles 
rios serem escutados por aqUi, que é necesSário_ que lhes demos 
um impulso, que pratiquemos para com eles uma ejeção de 
vôo, para que seus nomes não passem injustamente desper
cebidos. 

Sejamos nós, representantes daquela ~rea imensamente 
brasileira, os tambores que ressoam, batem compassadamen
te, outras vezes nervosamente, para assim, Sr. Presidente, 
manifestarmos ilossa saudade e nossa comiseração. 

-Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL ~SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, 
há mais _de dez anos, por intermédio da tribuna desta Casa, 
tenho alertado o País sobre os males do fumo, transmitindo 
informações fundamentadas em pesquisas e conclusões cientí
ficas -sobre os efeitos danosos do cigarro na saúde das pessoas. 
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Mais recentemente, o principal alerta dos meios especiaM 
lizados em pesquisas sobre o fumo, baseado em comprovações 
de especialistas nOs diversos tipos de doenças relacionadas 
com o tabaco, é no sentidõ de que o fumno e seus derivados 
provocam um efeito devastador na saúde feminina, ·e a ·esta 
proclamação eu já me antecipava em julho de 1989, denun
ciando qu~ o fumo interfere negativámente n-~_ge~st~çã_q~_pro
duzindo complicações de aborto e partos prematuros, mortes 
neonatais, bebês de baixo peso e provocando eventuais prejuí
zos no desenvolvimento físico -e intelectual da criança. 

Isoladamente, estas conseqüêi:lcías_são de ordem pessoal, 
e alguns podem até eleger uma questão de foro _íntimo _pa"_ra _ 
quem fuma, mas, considerando-se o número crescente de mu
lheres que fumam, da ordem de 13,6 milhões num universo 
de 30 milhõeS de fumantes brasile~ros, se tor~a Um problema 
de grande dimensão e impacto na saúde públ~ca d_o pãfs e
na sanidade genética-do brasileiro da amanhã. . __ 

E o pior, senhor Presidente, é que o percentual das mulhe
res que fumam no Brasil tem crescido ao longo dos anos, 
e a série histórica dos_ últimos dez anos- indica que elas, em 
pouco tempo, ultrapassarão o número de homens fumantes, 
do qual uma grande parte atualmente é de jo_vens adoles
centes, pois muítos adultos têm deixado o vício.-- -- -

Por outro lado, Senhor Presidente, o poderio da indústria! 
fumageira,_ entrarihada na economia nacíon~I;_-nªo--_pode ser __ 
desprezado, e o seu efeito será assuStador se calarem ·as VOzes
que lutam contra ele, principalmente se o Goveino se _omitir 
de contê-lo. 

Esta atívidade económica envolve 3,6 m.ilhQes Ue pessoas 
na produção e indústria do fumo-, sendo 140_ mil produtores 
de folhas. É uma atividade qUe movimenta C!$ 323 bilhões 
no mercado interno de cigarros e US$623 milhões em exporta;. 
ções, contribuindo com Cr$ 224,13 bilhões em impostos. A 
colheita deste ano é de 450 mil toneladas de folhas de fumo, 
e uma produção de mais de 160 bilhões de cigarros, cUjo 
consumo tem crescido mais do que a população nos últimos 
20 anos, embora o número de fumantes, proporcionalmente 
à população tenha dimínuído. 

O Correio Biaziliense, edição -de 5 do co!rciDte, pubHCã 
um artigo do Deptuado Elias Murad, que também é médico, 
além de farmacêutico e quínlico, confírmando oS perigos que 
eu já havia denunciado em 1989,-sObre os malefíCiOS-dO dg"ar: 
ro, priilcipalmente para a mulher. 

Segundo o Dr. Elias Murad, também baseado em estudos 
e nos resultados de várias pesquisas que cita, ã nicotina e 
o monóxido de carbono reduzem a oxigenação do organismo, 
diminuem -o diâmetrO dos vasos -que alimentã.m a pe"!e. e fãVo
rece a formação de rugas, que são sintomas do envelheci-
mento, neste caso_ -precoce. · 

Em seu artigo ainda acrescenta: " ... a nicotina torna os 
cabelos mais frágeis. As unhas_e os dedos, além de amarehidos 
pela ação da nicotina, tendeni a ficar ressencados. Sobre os __ 
olhos, a fumaça do tabaco produz irritação, com vermelhidão 
da conjuntiva, lacrimejamento, inchaço das pálpebras e apari
ção das rugas tipo "pé-de-galinha". Na boca, além do hálito 
desagradável, há envelhecimento prematuro_ das gengivas, 
com os dentes perdendo a brancura e o brilho. Muitas vezes~ 
a voz rouca é resultado da ação irritante do fumo sobre as 
cordas vocais." 

E ainda tece outras considerações técnicas, baseadas em 
sua experiência de médico, formacéi.ItiCo e químíCo sObre a 
origem- e as conseqüências do furilo nas geStantes, no feto 

e no desenvolvimento do bebê, de maneira altamente preju
Jícial para a mãe e- o filhO. - -

"Quando a mãe fuma, o feto também dá suas tragadas", 
afirma- ele. -

A Manchete, edição de 13 do corrente, também publica 
mais uma referência sobre o fumo e as rugas, baseadas em 
comprovação do Centro de Ciência da Saúde, da Universidade 
de Utah, cuja equipe, chefiada pelo Dr. Donald Kadunce, 
conduziu pesquisá de campo sObre o cigarro e o envelhe
cimento_ precoce, coricluindo que_ "A fumaça do cigarro ativa 
enzimas que destroem tecidos pulmonares, além do colágeno 
e da elastina da pele". 

Se"ilhor Presidente, Senhores Senadores. 
Já falei nesta Casa urna centena de vezes sobre os male

fícios do fumo na saúde das pessoas e suas conseqüêricias 
na saúde pública do País. Tenho procurado repercutir, através 
da tribuna desta Casa, novas descobertas e conclusões do 
mundo científico sobre os males do vício do fumo, já conside~ 
rado pela Organização Mundial de Saúde como um dos piores 
flagel~s deste século, e a maior ciusa plenamente evitável 
de doenças e mortes~ 

_· f:Ioje serei breve, divercionando a minha advertência 
principal_mente, às mulhe:es, ~ j_ovens, para que não agridam: 
voluntanamente um patnmómo valioso a natureza lhe conce
deu _e_m a)?undância: .. a. b~leza, a fertilidade e a biologia para 
o apnmorameto génetico-da humanidade. 

Finalizando, Senhor Presidente, peço a transcrição, com 
~~eu pronu:nda~entô";dos seguintes artigos a que -me teferi: 

Riscos do Tabagismo na mulher", de autoria de José Elias 
Mudad, publicado no Correio Braziliense,edição de 5 de junho 
de 1992 e "Cigarro: o· melhor amigo- das rugas", publicado 
na Manchete, edição de 13 de junho de 1992. 

DOCUMENTO A--QUE SE-REFERE 6 SR.
COURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Brasilia, sexta-feira, 5 de junho de 1992 

Correio Braziliense 
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em nove para um; hoje tal relação é três para um. Na cidade 
de São Paulo, essa relação era, em 1940, de 12 para um. 
Em 1980, passOu de cinco para um. Há também redução da 
fertilidade entre as fumantes. 

Por outro lado, a associação do cigarro ·com O usá -da 
pílulas anticoncepcionais aumenta em mais de 400 poi cento 
os riscos do enfarte do miocárdio na mulher. A razão é que 
tanto a· pílula como o cigarro elevam a c~::mcentração do coles
terol das lipoproteínas de baixa densidade, responsáveis pela 
arteriosclerose. 

Pesquisas reCentes têm mostrado a ação prejudidal do 
tabaco na beleza feminina. Sobre a pele, por exemplo, a nico
tina e o monóxido _de carbono - subprodutos do tabaco -
reduzem a oxigenação do organismo. A nicotina, diminuindo 
o diâmetro dos pequenos vasos que nutrem a pele, favorece 
a formação- de rugas. A pelo do rosto é suave e frágiL Desidra
tada e privada de oxigênio, ela envelhece mais rapidamente. 
Aparece também palidez por causa da obstrução dos poros 
de uma pele já maltratada. _ _ _ __ 

A difiCuldade de irrigaÇão cutânea, provõCãâa-pnncipal
mente pela vasocontrição da nicotina, toma os cabelos mais 
frágeis. AS unhas e os d~dos. Sobre os olhos~_~ fuiJlaÇ~- de 
tabaco produz irritaÇão, Com verrrielhídáõ âi cõnJuntiva,lactj~ 
mejamento, ínchaço das pálpebras e aparição de rugas do 
tipo "pé-de-galinha". Na boca, além do hálito desagradáyel, 
há envelhecimento prematuro das gengivas, com os dentes 
perdendo a brancura e o brilho. Muitas vezes a voz rouc::o. 
é resultado da ação irritante do tabaco sobre as cordas vocais. 

Quando a mãe fuma durante a gravidez, o feto dá também 
suas tragadas, pois inala os componentes do tabaco- a nico
tina, o rílbnóxido de carbono e outros produtos tóxicos. Nico
tiria, carboxihemoglobina - proveniente da combinação do 
monóxido de carbono com a hemoglobina- e catecolaminas 
são __ encontras no cordão umbilical e no líquido am~ni~tico. 
A nicotina e as cateColaminas- provocam a-Celeração da fre
qüência ca-idíaca do feto, o que o leva ao sofrimento. Há 
também vasoconstrição, o que produz menor aparte de sangue 
aos tecidos em geral e aos centros nervosos. O monóxido 
de carbono também concorre para isso, unlil Vez que ocupa, 
junto com a hemoglobina, o lugar do oxigênio destinado aos 
tecidos. Assim, o feto se desenvolve menos do que o usual. 

Há, também, um aumento de 35 a 140 por cento dos 
risc_os de os filhos nascerem com peso- inferior ao normal: 
além de outrs c.onseqüêncis graves, como abortos, sangra
mentes. placenta prévia ou deslocamento prematuro da pla
centa com ruptura precoce da bolsa. O número-de crianças 
nascidas mortas ou que falecem no primeiro mes de vida (mor
talidade perinatal) eleva-se de cinco a 140 por cento. Esses 
riscos aumentam quando há carências alimentares e anemias 
na mulher grávida, o que é comum naquelas de baixa condição 
social que, por sinal, são as que mais fumam durante a ges
tação. 

As crianças de baixa idade são as mais sellsíveis à poluição 
provocada pelo cigarro, ou seja, o tababismo passivo, o fumo 
que se difunde no meio ambiente familiar ou no trabalho. 
Quando as crianças de poucos n:teses de idade coabitam com 
adultos tabagistas- especialmente seus pais-, elas ap_resen
tam um teor razoável de nicotina na urina ou no sangue, 
mostrando que absorvem subprodutos do tabaco provenientes 
dos cigarros de seus genitores. As conseqUências principais 
são infecções respiratórias como bronquite catarral ag~da, 
asma, pneumonias e bronco-peneumonias. Pesquisas feitas 
na Faculdade de Medicina de Soro acaba com crianças até 

um ano de idade mostraram que nas crianças dos lares sem_ 
fumantes a incidência de ínfecções respiratórias é de 17 ·por_ 
cento, subindo para 20 por cento quanto o pai fuma e 37-
pOr cento quanto a mãe é tabagista. Outras pesquisai deJtloils
traral)l _que a nicotina é encontrada em maior quantidade Das 
meninas do que nos meninos, porque elas têm maior contato 
com as mães, sofrendo, conseqüentemente, maior poluição
do cigarro. _- "'' 

"Esses dados dão uma maior dimensão a epidemia tabá
gica, na qual a mulher está fortemente inserida", como beln 
disse um dos maiores especialistas brasiléiros em tà.bagismo, 
o professor José Rosemberg. É necessário, porta-nto, escla
reCer também· a mulher, não só no sentido dos perigos à sua 
própria saúde - decorrentes do seu tabagismo -; como, 
principalmente, aqueles relativos à saúde d seus ftlhos. Que 
as mulheres meditem sobre o risco toda vez que acenderem 
um _cigarro. 
elost Elias Murad, médico, farmacêutico e qu{mico é deputado pelo PSDB 

.de Minas Gerais 

Manchete- 13 de junho de 1992 
CIGARRO: O MELHOR AMIGO DAS RUGAS 

O fumo destrói a pele do rosto da mesma forma como 
arruína o pulmão. A revelação deve ser creditada ao Dr. 
Donald P. Kadunce; da Health Science Center da Univer
sidade de Utah, cuja equipe conduziu estudo de campo sobre 
cigarro e envelheciniento precoce. Diz o pesquisador: "A fu
maça do cigarro ativa enzimas que destroem tecidos pulmo
nares, além do colágeno e da elastina da pele". Resultado: 
envelheciment_ precoce e dificuldade de cicatrização. 

O SK PRESIDENTE (LucídioPorielfa)- Na presente 
sessão 1 term.iiiou o" prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1989 (n' 1.148/88, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre as ações de prevenção e controle_das zoono
ses urbanas e dá outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do- Dia, oportuna

mente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais 

havendo a tratar, a-Presidência va1-encertaros tràbalhos, 
desig~ando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 26, DE 1991 
Complementar 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n<? 26, de 1991 complementar de autoria Senador Ronaldo 
Aragão, que altera a Lei Complementar n•41, de 22 de dezem
bro de 1981, tendo 

PARECER favorável sob n' 39, de 1992, da Comissão. 
- De Assuntos Económicos. 

~_ 2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 1 DE 1992 

Discussão, em turno único, do projeto de Lei da" Câmara 
n'l de 1992 (n' 902/91, na Casa de Origem), que altera dispo-
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sitivo da lei n• 5.869, de n de janeiro de 1972 - Código 
~e Processo Civil, referentes a prova pericial, tendo PARE
CER favorável sob n' 132 de 1992, da Comissãd. · 

I' 
'' 

- De COnstituição, Justiça e Cidadania. 
-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 26, DE 1992 

Discussão, eril- tii.rriõ-Uillcõ-, dO Projeto de Resolução n" 
26, de 1992, (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como_conclu_são de seu Par~cer 11<:> l_(5_Z,_de _ _1992),__que 
autoriza a República Federativa do Brasil_ a ultimar a contra
tação de operação de crédito externo, no valor de até quatro 
bilhões, quatrocentos e sete milhões de ieneS, junto às ernpre.: 
sãs Marubeni Corporation Benelux S.A. · 

-4- ....... - -· 

--aa Cõin1sSãó Diretora n"' 2-~ de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão 

-D1retora n"' 1, de 1991, e tendo erp. vista o que consta do 
processo n• 007.027/92-3, Resolve tornar sem efeito o Ato 
n• 218, de 1992,desta Presidência, publicado no DCN II, 
de 28 de maio de 19n, que-nomeou CAETANO VENtn: 
~MJAIIJ_"rf_ETIO para exercer o-cargo, em comissão; de Se-: 
cretário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pesso.al 
do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do 
Senado Odacir Soares. 

. ' . ' Seriado Federal, em 29 de junho de 1 r,,.:... ---Senador 

.Ma~ro_B~nevides, Presíden~e do S~nadoFederal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N•.266, DE 1992 

PROJETO DE EMENDA À CONST!Tl,UÇÀO __ ~- __ Q_Pr~siçlente ~o_Sena<]o.Jeflei~!. !lO_llso_ge_s~ªs ]ltribl!i-
N9 2, DE 1992 --- - : --~-- _ _sQ_~~~-r_egi_ll!~!!t;M~-~--J:egulamentares, de conformidade com a 

Discussão, em primeirO turnO, da proposta de Emenda delegaç~o _de ~ompetê~cia que lhe foi outorgada pe~o At() 
à Constituição n" 2, de 1992 de autoria do Senador FrancisCó ~- da '?omissao ~Iretora_n-,2, de 1973, de acordo com o diSJ:OS!o 
Rollemberg e outros Senadores, que inclui artigo no texto · n~ art. 243·, § 2 • da Lei n 8.112, de 1990 ~no Ato da Comissao 
da Constituição Federal, conferindo competênciã. ao CoD.gr~s:... Diretqra ~- 1, de 1991, e tendo em VISta o que_ consta do 
so Nacional para distituir Ministro de Estado e Secretário Processou· 007.027/92-3, Resolve nomear CAETANO :VEN-
da Presídência da República (5• sessão de discussão.) DIMIA~I NETTO para exercer o cargo, em comissao, de 

_ 5 _ Secretáno Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal 
, _ do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do 

PROJETO DE EMENDA A CONSTITU1ÇAQ . - -~ .Senad<lr Odactr.Soares. - . . - ... .. . .. - - -- . . . - -
N• 3, DE 1992 

DisCuSsão, eril primeirO turno, da Proposta de Emeri.da 
à Constituição n"' 3, de 1992, autoria do Senador Odacir Soa
res, que altera dispositivo da ConstituiÇãO_Federa.I_(5~-s~.ssão 
de discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) -Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1Bh9min) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 265, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no_ usQ de sq.as ~tri~ui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 

Senado Federal, em 29 .de junho de. 1992. :-'-;l;>enadpr 
M:.a~rq Jl~o~~des, ?residente do Senado Federal. 

· · · PORTARIA N• 016, DE 1992 

- Ü_Diretot~d_eraiaD SeiJ3d-(iF~de-rãl, mitO uso-das a_tribui
çõe~_QJIÇ lhe con_(ere __ o_~r~igo 283 do Regul~111ento Adminis
trativo do Senado Federal e tendo em vísta õ disposto riõ 
artigo 145, parágrafo único, da Lei n' 8.112, de 1990, resolve: 
prorrogar, p~r trinta dias, o prazo para a conclusão dos traba~ 
lhadores da Comissão de Sindicância designada pela Portaria 
n• i2, de 1992. 

Senado Federal, em 26 de junho de 1992. - Manoel 
Vilela de Magalhães, Diretor~Geral. 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVD- N•99 QUARTA-FEIRA, 1• DE JULHO DE 1992 BRASÍLIA- DF 

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• 57, DE 1992 

Aprova as contas do Senhor Presidente da República, relativas ao exercício fmanceiro 
de 1986. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1' São aprovadas, com restrições, as contas do Senhor Presidente da República, relativas ao 

exercício fmanceiro de 1986, conforme disposto nos arts. 44, inciso VIII e 81, inciso XX, da Constituição. 
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. -
Senado Federal, 30 de junho 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• 58, DE 1992 

Aprova as contas do Presidente da República, relativas ao exercício fmanceiro de 
1983. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1' São aprovadas as contas prestadaS pelo Senhor Presidente da República, relativas ao exercício 

financeiro de 1983, coilforme disposto nos arts. 44, inciso VIII e 81, inciso XX, da Constituição.· 
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de junho 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 
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DECRETO LEGISLATIVO N• 59, DE 1992 

Aprova as contas do Senhor Presidente da República, relativas ao exercício fmanceiro 
de 1985. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ c _ _ _ _ _ _ 

Art. 1' São aprovadas as contas do Senhor Presidente da República, relativas ao exercício fmanceiro 
de 1985, conforme disposto nos arts. 44, inciso VIII e 81, inciso XX, da Constituição. - · · 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. -
Senado Federal, 30 de junho 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• 60, DE 1992 

Aprova as contas do Senhor Presidente da República, relativas ao exercício fmanceiro 
de 1984. 

O Congresso· Nacional decreta:: 
Art. 1• São aprovadas as contas prestadas pelo Senhor Presidente da República, relativas ao exercício 

financeiro de 1984, conforme disposto nos arts. 44, inciso VIII e 81, inciso XX, da Constituição. 
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de junho de 1992. --Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacionaí aprovou, e ·eu, Máuro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 61, DE 1992 

Aprova as contas do Senhor Presidente da República, relativas ao exercício financeiro 
de 1987. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1• São aprovadas as contas do Senhor Presidente da República, relativas ao exercício finan

ceiro de 1987, conforme disposto nos arts. 4•, inciso IX e 84, inciso XXIV, da Constituição. 
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente._ 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 35, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a transferir os recursos aprovados 
pela Resolução n• 377, de 1987, do Senado Federal, do Município de Almenara para o Município 
de Governador V aladares. · 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É o Governo do Estado de Minas Gerais, nüS termos da Resolução n' 58, de 1990, do 

Senado Federal. autorizado a transferir os-recursos aprovados pela Resolução n' 377, de 5 de dezembro 
de 1987, contratados junto à Caixa Eeonômica Federal e destinados à construção de uma minipenitenciária 
no Município· de Almenara, para idêntica finalidade no Município de Governador Valadares. 

Art. 2'· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. · -· 
Senado Federal, 29 de junho de 1992- -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do art. 
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 36, 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 estabelece limites e condições para 
concessão de garantias. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• As operações de crédito interno e externo realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, 

pelos Municípios e por suas respectivas autarquias são subordinadas às normas fixadas nesta resolução. 
§ 19 Para os efeitos desta resoh,tção, çompreende-se como operação de crédito toc;ia e qualquer obriga

ção decorrente de financiamentos ou empréstimos, mediante a emissão e aceite de títulos, a celebração 
de contratos, inclusive aditamentos que prevejam a elevação dos valores .routpa<;los __ ou fjnanciados ·ou a 
redução dos prazos de amortização, e a concessão de quaisquer garantias, que represente compromissos 
assumidos em um exercício para pagamento no próprio ou em exercício subseqüente, cóm credores situados 
no País· ou no exterior. 

§ 2• A assunçáo de dívidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios equipara-se às operações 
de crédito definidas neste artigo, para efeito de apuração dos limite.s tratados nesta resolução. 

Art. 2' As operações de crédito realizadas em um exercício não poderão exceder o montante 
das despesas de capital fixadas no orçamento anual, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplemen
tares ou especiais com 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 interno e externo •dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
.e de suas respectivas autarquias, bem como a concessão de quaisquer garantias, observarão os seguintes 
limites: · . · · 

I- o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ultrapassar 
o valor dos dispêndios com encargos e amortizações da dívida vencida e venCível no ano, --efetivamente 
pagos e a pagar, considerados os critérios de rolagem vigentes para a dívida mobiliária e para o endividamento 
externo, atualizados monetariamente, 01,1 vinte e sete por cento da Receita Líquida Real, o que for_r:naior; 
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II -o dispêndio anual máximo com as amortizações,_ juros e demais eric3.rg0s de todas as operações 
de crédito, já contratadas e a contratar, inclusive o originário de parcelamento de débitos relativOs às 
contribuições sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição, e do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) acrescido, ainda, do valor devido, vencido e não pago, não poderá exceder a margem 
de poupança real e a quinze_ por cento da Receita Líquida Real. 

§ i• Entende-se por Receita Líquida Real, para os efeitos desta resolução, a receita realizada nos 
doze meses anteriores ao mês imediatamente anteriOr em qUe se estiver apurando, excluídas as receitas 
provenientes de operações de crédito, de alienação de bens, de transferências ou doações recebidas com 
o fim específico de atender despesas de capital e, no caso dos Estados, das transferências aos Municípios, 
por participações constitucionais é legais. · · · · · · 

§ 2• Entende-se por Margem de Poupança Real, para os efeitos desta resolução, o valor da 
Receita Líquida Real deduzidas as Despesas Correntes Líquidas, atualizadas monetariamente. 

§ 3• Entende-se por Despesas Correntes Líquidas as realizadas nos doze meses anteriores ao mês 
imediatamente anterior em- qUe se-eStiVeYapUfãiido, excluídas as referentes aos pagamentos de encargos 
das dívidas ocorridas nos referidos doze meses e, no caso dos Estados, as _transferências aos Mi.iriicípíos 
por participações constitucioil.ais e legais. 

§ 4• Para efeito de cálculo do dispêndio de que trata o inciso II deste artigo, serão computados 
os valores efetivamente pagos e a pagai em cada exercício, considerados os critériOS de rolagem_ vigent~~ 
para a dívida mobiliária e para o endividamento externo. 

§ 5' Os valores mensais uJjJiz.ados para o cálculo da Receita Líquida Real e das Despesas Correntes 
Líquidas serão extraídos dos balanceies mepsais dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 
suas autarquias, e corrigidos mês a mês, pelo Indice Nacional de Preços ao Córtsun\idor (INPC), da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE) ou, na sua falta, pelo Índice Geral de Preços 
(!GP), uo conceito de disponibilidade interna, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), adotando,se como 
base o dia primeiro de cada mês. 

§ 6• Não serão computados, 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. 

§ 7• Não serão computadas, nos limites definidos nos incisos I e II do caput deste artigo, as garantias 
prestadas nos contratos de refinanciamentos celebrados com o Banco do Brasil S/A, ao amparo da Lei 
n• 7.976, de 27 de dezembro de 1989< 

§ 8'. Os dispêndios referentes às operações mencionadas no § 6• não serão computados para efeito 
do limite estabelecido no inciso I deste artigo. 

§ 9' Quando o. tomador das operações de crédito a _que se refere o § 6• atrasar, por mais de trinta 
dias, o pagamento do serviço da dívida, excluída nos termos do parágrafo anterior, será 6 respectivo 
valor, com os acréscimos correspondentes, computado para efeito da apuração do limite definido no inciso 
II deste artigo. 

§ 10 Os Estados, o Distrito Federal e os MuniCfpios po-derão pleitear ao Senado Federal que as 
garantais a serem prestadas não sejam computadas, para efeito dos.Jirriite!dixados neste artigo, desde 
que comprovem que: 

a) a operação de crédito seja destinada a financiar projetas d_e investimento ou ã rolagem da dívida; 
b) o ente garantido possua capacidade de honrar os compromissos assumidos. 
§ 11 Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior serão encaminhados ao Senado Federal, devida-

mente instruídos como~ o_----------~------- ----- --------- ~-~---- --~ 

a) documentação hábil ã comprovação da capacidade de pagamento da entidade garantida; 
b) lei que autorizou a concessão da garantia não computada nos limites desta resolução; 
c) comprovação da inclusão do projeto no orçamento de investimentos das empresas sob o seu controle, 

bem como na Lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes O~:Çamentárias. 
§ 12 A concessão de garantia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios· á operações· de 

crédito interno e externo dependerá: 
a) do oferecimento de contragarantias suficientes para o pagamento de qualquer deserri.bolso que o 

Estado, o Distrito Federal e os Municípios possam vir a fazer se chamados a honrar a garantia; · 
b) de que o tomador não esteja inadimplente com o ente garantidor ou com as entidades por ele 

controladas. 
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§ 13 Considera-se em inadimplência os tomadores com dívidas vencidas com prazo igual ou superior 
a trinta dias e não" repactuadas. _ __ 

Art. 4• A celebração de operação de crédito, inclusive a concessão de qualquer garantia, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal, pelos Municípios ou por suas autarquias, somente será efetuada: . . 

I -se a entidade tomadora e/ou a entidade garantidora comprovarem estar adtmplentes JUnto ao 
PIS/Pasep, Finsocial, Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 

II -após a manifestação prévia do Banco Central do Brasil, rela~ivamente ao CUfl1primento do disposto 
nos arts. 2• e 3' desta resolução, no prazo de até dez dias úteis, contado a partir da data de entrada 
da solicitação; ~ 

III- com autorização legislativa para a operação; · 
IV -após a autorização prévia do Senado Federal. . . . 
Art. 5• São condições indispensáveis à autorização para a realização das operações de crédtto e 

da ampliação de limi.tes de que trata esta resolução, desde que seja: . . . . . ·. 
I- atestado o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição e rio art. 38, parágrafo único 

do Ato das Disposições ConstituicionaisTransitóilas; . . . . · . · · 
11 -comprovado o pleno exercício da competência tributária que lhe confere a Constitiiíção. 
Art. 69 As operações de crédito interno e externo de natureza financeira de interesse dos Estad<?s, 

do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias, bem como a concessão de garantras 
por parte daquelas entidades dependem de prévia e expressa autorização do Senado Federal, excetuadas 
as previstas no art. 9" desta resolução, 

§ 1• Os pedidos de autorização para a realização das operaçõesa que se refere este artigo serão 
encaminhados ao Senado Federal instruídos com: 

a) pedido do respectivo Chefe do Poder Executivo; 
b) autorização legislativo para a operação; 
c) atestado de adimplência junto ao Pis/Pasep, Finsocial, Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) 

e Fundo de Fagantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
d) análise financeira da operação acompanhada dos cronogramas de dispêndios com a dívida interna 

e externa e com a operação a ser realizada, bem como da demonstração da capacidade de pagamento 
do tomador; 

e) débitos vencidos e não pagos; 
f) comprovação de que o projeto está incluído nas Leis do Orçatl).ento Anual, do Plano Plurianual 

e das·Diretrizes Orçamentárias; 
g) parecer conclusivo exarado no prazo máximo de dez dias pelo Banco Central do Brasil quanto 

ao ,impacto monetário, cambial, endividamento interno e/ou externo, à natureza financeira, demonstração 
da observância dos lirriiteS estabelecidos nesta resolução. 

§ 2• Em· se fratandii de operações de crédito interno ou externo que envolvam aval ou garantia 
da União, a autorização ficara condicionada ao recebimento, pelo Senado Federal, de mensagem do Presi
dente da República, encaminhando exposição de motivos do Ministro da Economia, FaZenda e Planejamento, 
bem como os pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do Departamento do Tesouro Nacional, 
em conformidade aos procedimentos estabelecidos por legislação específica que trata da matéria. 

Art. 7• Os títulos da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente 
poderão ser lançados; oferecidos publicamente ou ter iniciada a sua colocação no mercado, com rendimentos 
pré-fixados ou pós-fixados, depois de prévia autorização do Senado Federal. · · 

§ 1 • Os pedidos da espécie deverão ser encaminhados ao Senado Federal com informações sobre: 
a) a quantidade de títulos da espécie já emitidos e perlonm.mce dos mesmos junto ao mercado secundário; 
b) o perfil do endividamento da entidade emissora após a efetivação da emissão de títulos pretendida; 
c) a observância dos limites fixados nesta resolução e impacto da operação de crédito no mercado 

mobiliário em parecer do Banco Central do Brasil. 
§ 2• Os títulos de que trata este .artigo deverão guardar equivalência com os títulos federais, e seus 

respectivos prazos de resgate não poderão ser inferiores a seis meses, contados da data da emissão dos 
referidos títulos. 

§ 3• Incluem-se nas disposições deste artigo os títulos a serem emitidos para atender à liquidação 
dos precatórios judiciais pendentes de pagamento, objeto do art. 33 e seu parágrafo único do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 
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§ 4• Os títulos de que trara o parágrafo anterior não se incluem nos limites previstos no art. 3' 
desta resolução. . . . . . . . 

§ 5• As emissões de títulos por parte dos Estados, do Distrito Federal 'e dos Municípios, destinadas 
ao giro de títulos da espécie em circulação, terão-sua autorização pelo se·nado Federal sujeita à demonstração 
de um esquema de amortização:· - . · · · - -- · · - - · 

Art. 8• Em caso excepcional, devidamente justificado, os Estados·, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão pleitear a elevação temporária dos limites fixados no art. 3• desta resolução. 

§ 19 A elevação de que trata este. artigo não poderá ser superior a vinte e cinco por cento dos 
valores inicialmente atribuídos, conforme estabelece o art. 3• desta Resolução. . _ .-. 

§ 29 Ressalvam-se dos limites a que se refere Q parágrafo anterior os pleitos relativos a empréstb:nos 
e financiamentos junto a organlsnros multilaterais e a instituições estrangeira-s- oficiais de ~édito e fomento, 
com contra partidas realizadas com recursos próprios do pleiteante. 

§ 3• Os pedidos da espécie deverão ser encaminhados ao Senado Federal, instruídos com: 
a) lei autorizativa para a operação pretendida; 
b) características da operação: prazo, taxa de juros, encargos, cronograma financeiro; 
c) informações sobre a situação f'illànceira dó reqúerente; 
d) manifestação detalhada e objetiva do Banco Central do Brasil quanto ao impacto da operação · 

pleiteada em relação à política monetária e fiscal desenvolvida pelo Poder Executivo, à época da solicitação. 

Art. 9' Os limites fixados no art. 3• desta resolução não se aplicam às operações de crédito por 
antecipação da receita orçamentária autorizada por lei. 

§ 1' O saldo devedor das operações a que se refere este artigo não poderá exceder· a 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 aprov?.d<Js1 _a!é_a<Iª~ . .<I~ .. r~_iz_ªçª" ··-da operação. · ··· - ....... -- ---- --··- - · · · · 

§ 2• O dispêndio mensal, compreendendo principal e acessórios, não poderá ultrapassar sete por 
cento da receita líquida estimada para o exercício financeiro que estiver em curs(!, inclusive computada 
a receita líquida estimada para a abertura de créditos suplementares, aprovados até adata.cia_realização. 
da operação. . - ·- -~ -- · -· · · ··· -- - - ·--- · · ·· ··•·· -

§ 3• As operações de crédito de que trata este artigo estão condicionadas aos limites estabelecidos 
nesta Resolução e deverão ser precedidas da manifestação do Banco Central do Brasil, quanto ao seu 
enquadramento nos limites estabelecidos nos §§1• e2• deste artigo.. . . 

§ 49 Entende-se por receita líquida estimada, para os efeitos desta resolução, a receita total prevista 
para o exercício-menos as estimativas das operações de crédito, as a1ienações_de b_ens,_e no caso de Estados, 
as transferências constitucionais por'ele·s efetuadás. · · 

§ 5• As operações de que trata este artigo deverão ser, obrigatoriamente,)iquidadas em a~_tri_nta 
dias após o encerramento do exercício em que Iófemcoiitra!aâas, excetíiadas aquehis coiitiátai:láS iio último 
ano de mandato do Chefe do Poder Executivo, que deverão ser liquidada~ no próprio exercíCio, findos 
os quais ficará a entidade tomadora proibida de contratar qualquer operação de crédito da espécie, • 

§ 6' No último ano de exercício do mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal; Estadúal · 
e do Distrito Federal, é vedada a contratação de operações de crédito de que trata este artigo, a partir 
do primeiro dia do período de seis meses que anteceder a data das respectivas eleições. 

§ 7• No prazo de até cinco düisúteis a contar do recebimento da solicitação, o Banco Central do 
Brasil pronunciar-se-á sobre a operação, pretendida, relativamente a<)s limites...... . .• . ..... .. . o _ .. 

§ 8• O Banco Central do Brasíl informará, semanalmente, ao Senado Federal, as operaçõesda esFÚie 
analisadas no período, fornecendo dados sobre: 

a) entidade mutuária; 
b) entidade mutuante; 
c) prazo da operação; 
d) condições de contratação, tais como: valor, correção IÍtOnetária; tàX3.soâe júfos -e· demaiS eneirgos; 
e) garantias oferecidas pela entidade mutuária; .. 
t) outros julgados úteis. · . . . 
Art. 10. Os Estados, o D-istrito Fedenil, os Municípios e suas respectivas autarquias deverão remeter 

ao Banco Central do Brasil informações mensais sobre a posição de seus endividamentos, indicando para 
o conjunto de operação: · · · · · · 
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(_o montãnte das dívidas flutuante e consolidada interna e externa; 
II- cronogramas de pagamento de amortizações e encargos das referidas dívidas, inclusive aquelas 

·vencidas e não pagas; -
III- balancetes mensais e síntese da execução orçamentária; 
IV -limites e condições aplicáveis,valores autorizados e valores já comprometidos. 
Parágrafo úniéo. O Banco Central do Brasil prestará informações mensais ao Senado Federal sobre . 

a posição de endividamento dos :Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de_ suas respectivas autarquias. · 

Art. 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e a suas artarquias assumir 
compromissos cliretamente com fornecedores, prestadores de serviços ou empreiteiras de obras, mediante 
emissão ou aval de promissórias, aceite de duplicatas ou outras operações similares. 

Art. 12. As resoluções do Senado Federal autorizativas, para efeito desta resolução incluirão ao 
menos, as seguintes inform_açõe_s_: - . _ · _ . ' - _ ' 

1-valai- da operação e moeda em qUe será realizada, bem como o critério de atualização monetária; 
II -objetivo da operação e órgão executor; 
III- condições financeiras básicas da operação; 
IV- prazo para o exercício da autorização, que será de no mínimo cento e oitenta dias e no máximo 

de quinhentos e quarenta dias para as operações de dívidas fundadas externas, e de no mínimo noventa 
dias e no máximo de duzentos e setenta dias para as demais operações de crédito. 

§ 1• Nas operações de crédito autorizadas em conformidade com o art. 8' desta Resolução, 
a condição de excepcionalidade será expressamente mencionada no ato autorizativo. 

§ 2• Nas operações de crédito externo com garantia da União, a concessão de garantia será expressa
mente mencionada no autorizativo. 

Art. 13 Os pedidos de autorização de que trata esta resolução serão encaminhados pelo respectivo 
Chefe do Poder Executivo diretamente ao Senado Federal e darão entrada em seu Protocolo Legislativo. 

Parágrafo único. Caso o Banco Central do Brasil constate que a documentação não é suficiente para 
a sua análise, solicitará ao Senado Federal, imediatamente e de uma só vez, a complementação dos doeu, 
mentos e.informaÇóes, fluindo, a partir do atendimento das exigências, novo prazo de até dez dias para 
seus pareceres previstos nesta resolução. 

Art. 14. _Os contratos relativos às operações de crédito, 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 da presente resolução sujeitará ós Estados, o Distrito Federal, 
os Municípios e suas respectivas- autarquias às sanções pertinentes, cabendo ao Banco Central do Brasil 
exercer a competente fiscalização, rio âmbito dos mercados financeiros e de capitaiS, nas formas previstas 
na lei. · 

Art. 16. O montante e os serviços das dívidas a serem refinanciadas, nos termos da Lei n' 
8.388, de 30 de dezembro de 1991, serão computados nos limites definidos nesta resolução. 

§ 1• No exercício financeiroem que forem celebrados os contratos de refinanciamento definidos 
no caput deste artigo, não se aplicam os limites previstos nos arts. z, e 3', I e II desta resolução. 

§ 2' No prazo de trinta dias, após a celebração dos contratos a que se refere o caput deste artigo, 
os Estados, Distrito Federal e Municípios deverão encaminhar cópias dos mesmos ao Senado Federal. 

Art. 17 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, a partir da data da assinatura dos 
contratos de refinanciamento a··que se_ refere a Lei n' 8:388, de 30 de dezembro de 1991, e até 31 de 
dezembro de 1998, emitirem títulos da divida pública mobiliária, exceto aqueles destinados ao atendimento. 
dos precatórios judiciais previstos _no ar.t. 33 do Ato _das Pisposições ConstituciOnais Transitórias, terão 
todo o saldo a .que se refere o art. 1' da referida lei, imediatamente considerado vencido, podendo ter 
executadas a~ garantias que lhe dão respaldo. 

Art. 18. Para efeito do disposto no art. 2• da Lei n' 8.388, de 30 de dezembro de 1991, é 
fixado o limite de onze por cento da Receita Líquida Real, defmida no § 1• do art. 3• desta resolução, 
para os primeiros doze meses da assinatura do contrato de refinanciamento. 

Parágrafo único. Após o período a que se refere este artigo, o limite será de quinze por cento da 
Receita Líquida Real. 
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--- --' 

Art. 19. O disposto nesta resolução_nãó_se a:PF~.~ ~s_atl!_a_~s -ªY-!3::rql!i~s_j'j~arrçeJr_as._,-_ ._, _ _ _ 
ArL 20. Os Estados, o Distrito Federal e os)lduni~ípios são a11torizados a emitir os títulos públicos 

especiais com características, condições, finalidades e montantes exclusivamente previstos no art. 39 da 
Lei n• 8.388, de 30 de dezembro de 1991. 

§ 19 A emissão dos títulos_ públicos especiais, car:acterizados n~ fOrma do ca_putdeste artigo, Poderá 
ser feita também em montantes suficientes e prazos adequados para integrarem garantias ou contra garantias 
à União, na obtenção de empréstimos ou financiamentos externos junto a organismos in~e_m_acion~ ni~.d_tila
terais de fomento e instituições oficiais internacionais de crédito. 

§ 2• A emissão de títulos especiais, de que trata o parágrafo anterior, deverá ser precedida de autori
zação legislativa específica e submetida à aprovação do Senado Federal. 

§ 3• A inadimplência do devedor emitente dos títulos públicos, de que trata o § 1• deste artigo, 
implicará no débito do valor equivalente à inadimplência à conta de reservas do Banco custodiante dos _ 
títulos junto ao Selic. _ 

§ 4• O Ministério da Economia; Fazenda e Planejamento definirá as condições adicionais necessárias 
para a aceitação dos títulos públicos especiais, definidos no§ 1' deste artigo, em garantias ou contragarantias · 
à União. - -- - · ··· - -

ArL 21. Esta resolução entra em- vigor !la data de sua publicação. 
Art. 22. Revogam-se 'as disposiÇões em contrárioc 
Senado Federal, 30 de junho de 1992. ~Senador Mauro Benevides, Presidente. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do art. 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÁO N• 37, DE 1992 

Altera, no Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação de requerimento de 
remessa a determinada comissão de matéria despachada a outra. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É revogada a alínea c do inciso I do art. 255 do Regimento Interno do Senado Federal. 
Art. 2• A alfuea c do inciso II do art. 255 do Regimento Interno do Senado Federal passa a ser 

acrescido do item 12, com a seguinte redação: 

1992 

'' Art. 255. . .......... "'""'''"~--- _. ~ ....... ··-·--··~"- -~--- ...... , ,_ ... __ , .... · .... -·'···'···----- _, 
II --.. ;-... -.. -; ... ::.-.: ______ .;..:.-:-::..: .. -::: .. :.-.-.... ~-.~~~~.H ..... ~ .... -..... ~---~-~-~-=-:-.-~ ...... -..,;.~---~--~--.;;_ __ -....: .. ~~*'1.~'..l.~. -

c) .• -•••• ---· •••• ----- ••••••••••••••••••• -.---- ••••••••• ··--.-.- ••••• -- •• --- •• ·- -- •••••••• -•••••••••• -•••••••. 

12) remessa a determinada comissão_de matéria despachada a outra." 
Art. 3• Esta resolução éntra ein vigor mt data de sua publicação. . 
Senado Federal, 30 de junho de 1992. ~Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 137' SESSÃO-EM 30 UE-JUNHO_ DE 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Oficio do Sr. 1• Secretário ifu CànJara dos l)e~-

___ -=Projeto_d_e Lei da Câmara n' 62192 (n'-2.905/92, 
na Casa de origem), que dispõe sobre os vencimentos dos 
docentes de J9 e 2"_ graus pertencentes ao_ Plano Único 
de_ Class_ificação e Retribuição de Cargos, de que tr~ta 
a Lei n' 7.596, de 10 de abril de 1987. 

puta~~caminhando i revisão do Senado autógrafos -dos . -Projeto de Lei da ?\.mara n• 63/9~ (I\' 2.965/92, 
• • - - - --- -------------=-- -----na Casa de ongem) que ena a Procuradona Reg~onal do 

segumteps protJetods: L . d Câ o 
61192

· ( o 
2
. 
48

·
6
-
192 

-Trabalho da 24• Reg;ão da Justiça do Trabalho;; dá outras 
- rOJe o. e et a _ mara n- n· . , ·d~ · 

na Casa de origem), que altera osarts .. 30 e 5_8 da L_ei provt enctas. 
n' 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organi- -Projeto de Lei da Câmara n• 64/92 (n' 2.966192, 
zação da Seguridade Social e instírui Plano de ,Custeio, na Casa de origem), que criã a Procur~do_ria_Regional do 
e o art. 41 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, que Trabalho da 23• Região da Justiça do Trabalho e dá outras 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previd.ênciâ SoCial. provídências. · 
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-Projeto de Lei da Câmara n' 65/92 (n' 11/91, na 
Cas::cde origem), que dispõe sobre a regulamentação dos 
dispositivos constitucionais relativos à reforma 3$fárlã., pre~ 
visto no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal; 

-Projeto de Lei da Cãl:nara n' 66/92 (n' 8/91, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o ·regime jurídico da 
exploração dos p-ortos organizados e das instalações portuá-
rias e dá outras providéncias. - -

-Projeto de Decreto Legislativo n' 72/92 (n' 136/92, 
na Câmara dos Deputados), que aprova -0 ato que outorga 
permissão -ã Sociedade de Comunicação Mangueirinha Lt
da., para explorar serviço de radiodifuSão sonora em onda 
média de âmbito local na Cidade de Mangueirinhas, Estado 
do Paraná. 

1.2.2 - Leitura de proposta de emenda à Constituição 
- N' 6/92, que modifica a redação do inciso XVI do 

art. 49 e do caput do art. 231 da Constituíção Federal. 
1.2-3- Leitura de projeto 
Projeto de Lei do Seilad_o n<i94/92. dé autoria do Sena

dor Guilherme Palmeira, que cria, junto ao Banco do Brasil 
S.A., o Fundo de Incentivo à Atividade Rural no Nordeste 
- FINAR, define regras para sua utilização e dá outras 
providências. 

1.2.4- Requerimentos 
- N' 470/92, de autoria do Senador Pedro Simon, 

solicitando ao Tribunal de Contas da União a realização 
de auditoria sobre o Sistema Financeiro de Habitação, ad
ministrado pela Caixa Económica Federal, parã esclareci
mentos que menciona. 

- N» 471192, de autoria do Senador Nels_on Carneiro, 
solicitando ao Ministro das Relações Exteriores, informa
ções que menciona. 

- N' 472/92, de autoria do Senador Pedro Simon, 
solicitando ao Ministro dos Transportes e Corilunicações, 
pedido de informações à Empresa Brasile!r~ de Correios 
e TelégrafOs- ECT, relacionado com os serviços de trans
porte de mala postal e de encomendas, a respeito das ques
tões que menciona. 

- N"' 473/92, de autoria do Senador Marco Maciel, 
solicitando a transcrição-, nos Anais do Senado, da Introdu
ção da Constifuíçáo Federal Brasileira, com comentários 
por João_ Barbalho, editado pela Secretaria de Documen
tação e Informação do Senado Federal, e da apresentação 
feita pelo Senador Mauro Beneviaes à referida obra. 

1.2.5 - Comunicação 
Do Senador Magno Bacelar, que se ausentará do País, 

no período de 3 a 10 de julho do corrente ano. 

1,2.6 - Comunicações da Presidência 
-Prazo para tramitação e apresentação de emendas 

ao Projeto de Decreto Legislativo n<;> 78/92, lido anterior
mente. 

-Recebimento, de Associações de Pais e Amigos 
de Excepcionais e de Câmaras Municipais, de dive_rscis ~~e~ 
manifestando-se contrariamente ao Projeto de Lei n<? 
6/92-CN, que objetiva transferir recursos do Orçamento 
Fiscal da União, destinados à Educação Compensatória, 
para compra de ônibus escolares. 

-Recebimento da proposta dos nomes dos candi
dados do Senado à eleição para a ComisSã.o Representativa 

do Congresso_ Nacional, prevista no § 49 do art. 58 da 
Constituição Federal. Aprovada. 

1.2. 7 - Discursos do Expediente 

SENADOR MAGNO BACELAR - Solicitando à 
Mesa a reiteração do pedido de informações contido no 
Requerimento n<? 148/92 ao Ministério da Agricultura e 
Reforma Agrária. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO -Decisão do 
Supremo Tribunal Federal concedente os 147% aos apo- -
sentados. 

SENADOR LUdD!O PORTELLA -Homenagem 
póstuma a Deolindo Couto. 

SENADOR NELSON CARNEIRO -Artigo do Jor
nal do Brasil, edição de 26-6-92, iiltitulado ''Refer negocia 
a venda da Mafersa". 

SENADOR JONAS PINHEIRO -Aprovação, pelo 
Tribunal de Contas da União, das contas do último Gover
nador nomeado do Amapá, Sr. Gilton Garcia. 

1.2.8- Leitura de projeto 
Projeto de Lei do Senado o<? 95/92, de autoria do Sena

dor Márcio Lacerda, que obriga a indústria automobilístíca 
a instalar faróis com dispositivos ãntiofuscante em vCículos 
novos. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei do Senado n' 26, de 1991-Comple

mentar, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, que altera 
a Lei Complementar n<? 41, de 22 de dezembro de 1981. 
Votação adiada por falta de "quorum". _ _ . _ 

Projeto de Lei da Câmara n' 1, de 1992 (n' 902/91, 
ri~_-<ftig'éi:n), que altera- diSpositiVoS da Le-i ri~ 5.869-, de 
11 de janeiro de 1972-:- Código de Processo Civil, referente 
à prova pericial. Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de "quorum". 

Projeto de Resolução n9 26, de 1992, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a ultimar a- contratação 
de operação de crédito externo, no valor de até quatro 
bilhões, quatrocentos e sete milhões de ienes, junto às em
presas Marubeni Corporation e Marubeni Benelux S.A. 
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta 
de "quorum". 

Proposta de Emenda à Constituição n' 2, de 1992, 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg e outros Sena
dores. que inclui artigo do texto da Constituição Federal, 
conferindo competência ao Congresso Nacional para desti
tuir Ministro de Estado e Secretário da Presidêncía da 
República. Em fase de discussão. (5~ s_essão) 

Proposta de Emenda à Constituição n~ 3, de 1992, 
de autoria do Senador OdacifSóáies e outros· Senadores, 
<iue altera dispositivo da ConstitUição -Federal.. Em fase 
de discussão. (5~ sessão.) 

1.3.1 - Discursos após a-Ordem do Dia 

SENADOR EDUARDO SUPLICY - Sistema tçl~c 
Suplicy para contribuições financeiraS para a camparih3 
de S. Ex~, à Prefeitura de São Paulo. Transcrição, nos 
Anais dq Senado, dos· editoriais dos jornais Fo1ba de S. 
Paulo e O Estado de S. Paulo, de hoje, sobre os efeitos 
das denúncias do caso PC Farias para as instituições políti
cas e a renUncia do· Senhor Presidente da República. 

----------
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SENADOR JÚLIO CAMPOS- Razões da apresen
tação de requerimento de autoria de S. Ex~ para tramitaçãv 
em conjunto dos Projetos de Lei do Senado n~ 47 e 61/92 
e Projeto de Lei da Câmara n' 59/92. ApreciaçãQde proje
tes pela Corriissâo de Infra-estrutura. Registro da rêalização 
do I Encontr-o Nacional dos Diretores de Jornais do Inte
riOr. Apelo ao Presidente da Fundação de Assisténcia ao 
Estudante para a distribuição de merenda escolar à rede 
pública do Estado do Mato Grosso. · ·- -· · 

SENADOR CID SABÓ!A DE C.ARV ALHO.:-:- JY[ª
nifestação contrária à decisão do Tribunal de CO~tas da . 
União de não relatar conclusivamente: sobre (lS_COJltas dq 
Presidente da República relativas ao exercícid de 1991. 

SENADOR NELSON CARNEIRO --' Apelo em fa
vor da reativação do CartóriO- de São José do Ribeirão, 
Município de Bom Jardim - RJ, fechado por falta de 
funcioriários. - - -- -

SENADOR ODACIR SOARES"-- Reiutando acusa
ções contra o Governo Federal, através de nota oficial 
do Banco do Brasil publicada nos principais jofnãiS do 
País de contestação de matéria divulgada pela revista Veja. 

2.2.2- Requerimento 
- N' 475/92, de autoria do Senador Júlio Campos, 

solicitando a trarD.itação conjunta dos Projetas de Lei do 
Senado n•' 47 e 61/92 e de Projeto Lei da Câmara n• 59/92. 

2.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Resolução n~ 26192, que autoriza a Repú

blica Federativa do Brasil a ultimar a contratação de opera
ção de crédito externo, no valor de até quatro bilhões, 
quatrocentos e se_te milhões de ienes, junto às empres.as 

· Marubeni Corporation e Marubeni Benelux S. A. Apro
vado .. A Comissão Diretora para redação final. 

Projeto de Lei da Câmara n' 27/92 (n• 1.353/91, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a complementação da 
aposentadoria do pessoal do extinto Departamento de Cor
reios e Telégrafos- DCT e dá outras providências. Apro
vado. À sanção. 

2.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
- Redação final do Projeto de Resolução n• 26/92, 

constante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada, 
nos ténnos do Requerimento n• 476/92. À promulgação. 

2.4- ENCERRAMENTO 
3- RETIFICAÇÕES 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Agradeci
mento à Casa e a se_us fu_ncioriários aO el)sejÇ( ç]~~)j~frlf· ~-----
rnento dos trabalhos legislativos do_ primeiro semestre. 

Ata da 70~ Sessão, realizada em 6-5-92. 
Ata da Si' Sessão, realizada em 16-5-92. 

·.,r:..:: ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 
N•s 18 e 19/92. 

SENADOR NELSON WEDEKIN - Premência da 
aprovação· do anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bas~s 
como solução para a complexa problemática da Univer
sidade Brasileira. 

SENADOR LOJJRIV AL BAPTISTA,-- Considerá: 
vel crescimento e organizaçiõ dO setõf -t~ríStfGo dO_EStãdo-
de S~rgipe. 

1.3.2 - Comunicação da Presidência 
Convocação .de sessão_ extraordinária a realizar-se ho

je, às 18 hor.as _e 30 _minutos, c_om Ordem _do __ Di;t que 
designa. 

1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATA DA 138• SESSÃO, EM 30 DE JUNHO DE 

1992 
2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1- Oficio do 1~ Secretário da Câmara dQs Depu

tados 
- N' 160/92, encaminhando ao Senado Federal emen

da da Câmara ao Projeto de Lei do Senad.o n'_l93@6_(!_1'_ 
8.342/86, naquela Casa), que acrescenta parágrafO ao art. 
153 _do Código Eleitoral, com vistas a facilitar a votação 
de eleitores com impedimento religioso-. - - --- -----

5- ATOS DO PRESIDENTE 
N'' 267 a 275/92. 
ó'-' PORTARIAS DO SR.J• SECRETÁRIO 
N'' 37 a 39/92. 
7- ATA DE COMISSÃO -

. -- 8- MESA DIRETORA 
9- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

·· 10-...:_ CÜMPOS!ÇÃO DAS COMISSÕES PERMA
NENTES 

-· -·- SUMÁRJO DA ATA Dfli 72• SESSÃQ __ _ 

REALIZADA EM 7 DE MAIO DE 1992 

Retificação 

Na publicação do Sumárió, feita no DCN -
Seção II- de 8-8-92, na página n• 3018, I• coluna, 
no item 1.2.2 -- Pareceres, sobre as Emendas de 
Plenário ofereCidas aos Projetes de Lei do Senado 
n~ 56 e 173/91, 

Onde se lê: 
... informações e o inciso I do_§ 39 do_ art. 138.,. 

Leia-se: 
... informações e o inciso II_ do§ 39 do art. 138 ... 
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Ata da 137~_sessão, em 30 de junho de 1992 
z• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs.Mauro Bpnevides,Lucídio Portella, MagnoBacelar e Epitácio Cafeteira 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHÃM:.SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: . . 

- Albano Franco ~AleXandre CoSta-- Aluizío BezerR 
ra -Amir Lando- Antonio Mariz- Beni V eras- Gari os Pa
trocfnio - César Dias·:.: Chagas RodrTgties - Cid Sabóia de 
Carvalho - Coutinho Jorge --Dirceu Car:õ.eiro = ·Erctõ Álva
res - En~as Farias - Esperidião A.rilin -- Epitácio Cafeteira 
- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Guilherme Pal
meira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão -:- Humberto 
Lucena- lrapuan Costa Júnior- João C8Jmon -~Jo!iocFran
ça - J alio Rocha - Jonas Pinheiro - J osaphat Marinho - J o
sé Eduardo- José Fogaça- José Paulo Bisol ;_·José Richa 
-José Sarney- Julio cari:lpos:. Jutahyfilli:ga1hl!es- Lavoi
sier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes RóClia--:..-wu:ri
val Baptista - Lucfdici Portelfa - Magno Bacelar - Mansue
to de Lavor -·lv!árciol.ilcerila- Mário Covas - Maurício 
Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrl!o -
Nabor Jiínior - Nelson Wedeltin - Ney Maranbao - Odacir 
Soares - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - 'Raimun
do Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Valmir Gampelo 
- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A lista de 
presença acusa -o-comparecimento de 59 srs:- senadores. HaR 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciariJ.os nossoS -trabalhos. 
O Sr. 1"' Secretário Procederá à leitura- do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO DO SR. 1• SECIU;TÁRíO 
DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado 
autógrafos dos seguintes projetos 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 61, DE 1992 

(N• 2.486/92, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Altera os arts. 30 e 58 da Lei n9 8.212, de 
24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização 
da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, e o 
art. 41 da Lei n• 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência SoR 
cial. 

O Congrc;:ssO_Nacion-al decret?: _ ___ _ _ _ _ 
Art. 1• Os incisos II, UI e V do art. 30 da Lein• 8.212, 

de 24 de julho de 1991, passam a vigOrar co_ill_ a seguinte 
redação: · 

"Art. 30 ···············-----~----····-·········-- .. ·-·· 

II- os ~egurados. trahalhdtior autónomo ~- t:~u1paradus, 
. e:mpresário e facultativo estão obrigados a recolher sua com ri-

buição até o 15~· (décimO "cj"Uiiltof diã -úlíl- do m·ê::, s~iuinte 
àquele a que as contribuições se referirem; __ __ _ 

--III -o adquirente, o consignatário ou a Cooperativa sâo 
obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25 
desta lei até o J5'' (décimo quinto) dia útil do mês subs_eqüente 

. ao da op~raçã? de venda ou consi~nação d~ produção; 
.................................. -'---"· •.... ····-". -··-----~...t;:.. ___ . .:ú; ••• ~ •• -•• 

V- O empregador doméstico está obrigado a arrecadar 
a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a reco
lhê-la, assim como a parcela a seu cargo, no prazo referido 
no inciso II desle artigo; 
...•.....••.••• ' .................. ·'··~-.-.;-.;;~~ ....... h· ........................ . 

Art. 2' O art. 58 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 
1991, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, re_nume
rando-se o atual parágrafo úniCQ_ para § 1"': 

''Art. 58 •-• H+• no,..._.,',,,, • • • ••,, •• ~.: • ._,, ••• -, •'• :,•,, ••'••• 0 , •• 4,, • ..... 

....... ' .................. <o. .................................. ~-.-.......... t~-.;·~~~~ 

§ 2"' __ As contribuições descontada_s até 30_de junho de 
1992 dos segurados que tenham prestado serviços aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios poderão ser objeto de 
acordo para parcelamento em até doze meses, não se lhes 
aplicando o disposto no § 19 do art. 38 desta lei." 
"• • • ... • • • • ... ,, ••• - ......... -.. -: •••••• , •• ....__ ................. ;. ••• ~ •• -... ·.-.;.;:.~.-..F~;-.- o--

Ar!. 3•' O § 4" do art. 41 da Lei n• 8.213, de 24 de 
jufho de 1991, passa a vigorar com a_ seguinte_redaÇão: 

"Art. 41 .......... -~ ··- ........... -...•...•.. ~----· ....... ; ....... ~. 
·•· :-· -§· ·4; ~. c;;··b~~~fi~;;;;· d~~~;;; -~~;' ;;;g~~ ·d~. í:, .. (p;;;,;~i·;~i 
ao 10'·' (décimo) dia útil do mês seguinte ao de sua competência, 
observada a distribuição proporcional do número de benefi
ciários por dia de pagamento . 

. . . . '.-.......................... ~: ... -~.~-·-·""··· .. ······ ....... ~.: ........... . 
· Art. 4" O art. 41 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 

1991, pas.sa a vigorar acrescido do seguinte § _5?, renume
rando-se os atuais §§ 5" e 6' Para §§ 6~' e 7~, respectivamente: 

"Art. 41 ~~·····················- .. :-.. -......•...•............... ~ 

§ 59 Em·~~~~ de·~~~~-;~~;·d~i~~~b-úid~d~~~p~;~~i~~~l 
e financeira do Instituto Nacional de Seguro Social, o Conse
lho Nacional de Previdência Social poderá autorizar, em cará
ter excepcional, que o pagamento dos benefícios de prestação 
continuada concedidos a partir de 19 de agosto de 1992 seja 
efetuado do 1 I' (décimo primeiro) ao 12' (décimo segundo) 
dia útil do més seguiin_e_ ao de sua com-peiênda, retonlandoRse 
à regra geral, disposta no § 4'·' deste artigo, tão logo superadas 
as dificuldades. 
......................... ~ ........................ ~ ...... ,.; .. ·•· ................. . 

Art. 5• 
cação. 

Art. 6" 

Esta lei entra em- vigor na data de sUa publi

Revogam-se as diSposições eril contrádo. 
MENSAGEM No 23~ DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho 

a hunra ele submeter à elevada deliberação de Vossas CXcelên
c!as, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado do Trabalho e da Previdência Social, o texto 
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do projeto de lei que "Altera o art. 30 da Lei n' 8.212, de 
24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguri
dade Social e institui Plano de Cus!elo". _ _ _ __ 

Brasflia, 15 de janeiro de 1992. Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 153!91 DE 8-1-92.DO c. 

SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO 
E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência o incluso Anteprojeto de Lei que dá nova 
redaçâo aos incisos II, III e IV do art. 30 da Lei n' 8.212, 
de 24 de julho de 1991, com vistas a alterar o prazo para 
recolhimento --de contribuições sociais dos segurados traba
lhador avulso, autónomo e equiparados, empresário, empre
gado doméstico e facultativo, bem como do empregador do
méstico e do adquirente, consignatáriO oü- co-õperativa que 
recolher a contribuição de 3% incidente s.o_bre a receita bruta 
proveniente da comercialização da produção d_o segurado es
pecial. 

O texto vigente destermina que aqueles contribuintes de~ 
vem proceder ao pagamento das respectivas contribuições, 
nos bancos arrecadadores, até o quinto dia útil de cada mês 
.seguinte ao vencido, dia este que corresponde exatamente 
ao primeiro dia de pagamento dos benefícios aos mesmos 
estabelecimentos de crédito. O número -de _be_ne_ficiários do_ 
sistema de previdência (treze milhões de pessoas) e o universo 
de contribuintes individuais (cinco- milhões e trezentos mil) 
demonstram que, em um mesmo dia, co-ncentram-se nas agên
cias bancárias mais de oito milhões de pessoas, trazendo des
conforto para a população usuária, especialmente para ·os apo
sentados e pensionistas, que ·se acumulam em grandes filas 
para o recebimento de seus benefícios. 

Por outro lado, os pagamentos efetuados pelos referidos 
contribuintes representam apenas 3,41% do montante de re
cursos arrecadados mensalmente, isto significando que a dila
ção· do prazo para seu recolhimento em quase nada afetará 
o caixa do sistema. 

Assim para unia prestação de serviços de melhor quali
dade a contribuintes e beneficiários~ reduzindo filas de atendi
mento, sugiro a Vossa Excelência a medida co_nstante do refe
rido Anteprojeto de Lei, cuja adoção diluiria o aflUxo da 
população interessada aos bancos arrecadadores e pagadores, 
sem causar inconvenientes ao sisteriia prevldeiü::iário. 

RespeitoSamente, AldOóio Magri 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 8.212, DE 24 DE JUL!"fO DE 1991 

Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, 
institui Plano de Custeio, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte lei: 

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE ·sOCIAL 

TÍTULO! 
Conceituação e Princípios ConstituCionais 

Art. }9 A Seguridade Social compreende um conjunto 
integrado de ações da iniciativa dos poderes públicos e da 
sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, 
à previdência e à assistência social. 

Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos 
seguintes princípios e diretrizes: 

a) universalidade da cobertura e do atendimento; 
---- --b)Ufii(Orrriidade e equivalência dos benefícios e serviços 

às populaç-ões urbanas_e rurais; -- -
c) seletividade e distributividade na prestação dos bene-

fícjo$ e $Crviços; __ _ _ __ _ _ 
d) irredutibilidade do valor dos benefícios; 
e) eqüidade na forma de participação no custeio; 
O diversidade da base de financiamento; 
g) caráter democrático e descentralizado da gestão admi

nistrativa, com a participação da comunidade, em especial 
de trabalhadores, empresários e aposentados. 

TITULO II 
Da Saúde 

Art. 29 A Saúde é direito de todos e dever_do E_~tado. 
garantido mediante a políticas sociais e e_conômicos que visem 

--à_- i6dtiçã0-do risco de -áOefiça -e -de outros agravos e ao a~ess9_ 
Urliversal e iguãlitário às aÇões e serviços para sua-p-rOinOÇãO, 
proteção e recuperação. 

CAPÍTULO X 
Da Arrecadação e Recolhimento 

das Contribuições · 

_ . Art. 30. A arrecadaç_~9 _e_ .. -9 reçolb®ento Qas contri
buições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social 
obedecem às seguintes normas, observado o_disposto em regu
lamento: 

I-_ a ~mpresa é obrigada a: 
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados 

e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando~as da res~ 
pectiva" remuneração; - - - -

b) recnlher o produto arrecadado na forma da alínea 
anterior. assim como as contribuições a seu cargo incidentes 
sobre as remunerações pagas· ou creditadas aos segurados em~ 
pregados, empresários,- trabalhadores avulsos e autónomos 
a seu serviço, na mesrria data prevista pela legislação traba
lhista para o pagamento de_ salários e de contribuições inciden
tes sobre a folha-de-salários; 

c) recolher as __ coptribuições_ de que tratam os incisos I 
e II do art. 23, na fO!ma e prãzos defínidos pela legislação 
tributária federal vigente; 

II- os segurados trabalhador autónomos e equiparados, 
empresário e facultativo estão obrigados a recolher sua contri
buição por iniciativa própria, no p-razo de alínea b do inciso 

-I deste artigo; 
III-_ 9 adquirente o consignatário ou a cooperativa são 

obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25, 
até o 5» dia útil do mês seguinte ao da operação de venda 
ou consignação da produção, no dia imediatamente anterior, 
caso não haja expediente bancário naquele dia, na forma esta
belecida em regulamento; 

IV -o adquirente, o consignatário ou a cooperativa fi~ 
~aro sub-rogados nas obrigações do segurado especial pelo 
cumprimento das obrigações do art. 25, exceto no caso do 
inéisb X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; 
- _ V~ o empregador doméstico está obrigado a arrecadar 

a contribuição do segurado empregado doméstico a seu serviço 
e a recolhê-la, assim como a parcela a seu cargo, no prazo 
referido na alínea b do inciso I deste artigo; 

VI -o proprietãriO, o -inCOrp<:i.fàdor definido na Lei n? 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condó-
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minio da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de 
contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidá
rios com o construtor pelo cumprimento das obrigações para 
com á,Segurid~de Social, ressalvado o seu direito regressivo 
contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção 
de importância a este devida para garantia do cumprimento 

qüenta e cinco cruzeiros e cinqUenta e quatro centãvos), para 
o mês de março de 1992, concernente ao regime de trabalho 
de vinte horas semanais a que estão submetidos. 

§ 1"' O vencimento a que fizer jus o docente integrante 
da carreira de magistério de 19 e 2"' graus __ será acrescido dos 
seguintes percentuais, incidentes sobre os valores dos venci~ 
mentes constantes das tabelas aitexas, -e conforme nela especi
ficado: 

dessas obrigações. _ --~---
VII - esclui-se da responsabilidade solidária perante a 

Seguridade Social o adquirente de prédio 0u unidade imobi
liária que realizar a operação com ·empresa de comercilização 
ou incorporador de imóveis~ ficando estes solidariamente res-

a) 25% (vinte e cincO poi cêhto) no caso de possuir título 
de mestrado/doutorado; 

b) 12% (doze por cento), no caso de possuir certificado 
de especialização; ponsáveis cóm o construtor; - - -

................................................................................ 
· (A Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 62, DE 1992 

(N' 2.905/92, na Casa de origem) 
(De lniciãfiVã do Presidente da República) 

Dispõe sobre os vencimentos dos docentes de r 
e z~ graus pertencentes ao Plano Único de Classificação 
e Retribuição de Cargos, de que trata a Lei n" 7 .596, 
de IOde abril de 1987. 

c) 5% (cinco por cento), no caso de possuir ceftificado 
de cursos de aperfeiçoamento . 

§ 2" O Ministério da Educação disciplinará o reconhe
cimento do certificado de especialização, de que trata a alínea 
b do parágrafo anterior, no prazo de trinta dias, contados 
da data da vigência desta lei. 

Art. 2" Os acréscimos de vencimentos decorientes da 
titulação a que se refere o § 1"' do artigo anterior não serão 
percebidos cumulativamente. 

Art. 3~ Os_ valores de vencimentos constantes das tabe
las anexas a esta lei já incluem o reajUste fixado no-inciso 
III do art. 2' da Lei n' 8.390, de 30 de dezembro de 1991. 

O Congresso Ní;tcional decreta:_ _ ___ ._ Art. 49 As despesas com a execução desta lei correrão 
Art. 1" O valor do vencimento correspondente ao n{vel à conta dos recursos orçamentários dos órgãos ou entidades · 

1 da classe A d_a_ Carreira de Magistério de 1" e 29 graus, por ela abrangidos. 
incluídos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Art. s~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
Cargos, de que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987, cação. 
é fixado em Cr$ 166.055,54 (cento_ e s_essenta e seis mil, con- ·· Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO AO PROJETO DE LEI OE 1992 
VIG~NCIA: ma1çoh2 

1------- MÃGisrEFii6 oê-1 õ E 2õ ÕÃÃÜs ___ _ 
------- ··- 2ó iioFiÃs · -- . - · ----. -. -.=-. -.~ .. --. -. --.-. ~-.. ----: 
~-ª~~~~.·~g§_l ~P§~F§iÇQY•i§~lg ~-~p-~~i~_!,i?ÃÇ_!.o MESTRÃooi5ouTOAADO 

542.730,74 569.867,28 607.858,43 678.413,43 
4 · 452.275.58 474 8a9.:is so6.54â.65 --==~·565.344:4ir 
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ANEXO AO PROJEJO VE LrJ OE 1992 

ANEXO AO PROJETO PELEI-_ OE . 1992 

VIG~NCIA- março/92 
MÃGISfE.f:'iii5 DE-1 õ-E 2~ GRÃUS -· .. "' -·-
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MENSAGEM N' 178, DE 1992 
Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado 
da Educação, da Economia, Fazenda e Planejamento e do 
Trabalho e da Administração, o texto do projeto de lei que 
"Dispõe sobre os vencimentos dos docentes de 19 é 2~' graus 
pertencentes ao Plano Único de ClassificaÇãO e Retribuição 
de Cargos, de que trata a Lei n' 7.596, de 10 de abril de 
1987". 

Brasilia, 21 de maio de !992. -Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO OE MOTIVO~ ·cONJUNTA N' 123/MEC/ 
MCFP/MTA, DE 7 DE MAIO DE 1992, DOS S.ENHO
RES MINISTROS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA 
ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO, E DO 
TRABALHO E DA ADMINISTRAÇÃO. 

Excelentíssimo senhor Presidente da República. 
Submetemos à elevada consideração de Vossa EXcelência 

proposta de Projeto de Lei contendo alterações· na estrutura 
de carreira de vencimentos dos docentes de 19 e 29 graus das 
instituições federais de ensino. 

2. Com o intuito de corrigir graves distorções e defasa
gens nos valores de retribuição dos doçentes do -Magistério 
de 111 e 29 graus aliado ao fato de se iniciar l].ma polítícà explícita 
de melhoria da qualidade e produtividade do sistema, asso
ciando remuneração à qualificação profissiõD.al, (!rqpomos o 
encaminhamento de um Projeto de Lei ao-Congres'Sd Nacional 
que contempla a seguinte medida: :1 

AcréscimO do ·adicional de mestre de )5% para 25%, 
no caso de detentores do certificado de mestrado doutorado 
e de 10% para 12% para os detentores do_ certificado de-
especialização, calculados os vencimentos dos docentes de 
111 e 2~' graus. 

3. O Ministério da Educação entende que esta medida, 
cujo reflexo no valor global da folha .de pagamento pode 
ser absorvido dentro do orçamento atual, terá repercussão 
extremamente positiva nó ensino fundamental e médio, indi
cando claramente o empenho do GovernO em promOver a 
qualidade da educação_ como prioridade nacional. 

Respeitosarrrérite; - José Goldemberg - Ministro da 
Educação -MarcOio Marques Moreira - Ministro da Econo
mia, Fazenda e Planejarnento -João Melláo Neto- Ministro 
do Trabalho e da Administração. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 7.596 DE lO DE ABRIL DE 1987 

II- ................................................................ ~-
d) fundações públicas. 

..... ~- ......... -.. -~ .... -· ............... ---~~·~-·- ....... ~ .. ~ ......... ~.; .. _.-
Parágrafo úniCo. As entidadeS --00mpreeitdid3S ua 

Administração Indireta vincule-se ao Ministério ein~ cuja 
área de competência estiver enquadrada sua principal 
atividade." _ _ _ _ _ _ -
II- o art. 59 fica acre-scido de um inciso e um parágrafo, 

a serem numerados, respectivamente, como inciso IV e § 
39, na fonna abaixo: 

''Art. s~ ...... _ ............. , ...... u .. ······.···-····~·-········ 
IV- Fundação Pública a entidade dotada de perso

nalidade jurídica dedireito privado, sem fins lucrativos, 
criada em virtude de autorizaçãO legislativa para o desen
_y6lvimento de ativid;tdes que nos exijam execução por 
órgãos ou entidades _de direito público, com autonomia 
adMinistrativa-; património próprio gerido pelos respec
tivos órgãos, de direção, e_funcionaiile"IitO custeado por 
recursos da União e de outras fontes. 

§ 3• As entidades de que trata o inciso IV deste 
artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição 
de escritura pública de sua constituição no Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, náo se lhes aplicando as 
demais disposições do Código- CiVil conçeinentes às 
fundações." 

Art. 2' São classificadas como fundações públicas as 
fundações que passaram a integrar a Administração Federal 
Indireta, por força do disposto no§ 2' do art. 4' do Decreto-Lei 
n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, na redação dada pelo 
Decreto-Lei n' 2.299, de 21 de novembro de 1986. 

Art. 3!> As universidade~ e demais instituições federais 
de ensino supeti9r_,_ estruturadas _sob _a"' forma de au.tarquia 
ou de fundação pública, terão um Plano U nico de Classificação 
e Retribuição de Cargos e Empregos para o pessoal decente 
e para os servidores técnicos e administrativos, aprovado~ 
em regulamento, pelo Poder Executivo, assegurada a obser
vância de princípio de isonomia Salarial e a uniformidade de 
critéri~s tanto paia ingresso mediante concurso público de 
provas·, nu- de provas a títulos, quanto para a promoção e 
ascensão funcional, com valorização de desempenho e da titu
lação do servidor. 

- § 1~' Integrarão o Plano único de Classificação e Retri-
buição de Cargos e Einpregos previStOs- neSte _âltígo: 

a) os cargos efetivos- e empregos permanentes estrutu
rados em sistema de carreira, de acordo com a natureza grau 
de complexidade e responsabilidade dos respectivas atividades 

_e as qualificaÇões. exigidas para o seu desempenho; 
b) as funções de confianÇa,- compreendendo iltividades 

de direção, chefia e ãssessoramento. -
§ 2~' O Poder Exe'cutivo estabelecerá, no- -regulãiriento 

mencionado no caput deste artigo, os critérios de reclassifi-
0 Presidente Da República. Faço saber que o Congresso cagão, das funções de confiança, de transposição dos cargos 

Nacional decreta e ou sanciona a seguinte Lei: efetivos e empregos permanentes integrantes dos atuais planos 

Altera o dispositivo do Decreto-Lei n• 200 de 25 
de fevereiro de 1976, modificado pelo DecretO-Lei 
n' 900, de 29 de setembro de 1969, e pelo Decreto-Lei 
n' 2~299, de 21 de novembro de 1986, e dâ outras 
providências. 

Art. 1~' O Decreto_-Lei n11 200, de 26 de fevereiro cte- de classifiCação de cargos e empregos~ bem como os de enqua-
1967, alterado pelo Decreto-Lei n~' 900, de 29 de setembro- dramento dos respectivos ocupantes, pertencentes às institui
de 1269, e pelo Decreto-lei n11 2.293, de 21 de novembro çóes federais de ensjno superior ali referidos para efeitos de 
de 1986, passa a vigorar com a seguintes alterações: inclusão no'Plano Unico de Classificação e Rétribuição de 

I-o inciso II do art. 4~' fica acrescido da seguinte alínea Cargos e Empregos. 
d; passando o atual § a parágrafo único, na fornia abaixo: § 311 Os atuais servidores das autarquias federais de ensi-

uArt. 4~' ..........................•..... u ••••• -:.:"--··----~·····- • no superior, regidos pelo Estatuto dos Funcionários Público~ 

,. -
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Civis da União, serão incluídos no Plano Único d(; Classifi
cação e Retribuição de Cargos e Empregos, sem prejuízo 
de sua permanência no respectivo regime jurldico, aplicando
se-lhes o disposto no § 49 deste artigo. 

§ 49 A partir do enquadramento do servidor no Plano 
.Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, 
cessará e- percepção de qualquer retribuição nula não expressa
mente prevista. 

§ 59 O diSpoStO- neste- artigO -e -seguinfes aplicà-=-se aos
Centros Federais de EdQcaçãQ -Tecnológica e aos estabele
cimentos de ensino de 1 <:> e 29 graus, subordinados ou vincu
lados ao Ministério da Educação. 

Art. 49 A data-base e demais critériõs para Os reajUSta
mentos de vencimentos e salário dos servidores das entidades 
a que se refere o art. 3"' des~_ Lei se_rão as entid~des pará 
as instituições federais d.o ensjno superior, estruturadas sob 
a forma de fundação. __ _ _ 

LEI N•8390, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 

Dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos federais. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei: 
-:_ An. 19 _A_í!_~te_cipª'ção concedidad_e acordo com a Lei 

n9 8.216, de 15 de agosto de 1991:- ()asSa-~.- se-r CõnSidúada 
como reajuste, não sendo compensada na data-base. 

Art. 2~' São fixados, para fins da revisão geral de venci
mentos, soldos, proventos, pensões e demais retribuições dos 
.servidores civis e militares do Poder Executivo na admi"nis
tração_ direta, autarquias iflclusive as de regime especial e 
fundações, os seguintes percentuais, calculados sobre os valo
res vigentes no mês de dezembro de 1991, de forma não cumu
lativa: 

Parágrafo úriico. _ Em decorrência do disposto neste arti
go, não se aplicarão aos servidores dos auta-rc.juias de ensino 
superior, incluídos no Plano Único de Classificação e Retri- e 
buição de Cargos e Empregos, os aumentos ou reajustamentos 

I- quarenta por cento a partir de P de janeiro; 
II -setenta e cinco por cento a partir de 1"' de fevereiro; 

III- cem por cento a partir de H de março de 1992. 
Art. 3.,.- Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-de vencimentos e salários concedidos aos servidores da Admi

nistração Federal. 
Art. 5"' Observad.Q o_ disposto no caput do art. 39', in 

fine, desta Lei, os requisit?s e normas sobre ingresSo de pessoal 
nos empregos do Plano U nico de Classificação e Retribuição 
de Cargo-s e Empregos, bem como sobre transferência ou 
movimentação, promoção e ascensão dos s_e_rvidore_s _ _n_el~ in:-__ _ 
cluídos serão fixad_os no regulamento a que se refere o mesmo 
artigo. 

Art. 6-.,.Não haverá, para qualquer efeito, equivalência 
ou correlação entre os cargos, níveis salat1ais e demais vanta
gens do Plano Único d.e_ Classjjic3çãQ e Retilb!,t!çãõ de Cargos 
e Empregos de que trata esta Lei, e os cargos, empregos 
dos órgãos e entidades da Administração Federal. _ 

Parágrafo único. Os professares colaboradores das Uni
versidades Fundacionais que tenham se habilitado através de 
processo seletivo de provas e títulos para ingresso_ na Institui- -
ção ficam enquadrados na Carreira do Magistério Superior, 
odedecid9s os graus de suas respectivas titulações. 

Art. 7' No prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
vigênc1ã desta Lei, o Ministério~ da Educação, em conjuntO 
com a Secretaria de Administração Pública da Presidência 
da Repúbli~ay adotará as providências necessárias à aprovação 
do Plano Unico de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos de que trata o art. 3"' desta Lei. 

Art. 8"' b e-nquadramento de servidores no Plano-único 
d~ Clas~ificação e R_etribuição de Cargos e Empregos produ
Zirá efeitos fmancerros a partii-de 1~' de abril do corrente 
ano. 

Art. 9"' Es-ta lei entra em vigõi- na -daféi -de sUa--publi-
cação. ·· · · · ·· · 

Art. 10 Revogam-se os§§ 2' e do art. 4• do Dec;eto-Lei 
n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, nele incluídos pelo Decre

. to-Lei n'? 2.299, de 21 de noveinbro de 1986, bem como o 
art. 2• do Decreto-Lei n' 900, de 29 de setembro d<> 1969, 
e demais disposições em contrário. ' ' ~- -- ---

cação._ __ _ __ 
Art. 4.,. Revogam-se as disposições enl cOntrário. 
Brasília, 30 de dezembro de 1991. 170• da Independência 

e 103' da. República. 
(A Comissão de ConstituiÇão, JuStiça e Cidadania~) 

- PiWJETô DE LEI I) A CÂMARA 
N• 63, DE 1992 

(N• 2.965/92, na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Ministério Público da União) 

Cria a Procuradoria Regronal do Trabalho da 24• 
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências. 

0-Coilgr-e-ssá Nacional decreta: 
Art. 19 Fica criada, como órgão do Ministério Público 

do Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho da 24• 
Região, que terá Sede em Cairipo Graiide, com jurisdição 
em todo o território do Estado do Mato Grosso do _Sul. 

Art. 2.,. Para atendimento da composição da Procura
doria Regional do Trabalho_ da 24• Região, ficam criados, 
no âmbito do Ministétfo Público do Tr3:balho,. oito cargos 
de Procurador do Traballio de 2• Categoria, qu_e~Serãç) preen
chidos através de concurso público de provas e títulos. 
- Art. 3~' Ficam criados, no âmbito do Ministério Público 
do Trab~lho, na conformidade do anexo I desta lei, os cargos 
em Comissão do Grupo-p-ireçâo e Assessótamento Superiores 
e as Funções Gratificadas ali discriniiiiadas. 

Parágrafo único. O Cargo em Comissão de Procurador 
Regiõnal do Trabalho será preenchido, mediante designação 
do Procurador-Geral da República, dentre integrantes da car
reira do Ministério Público do Trãbalho; os demais Cargos 
em ComissãO sefã<? proVidos pelo Procurador-Geral do Minís
tério Público do Trabalho, na forma da lei. 

Art. 49 Fica criado o Quadro de Pessoal da Procura~ 
do_r_ia Regíonal do Trabalho da 24• Região, na forma do anexo 
II desta leL Çujos CargOS serãõ pre~ncliido"s de cODfOi:miO:ide 
com a legislação vigente, sendo-lhes entretanto aplicados os 
mesmos valores de reajustamento, critérios Ue gratificações 
e condições de trabalho fixados na Lei n' 8.428, de 29 de 

Brasflia, 10 de abril. de 1987; 166• da Independência e 
99' da República -JOSE SARNEY - Jorge Bornbausen -
Aluísio Alves. · maio de 1992. 
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Art. s~ O_Chefe do Ministério Público da Uoião, ouvi
do o Procurador-Geral do Ministério Públic_o do Trabalho, 
adotará as providênciãs necessárias ã instalação da Procura
doria Regional do Trabalho da 24• Região. 

Art. 6"' A despesa dec_orrente da aplicação desta Lei 
correrá à conta ~s dotações orçamentárias do Ministério Pú
blico do Trabalho e deverá ser atendido o disposto no § 29 

do art. 29 da Lei n' 8.211, de 22 de julho de 1991. 
Art. 7" Esta Lei entr~ _em vigor na data de Sua publi-

cação. ------ · 
Art. 8'-' Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo I 
Cargos em Comiss_ão e Funçi)es Gratificadas 

Número Cargo 

01 
04 
01 
01 
01 
15 

Procurador RegiOnal do Trabalho 
Assessores 
Secretário Regional 
Diretor Divisão Administrativ;:t 
Diretor Divisão Pr_ocesSual 

-FunçOes Gratificadas 

Anexo II 
Lei n° ' de de de 1992 

C&!igo 

DAS'101.4 
DAS-1022 
DAS-101.2 
DAS-101-i 
DAS-lOl.l 

FG-3 

Procuradoria Regional do Trabalho da 24• Região 
Quadro Perri:lante 

Categoria Número de Cargos Efetivos 

Técnico 
Assistente 
Auxiliar 

03 
12 
09 

Mensagem n' 2, de 8 de junho de 1992, do Senhor Procu-
rador-Geral da República 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado lbsen Pinheiro 
Presidente da Câmara dos Deputados 

BraSJ1ia-DF 
Nos termos do art. 127, § 29,-da ConstituiÇão-Federal, 

tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para a eleva
da consideração do Congresso Nacional, o anexo anteprojeto 
de lei dispondo sobre_ a criação da Procuradoria Regional 
do Trabalho da 24~ Região, com sede em Campo Grande 
-Mato Grosso do_ Sul, e os cargos que especifica, acompa
nhado da correspondente justificativa. 

A medida é de todo necessária, haja vísta o encaminha
mento, a essa Casa, ·pelo Tribunal Superior do Trabalho, de 
Projeto de Lei n' 2.671/22, que cria a 24• Região da Justiça 
do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do Tiabalho 
e dá outras providências. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência testemunho 
de apreço pessoal e da mais alta consideração. - Aristides 
Junqueira Alvarenga - Procurador-Geral da República. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados 

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dos 
Membros do Poder Legislativo, com fulcro no art. 127, § · 

29~ da Constituição Federal, a in!=lusa minuta de proposta 
de criação da Procuradoria Regional do Trabalho da 24~ Re
gião, com sel:le em Campo Grande, e os cargos qUe especifica, 
pelos motivos a seguir aduzidos: 

I - Criação da Procuradoria Regional do Trabalho 
A-criação da Procuradoria do Trabalho da 24~ RegiãO, 

decorre de exigência constitucional cOntida no art. 112 -
que suscitou a criação, pelo Tribunal Superior do Trabalho 
dessa mesma Região, ãtravés de projeto de_ lei encami,nhado 
ao Congresso Nacional- e da competência legal ?utorg<_t~a 
ao Ministério Público, que determina_ às Procuradona,s Regw
nais do Trabalho exercerem suas atribuições dentro da jurisdi
ção do Tribunal Regional respectivo (art. 747-, do Decr~to-Lei 
n' 5-452, de I' de maio de 1942). 

II - Criação dos Cargos de Procurador do Trabalho de 
2~ Categoria 

O número de cargos de Procurador, 8 (oito), que ficam 
criados no Ministério Público do Trabã.IhÕ, foi fixado em razão 
do númeio de JUíZes que comporão o Tribunal Regional do 
Trabalho da 24' Região, observada a proporcionalidade de , 
urit-Procura.dor para cada Juiz. Essa previsão óbjetiva atender 
ao desempenho das atribuições que lhes são cometidas, con
soante o dispos-to no art. 167, incisos I a IX da Lei n~ 1.341, 
30 de janeiro de 1951 (Lei Orgânica do Ministério Público 
da União). 

II1 - Criação do Cargo de Procurador Regional 
O cargo em Comissão de Procurador Regional ~a 24! 

Região visa a proporcionar tratamento idêntico àquele dispen
sado a todos os_Procuradores_que exercellJ. ativ!d~ades de dire
ção em outros órgãos regionai~, propôrcionando-lhes .re.~une
ração comp-atível com a responsabilidade e complex1bihdade 
~de suas atribuições. 

IV - Criação do Quadro de Pessoal 
O Quadro de Pessoal a que se _refere o anexo II exprime 

às necessidâdés básicâs para o funciOn"arllento da Procuradoria 
Regional da 24• Região. 

No que tange ao pessoal de nível superior, integrante 
da categoria de'Técnico, a experiência tem demonstrado que 
o total de _3 (três) cargos é o mínimo nec_essárió parã desen
volver, a contento, as funções de Planejamentó, Coordenação 
e Controle das atividades-meio, afetas às áreas de adminis
tração, de material, de orçamento, de recursos humanos, de 
organização e modernização administrativa. 
·· De idêntico mpdo, o total de 8 (oito) servidores para 

secretariar os procuradores, e de 4 (quatro) para o suporte 
~o nível técnico, prestado pela categoria de Assistente, exigida 
form-ação de 29 grau, guarda estreita ligação com o volume 
de trabalho que se estima. " 

Os 9 (nove) cargos da categoria de Auxiliar, com escola
ridade de V grau observam a seguinte distribuição: 

-2 (dois) motoristas, para atendimento mínimo das ne
cessidades da Regional, ou seja, 1 (um) ligado à atividade 
institucional e outro para atender aos encargos decorrentes 
da atividade-meio; 

-2 (dois) Agentes de Portaria; 
-4 (quatro) Auxiliares Operacionais de Serviços de Di-

versos (limpeza e conservação); e, finalmente; -
-1 (um) Agente de Mecanização e Apoio, para os traba

lhos de reprodução gráfica e controle da manutenção de equj~ 
pamentos. 
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V- Criação de Cargos ComissionadO. e Funções Gratifi
cadas (anexo I) 

O Cargo de Secretário Regional DAS-101.2 e os de bire
tores da Divisão AdministratiVa e·DiVisáo-ProCesSUai (DAS 
101.1), representam a extrutura gerencial mínima para ages
tão dos recursos colocados à disposição da Procuradoria Re
gional do Trabalho em Campo Grande. 

Os 4 (quatro) cargos de Assessoramento Super;or (DAS 
102.2) complementam o indispensável apoio técnico à gerência 
superior da atívidade-meio daquela Regional. 

Quanto às 15 (quinze) Funções Gratificadas, Código 
FG-3, de mesmo valor, pretende-se atribuí-las às Secretárias _ 
dos Procuradores, e as restantes serão utilizadas para comis
sionar os servidores que 'integrarão .um pool de datilografia. 

Todo o trabalho de composição qualitativa e quantitativã 
dos grupos de DireçãO-e Assessoramento Superiores e Funções 
Gratificadas, assim como a composição quantitatiVa de pessoal 
constante do Quadro Permanente, obedece a critérios obje
tivos e à necessidade de se situar o Ministério Público do 
Trabalho no contexto político e económico do momento histó
rico, dentro de suas limitações. Isto sem perder de vista a 
circunstância de que, por suas funções políticas, o Ministério 
público, tanto quanto o Poder Judiciário, deve estar apare
lhado para agir no âmbito trabalhista. 

Brasília, 8 de junho de 1992. -Aristides Junqueira Alva
renga, Procurador-Geral da República. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 8.428, DE 29 DE MAIO bE 1992 

Cria a Carreira de Apoio Técnioo-Adiiúnistrativo 
do Ministério Público da União e seus cargos, fixa os 
valores de vencimentos, e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei: 

Art. 1" Fica criada, no Quadro Permanente do Minis
tério Público da União, a Carreira de Apoio Técn}Co-Admi·· 
nistrativo, constituída dos cargos de Técnico, 'Assistente 1 

Auxiliar, conforme o anexo I desta Lei. 

Art. 29 Os cargos integrantes dás categorias fUnciórialS 
da 'sistemática de classificação da Lei n9 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, do Quadro Permanente do Ministério Pú
blico Federa1; ao Ministério P~blico MTiiti!r;dó Ministério 
Público do Trabalho e do Ministério Público do Distrito Fede
ral e Territórios, serão-transpostoS para os CargoS-da Carreira 
a que se refere o artigo anterior, na forma da_ TranSposição 
de Cargos, constante do anexo II dista Lei.--- -- -

§ I• (vetado) 
§ 2• (vetado) 
§ 3• (vetado) 
Art. 3• (vetado) 
§ I' (vetado) 
§ 2• (vetado) 
§ 3• (vetado) 
Art. 4' (vetado) 

-Art. 59 às veilcimeilfos âós cargOs- infégr30.teS da- Car~ 
reira --de que trata esta Lei são fixã.dos na tabela constante 
do Anexo III. 
· · Paiágrafo útiico. Os valores dos veiicimentos de que 

trata este artigo, referentes a julho de 1991, serão reajustados 
nas mesmas datas e noS mesmos -índices adotados para os 
seryidores·públicos civis da União. 

Art. 6' (vetado) · 
Parágrafo único. (vetado) 
Art. 79 Os servidores ocUpantes dos cargos da Carreira 

de Apoio Técnico~Administrativo do Ministério Público da : 
União ficam submetidos ao regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União. -

Art. 8' O Procurador-Geral da República regulamen
tará os_ percentuais da vantagem de que trata a Lei n<? 7.761, 
de 25 de abril de 1989, de forma que não haja aumento da 
despesa prevista com a aplicação desta Lei. 

À.rt. 99 Nenhuma redução de remuneração poderá re
sultar da aplicação d~sta Lei, sendo assegurada ao servidor 
a diferença como vantagem pessoal, reajustável, a ser absor~ 
vida-Dás c:ã.soS de promoção. - -- - -

Parágrafo único. (vetado)_ 
Art. 10. Os Cargos em ·comissão do .Grupo-Direção . 

e Assessoramento Superiores-DAS, os Cargos em Cõmissão 
de Assessoramento - CCA e as GratificaÇões· pela Repre
sentação de Gabinete- GRG continuam regidos pela legisla
ção vigente, até sua reestruturação. 

Parágrafo único. Fica o Procurador-Geral da República 
. a"!:J.tori~~dq a proceder a transfo~ação 9~ ~nçõ_e_s_ dç _Grupo
Direção e AssíStência Intermedüfria- DAI em funções Grati
ficações~ FG, nos termos do art. I' da Lei n' 8.116, de 
13 de dezembro de 1990, e da Lei n' 8.216, de 13 de agosto 
de 1991, sem aumento de despesa. 

Art. 11. As despesas decorrentes da aplicaç'ão desta Lei 
correçáo à conta das dotações orçamentárias do MinistériO · 
Público da União. 

Art. 12. Esta Lei entra' em 'vigor da data de sua publi
cação. 

Art., _13. Revógam-se ·as disposições errf cOntráriO~ 
_ Brasília, 29- de maio _de 1992, 171-? da Independência e 

104' da Repúbl_icá. ~FERNANDO COLJ.,OR- Célio Borja.. 

· MEXO J 
n.n. 11 d• :r.- i 1111.428 • da 21 .,. ut.o d• UU) 

·l'l1A CU.SSI: PAOdO O'JAwrr:t,OE 

T .. ----
hp.e:I.•J· .. I • lV • " 

c---- 1. v ..... • ~ .• v • 1. v -..... 
l:~pecial I • IV ... c 1 • v .l ~ . ',': 

I I a IV • I a IV 

---
Z•~bl z • tn 

r c I a tU 1.tm11 • t. 111 • la lU 



Julho de 1992 OIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira -1, 5477 

AXEXO 11 

(Art. 2• da Lei n• &.4~8 de 19'92) 

SITUAÇ~O ANTERIOR SlTUAÇ._O NOVA 

CATEGORIA FUNCIONAL RErERtNCIA CLASSE PADR~O CATEGORU, 

-----
lV 

Ea~cial lll 
1l 
l 

v 
IV 

25 c III 
cete;orh11 fun• 23 e 24 ll 

cioneia O e n:Í.vel 22 1 
au~rior <JIJC' inte• Técnico 
grem O OUe~rD Per• -•al'lente ~o MPF. O o 20 • 21 v 
MPKo do MPT e O o 18 e 19 IV 
MPDFT. 16 • 17 • III 

15 ll 
13 ... I 

12 v 
IO • l1 IV 
08 • 09 A IXI 
06 • 07 li 
02 • 05 1 

IV 
Especial III 

I! 
I 

Categoria• fun- v 
cionaia de nivel IV 
aédio, psra 415 3l • , c III 
quais é requeri~o 29 • 30 11 
o 2• Grau. que in- 27 • 28 I 
t.evrasa o Quadro Atutiatent 
Pe~anante do MPf, 
do MPM, do MPT • 25 • 26 IV 
do IIPDFT. 23 e.24' III 

_.2·1 e 22 • 11 
19 • 20 1 

l?aa IV ,.. 16 '" llel4 A 11 
12 ' 

27 • 32 IU 
Categoria 11 fun- 25 • 26 Especial li 

clonais de nível 23 • 24 I 
•icSio. Para ae 
qual• • requeri~o 
,o l' Crau. que ln• 21 • 22 1!1 
t.egram o OUadro 18 • 2o· < 11 
Pw~anente do MPF, 15• 17 I 
do MPM, do MPT 
do IIPDFT. • Auxilhr 

, ____________________ , ___ ' --
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ANEXO U (Cont..) 

(Ar\. Jt da IAi nt a.UI • 41• d dt' 111a1o 

Tabela d• Tran•Poaiçio d• C•rvo• 

t JJ•l4 lU . lO a l2 • II 

I oe • 09 I 

06 • 07 III 

I 03 • os • II 
I 

M!'XO UI 

CA.rt. 5t da Lei nt 1.428 •• 29 •• aoio d~ 1992) 

C"i'ECORIA CLASSE PAORXO VALOR. {Cr$) 

I JV 5Bl.ll9.E•2 
JIJ 555.352,02 

E•pechl II 528 .• 906,(.9 

I J 503.720,66 

r 
v 470.766,5'7 
JV 448.349,50 

c III 426.999,52 
n 406.666,21 

"''épnic:o 
J 387.301.15 

v 368.858,24 
IV 3U.727,JJ • IJI 328.311.74 
II 312.677 .es 
I 297.788,43 

v 283.608,03 
IV 267.755,.50 

• UI 252.599,52 
XI :Ue.Jot,cc 
I 224.812,67. 

I IV 278.591,84 
hpeei•l IJI 265.325,56 

I II 247.967,81 
t 236.159,82 

I v 224.914,11 
IV 214.203,91 

c III 204.003,72 
II 194.289,2·5 

A8•iatente 
I 181.578,75 

IV 172.932,U 
III l64.697,.21J • IL l56.854,5!i 
I 149.385,2!1 

JV 140.920,00 

•' III 132.943,<10 
II 12S.ClB,JU 
I 118.319,15 
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Aflt:XO !U CCon\.) 

(Arl. SI G• Ld nt 1."'21 , oj~ ;u d• ,..lo di' 19HI 

"' nt.-ns.n 
t:SJI*d•l " J30.Iol:t,n 

' U4.:U:t,l!2 

"' JJI,.f.~9,3!. 
c " 112.827,95 

' lO'r,US,l~ 

aw.us. .. 

I 
"' 102.33!1, J" • " ts.6U,2i, 

' tl.o&e,&J 
I 

' "' &L.751,2S • n 112.U0,24 

' 71.68S,t;t 

(A Comissão de Cónstituição, Jusriça e Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 64, DE 1992 

(N• 2.966/92, na Casa de origem) 

(De inciativa do Ministério Público da União) 
Cria IÍ Procuradoria Regional do Trabalho da 23• 

Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências. 
O Congressó Nacional decreta: 
Art. 1• Fica criada, como órgão do Ministério Público 

do Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho dai23• 
Região, que terá sede em Cuiabá, com jurisdição em tbdo 
o território do Estado do Mato Grosso. ' 

Art. 29 Para atendimeD.to da cOmposiçã() da ProCl,lra
doria Regional do Trabalho da 23• Região 1 ficam criados, 
no âmbito do Ministério Público do Trabalho, 8 (oito) cargos 
de Procurador do Trabalho de 2• Categoria, que serão preen· 
chidos através de concurso público de provas e títulos. 

Art. 3~" Ficam criados, no âmbito do Ministério Público 
do Trabalho, na conforihidade do anexo i desta Lei,_ os- cargos 
em Com.is.sã.o do. Grripo-Direção e Assess._oramento Superiores 
e as Funções Gratificadas ali dis.criminadas. 

Parágrafo único. o·cargo em ComisSão de Procurador 
Regional do Trabalho será preenchido, mediante designação 
do Procurador-Geral da República~ dentre integrantes da car
reira do Minisféiiõ----público do Trabalho; os demais Cargos 
em Comissão serão providos pelo Procurador-Geral do Minis
tério Público do TJ;"_abalho. na forma da Lei. 

Art. 4~> Fica criado o Quadro de Pessoal da Prcuradoria 
Regional do Trabalho da 23~ Região. na forma do anexo II 
desta lei~ cujos cargos serão preenchidos de conformidade 
com a legislação vigente, sendo-lhes entretanto aplicados os 
mesmos valores de reajustamento, critérios de ~tificações 
e condições de trabalhos fixados na Lei n' 8.428, de 29 de 
maio de 1992. 

Art. 5• . O Chefe do Ministério Público da União, ouvi
do o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, 
adotará as providências necessárias à instalação da Procura
doria Regional do Trabalho da 23• Região. 

Art. 69 A despesa decorrente da aplicação desta· Lei 
correrá por conta das dotações orçamentárias -c;lo Ministério 
Público do Trabalho. 

Art. 7• Esta Lei entra em vigor na data de sua publi· 
caçáo. 

· Art. '8• Revogam-se as disposições em contrário.· 

Anexo r 
cargos em Comlsslio e FunçOes Gratifieadas 

N6mero cargo 

01 
04 
m-
01 
01 
15 

Procurador Regional do Trabalho 
Assessores 
Secretário Regional 
Diretor Divis!io Administrativa 
Diretor Divis!io Processual 
FunçOes Gratificadas 

Anexo II 
Lei n° 'de de de 1992 

Código 

DAS-!01.4 
DAS-102.2 
DAS-101.2 
DAS'!Ol.l 
DAS-101.1 

FG-3 

Procuradoria Regional do Trabalho da 23° Regiao 
Quadro Pel1DI\nente 

categoria 

Técnico 
Assistente 
Auxiliar 

Número de Cargos Efetivos 

03 
12 
09 

Lei nQ 

/\NEXO ll 

de de de 1992 

PROCURADOR!/\ REGIONAL DO TRABALHO DA 240 REGil\0 
QUADRO PERMI\NENTE 

CI\TEGORIA 

TÉCNICO 
ASSIS~'BNTE 

1\UXILI~f! 

NÚMERO DE CI\RGOS EFETIVOS 

()3 

12 

()9 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 8.428, DE 29 DE MAIO DE1992 

Cria a Carreira de Apoio Técnico-Adminis
trativo do Ministério Público da União e seus cargos, 
rn::a os valores de vencimentos, e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o -congress-o- Nacion~l decreta e ~u.sanc!~

no a seguinte Lei: 

Art. 1~ Fica criada, no Quadro Permanente do Minis
tério Público da União, a Carreira de Apoio TédJ.ico~Admi
nistrativo, constituída dos cargos de Técnico, Assistente e 
Auxiliar, conforme o Anexo I desta Lei. __ _ 

Art. 2~ _Os cargos_ integrantes da~_ 93-_tegQri~~- funÇ_iQÕai_s 
da sistemática de classificãção da Lei n9 5.645, de 10 de dezem
bro de 1970, do Quadro Permanente do Ministério Público 
Federal, do Ministério Público Militar, do Ministério Público 
do Trabalho e do Ministério Público do Distrito Federal (; 
Territórios, serão transpostos pãril; 0-S cargos da Cãr~eira a 
que se refere o artigo anterior, na·- forma da T"ransposição 
de Cargos, constante do Anexo II desta Lei. 

§ I' (vetado) 
§ 2' (vetado) 
§ 3' .· (vetado) 
Art. 3' (vetado) 
§ I' (vetado) 
§ 2' (vetado) 
§ 3• (vetado) 
Art. 4' (vetado) . _· - . . 
Art. s~ Os vencimentos dos cargo_s integrantes da Çar

reira de que trata esta Lei são fixados na Tabela constante 
do Anexo III. 

Parágrafo -único. Os Valores dós-VeOCinientOs-deque 
trata este artigo, referentes a julho de 1991, serão reajustados 
nas mesmas datas e nos mesmos índices adotados para os 
servidores públicos cívisoda União. 

Art. 6' (vetado) 

Parágrafo único. (vetado) 
Art. 7~ Os servidores ocupantes dos cargos da Carreira 

de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público d~ 
União ficam submetidos ao regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União. 

Art. 8' O Procurador-Geral da Repífl:iHea regulamen
tará os percentuais da vantagem de que trata a Lei n~ 7.761, 

de 25 de abril de 1989, de forma que não haja aumento da 
despesa ·prevista Com a áplicação desta Lei. 

Art. 9>' Nenhuma redução de remuneração poderá re
sultar da aplicação desta Lei, sendo assegurada ao servidor 
a diferença como vantagem pessoal, reajustável, a ser absor
vida nos casos de promoção. 

Parágrafo único. (vetado). 
-:Art. 10. Os Cargus _em Comissão do Grupo-Direção 

e Assessoramento Superiores- DAS, os Cargos em Comissão 
de Assessoramento - CCA e as Gratificações pela Repre
sen,tação de Gabinete- GRG cbntihuain regidós pela legisla-
ção vigente, até sua reestruturação. . 

__ Parágrafo único. Fica o PrOCurador-Gerai da República 
aut_q_rizaçiq a proceder à transformaçã~ das fu~ções do Gru_po
Direção e AsSistência Intermediária-PAI em Funções (}ra
tlfiCã.dãs ~ FG, nos termos do art. 1~ da Lei n~ 8.116, de 13 
de dezembro de 1990, e da Lei n' 8.216, de 13 de agosto 
de 1991, sem aumento de despesa. -
___ Art. 11. As despe~as qecc;ur~nt~s qa apliçaçãodesta Lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias- do Ministério 
Público da União. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições e~ contráriO. 

Brasília 29 de maio-de-1992; 11fo ilaindépendência e 
104' da RepJblica. - FERNANDb-COI .. to:íC--= Célio Borja_ 

- ANEXO J 
4e 29 de aaio 

Carreira de Apoio Técnieo-Adcinistretivo do 
"ini•tério PÚblico do Uniio 

de 1992) 

:AT.EGORIA CL.I.SSE PADR10 OUAJn'IDADE 

Elpecial I a IV 
Técnico c I o V aoo 

• I o V 
A X • V 

Eapeeial I a lV 
A~;si•tente c I o V 2~COD 

• I • IV 
A I a IV 

l 
Elpecial I o III 

A~:.x:~ruu c I o UI 1-000 

• I a Jl:I 
A I e IIX 

·-·--·-----------------~~ 
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::::.- ~·.;_ 
. ~ .. J~L-i -· 

, ·: .,...:· SlTUÂC~O ANTERIOR 

CATEGO~lA FUNCIONAL-r RETERtNCJA CLASSE PAOltlO 

.,. 
_l _______ 

lV 
Espe-cial Ill 

Il • --~-··i-i' c-"; '.~ .... 1 
: :· :··. ·-:;; ~·: ~" 

· 1;,H :{ _ . ;1.,..~--:--:-1'-:---:-~ ii-:-_ '"'v.::-, -::I 
·.' . .::::.= ........ _ '_:,...z. ....... .,... --- ...... IV·-

,,,,.-_. 25 \c. · . .: .. iii 
.......... ~:caii;orhli ~fun- 23 «' 24' J , 

~cionaia -4• n!veL ... :22 --·· ·· 1 -~1-~ 
~aup4ri9r que inte
·tl'l'•• o.~·~ro··P•r
••n•n.te;do KPF;~do 
RPI'l. d.O KPT e. -· do 
MPDFT. '! •' '· '•.l. 

20 

•• 16 

e'21 

• 19 
• 17 
15 ' 

. 

! .. ; v 
. l:' JY 

• IIl 
-Il 

u • •• ··-·! . 
-~, I ' I 

' - i :i_~ v 

·----·---~--
.• ~ .. :~:-<i.t~;.:J~~~ __ ._---~~.7:----7--1-.----1~--:--1 
-.-~·...,.~ -_· ,r1~ .~H .'!JU -;,,~i I' 

::::~~::;-~H~:~ª~·: Õ)-

-~--'-·:·- ' .... ~~ 
. ~e(~~ ~~-l~~ .. ~~·;:; ~~-- ~--

·-· ·, ' . . ;- . -' . . 

.:r~ ;.!:ii;:~'1;.~~~~~~ :~i~ Jo -~. 
• . ~-< '• ' .. -~1\_:;\.\".,.~tt 

\.: .. .,., 12 ,.t .. 
10. ll 
08. 09 

--06. 07 
"02 • 05 

-~:l·.<tn•:j:. 
~ t 

~. r 

' 
IV 

A I III 
u .. 
I· 

., 
...:.o r -·· :~, n~utt,..t;;oi:: ·. ·' 
~--. ·"'·:;:.:.:.____.:_:.. . ...-f;.-_ 
·. >'<" :i\~•:"·,,~-.. ri.: .. ~ 1---,-.,------1--'----1-----1 "• ·, " .,,Ç:O : •. -- .. _-: 

IV . 
III 
II 
I 

: '·· .; ..., • C. te;oria• fun-
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ANEXO JJ (Cont,) I 
J· 
I 

(AI't• 2• 4~ Ld n• 1.0& , di' ot9 df' 111&10 

' ~•bela di' Tranapoaiçio d• Cervo• 

i "• " III 
lO o 12 • II 

I •• • •• ] 

••• I 07 UI 
03 • •• A II 

t'· l 

I AH!:XO IIl 

j.. (>.rt. >• •• L., !''. ;8.428 de maio 

CATEGORIA CL.\SSE: PAOR~O 

' 

~ - • IV 
i III 

l 
Espcu:ial II ... I 

f: ' I ' v 
I·V 

t 
c. III 
' u 

I 

r•oico . 
v ... 
IV 

l 8 UI 
II 
I 

1 v 

I 
IV 

A III 
II 
I 

' ..,.--- --
IV 

Es~ial UX· 
II 
I .-
v 
IV 

c UI 
u 
I 

Aa•i•t•nt.e 

IV 
III • u 

' I 

I 

I l IV - III 

I 
I l li 

111J:J .J ~t' t I 

de 1992) 

VALOR (Cr$) 

583.119.62 
555.352,02 
528 .• 906,-69 
503.720,66, 

470.766.97 
·UB.349,50 
426.999,52 
406.666,21 
387.301,15 

368.858,24 
344.727,33 
328.311, 7.C 
312.677,85 
297.788,43 

'283.608,03 
267.755,50 
252 .. S99,S2 
238.301,44 
224.812,4;.7 

278.59l,S4 
265.325,56 
20.967,61 
236.159,82 

224.914,11 
214.203,91 
204.003,72 
194.289,26 
181.579,75 

172.932,14 
u;.c.&97,:.e 
156.854~55 
149.385 .. 29 

' 
140.920,00 
132~943.40 
125~418.30 
1111.319.15 
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ANEXO 111 ICont.) 

•• aa.lo ~· s":n . - UI 13t.7ss.:n 
lhp.ci•l " 130.6l:l,4ft 

' U•l.lt:I,U 

UI lli.469,)S • " lU.en,n 

' ·Audllar 
107.4!-!>,a 

.. 
. 

UI ~02.338, 2& 
I ll 9S.6f3,25 

' 11. 086,11-l 

"' 8(..751,25 
A " 112.620,24 

' 79.6!15,':14 

-
(À Comissão de Con$tituição, Justiça e Cidadaf!ia.) 

PROJETO D'Í!: LEI DA CÂMARA 
N• 65, DE 1992 

(N• 11/91, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 
constitucionais relativos à reforma agrária~ -previstos 
no Capítulo III, Titulo VII, da Constituição Federal. 

c) que garanta a absorção de toda a mão-de-obra ativa 
do conjunto familiar, assegurando, ainda, a sua subsiStência 
e o progresso social e econôm.ico; 

III -Média propriedade -o imóvel rural: 
a) de área compreendida entre 4 (quatro) e 15 (quinze) 

módulos fiscais; 
b) explorado, económica e x:acionalmente, pelo agricul

tor e sua famfiia, admitida a ajuda permanente de terceiros; 
§ 19 São insusç~tíveis de_ desapropriação para fins de 

reforma agrária pequena e a média propriedade rural, desde _ 
que o seu proprietário não possua outra ptopriedade rural. 

§ 2" Conceituam-se como pequena e média propriedade 
os parâmetros estabelecidos nos incisos TI e III deste ~rtigo. 

Art. 5• A desapropriação por interesse social, aplicável 
ao imóvel rural que não cumpra sua função social, importa 
prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. 

§ }9 As benfeitorias úteis e necessárias serão inde_ni
zadas em dinheiro. 

§ 29 O decreto que declarar o imóvel como de interesse 
social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor 
ação de desapropriação. 

§ 39 Os títulos da dívida agrária, que conterão cláusula 
assecuratória de preservação de seu valor real serão . reesga
táveis a partir do segundo ano de_SU'! emissão, em percentual 
proporcional ao prazo, observados os seguintes critérios; 

I- do segundo ao quinto ano, quando emi~idos para 
indenização de imóveis com área inferior a 4{) (quarenta) mó-

O CongiésSO Nacional decreta: dolos fiscais; -
Art. }9 Estã:-I:ei regulãmenta e disciplina "disposições II- do segundo ao décimo ano, quando emitidos para 

relativas à reforma agrária, previstas no Capítulo III, Título indenização de imóvel com área acíma de 4{) (quarenta) até 
VII, da Constituição Federal. 70 (setenta) módulos fiscais; 

Art. 29 O -cwnprimehto da função social é requisito do III- do segu~do_ ao décimo quinto ano, quando emitidos 
direito de propriedade rural, sendo passível de desapropriação para indenização de imóvel çoni área 3cima ae· 70 (Setenta) 
o imõvel rural que não cumpra essa função, obedecido o art. até 150 (cento e cinqüenta) módulos fiScais; · 
185 da Constituição Federal. IV-do segundo ao vigéssimo ano, quando emitidos para 

§ 19 CompeteàUniãodesapropriarporinteresseSOcial, indenização de imóvel com área superiOr-a 150 (cento e cin-
para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja qüenta) módulos fiscais. ' - _ -- -
cumprindo sua função social. Art. 69 COD.sidera-se propriedade produtiva aquela 

§ 29 Para fins deste artigo, fica a União, através do qu-e,- explorada económica e racionalmente, atinge, simulta
órgão federal competente, autorizada a ingressar no imóvel neamente, graus de utilização da terra e de eficiência na eXplo
de propriedade particular, para levantamento de dados e infor- ração; segundo índices fixados pelo órgão federal competente. 
mações, com prévia notificação. "§ 19 O grau de utilização da terra, para efeito do caput 

Art. 39 A União poderá desapropriar, nos termos desta -deste artigo, deverá ser igual ou superior a 80% (oitenta Iiór 
Lei, irilóveis de propriedade de Estado, Município e Distrito cento), calculado pela relação percentual entre a área efetiva
Federal bem como os de suas entidades de administração mente utilizada e a área aproveitável total do imóvel. 
indireta e os pertencentes às autarquias, empresas públicas, § 29 O grau de eficiência rta exploração: da terra deverá 
sociedades de economia mista e fundações públicas federais. ser igual ou superior a 100% (cem por centO). e será obtido 

§ 19 Será pressupoSto do ato desapropriatório ·a autori- de acordo com a seguinte sistemáficá: · 
zação legislativa. I- para os produtos vegetais, divide-se a quantidade 

§ 29 Os Estados e o Distrito-Federal poderão_ receber colhida de cada produto pelos respectivos índices de rendi
delegação de competência da União, para desapropriar imô- lnento eStabelecidos pelo órgão competente do Poder Execu
veis rurais, por interesse social, para fins de RefOrma Agrária. -tiVo, para cada Microrregião homogénea; 

Art. 49 Para os efeitos desta Lei, conceituam-se: II- para a exploração pecuária, divide-se o númerO total 
I-Imóvel rural- o prédio rústico de ãrea contínua, -·-deUnidadesAnimais(UA)dorebanho,peloíndicedelotação 

qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa estabelecidopeloórgãocompetentedoPoderExecuíivo,para 
se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, cada Microrregião horoegênea; 
florestal ou agroindustrial; III-a soma dos resultados obtidos na forma dos incisos 

II-Pequena Propriedade -o "imóvel rural: _ _ I e II deste artigo. dividida pela área efetivamente utilizada 
a) deáreacompreendidaentre1(um)e4(quatro)módu- e multiplicada por cem, determina o grau de eficiência na 

los fiscais; exploração. _ 
b) explorado direta e pessoalmente pelo agricultor e sua § 39 Consi-;Ie_ram-se efetivamente utilizadas: 

famfiia, admitida a ajuda eventual de terceiros, nas épocas I- as áreas plantadas com produtos vegetais; 
de pico de demanda de mão-de-obra; II- as áreas de pastagens nativas e plantadas; 



· 5484 Quarta-feira 1' DIÁRIO DO_ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) . Julho de 1992 

III- as áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal, 
observados os índices de rendimento estabelecidos pelo órgão 
competente do Poder Executivo, p-ara cada Microrregião ho
mogênea, e a legislação ambiental; 

IV- as áreas de exploração de florestas nativas, de acor
do com plano de exploração e nas condições estabelecidas 
pelo órgão federal competente; 

V- as áreas sob processos técnicos de formação ou recu
peração de pastagens ou de culturas permanentes. 

§ 49 No caso de censório ou- intercalação de culturas, 
considera-se efetivam.ente utilizada a área total do consórcio 
ou intercalação. 

§ s~ No caso de mais de um cultivo no ano, com um 
ou mais produtos, no -mesmo espaço;--considera-se efetiva
mente utilizada a maior área usada no ano considerado. 

§ 6~' Para os produtos que não tenham índices de rendi
mentos fixados, adotar-se-á a área utilizada com esses produ
tos, como resultado do cálculo previsto no inciso I do § 2'? 
deste artigo. 

§ 7~' Não perderá a qualificação de propriedade produ
tiva o imóvel que, por razões de força maior, caso fortuito 
ou de renovação de pastagens tecnicamente conduzida, devi
damente comprovados, deixar de apresentar, nesse ano, os 
graus de eficiência na exploração, exigidos para a espécie. 

Art. 7~' - Não será passível de desapropriação, para fins 
de reforma agráiia-, o imóvel que comprove estar sendo o_bjeto 
de implantação de projeto técnico que· atend_a a~s s~_guint~s _ 
requisitOs: - - --- -- -- - - -

- I- seja elaborado por profissional legalmente habilitado 
e identificado; 

II- esteja cumprindo o cronograma físico-financeiro ori
&inalmente previsto, não ãdmitidas prorroga-çõe_s_ 9o_~ prazos; 

III- preveja que, no mínimo, 80% · ( oiterita pOr--ce-rito) 
da área total aproveitável do imóvel esteja efetivamente utili
zada em, no máximo, 3 (três) ano·s para as· Culturas anuais 
e 5 (cinco) anos para as culturas permanentes; 

IV- haja sido registrado no órgão competente no míni-:.. 
mo 6 (seis) meses antes do_ decreto declaratório de_ interesse 
social. 

Parágrafo Unico. _Os prazos previstoS:· no' Inciso iii deste 
artigo poderão ser prorrogados em até 50% (cinquenta por 
cento), desde que o projet~ receba, anualmente, a aprovação 
do órgão competente para fiscalização, e teilha sua :ímplan~ 
taçã:o iniciada no prazo de 6 (seis) meses, coriiado_ de sua 
aprovação. ·· ----- · ------

Art. s~ Ter.:se-á como raciorial e adequado o aproveita
mento de imóvel rural, quando esteja oficiãlmente destinado 
à execução de atividade de pesquisa e experimentação que 
objetivem o avanço tecnológico da agricultura. - -_- -

Parágrafo único. Para os fins deste artigo só serão consi
deradas as propriedades que tenham destinapos às atividades 
de pesquisa, no mínimo, 80% (Oite-rita--por- eenroraa áiea 
total aproveitáVel do imóVel, sendo consubstanciada tais ativi
dades em projeto: 

I- adotado pelo poder público, se pertencente a entida
de de administração direta ou indireta, ou a· --empresa sob 
seu controle; 

II- aprovado pelo poder público, se particular o imóveL 
Art. 9' A fu~ção social é cumprida quando a proprie

dade rural atende, Simultaneamente, segundo graus e critérios 
estabelecidos nesta Lei, os seguintes requiSitOS:~ 
. I - aproveitamento- raCional e adequado; 

II- utilização adequada dos recuisos naturais disponí
veis e preservação do meiO ambiente; 

III- observância das disposições que regulam as relações 
de trabalho; 

IV- exploração que favoreça o bem-estar dos proprie
tários e dos trabalhadores. 

§ 19 Considera-se racional e adequado o aproveitamen
to qUe atinja os graus de utilização da terra e de eficiência 
na exploração especificados nos §§ 1' a 7' do art. 6' desta 
Lei. 

§ 2~' Considera-se adequada a utilização dos recursos 
naturais disponíVeis quando a exploração se fãz respeitando 
a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial 
produtivo da propriedade. 

§ 39 Considera-se preservação do meio ambiente a ma
nutenção- das características próprias do meio natural e da 
qualidade dos recursos- ambientais, na medida adequada à 
manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde 
e qualidade de vida das_ comunidades vizinhas. 

§ 4~' A observância das disposições que regulam as rela
ções de trabalho implica tanto o respeito às leis trabalhistas, 
como às disposições que discij:>Jínam os COntratos de arrenda
mento e parceria rurais. 

§ 5~ A exploração que favorece o bem-estar dos pro
piietáiioS é trabalhadores rurais é a que objetiva o atendi
mento das necessidades básicas dos que trabalham a terra, 
obs~rVa as_n?rmas de segu~ança do trabalho e que não provoca 
cotfflitos e tensões_s_ociais no imóvel. 

§ 6~' A constatação inequívoca, nos termos e condições 
previstos em lei, do emprego de trabalho escravo importará 
em confisco do imóvel. 

Art, 10. Para efeito do que dispõe esta Lei_ conside-
ram-se não aproveitáveis: - - -- -

I- as áreas ocupadas por construções--e instalações, exce~ 
tuadas aquelas destinadas a fins produtivos como estufas, viR 
veiros, sementeiras, tanques de reprodução e criação de peixes 
e outros semelhantes; 

II --as áreas comprovadamente imprestáveis para qual
quer tipo de exploração agrícola, pecuária, florestal ou extra
tiva vegetal; 

· III- as áreas sob efetiva exploração mineral; 
IV- as áreas de efetiva preservação permanente e de

mais áreas protegidas por legislação especial relativa à conser
vação dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente. 
-·- ---Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que in

forma, o conceito de produtividade serão ajustados, periodica
mente, de modo_a levar em conta o--progresso científico e 
tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regíonal, pelo 
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, ouvido o Conse
lho Nacional de Política Agrícola. 

Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita 
aa-desapropriado a·reposição, em seu patrimóniO, do valor 
do bem que perdeu por interesse social. 

§ 1' A identificação do valor do bem a ser indenizado 
será feifa, preferencialmente, com base nos s_eguintes referen
ciais técnicos e-mercadológi:cos, entre outros usualmente em
pregados: 

I -valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada 
a depreciação conforme o estado de conservação; 

II- valor da terra nua, observados os seguintes aspectos: 
a) localização do imóvel; 
b) capacidade potencial da terra; 
c) dimensão do imóvel. 
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§ 29 Os dados referentes ao preço das benfeitorias e 
do hectare da terra nua a serem indc;:nizada serão levantados 
junto às prefeituras municipais, orgãos estaduais encarregados 
de avaliação imobiliária, quarido houver, Tab~lionatC?S e _Çar-
1:6iío$-âe Registro de ImóveiS, e através de pesquisa de mer-
cado. __ . . ··- _ _ _ _ _ 

Art. 13. As terras de domínio da União, dos Estados 
e dos Municípios ficam destinadas, preferencialmeilte, à exe-
cução de planos de reforma agrária.- -- -_ 

Parágrafo úniCo. Executando-se as reservas indígérias 
e os parques, somente s_e admitirá a- ~xistência de imóveis 
rurais de propriedade pública, ·com objetivos diversos dos 
previstos neste artigo, se o poder público os explorar direta 
ou indiretamente-pata pesquisa, experimentação, demonstra
ção e fomento de atividades relativas ao d~senvolvi~ento ~a_ 
agricultura, pecuária, preservação ecológica, áreas_ de s~gu
rança, treinamento militar, educação de todo o _tipo, reade
quação social e defesa nacional. 

Art. 14. O expropriado permanecerá na pos-se do imó
vel objeto da desapropriação até o trânsito em julgado da 
sentença proferida nos autos da ação de desapropriação. 

Art. 15. São insuscetíveis de desapropriação para fins 
de reforma agrária os imóveis que tenham sido adquiridos 
por via judicial para pagamento de dívida do anterior proprie
tário devedor, e que estejam sob o domínio_ temporário do 
credor. 

Parágrafo- único; Considera-se domíni<?_ ~e~pOráriO; pa
ra efeitOs .deSta lei, aquele em ·que o proprietárío adquiriu
o im6\•er para pó_sterior venda e realização de ~pi tal para 
ressarcimento- de seu crédito junto ao ant~rio:r;" proprietário 
devedor, no prazo máximo de 3 (três) anos, ã conta! da tradi-
ção do imóvel. _ . . _ _. ____ . _ . 

Art. 16. Efetuada a desapropriação, o órgão expro
priante, dentro do prazo-de 3 (três) anos; COntados da data . 
de registro do título translativo de domínio, destinará_,_a,r~s~ 
pectiva áiea-aos beneficiarias da fo~ma agrária, ãdin!ti:ndo-se, 
para tanto, formas de exploração individual, condorninial, 
cooperativa, associativa ou mista. 

Art .. 17. O assentamento de trabalhadores rurais deve
rá ser efetuado em terras economicamente úteis, (}e prefe
rência na região por eles habitada. 

Parágrafo Unico. A desapropriação de imóveis rurais-. em· 
todo território nacion~, que não atender a função social defi:. 
nida nesta lei, obedecerá a uma ordem de prioridade, segundo 
o Grau de Utilização da Terra- GUT, de acordo com a seguin
te escala: 

I- Imóveis coni GUTentre O% e 20% (vinte por cento); 
II -Imóveis com GUT superior a 20% (vinte por cento) 

e inferior ou igi.Ial a 40% (quarenta por cento); 
ID -Imóveis com GUT superior a 40% (quarenta por 

cento) e inferior OJ.l igual a 60% (sessenta por cento); -
IV -Imóveis com GUT superior a 00% (sessenta por 

cento) e inferior ou igual a 80% {oitentap()(~ento). 
Art. 18. A distribuição de-imóveiS"riiiais'pela reforma 

agrária far-se-á através de títulos de domínio ou de concessão 
de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 (dez) anos. 

Parágrafo úi1100.- _- O órgão federal competente manterá 
atualizado cadastrO de ái:eas _desapropriadas e de beneficiários 
de reforma agrária. 

Art. 19. O título de domínio e a CohcessãO de Uso-seião 
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independen-

temente de estado civil, observada a seguinte ordem prefe
rencial: 

I -ao desapropriado, ficando-lhe assegurada a prefe· 
rência para a parcela na qual se situe a s_ede dq imóvel;_ -

II- aos que trabalham no imóvel desapropriado como __ 
posseiros, assalari~dos, parceiros ou arrendatários; 

III- aos que trabalham como posseiros, assalariados, 
parceiros ou arrendatários, em outros imóveis; 

o IV- aos _agricultores cujas propriedades não alcancem 
a dimensão da propriedade familiar; _ _ -

V- aos agricultores cujas propriedades sejam, compro
vadamente, insuficientes para o sustento próprio e o de sua 
famílía. 

Parágrafo único. Na ordem de preferência, de que trata 
este artigo, terão prioridade os _chefes de família nomero_sa, 
cujos membrOs se~ proponham-a exerCer a atividade agrtcola 
na área a ser distribuída. 

Art. 20. Não poderá ser beneficiário da distribuição de 
terras, a que se refere esta lei, O proprietário rural, salvo 
nos casos dos incisos I, IV e V do artigo_ anterior, nem o 
que exercer função pública, autárquica ou em órgão- pã.ries
tatal, ou o que se ache investido de atribuição parafiscal, 
ou quem já tenha sido contemplado anteriormente com parce
las em programa de reforma agráriã.. - -

Art. 21. Nos instrumentos que co_nfe_rem o tít~JlO de_
domínio ou concessãQ de uso, os beneficiárioS da_- reforln_á -
agrária assumirão. obrigatoriamente, o compromisso de_-Ciilti
var o imóvel direta-·e-pessoalmente, ou através de seu núcleo 
familiar, mesmo que através de cooperativas, e o de não ceder 
o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 
(dez) anos. - - _ 

Art. 22. Constará, obrigatoriamente, dos instrumentos 
translativos de domínio ou de concessão de uso, cláusula r~sO
lu~óri~--que ·preveja a rescisão do contrato e o retomo do 
imóvel ao órgão alienante ou concedente, no caso de descum
pri~ento_ de quaisquer das obrigações assumidas pelo adqui-
rente ou concessíonário. · --· 

Art. 23. O e~tr~}lgei~o-tesidente no ·País e ã pe"Ss()a jurí
dica autorizada a funcionar no Biàsil só poderão an::en_dar 
imóvel rural na forma da Lei n9 5.709, de 7 de OUtubro~ de 
1971. 

§ 19 Aplicam-se ao arrendamento todos os llmite$-, res
triçôes e--condições aplicáveis à aquisiÇãO de imóVeis rurais 
por estrangeiro, constantes da lei referida no_-_caput deste ar-
tiF- - . . 

§ 29 Compete ao COngresSo NaCional autorizar tanto 
a aquisição ou arrendamento, além dos limites de á~~a e per
centual"fixados na Lei n' 5.709, de 7 de outubro de 1971, 
como a ã.quisição ou arrendamento, por pessoa jurídiC3._eS_t~- _ 
geira de área superior a 100 (cem) módulos de exploração 
indefinida. 

Art. 24. As ações de reforma agrária devem ser compa
tíveiS- cóni.ãs ações de pOlítica agrícola, e constantes no Plano
Plurianual. 

Art. 25. O orçamento da União fixará, anualmente, 
o volume de Títulos da Dívida_ Agrária e dos recurSos dest~na
dos, no exercício, ao atendirriento- do Programa de Reforma 
Agrária. _ _ _ __ _ -

-§- 19 OS míriistérios e 6rgãos VIn-culados consignarão de~ 
talbadamente· em seus orçamentos as dotações ne-cessáriãs à 
execução da reforiD.a agráriã, ém--su"â:s respe_ctivas_ á~~ de 
ação. 
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§ 29 Objetivando a compatibilização dos programas de 
trabalho e propostas orçamentári~s, o órgão exeCutor da reforR 
ma agrária encaminhará, anualmente e em tempo hábil, aos 
órgãos da administração pública responsáveis- pot ações com
plementares, o programa -a ser implantado no ano subseqüen
te. 

Art. 26. São isentas de impostos federais, estaduais e 
municipais, inclusive do "Distrito Federal, as operações de 
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma 
agrária, bem como-a transferêcia ao beneficiário do piogialtia. 

Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 28. Revogani-se a·s disposições eni contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA
CONS1ITUIÇÁO 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL -
1988 

TíTULO VII 
Da Ordem Ecõo-ômica e FinaoCeirã 

CAPÍTULO III 
Da Política Agrícola e Fundiária e da Refonna Agrãria 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse 
social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não 
esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa 
indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de pre~ 
servação do valor real, resgatáveis no prazo de até viilte a.Dos, 
a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização 
será definida em lei. 

§ 1"' As benfeitorias úteiS e necessárias Serão_·indeni
zadas em dinheiro. 

§ 2'? O decreto que declarar o imóvel como de interesse 
social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a Propoi 
a ação de desapropriação. 

§ 3P Cabe à lei cOmplement-ar eStabetecerproc~dhile-DtO -
contraditório especial, de rito sumário, para o proCeSso JUdicial 
de desapropriação. _ _______ ___ _ _ _ _ 

§ 49 O orçamento fixárá anualmente-o\ .. QIUnie i0t3.I de 
títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos 
para atender ao programá de reforma agrária no exercício. 

§ 59 São ísentas de impostos federais, estaduais e muD.i
cipais as operações de transferência de imóveis desapropriados 
para finS de reforma agrária. 

Art. 185. São insuscetíveis de-deS"aPropiíaçã{) para fins 
de reforma agrária: - -

I- a pequena e média propriedade rural, assim definida 
em lei desde que seu proprietário não possua outra; 

II- a prop,riedade produtiva. 
Parágrafo Unico A lei garantirá tratamento especial a 

propriedade produtiva e fixará normas para· o Clliítt)tímento 
dos requisitos relativos a sua função social. 

Art. 186. A função social é cumprida quando aproprie
dade rural atende, simultaneamente, segundo critéxjos e graus 
de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I- aproveitamente racional e adequado; _ _ __ 
ll -utilização adequada dos recursos naturais disponí

veis e preservação do meio ambiente; 
lll -observância das disposições que regulam as relações 

de trabalho; 
IV- exploração que favoreça o bem-estar dos proprie

tários e dos trabalhadores. 
Art. 187 A política agrícola será planejada e executada 

na forma da lei, com a participaçãõ efetiva do setor de produ-

ção, envolvendo produiores e trabalhadores rurais, bem como 
dos setores de comercialização, de armazenamento e de trans
portes, levando em conta, especialmente: 

I=-- os instrumentos creditícios e físcais;--
11 - os preços compatíveis com os custos_ de produção 

e a garantia de comer<:ialização; 
III- o incentivo à pesquisa e a tecnologia; 
IV- a assistência técnica e- extensão rural; 
V- o.seguro agrícola; 
VI- o cooperatiVisinO; 
VII- a eletrificaÇão-rura:r·e Triigação;-
VIII ---,a habitaçiio para o trabalhador rural. 
§ _1~' _ Incluem-se_ no plane_jam~nto agrícola <iS ~tividade,s_ 

agi"oindustriaiS, agropecuàrias, J)esciueiras- e florestã-is. - - · . 
§ 2' Serão compatibilizados as ações de política agrícola 

e de reforma agrária-. - - -- -
_ . __ Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas 
--será compatibilizada com a política agrícola e coln ci plano 

nacional de reforma agrária. 
§ 1 '? A alienação ou concessão, a qualquer título, de 

terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos 
hectares a pessoa física ou jurídica+; ainda que por interposta 
pessoa, dependerá de previa aprovação do Congresso Nacio~ 
nal. 

· § · 2' Éxcetuam·se do disposto no paragrafo ahte~i~i as· 
alienaçoes_ ou as concessões _de letras públicas para fins de 
reforma agrária. - · -

Art. 189 Os beneficiários da distribUição de imóveiS ru-' 
rais pela refOrma- agrária ·reCêóeiãO ~títulOs ·ae dóniínlo- ou 
de CónCesSáó de uso inegociáveis pelo prazo de dez ~os. _ _ .c 

Parágiafo único~ O títUlo de-OomiriiO e·-a oollCeSSãõ de 
uso serão conferidos ao homem ou à mulher! ou a ambos, 
indeperidenteminte do estado- civil, õõs- termos e nas condi· 

_ ç9~1! previstos em lei. 
Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o 

arrendamento de propriedade rural por pessoa fíSiCa ou jurí
_<l_i~a=_~r~~g~~I!l __ (!_ .e~,!~P~\~<;eX(_o~ ç~o~ qu~ dependerão de 
autorização. do Congresso Nacional._ . 

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imó
vel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos inintei:"·
ruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não supe~ 
rior a cinqüenta hectares, tomando~a prqdutiva por seu traba
lho ou de sua falt!_ília, tendo nela- sua-moradi~, ad,quirir~lhe-á 
a propriedade. 

Parágrafo único· Os iinóveis públicos não serão adqui
ridos por ~sucapião. 

(À-- COmissão dé Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 66, DE 1992 

(o• 8/91, na Casa de origem) 
De iniciativa·do -Presidente da República 

DisPõe sobre- o regUne juridiCo -dã eXploração 
dos_portos organizados_ e das instalações portuárias 
e dá outras prOVidências: ---- -

O Congresso Nacional decreta: 

CAPíTuLO I 
Da Exploração do Porto e das 

Operações Portuárias 

Art~ .1'? Cabe à União explorar, diretamente ou median
te_concessão, o porto organizado. 
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§ 1"' Para os efeitos_ desta Lei, consideram-se: _ 
I -Porto organizado: o construído e aparelhado para 

atender as necessidades da navegação e da movimentação 
e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela 
União, cujo tráfego e_ operações· portuárias estejam sob a 
jurisdição de uma autoridade portuária; 

II- Operação portuária: a de movimentação e armaze
nagem de mercadorias destinadas ou provenie~tes de tr~ns
porte aquaviário, realizada no porto organizado por opera
dores portuários; 

III -Operador portuário: a pessoa jurídica pré-quali
ficada para a execução de operação portuária na área do porto 
organizado; 

IV- Área do porto organizado: a compreendida pelas 
instalações portuárias, quais sejam, ancoradouros, docas, cais, 
pontes e piers de atracação e a_costagem, terrenos, armazéns, 
edificações e vias de circulação interna, bem como pela infra
estrutura de proteção e acesso aquaviário ao porto tais como 
guias-correntes, quebra-mares, eclusas, canais, bacias de evo
lução e áreas de fundeio que devam ser mantidas pela Admi
nistração do Porto, referida na Seção II do Capítulo VI desta 
Lei. . . . -

V- Instalação portuária de uso priVativo: a explorada 
por pessoa juridica de direito público ou privado, dentro ou 
fora da área do porto, utilizada na movimentaç~o e ou armaze
nagem de mercadorias de_stinadas ou provenientes de trans-
porte aquaviário. ·· · ' -- - --

§ 2~' A concessão do porto organiZado será sempre pre
cedida de licitação realizada de _acordo com a_lei que regula
menta o regime de concessão e permissão de serviços públicos. 

Art. 29 A prestação de serviços ·por operadores portuá
rios e a construção, total ou parcial, conservação, reforma, 
ampliaçãO, melhorárilentó e exploraç~o de instalações portuá
rias, dentro dos lim.ites da área· do porto organizado, serão 
realizadas nos termos desta Lei. _ 

Art. 39_ Exerce_m suas funçõe·s no porto organizado, de 
forma integrada e háini~nica;·a administraç~_ó ~o_porto, deno
minada autoridade portuária, e às autOridades aduaneira, ma
rítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima. 

CAPÍTULO II 
Das Instalações Portuárias 

Art. 4~> Fica ·assegurado ao interessado o direito de 
construir, refOrmar, ampliar, melhorar, arrendar e explorar 
instalação portuária; dependendo: 

I-de contrato de arrendamento, celebrado com a 
União, no caso de exploração direta, ou com sua concessio
nária, sempre através de licitação, quando localizada dentro 
dos limites.· da área do porto organizado; 

II-:- de autorização do lllinistériõ--competente, quando 
se tratar de terminal de uso privativo, desde que fora da 
área do porto organizado, ou quando o interessado for titular 
do domínio útil do terreno, mesmo que situado dentro da 
área· do porto organizado. 

§ 19 A celebração do_ contrato e a autorização a que 
se referem os incisos I e II deste artigo devem ser precedidas 
de consulta à autoridaàe aduaneira e ao poder público muni
cipal e de aprovação do Relatório de Impacto sobre o Meio 
Ambiente- Rinia. ---- =-~------

§ 29 A exploração da instalação portuária de que trata 
este artigo far-se-á' sob uma das seguintes ·modalidades: 

I -uso público; 
II- uso orivativo": 

a) exclusivo, para movimentação de carga própria; 
b) misto, para movimentação de carga própria e de ter

ceiros. 
§ 3' A exploração de instalação portuária de u•o públi· 

co fica restrita à área do porto organizado. 
§ 49 São cláusulas essenciais no contrato a que se refere 

o- inciso I do caput deste artigo, as relativas; 
I -ao objeto, à área de prestação do serviço e ao prazo; 
II -ao modo, forma e condições da exploração do servi

ço, com a indicação, quando for o caso, de padrões de quali
dade e de metas e prazos para o seu aperfeiçoamento; 

III -aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros 
definidores da qualidade do serviço; 

IV- ao valor do contrato, nele compreendida a remune
ração pelo uso da infra-es_trutura a ser utilizada ou· posta à 
disposição da referida instalação, inclusive a de proteção e 
acesso aquaviário; -

V- à obrigação de execução das obras de construção, 
refonna, ampliação e melhoramento, com a fixação dos res
pectivos cronogramas de execução físico e fuiancéiro; --

VI - aos direitos e deveres dos usuários, com as obriga
ções correlatas do contratado e as sanções respectivas; 

VII -à reversão de bens aplicados no serviço; 
VIII- aos direitos, garantias e obrigações do contratante 

e do contratado, inclusive, quando for o caso, os relacionados 
com as previsíveis necessidades de futuras suplementações, 
alterações e expansões do serviço e conseqüente moderni
zação, aperfeiçoamento e ampliação daS instalações; 

IX- à forma de fiscalização das instalações, dos equipa
mentos e dos métodos e práticas de execução dos serviços; 

X- às garantias para adequada execução do contrato; 
XI- ao início, término e, se for o caso·, às condições 

de prorrogação do contrato, que poderá ser feita uma única 
vez, por prazo máximo igual ao originalmente contrataüo, 
desde que prevista no edital de licitação e que o prazo total, 
incluído ci da prorrogação, não exceda a cinquenta anos; 

XII - à responsabilidade: do titular da instalação portuáw 
ria pela inexecução ou deficiente execução dos serviços; 

XIII- às hipóteses de extinção do contrato; 
XIV - à obrigatoriedade de prestação de informações 

de interesse da administração do porto e das demais autori
dades no porto, inclusive as de interesse específico da Defesa 
Nacional, para efeitos de mobilização. 

XV- à adoção e ao cumprimento das medidas neces
sárias à fisCalização aduaneira de mercadorias, veículos e pes
soas; 

XVI- ao acesso, pelas autoridades do porto; às instala~ 
çóes portuárias; · - · · -· - · · ··· ·· ·· 

XVII -às penalidades contratuais e sua formã. dC apli
cação; 

XVIII- ao foro; 
§ 5' C5 disposto no inciso VI do parágrafo anterior so

mente se aplica aos contratos para exploração de instalação 
portuária de uso público. --- __ _ 

§ 69 Os investi.Ip_entoS realizados pela arrendatária de 
instalação portuária localizada em terreno da União localizado 
na área de porto organizado reverterão à União, observado 
o disposto· na lei que regulamenta o regime de concessão 
e permissão de serviços públicos. 

Art. 59 O interessado na construção e explor~çã~ de 
instalação portuária dentro dos limites da área do porto organi
zado deve requerer à administração do porto a abertura da 
respectiva licitação. -
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§ 1~' Indeferido o requerimento a que se refere o caput _ b) materiais pelos estaleiros de con·strução e reparação· 
deste artigo cabe recurso, no prazo de quinze dias, ao Coiise- naval; 
lho de Autoridade Portuária de que trata a Seção I do Capítulo c) peças sobressalentes, material de bordo, mantimentos 
VI desta Lei. e abastecimento de embarcações; 

§ 2"' Mantido o indeferimento cabe recuros, no prazo !V -relativas ao abastecimento de aguada, combustíveis 
de quinze dias, ao ministério competente. e lubrificantes à na\legação. _ . _ _ _ . . 

§ 3~' Na hipótese de o requerimento ou recurso não Ser § 29 Caso o interessadO enteD.da necessário a utilização 
decidido nos prazos de trinta dias e sessenta dias, respectiva- de mão-de-obra complementar para execuçãO" das opera~ões 
mente, fica facultado ao interessado, a qualquer tempo, consi- referidas no parágrafo anterior deve requisitá-la ao órgão ges- -
derá-lo indeferido, para fins de apresentação do recurso a tor de mão-de-obra. 
que aludem os parágrafos anteriores. Art. 9? A pré-qualificação do operador portuário será 

Art. 6<> Para os fins do disposto no-inciso ll do art.4~. efetuada junto à Administração do Porto, na forma de norma 
considera-se autorização a delegação, por ato unilateral, feita publicada pelo Conselho de Autoridade Portuária com exigên
pela Uniã-o a pessoa jurídica que demonstre capacidade para cia-s claras e objetivas. _ _ _ _ 
seu desempenho, por sua conta e risco. - - - -- § 1<? As normas de pré-qualificação referidas no caput 

§ 1 <? A autOrização de que trata este artigo será 'forma- deste artigo devem obedecer aos princípios de legalidade, 
lizada mediante contrato de adesão, que conterá as cláusulas _ moralidade e igualdade de oportunidade. 
a que se referem so incisos I, II, III, V, vu: VIII, IX, X, § 2<:> A AdministraçãO-do Porto terá trinta dias, conta-
XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do § 4• do, art. dos do pedido do interessado, para decidir. 
49 desta Lei. _- § 3~ _ Considera-se pré-qualificalo como operador por-

§ 2~ Os contratos p:ira movimentação de Cargas de tá- tuário a AdministraçãO do Porto. 
ceiros reger-se-ã-o, ·e-xclusivamente, pelas normas de direito __ Art. 10. A atividade de operador portuário obedece 
privado, sem partidpaçáó oli responsabilidade do poder pú- __ as nor:mas do regulamento do porto. 
blico. - - -- - - Art. 11. O operador portuário responde perante: 

§ 3~> As instalações de que trata o caput deste artigo 1 _a Administração âo Porto, pelos daiios culpoSamente 
ficarão sujeitas a fiscalização das autoridades aduaneira, marí- causados à infra-estrutura, às instalações e ao equipamento 
tima, sanitária, de saúde e de polícia marítima. · de que a mesma seja a titular ou que, sendo de propriedade 

Art. 79 As instalações portuárias localizadas fora dos de terceiro, se encontre a seu_ serviço ou sob SUC~: guarda; 
limites da área do porto oraganizado não _e~_!ão sujeitas a II_ 0 proprietáiio ou consignatáriõ da mercadoria, pelas 
incidência de taxas, tarifas, cõntribuições, e adicionais portuá- perdas e danos que ocorrerem durante as operações -que reali
rios, salvo quando as embarcações que elas demandarem se zar ou em decorrência delas; 
utilizarem da infra-estrutura de proteção e acesso aquaviário III -oarmador,pelas~variasprovocadasnaembarcação-
do porto. ou-na mercadOria dada a transporte; 

Parágrafo único. No caso da exceção prevista neste arti- IV_ 0 trabalhador portuário, pela remuneração dos ser-
go a administração do porto e o titular da instalação portuária viços prestados e respectivos encargos; 
devem ajustar ressarcimento proporcional ao uso da infra-es- V_ 0 órgão local de gestão d~ mão-de-obra do trabalho 
trutura referida. avulso, pel3.s contribuições não recolhidas; 

CAPÍTULO III - - VI- os órgãos competentes, pelo recolhimento dos tri-
Do Operãdor POrtuáriO- butos incidentes sobre o trabalho portuário avulso. 

Art. 89 Cabe os operadores portuários a r~~li~ção das 
operações portuárias previstas nesta Lei. 

§ I' E dispensável a intervenção de operadores portuá-
rios nas operações_ portuárias: - -

I- que, por_seus métodos de manipula'ião, suas -~ãC~e;._ 
rísticas de automação ou mecanização, não requeiram a utili
zação de mão~de-_obra ou possam ser executadas exclusiva-
mente pela própria tripulação das embarcações; · -

II- de embarcações empregadas: 
a) na execução de obras de serviços públicos nas vias 

aquáticas do País, seja diretamente pelos poderes públicos, 
seja por intermédio de concessionários ou empreiteiros; 

b) no transporte de gêneros de pequena lavoura e da 
pesca, para abastecer mercados de âmbito municipal; 

c) na navegaÇão interiõr e auxiliar; 
d) no transporte de mercadorias líquidas a granel; 
e) no transporte de mercadorias sólidas a granel, quando 

a carga ou descarga for feita por aparelhos mecânicos automá~ 
ticos, salvo quanto aos serviços de rechego, quando neces-
sários; · -

III -relativas à movimentação de: 
a) cargas em área sobre controle militar, quando realiza

das por pessoal militãr ou vinculado à organização militar; 

Art. 12. O operador portuário é responsável, perante 
a autoridade aduaneira, pelas mercadorias sujeitas a controle 
aduaneiro, no período em que essas lhe estejam confiadas 
ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área do porto 
onde se acham depositadas ou devam transitar. 

Art. 13. Quando as mercadorias a que se referem o 
inciso II do art. -11_ e o ar1:_igo a.Q.te_x:ior ~stiverem em ár~a 
coii.trol3.da pelá Àdministração do Porto e após o seu recebi
mento, conforme definido pelo regulamento de exploração 
do porto, a responsabilidade cabe à Administração do Porto: 

_ Art. 14. Od~sposto nos artigos anteriores não prejudica 
a aplicação- das demais normas legais referentes ao tra~sporte 
marítimo ínclusive as deCorrentes de convenções internacio
nais raÚÚcaçlas, enquanto vincularem internacionalmente a 
República Federativa do BrasiL __ 

Art. 15. O serviço de movimentaç_ão de carga a bordo 
da embarCação deve ser executado de acordo con;t a instrução 
de seu comandante ou de seus prepostos, que serão respon
sáveis- pela arrumação ou retirada da carga no que se. refere 
à segurança da embarcação, quer no porto, quer em -vtagem. 

Art. 16. O operador portuário é titular e responsável 
pela direção e coordenação das operações portuárias que efe
tuar. 
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Art. 17. Fica permitido às cooperativas formadaS por 
trabalhadores portuários avulsos, registrados de acordo com 
esta lei, se estabelecerem como operadores portuários para 
a exploração de instalações portuárias, dentro o_u fora dos 
limites da área do porto organizado, 

CAPÍTULOJ:Y 
Da Gestão de Mão-de-Ob~~ do 

Trabalho Portuário 

Art. 18. Os operadores portuários devem constituir 
em cada porto organizado, um órgão de gestão de mão-de: 
obra do trabalho portuário, tendo como finalidade: 

I- administrar o fornecimento da mão-de-obra do traba
lhador portuário e do trabalhador portuário avulso; 

II- manter, com exclusividade, o_cadastro do trabalha
dor portuário e o registro do trabalhador portuário aVulso; 

III- promover o treinamento e a habilitação profissional 
do trabalhador portuário, inscrevendo-o no caâastro; 

IV- selecionar e registrar o trãbalhador portuário avul-
so; _ . . -~- -- , .,. __ 
. V- estabelecer o n_úmero de vagas, a forma e a periodi

Cidade para acess? ao regtstro do trabalhador portuário avulso; 
VI- expedtr os documentos _de identificação do traba-

lhador portuário; · -
VII - arrecadar e repassar, aos respectivos be~eficiários 

os_ valores deviclos pelos operadores portuários, relativos à 
remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspon
dentes encargos fiscais, sociais e previdenciários. - -

Art. 19. Compete ao órgão de gestão de mão-de-obra 
do trabalho portuário avulso: 

!-_aplicar, q~ando couber, no~mas disciplinares previs
tas em let, convençao ou acordQ colehvo_ de trabalho, inclusive 
no caso de transgressão disciplinar, as seguintes penalidades: 

a) repreensão verbal ou por escrito; 
. b) suspensão do_ registro pelo período de dez a trinta 
~; . 

c) cancelamento do registro; 
II- promover a formação profisSiOrlal e o .treinamento 

multifuncional do trabalhador portuário, bem assi.rit progra
mas de realocação e de incentivO ao cancelamento do registro 
e de antecipação de aposentadoria; --

III -arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários 
contribuições destinadas a inçentivar o cancel3lll_ento do regis: 
tro e a aposentadoria voluntária; -

IV -arrecadar as contribuições destinadas ao custeio do 
órgão; 

V- zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança 
no trabalho portuário avulso; 

_VI -submete: à Administraç<l_o do Porto e ao respectivo 
Coriselho de Autondade Portuária propostas que visem à me
lhoria da operação portuária e à valo;V;;1ção económica do 
porto. · 

§ 19 O órgão não responde pelos .prejuízoS causadoS 
pelos trabalhadores portuários avulsos aos tomadores dos seus 
serviços ou a terceiros. 

§ 2~ O órgão responde, sOtiC:Iananiente Com os opera
dores portuários, pela remuneração devida ao trabalhador 
portuário avulso. ... . · 

§ 3"' O órgão po~e exigir dos oper3dores portuários, 
para atender a requisição de trabalhadores portuários avulsos 
prévia garantia dos respectivos pagamentos. ' 

. Art. 20. O e_xerc_fçio das atribuições preViStas nos arts. 
18 e 19, pelo órgão de gestão de mão-de-obra do trabalho 

portuário avulso, não_ implica vínculo empregatício com traba
lhador portuário avulso. 

Art. 21. O órgão de gestão de mão-de-obra pode ceder 
trabalhador portuário avulso em caráter permanente, ao ope
rador portuário. 
. Art. 22. A gestão da mão-de-obra do trabalho portuá

nc;> avulso deve observar as normas da convenção- ou acordo 
coletivo de trabalho. -

Art. 23. Deve _ _ser constituída, no âmbito_ do órgão de 
gestão de mão-de-obra, Comissão Paritária para sOlucionar 
litígios decorrentes da aplicação das normas a que se referem 
os arts. 18, 19 e 21 desta lei. · 

§ 19 Em caso de imp~sse as partes deVem recOrrer à 
arbitragem de ofertas finais. - -

§ 29 Firmado o compromisso arbitral não será admitida 
a_ desistência de qualquer das partes. 

§ 3~ Os árbitros devem ser escolhidos de comum acordo 
entre as partes e o laudo arbitral proferido para solução da_
pendência possui força normativa, independentemente de ho
mologação judicial. 

Ait. 24. O órgão de gestão de mão-de-obra terá obri
gatoriamente, um Conselho de Supervisão e uma Di;etoria 
Executiva._ 

§ 19 O Conselho _de Supervisão será composto por três 
membros titulares e respectivos suplentes, sendo -cada um
dos seus membros e respectivos suplentes indicados por cada 
um dos blocos a que se referem os inciso-S II a IV do art. 
34, e terá por competência: 

I -deliberar sobre a matéria contida nO inciso V do 
art. 18; -

II- baixar as normas a que se refere o _art. 28"; 
III- fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qual

quer tempo, os livros e papéis do organismo, solicitar informa
ções sobre quaisquer atos praticados pelos diretores ou seus 
prepostos. 

§ 2"' A Diretoria ExeCutiva será composta por um ou 
mais díretores, designados e_ destituív"eis, a qualquer-tempo, 
pelo bloco dos prestadores de serviÇos portuáriOs a que se 
refere o inciso II 4o ~ .. 3A, cujo prazo de gestão não será _ 
superior a três anos, permitida a redesignação. 

§ 3 9 Os membros do Conselho de Supervisão, até o 
máximo de 113 (um terço), poderão ser designados para cargos 
de diretores. 
. § 4~> No silêncio do estatuto ou q_ontrato sociã.l, compe

tirá a qualquer diretor a representação do organismo e a prá
tica dos atas necessários ao seu funcionamento regular. 

Ait. 25. O órgão de gestão de mão-de-obra é reputado 
de utilidade pública e não pode ter fins lucrativos, sendo-lhe 
vedada a prestação de serviços a terceiros ou o exercício de 
qualquer atividade não vinculada à gestão de mão_-_de-obra. 

CAPÍTULO V 
Do Trabalho Portuário 

Art. 26. O trabalho portuário de capatazia, estiva, co~ 
· ferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de 
embarcações, nos portos organizados, será realizado por tra
balhadores portuários com vínculo empregatício a prazo inde
terniinado e por trabalhadores portuários avuls.os. 

Parágrafo úriico. A côntratação de trabalhadores por
tuários de estiva, conferência de carga, conserto de 'carga 
e vigilância de embarcações com vínculo empregatício a prazo 

- indeterminado será feita, exclusivamente, dentre os trabalha
dores portuários avulsos registrados. 
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A-rt. 27. O órgão de gestão de mãp-de-obra: 
I- organizará e manterá cadastro de trabalhadores por

tuários habilitados_ ao desempenho das atividades referidas 
no artigo anterior; 

II- organizará e manterá o registro dos trabalhaçlores 
portuários avulsos. - - - --

§ 1' A inscrição no cadastro do trabalhador portuário 
dependerá, exclusivamente, de prévia habilitação profissional 
do trabalhador interessado, mediante treinamento-- re-alizado 
em entidade indicada pelo órgão de gestão de m~o-de-obra,. __ 

§ z~ o ingresso no registro do trabalhador portuário 
avulso depende de prévia seleção e respectiva insCrição' no 
cadastro de que trata o inciso I deste artigO, obedecidas a 
disponibilidade de vagas e a orgem cronológica de inscrição 
no- cadastro. 

§ 3<:> A inscrição no cadastrO_e o iegi~ro dO trabalh~dor 
portuário extinguem~se por morte, aposentadoria ou canc_ela-_ 
menta. - - -- - - - - _o -

Art. 28. A seleção e o registro do trabalhador portuário 
avulso serão feitos pelo órgão de gestão ~e mã.o-de-obra avul
sa, de acordo com as normas que forem- estabelecidas em 
convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

Art. 29. A remuneração, a definição das funções, a 
composição dos termos e as demais condições do trabalho 
portuário" aVUlso serão objeto de negociação entre a_s entidades 
representativas dos trabalhadores portuários avulsos e dos 
operadores portuários. 

CAPÍTULO VI 
Da Administração do Porto Organizado 

SEÇÃOI 
Do Conselho de Autoridade Portuária 

Art. 30. Será instituído, em cada porto organizado, ou 
no âmbito mediante concessão, um Conselho de Autoridade 
Portuária. 

§ 1' Compete ao Conselho de Autoridade Portuária: 
I- baixar o regulamento de exploração; 
II- homologar o horário de funcionamento_ do porto~ 
III -opinar sobre a proposta de orçamento do porto; 
IV -promover a racionalização e a otimiZação do uso 

das instalações portuárias; 
V- fomentar a ação industrial e comercial do porto; 
VI- zelar pelo cumprimento das normas __ d~ defesa da 

concorrência; - _. 
VII -desenvolver mecanismos para atração de cargas; 
VIII- homologar os valores das tarifas portuárias; 
IX- manifestar-se sobre os programas ~e obras, aquisi-

ções e melhoramentos da infra-estrutura portuária; 
X- aprovar o plano de desenvolvimento e zoneamento 

do porto; 
XI -promover estUdos objetivando compatibilizar o p~a

no de desenvolvimento do porto com os programas federru.s, 
estaduais e municipais de transporte em suas diversas moda
lidades; 

XII- assegurar o cumprimento das normas de proteção 
ao meio-ambiente; 

XIII- estimular a competitividade; 
XIV- indicar um membro da classe empresarial e outro 

da classe trabalhadora para compor o conselho de adminis
tração ou órgão equivalente da concessionária do porto,- se 
e_~tidade sob controle estatal; 

XV- baixar seu regimento--intern-o; . 
XVI- pronunciar-se sobre outros assuntos de interesse 

do porto. . . . _ ·- . . .. 
§ 29 Compete, aínàa, ao-Conselho de Autoridade Por

tuária estabelecer normas visando ao aumento- da produti
vidade e a redução dos _custos das ope~ções portuárias, espe
cialmente as de contêineres e do SiStema roon - roll-oft'. 

§ 39 o repreSé-ti.táirte doS trabalhadOreS-a que se refere 
o inciso XIV do § 19 deste artigo será indicado pelo respectivo 
_sindicato de_ trabalhadores em capatazia com vínculo empre
gatício a prazo indeterminado. 

Art. 31. O Conselho de Autoridade Portuária será 
constituído pelos seguintes blocos de membros titulares e res
pectivos suplentes: 

-·- I- bloco do poder público, sendo: 
a) um representante do Governo Federal, que será o 

presidente do Conselho; 
- b) um representante do Estado onde se localiza o-porto; 
c) um representante dos Municípios onde se localiza o 

porto ou os portos organizados abrangidos pela concessão; 
II -bloco dos operadores portuários, sendo: 

- a) um representante· da administração do porto; 
b) um representante dos armadores; 
c) um representante dos titulares de instalações portuá

rias privadas localizadas dentro dos limites da área do porto; 
d) um representante dos demais Operadores pottuários;
III- bloco da classe dos trabalhadores portuários;-sen-

do: 
a) dois representantes dos trabalhadores portuá~os-avul-

sos; _ _ 
b) dois representantes dos demais trabalhadores portuá

rios· 
'IV- bloco dos usuários dos serviços portuários e ·afins, 

sendo: 
a) dois representantes dos exportadores e importadores 

de mercadorias; 
b) dois representantes dos proprietárioS e Consignatários 

de mercadorias; _ _ _ _ _ 
·cr·uni ·represeiitaõ.te dos terMinais -retroPórtuârios. 

§ 19 Para os efeitos dO disposto neste! ·artigo, os·-_mem-
bros do Conselho serão indicados: 

I- pelo ministério competente_, govem-~áreS de Estado 
e prefeitos municipais, no caso· do incisO I; 

II- pelas entidades de classe das respectivas categorias 
profissionais e económicas, nos-caso~ dos inci~os II e III; 

III -pela Associação de Comércio Exterior - AEB, 
no caso do inciso IV; alínea a; 

IV- pelas associações comerciais locais, no Caso do inci
so IV, alínea b. 

§ 29 Os membros do Conselho serão designados pelo 
ministério competente para um mandato de dois anos, poden
do ser reconduzidos por igual ou iguais períodos. 

§ 3~' Os membros do Conselho não serão remunerados, 
considerando-se de relevante interesse público os serviços 
prestados. 

§ 4"' - As deliberações __ do Conselho serão tomadas de 
acordo com as seguintes regras: 

I- cada bloCo terá diieito a um voto; _ . _ . 
II- o presidente ·do Conselho terá voto de qualidade. 
§ 5~ As deliberações do Conselho seráo baixadas em 

ato do seu presidente~ 
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SEÇÃO II 
Da Administração do Porto Organizado 

Art. 32. A administração do porto é exercida direta
mente pela União ou pela entidade concessionária do porto 
organizado. _ _ 

§ 1~' Compete à administração do porto, dentro dos li-
mites da área do porto: · · · 

I -cumprir e fazer cumprii as leis, os regulamentos do 
serviço- e as cláusulas do contrato de concessão; 

II- assegurar, ao comércio e- à nave_g~ção, o gozo das 
vantagens decorrentes do melhoramento e apar~lhamento do 
porto; 

III- pré-qualificar os operadores portuários; 
IV -fixar os valores e arrecadar a tarifa portuária; 
V- prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho 

de Autoridade Portuária e ao órgão de gestão de mão-de-obra; 
VI - fiscalizar a execução ou eXecutar as obras de cons

trução, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das 
instalações portuárias, nelas compreendida a infra_-estrutura 
de proteção e de acesso aquaviário ao porto; 

VII - fiscalizar as operações portuárias, zelando para 
que os serviços se realizem com reg~laridade .. e:fici~ncia,_segu_
rança e respeito ao meio ambiente; 

VIII- adotar as medidas solicitadas pelas demais autori
dades no porto, no âmbito das respectivas competências; 

IX-organizar e regulamentar a guarda portuária, a fim 
de prover a vigilância e segUrança do porto; 

X-promover a remoção de embarcações ou- casc<?s de 
embarcações que possam prejudicar a navegação das embar
cações que acessam o porto; 

XI- autorizar, previamente ouvidas as demais autori
dades do porto, a entrada e a_ saída, inclusive a atracação 
e desatracação, o fundeio e o tráfegO-de embarcação na área 
do porto, bem assim a movimentação de carga da refe:ida 
embarcação, ressalvada a intervenção da autoridade marítima 
na movimentação considerada prioritária em situações de as
sistência e salvamento de embarcação; 

XII- suspender operações portuárias- qUe prejudiquem 
o bom _ _funciõnamentO do. porto, ressalvados os_ aspectos de 
interesse da autoridade marítima respOnsãVel pela segurança 
do tráfego aquaviário; - - -~ 

XIII -lavrar autos de infração e instaurar processos ad
ministrativos, aplicando as penalidades previstas em lei, ressal
vados os aspectos legais de competência da União, de form~ 
supletiva, para os fatos que serão investigad_os e julgados con
juntamente; 

XIV- desincumbir-se dos trabalhos e exercer outras 
atribuições que lhes forem cometidas pelo Conselho de _Auto
ridade Portuária; 

XV- estabelecer o horário de funcionariiéilto no porto, 
bem como as joma,das de trabalho no cais de uso público. 

§ 2• O disposto no inciso XV do parágrafo anterior não 
se aplica à embarcação militar que não esteja praticarido co-
mércio. -

§ 3~' A autoridade marítima responsável pela segurança 
do tráfego pode intervir para assegurar oU garantir aos navios 
da Marinha do Brasil a prioridade para atracação no porto. 

§ 4~' Para efeito_ do disposto no inciso XI deste artigo, 
as autoridades no porto devem criar mecanismo permanente 
de coordenação e integração das respectivas funções, com 
a finalidade de agilizar a fiscalização e a liberação -das pessoas, . 
embarcações e mercadorias. 

§ 5~' Cabe à administração do potto~ sob coordenaÇão: 
I-da autoridade marítima: 
a) estabelecer, manter e operar o balizamento do canal 

de acesso e da bacia de evolução do porto; 
b) delimitar as áreas de fundeadouro, de __ fundeio para 

catga-·e descarga, de inSpeçãO sanitária e de P~lícia·maríti~a, 
bem assim as destinadas a plataformas e demats embarcaçoes 
especiais, navios de gu-erra e submarinos, na~os em reparo 
ou aguardando atracação e navios com cargas mflamáveis ou 
eXplosivas; ·- · - ·. - - _ 

c) estabelecer e divulgar o calado má:snmo de operaçao 
dos navios, em função dos levantamentos batimétricos efetua
dos sob sua responSabilidade; . . 

d) estabelecer e divulgar o porte bruto m_áxuno e as di-
mensões máximas dos navios que irão trafegar, em função 
das limitações e características físicas do cais do porto; 

II- da autoridade_ aduaneira: 
a) delimitar ã. área de -aifandegamento do porto; 
b) organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veícu

los._ unidades de cargas e de pessoas, na área do porto. 
' Art. 33. É facultado o arrendamento, pela administra

ção do porto, -sempre através de licitaÇão, -de terrenos e insta~~
ções portuárias localizadas dentro da ár_ea do porto, para ut~h
zação não afeta às operações portuánas, desde que previa
mente consultada a administração aduaneira. 

SEÇÃO III 
Da Administração Aduaneira nos Portos Organizados 

Art. 34. A administração aduaneira, nos portos organi
zados será exercida nos termos da legislação específica. 

Parágrafo únicO. A entrada ou saída de mercadorias 
procedentes ou destinadas ao exterior, somente poderá efe
tuar-se em portos ou terminais alfandegados. 
: Art~ 35. Compete ao MiniStério da Economia, Fazenda 
e Planejamento, por intermédio das repartições aduaneiras: 

I-cumprir e fazer cumprir a legislação que regula a 
e!J.trada, (l permatJ.ência e a saída de quaisquer bens ou merca
dorias do País; 

II- fiscalizar a entrada, a permanência, a movirrientação 
e a salda de pessoas, veículos, unidades de carga e merca
dorias, sem prejuízo das atribuições das outras autoridades 
no porto; · 

III - exercer a vigilância aduaneira e promover a repres
são ao contrabando, ao descaminho e ao tráfego de drogas, 
sem prejuízo das atribuições de outros órgãos; . 

IV -arrecadar os tributos incidentes sobre o comércio 
exterior; 

V - proceder ao despacho aduaneiro na importação e 
na exportação; . 

VI- apurar responsabilidade tributána decorren~e. de 
avaria, quebra ou falta de mercadorias, em volumes sujeitos 
a cd~trole a~uaneiro; 

_ VII -proceder à apreensão de mercadoria em situação 
irfegular, nos termos da legislação fiscal aplicá:Vel; 

VIII- autorizar a remoção de mercadonas da área do 
porto para outros locais, alfandegados ou não, nos casos e 
na forma prevista na legislação aduaneira; . . 

IX -administrar a aplicação, às mercadonas Importadas 
ou a exportar, de regimes suspensivos, exonerativos ou devo-
lutivos dê: tributos; _ 

X- assegurar, no plano aduaneiro, o cumprimento de 
tratados, acordos ou convenções internacionai~; 
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XI- zelar pela observância da legislação aduaneira e 
pela defesa dos interesses fazendários nacionais. 

§ 1~ O alfandegamento de portos organizados, pátios, 
armazéns, terminais e outros locais destinados à movimen
tação e armazenagem de mercadorias imporfadas ou desti
nadas à exportação, será efetuado após o cumprimento dos 
requisitos previstos na legislação específica. · 

§ 2" No exercício de suas atribuições, a autoridade 
aduaneira terá livre acesso a quaisquer dependências do porto 
e às embarcações atracadas ou não, bem como aos locais 
onde se encontrem mercadorias procedentes do exterior ou 
a ele destinadas, podendo, quando julgar necessário, requi
sitar papéis, livros e outros documentos, inClusive, quando 
necessário, o apoio de força pública federal, estadual ou muniR 
cipal. 

CAPÍTULO VII 
Das Infrações e Penalidades 

Art. 36. Constitui infração toda a ação ou omissão, voR 
luntária ou involuntária, que importe: 

I - na realização de operações portuárias com infrin
gência ao disposto nesta lei ou com inobservância dos regula-
mentos do porto; -

II - na recusa por parte do órgão de gestão de mão-de
obra, da distribuição de trabalhadores a qualquer operador 
portuário, de forma não justificada; - -

III- na utilização de terrenos, área, equipamentos e ins
talações localizadas na área do porto, com desvio de finalidade 
ou com desrespeito à lei ou aos regulamentos. 

§ 1" Os- regulamentos do porto não poderão definir in
fração ou cominar penalidade que não esteja autorizada ou 
prevista em lei. 

§ 2' Respondem pela infração, conjunta ou isolada
mente, qualquer pessoa física Ou jurídiCa qiie, intervindo na 
operação portuária, concorra para a sua prática ou dela se 
beneficie. 

Art. 37. As infrações estão sujeitas às seguintes penas, 
aplicáveis separada ou cumulativamente, de acordo com a 
gravidade da falta: 

I -advertência; 
II- multa de 100 (cem) até 20.000 (vinte mil) Unida~<les 

Fiscais de Referência- UFIR; 
III - proibição <le ingresso na área <lo porto por período 

de trinta a cento e oitenta dias; 
IV- suspensão da ativi<laoe de operador portuário, pelo 

período de trinta a cento e oitenta dias; 
V - cancelamento do credenciamento do operador por

tuário. 
Art. 38. Compete à Administração do Porto: 
I-determinar a pena ou as penas aplicáveis ao infrator 

ou a quem deva responder pela infração, nos termos da lei; 
II -fixar a quantidade da pena, respeitados os limites 

legais. 
Art. 39. Apurando-se, no mesmo processo, a prática 

de duas ou mais infrações, pela mesma pessoa física ou jurídi
ca, aplicam-se, cumulativamente, as penas a elas cominadas, 
se as infrações não forem idênticas. 

§ 1"' Quando se tratar de infração contiriuada em rela
ção à qual tenham sido lavrados diversos autos ou represen
tações, serão eles reunidos em um só processo, para imposição 
da pena. 

§ 2"' Considerar-se-ão continuadas as in(rações quando 
<e tratar de repetição de falta ainda não apurada ou que seja . 

objeto de proCesso, de cuja instauração o infrator- rião ten_ha 
conhecimento, por rri~~io- de-1ntlniã:ção. - -_o_ -

Art. 40. Da decisão da administração do Porto que apli
car a penalidade caberá recurso voluntário, nó prazo de trinta 
dias contados da intimação, para o Conselho de Autoridade 
Portuária, independentemente de garantia de instância. 

~ Art. 41. Na falta de pagamento de multa no prazo de 
trinta dias a partir da ciência, pelo infratoi, da decisão _final 
qUe impuser ã penalidade, terá lugar o processo de execução. 

Art. 42. AS impoitância!i pecuhiárias !esultahtes da 
aplicação das multas previstas nesta lei reverterão para a admi
nistração do Porto. 

Art. 4~. A aplicação das penalidades previstas nesta 
lei, e seu cumprimento, não prejudica, em casO algum, a 
aplicação das penas cominadas para o mesmo fato pela legisla-
ção aplicável. ~ 

CAPÍTULO Vlll 
Das Disposições Finais 

Art. 44. o operador porfuãrio não poderá locar ou to· 
mar mão-de-obra sob o regime de trabalho temporário (Lei 
n' 6.019, de 3 de janeiro de 1974). 

Art. 45. São de responsabilidade da União os encargos 
decorrentes dos serviços -de dragagem da infra-estrutura de 
acesso aquaviáriO aos portos organizados, bem como dÕs servi
ços de dragagem e sinalização das hidrovias federais. 

. . ~ 

CAPÍTULO IX 
Das Disposições Trlmsitórias 

-Ait.- 46. --E fixado o prazo -de noventa dias cOntados 
da publicação desta lei para a constituição dos órgãos locais 
de~gestão da mão-de-obra do trabalho portuário avulso. 

ParágrafO- iíilico. Enquanto nãO forem· Cõfi.Stitli:(dos os 
referidos órgãos, suas competências Sei"ão" exerCidas pela res
pectiVa ã.dininisti'ação do Porto. 

----Ait.-- 47. Os atuais _coritratos de exploração de terminais 
ou erilbarCadores -de uso Priv3.tivo deVerão ser adaptaaos·, no
prazo de até cento e oitenta dias, às disposições desta lei, 
assegurado aos titulares o· direito de opção por qualquer das 
formas de exploração previstas rio incisó II do § 2' do art. 
4~ desta lei. 

Art. 48. Fica o Poder Executivo autorizado a-desmem
brar as atuais concessões para exploração de portos. 

Art. 49. As administrações dos portos organizados de
vem adotar estruturas de tarifas adequadas aos respectivos 
sistemas operaCionais, eni. substituição ao modelo ta_rifá_rio 
previsto no Decreto n' 24.508, de 29 de junho de 1934, e 
sllâS'""alterãÇões. ---

Parágrafo úriico. AS novaS estruturas tarifárias· deverão 
ser submetidas à apreciação dos respectivos ConselhOs de_ AU
toridade POrtuária, dentro do prazO de sessenta dias. 

Art. 50. A aliqtiota do AdiCional de Tarifa Portuária 
-'ATP (Lei n'7.700, de 21 de dezembro de 1988), é reduzida 
para: 

l-em 1993,40% (quarenta por cento); 
II-em 1994, 30% (tlintâ"pon:ento);~" 
III -em 1995, 20% (vinte pór cento). 
§ 1" A partir do exercíciO de 1993, os -recursos do A TP 

serão aplicados no porto organizado que lhes deu origem, 
nos seguintes percentuais:- - · · 

I-30% (trinta por cento) em 1993; 
II-40% (quarenta por cento) em 1994; 
III- 50% (cinq~üenta por cento) em 1995; 
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IV- 60% (sessenta por cento) em 1996; cação, carimbagem, etiq-úei:age"in, abertura de volumeS para 
V -70% (setenta por cento) a párt1i do exerCíciO de- - Vistõiiá e posterior-reComp-osiÇãO; - · · 

1997. v- Vigilânciã 'de embarcações: a atlvidã.d"e de fiscali-
§ 2<~ O ATP não incide sobre operações portuárias reali- zação da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações 

zadas com mercadorias movimentadas· em _instalações portuá- atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação 
rias localizadas fora da área do porto organizado. de mercadorias, nos portalós, rampas, porões, conveses, plata

Art. 51. O Poder Executivo promOVerá; ·no prâZo de formas e em outros_ locais da embarcação; 
cento e oitenta dias, a adaptação dasatuais concessões·, permis~ VI- Bloco: a atividade dé_ limpeza e conservação de 
sões e autorízações às disposiÇões desta lei. embarcações mercantes _e de seus tanques~ incluindo batimen~ 

Art. 52. E assegurada a inscrição- no cadastro de qUe to de ferrugem, pin_tura, r~p~r~s ~ _pequ~na monta,_e serviços 
trata o inciso I do art. 27 desta lei aos atuais integranteS cOrrelates. 
de forças supletiVas que, matriculados, credenciados ou regis~ Art. 56. Fica facultado, aos trabalhadores avulsos re-
trados, complementam o trabalho dos efetivos-. gistrados em decorrência do disposto no art. 53, requererem 

Art. 53. É assegurado o registro de que trata o irtciso ao organismo local de gestão de mão-de-obra, no prazo de 
II do art. 27 aos atuais trabalhadores portuáriOs avulsos matri- até 1 (um) ano contado do início da vigência do adicional 
colados, até 31 de dezembro de 1990, na forma da lei, juntO que se refere o art. 59 desta lei, o cancelamento do respectivo 
aos ói"gãos cOmpetentes, desde que estejam comp-ro-vadamen- registro profissional. 
te exercendo a.atividade em caráter efetivo desde aquela data. Parágrafo único. O Poder ExecutiVo poderá antecipar 

Parágrafo único. O disposto neste artigo nã() abrange -o início do prazo estabelecido neste artigo. 
t b lh d t á · sentados Art. 57. É assegurada, aos trabalhadores portuários os ra 3 a ores por u nos apo .. . . ·-· -

Art. 54. É facultado aos_ titulares de instalações portuá- avUlsos que requeiram o ciil.celainénto do r-egiStrO nOs terni.õs 
rias de uso privativo a contratação de trabalhadores a prazo do artigo anterior: 
indeterminado, observado o disposto na convenção ou acordo I- indenização correspondente a Cr$50.000.000~00 (cin
coletivo de trabalho das respectivas categorias económicas- qüenta milhões de cruzeiros), a ser paga de acordo com as 
preponderantes. disponibilidades do Fundo previsto no art. 62 desta lei; 

II- o saque do saldo de suas cOritas vinculadas do FGTS, 
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo de que dispõe a Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990. 

as atuais instalações portuárias de uso privativo devem manter • § 11 O valor da indenização de que trata o inciso I deste 
em caráter permanente, a atual proporção entre trabalhadores artigo será corrigido monetariamente, a partir de julho de 
com vínculo empregatício e trabalhadores avulsos. 1992, pela variação mensal do_ Índice de Reajuste do Salário 

Art. 55. No prazo de cinco anos contados a partir da Mínimo_ IRSM, publicado pelo InstitUto Brasileiro de Geo
publicação desta lei, a prestação de serviços por trabalhadores grafia e Estatística_ IBGE. 
portuáriõS- deve buscar' progressivamente, a multifunciona- § 29 O cancelamento do registro somente surtirá efeito 
lidadedo_trabalho, visando adequá-lo aos modernos processos a partir do recebimento, pelo trabalhador portuário avulso, 
de manipulação de cargas e aumentar a sua produtividade. da indenização. 

§ 19 As convenções e acordos coletivos de trabalho de- § 39 A indenização de que trata este artigo -é í&enta 
verão estabelecer os processos de implantação progressiva de tributos da competência da União. 
da multifuncionalidade do trabalho portuário de que trata Art. 58. O trabalhador portuário avulso que tenha re-
o caput deste artigo. -- querido -o~cancelamento do registro nos termos do art. 56 

§ 29 Para os efeitos do disposto neste artigo a multifun- para constituir sociedade comercial cujo objeto seja o-exercício 
cionalidade deve abranger as atividades de capatazia, ~stiva 1 da atiVidade de operador portuário, terá direito à comple
conferência de carga, conserto de carga, vigilância de embar~ mentação de sua indenização, no valor correspondente a 
cações e bloco. Cr$12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), corrigidos na 

§ 39 Considera-se: forma do disposto no § l9 do artigo anterior, mediante prévia 
I- Capataiia: a atividade de movimentação de merca- comprovação da subscrição de capital mínimo eqUivalente ao 

darias nas instalações de uso público, compreendendo o rece- valor total a que faça jus. 
bimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes Art. 59. É criado o Adicional de Indenização do Traba
para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e en~ lhador PortuáriO AvUlso - AITP, destinado a atender aos 
trega, bem como o carregamentcfe descarga de embarcaç<?es, encargos de indenização pelo cancelamento do registro do 
quando efetuados por aparelhamento portuário; trabalhador portuário avulso~ nos termos desta lei. 

II- Estiva: a atividade de movimentação de mercadorias Parágrafo únicO. O AITP terá vigência pelo período 
nos conveses_ ou_ nos porões das embarcações principais oU de 4 (qUatro) anos, contados dQ iníCio do exercício financeiro 
auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação e des- seguinte ao da publicação desta lei. 
peação, bem como carregamento e a descarga das mesmas. Art. 60 .. O AITP é um adicional ao custo das operações 
quando realizados com equipamentos de bordo; de carga e descarga realizadas com mercadorias importadas 

III- Conferência de carga: a contagem de volumes, ano- ou exportadas, objeto do comércio na navegação de longo 
tação de suas característitãs, procedência ou destino, verifi- curso. 
cação do estado das mercadorias, assiStência à pesagem, confe- Art. 61. O adicional incide nas operações de embarque 
rência do manifesto, e demais serviços_càrrelatos, nas opera- e desembarque de mercadorias importadas ou exportadas por 
çóes de carregamento e descarga de embarcações; navegação de longo_~urso, a ra:zão de_0,7 (sete déciri::10s) UFIR _ 

IV- Conserto de carga: o reparo e restauração das em- por tonelada de granel sólido, 1.0 (uma) UFIR por tonelada 
balagens de mercadorias, nas operações de carregamento e . de granel líquido e 0.6 (seis décimos) UFIR por tonelada 
descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remar- de carga geral, solta ou unitizada. 
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Art. 62. São isentas do AITP as operações realizadas 
com mercadorias movimentadas no comércio interno, objeto 
de transporte fluvial, lacustre e de cabotagem. 

Parágrafo único. Para os efeitos- deste artigo conside
ra-se transporte fluvial, lacustre e de cabotagem a ligação 
que tem origem e destino em porto brasileiro. 

.A rt. 62. O AITP será recolhido pelos operadores por
tuário, responsáveis pela carga ou descarga das mercadorias 
até de2. dias após a entrada da embarcação no porto ·cte carga 
ou descarga em agência do Banco do Brasil S. A., na praça 
de localização do porto. 

§ 1"' Dentro do prazo pre\l'isto neste artigo os opera
dores portuários deverão apresentar à Receita Federal o com
provante do recolhimento do AITP. 

§ 2' O atraso no recolhimento do AITP-iliiportará na 
inscrição do débito em Dívida Ativa, para efeito-de cobrança 
executiva, nos termos da legislação em vigor. 

§ 3~> Na cobrança executiva a dívida fica sujeita à corre
ção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 
e multa de 20% (vinte por cento) sobre a importância devida. 

§ 4• Os órgãos da Receita Federal não darão segui
mento a despachos de mercadorias importadas ou exportadas, 
sem comprovação do pagamento do AITP. 

Art. 64. O produto da arrecadação do AITP será reco- · 
lhido ao Fundo de que trata o art. 65 desta lei. 

Art. 65. É criado o Fundo de Indenização do Traba
lhador Portuário Avulso ___; FITP, de natureza contábil, desti
nado a prover recursos para indenização do ca_ncelamento 
do registro do trabalhador portuário avulso, de que trata esta 
lei. 

§ 19 São recursos do Fundo: 
I -o produto da arrecadação do ArTP; 
ll- os provenientes de empréstimos contraídos no _País, -

para a fmalidade prevista nesta lei; 
III - o produto do retorno das suas aplicações finan

ceiras; 
IV -a reversão dos saldos anuais não aplicados. 

Art. 70. · Os_ trabalhadores_ em c(lpatazia com vínculo 
empregatício permanente e os trabalhadores avulsos dê capa
tazia constituirão a mesma categoria profissional. 

Art. 71. O BNDES por intermédio do Finame, finan
ciará, com prioridade, os _equipamentos portuários. -

Art. 72. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. . 

Art. 73. Ficam revogados, no prazo_ de cento_ e o_ite_nta 
dias contado da publicação desta Lei, os arts. 254 a 292 e 
o inciso VIII do art. 544 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1• de maio de 1943. 

Art. 74. Ficam, também, revogados os Decr:etos n"'s 
324, de 1• de junho de 1934, 24.447, de 22 de junho de 1934, 
24.508, de 29 de junho de 1934, 24.511, de 29 de junho de 
1934, e 24.599, de 6 de julho de 1934, os Decretos-Lei n" 
6.460, de 2 de maio de 1944, e 8.439, de 24 de .dezembro 
de 1945, as Leis n" 1.561, de 21 de fevereiro de 1952, 2.162, 
de 4 de janeiro de 1954, 2.191, de 5 de março de 1954, e 
4.127, de 27 de agosto de 1962, os Decretos-Lei n95 3, de 
TI de janeiro de 1966, 5, de 4 de abril de 1966, e 83, de 
26 de dezembro de 1966, a Lef n' 5.480, de 10 de agosto 
de 1968, os]ticisos VI e VII_ do art. 1"' do Decreto-Lei no:-
1.143, de 30 de dezembro de 1970, as Leis n" 6.222, de 10 
de julho de 1975, e 6.914, de 27 de maio de 1981, bem assim 
as demais disposições em contrário. --

MENSAGEM N' 67, DE 1991 

ExCelentíssimos Senhores Membro~ c;lo Congresso N acio
nal: 

1. Nos termos do parágrafo 1' do artigo 64 da Consti
~~ção, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de 
Vossas Excelências- acompanhado de Exposiç3:o de Motivos 
conjunta dos Senhores Ministros da Justiça, da Economia, 
Fazenda e Planejamento, da Infra-Estrutura, da Marinha, e 
do Trabalho e Previdência Social - incluso Projeto de Lei 
que "dispõe sobre a prestação de serviços de movimentação 
de mercadorias, armazenagem, transporte, vigilância portuá
ria e demais serviços correlates e afins nos portos, a construção 
e exploração de instalações portuárias, a estruturação de tari
fas portuárias e dá outras providências". 

2. Este Projeto insere-se.no Programa Federal de-besie- -

§ 39 O Fundo terá como gestor o Banco d~ Brasil S._A. gulamentação e reflete a significativa pre_OcupaÇãõ- dó meu 
Governo em fixar limites à atuação do Estado bem como 

§ 29 Os recursos disponíveis do Fundo poderão ser apli
cados em títulos públicos federais ou em outras operações 
aprovadas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planeja
mento. 

Art. 66. P.ªra Os efel.tos· prevt"stos nesta Lei os órgãos • em remover 0ostáculos ao pleno exercício- do trabalho e à 
local·s d• ~est;; " de ma·o-de-obra _m· 'ormarã_ o ao ·gestor do F_ un- li . -- . . ~ !:. J.• vre IniCiativa. DestiDa-Se--priinó-rdialmente a modernizar a 
do u 110me e a qualificação do beneficiário da ütdenização, - anacrónica estrutura portuária brasileira que, corroída pelo 
bem assim a data do rc;·.•Primento a que se refere o art. 
56 

desta Lei. t~mpo e pela falta de investiment<?S, tem seUs CUStos- despro:.: 
Art. 67. _ As administrações dos portos organizados es- porcionalmente superiores aos de seus similares intemacio

tabelecerão planos de incentivo financeiro para o desligamento nais. 
voluntário de seus empregados, visando o ajustamento de 3. 1-... : situação obriga o exportador brasileiro a praticar 
seus quadros às medidas previstas nesta Lei. preços iilferiores-aos dos seus concorrentes estrangeiros para 

Art. 68. É assegurado aos atuais trabalhadores portuá- poder compensar a sobrecarga ocasionada pelos elevados gas
rios em capatazia com vínculo empregatício a prazo indeter- tos de embarque, quando não inviabiliza de todo a colocação 
minado a inscrição no registro a que se refere 0 inciso 11 do produto nacional nos mercados externos. Reflete-se igual
do art. 27, em qualquer dos órgãos locais de gestão de mão-de:- mente na importação e na cabotagem encarecendo desnecessa
obra, à sua livre escolha', no caso de demissão sem_ justa cãusa. . riamente produtos e insumos~ cón-Stífilindo ponto de estrangu-

Art. 69. O registro de que trata o inciso TI do caput _ lamento para a economia do país. 
do art. 27 abrange os atuais trabalhadores integrantes dos 4. O projeto guarda coerência com a ação do Governo, 
sindicatos de .operários_avulsos em capa:tazia, bem como a que procura aumentar a competitividade da economia brasi
atual categoria de arrumadores. !eira, ao mesmo tempo em que envida esforços para moder-
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nizá-Ia, dando fim a-práticaS que fuílcionani errl -detrimento 
do conjunto da sociedade. 

Brasflia, 18 de fevereiro de 1991. --Fernando Collor 
de Mello. 

MENSAGEM N' 127 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio

nal: 
Tenho a honra de me dirigir a: Vossas Excelências a fini 

de solicitar seja considerada sem efeito, e, portanto, c3nce
lada, a urgência pedida com apoio no parágrafo 1~ do artigo 
64 da ConstituiÇãO Federal para o Projeto de Lei que "Dispõe 
sobre a prestação de serviços de movimentação de merca
dorias, armazenagem, transporte, vigilância e demais serviços 
correlates ou afins nos portos, a construção e exploração de 
instalações portuárias, a estruturação de tarifas portuárias e 
dá outras providências enviado ao Congresso Nacional com 
a Mensagem n"' 67, de 18 de fevereiro de 1991, tendo recebido 
o n"' 8 na Cãniara dos Deputados, em cuja Comissão de Viação 
e Ttansportes, Desenvolvimento Urbano e Interior ora tra
mita. 

Brasflia, 2 de abril de 1991. -Fernando Collor de Mello. 
EXPOSIÇÁO OE-MOTIVOS No 10 DE 18 DE FEVEREIRO 

DE 1991, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO 
DA JUSTIÇA, DA MARINHA, DA ECONOMIA, FA
ZENDA E PLANEJAMENTO, DO TRABALHO E DA 
PREVIDí>NCIA SOCIAL E DA INFRA-ESTRUTURA. 

ExcelentíssimO Senhor Presidente da República: 
1. Temos a honra de submeter à elevada apreciação de 

Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei, que dispõe 
sobre a prestação de serviços -de movimentação de merca
dorias, armazenagem, transporte, vigilância portuária e de
mais serviços ·correlates ou afins nos pOrtos, a construção 
e exploração de instalações portuáriaS, a estruturação de tari
fas portuárias e dá outras prOvidências. 

2. Este anteprojeto elaborado no âmbito de Comissão 
Especial do Programa Federal de Desregulamentação, reflete 
à signific3tiva preocupação do Governo de Vossa Excelência 
em fixar limites à atuação dO Estado, bem assim em remover 
obstáculos ao pleno exercício do trabalho e à livre iniciativa. 

3. O anteprojeto compõe-se de 11 artigos, assim ordena
dos: arts. 1"' a 49 - da prestação de serviços de movimentação 
de mercadorias, armazenagem, transporte, vigilância e demais 
serviços portuários; art. so-da administraçãO do porto orga
nizado; arts. 6s- e 79 - da construção e exploração de instala
ções portuárias priVadas, arts. 89 e 9s- da estruturação das 
tarifas portuárias; arts. 10 _a 11 da vigência e da revogação 
da legislação em contrário. 

4. O texto ora submetido à elevada apreciação de Vossa 
Excelência objetiva, fundamentalmente, possibilitar a melho
ria da eficiência do Sistem-a Portuário Nacional e, por conse
qüência, da competitiVidade internacional da nossa economia. 

5. Para tanto, o anteprojeto promove a reeStruturação 
do Sistema Portuário NaCion3.1, já iniciada com a_ dissolução 
da Empresa de Portos do Brasil S.A.- PORTOBRÁS, auto
rizada na Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990 (art. 4', I), 
e a desregulamentação das atividades de marinha mercante. 

6. É que, em realidade, o modelo vigente foi estruturadO 
sob o enfoque do intervencionismo e do corporativismo, pró
prio das economias planificadas ou de planejamento central. 
Tal modelo, concebido e implementado pelo Estado Novo, 
está absolutamente esgotado, tanto no que se refere a sua 
estruturação institucional, quanto no que diz respeito à organi-

zação do trabalho. E esgotou-se sobretudo porque o interven
cionismo não pode conduzir a um sistema permariente de 
organização da sociedade. - -

7. Nesse contexto e em estrito cumprimento aos princí
pios constitucionais que infói"mam a ordem económica, o ante
projeto" consagra, refletindo as exigências da democracia, os 
postulados da liberdade do _exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, independentemente de filiação sindical 
(Constituição, arts. ss-, XIII, e 89, V), e da livre iniciativa 
(Constituição, art. 170). 

8. Como metas principais da reestruturação, o antepro-
jeto objetiva: - - · 

a) assegurar o aumento da produtividade do setor portuá
rio, mediante a racionalização da atíVi_dade econ()mica e a 
integração dos diversos agentes envolyidos, através da dimi
nuição da intervenção do Estado e do estímulo à livre concor
rência, de sorte a possibilitar maiOr rehfabilidade aos investi
mentos necessários à modernização do setor e melhores níveis 
de remuneração ao fator trabalho; - _ 

b) racionalizar o ambiente- do- trãbãJho. promovendo a 
valorização da mão-de-obra com base na eficiência, em ordeiri 
a possibilitar a adoção de métodos de produção mais adequa
dos e evitar os efeitos distorcivos da interferência ·sindical 
na gestão empresarial, que não tem beneficiado a força de 
trabalho, facultando_ aos o!?r~iros exercerem funções empre
sariais típicas, por meio de.entidades estivadoras constituídas 
sob_ a forma de cooperativas de mão-de-obra; 

c) estimular a participação dO setor privado na construção 
e exploração, arrendamento ou locação de instalações portuá
rias privadas, sempre através de licitação, de maneira a dotar 
o País, a médio prazo, de uma infra-estrutura portuária mo
derna e compatível com as necessidades do comércio exterior; 

d) incentivar a participação dos Usuários dos serviços por
tuários, sobretudo exportadores e importadores, favorecendo 
o planejamento estratégico do transporte marítimo, principal
mente no segmento do transporte rnultimodal; 

e) possibilitar maior competitividade para as exporta
ções, mediante aumento da eficiência e dos ganhos de produti
vidade na operação do sistema portuário, de modo a contribuir 
para a inserção de produtos brasileiros em mercados externos; 

f) estimular a navegação de cabotagem e navegação inte
rior, por meio de redução dos custos com o transporte de 
mercadorias a serem consumidas no País. 

9. Para alcançar estes objetivos o anteprojeto, essencial
mente, propõe: 

a) a desregulamentação do setor portuário, particular
mente- no que diz respeito à_Iivre contratação dos serviços 
de movimentação de mercadorias, armazenagem, transporte, 
vigilância portuária e demais serviços correlates ou afins nos 
portos, e à estruturação das tarifas portuárias, que devem 
observar as peculiaridades de cada porto e corresponder, efeti
vame-nte, aos serviços prestados; 

b) a descentralização das decisões sobre a administração 
do porto para cada uma das concessionáriaS, permissionárias 
ou autorizadas dos respectivos serviços portuários; 

c) a livre concorrência entre oS diversos portos, de manei
-ra a- asSegUrar, de um lado, maior racionalidade na destinação 
de receitas e no processo de tomada de decisões em matéria 
económica, e, de outro lado, fomentar, em cada caso, uma 
busca permanente de maior eficiência nas operações portuá
rias e melhor rentabilidade aos inve_stimentos em equipamen
tos e em infra-estrutura; 
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d) a livre concorrência entre os proprietários, arrenda
tários ou locatáriOS de instalações de um me_srno porto, de 
maneira a possibilitar, através da competiÇão, a- prática de 
tarifas ad(Ji.Iadas e a prestaÇão de serviços de acordo com 
as necessidades dos usuários; 

e) o estímulo à participação do setor privado nos jnvesti
mentos necessários à modernização da infia-eSffutuía e ao 
reaparelhamento dos portos -em face da caiêítciã de recursos 
públicos, que devam ser destinados, prioritariamente, pata 
atender às demandas da área social- possibilitando aos termi
nais privativos moviinentarern -mereãâorias de terceiros; 

f) a exclusão, no que respeita às operações das instalações 
portuárias privadas ou rudimentares, de quaisquer ónus prove
nientes de taxas, tarifas, preços ou remunerações por serviços 
não prestados e a sujeição das mesmas, exclusivamente, ao 
rateio de_ despesas provenientes da manutenção -e cons-ervação 
da infra-estrutura porhiãria utilizada ou posta à disposição, 
inclusive de acesso marítimo ao porto ou term-inal (canais 
e bacia de evolução). 

10. Nessa conformidade~- os arts. 1" a 4" do anteprojetO, 
sem prejuízo das atividades o_u ocupações exercidas pelos 
atuais usuários ou agentes diretamente interessadoS nas opera
ções aos portos, extinguem os monop-ólios da requisição e 
da prestação de serviços portuários, aSsegutaiido: -

a) aos proprietários de mercadorias, ao_s proprietá-rios
arrendatários ou locatários de instalações portuárias privadas 
ou rudimentares e às cooperativas de mão-de-obra a requisi
ção, como entidades estivadoras de serviços portuários, até 
agora só permitida às administrações dos portos organizados 
e aos armadores; . 

b) a quaisquer trabalhadores, o livre exercício das ativi
dades de estiva, capatazia, conserto de carga. conferência 
de carga e descarga, vigilância portuária e trãbalho de bloco, 
a serem prestados com ou sem vínculo de emprego. 

11. No caso da letra b do item anterior1 .a _característica 
essencial da legislação vigente reside em que cada segm:ento 
da prestação do serviço laboral (estiva, capatazi3._t cánferêcicli
de carga e descarga, conserto de carga, vigilância portuária 
e trabalho de bloco; constitui uma -unidade mono-poHsi3., re
presentada pelo respectivo sindicato. Ocorre, e_ntretant(>_~ _que 
neste sistema de cooperação social com b.ase na çliyi.sãq_ do 
trabalho nada há que se identifique com o interesse exclusivo 
de determinado segmento que não seja do interesse dos demais 
membros da coletividade, ou seja, um setor da atividade eco
nómica não deve estar a serviço somente daqueles q!_le I_1de 
trabalham, mas de toda a sociedade, de vez que na pr_esença 
da ineficiência, do desperdício dos fatores de produção _e da 
relutância de serem adotados métodos adequados de produção 
os monopólios ficam livres para recorrer a práticas que favore
cem seus membros às custas do resto da população, isto é, 
com o· prejuízo de todos. 

12. Todavia, inobstante isto, o anteprojeto mantém ínte
gro o trabalho avulso na orla portuária, remetendo sua disci
plina e a estipulação das demais condições da prestação de 
serviços para ·o âmbito das convenções _9u acordos c:oletivos 
de trabalho, inclusive no que se refere à instituição de uma 
taxa destinada a constituir um fundo de desocupação involun
tária, sem prejuízo das normas legais de proteção ao trabalho. 

13. O art. 5" do anteprojeto tem por finalidade redefinir 
o papel do Estado na administra_ção do porto organizado, 
restringindo sua atuação, isto é, limitando os mecariismos de 
intervenção ao estritamente indispensável. É que, no setor 

. portuário, o modelo praticado, além de corporativista é pre-

ponderantemente estatal.._.ainda que preservada, marginal
mente a atuação do se to r privado. O Estado-empresário man
tém o mercado obstruído, por meio de ordens, comandos 
e proibições, para cujo cumprimentO conta com o respaldo 
do poder de polícia e o seu correspondente aparato de com
pu~são e coerção. Os gerentes- estatais- exetcem s_uas funções 
com ol5ediênciã ãs ordens- emitidas -pelos órgãos centraiS de 
direção _dO:_ Estado e· não à demanda dos consumidor~s e à 
eStruturá de preços· dO merCado,- isto é, o· Estido · nomei~ 
seus gerentes, os instrui sobre_o que e como produzir. designa 
o enipregO de cada trabalhador, estabelece seus sã.Iários, fixa 
os preços -das tarifas·, determiiui o:!; ·rnv'estifri-entos e -decide 
sobre as taxas do seu retorno. 

14. O modelo vigente-, portanto, espelha um sistema de 
economia de mercado obstruído, ou interveridonista_;que ten
ta preservar o dualismo de duas __ distintas esferas;_ a_aJiYid.ade 
do governo de um lado e a liberdade ec_Qnômi.~ Qo_s.i_s~t;::IJl_i
de mercado de outro. A conseqüência deste hibridiSmo.resul-~· 
tou na cOITtpleta ineficiência do Sistema Portuário Nacional 
cujOs cttstos e serviçOs sãO, recOnhecidamente, dos mãiS-alto~ 
do mundo. 

15. Os arts. 6~ e 7" do antepro jeto recuperam os pdlicípios 
constitucionais da livre iniciativa -e da -p3.rtícipãÇãO SuDsidiãría 
do Estado na exploração .direta da atividade econômica, per
mitindo que, sob o regime de permissão, sempre- através de 
licitação, as instalações portuárias privadas possam movimen
tar mercadorias de terceiros. 

16. O anteprojeto, em seus arts. 89 e 9", recomenda a 
revisão das atuais estruturas tarifárias, inclusive no que se 
refere ao Adicional da Tarifa Portuária ~ A TP_, em razãO 
das considerações já expendidas. 

""17." Os arts. 10 e 11 do anteprojeto cuidam da vigência 
e da revogação da legislação portuária e trabalhista iilcoril
patível com a medida ora proposta. 

Estas, Senhor Presidente, são as nossas considerações 
·a reSpeito dos asPectos furidã.meritais do 3:qteprojeto que sub
metemos, respeitosamente, à elevada apredação de Vossa 
ExCelência.- Jarbas Passarinho, Ministro de EStado da Justi
ça. ~ Mário Ç_~_r flores, Mi:Q-i~t_~o _de Estado da Marinh_(l 
--::-,Z_élht M. _Cardoso de Mello, Ministra de Est3do da EcOiio
mia, Fazenda e Planejamento ~--Antônio --Magri, Ministro 
de Estado do Trabalho e da Previdência Social - Ozires 
Silva, Ministro de Esiado da Infra-Estr~tura · -- --
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SEÇÃO VIII 

Dos Serviços de Estiva 

Art. 254. Estiva de embarcações é o serviço de movi
mentação das mercadorias a bordo, como carregamento ou 
descarga, ou outro de conveniência do responsável pelas em
barcações, compreendendo esse serviço a arrumação e a retira
da dessas mercadorias no convés ou nos porões. 

§ 1 ~' Quando as operações do carregamento ou_ descarga 
~orem feitas dos cais e pontos de cabotagem para bordo, ou 
de bordo para essas ·construções portuáriaS, a estiva coriieça 
ou termina no conv:és da erribarcação atracada, onde termina 
ou se inicia o serviço de capatazia. -

§ 29 Nos portos que, pelo respectivo sistema de constru
ção, não podem dispor de aparelhamento próprio para as 
operações de embarque de mercadorias, feitas integralmente 
com o aparelhamento de bordo e, bem assim, no caso de 
navios de tipo fluvial, sem aparelhamento próprio para tais 
operações, e que não permitem, por sua construção, o e·mpre
go de aparelhamento dos cais ou pontos de acostagem, o 
serviço de estiva, de que trata o parágrafo anterioi:', com
preende mais a entrega ou recebimento das mercadorias pelos 
operários estivadores aos trabalhadores que movimentam as 
cargas em terra ou vice-versa. 

§ 3' Quando as operações referidas no § 1 • forem feitas 
de embarcações ao costado, ou para essas embarcações, o 
serviço da estiva abrange todas as operações, inclusive a arru
mação das mercadorias naquelas embarcações, podendo com
preender, ainda, o transporte de/ou para o local do carrega
mento ou de descarga dessas mercadorias, e de/ou para terra. 

Art. 255. O .serviço de estiva compreende: 
a) a mão-de-obra de estiva, que abrange o trabalho braçal 

de manipulação das mercadorias, para sua movimentaçãO ou 
descarga ou carregamento,_ ou para sua arrumação, para o 
transporte aquático, ou manejo dos guindastes de bordo, e 
a cautelosa direção das operações que estes realizam, bem 
como a abertura e fechamento das escotilhas da embarcação 
principal e embarcações auxiliares e a cobertura das embar
cações auxiliares; 

b) o suprimento do aparelhamento acessório indispen
sável à realização de parte do serviço especializado na alínea 
anterior, no qual se compreende o destinado à prevenção 
de acidentes no trabalho; 

c) o fornecimento de embarcações auxiliares, bem como 
rebocadores, no caso previsto no § 3~> do artigo anterior. 

§ 111 Na mão-de-obra referida neste artigo, distingue-se: 
a) a que se realiza nas embarcações principais; 
b) a que se efetua nas embarcações auxiliares, alvarengas 

ou saveiros. · 
§ 29 A execUÇãO do serviço de estiva, nos portos nacio~ 

nais, competirá a entidades estivadoras de qualquer das se-
guintes categorias: - - ~ 

a) administração dos portos organizados; · 
b) caixa portuária prevista no artigo 256, somente para 

os portos não organizados; 
c) armadores, diretamente ou por intermédio de seus 

agentes. 

§ 311 Cabe a essas entidades estivadoras, quando se ettw 
carreguem da execução do serviço de estiva, o suprimento 

do--aparelhamento acessório e, bem assim, o fornecimento 
das embarcaç6es auxiliares, alvarengas ou·s-aveiros e reboca
dores, a que se referem as alíneas b e c deste artigo. 

Art. 256. Nos portos não organizados, o Ministério do 
Trabalho poderá criar uma caixa portuária para executar os
serviços de estiva, a qual ficará com a faculdade de desapro~ 
priar por utilidade pública, nos termos da lei, o material fixo 
e flutuante que for necessário à sua finalidade. 
_ § 19 As caixas portuárias instituída-s por este artigo se
rão administradas por delegados do MiniStério dos Trans
portes, com os poderes necessários para a aquisição, ou desa
propriação, do material fixo e flutuante. 

_§ 29 A compra ou indenização do material realizar-se-á 
com os recursos obtidos por meio de empréstimo- feito no 
Instituto Nacional de Previdência Social, amortizável a prazo 
longo e juros de 7% (sete por cento) ao ano. (§ 2• Revogado 
pela Lei n' 3.807, de 23-8-60). 

Art. 257. A mão-de-obra na estiva das embarcações, 
definida na alínea a do artigo 255, só poderá ser executada 
por operários estivadores ou por trabalhadores em estiva de 
minérios, nos portos onde os houver especializados, de prefe
r~ncia sindicalizados, devidamente matriculados nas capita
mas dos portos ou em suas delegacias ou agéncias, exceto 
nos casos previstos no artigo 260 desta seção. 

§ .1~ Para essa matrícula, além de outros, são requisitos 
essenCiais: 

1) prova de idade entre 21 (vinte e um) e 40 (quarenta) 
anos; 

2) atestado de vacinação; 
3) atestado de robustez física pelo Instituto Nacional de 

Previdência Social; 
4) folha-corrida; 

---- 5) quitação com o serviço militar, quando se tratar de 
brasileiro nato _ou naturalizado. 
r··· . .O DL 71.112, de 15-9-77 inclui mais: prova de alfabe-
tização. -

§ 29 Para matrícula de estrangeiros, será também exigi~ 
do o comprovante da permanência legal no País. 

§ 311 As capitanias dos portos, suas delegacias e_ agências 
efetuar~o as matrículas até o limite fixã:do anualmente pelas 
respectivas Delegacias do Trabalho Marítimo, não podendo 
exceder do terço o número de estrangeiros matriculados. 

§ 49 Ficam sujeitos à revalidação, no primeiro trimestre 
de cada ano, as cadernetas de estivador entregues por ocasião 
da matrícula. 

~· 258. As entidades especificadas no § 1• do artigo 
255 enVIai'ãO mensalmente à Delegacia do Trabalho Marítimo 
um quadro demonstrativo do número de horas de trabalho 

. executado pelos operários estivadores por elas utiliza~os. 

Parágrafo ünico. Verifieando-se, no decurso_de ·r (um) 
n:tês, h~ver .cab1do -~- ca~-~ ·o-per_ário estivador ll:m_a média _!)u~
nor a 1.000 (mil) horas de trabalho, o número de operários 
será aumentado de modo que se restabeleça esta última média 
e •. n.o __ ~s~~co~trárlo, a matrícula será fechada, até que ·se 
atinJa esse md1ce de intensidade de trabalho. (Revogado pelo 
DL 127, de 21-2-67 e Lei n• 5.480 de 10-8-68). · · 

Art. 259. O serviço-de'-eStíva das embaÍ'cãÇõ~_s s~rá ixe
cutad_o de acord9- com as instruções dos respectivos coman
dantes? ou seus prepostos, que serão responsáveis pela arru
mação ou retirada das mercadorias, relativamente às condi
ções de segurança das referidas embarcações, quer no porto, 
quer em viagem. 
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Art. 260. As -disposições contidas nesta seção- aplicam
se obrigatoriamente a todas as embarcações que freqüentem 
os portos nacion_aiS, c_om exceção das seguintes, nas quais 
o serviço de estiva poderá .ser_ exe~utado livremente pelas 
respectivas tripulações: 

1) embarcações de qualquer procedência ou destino que 
transportarem gêneros de pequena lavoura e da pesCa para 
abastecer os mercados municipaiS das cidades; -

2) embarcaÇões de qualquer tonelagem empregadas no 
transporte de mercadorias líquidas a granel; 

3) embarcações de qualquer tonelagem empregadas no 
transporte de mercadoriaS sólidas a granel, quandO a carga 
ou descarga for feita por apatelllOs mecâniCOS automáticos, 
apenas durante o período do serviço em que se toma desne
cessário o rechego; 

4) embarcações de qualquer tonelagem empregadas na 
execução de obras de serviços ptíblicos nas vias aquáticas do 
País, seja diretaméhte pelos poderes públicos, seja por meio 
de concessionários ou empreiteiros. · ·-··--

§ 19 Poderá também ser livremente executado, pelas 
próprias tripulações nas embarcações respectivas, o serviço 
de estiva das malas postais e da bagagem de camarote dos 
passageiros. 

§ 2"' A estiVa de -caryão e minénos-; noç_t)ortOs"'oiide 
houver operários-espectalizados nesse serviço, será executada 
pelos trabalhadores em estiva de minérios, os ·quais deverão 
ser matriculados nas Capitariías âos Portos~ nos termos do 
artigo 257. .. 

§ 3" Para os efeitos do parágráfctánterió'f,-Sãó oo·nside
rados armadores, nos termos da alínea "ç" do § 2"' do artigo 
255, as firmas carvoeiras que possuam material flutuante. 

§ 4~' Todas as operações de estiva de mercadoriaS, tanto 
nas embarcações principais, como· nas aiiXiliatéS, ·cte qualquer 
tonelagem, que, na data do Decreto-Lei n"' 2._032, -âe 23 de 
fevereiro de 1940, eram executadoS-por peSsoal eStranho aos 
sindicatos de estivadores,_ continuarão a ser feitas livremente. 

Art. 261. O serviço de estiva, ·q\lando não ·reafizado 
pelos armadores ou por seus agentes, será pói eJ.es livremente 
requisitado de qualquer das entidades previstaS no § 2~ do 
artigo 255, pela forma seguinte: 

a) a requisição s-erá feita por escritô, a um-á iíiiiCaeiitida
de estivadora, para o mesmo navio ·e, sempre que possível, 
de véspera; 

b) a requisição indicará, sempte que ·possfvel, o dia e 
a hora provável em que terá início o serviço, -o--nom-e do 
navio, a quantidade e a natureza" das mercadorias a embarcar 
ou a desembarcar, o número de porões em que serão estivadas 
ou desestivadas, o local onde apertará o navio, e se a· operação 
se fará para cais ou pó'rito de acóstagem,-óU: para embarcações 
auxiliares ao costado. . . , ·-'- .. _ ,,_ __ , 

Art. 262. As entidade_s estivadore:s pagarão os proven
tos de_vidos aos_ operários e_stivadores, dentro_de 24 (vinte 
e quatro) horas após a _termin_ação do serviç9 _de cada ,dia, 
no próprio local do serviço ou na sede no 1;espectivo sindicato. 

§ 1"' Em caso de dúvida sobre o montante dos proventos 
a pagar, a entidade estivadora pagará aos operários estiVadores 
a parcela não discutida e depositará- o reStãnte, dentro de 
24 (vinte e Quati'O) horas, ilá-Cãlxa Econômica, õu na-agência 
ou- nas mãos do representante do Banco do B:r:asil, à ordem 
do Delegado do Trabalho Marítimo. 

§ 2• Dirimida a dúvida, será pelaDelegaciado Trabalho 
Marítimo levantada a soma depositada e entregue a quem 
de direito a parte que lhe couber. 

§ 3.,.. A pedido, por escrito, do respectivo sindicato, o 
delegado do Trabalho Marítimo suspenderá, até quitação, 
o exercício -da atividade da entidade estivadora que esteja 
em débito comprovado para com os operários. 

§ 49 O trabalho à noite e aos domingos e feriados será 
considerado extraordinário e, cOfio t3.1;-pago com um ·acrés
cimo de 25% (vinte e dnto- por cento) sobre as taxas ou 
salários constantes das tabelas aprovadas. 

Art. 263. Os an:iladores responderão, solidariamente 
com seus agentes-, pelaS somas por estes devidas aos operários 
estivadores. 

Art 264. O serviço de _e.stiva será ex~cutado com o me
lhOr' aproveitamento possível dos guindastes e demais instala
ções de carga e descarga dos navios e dos portos. 

§ 1"' As entidades estivadoras só poderão empregar ope
rários estivadores ou trabalhadores _e:m_~stiva_ de minériOs, 
contramestres e contramestres-gerais escolhidos_ entre os ma
triculados nãs Capitanias dos Portos, tendo__ preferência os 
sindicalizados. 

-§ _ 2"' As entidades estivadoias_Serão responsáveis pelos 
roubos, pelas avarias provavelmente causadas às mercadorias 
e aos navios em que trabalharem. _ _ _ 

-l3~' _Quando- o -serviço de estiva nãO c;:omeçar na hora 
prevista -na requisiç.ão, sem aviso aos estivadores. antes do 
engajamento, ou quando for interrompido por motivo de chu
va, ou ainda quando obrigar a esperas -e delongas, devidas 
~agitação das águas, operários engajados perceberão da enti
dade estivadora, pelo tempo de paralisação ou de espera, 
a Metade dos salários ftxados na tabela competente. 

§ 4"' Nos portos em que a entrada e saída dos navios 
dependerem da maré,as esperas ou delot:gas que excederem 
de 2 (duas) horas, na execução dos serviÇo~ .Q.e es~iva, serão 
pagas aos Operários estivadOres nã base de metade 9-os salários 
fixaçl~-!1~=-t~bela compe~~~e. A remuneraç_ã,o aqui prevista 
ilãó" Sé -estenderá aos tripulãnte-s e-estivã.doi:es -que, nOs termos 
do § 4' do artigo 270, percebem salário mensaL 
-- -- §_ 59 -A- e,ntida~e ~stiVadóra fica obrigada 'a-fornecer no 
devido teropõ o aparelhamento acessório·, bem como as em
barcações auxiliares e-rebocadores, indispensáveis à continui
dade dO serviço de estiva, devendO lari1bém proVideridar junto 
à administração dos portOs organizados, relativamente ao lu
gar, no cais, para atracaÇão, bem como aos guindastes, arma
zéns. e vagões que lhe cabe fornecer. 

§ 69 Fica a entidade estivadora obrigada a pagar aos 
operários estivadores os salários .c0rri!.spon9.entes _ao tempo 
de paralisação em virtude das- interrupções decorrentes dã 
falta dos elementos necessários ao trabalho. 

§ 7' (Revogado pela Lei n' 2.872, de 18-9-1956). 
Art. 265. O núme:rQ_ª-tual_ de operários estivadores para 

compor os ternos pu turmas_ em _ca_dª'_ porto, para trabalho 
em cada porão, convés ou embarcação auxiliar, será previsto 
e fixado pela Delegacia do Trabalho Marítimo, tendo em 
vista a espécie das mercadorias e das embarcações. 

§ 1"' O s~rvíço da estiva no~ naviqs será dirigido_ em 
cada porão por um contramestre e chefiado _por um ·ou ·_inã.ls 
contramestres-gerais para todo o navio.. - -

§ 29 Nas embarcações auxiliares em que a estiva não 
for feifa pelos próprios tripulanteS não haverá contramestres. 

§ 3" Nas embarcações auxiliares em que estiva for feita 
pelos próprios tripulantes, o serviço será dirigido pelo patrão 
da embarcação, o qual, no caso de ter direito à t;emuneração 
por unidade, perceberá o número de cotas previsto para o 
contramestre. (Revogado pelo DL 126, de 31-1-67). 
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Art. 266. Somente terão direito a perceber provêntos 
pelo serviço de mão-de-obra de estiva os operáriOs-estivaâores 
e os contramestres que estiverem com trabalho -efetivo a bordo 
de embarções, ou nos casos expressamente previstos nesta 
lei. 

§ 19 Sendo os serviços executados por operários sindica
lizados, organizarão os respectivOs síndicatos O rodízio de ope
ráriôS, para- que o trabalho caiba equitativamente -a todõs. 

§ 2"' Os contramestres-geiàis-e OOnlr-amestre-:nie porõeS 
serão distribuídos pelo rodízio do sindicato, nos termos do 
paragrafo anteriór, e remunerados pelas entidades estivado-
ras. --

Art. 267. Durante o períOdo de engajamento;o·-mesmo 
terno de operários-estivadores deverá trabalhar continuamen
te, num ou mais por6es do mesmo navio-;- podendo também 
ser ·aproveitado em mais de um navio- ·e em mais de uma 
embarcação auxiliar. 

Art. 268. Nos portos organizados, quando os navios 
esdverem ao largo, o tempo de viagem dos operários estiVa
dores para bordo, e vice-versa, será computado como tempo 
de trabalho e remunerado na base de salário-dia aprova-do, 
devendo ser fornecida condução segura e apropriada pela enti
dade estivadora, que perceberá do armador o total dos salá
rios, mais a percentagem que lhe couber. 

§ 1"' Nos portos não organizados, as tabe!as de_ taxas 
deverão compreender, nos valores fixados, o tempo despen
dido, na viagem, pelos operário"s.-eStfv3dores, do ponto de 
embarque para bordo e více-versa. 

§ 2' A delegacia do Trabalho Marítimo local fixará os 
pontos de embarque e desembarque dos operários estivadores 
no porto. 

Art. 269. os·opeiários éstiVã:dores,-quando no-recinto 
do porto e do trabalho, usarão como disfiiltiVO u:m:a chapa 
na qual serão gravadas, em cara·cteres bem legíveis, as-iniCiaiS 
OE (Operário EstiVador), ou as incüUS do sindicatO a que 
pertencerem, e o número de matrícula do operário. -

Parágrafo único. Quando ocorrere~ dúvida~_entre qs_ 
operários estivadores e a entidade estivadora. o serviço deverá 
prosseguir, sob pena de incorrerem em falta grave os que 
o paralisarem, chamando-se sem demora o fiscal de estiva 
da Delegacia do Trabalho Marítimo, para tomar conhecimen
to do assunto. 

Art. 270. __ A remuneração do serviço de estíva, sa1v-o. 
as exeções cantantes dos § 3"' e 4~ do _artigo 2$4 sei'á feita 
por meio de taxas, estabelecidas na base de tonelagem, cuba
gero ou unidade de mercadorias e aprovadas, para cada porto, 
pela Superintendência Nacional da Marinha- Mercante (SU~ 
NAMAM). As taxas deverão atender à espécie, peso ou volu
me e acondicionamento--:-das mercadorias de acordo com o 
"manifesto" do qual será remetida pela entidade estivadora 
uma via ao sindicato dos estivadores ou dos __ trabalhadores 
em estiva de minérios da localidade. 

§ 1"' Na determinação dos valores das taxas a que se · 
refere este artigo; serão tomadas em consideração, para cada 
porto, os valores das taxas de capatazias··que nele estiverem 
em vigor e onde não as houver, os valores dos do porto mais 
próximo. 

§ 29 Além das taxas prevístas nas tabelas de que trata 
o artigo 35 do Decreto-Lei n~ 2032, de 23 de fevereiro de 
1940, poderão ser incluídas outras, depois de aprovadas pela 
autoridade competente, para bem atender às condições pecu
liares a cada porto. -

§ 3"' ~ es?va ou desestiva das e_mbarcações, executada 
pelas própn~s tnpulações, poderá ser remunerada por unidade 
ou por saláno, consoante a praxe adotada em cada região. 
_ § 49 ~s tabelas aprovadas para cada porto deverão men

q_çmar o r:eg1me ou regimes adotados na re_muneração do ser
VIÇO. 

Art. 271. Os serviços concexos com os de estiva a bor
do do~ navios, tais como limpeza de porões, rechego d~ carga 

-·que nao tenha de ser descarregada, e outros serão executados 
pelos estivadores ou pelos trabalhadores em' estiva de minério 
conforme a e_specialidad~, de preferência sindicalizados, julga~ 
dos necessáno_s. pela entidade estivadora e mediante o paga
n_t_ento ~e ~árias_, constantes de tabelas aprovadas pela Supe
nntendencla Nac10nal da Marinha Mercante (SUNAMAM). 

Art. 272. As taxas de estiva compreenderão: 

1) o J?Ontante por tonelagem, cubagem, ou unidade de 
carga ~ov1men_tad~ a ser dividido pelos operários_-estivaôores 
que executarem o serviço; - - -

2) o montante por tonelagem, cubagem ou unidades das 
despesas em que incorre a entidade estivadora, por materiais 
de consumo, bem como pelas taxas de seguro e previdência, 
e outras eventuais; - - - - -

3) a parceia correspondente à administração. 
Art. 273. As tabelas referentes às taxas de que trata 

o ~rtigo 270 farão as_espedfiCaç6es das mesmas, Com a respec-
tiva incidênda, e fudícarão os segUintes valores: -

. a) sob o título "montante de mão-de-obra", o valor defi
mdo no inciso I do artigo anterior; 
- b) s~b o título "~ontante da entidade estivadora", a 

soma dos valores das parcelas mencionadas nos incisos 2 e 
3 do artigo anterior: _ · 

c) sob o título "taxas", o valor total da taxa, que é a 
soma dos- montantes indicados nas alíneas anterioi'es. 
- -- Parágrafo único. As tabelas de pagamento dos serviços 
d~ que trata o artigo 271 especificarãO os s3lários propriamente 
d1tos e_ a _remuneração da entidade estiVadora pelas despesas 
correspõndentes às parcelas mencionadas nos incisos 2 e 3 
do artigo anterior. 

Art. 274. A remuneração da mão-de-obra da estiva se
rá dividida em cotas iguais, cabendo uma cota a cada operário 
estivador e uma meia cota a cada contramestre. 

Art. 275. QUando a quantidade de mercadorias a mani
pular for tão pequena que não assegure, para ·cada operário 
estivador, o provento de meio dia, ao menos, de saláriO, os 
operários engajados perceberão a remuneração corresponde 
ao meio dia de salário. - -

Parágrafo único. - Se o trabalho a que se refere este artigo 
exceder, em duração, a meio dia de trabalho, e, em quanti
dade, a 30 (trinta) toneladas, os operários perceberão a remu
neração de um dia de trabalho. 

Art. 276. Nenhuma remuneração será paga aos operá
rlóS-estiVãdores, ou às entidades estivadoras, durante as parali
sações do trabalho produzidas por causas que lhes foram pro
vadamente imputadas. 

Art. 277. Compete às autoridades incumbidas dos ser
viços de higiene e segurança do trabalho a determinação das 
operações perigosas e das cargas insalubres, para as quais 
se imponha a majoração dos salários. 

Art. 278. O horário de trabalho na estiva, em cada por
to do País, será fixado pela respectiva delegacia do trabalho 

, ma:rltimõ.-o- dia ou a noite de trabalho terá a duração de 
8 (oito) horas e será dividido em 2 (dois) turnos de 4 (quatro) 



-------

5500 Quarta-feira 1' DIÁRIO DO CONGRESSO N/ CIONAL (Seção II) Julho de 1992 · 

horas, separados por intervalo Ue uma a uma e meia hora, 
para refeição e repouso. -

§ 1' A entidade estivadora poderá prorrogar os turnos 
de trabalho por 2 (duas) horas, remunerando-se o trabalho 
de prorrogação pelas taxas ou salários constante:s das tabelas 
aprovadas, com um acréscimo Qe 20% (vinte por cento) para 
cada hora suplementar. 

§ 2~' Para ultimar o serviço de estiva dos grandes paque
tes ou dos navios que estejam na iminência de perder a maré, 
e para não interromper o trabalho nos navios frigOríficOs~ 
a entidade estivadora poderá executar o serviço de estiva du
rante as horas destinadas às refeiçôes dos operários, pagan
do-lhes, porém, como suplemento de remuneração, o dobro 
do salário correspondente à duração da refeição. Art. 278 
(Revogado pela Lei n' 4.860, de 26-11-65; veja novas tabelas 
nesta lei). 

Art. 279. Os operários- estivadoreS, matriculados nas 
Capitanías -dos Portos, suas delegacias e agências, têm os se
guintes direitoS, além dos concedidos pela legislação vigente: 

1) revalidação anual das cadernetas de matrículas, desde 
que provem assiduidade e sejam julgados fisicamente apto? 
para o serviço; 

2) remuneração regulada por taxas e saláii.os constantes 
de tabelas aprovadas pelo Governo. 

§ 19 Uma vez por ano _serão os est\vado_res submetidos 
a inspeção de saúde, perante médicos do Instituto Nadonªl 
de Previdência Socfal, a fim de serem afastados aqueles cujas 
condições físicas não permitam, tempo_rária ou definitivamen
te, a continuação no serviço. Quàildo se tratar de estivadores 
empregados em empresas de navegação_ e, como tal, contri
buintes do Instituto Nacional da Previdência Social, a_iospeção 
de sáude far-se-á nesse Instituto. -

§ 29 VerifiCada a incapacidade para o trabalho, terão 
os estivadores direito aos b~nefícios_ outorgados pelo _l_n~tituto 
Nacional da Previdência Social, de conformidade com a legis
lação que rege a matéria, cabendo às_ Delegacias do Trabalho 
Marítimo cancelar, desde logo, a matrícula dos aposentados. 

Art. 280. São deveres dos operários estivadores: 
1) comparecer, com a necessária assiduidade e antece

dência, aos posto_s habituais de trabalho, para o competente 
engajamento; 

2) trabalhar com eficiência, para o rápido desembaraço 
dos navios e bom aproveitamento da praça -disponível; 

3) acatar as instruções dos seus _superiores hierárquicos; 
4) manipular as mercadorias com o necessário cuíd~do, 

para evitar acidente de trabalho e avarias; 
5) não praticar, e não permitir que se pratique, o desvio 

de mercadorias nem contrabandos; 
6) zelar pela boa -conservação dos utensfiios empregados 

no serviço; 
7) manter, no local de serviço, um ambi~nte propício 

ao trabalho, pelo silêncio, respeito, correção-e higiene; 
8) não andar arfl\3.do, não fumar no recinto do _trabalho, 

nem fazer uso de _álcool Qurante_ o_ serviço; . 
9) trazer o distiritivo de que cogita o art. 269; 
10) não se ausentar do trabalho sem prévia autorização 

dos seus superiores. 
Art. 281. Sem prejuízo das penas previstas na legisla

ção em vigor, os operários estivadores ficam sujeitos às seguin-
tes penalidades: -o-

1) suspensão de 1 (um) a 30 (trinta) dias, aplicável pelo 
Delegado do_ Trabalho Marítimo, ex-offício 011:_ por propOsta 
da entidade estivadora; 

2) desconto de 1/50 (um cinqüenta avos) a 2/5 (dois.quin
_-tos) do salário mínimo, por avaria praticada dolosamente, 

aplicada pelo Delegado do Trabalho Marítimo, ex-offício ou 
por proposta da entidade estivadora; 

3) cancelamento da matrícula, aplicável pela Delegacia 
do Trabalho Marítimo aos reincidentes em faltas graves, após 
inquérito para apuração das faltas. 

Art. 282.. O serviço de estiva. ser~ fiscalizadopelo presi
dente e demais membros do Cons_elho da Oelegacia do Traba
lho Marítimo, diretamente ou por intermédio de fiscais da 
própria Delegacia - sendo facultada a assis_t_ência dos presi
dentes das entidades sindicais diretamente interessados -, 
que permanecerão, pelo tempo que for preciso, no recinto 
do trabalho e comparecerão nos locais onde se tornar neces
sária a sua presença. 

Art. 283. Nenhum serviço ou organização profissional, 
além dos previstos em lei, pode intervir nos trabalhos da estiva. 

Art. 284. Os casos omissos serão resolvidos, em primei
ra instância, pelas Delegacias do Traba!ho Marítimo, assegu
rado o direito de recurso das decisões destas, sem efeito stis;. 
pensivo, para o Ministro do Traba_lho, dentro do prazo de 
30 (trinta) diã.s, contados da data da respectiva notificação. _ 

SEÇÃOIX 
Dos Serviços de Capatazias nos Portos 

_ Art. 285_-~-- A mão-de~Õb[a do sefvi_çQ -de cãpatazias nos 
portos organizados será remunerada por unidade (tonelagem 
ou cubagem ou quantidade de volumes), na conformidade 
do disposto nesta seção. 

Parágrafo único. Considera~se serviço de capata:tias nos 
portos o realizado com a mOvimentação de mercadorias por 
pessoal da admiilistração do porto, compreendendo: 

-Com relação à importação: 
_ ·a} a descarga, p:ira o Cais, das mercadorias, tomadas no 

convés das embarcações; 
b) o transporte dessas mercadorias até ao armazém ou 

local designado pela administração do porto, para seu depó
sito~ inclusive o necessário empilhamento; 

c) abertura dos volumes e manipulação das mercadorias 
para a conferência aduaneira, inclusiVe o reacondicionamento", 
Iio- Caso de mercadoria importada do estrangeiro; 

d)- o desempilhamento, transporte e entrega das merca
dorias nas portas, ou portões dos armazéns, alpendres ou 
pátiOs, onde tiverem sido depositadas, ou junto· dos vagões 
em que -tenham de ser carregadas, nas linhas do porto. 

II -Com relação à exportação: 
a) o recebimento das mercadorias nas portas ou portões 

dos armazéns, alpendres ou pátios· da faixa interna do cais 
designada pela administração do_ porto, ou junto a- va-gões 
que- as-tenham transportado nas linhas do mesmo_ porto, até 
essa faixá interna do cãis; - -

b} o transPOrte das mercadorias desde o local do ~eu 
recebimento até junto da embarcação em que tiverem de ser 
carregadas; 

c) o carregamento das mercadorias, desde o caís, até 
o convés da embarcação. 

III- Com relção ao serviço: 
a) quando não houver o pessoal da administração a que 

se refere o parágrafo úniCo, o serviÇO ·enurtciado nos itens 
I e II poderá ser contratado com o Sindicato dos Trab~lha,dores 
na Movimentação de Mercadorias; 

b) os trabalhadores do atual Sin<;licato dqs Trabalhadores 
no Comércio Armazenador passam a denominar-se "arruma- . 

··-- ~----------------------------------~~·-·----. 
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dores", adaptando-s~ a esta nova designação o nome do sindi-
cato· · · 

'c) ao-sindicato definido na letra b, anterior, compete: 
1) contratar os serviços definidos no art. 285 da Consoli

dação das Leis do Trabalho, com a administração do porto. 
quando não houver pessoal próprio, de porto organizado; 

2) exercer a atividade defiilida no citado art. 285, itens 
I e II e respectivas alíneas, nos portos não orga!'l:izados e 
nos armazéns, depósitos, trapiches, veículos de tração animal 
ou mecânica, vagões, etc., em quaisquer locais ~m que as 
mercadorias tenham sido recebidas, entregues~ arrumadas ou 
beneficiadas e, bem assim, lingar ou deslinga_r as que necessi
tarem de auxilio de guindaste ou de outros_ aparelhos mecâ
nicos, nas empresas, firinas, sociedades ou companhias parti-
culares; · 

d) consideram-se serviços acessórios ·âa mesma atividade 
profissional: 

1) o beneficiãmento das mercadorias que dependam de 
despejo, escolha, reembarque, costura, etc.; 

2) enipilhação, desempilhaçáo, remoção e arrumação-das 
mercadorias; · · · 

e) o exercício da profissão dos trabalhadores definidos 
neste item III será fiscalizado pela Delegacia do Trabalho 
Marítimo, onde houv-er, e pelo Departaln~nt9 Nacional do 
Trabalho do Ministério do Trabalho; 

l) aplica-se à mão~de-obra dos trabalhos no movimento 
de mercadorias o disposto na seção IX do título III da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

Art. 286. A remuneração dos serviços de capatazias nos 
portos, salvo as exceçõ~s constantes dos §§ 2"' e 39 do art. 
270, será feita por frieiO. de taxas, estabelecidas na base de 
tonelagem, cubagem ou unidades de mercad.orias e aprovadas, 
para cada porto, pelo Ministro dos Transportes, mediante 
propostas do Departamento Nacional de Po~tos e Vias Nave
gáveiS. As-taxas deverão atender à espécie, peso ou volume 
e acondicionamento das mercadorias de acordo com o "mani
festo", do qual será remetida, pelos concessionários dos portos 
organizados, uma via ao sindicato dos trabalhadores que reali· 
zarem os serviços ·na localidade. 

Art. 287. As tabelas de taxas fixarão a qua~tidade dos 
trabalhadores, motoristas, feitores e conferentes, que compo
rão cada terno ou turma empregada na execução do serviço, 
distinguidos os casos de trabalhar um ou mais guindastes, 
por porão de navio. ou uma ou mais portas de armazém. 

Parágrafo tínicO. Qua"lldo condÍçÕes ~.speciais do serviço 
exigirem o aumCD.to do número de trabalhadores fixado para 
compor as turmas, este aumento será feitO a crité;rio -das admi
nistrações dos portos, e a sua remuneração será idêntica à 
que couber aos trabalhadores componentes normais daS tur
mas. 

Art. 288.- As taxas aprovadas para retribuir a mão-de
obra serão aplicadas à quantidade de mercadoria movimen
tada por cada turma e o produto será dividido na razão de 
uma cota para cada trabalhador, uma para cada motorista 
interno do armazém, uma e meia para o feitor, uma e um 
quarto para o ajudante do feitor, uma e meia para cada moto
rista do guindaste do cais, uma e meia para cada conferente. 

§ 19 Estas cotas poderão ser modificadas de sorte a me
lhor se adaptarem à composição dos ternos ou turmas, ora 
vigente nos portos. 

§ 29 Quando o serviço de capatazias não começar na 
hora para que tenham sido escalados os operários, ou quando 

for interrompido por motivo de chuvas ou, ainda, quando 
obrigar a esperas e delongas, devidas _à agitação das águas, 
os operários escalados perceberão pelo tempo de paralisação 
ou de espera a metade dos salários que estiverem em vigor. 

§ 3~ Quando o serviço de capatazias não começar à hora 
ou for paralisado por mais de 20 (vinte) minutos consecutivos, 
por falta estranha aos operários e da responsabilidade de ter
ceiros, os operários escalados perceberão o tempo em que 
ficarem paralisadOs, na hase dos salários vige-ntes, cabendo 
às administrações dos portos, se não forem elas as respon
sáveis, o direito _de cobrar a quantia paga pela inatividade 
à entidade que motivar a para!isação. 

§ 49 Quando a quantidade de mercadorias a manipular 
por uma turma for tão pequena que não atinge o valor de 
uma diária dos operários e empregados escalados, o provento 
de meio dia de salário, ao menos, os operários e empregadores 
perceberão a remuneração correspondente ao· meio dia de 
salário vigente. _ -- ~ 

§ 5~ Se _o trabalho a que se refere o parágrafo anterior 
exceder em duração a meio dia de trabalho e, em quantid~de, 
a30 (trinta) toneladas, os Operários per~~r.::rão a remuneração 
por salário, correspondente ao nUmero de horas da efefiva 
duração do serviço. 

§ 6"' Os operários mensalistas e os diaristas que, à data 
do Decreto-Lei n' 3.844, de 20 de novembro de 1941, tinham 
direito a determinada remuneração míniMa me:OSal~ OOUti
nuarão com este direito assegurado e. sempre que no decurso 
do mês perceberem remuneraçã?, __ por unídad~, inferior _à re
muneração mínima anteriormente assegurada, deverão ser pa~ 
gos da diferença pelos concessionários do porto. 

Art. 289. As operações componentes do serviço de ca
patazias, como abertura de volumes para conferência, reacon
dicionamento de mercidOrias conferidas e outras, que não 
digam com a presteza da carga e descarga das embarcações 
e assim também os serviços conexos com os de capatazias, 
como limpeza de armazém, beneficiamento de mercadorias 
e outros, poderão ser remunerados na base dos salários em 
vigor. 

Art. 290. Os ope-rários escalados são obrigados a traba
lhar durante as horas normais de serviço diurno e noturno 
e nas porrogações aqui previstas, erri uni ou mais armazéns, 
vagões ou embarcações. 

Art. 291. O horário de trabalho do porto deverá ser 
o mesmo para a fiscalização aduaneira, o serviço de capatazias 
e o de estiva, e será fixado pela Delegacia do Trabalho Marí~ 
timo. O dia ou a_ noite de trabalho terá a duração de 8 (oito) 
horas de 60 (sessenta) minutos e será dividido em 2 (dois) 
turnos de 4 (quatro) horas, separados pelo intervalo de uma 
a _uma e meia hora, para refeição e repouso. 

§ 19 O concessionárlo do porto poderá prorrogar os tur
nos de trabalho por 2 (duas) horas, remunerando o trabalho 
pelas taxas ou salários constantes das tabe_las aprovadas, com 
um acréscimo de 20% (vinte por cento) para cada hora suple~ 
mentar. 

§ 2"' Para ultimar a carga ou descarga dos grandes pa
quetes ou dos navios que estejam na iminência ?e pc::rder 
a maré, e para não interromper o trabalho dos nav1os fngorf
ficos, o concessionário do porto poderá executar o serviço 
de capatazias durante as horas destinadas às refeições dos 
operários, pagando-lhes, porém, como suplemento de remu
neração, o dobro do salário correspondente à duração da 
refeição. 



5502 Quarta-feira 1' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Julho de 1992 

§ 3o O trabalho à_noitc_e aos domingos e feriados será fesa. do acusado e fixado o·-prazo de 60 (sessenta) dias para 
considerado extraordinário e; como tal, pago com um aCrés- a-sua conclusão. 
cimo de 25% (vinte e cincu por cento) sobre o salário mensal § lo:> Ao determinar a suspensão, o DelegadO do Traba-

Art. 292. ---As taxas de capatazias serão da responsabi- lho_ Marítimo, se for 6 caso, màndará desde Iógo instaurar 
lidade dos donos das mercadorias; os dispêndios extraordi- o inquérito adminiStrativo. 
nários, porém, que por esse serviço pagar o Concessionário § 2"' O Ministro de Estado terá 30 (trinta) dias para 
do porto, na for-ma do § 2~' do art. 288 e do § 2" do art. proferir sua deciSão. __ 
291, serão debitados aos armadores que houverem. requisitado Art. 59 As administrações do Porto, no que se relaciona 
o serviço, acrescida de 10% (dez por cento) a despesa. a portuários, e o Delegado do Trabalho Marítimo, para as 
........................ ,.. ... ,~~--~""'"-~········~--·_____..-.. ~.···· .. ···········-_:_ demais categorias, __ fixa~~o quantitativamente os_ quadros dos 
•••••••••••••••••••••• , ••• , ... _ •• _." •••• , ••••••• _ ••••••• r· •• ·..--···~-~_.-:.':""""'"-~.~.·., __ trabalhad9_res neçessár1ç)S. a ~9-a~_Mma das_- ª-tividades prqfls-

sionais nas áreas portuárias, obedei:ídas as normas e e"';gênCias 
legais e a conveniência da redução do custo das operações DECRETO-LEI N' 3, 

DE 27 DE JANEIRO DE 1966 

Disciplina as relações jurídicas do pessoal que inte
gra o sistema de atividades portuárias; altera disposições 
da Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República, no uso das atribuiç_Õ,!!S que 
lhe são conferidas pelO art. 30, do Ato Institucioual _n<:' 2, 
de 27 de outubro de 1965, quvido o Conse)ho de S~gunmça 
Nacional e 

Considerando que os serviços portuários e conexos e a 
atividade dos órgãos sindicais a eles vinculados envolveiil asM 
pectos que dizem respeito à segu-rança nacional; -

Considerando que os serviços portuários e conexos e a 
atividade dos órg~os sindicais a eles vincul~çlos _envolvem asM 
pectos que dizem respeito à segurança nacional; -

Considerando que ·é de grande importância a inadiável 
recuperação económica dos serviços portuários, com o cumpri
mento fiel da legislá.ção ora em vigor; 

Considerando que as diversas medida~ para Corrigir as 
distorções havidas nesse setor ·de trabalho não tem propor
cionado resultados eficazes que a conjuntura atual exige; 

Considerando que é imperioso disciplinar as relações juríM 
dicas do pessoal que integra o sistema de atividades portuárias; 

Considerando, finalmente, o que dispõe o art. 10 do De
cretoMLei n" 2, de 14 de janeiro de 1966, resolve baixar o 
seguinte Decreto-Lei: 

Art. 1' O trabalho na área portuária-será dado prefe
rencialmente ao trabalhador sindicalizado. 

Art. 2~ Todo trabalhador das áreas portuária e marí
tima terá necessariamente matrícula profissional na Delegacia 
do Trabalho_Marítimo, sendo vedado o exercíç:_iode qualquer 
atividade a quem não dispuser de tal registro. 

Art. 39 O Ministro do Trabalho e Previdêncía Social, 
em face da representação-do Delegado do Trabalho Marítimo_, 
poderá su$pender ou cassar a rnatrfcula profissiomil do traba
lhador portuário ou marítímo, como decoti"êilcia da prática 
ou exercício de atividades contrárias ao intereSSe nacional. 

§ 1' O Delegado do Trabalho MarítimQ pod~rá suspen
der, preventivamente, a matrícula profissional, com recurso, 
ex-officio, para o Ministro do Trabalho e Previdência Social. 

§ 2~' Ao encaminhar o recurso, o Delegado do Trabalho 
Marítimo no prazo de até 5 _(cinco) dias úteis i[lstruirá o pro
cesso com os elementos ,informativos neCes~ár~os ã.o julga
mento da autoridade superior. 

§ 3~ A suspensão máxima independentemente de in
quérito será de 90 (noventa) dias, aplicada pelo Ministro. 

Art. 49 Para efeito de cassação da matrículae no_caso 
de estabilidade, será instaurado inquérito administrativo na 
Delegacia do Trabalho Marítimo, assegurado o direito de de-

portuária~. · 
~ § 1' Ao Delegado do Trabalho Marítimo compete fisca-

lizar os trabalhos de carga e descarga e a movimentação das 
mercadorias nos trapiches e armazéns, ftxando o número ne
cessário de trabalhadores para o respectivo serviço. 

§ 2<:' Ante a necessidade do serviço, o Delegado do TraM 
balbo Marítimo poderá solicitar, de outros órgãos da adminis
tração pública, civil e militar, a colaboração do pessoal que 
se fizer necessária ao_ desf;;mpenho de suas funções. 

Art. 6<> --AS entidades estivadoras requisitar~o. dir~ta
mente dos sindicatos respectivos, os trabalhadores jndispen
sáve-rs-à execução dos serVíços, cuja escalação obedecerá, rigo
rosamente, ao critéi"ió de ro~fzio, para que haja, assim, uma 
equitativa divisão do trabalho por todos os trabalhadores ma
triculados. 

Parágrafo único. Ao Delegado do Tsabalbo Marítimo 
compete controlar e fiscalizar, efetivamente, a observância 
do critério de rodízio. 

Art. 79 - Haverá, junto às administrã.Ções portuáriaS, um 
lnspetor subordinado aq Delegado -qo _ Tra~alb-o Marítimo, 
a quem incumbirá verificar o cumprimento das n_ormas legais 
e promover a disciplina na realização do trabalho nas áreas 
marítima e portuária. 

•• ' ••••••••••••••••••••••• ~ ---~--- """""'"'~-~~-- ••• ··-· ~-~·-···· ----·.,.---;--'1"" ..,..------

~ DECRETo':LEJ N' 5 
DE 4 DE ABRIL DE 1966 (01) 

Estabelece normas para a recuperação económica 
das atividades da Marinha Mercante, aos Portos Marí
timos e da Rede Ferroviária Federal S.A e dá outras 
providências. 

.... • . • • • • .. • • .... • .... • ... • . • ··--•• • • .. ,.. -.:· -·. •_~,-~.-. ~~·r .. _._.,. . ~-· .. • . • • ~~- • • 

...... ~t:·g9··. Nã~ ·p~d~;ã~--~~--~~-di~~t~;· ;~~-~~~~;·;ii~d~d;~ 
qUe rião correspondam aos seus fins específicos, nem assumir 
a qualidade de empregador em relaç_ão a _seus associadç.s. 

Parágrafo único. As constdbuiçõ~s de previdência so
cial e outros encargos s'Ociais __ e_ fjsçais, qtie recaírem ·so)?re 
a atiVidade desses associadQs, serão recolb_i_das por quem se 
qtilizar dos se~ se_rviços,_ dt::':endo o!Jr:J:g~tC?.;iam~nt~, o salário
famfiia ser pago em folha de pagamento mensaL (02) 

Art. 17. O serviÇo de Vígilâneia enr-rtãVios, por vigias 
portuários matriculados nas Delegacias de Trabalho Marítimo 
de preferência sindicalizados, será: (05) 

a) obrigatório? na navegação de longo curso; e 
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b) a critério da Comissão da Marinha Mercante, na nave
gação de cabotagem. 

§ 1~' A remuneração -do pessoal a que se refere este 
artigo será fixada pela Comissão da Marinha Mercante, com 
prévia anuência do Conselho Nacional de Política Salarial. 
(05) 

§ 29 A execução do serviço a que se refere o presente 
artigo, em sistema de rodízio, obedecerá às !lonnas instituídas 
pelo Poder Executivo, através do Ministério dos Transportes. 
(05) 

...... Art.". 2i ... Ó~ fr:~b~ih~d~~~~-d~-~ii~~-~- d~·;:p;t;zi~ -~~ns-
tituirão categoria prOfisSional única denominada "operador 
de carga e descarga" e reger-se-ão pelas regras gerais da Con
solidação das Leis do Trabalho. (08) _ 

§ 1 ~' O disposto neste artigo vigorará ~ l_)artir da data 
de sua regulamentação pelo Poder Executivo a qual atenderá 
as peculiaridades de cada porto e disporá so_bre o res~rdo 
dos bens patrimoniais dos atuais sindicatos ~e confomudade 
com os interesses dos mesmos. (08) 

§ 2"' Na regulamentação prevista neste artigo, ficarão 
assegurados os direitos que a lei concede à categoria dos arru
madores. 

...... Art:. 26' .. ·-~:é· ·p~;;;iúd~. ~. ~~b~~~d~~~~ .. ~~. ~. t~;~~i~~~. 
satisfeitas as eXigências da legislação em vigor, construir o~ 
explorar instalações portuárias, a que se refere o Decreto-L:t 
n"' 6.46_0, de 2 de maio de 1944. Independentemente da movi
mentação anual de mercadorias, desde que a construção seja 
realizada sem ónus_ para o Poder Público ou prejuízo para 
a segurança nacional, e a exploração se faça para uso próprio. 

§ 19 Em qualquer caso, fica assegurada à administ_ração 
do porto a cujo hinterland (Decreto n' 24.511, de 29 de Junho 
de 1934, art. 29, parágrafo único) se destinarem ou do qual 
provierem as mercadorias movimentadas nas instalações a que 
se refere este artigo, a percepção das taxas previstas na tabela 
N da tarifa do porto, as quais serão fixadas atendidas as condi-
ções de economicidade do empreendimento. -

§ 29 Além da percepção das taxas previstas no parágrafo 
anterior, fica, ainda, assegurada à administraçã_o do porto 
a percepção das taxas previstas na tabela A da tanfa do p~rto 
sobre as mercadorias nas instalações a que se refere este arttgo, 
quando estas se situarem na área sujeita à administraçãO do 
porto e delimitada pelo Ministério da Viação-~ Obras Pú~licas. 

§ 3~ O disposto_ nos parágrafos antenores se aphca às 
instalações já existentes. -- -

§ 49 E. revogado o art. 19 do Decreto-Lei n9 6.46if, de 
2 de maio de 1944, no que se refere ao limite do valor das 
instalações. . __ . __ _ ____ - __ 

§ 59 Quando ocorre-r congestionamento nas instalações 
dos portos organizados, o Departamento Nacional de Portos 
e Vias Navegáveis poderá autorizar a movimentação d~ ca~gas 
de terceiros nos terminais _ou embarcadouros de uso pnvahvo, 
fixando, em regulamentação própria, as ~axaS portuárias devi
das pelos usuários. (09) 

Art. 27. Poderão ser locados ou arrendados a seus 
usuáriOs ou a outrem Os terrenos, armazéns e outras institui
ções poi'tuáriãS, tendo preferência na locação ou arrenda
mento a longo prazo, os que dispuserem a investir para com· 
pletar, expandir ou aparelhar as instalações, ressalvados os 
interesses da segurança nacional. 

DECRETO~LEI N• 83 
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1966 

Estabelece normas para cobrança pelas Adminis
trações de Portos de taxas portuárias incidentes sobre 
merc;adorias movimentadas em terminais ou embarca
douros de uso privativo e instalações rudimentares e 
dá outras providências. 

.. ........................................................... ~.-... _··~~· .. _·••····· 
Art. 4~ As mercadorias movimentadas em terminal ou 

embarcadouro de uso privatiVo, ficam sujeitos ao pagarilentó 
das seguintes taxas: 

I-As da tabela "N" da tarifa do porto organizado em 
cuja zona de jurisdição estiver situado o terminal ou embarca
douro nos termos do § 1~" do art, 26 do Decreto-Lei n9 5 
('), d~ 4 de abril de 1966; . . 

II- sem prejuízo ·do disposto no inaso antenor. os da 
tabela "A" da tarifa do porto organizado em cuja área de 
administração estiver situado o terminal ou embarcadouro, 
nos termos do art. 5"' deste decreto-lei. 

§ 1 <:> Consiarão do contrato de concessão ou autorização 
para construção e exploração de terminal ou embarcadouro 
de uso privativo os valores das taxas das tabelas "A" e "N", 
conforme o caso, bem como as regras de seus reaju~te. 

§ 29 -Os valores das taxas mencionadas no parágrafo 
anterior serão fixados tendo em vista a economicidade do 
empreendimento, a competitividade internacional do produ
to, nos casos de exportação, e os níveis de preço do mercado 
interno; nos casos de importação. 
- § 39 Em caso de desacordo na fixaçãO dos valores das 
taxas das tabelas "A" e '~N", o Departamento Nacional de 
Portos e Vias Navegáveis submeterá o assunto à apreciação 
do Conselho Nacional de Comércio Exterior, antes de encami
nhá-lo à homologação do Ministro da Viação e Obras Pliblicas. 

§ 4<:> O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, 
_ às instalações rudimentare_S de que trata o Decreto-Lei n9 

6.460 ('),de 2 de maio de 1944. 
§ 59 Não se aplica o- disposto neste artigo aos gêneros 

da pequena lavoura, aos produtos da pesca exercida por pes.~
dores utilizando pequenas embarcações e aparelhagem mdtvt

- dual de pesca e outros artigos movimentados em ins~ações 
rudimentares, ou em pontos determinados pela fiscahzação 
do porto, ouvida a a~ministração do porto corre_s_pondente 
e as autoridades estaduais e municipais competentes, quando 
as mesmas se destinarem ao abastecimento do mercado da 
localidade ein que se situarem as referidas instalações e descar
regadas por conta dos dOnos das resPectivas mercadorias. 

Art. 59 O- valor das -taxas da t3bela "A" da tarifa dos 
portos organizados passa a incidir sobre a tonelagem de regis
tro líquida das embarcações fundeadas ou atracadas, em ope
ração de carregamento ou descarga, quer nas instalações do 
porto, quer em terminal ou embarcadouros de uso privativo 
situado na área de administração do porto. 
- · Art. 6" O disposto neste decreto-lei aplica~se aos termi-

nais ou 
- embarcadouros de uso privativo e, no que couber às instala
ções rUdimentares existentes na data da publicação do Decre
to-Lei n' 5, de 4 de abril de 1966. 
" ... " •• ;". u ... -.-....... ~.-.-•• ' • .-. -.·.-....... " .. -....... u o ........... ~ .... ··-.. 

""' "'""'O •; "OHO" O"" O""-~ 00 O' ~-~•••• ""·'•-•• .. ~ ...... ~o.ooo•••• •• • 



5504 Quarta-fei>a 1• DIÁRIO PO CONGRESSO.NACIONAL (Seção II) Julho de 1992 

LEIW4.860 
PE 26 PE NOVEMBRO PE_l,265 

Dispõe sobre o regime de trabalho nos portos orga
nizados e dá outras providências. 

.CAPÍTULO! 
Regime de Thabalho 

Art. 39 O horário de trabalho no~ portos organiZados, 
para todas as categorias de servidores ou empregados, será 
fixado pela respectiva Administração do Porto, de acordo 
com as necessidades de· serviços e as pç.culiarida~es de cada 
porto, observado ainda ·o disposto nos arts, _89, 9" e 10. 

Art. 4• Na fixàção do regime de trabalho de cada porto, 
para permitir a contiiluidade das operações portuárias, os ho
rários de trabalho poderão ser estabelecidos em um ou dois 
períodos de sez:viço. 

Comunicações, que outorga permissão à Sociedade de Comu
nicação Mangueirinha Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média de âmbito local na cidã.de de 
Mangueirinha, Estado do Paraná. _ _ 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
d~ sua publicação 
. MÉNSAGtMNi'Z56;DE19'90 .• 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio-
~: .. 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com § 
19_ do art. __ 223- da Constituição Federal, tenho,a honra de 
submeter à apreciação do Congresso Naciorial, acOinpanhâdo 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado elas 
Com!llliça,ções, o ato con~tante,4a Portaria n9 79~· de 9 de 
março de 1990, publicado no Diá[io Oflciál da União do dia 

§ 1• Os períodos de serviço serão diurno, entre 7 (sete) 
e 19 (dezenove) horas, e noturno, entre 19 (dezenove) e 7 
(sete) horas do dia seguinte.(vetado). A hora do trabalho 
(vetado) é de 60 (sessenta) míriutos (vetado). 

§ 29 Nos portos em que, dadas as peculiaridades locais, 
as respectivas administraçõ~s adotarem_os_QQrários de trabalho 
dentro de um só período de serviço, será obrigatória a~-p~esta
ção de serviço em qualquer período, quando previamente 

... 12 de março de 1990, que "Outorga permissão à Sociedade 
de Comunicação Mangueirini:Ia Ltda, para explorar, pelo pra
zo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusíVidade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média de âmbitO local, na 
cidade de Mangueirinha, Es~adci- dO Paraná .. " . 

requisitado. __ .. -.. ______ .. __ 
Art. 59 Para os serviços de capatazia, cada período será -

composto de .2 (dois) turnos de 4 (quatro) horas, separados 
por um intervalo de até 2 (duas) horas para refeição e -descan
so, completados pof prorrogações dentro do período. 

Parágrafo úniCo. A- AdministraÇão do Porto determi
nará os serviços e as categorias que deveni formar as ·equipes 
para executá-los, escalando o pessOal em sistema de rodízio. _ 

Brasília, 13 de março de 1990.- José Samey. 

EXPOSIÇÃO.DE MOTIVOS N' 144/90 DE 12DE MARÇO 
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DÊ ESTADO 
DAS COMUNICAÇÕES. 

- - Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblici: 
De conformidade com as atribuições-legais e regulamen-

tares ·cometidas a este Ministério, determinei a ·publicação 
âo Edital n9 91/90, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusãO sonora ein onda média, na cidade de Manguei
rinha, Estado do Paraná. 

2. · No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguin
tes entidades: 

Art. 6» Para os demais serviços, a -Admi"nisttação· do 
Porto estabelecerá os horários de trabalho ci_ue nlelhor convie
rem à sua realização, escalaD.do o pessoal pafã executá-lo, 
em equipes ou não. 

Parágrafo úflico. O ô.lsposto neste·artigo·estende-se li'OS 
serviços de movimentação -de granéis, iD.c1usiVe à sua capa-

Sociedade de Comunicação M~ngueirinha Ltda. Radio
.. difusão de Mangueirinha Ltda. 

m~. ~ 

CAPfTULOJll 
Disposições Gerais 

Art. 18. As convenções, contratos, acordos coletivos 
de trabalho e outros atas destinados a disciplinar as condições 
de trabalho, de remuneração e demais direitos e deveres dos 
servidores ou empregados, inclusive-daqueles Sem vínculo em
pregatício, somente poderão ser firmados pelas Administra
ções aos Porto~ com_ t;ntidades legalmente habilitadas e deve~ 
rão ser homologadas pelos Ministros do TrabalhO-e di Previ
dência Social e da Viação e Ol:iras Públicas. 

À ComisSãO de Constituição, ]U§_ticq_ e Cidadania. 

3. Os órgãOs co'mpetentes deste Ministério concluíram 
ilo sentido de que, sob o~ aspectos técnico e junO.ico, as entida
des proponentes satisfizeram as exigências do edital e os requi
sitos da legislação específica de radiodifusão. 

4. Nessas çondições, à vista das entidades que se habili
mram à execução do serviço objetivo do edital (quadro anexo), 
tenho a honra de submeter o assunto a Vossa Excelência 
para fins de -de_cisão, nos termos do art. 16 e seus parágrafos 
do Regulamento dos Serviços d_e Radiodifusão, com a redação 
dada pelo Decreto n' 91.837, de 25 de outubro de 1985 .. 0 
ato de outorga somente virá a produzir seus efeifos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma -do § 3~> 

o do art. 223, da Constituição. 
~en_ovo a V. Ex• meus protestos do mais prOfundo respei

to. -Antônio C3i-IOS Magalhães. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PORTARIA N• 79, DE 9 DE MARÇO DE 1290 

N• 72, DE 1992 
(N•136/92, na Cãmara dos Deputados) O Ministro de Estado das Comunicações, usando das 

atribuições que lhe confere:m Q art. 19 do Decreto n9 70.568, 
Aprova o ato que outorga permissão à Sociedade de 18 de maio de 1972 e o art. 324o Regulamento dos SeTYiços 

de Comu-nicação Mangueirinha Ltda. para explorar ser- de Radiodifusão, com a redaçãb_d_ad_a pelo Decreto n9 8_8_._067, 
viço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta 
local na cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná- do Processo MC n•29000.006!15f89, (Edital n•91/89), resolve: 

O Congresso Nacional decreta: I - Outorgar permissão à Sociedade de Comunicação 
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere aPortaria Mangueirinha Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 

n9 79, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das __ anos, sem ?-ireito de exclusividade. serviço de radiodifusão ~ 

.... , ...... --.... ~·--·--------------------
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sonora em onda média de âmbito loCal, na Cidade de Manguei-
tinha, Estado do Paraná; --

II -A permissão ora outorgada reger-se-á pelo _Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regula
mentos e obrigações assumidas pela outorga em sua proposta; 

III - Esta permissão somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 
223, § 39 • da Constituição; 

IV -Esta portaria entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Antônio Carlos Magalhães 

MANGUJ;; lHINliA - I'H 

I:OITAI. Nr.> 91/89 -- OML 

Admtni! SÓCIO I Outru Outorga ::. o o 
Mojorif6 ,. m••ma Equipamentos o •oo -~ ~;-õ trodor•s . ~~ ~-rio" - localidade ' .• E 

ENTIDADES/ADMINISTRADORES- SÓCIOS MAJORITÁRIOS 
Nol 

1.1\11\, 

SOCIEDADE DE CQM_U}HCi\C}i:O_ ~...NlC[)_EIRI::_liA l;..'l'DA 

1-hqu~l Carlos Rodri9ues úe Açular -
A:'ltOnlO Clovis dos S.:mtos -
Almiro Machac:!o d• Souza -
Lui:z. Carlos de Souza -
Luciano Koczkoday -
1-'..a.noel Aparecido de Alrrdda X 
Elidia Zirmerman !>lo.raes -
1-'..lldir Jos;ê f'egor.:~.ro -
Seb<il.sti.:io Br.:.~nd<~li de C!uves -
N:~.lton Jo:sé Rit~r...1nn -
A.ltAmiro Ricardo da Silva Junior(lil -
Orlei Ronca~lio -

RÁDIO Dli"USORA DE M.r"':-.!Gl'I::IRINHJ!I. L""·~TP.I\ 
~ 

Ayrton santos Lim.l filho (A) -
Isidoro Dalchia~·on 

~· 
-

Piratan Araujo Filho 

f.'';i:l/~<( . ~ 
•· -

::4. .::<:;, • -· 1,.0 

~~""'""' 
fÁ 

:::--.; ~ 
c~,a ... ~( ;t(. Ç,....(.i<<"<- r,-"._::.,- . c: 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) _;_ O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que 
serã lida pelo Sr. 1• Secretário. ~ 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 6, DE 1992 

Modifica a redação do iociso XVI' do ãif: 49 e do 
"caput" do art. 231 da Coastituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos termos do art. 60 da Constituição, promulgam a seguinte 
emenda ao texto constitucional: 

Artigo Único. ___ Q_inciso XVI do art. _49 e o "caput" 
do art. 231 da Constituição Federal passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

.11' c o o 

.. i-~ u o• 
oom. Nol 00111. '" '" DI< Nocionoi• 

õ ~!- ;.§ 
oca .... -· 'E-z Q.C 

R•o. Mun. lh;. T• To Sl ;z .= . ... ].! • ~ 

' 

- X X - - - lO O - lOG ;o; 05> 06m 24m 

- X X - - -
- X X - - -- X X - - -- X X - - -
X X X - - - . - X X - - -
- X X - - -
- X X - - -
- X X - - -- X X - - -
- X X - - -

- X X - - - 100 100 1\!Cr 50' 101 0 2m 06m 

- X X - - . 
- - - - - -

: 

"Art. 49 .......... ~··········································-······· 
XVI - aprovar, previamente, o ato do Poder Executivo 

relativo à demarcação das terras indígenas, e autorizãr, em 
terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos 
hídricos e a pesquisa e léwra de riquezas minerais". 

"Art. 231. São reconhecidas aos índios sua org-anização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sObre as terras que tradicionalmente ocupam, com
petindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos 
os seus bens, devendo ser o ato de demarcação submetido 
à apreciação do Congresso Nacional." 

Justificação 

Ninguém haverá de negar que a demarcação das terras 
indígenas é ato perfeitamente defensável, tendo em vista a 
iniciativa humana e cultural que isto representa. Entretanto, 
não podemos aprovar a forma pela qual tão delicada questão 
é resolvida. O Poder Executivo, através da portaria, concretiza 
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o ato de demarcação unilateralmente, muita_s vezes cedendo 
a pressões internacionais e _transform·an:do, como foi o caso 
da questão yanomami, áreas de fronteiras em reservas indíge
nas, quando se sabe que os povoamentos de fronteiras consti
tuem preocupação constante de todos os países do mundo 
por motivos de segurança, o que vale dizer, de defesa. Afora 
isso, já que nessas reservas indíge11as tornam-se inviabilizadas 
quaisquer possibilidades de exploração económica, os danos 
materiais podem ser de grande monta, com conseqüente entra
ve para o desenvolvimento do País. Na verdade, o procedi
mento adequado seria o envio de mensagem, por parte do 
Poder Executivo, ao Congresso Nacional, para que este deli
berasse sobre o assunto; além da conveniência, tal seria o 
mecanismo juridicainente correto, sobretudo quando o ~to 
de demarcação atinge' áreaS de fronteiras. 

Considerando que uma das funções precípuas do Parla
mento vem a ser justamente a fiscalização dos a tos do Po.der 
Executivo, com a finalidade superior de fazer valer o sistema 
de freios e contrapesos já há muito consagrado pelo Estado 
de Direito, apresentamos a presente emenda, que visa evitar 
que a questão_ em a·preço venha a se transformar em um aber
rante ato de irresponsabilidade polítiCa,, e que, se aprovada, 
viria coMpletar o elenco dos preceitos constitucionais que já 
cumprem a função congressual de limitar os atos do Poder 
Executivo. Citamos, como exemplos, o § 49 do_ art. 136 da 
Carta Magna, que determina que o Presidente da República 
deverá submeter à apreciação do Congtessb Nacionl_o decreto 
relativo ao estado_de defesa, e o inciso-v do art. 49, que 
dá competência ao Congresso para "sustar os atos normatiVos 
do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamenter 
ou_dos limite_$ de delegação legislativa", bem como o inciso 
X do mesmo artigo, qu'e Outorga ao Congresso competência 
para "fiscalizar e controlar. diretamente, ou por qualquer 
de suas Casas, os atos do Poder Executivo, lncluído_s_ os da 
administração indireta". FranciscO Cainpos, sobre essa ques~ 
tão, pontifica que "a- garantia das garantias OOiistitucionais, 
em nosso regime, aquela sem a qual as outras nada são, a 
garantia suprema. o freio dos freios, é incontestavelmente 
o princípio da limit"ação dos poderes.'' (Perfis Parlamentares. 
Discursos·Parlamentares -:Câmara dos Deputados, 1979, 
pág. 31). 

Pelas considerações _acima alinhadas, esperamos que nos
sos ilustres pares votem pela aprovação da medida. 

Sala das Sessões, 30-6-92-Sen, João França- Josaphat 
Marinho- João Calmo o- Nelson Wedekin- Magno Bacelar 
- Pat - MA - (Eicio Alves) - JúHo Campos - Epitácio 
Cafeteira - Mansueto de Lavor --Francisco Rolemberg -
Jutahy Magalhães - Chagas Rodrigues) - Ronan Tito -
Coutinho Jorge- Fernando Henrique Cardoso-- José Fogaça 
- Albano Franco -

Áureo MeU o - Gabribaldo Alves Filho) - Mario Covas -
Alfredo Campos - Nelson Carneiro - Lucidio Portella -
Amir Lando- César Dias- Dirceu Ca_meir_o- _-Alexand~_ 
Costa- Mareio Lacerda- Humberto Lucena- Jarbas Pa~ 
sarinho - José Eduardo 

O SR- PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Sobre a 
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DELE! DO SENADO 
N• 94, DE 1992 

Cria, junto ao Banco do Brasil S.A., o Fundo de 
Incentivo à Atividade Rural no Nordeste - FINAR, 
derme regras para sua utilização e dá outras providên
cias. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 19 É Criado, junto ao Banco do Bras·irS.Á., e ·por 

ele administrado, o Fundo de Incentivo à Atividade Rur~l 
no Nordeste- FINAR com o objetivo de sustentar e incre
mentar a atividade agrícola de subsistência na região Nordeste, 

. de modo a prover. aos micro produtores rurais, o acesso ao 
crédito agrícola necessário à _sua manutenção no campo. 

Art. 2º Constituem recursos do Finar: 
I. 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) da receita 

líquida semestral do Banco do Brasil_ S.A.; e , . 
II. rendimentos decorrentes da aplícaÇão financeira, ein 

o títulos públicos, do saldo disponível dess_es recursos no mer
cado aberto. 

Parágrafo único.- Fica o Finar iSe-nto do Imposto de Ren
da incidente sobre os ganhos de capital provenientes das apli
cações financeiras previstas no item II deste artigo. 

. Art. 3• Os recursos do Finar se destinam a cobrir 50% 
( cinqüenta por cento) da correção monetária devida _pelos 
micro produtores rurais do Nordeste nas operações de crédito 
para financiamento de sua atividade agrícola, realizadas com. 
o Banco do Brasil S.A. 

§ 1 '~ O benefício previsto nesta Lei será concedido no 
ato da assinatura do contrato de concessão do financiamento 
e ii'mitar-se-á a diposnibilidade de éaixa ciO Finar e às operações 
realizadas a partir da vigência desta Lei. 

§ 29 É vedada a aplicação de recursos do Finar para 
outro fim que não o definido no caput deste artigo. 

Art. 4"' Para efeito do disposto nesta Lei, micropro
dutor rural é todo titular de propriedade familiar que cultiva, 
financiado ou não, área igual ou inferior a 50 hectares, não 
se computando a fração, infex:ior a 1 (um) hectare, que exceder 
desse limite. 

§ 1' A definição de propriedade familiar é a mesma 
contida no item II do art. 4•, da Lei n• 4. 504, de 30-11-64, 
que dispõe sobre o Estatuto da Te.cra... . . . 

§ 29 Não será excluído do benefício previsto nesta Lei, . 
omicroprodutor rural do Nordeste que tiver deixado de produ
zir, na safra anterior ao pleito, em virtude de acidentes-climá
ticos ou de impedimento do acesso ao crédito a_grícola, desde 
que não esteja em inadimplênciã cóm ó BãnCO do Brasil S.A. 

Art. 5• Caberá ao Banco Central do Brasil a compro
vação da destinação. do!:! recurSos, aqui definidqs, exclusiva
mente, aos micr<>:-prod~tor~~- rurais ~a reg_ião Nordeste. 

Art. 69 O Banco do Brasil S. A., eliminafá qualquer 
entrave burocrático à coilceàsão do financiamento aoS inicro

. produtores rurais benefiCiãriOs desta Lei. 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- A proposta Art: 7• O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 

de emenda à Constituição que a"caba de ser lida está sujeita prazomáximode60(sessenta)diasdeco_rrentesdesuapublica
às disposições específicas constantes dos· arts:- -354 e seguintes I ção. Art. 87?\Esta lei entrará em vigor na data de sua 
do Regimento Interno. publicação. 

A matéria vai à publicação. Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário. 

'.-
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Justificação 

Sabe-se que o pequeno produtor nordestino serb.pre este
ve voltado à produção de gêneros alimentícios {feijão, milho, 
mandioca, inhame, etc.) desenvolvendo explorações que, em 
razão de seu tamanho e dos níveis de produtividade -obtidos, 
apenas lhe asseguram a subsistência, sua e de seus familiares. 

Em razão dessa especialização, é o pequeno agrituitor 
responsável por ponderáveis percentuais da produção nordes
tina das principais lavouras alimentares, dentre as quais a 
mandioca (61%), o feijão (47%) e o milho (45%),que consti
tuem as culturas mais difundidas ~ de maior peso alimentar 
desenvolvidas naquela região_. 

Essas lavouras, fundamentais para o abastecimento do 
mercado interno da região, apresentaram, já a partir do ano 
de 1988, expressivas reduções em suas produções, já que os· 
pequenos produtores, os grandes responsáveis pela sua forma
ção~ tiveram dificultado seu acesso ao Crédito Rural, alijados 
que foram da a_ssistênc:üt do Banco do Brasil eni razão da 
incidência da correção monetária sobre os financiiun~iltos- i"u:
rais. 

O reflexo desse alijamento é muito visível no -declínio,. 
do número dos contratos_ de __ financiamento- celebrados com 
agricultores do Nordeste pelo Banco do Brasil; em1986 .foram 
celebrados 317.146 _contratoS-da espécie~- errc1987 chegou-se 
a 612.757, pata cair, em 1988, a 170.954 e chegar ao ano 
de 1991 com apenas, 71.348, numa redução brutal de mais 
de 77,5% em quatro anos. -- -

Era de esperar portanto que houvesse: um rebai_x_amento 
do padrão de vida de milhares de nordestinos que passªram 
da condição de pequeno produtor para a de trabalhador rural; 
uma acentuada migração desses produtores para a periferia 
das grandes cidades e uma redução da ofe_rta de produtos 
alimentares, com forte repercusão nos índices do custo de 
vida. 

Note-se que, tomado como base o período janeiro/julho 
de 1988- no qual ocorreram a quase totalidade dos créditos 
de custeio de entressafra de lavouras no Nordeste - foram 
realizados, em toda a região nordestina, 115.164 contratos 
agrícolas contra 285.806 verificados em igua} peljo~o do anQ_ 
anterior registrando tais negócios o expressivo- de~é~cimo de 
59,7%. Relativamente às demais regiOes do País;-obServou-se 
decréscimo de apenas- 9;7%-~ -- ---

A nível de Estado, foram observadas situações ainda mais 
gritantes, como é o caSO de Sergipe c- Pernambuco, que apre
sentaram reduções no número de contratos agrícolas de 78,5% 
e 72,5%, respectivamente, no perfodo considerado. · 

Do total de 170.642 <igiiCultores que teriam ·deixado de_ 
ser assistidos no Nordeste no período de janeíro-a-julhó de 
1988, nada menos de 160.867 são mini e pequenos prtlâutores. 

Por todo o exposto, quer-nos parecer que, como o propó
sito de emprestar significativa contribuição_à economia, asse
gurando o abastecimento de produtos alimentares e elidindo, 
em boa parte, o êxito rural, com duas funestas conseqüênCias; 
e, assim, apresentar-se perante a sociedade na eX.ata dimensão 
que referimos, deve o banco retomar o atendimento creditício 
aos mini e pequenos produtoreS em condições de encargos 
financeiros que viabilizefn suas explorações, 

É importante frisar, ainda, que no ano âe 1987 o banco 
realizou um total de 1.433~934 conttatos de c1,1steio, aí incluí
dos 562.054 (39,2%) concedidos a mini e pequ-enos produtores -
nordestinos. - . . " 

Conquanto expressivamente significativa· a-participação 
daquele e_strato de produtores no universo de beneficiários, 
é bastante reduzido o peso da _região Nordeste no volume 
de créditos de custeio operado pelo banco. No ano de 1989, 
por exemplo, os créditos concedidos para custeio alcançaram 
o montante de Cz$242 bilhões, participando o Nordeste com 
apenas Cz$28,6 bilhões (11,8%). 

A nível de mini e pequenos· piódutores, foram formali
zados no Nordeste, em 1987, contratos de custeio agrícola 
no montante de Cz$12,1 bilhões, o que representa tão-so
mente 5,0% dos negócios da espécie realizados a nível de 
BrasiL 

Uma vez que os créditos de custeio concedidos a mini 
e peqUenos -prodUtores no Nordeste representam somente 
3,1% do montante de créditos concedidos à agropecuáii3 ri"o" 
Brasil, é fácil inferir-se que eventual sacrifício na reritabilidade 
de tais negócios, como -defendemos, não _é_ capaz de impactar, 
de ~onna sensível, as receitas e, conseqüentemente, os resul
tados-finariCeiros-do banco. -

- Estudos técnicos do próprio Banco do Brasil asseguram 
que, no segundo semestre de 1987, as receitas previstas oriun
das de operações de crédito rural no Nordeste (Cz$16.849 
milhões) representaram 35,7% e 28,9%, respectivamente, das 
receitas d_e _operações de crédito e das receitas globais da 
região, reduzindo-se para 5,3% e 2,2%- aqueles percentuais, 
quando comparadas com as correspondentes posições a nível 
de País. Isto significa que, se fossem anistiadas todas as opera
ções de crédito rural no Nordeste, as receitas do banco naquele 
semestre seriam sensibilizadas por uma redução da ordem 
de 2,2%, daí a escolha deste índice percentual para cobrir, 
tão-somente, 50% da correção monetária devida pelos micro
produtores rurais e não simplesmente um perdão do total, 
como simulado neste exemplo, a fim de que um maior número 
de produtores possa ser beneficiado com os recursos do Finar. 

~ Além disso, considerando-se que os créditos de custeio 
concedidos a mini e pequenos produtores no N ardeste corres
ponderiam a apenas 24,7% do montante do crédito rural na 
região, concluir-se-ia que aqUelas operações responderiam por 
apenas 1,31% (24,7% sobre 5,3%) e 0,53% e 24,7% sobre 
2,2%) das receitas de crédito e totais do banco no País, respec
tivamente, previstas para o segundo semestre de 1987. 

Fácil inferir-se, pois, ser relativamente pequeno o impac
to sobre as receitas- e, por conseqüência, sobre os resultaaos 
do banco - gerado pela implantação de um programa com 
as características do que ora defendemos. . _ _ _ 

Há que considerar-se _que a participação do Banco do 
Brasil no programa resultaria minimízada, desde quando a 
medida implicaria Semelhante renúncia por parte do Governo, 
que, na proporção da redução do lucro do_ banco .. deixaria_ 
de ter recolhido a seus cofres Impostos de Renda e dividendos. 

Não há dúvida de que a adoção desse programa eliminará 
a!ntrn:eaças que pairam sobre os destinos do microprodutor 
rural nordestino e dos que dele dependem. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1992. - Senador G_ui~ 
lhenne Palmeira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 4.504, DE 30 DE 
NOVEMBRO DE 1964 

(A Comissão de Assuntos Económicos- Decistlo 
terminativa.) 

...... _ ...................... _ ........... _ ............... ~ ........ . 
Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras provi

dências. 
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Caféteira) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissãO competeilte. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 470, OE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente dõ Senado Federal, 
Senador Mauro Benevides. 

Com fundamento no disposto no inciso IV do art. 71, 
da Constituição Federal, requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvido o Plenário, seja solicíta:do ao Tribunal de Contas da 
União a realiz3.ção de auditoria sobre o Sistema Financeiro 
de Habitação, administrado pela Ciiixa ECõnômica Federal, 
tendo em vista os -seguintes objetivos, entre outros de mesma 
natureza que se revelem importantes para o esclarecimento 
da questão: -

1 -analisar os sistemas utilizados parã reajustar as pres
tações dos mutuários do SFH, sob o ponto de vista da legali
dade, tendo em vista os diversos tipos de contratos; 

2- examinar a legalidade da conjugação, para aplicação 
ao mesmo contrato, das Leis n"" 8.100 e 8.200; 

3 - analisar a aplicação, pelos agentes financeiros do 
SFH, do índice integral às prestações e ao saldo devedor, 
sob alegação de desconhecerem o saláriO ex3-to de cada um 
dos 3 milhões de mutuários, COntrariando cláusulas contratuais 
assumidas; -

4- averiguar o significado da chamada "produtividade" 
cobrada nos contratos em que o agente finanCeiro te.i:n como 
parâmetro o índice de rendimento da poupãnÇ'á equivalente 
à TR acrescida de 3%_ de produtividade; 

5- Considerando que os recursos do SFH são oriundos 
do FGTS, :inaHSaf-as concessões de financiamentOs a trã.balha
dores, quanto à capacidade de endividamento, confrontadas 
com a realidade contratual (reajustes mensais ou trimestrais, 
com base na variação da poupança, ou seja:: TR) eni flagrante 
descompasso com a pOlítica salarial do País; 

6 -levantar os tomadores de empréstimos (construtores
e incorpotadores) para construção de casas populares, no pe
ríodo compreendido" entre 15 de março de 1990 e 30 de junho 
de 1992, verificando: 

a) os valores desses empréstimoS; 
b) suas condições: prazos, juros, capacidade de endivida

mento, garantias oferecidas, etc; 
c) inadimplências, saldos devedores, disponibilidades de 

bens para cobertura; 
d) descumprimento das condições contratuais na execu

ção dos projetos, quanto a prazos, quantidade, qualidade, 
material empregado e outros. 

e) casos de desvios de recursos para outrOS finS- que não 
os previstos ou seu emprego na construção de imóveis de 
médio e alto luxo; 

O sanções adotadas pela CEF/SFH contra empresas en~ 
quadradas em c, d e e; 

g) empresas adimplentes, com indicação da localidade, 
município e estado onde foram executados os projetes; 

7- averiguar se houve diferenciação entre juros cobra~ 
dos aos tomadores de recursos oriundos: do Fundo de Assis~ 
tência Social (FAS), do Fundo de Desenvolvimento Social 

_ (FDS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
' 

8- Analisar os valores arrecadados pelo Sistema Finan
ceiro da Habitação nos anos de 1990, 1991 e 1992, quanto 
a: 

a) fontes desses recursos; 
b) alocação desses recursos; 
c) rentabilidade desses recursos; 
d) saldos-resultantes. 
9- Finalmente, considerando que os recursos do SFH 

são provenientes de fundos públicos geridos pela Caixa Econô
mica Federal, verificar se sua aplicação obedece às regras 
_da_licitação, cujo objetivo é obter as propostas mais vantajosas 
para o Poder Público, a par de dar eficácia aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade e pubJicidade que 
informam a administração pública (CF, art. 37). 

Justificação 

Os recursos aplicados ao SistemaFinanceiro de Habitação 
têm origem pública e, por conseqüência, ·não- podem ter outra 
destinação que a pública. Não há, pois, como descurar da 
aplicação severa das normas traçadas para a gestão dos recur
sos públicos. 

As eviqências, porém, apontam para descaminhos desses 
valores, com sonegação do recolhimento, malversação do seu 
emprego ou apropriação indébita pura e simples. · 

Pretende-se, com a requerida inspe:ção do TCU, examinar 
se procedem as evidências e qual o grau em que Se verificam 
esses desvios a fim de que se processem as correções necessá
rias, apurem~se os ben~fi_ciários desses desmandos e se punam 
os responsáveis~ se houVer. - _ _ __ 

Sala-das Sessões, 30 de junho de 1992: -Senador Pedro 
Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -O requeri
mento que vem de ser lido será publicado e, oportunamente, 
incluído em Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1"' Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 471, OE 1992 

Exm• Sr. Presidente do Senado Federal 
Senador Mauro Benevides 

Requeiro, cumpridas as formalidades legais e regimen~ 
tais, seja solicitado do ExiD-~ Sr. Ministro de_ Estado das Rela-
ções ExterioreS as seguintes informações: . 

1) Quais os. Ministros de 29 Classe promovidos, este mês, 
a Ministros de P_Classe; 

2) Onde cada .um deles exercia_ as suas atividades, no 
exterior ou nas ieparti"çõe~ s~:diadas em Brasília ou no País; 

3) No caso de diplomata servindo atualmente no exterior, 
onde e desde quando; 

4) No caso dediplomata servindo no País, em que repar
tição e desde quando; 

- 5) Quantos anos de serviço no exterior contavam os di
plomatas promovidos; 

6) Em que número se encontravam os·protffõVidos no 
respectivo Quadro de Acesso. 

. Sala das Sessões, 30 de junho de 1992. ~Nelson Carneiro. 

. 'Ao Exame da Mesa. 

REQUERIMENTO N• 472, OE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal1 

Senador Mauro Benevides, 
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Com fundamento no disposto no§ 29 do art. 50 da Coristi
tuição Federal e, de acordo com o que dispõe o art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa 
Excelência seja encaminhado~ ao Exm"' Sr. Ministro de Estado _ 
dos Transportes c Comunicações, Dr. Affonso Camargo, pedi
do de informações à Empresa Brasileira de Corielõs c Telégra
fos - ECT, relacionado com os serviços de transporte de 
mala postal e de encomendas, a respeito das seguintes ques
tões: 

1- Com quais~ernpresas·aéreas·de Transporte Regular 
(internacionais, domésticas e regionais) mantem a ECT con
tratos de transporte de mala postal e encomendas: a) em horá
rios regulares? b) em vôos especiais (Serviço Postal Noturno )? 

1.1 --Que critérios presidem a escolha de um e de outro 
seryiço? QUais iis perce-ntage-ns de utilização de um e de outro'? 
Qual o custo de cada modalidade? 

1.2- Qual a utilização -média, em termos percentuais, 
entre a capacidade total dos aviões contratados para o Serviço 
Postal Noturno e o peso correspondente à mala postal ou 
às encomendas efetiVamenfe--lfã:nsportado em cada etapa do 
vôo? Quais os tipos de aviões ütiiizados?_ 

2- QuaiS-os critérios para fixação_d_e_tarifas'? 
a) os tempos de vôo e todo o disponível de carga ofere-

cido? ou . 
b) os tempos de vôo e o peso de mala postal/encomenda 

efetivamente transportadO? Ou -
c) a equivalência corit-as- tariJas do" trãnspor1e- de passa

geiros? (Ex: _o tránS:poi"te de 7S kg de mala postal correspon-
deria ao custo_de __ um_a_passagem aérea?) ou --

d) outros critérioS? QUaiS? 
3 -Com que empresas de Transporte não-regular man

tém a ECT contratos de transporte de mala postal/encomen
da? Fornecer razão social e respectivas diretorias. 

3.1- Fomece·r relação das etapas de vôo e cidades servi
das; freqüência dos serviços, sua confiabilidade e idoneidade 
empresarial. Custos/tarifas, em cada caso. - __ 

3.2 -Qual a utilização média, em termos percentuais, 
entre a capacidade total dos aviões que realizam os se_rviçós 
e o peso correspondente à mala postal/encomenda efetiva
mente transportada? Quais os critérioS para escolha dos tipos 
de aeronaves e sua utilização em funçã_O -df ~l.lil ca-pacidade 
de carga e a real necessidade de transporte da mala postá!/ en
comenda? QuaiS os tipos de aviões utilizados? 

4- Qual o custo total do transporte aéreo da mala postal/ 
encomenda, nas linhas domésticas, nas regionais e no trans
porte não-regular?. Quai o percentual atribuído a cada empre-
sa/modalidade nos anos de 1990, 1g91 e 1992? ·· · 

5- Qual a incidência(%) do custo çlo transporte aéreo 
nas tarifas postais? -

6 - Qual o percentual de descaminhos havidos através 
da mala postal/encomenda? Que medidas foram toroa_<]as para 
evitá-las? 

7 - Quais as empresas de transporte_ terrestre de_ mala 
postal/encomenda com que a ECT mantém contrato para ser
viços interestaduais e intermuniçipais? Qual o custo desses 
serviços? Qual o grau de confiabilidade deles? 

8 - Com que empresas a ECT mantém contratos para 
coleta de correspondência nas agências _e entrega nos aeropor
tos? Qual o custo desses se_rvjços? Q1,.13l o gr~U de Confiabi
lidade deles? 

Justificação 

Os serviços postais se revestem d~ importância extraor
dinária, em país das dimensões do Brasil çrod~~ªs· distâncias 

se cçmtam na casa dos milhares de quilômetros e os núcleos 
habitacionais estão, muitas vezes, ilhados por grandes vazios, 
como é o caso da Amazônia e do Centro-Oeste_. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 
tem sabido desempenhar, com rara competência~, a ingente 
tarefa de ligar entre si os brasileiros dos_ mais longínquos rin
cões deste País e, também, do exterior. Tanto assim que, 
por anos seguidos, vem sendo considerada a instit1,.1ição mais 
confiável do País. 

Entretanto, até mesmo para que se confirme a lusura 
e excepcional desempenho dessa empresa, é importante que 
se examinem as relações de contrato mantidas entre ela e 
empresas de transporte de mala postal e encomendas, especial
J!lente diante de notícias veiculadas pela imprensa (O Globo, 
de 18-4-92) de contrato da ECT para utilização de aeronave 
de propriedade de empresário sujeito a processo de investi
gação por parte de Comissaó Parlamentar de Inquérito do 
Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1992. -Senador Pedro 
Simon. 

NO AR, A ''FORÇA 
AÉREA~ ALAGOANA" 

Ricardo Amaral 

Brasília- Existe muita cois_a em COtnl!m entre os antigos 
--membros da corte alagoana que cercou o Presidente Collor 
na primeira fase do governo. Além das gravatas francesas 
Hermés e dos charutos cubanos Hoyo de Monterey. eles têm 
uma atração especial pelos jatinhos americanos 9a. Gates Lear
jet. Desde que Collor decolou do Governo de Alagoas para 
a Presidência da_ República, há dois anos, o espaço aéreo 
entre Brasilia e Maceió está congestionado pelo tráfego de 
pelo menos 13 aviõe-s de antigos colaboradores, 

A ·~Força Aérea Alagoana" pertence a cinco empresas 
e vale quase US$ 33,5 milhões~ São _controladas por alagoanos 
famosos, corno o empresário Paulo César Farias e _Q ex-secre
tátio_ do Presidente Cláud~o Vieira, e outros nem tanto, c_omo 
o publicitário José Heliton Vasconcelos, o comerciante Osval
do Mero Salles e o piloto Jorge Bandeira. 

Todos estiveram ligados ao Presidente em Alagoas. PC 
Farias foi apresentado & Collor_ e_m __ l986, _fez de .. seu irmão 
Augusto secretário d_o Govewo, seus negócios cresceram e
ele virou caixa da.campanha presidencial, em 1989. PC FariaS
é o dono da Brasil Jet e da Mundial Táxi Aéreo, constituídas 
a partir da campanha eleitoral. 

A Brasil Jet_e _a fyf_un<jial contam com __ dois Learjets 35, 
de matrículas PT-LOE e PT LII, avaliados em US$ 2 milhões 
cada, oLear 55 (JJS$ 6 milhões) conhecido corno "Morcego 
Negro" e um BAE 800, bijato inglês para 12 lugares que 
custa US$ 7 milhões. PC Farias instalou outra pessoa na dire
ção dessas_ empresas: é O- comandante Jorge Bandeira. Ele 
foi piloto do_ .usin~iro a,lagoano Carlos Lyra e, nessa condição, 
pilotou o PT LOE, emprestado por Lyra para a campanha 
presidencial de Collor. Bandeira, já diretor da Brasil Jet, 
comprou o jato do ex-patrão. 

O segundo braço mais poderoso da "Força Aérea Alagoa
na" é formado pelas _empresas Omega e AL Táxi A_é_reo;
donas de dois Learjets 25 (US$ 2,5 milhões cada), de l'refixos 
PT-LLN e PT-IJQ, e três bimotores (um Piper-Navajo, um 
Seneca III e um Aerocomançler). _Q_Hci~J.ment~,. .~las _perten
cem ao alagoano Osvaldo Mero SaJies., 39 anos e t:r~s pontes 
de safena. Salles foi direto[ adJ!linistrativo dé:! Prefei!liia ~e 
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Maceió e da empresa de recursos naturais do Estado quando 
Cõllor foi governador. 
,...8.L/ÓMEGA 
~ta: Laerjet 25 PT-LLN 
Laerjet 25 PT-IIQ 
Aerocomander PT-CBH 
I Piper-Navajo 
I Seneca III 
Valor: US$ 5 milhões 
~ASIL-JET/MUNDIAL 
~ta: Learjet 55 N-10-CP 
Learjet 35 PT-LOE 
I bijato BAE-80 
Valor: US$ 20 milhões 

~; Hansa-Jet PT-IOB 
Hansa-Jet PT-IDW 
1 Piper Navajo 
I Seneca III 
Valor: US$ 8,5 milhões 

Salles e Vieira negam ser sócios na AL e na ~~eg~ 
mas um dos aviões do grupo está em nome de VIena . .c 
o Aerocomander PT-CBH (US$ 180 mil). 

O ex-secretário conliéci:u Collõr· há 16 anos, como advo
gado das Organizações Amon de Mel19 (rádios, tv e jornal 
da família Collor) e o acompanhhou como procurad_or n~ 
Prefeitura de Maceió, chefe de gabinete na Câmara dos Depu
tados e secretário do Gabinete Civil Governo de Alagoas. 
Vieira diz que possuía o avião "muito antes de vir para Brasí
lia", e o vendeu para o amigo SaBes. Mas os documentos 
que possui não ajudam muito esta vers-ão. Ele tem um recibo 
de compra com data de 12 de fevereiro de 1990, quando 
a campanha eleitoral tinha acabado. -

O-recibo de venda do avião para a Omega data de 18 
de dezembro de 1991, mas o RelatóriO Aeroõáutico Brasileiro 
(RAB) registra que a matrícula PT-CBH pertence a Cláudio 
Francisco Vieira, o própriO. O aviãd de Vieira está a serviçO~ 
da rede postal noturna (RPT) da Empresa Brasileira de Cor
reios e Telégrafos (ECT). Faz a linha Brasilia-Uberaba-Bra
sília. Embora o trabalho seja feito pelo avião-de Vieira, o 
contrato dessa linha com a ECT pertence a --uma empresa 
de Belo Horizonte, a Total Táxi Aéreó. ~Segundo Osvaldo 
Salles, a empresa mineira sublocou a linha para o grupo Ome
ga/AL. 

PLANALTO OKÉ O ~ 
CENTRO DOS NEGÓCIOS 

Brasilia - O Planalto OK, em Brasilia, é ~o centro dos 
negóciOs das empresas de aviação.alagoanas. A_sede do grupo 
Oinega/AL é o subsolo deste préd10, mesmo local onde functo
nou o quartel-general da Campanha de Collor. A placa na 
frente indica a presença de outra empresa do grupo, a Salles 
Turismo. Antes da AL, essas salas serviram à BrasilJet/Mun
dial, que se mudou para o prédio em frente. Os dois endere!o.s 
estão no catálogo em nome de uma certa Em_presa P~rtlcl-
pações e Construçõ-es. . _ -~·- --- -.- _ 

A AL representa em BtaSíha os mteresses da KMV, em
presa pioneira- da "Força Aérea Alagoana''. Inaugur~~a.nAo_ 
final do governo COllor, a KMV traz no nome as mrctars 
de Kátia Maria Vasconcelos, mulher do publicitário José Heli
ton. A KMV é dona de dois bijã.tos alemães Hansa Jet e 
dos bimotores Piper Navajo e EMB 820 Séneca. 

A agência dÓ publicitário alagoano, a Consurria, fói desti
natária de um sexto das contas de publicidade do Governo. 
Collor, quando Cláudio Humberto era secretário de Comuni
cação do Estado, José Helíton orgulha-~e de ter sido o criador 
do duplo "L" verde-amarelo, logotipo na campanha presi
dencial de Collor. Um avião da KMV, o bimotor Piper Navajo, 
foi usadO para dar fuga ao cabo Lopes, da PM alagoana, 
acusado, há um ano da morte de um colega, L~pes e~~ segu~ 

_ rança do publicitário. - - -
___ Alago as tem três outras empresas de_táxi -aéreo -a LU G, 

a Sotan e a Talrn, cada uma com três aviões - o que dá 
aO estado uma frota de 23 aeronaves. Essas_ t_r_ês empresas, 
contudo, não terão dificuldade de explicar ao- Imposto de 
Renda de onde_ saiu _o dinheiro para comprar as aeronaves. 
A LUG e a SOtãn pertencem aos-irmãos uslneiros João e 
Carlos Lyra, as maiores fortunas do estado. A Talm perte_nce 
a Jovino Freitas, o maior-reveridedor Ford de Alagoas. 

VÓOS ARRISCADOS DOS EMPRESÁRIOS 
EM TEMPOS BICUDOS 

Brasília-- Pode, um mero Sales passar, em menos de 
três anos, de dono de_ botequim a proprietário-de cincO aviões, 
uma agência de turismo e uma indústria? Osvaldo Mero Sales 
pode. O segredo de seu sucesso, além das amizades certas, 
é ,o. Jeasiog mercantil, modalidade comercial que garante ter 
utilizado para comprar a frota da Omega/AL. Dono de um 
restaurante em Maceió, o Sale's Bar, o empresário transfor
mou o negócio em uma empresa de alimentação industrial 
ao mesmo tempo em que comprava aviões em Brasília e con
quistava contas para sua agência_, a Sales Turismo. 

-Sou o administrador do património dos bancos, a quem 
devo -diz Osvaldo Sales. 

O dono da AL está "todo pendurado nos bancos", confír:. 
_ma o amigo Cláudio Vieira, antes de fazer um pedido ao 
repórter. 

-Não bata no meu pobre amigo. 
Sales parece estar mesmo com-problemas que afetam 

sua memória. Falando ao Globo, dis$e que possuía dois aviões: 
um Learjet 25 e um AetoCOináhder. Em menos de um minuto 
de conversa, lembrou-se de outros três ---:-um lapso de quase 
US$ 3 milhões em seu patrimônio. 

Sales não tem motivos para estar tão preocupado com 
os bancos. Ele garante que sua dívida está concentrada em 
três instituições: o Bancq Pontq.al, o Banco do Brasil e a 
CEF~ 

O publicitário José Heliton, da KMV,também se quixa
de tempos bicudos para a-setor. Ele mudou sua base de opera
çõe~ de Maceió para Recife, de onde promove vôos de turismo 
para Fernando de Noronha. José Heliton reclama da prefe
rência que o Governo de Alagoas estaria dando para os irmãos 
Lyra. . ~ ~ 

-Não está sobrando nada para a gente. 
Nas empresas de PC Farias e do- Comandante Bandeira 

não está faltando servia, mas há outro tipo de preocupação. 
No ano passado, o luxuoso _"~?rc~g~ ~e~ro·_:, o_ avião ~~yo~ito 
de PC, foi vítiina de uma sabotagem. Havia ctmento dentro 
de um dos tanques de combustível. A sabotagem foi desco
berta airida erri terra. Alguém queria que PC Farias decolasse 
para um~ viagem se:m volta. 

QUEM É O DONO DO JATINHO 
DEUS$ 7 MILHÕES? 

Brasilia - Um jatinho de US$ 7 milhões faz, há três 
semanas, a ligação entre três nomes: Wagner Canhedo, dono 
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da Vasp e acusado de propor mau negócio à Petrobrás por 
ex-presidente da estatal; Paulo CéSar Farias, caixa" da campa
nha presidencial; e o deputado João Alves (PFL-BA), desti
tuído da Comissão de Orçamento da Cãma-ra =por inti::útiediar 
verbas públicas. O avião é Um Learjet 55, com- iriatrícula 
VR-CML, das llhas Cayman, paraíso fiscal no Caribe. 

O avião chegou a Brasília no dia 1 \' de abril. O jatlnho 
foi trazido de Miami pelo comandante Jorge Bandeira, diretor 
das empresas aéreas de PC Farias, ficou estacionado no hangar 
da Brata, empresa de táxi-aéreo de Canhedo em Brasília, 
e seu passageiro mais- assíduo é o deputado João Alve..s. Na 
quarta-feira passada, Alves embarcou às 13h40min _çom uina . 
mulher e dois adolescentes __ no VRMCML, com destino aq Rio. 
Um vôo desse tipo custa Cr$ 30 milhões. 

Assim que pousou em solo brasileiro, o VRMCM_L transM 
formouMse no assunto principal dos pilotos de Brasília. O 
avião, que começou sua carreira na Europa, é equipado com 
discoMlaser, bar, geladeira e vidcocassete ~m cada uma das 
oito luxuosas poltronas. A dúvida nos hangares de Brasília 
é saber quem é o dono do superjato: PC, que trouxe; Canhedo, 
que guarda; ou João Alves, que usa. 

A primeira suspeita- não recã.iu sobre nenhum dos três, 
mas sobre Osvaldo Sales e Cláudio Vieira. Numa desmonsM 
tração de que nem tudo é segredo, Vieira apontou_ o comanM 
dante Jorge Bandeira e estranhou que o ex-piloto possa "estar 
comprando avião dessa maneira". No hangar da Brata, um 
dos gerentes reforça a indicação: _ _ 

-De quem é, eu não sei, mas o avião está sob a adminis
tração do comandante Bandeira. 

No Congress_o, os _olhares se voltam para Alves que na 
quarta-feira, antes de embarcar no superjato, perdera definiti
vamente seu posto na Comissão de Orçamento e anunciara 
seu desligamento do PFL. Um dos vice-lícleres do partido 
espalhou, à noite, nas mesas do restaurante Florentino, que 
"o danado do João Alves já tinha um Mercedes e agqra com
prou um Learjet". 

O comandante Bandeira se dispõe a acabar com a confu
são e declara que está com o avião mas não é seu do.no, 
pelo menos não definitivamente: 

-Eu busquei o aVião para uma empresa do Rio e vou 
ficãi Com-ele por seis meses, até fazer a transferência. 

A empresa citada por Bandeira,- e em noine da qual o 
VR-CML está registrado no Termina12 do aeroporto de Brasí
lia, é a Aj3.x Táxia Aéreo. O Deputado João Alves, garante 
o sócio;.diretor da Mundial e da Brasil Jet, ''não é_ dono da 
empresa, é só um cliente muito antigo". 

Ao exame da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Os requeri
mentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos 
termos do inciso III do art. 216 do Regimentá Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo. Sr. 1» 
Secretário. -

É lido ~ seguinte 

REQUERIMENTO N•. 473, DE 1992 

Nos termos do art. 2_10 do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado, da Introdução da "ConstiM 
tuição Federal Brasileira", com comentários por João Barba
lho, editado pela Secretaria de Documentação e Informação 

do Senado Federal, e da Apresentação feita pelo Senador 
Mauro Benevides à referida obra. -

Sala das Sessões, 30 de junho de 1992-Marco Maciel

(Ao Exame da Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -De acordo 
com o art. 210, § 1», do Regimento Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, comunicação que será feiiã. pelo ·sr. 1» 
Secretário. 

É lida o seguinte 

OF .018/92-GSMBAC Brasília, 26 de junho ;!e 1992 
Senhor Presidente: 
De _acordo com os termos do Art. 39~ do Regime~to 

Interno do Senado Federal, comunico a V. Er" que me ausen
- tarei do País, no período de 3 a 10 Çle ju_lho do corrente 

ano, em viagem aos Estados Unidos, em caráter particular. 
- Senador Magno Bacelar. 

O SR. ·pRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Do Expediente da presente sessão, consta o Projeto de 
Decreto Legislativo n" 72, de 1992, terá tramitação com prazo 
determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 
223, § 1', da Constituição, combinado com o art. 375 do Regi-

- menta Inte-rno. - ~ - -

De acordo com o art. 122; II, b, do Regimento In:temo, 
a matéri~ poderá receber emendaS, -peio prazo.de cinco dias, 
perante" a Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A P~esi
dência recebeu de Associações de Pais e Mestres -e Amtgos 
de Excepcionais e de Câmaras M~nicipaiS-, ~i~ersos telex ma
nifestando contrariamente ao ProJeto de~~ n· 6~ de 1992-ÇN, 
que objetiva transferir recursos do Orça~en_~o Fiscal d~ 
União, destinados à Educação Compensatóna, para compra 
de ônibus escolares. - _ _ __ _ 

Os expedientes serão encantinhados, par~ C?nhec_~et1t~, 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pubhe<?s e FtscahM 
zação, incumbida de emitir parecer sobre a maténa. 

o SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)-Foram enca
minhados à Mesa, em obediência à Resolução .n~ 3, de 
1990-CN, os nomes dos candidatos do Senado _à eletção para 
a ConUSsão Representativa do Congresso Nactonal, prevista 
no § 4• do art. 58 da Constituição Federal. . 

São oS seguintes os nomes indicados pelas Lideranças: 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Mauro Benevides 
Mário Lacerda 
Iram Saraiva 
Irapuan Costa Júnior 

PFL 
Meira Filho 
Carlos Patrocínio 

PSDB 
Mário Covas 
Chagas Rodrigues 
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PRN 
Áureo Mello 
Albano Franco _ 

PTB 
Jonas Pinheiro 
Carlos De'Cãilí 

PDT 
Maurício Corrêa 
Magno Bacelar. 

Nessa altura. o Governo se deixava impressionar mUito 
pelos técnicos e juristaS da PrevidênCia S_oci<il e da E:çonoinia, 
que achavam que não deveria ser 147%, pela ~e,g~_nte ra~<?_: 
quando fizemos o texto-ConstitUcionl!l, de;svj_ncul.amo_s o salário 
tttQiin_t~_g_~_ to_do ~ qualq!-!_er tipo de correlação para-esse efeito. 
Mas tambéip, nas Disposições TrariSítórias, dizia-se qUe, en
quanto a Lei de B~~efícios e a ~i çl~ Cust~ios __ ~-~o fossem 
editadas, essa- vinculação permanecia.' Aco~teCé qu~ -_ ~ _Lei 

---de Benefícios e a Lei de Cu_steios foram éditadas já com atraso. 

Em votação as indicações. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queira permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
Fica, assim, constituída a Comissão Representativa do 

Congresso Nacional, que exercerá o mandato no período de 
1~ de julho a 2 de agosto de 1992, no que se refere ao Senado 
Federal. 

A Presidência está aguardando, da Câmara dos Depu
tados, a indicação dos nomes dos Parlamentares daquela Casa 
que irão completar a Comissão. - - -~ 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Há oradores 
inscritos. 

O Sr. Magno Bacelar - Sr, Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácío Cafeteira) ---' Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

Em outubro, fOram ·aprovadas nas duã.s Casas-do Congresso 
e sancionadas. Mas não houve regulamentação_ no prazo de 
60 dias. E o que di:Ziaril as duas·1~ís n~ s~u-penúltiiriO ãrtigo-? 
Dizíam: "No prazo de 60-diaS; esta lei seráregUI~~ntaqa~': _ 

O que fez o GOVerno? Achou que não precisava regula
mentação para determinados artigos que teriam a_ sua aplica
ção automática, seriam ãuto-apficáveis. Tanto é assim que 
o Governo passou a pagar; desde logo, para os ·rurícolas, 
um salário mínimo integial. Ora, se precisasse regulaÍnen
tação, e não havendo ainda regulamentação, eles continua
riam recebendo, como recebiaQ)_antes, meio salário míním9- · 

--0--3i'gumerito do Governo me pareceu -corretõ---=-neSte ponto. 
Tanto não parece necessário regUlamentar esse artigo, até 
porque ele não pode ser mudado pela regulamentação, que 
já estamoS pagando aos rurfcolas o valor integi-al de_um 
salário mínimo. · -

Essa discussão prosseguiu. O meu enteridimé:mto como 
o dO Líder na Câmara, e não aqui no Senado, era de que 
se deviam pagar os 79,96%, pela seguinte razão: nem_ cabia 
ficai Com os 54%, que Só corrigíam pela base da alteração 

o SR. MAGNO BACELAR (PDT~- M:A. Pela ordem. da cesta básica, nem cabiam os 147%, pela razão exposta 
Sem revisão do orador.)_ Sr. Presidente, recebi hoje infor- pelo Governo; mas cabia a correçãO através -do IPC pleno, 
mações incompletas do Sr. Ministro da A. gi-icultura e Reforma e, pelo IPC pleno, seriam os 80%. praticamente- -19,96% 

d 148192 dão 80%. ~ Agrária em resposta ao meu Requerimento e n9 _ • 

Venho, agora, solicitar a v. E~ reíterar as informações Infelizmente, .o ponto de vista do- Líder _na Câmara e 
solicitadas no meu requerimento, para que se completem os o Irieu não foram í:riajoritári?s no Gove_rno. E fi~~o·s sabendo 
elementos de que necessito e para que se faça cumprir a Constiw que .s~ explorou essa maténa da manei~a com? fm e~P!?rada, 
tuição. ___ ternvelmente contra o Governo: pareCia urna msensibilidade, 

O SR. PRESIDENTE (Epitádo Cafeteira)- V. Ex• será 
atendido na forma do Regimento. Determino à Mesa que 
faça as anotações para reiterar o requerimento de V. Ex~ 

Concedo a palavra ao- rlobre Senador Eduardo SupJicy. 
(Pausa.) 

S. Ex• não está presente. _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Prominéia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, inscre
vi-me para falar, depois que tomei conheCimento da decisão 
do Supremo Tribunal Federal. O dia de hoje está muito carrew 
gado de tensões, e a impressão que resulta disso é que talvez 
esta minha palavra a respeito do assunto, considerado vulgarw 
mente como os -147% dos aposentados, tenha até perdido 
certa oportunidade. 

Mas vale a pena dizer, em primeiro lugar, que o Supremo 
ao que sei e o Senador Nelson Carneiro, que é o nosso mestre 
dos assuntos de Direito nesta Casa, há de concordar comigo 
-o Supremo, repito, não entrou no méritO da questão: se 
deveriam ser 147%, 79,96% ou 54%. Apenas cortduiu que 
a matéria não era constitucional e, conseqüentemente, devolw 
veu-a ao Superior Tribunal de Justiça, que, este sim, entrou 
no mérito da matéria e concedeu os 147% por 7 a 1 -, 
eu ainda estava no GOverno. 

urna ciueldade com os chamados velhinhos da Previdência 
Social, que são todos aqueles que têm mais de 65 anoS de 
idade, como tal rotulados corno velhinhos. 

Eis senão quando, na outr_~ C~sa, começoU uD_!p~o~s~o _ 
que me pareceu extremamente oportunista, no mau sentido 
do termo. Que me desculpem os ilustres membros d_o PMDB 
-e aqui está, ao meu lado r o nobre Senador Nelson Cameirc_:>. 
Quando o Governo editou o Decreto ExeCUtivo n-~ 430 foi 
com a finalidade de proteger os funcionários do INSS de pri
sões decretadas pelos juízes de Primeira Instância. Também 
errou o Governo, e, em conseqüência, quando houve o recur
so, e até a ADIN, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que 
foi de iniciativa do Procurador-Geral da República, o Supremo 
glosou o art. 3~ desse Decreto n~ 430,- qüe era o que -iria 
proteger os pagantes, os superintendentes e os que pag_avam 
a previdência. COnseqüéritefueitte·,- õ Decreto xi9 430 fíCõU 
Só com dois artigOs, e eSse dois artigos eram reprodução, 
um, de um artigo da Constituição, e o outro, de Uiit -ãri:ígo
da Lei de Benefícios. 

Então, não havia como· -derrubar esse decreto. O que 
fpi feito oom ~o decreto legislativo proposto pelo PMDB na 
Câmara, depois aprovado pela _grande maioria d~quela Casa 
e, posteriormente, aqui, peio Senado? Derrubaram o Decreto 
n~ 430, e aí vinha a grande ilusão que eu chamo cruel em 
relação ao próprio entendimento dos trabalhadores e dos apo-
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sentados. Í>eu-se a impressão -cte que, derrubado o Decreto 
n~ 430, o p3.gametno de 147% seria imediato, quando se sabia 
que a questão estava· sub judice, e só depois que o Supremo 
decidisse é que se-poderia chegar a uma conclusão. 

Chegamos, agora, a essa conclusão, e o Governo, outra 
vez, está encurralado. Por_ quê? Porque, sem o Decreto n9 

430, a lei permite o prcicatório, porque liá um-a identidade 
neste assunto com urna determinada característica para o pre
catório, que é a qUestão de alimentação. Conseqüentemente, 
acabo de ler que o Ministi:"O da Economia declara que não 
tem o dinheiro para pagar. São cerca-de 5 trilhões de diferença 
já em relação aos 80% que o Governo ·resolveu pagar -
já eu estava fora do Govemo. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. E~ um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer, 
meu líder. 

O Sr. Esperidião Amin - Na condição de seu correligio
nário, de seu admirador, seu companheiro e seu par aqui 
no Senado, tomo a liberdade de atalhar o seu pronunciamento 
para fazer duas considerções. A primeira é pata testemunhar 
o óbvio; testemunhar a honesüd~de com que V. Ex~ se houve 
à época;-não apenas hoje; V. Ex~ hoje está rememorando, 
está descobrindo a me_mória: de _ _fatos ocorridos a partir de 
setembro do ano passado, principalmente a partir de janeiro 
deste ano, quando da convocação extraordinária do Congresso 
Nacional, fatos que viveu na cOndição de Ministro de Estado 
da Justiça. As palavras que V. Ex~ aqtii :reptoOuz e- repete 
são as mesmas que ouVimos :niü.itas vezes inconfármados. Foi 
por isso que eu o atalhei: porque eu também estava_incorfo
mado quando o ouvia. Não é feio reconhecer este sentimento; 
feio é esconder circunstâncias e fatos políticos· viVidos. Como 
tenho a pretensão de não ter. que esconder nenhum, também 
não vou esconder este. Eu fui um dos que não concordaram, 
ou um dos que não concordou com _a ineVitabilidade da situa
ção que nós estamos_ vivendo. O segundo registro é particu
larmente a proposta dQ Decreto n" 430 que, baseado num 
decreto de autoria- deve; ter havido outros decretos --:----mas 
o mais notável foi um decreto dli lavra do Ooverp.o d.o Estado 
de São Paulo, assinado pelo então Governador Orestes Quer
da, que dizia aquilo que a Constituição do Estado de São 
Paulo, reproduzindo a ConstituiÇão Federal, mandava que 
o administrador dissesse. ·-

O SR. JARBAS PASSARINHO:..:. Perfeitamente. 

O Sr. Esperidião Amin -~Pois já que ele não pode mais 
emitir ... porque vamos- e venharitos, o P3.ís Pode ter piorado
em várias coisas, Tios Seus indicadores sociais, etn~C]_i.Iase todas 
as suas regiões, em indicadores económicos, em capacidade 
de investimento: Mas se há uma coisa na qual o Brasil melho
rou nos últimos 12 meses e nos últimos 24 meseS foi na adminis
tração da moeda, ou seja, a moeda é cada vez menos um 
bem disponível ou factível pelo governante. Quer dizer, está 
cada vez mais tlifícil o governante emitir papel friO, mOeda 
fria. É exatamente por causa dessa salvaguarda que o Governo 
não pode pagar, é exatamente por isso. Porque a adminis
tração da moeda evoluiu é que cada vez está mais tlifícil fazer 
aquilo que o Milton Friedmann advertia - não sou adepto 
do Milton Friedmann - •... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não é da escola de 
~~~a,go-.-

O Sr :Esperid-ião Amin-:..:._ ... até -pai8. dar niõtivo ao nosso 
companheiro, Roberto Campos, não me desejãr iricondicio
nalmente, como não deseja V. Ex~, do ponto de vista do 
pensamento. Então_, não existe possibilida9e de se pagar 5 
trilhões, nem 1 bilhão,_ nem 1 milhão se não houver provimento 

-leg.al, ou seja; provisão orçamentária, dotilção orçamentária, 
créditos suplementares extraordinários, enfim, as várias moda
lidades que a legislação preconiza. De forma que eu queio, 
sem me estender demais, congratular-me com o registro que 
V. Ex~ faz, acrescentando o seguinte: V. Ex• está fazendo 
um pronunciamento que pode até parecer um pouco disso
ciado das palpitações que vivemoS, mas é um pronuncíamento, 
Sénador Jarbas Passaririh9, que interessa muito ao povo. Não 
sei Se o povõ- está muito intereSsado nas intrigas da Corte. 
~- es~~s_ P!Osperam como sempr~ pr~~pera~a~ ,-apenas alif!Ien
tadas pelos vários "Cheiros" que estão no ar. Mas esse assunto 
é do povo brasileiro. Isso interessa não apenas aos 2 milhões 
e meio ou três que têm a expectatiVa real dos 147%, mas 
aos 12 milhões de aposentados, porque, indiretamente, os 
resultados dessa decisão do Supremo Tribunal, que convalida, 
Que ratifica a decisão do Superior Tribunal de Jus_tiçã e dos 
Tribunais que lhe são vinculados, tem a ver, Senador Jarbas 
Passarinho, com a vida real. As palpitações às quais-· me- referi 
dizem muito respeito às vidas da Corte, que geralmente são 
irreais.- Côilgúltulo-me com V. Ex~ como seu companheiro 
de Partido e, acima de tudo, coffio seu adritirador; V. Ex• 
traz para Plenário um assunto- do"-poVo brasileiro. -

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado, nobre 
Líder. 

De fato, essa posição que estamos torrianGo poderia pare
cer até suicida, do ponto de vista da popularidade, porque 
a última reunião que presidi, como coordenador político, foi 
sintomática ness_e sentido. Estavam todos os líderes de Parti
dos, principalmente do PFL, que é o Partido que apóia o 
Governo fundamentalmente, e dos Partidos afins. 

Eu discutia com eles, argumentando: mas não se está 
vendo que essa insistência de votar esse decreto legislativo 
é uma ilusão? Isso vai agredir a consciência de"sses aposentados 
que, no dia seguinte. vão_ ·verificar cj_.ue caiu o Decreto n" 
_430 e que, entretanto, não vão receber os 147%. O PMDB, 
as oposições vão se desmoralizar. Por que não vamos à tribuna 
para dizer que se trata de um malogro, de uma farsa, de 
um jogo político que é cabível no campo polftico geral com 
que se pratica política no Brasil, mas que não tem sentido. 
Pois bem, não encontrei nenhum líder que defendesse essa 
posição. Disse ~u, então: "não é o caso de eu estar aqui 
como coordenador, é melhor estar aqui um coordenador do 
PFL". Se o PFL é quem está sustentantdo o Governo e, 
na ocasião, não deseja defendê-lo naquilo que é mais claro, 
mais cristalino, mais defensável, não me cabe defender. Essa 
foi a minha última atuação como coordenador político. 

O Sr. Gerson Camata- Permite-rite V. EX" um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Concedo um aparte 
ao. nobre Senador. 

O Sr. Gerson Camata- Ilustre Senador Jarbas Passa
rinho, V. Er coloca, aqui, com autoridade, conhecimento 
e acompanhamento que V. Ex~ teve de todo esse episódio 
e, oportunamente, o problema dos aposentados br~sileiros. 
Eu gostaria de começar aparteando V. Ex~, repetindo a coloca-

. ção que fez o Senador Esperidião Amin, quando disse ~ue 
interessa aos 12 milhões, que vão ser atingidos pela tned1da, 
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mas interessa aos outros 150 milhões que esperam um dia 
aposentar, se viverem tantó, e interessa aOs outros 150 milhões" 
que virão no próximo século, 300 rllilhões de brãsileiros~ Re
cordo-me que V. Ex•, como coordenador do Governo, insistia 
muito na necessidade de uma análise mais profunda, 3.té por 
parte do Congresso, da Previdência Social brasileira. E o Con
gresso ficou devendo isso ao povo brasileiro. O Governo apre
_sentou alguns _estudos, depois apareceu aquele estudo desas
troso e precipitado do Tribunal de Contas da _União -porque 
aquilo foi uma varada n'água terrível, de u~p. órgão com a 
responsabilidade que o Tribunal deu, estudo_ provisório, quer 
dizer, nunca vi um estudo provisório, ainda mais num assunto 
tão sério - e -o Congresso acatou O estudo_ provisório Sem 
nenhum questionamento. Defendo aqui, há muito tempo, de
pois que com-ecei ii observar esse debate em torno da Previ
dência. Normalmente quando estão temos na Oposição, eu, 
não, mas muitos companheiros nossos quando_ estão na Oposi
ção, eles q~erem pintar para a opinião pública que o Governo 
é cruel. Ora, se o Governo pudesse dar um aumento de 500%, 
ele não ia dar de 147%. E que ele não tem recursos para 
dar aquele aumento que estava sendo reivindicado, até com 
base na lei, que acabou sendo reconhecida pelo Superior Tri
bunal de Justiça. Então criou-se perante o aposentado esse 
episódio que, lamentavelmente, ao invés de se!"ir para uma 
análise mais aprofunda dos problemas da previdência, serviu 
para se acentuar o lado demagógico da visão da previdência. 
Quer dizer, o Governo é uma vaca que come Canipim no 
céu e dá leite na terra. Então, vamos ao úberes da vaca e 
vamos sugar até o último pouquinho do leite que ela tem. 
Ota,- acredito que ·quanto mais cedo _o Governo se retir3.r 
do problema da previdência, melhor. Criamos aqui uma junta 
curadora de patrões e empregados. Quanto por cento- o Go
verno tem que tirar de seu orçamento e jogar pa~a aquilo 
lá? Sai fora o Governo. Porque aí, dali para a frente, o aposen
tado vai ser mais participante da administra-Ção"~ ele -vai brigar 
mais pela administração. E quando tiver algum problema, 
o Governo ~stará fora. É um problema das juntas curadoras 
formadas por patrões e empregados. O GovernO já tem muitO_ 
problema para ficar esquentando a cabeça. Este seria um 
a menos, se tivéssemos adotado aqui um_ est~~.? mais ~profun
dado - e V. Ex~ foi pioneiro em pedir iSSo ao CõngreSso. 
Mas é bom que nesta hora V. Er, cOm a coragem e O cOnheci
mento que tem,_ traga esse asssunto· ao debate do Congresso 
Nacional, que ficou- devendo, a pedido de V. Er um estudo 
mais aprofuridado do problema da previdêncía brasileira. V. 
Ex• sabe e os técnicos estão dizendo que, d~ntro ~e de_z anos, 
ninguém mais vai se aposentãr nó" Brasil. Nem V. Ex~ nem 
eu, nem ninguém. ·- -- · 

O SR: JARDAS PASSARINHO- Muito abrigado, Sena
dor Gerson Caffiãta. Seu aparte é muito oportuno, também, 
porque sai do episódio em si e se insere no conjunto d6 aSsun
tos da maior importância para a sobrevivêllcia -da: Previdência 
Oficial. 

Participei ·sempre -do ponto de Vista de-Cille-0-GOvemo 
era até um intruso. QuandO fui Ministrá-do Trabalho e da 
PreVidência SoCial, as duas pastas- eram juntas e muito pesa
das, porque o Ministério do Trabalho tinha, por_exemplo, 
um departamento de política salarial que fazia o acompanha
mento do custo de vida com rilaiss precisão _que a própria 
Fundação Getúlio Vargas. E_ o Ministro do Trabalh_o_ chefiava 
reuniões com sete Ministros. Portanto, seis Ministros senta
vam à mesa de reunião presidida pelo Ministro do Trabalho, · 

para discutir polítíca salarial, que era aquela -política salarial 
que tinha .vindo _do tempo do Presidente Castello, e com a 
presença do então Ministro Roberto Campos, que agora rejei
ta a sua tese original. S. Ex•, agora, é totalmente favorável 
apenas à livre negociação. ________ _ 

Q1,13ndo_ vi que, na verdade, a participação do-Governo 
havia sido retirada já na Lei Orgânica da Previdência S-ocial, 
a LOPS, em 1960 - o Presidente Juscelino retirou aqUela 
participaçã? obrigatória de 8%, a contriJ:?uição era triparti te: 
8% p_ara o empregado, 8% para o empregador e 8% para 
o Estado. O Estado não pagava. 

- O Presidente Juscelino retirou essa obrigação que não 
era cumprida, não era respeitada, e colocou apenas a res-ponsa
bilidade de ficar com a previdência, do ponto de vista do 
Governo, o pagamento de custeio, pessoal e administração. 

Mesmo isso, Senador Camata, não era pago. Todas as 
vezes que a economia ia bem e a Previd~ncia, portanto, se 
bastava a si própria, o -Governos~ retr~ía. Hoje, aiQ.da, se 
V. Ex~ for ao Ministério da PreVidência_-_ hoje o 1NAMPS 
está no MiniStériO da Saúde, mas se reconStituísse o quadro 
ante rio i da Previdência Social V. Ex• vai verificar que há 
um débito histó_ric_o enorme_ da l}nião para com a Previdência 
Saciar E quando eu vi aquilo, estudei as primeiras inforina
Ções- recebidas e vi que elãs eram corretas, eu usei uma expres
são: eu acho que isso aqui deveria ser uma administração 
tripartite também: para o trabalhador, empregador e o Gover
no. Sótibe que nessa ocasião essa infOfinação foi ao jornal 
e o então Governador Carlos Lacerda disse assim: "esse é 

- o Ultimo Ministro de Jango que chega atrasado'.'. Porq_ue eu 
queria uma administraçãO tripart'ite. ~ · · · __ · __ -

Esse é um ponto. 
A_ qu~stão, por exemplo, de relacionar Ç()m 9S episódios 

freqüentes, hoje estanios vendo vinte e tantas .Pessoas indo 
à barra do tribunal para responder pela fraude -essa é uma 
chaga permanente lá - tanto que, quando passamos pela 
Previdência a última vez- e só ~-stivemos lá u!D aii"O.e-Q_Uatro 
meses- fizemos O que agora o Ministro R~inh_old -~t~p~anes 
·está fazendo corretamente. e vai acertar na mosca::-· chamar 
os aposentados por invalidez permanente para fazerem exame 
de saúde. Porque parece brincadeira, parece folclore, mas 
sabe o que aconteceu na ocasião em· que n-ós t~atarn()!f dessa 
matéria1 quando participamOs do Governo ~guei~edo e fomos 
Minístro pela segunda vez, de:SesSete ãnõs depois, na mesma 
Previdência? Um dos aposentados por cardiopatia grave foi 
localiz~d? entr~ os que f~iam a .corrida de ~ão Sil~estre. 

Quando fizemos a retomada dos exames - e a lei proíbe 
que os que têm ma"is de 55 anos possani ser submetidos a 
esse exame; _é oQtr"! _cq_isa e~tranha, __ tendo mais de 55 anos 
a aposentadoria por invalidez é definitiva, não há mais possibi
lidade de nenhum recurso -nós tivemos de saída, Senador 
Camata, 36% q_os _chamados para exa~e que, desde logo, 
abdicaram do direito. Por quê? Vimos que no crescimento 

_do beneticio, que em regra na situação brasileira cresce de 
3,5 a 3,8% ao ano, vimos um cresciinento das aposentadorias 
por invalidez permanente de 27% num s6 ano, o que prova 
claramente que há uma necessidade de repc;l_!_sar. E falamos 
repensar a previdência, deixamos o trabalho lá, deixamos um 
cadastro completo de todos os bens imóveis e móveis da Previ
dência Social e, depois, fomos substituído por um ilustre Se
nhor -parece que hoje estou de má-vontade com o PMDB 
-que também, hoje, é uma das grandes figuras do PMDB 
nacional e que diz ter zerado o déficit da Previdência. Zerou 
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coisa nenhuma. Aquilo que se passou, tentei em todos Os 
momentos debater a matéria. 

O Sr. Gerson Camata -É do PDT. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Ah, não está mais 
no PMDB, está no PDT. É verdade. Mas era um dos mais 
assíduos junto ao Dr. Ulysses Guimarães. ____ ·- __ - -

Então, quilndo a economia começou a reagir, _a partir 
de 1984, quando sofreu aquele problema da recessão econô_
m.ica internacional, e a economia brasileira sendo um econo
mia em alto grau de dependência, automaticamente sofremos 
isso e a Previdência é funçãO matemátiCã de caiXa ... 

O Sr. Gerson Camata- O Plano Cruzado. 

Sen~dor Gerson Camata, o Governo poderiâ pagar logo 500% 
e va1 pagar só 147%, não paga 147% e vai pagar o precatório, 
que vai para o ano seguinte. 

O Sr. Nelson Carneiro -:-.Permi~e V, Ex• um aparte, 
nobx:e Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Estava encerrando, 
mas ouço_ o-nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Os jornais de hoje já têm uma 
declaração do Ministro da Previdência de que fará esse paga
mento a começar do mês de setembro, o que mostra que 
há algum recurso para atender a esse reclamo. 

OSR. JARBASPASSARINHO -,-Isso vem depois. Além O SR. JARBAS PASSARINHO- Está havendo uma 
do crescimento de 1984, vimos que já ia pi~porcionar à Previ- contradição entre o que tem dito o Ministro da Previdência 
dência o equilíbrio das suas despesas com a receita, tivemos e o que repetiu o Ministro da Economia. 
a ação da Nova República, que entrou com 18% de aumento O Ministro da Economia insiste em que não há reCursos 
real de salário no ano, Senador. Um milhão e quinhentos e que, talvez, esses recursos pudessem ser obtidos de outra 
e setenta _mil novos empregos em São Paulo, no início do forma que não a habitual de amealhar recursos para paga
Governo do ex-Presidente José Sarney, nosso _querido com_pa- . mento. Qual seria essa forma'? 
nheiro e, hoje, Senador_da _República. Então, a PreVidência Essa é a questão. Se estivesse eu ainda no Governo tenta
ficou abarrotada de dinheiro através __ do lAPAS, e aí veio ria relembrar tudo que aconteceu, porque o Presidente da 
a impressão de que era mágica de um grande administrador República foi levado a acreditar no que lhe informaram com 
que havia conseguido o equilíbrio entre despesa e receita. tanta segurança. 

APrevidência,apartirdessemomento, deixouo_trabalho Muitas vezes ouvi o Presidente dizer: "Mas não pago 
todo organizado, verificando isso que foi parte do aparte que os 147%, porque me diziam que se eu pagasse cometeria 
V. Ex~ deu ainda há pouco. Dentro de pouco tempo, nós crime de responsabilidade". 
que já estamos agora com_ dois na ativa para poder sustentar Ouvi isso no GOverno. 
um na aposentadoria, nós vamos crescer essa: co~lação de Espero que agora o Governo tenha condições de não 
tal modo que se tomará insuste_ntá_y_~. A França arrebentou se sentir acuado outra vez em relação a uma matériã tão 
e, apesar de ter consertado, lemos nos jornais agora que uma popular, até, porque os 147% são pagos a dez milhões de 
nova crise aparece no problema da Previdência Socíal. mas aposentados; dez milhões já rec.eberam os 147%. Trata-se 
esse é um grande problema que espero que seja objeto, como dos que tinham aposentadorias menos piores, correspondentes 
V. Ex• mesmo disse, de debates nas duas Casas. É preciso a um salário mínimo, que estavam na dúvida entre receber 
repensar com coragem. pela correção do salário mínimo ou pelo INPC pleno. 

Quando saí do Governo, havia uma idéia de fazer a previ- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
dência oficial ficar limitada até três salários mínimos e dos Durante o discurso do Sr. Jarbas Passarinho, o 
três salários mínimos para a frente ser então preVidêllcia priva- Sr. Ep'itácio -Cafeteira deiXa a cadeira da pfesidéiú:ia, 
da complementar. É uma matéria que precisa muito cuidado que é ocupada pelo Sr~ Magno Bacelar. 
com ela, é preciso muito Cuidado porque esse-_é um Pais pobre. 
Eu chamava o INPS, no meu tempo, de um imensa companhia 
de seguro dos pobres, porque, quando passei pela Previdência 
Social pela primeira vez, a média de contribuição era de dois 
salários mínimos. Dezessete anos depois, a média é de três 
salários iníirlmos. - -

O País é pobre, e sendo pobre, não tendo, portanto, 
a possibilidade de fazer grandes diferinientos de Salários -
porque isso é a previdência; difere um salário para recebê-lo 
de volta no infortúnio oti -na velhice, que muitas vezes é uma 
fórma de infortúriiO =- õéSsas--condições se a contr~buiçãc;> 
é pequena, a aposentadoria não pode ser grande. E tolice 
pensar-se que se pode fazer uma aposentadoria altamente. 
expressiva do ponto de vista quantitativo, quando o diferi
mento médio das contribuições é baixo. 

Agradeço o aparte de V. Ex• 
Sr. Presidente, não esperava ter de falar, hoje, sobre 

esta matéria. Quando me inscx:evj pensava falar sobre ela, 
mas n,ão sobre o que está acOntecendo atualmente no País. 

De qualquer maneira, essa é uma matéria:; táinbém, como 
disse o Senador Esperidíão Amin, que- interessa-ao· povo e 
o que espera é que o Governo tenha condições, agora, de 
poder correponder aos 147%, porque se formoS para ·o preca
,tório~ vamos ter, outra vez;- a ilusão de que, como disse o· 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. (Pausa.) 

S. Ex~ declina_ da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. (Pau-

•-) -
S. Ex• não se encontra ern plenário. 
Concedo _a palavra ao nobre Senador (Udclio Portella. 

O SR. LUCÍDIO PORTELLA (PDS - PI. Pronuncfa 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sx:. Presidente, 
Srs. Senadores, a morte de Deolindo Couto, ocorrida no Rio 
de Janeiro, no último dia 26 de maiO, priva a cultura brasilejra 
de um de seus maiores "expoentes. 

Nascido em Teresina, a 11 de março de 1902, Deolindo 
Augusto de Nunes Couto era filho do Desembargador Henri
que José Couto e de Dona Maria Raimu'!l~a de Nunes. Couto. 
Sua trajetória. de estudante brilhante -sem pie aprovado em 
p_r:fmeiró lugar - teve início em SãO LUís do Maranhão: foi 
no Liceu Maranhense qUe ConCluiu o .Gurs.o ginasiaJ. 

Sua votação levou-o a -prestar exame vestibulai- :Para a 
Faculdade de Medicina da Bahia, em 1921, sendo aprovado 
em primeiro lugar. No ano seguinte, transferiu-se para a Facul
dade _çle _Medicina do Rio de Janeiro, onde graduou-se ~~ .. -. 
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1926,_ tendo concluído_ o seu curso com_~'distinção" em todas 
as disciplinas:- _ 

A partir de então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, Deo
lindo Couto desempenhou uma trajetória profissional que, 
até o fim, foi marcada pela competência, pelo zelo e pela 
incessante busca da excelência, em que o rigor Científico ·se 
aliava à sensibilidade de humanista integral. 

O primeirO passo foi a aprovação, !ambéin--em_primeiro 
lugar, no concurso p-úblico para médico do Serviço Nacional 
de Doenças Mentais. A seguir, Deolindo Couto abraçava, 
com denodo e consciência, a vida universi_táriá: Submeteu-se 
a vários concursos para livre-docente e em _todos logrou a 
primeira classificaÇão. Assim, tomou~se Iivre~docente de clíni
ca médica, clínica neurológica e rte.Umlogia das faculdades 
de medicina do Rio de Janeiro, da UNIRIO c da Fluminense. 

Novas conquistas vieram enriquecer o currículo de Deo~ 
lindo Couto. Em 1942, foi escolhido cheia de !8• Enfermaria 
da Santa Casa de Misericórdi?, o_nde, aliás, dirigiu importante 
serviço de clínica médica~ Dois anos depois, após memorável 
concurso no qual se classificou em primeirO lugar novamente, 
assumiu a cátedra de neurologia da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Brasil. 

Deolindo Couto, Sr. Presidente, caracterizou-se, tam
bém, por desempenhar, com in-vulgar brilhantismo, uma dupla 
missão a que se propôs e que poucos, muito poucos, .conse
guem- desenvolver: ao pesquisador somava-se o professor, de 
modo que o conhecimento produzido pudesse ser partilhado 
por um elevado número de pessoas. Assim, o respeitado cien
tista e intelectual exerceu intensa atividade no magistério supe
rior. Na Universidade do Brasil, atual Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, foi membro do Conselho Universitário, 
Vice-Reitor e, firialmente, Reitor. Em âmbito nacfOnlil, atuou 
no Conselho Federal de Cultura e chegou a presidir o Conselho 
Federal de Educação. ·· · · · 

Como cieniisl:á -e- educador, creio ter sido no Instituto 
de Neurologia da Universidade Federal do Ri9_ de Janeiro 
- que ele criou e que passou a ter seu nome por unânime 
decisão do Conselho ,Universitá,rio - que Deolindo. Couto 
mais se notabilizou. Ele fez do Instituto um dos mais presti
giosos centros de_estudos neurológicos -do País. Nele foram 
instalados diversos departamentos, todos,.ele~ da mais alta 
importância: neuropatologia, eletroencefalografia, neurõof
talmologia, neurootologia, fiSiatria,_ -ciiüfgía dis epilepsias, 
neurocirurgia estere_otóxica, neurocardiologia e radiologia em 
neurologia. -

No Instituto, Deolindo Couto criou e promoveu o ex
traordinário desenvolvimento da residência médica ein neuro
logia e em neurocirurgia, além de ter instalado uma das mais 
completas bibliotecas neurológicas do mundo~Erofundamente 
interessado na disseminação do conhecimento,_D~eolindo pro
moveu no Instituto nurneros_o_s cursos de pós-g!"adu~ção, de 
extensão universitária e de atualização Cm neurologia. Idêntica 
preocupação levou-o a organizar diversos congressos sobre 
a especialidade, contando com a patticfpãÇãõ de algumas das 
maiores figuras da neurologia contemporânea. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Permite-me V. Ex~ um 
aparte? 

O SR- LUCÍDIO PORTELLA -Pois não, Senador. 

O Sr- Rachid Saldanha Derzi- Nobre Senador Lucídio 
Portella. V. Ex~ faz, aqui, a apologia de um dos maiores 
cientistas que já conheci. Deolindo Couto- foi n1eu professo~. 

Professor extraordinário. de rara inteligência, de uma capaci
dade de trabalho impressionante. Homem que levantou bem 
alto o nome do Brasil no exterior, porque, pela sua cult~.:~ra, 
pela sua inteligência, pelo seu trabalho, era muito mais conhe
cido no exterior do ql!e dentro do Brasil. Mas quem, realmen
te. o conheceu, essa geração de médicos que aprendeu com 
ele, neste momento, lembra com saudade daquele extraor
dinário homem que foi o professor Deolindo Couto. Congra~ 
tulo-me com V. Ex~ por trazer a esta Cãsã, para que conste 
dos An-ais do Senado _Federal, a vida e a obra desse grande 
e emérito professor Deolindo Couto. 

O SR. LUCÍDIO PORTELLA - Muito obrigado a V. 
Ex' pelo aparte que muito enriquecerá o meu discurso. 

Ex• 

O Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. LUCÍDIO PúRTELLA - Ouço o apa;te d~ V. 

O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador Lucídio Porte lia, 
no momento em qile V. Ex• presta uma justa homenagem 
ao saudoso professor Deolindo Couto, perrnito~me prestar 
um depoimento. Conheci _o homenageado desde a infância, 
na casa_de meu avô Hugo Napoleão, no Rio de Janeiro. Eram 
muito amigos. Tendo privado de sua intimidade posso abordar 
a sua marcante personalidade. Tratava~se de homem extrema· 
mente dinâmico, corretíssimo em suas obrigações. de fino 
trato e muito bom humor. Foi muito bem casado com D. 
Beatriz Souza Gomes, D. Tisse, como a chamávamos. O filho 
do casal, também Deolindo, segiu-lhe os passos na seriedade 
e na competência. Sob o ponto de vista profissional, Deolindo
Nunes Couto foi impecável. Excelente professor e primoroso 
médico. A propósito, convém lembrar que na Avenida Pasteur 
situa-se o Instituto de Neurologia Deolindo Couto da Univer
sidade do Rio de Janeiro, que presta relevantes serviços à 
comunidade. Membro e Presidente da Academia Nacional 
de Medicina e membro da Academia Brasileira de Letras. 
esse piauiense de Teresina era um culto, um humanista. Recor
do-me que, quando, na condição de Ministro da Educação, 
fui à Academia parã. assinatura do convênio que orlgiitõU
a reforma do Solar da Baronesa, CentrO de Estudos e Pesqui
sas, lá estava o professor Deolindo, com o seu espírito ativO 
ao lado de seus pares que o estimavam. Em segundas núpcias 
casou-se com a minha tia paterna, Maria de Nazareth Freitas 
Napoleão. Deixou, pois, irnorredoura saudade. 

O SR. LUCÍDIO PORTELLA- V. Ex• enriquece o meu 
pronunciamento com o- seu aparte, que o incorporo ao meu 
discurso.__ - - -O _ 

A atuação profissional de De.olind.O Couto, assinaiada 
por um dinamismo ímpar, não se deteve nos limites da pes
quisa e da docência. Criou e dirigiu por vários anos a Academi~ 
Brasileira de Neurologia, filiando-a, inclusive. à ''Wold Fede
ration of Neuro.Iogy". Organizou e pre_$idiu O 19 CongresSo 
Brasileiro de Neurologia. _ 

Por fim, Sr. Presidente, Sfs. Senadores, há que se ressal
tar a sua excepcional atuação à frente da Academia Nacional 
de Medicina, eleito sete vezes seu presidente e resporisável, 
entre outros a tos, pela construção de sua nova sede. 

Ao encerrar este pronunCiamento, reverencíá.ndo a me
ri1:6ria -desse ilustre piauiense que honrou, sob todos os ângu~ 
los, a ciência e a cultura de nosso_País, não poderia deixar 
de registra:_r a atuação de Deolindo Couto no_campo das letras. 

Membro da Academia Brasileira de Letras, D_eolindo 
Couto destacou~se como excelente conferencista, como um 
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dos maiores conhecedores da obra de Camilo Castelo __ Branco 
e pela publicação de inúffiCfóinràbalhos importamCs: ::iobre
tudo aqueles voltados_para o desenvolvimento da ciência. 
Dentre os livros qu·e publicou. gostaria de destacar ~·oois 
Sábios Ibéricos'', "O Tremor Parkinsoniano c a Via Pirami
dal" e ··Doença de Charcot Marie Tooth". 

Para concluir. lembro que Deolindo AuguSto de Nunes 
Couto soube representar com dignidade e -~c:)mpctência a ciên
cia e a literatura brasiliir3.- n-o exterior. Representou oficial
mente nosso País cm numeiosos congressos ínterriaclõnais 
de sua especialidade médica. Pertenceu a algumas das rriãls 
respeitadas sociedades científicas e literária§_ mundiais, como, 
por exemplo, a Academia de Ciências de Lisbo_~, a American 
Society ofNeurology, a_Socicté Française de Neurologie. Pela 
dimensão de seu trabalho_, foi agraciado c_om_~diversas condeco
rações dos Estados Unidos e de países da Europa e da América 
do Sul. 

Creio, Sr. Presidente, que ao falecer, aos 90 anos de 
idade, Dcolindo Couto deixa aos brasileiros oJegado_ de uma 
ohra extraordinária e, sobretudo, o exemplo de ser humano, 
cientista e intelectual que a todos Huminã. 

Muito obrigado, Sr.~ Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Lucidio Portella, o Sr~ 
Magno Bacelar deixa a cadeira da presid€ncia,- que é 
ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - CQncedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson CarneirO. - - -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Pre5:id~nte, Srs. Senadores, temos 
aqui comentado muitas veZes, ora aplaudindo, Ora criticando, 
as privatizações_.que têm marcado est_es últimoS:_ ano~_· -Mas 
não posso deixar de ler, para que conste dos Anais, a reporta
gem publicada no Jornal do Brasil do dia 26 de junho, sob 
o título "REFER negocia a venda da Mafersa"''. O iC?I'nalista 
Eleno Mendonça é quem faz a reportagem, que vem ·Cfe -São 
Paulo: 

"'Depois de passar por um dos maiS problemáticos 
processos de privatização, a MAFERSA ~~- ~Yatetial 
Ferroviário S/A está à venda. A empresa deixou de 
ser estatal em novembro do ano passado - há seis 
meses, Sr. Presidente, e já está à venda --, quando 
em leilão do BNDES teve 90% do co:n.trole acionário 
comprados pela Fundação Refer, dos funcionários da 
Rede Ferroviária, o que levou o mercado à crítica de 
que a Mafersa continúaria vinculada ao Estado._ A Re
fer deu lance de 50 milhões- vejam V. Ex.s, foi ven
dida em novembro por 50_ milhões de dólares --. mais 
de 160% acima do valor mínimo, fixado pelo BNDES, 
mas agora está disposta a vender o controle. O negócio, 
provavelmente com um grupo da Europa, deverá ser 
fechado no prazo máximo de 60 dias. A informação 
foi dada ao Jornal do Brasil pelo Presidente da Mafersa, 
Carlos Roberto Doll. Segundo ele, a venda da empresa 
para um grupo privado, livrará a Mafersa do C:Trculo 
de vinculações que o Governo exerce-sobre a empresa. 

"Estamos analisando proposta de parceiros, sobre
tudo externos, o que facilitaria a nossa-atuação no exte
rior", disse. Ele considera que a operação acabará sen
do muito Vantajosa para a Fundação Refer, pois os 
US$50 milhões foram pagos com moeda pobre - tftu-

los vencidos do GovCI.IlO, internos e externos - en
quanto só em patrimônio·se -avaliou US$100 milhões." 

V-ejam V. Ex~s, a Mafersa foi vendida por 50 milhões 
de dólares, 160 vezes menos do que o valor real e, agora, 
vai ser vendida, 7 meses -depois ;:__ s6 o património - por 
100 milhões de dólares - o cioQro, ao invés de 50 milhões 
de dólares. Agora são 100 milhões. 

"É bem provável que a Refer contin~e acionista, 
embora com pequena participação." 

Valor- DoU não quis falar a quantia que a Refer 
está disposta a receber, mas deu evidências de que 
a Mafersa vale mais do que US$100 milhões de patrimô
nio.Temos pedidos em carteiras para três anos, expec
tativa de faturar US$100 milhões neste ano US$30 mi
lhões a mais que no ano passãdo, e de fechar o exercício 

- com lucro." De acordo com o Prêsidente da Mafersa, 
a venda também iria ao encontro da legislação, que 
depois do lance da Re-fer proibiu que fundações.assui
míssem o coiltrole da privatizadas. 

Entre os interessados com maiores chances há um 
g:nipO- americano e dois eurOpeus. A poderosa trading 
japoneSa Mitsuí também mostrou-se disposta, mas que
ria apenas 5% do capital, algo que não permitiria à 
companhia lançar-se ao mercado externo e interno. 

Nos planos da empresa, um novo-sócio poaeria 
alavancar investimentos e dar maior agilidade as nego
ciações comerciais, Co-rri vistas à volta do crescimento. 
"Um do_s grup()s europeus é o que se apresenta-=com 
rp.aiores chai;tces. E~es conheceiri-a Mafersa há tempos. 
já estiveram aqui. --Só posso dizer que Dão são Concor
rentes. Eles fabric;all). produtos complementares", 
adiantou Doll. Ele acredita _que wri sócio exteino tam
bém facilitada a trã.O.sferênci3 de te~ologia.-

O presidtmte--da Mafersa deu a entender que as 
chances são excelentes, e esbarram apenas nos trâmites 
internos do grupo estrangeiro. -

-_Quer dizer, em _nove!I!bro do ano _passado a Mafersa 
foi vendida por 50 milhões de dólares, ou seja, 160% acirila 
do valor mínimo fixado pelo BNDES. Vejam y. Ex•' que 
ninharia representava a avaliação do Banco Nacional de De-
senvolvimento Económico e Soc;ial. . . 

Só este ano ela faturará 100 milhões de_4Ólares e já há 
~mpresas estrangeiras que se prOJ)õê a comprai essa:e~presa, 
corilprãda por 50 milhões de dólares, 7 meses depOIS, por 
100 milhões de dólares. 

Essa é a privatizac;ão.-TemoS que-tef-muito cuidado com 
as sucessivas privatizações. Algumas empresas devem ser pif
vatizadas, mas é preciso ver se-essas p)i_~atizações não são, 
no fundo, negócios triangulares, se, quando a Refer adquiriu 
a Mafersa, em leilão, por 50 milhões de dólares, já não havia 
uma proposta de 100 milhões ou de importância maior dos 
interessados estrangeiros e apenas a Refer foi a intermedi~ria 
entre o Governo, por meio do BNDES, que vendia, e a empre
sa estrangeira, que,_ afinal, vai comprá-:_la. 

Lembro-me que desta tribuna, Sr. Presidente, muitas ve
zes, ouvi Teotónio Vilela qiticar _as operações triangulares. 
Pois aqui pode estar uma! Ao menos pode ser uma operação 
triangular, porque, em sete meses, se converte uma companhia 
vendida por uma insignificância 160 vezes menor do que a 
importância adquirida: 50 milhões de dólares já eram 160 
vezes maior do que o preço ftxado pelo BNDES. Sete meses 
depois, já apura um resultado de cem milhões de dólares 
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e já há candidatos europeus e americanos pleiteando a compra 
dessa mesma conipa-nhia por esse valor. 

Sr. Presidente, sou a favor das privatizações, mas não 
sou a favor; iD.discriminadamente, de todas elas. É preciso 
que se tenha muito cuidado em vender os bens do Estado, 
para ver se são alienados pelo preço justo; se, afinal, não 
é apenas uma operação triangular para transferir para as mãos 
de estrangeiros empre~s nacionais que, como essa, podem 
dar um lucro de 100 milhões de dólares em apenas um ano 
de produção. - ---

Era o que tinha a dizer, complementando as crfticas que 
muitas vezes, tenho feito desta tribuna contra algumas dessas 
operações. 

Durante o discurso do Sr. Nelson Carneiro, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cad~ira çla presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Lucldio Porte/la, Su
plente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) ::_ Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, como Líder. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisãq do ora-<:Jor.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como V. Ex.s sabem, o Amapá 
foi transformado, da condição de Território para Estado, pela 
Constituição de 1988. O último Governador, nomeado por 
indicação do Presidente da República, teve seu nome apre
ciado e aprovado pela Comissão de Assuntos Económicos 
desta Casa. - - - -

O presente registio decorre, conseqüentemente, da apro
vação das contas do último Governador nomeado, o Dr. Gil
too Garcia, o que considerO hiportante, tendo em vista que 
o seu nome foi avaliado e avalizado pelo Senado FederaL 

S. Ex~ fez um governo_ considerado bom, aprova~o pelo 
povo amapaense, e teve, na última semana, suas contas apro
vadas, por unanimidade, pelo Tribunal de Contas da União. 

Ressalto a importância desse fato, uma vez que é, de 
certa forma, uma prestação de contas aos Senadores, que 
foram os responsáveis pelo exame e aprovação do nome do 
Dr. Gilton Garcia, Ultimo Governador nomeado para o Esta-
do do Amapá. · 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - Amazonino Mendes- Áureo Mello 
- Dario Pereira - Divaldo Suruagy - Eduardo ~uplicy 
- Flaviano Melo - Gersop C;!mata ~ Hydekel Freitas -
Iram Saraiva- Jarbas Passarinho -Marco Maciel- Nelson 
Carneiro_- Onofre Quinan. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aureo Mello. (Pausa.) 

S. Ex• não se encontra no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pau

sa.) 
S. EX' não se encontra no plenário. 
Concedo a palaVra ao nobre Senador Aluizio Bezerra. 

(Pausa.) 
S. EX' não se encontra no plenário. 
Conceâo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

(Pausa.) 
S. Ex• não se encontra no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. (Pau

sa.) 
' S. Er. não -se- encontra no plenário. 

. O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Sobre a mesa, 
proJeto que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 95, DE 1992 

Obriga a indústria llutomobüi.Stica a instalar faróis 
com dJspositivo antiof~te em veículos novos. 

O Congress-o Nacional decreta: 
Art. r Todos os veículos de passeio e de carga produ

zidos no País deverão ser equipados com faróis antiofuscantes. 
Art. 29 O órgão competente exatriinará a qualidade dos 

faróis de iluminação dos veículos importados, para que sejam 
observados os mesmos padrões exigidos da indústria nacion,al. 

Art. 39 O prazo para o cumprimento do disposto nesta 
lei é de 18 (dezoito) meses, a contar da data de sua publicação. 

ArL 49: O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de sua publicação. 

Art. S• Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Os meios de comimicaÇão niOStranl, com fre<iiiência, que 
o Brasil tem liderado as estat(sticas, ~m termos de acidente 
de trânsito. É cert_'?!.tar_nbém, que nesta avaliação despontam 
variáveis intervenientes no processo-, tais como a falta de edu
cação para o trânsit~ e de condiçqes do _equipamento_ rodo-
viário. - - - - '--

Assim, muito~!Dbora se reconheça a procedência de que 
o-preparo para a vidá em sociedade urbana não pode-olvidar 
a aprendizagem adequada das leis de trânsito, é fundamental 
admitir, ainda, qUe_os próprios-veículos não possuem condi
·çóes ideaiS pari o tráfego. Quer-pela ObSolescência tecnológica 
da frota, quer pelas condições precárias de trafegal?ilidaçlç_ 
da malha rodoviária, aS nOtícias ffeciüentes de SinistrOs cõnti:. 
nuam a chocar a sociedade. 

Não basta, dentro desse quadro, que o Poder Público 
patrocine campanha para esclarecimento da população, com 
·o~propõsito de minorar os efeitos dessa triste realidade. Urge 
que sejam tomadas ações conjuntas e multidisciplinares. Re
construção erecuperação da malha viária, educação para o 
trânsito, fiscalização do tráfego e-melhoria da qualidade da 
frota são me"didas inegavelmente necessárias para impedir um 
agravamento, ainda maior, dessa situação preocupante, quan
to à qualidade dos transportes. 

Em conformidade com essa preocupação com a rDelhoria 
4os -~guipamentos, é Justo _que a sociedade exija da indústria 
automobilística brasileira a sua contribuição para minorar os 
efeitos dessa conjugação de fatores, que, negativamente, afe;, 
tam a_ efiCiência operativa dos transportes internos. 

Assim, com fulcro nesse pressuposto, de que todos os 
segmentos envolvidos no processo devem: dar sua contribui
ção, apresentamos este projeto, que visa a tomar mais seguro 
o tráfego notumo de veículos. _ 

É fato que já existe tecnologia disponível para diminuir 
os efeitos do ofuscamento provocado pela luz dos faróis dos 
veículos. Ora, se este é um recurso reconhecidamente útil, 
tem o Poder Público, como intérprete dos interesses da coleti
vidade, o dever de ~xigir sua inçlusãQ entre _os ítens de segu· 
rança necessários. 
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Eis, enfim, o móvel desta iniciativa: conferir aos veículos 
as condições essenciais para que se garantiam, cada vez mais, 
níveis de segurança adequados para o tráfego de veículos auto-
motores. _ _ 

ContandO coni- ã compreensão dos Senhores Parlamen: 
tares quanto à procedência e ao acerto desta iniciativa-encare
cemos seja o Projeto _yotado favoravelmente, pois, ass~ pro
cedendo, estar-se-á evitando que nov~s vidas sej~ ceifadas 
brutal e precocemente. _ 

Sala das Sess0es, 30 de junho de 1992. -Senador Márcio 
Lacerda. - -

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania1 

decisão termir].ativa.) ---

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa--se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. V 
Secre~tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 474, DE 1992 

Nos termos do ~rt. 175, alínea o, do Regimento Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim do que a matéria 
constante do item n9 1 sej~ submetida ao Plenário em último 
lugar. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1992. - JúUo Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Em votação 
o requerimento. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. 

Aprovado. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Sr. Presidente, é óbvio que 
aqui se constata a inexistência de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - A lista de 
presença registra- 65 Senhores Senadores na Casa, 

V. E~ poderá pedir verificação, com o apoio de três 
Senadores, e toda a matéria_subseqüente será prejudicada. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Sr. Presidente, então, peço 
verificação de quorum, com o apoio dos Senadores. José Foga
ça, EnéaS Faria, Esperidião Arnin e Irapuan Costa Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)- Solicito aos 
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a 
palavra a V. Ex• 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para questão 
de ordem. Sem revisão do orador.)-Sr._ Presidente, regimen
talmente, V. Ex• não pode deixar de fazer a verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)- Vamos proce-
der à verificação. - - -- - --

Os Srs. Senadores, queiram ocupar os seus lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

O Sr. Esperldiiio Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra a V. Er' - -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para questão 
de ordem. Sem revisão do orador~) -Sr. Prçsiden~e~ r~gimen
talmente, salvo melhor juízo, V. Ex• deverá tomar_ os nossos 
votos e brandir as campainhas. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - V. Ex• tem 
razão. Será feitO assi!J1,,_regimentalmente. 

Lembro aos Srs. Senadores cJ.ue pediram verificação e 
aos que apoiaram, que deverão votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Eduardo_ Suplici 
Eneas Faria 
Esperidião Amin 
Irapuan Costa Júnior 
José Fogaça 
Ronaldo Aragão 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
Jonas.Pinhello 

ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Magno Bacelar 
Onofre Quinat'l. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Votaram Sim 
6 Srs. Senadores; e Não 1. 

- Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 9. 
Não_ há número. 
A Presidência vai sUspender a seSsão por 10 minutos, 

acionando as campainhas, para a chamada dos Srs. Senadores 
a plenário. 

(Susp~nsa às 15h47min, a~ sessão é reaberta às 15h54 
min.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la) -Está reaberta 
a sessão. 

Solicito aos Srs. S~nadores~ que ocupem os seus lugares 
para repetirmos a vOtaÇão. _ 

Lembro aos Srs. Senadores que está em discussão o regi
me de inversão da pauta. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -Tem a palavra 
V. EX' 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem.) 
_:.Sr. Presidente, V. Ex~ poderia especificar qual é a inversão 
de pauta, que está em votação? 

~Ú SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - O item 1, 
para -ser apreciado em último lugar. 

Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aluizio Bezerra 
Divaldo Suruagy 
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Eduardo Suplicy 
Eneas Faria 
Esperidião Amin 
Francisco Rollemberg 
Hugu Napoleão 
Hydekel Freitas _ 
Irapuan Júnior 
Jarbas Passarinho 
João França 
José Fogaça 
Lourival Baptista 
Magno Bacelar 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Onofre Quinan 

VOTAM "NÃO" OS SRS. !!ENA DORES: 
Gerson Camata 
Jonas Pinheiro 
Mansueto de Lavor 
Meira Filho 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR._s_ENADOR: 

Josaphat Marinho 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Vou procla-
mar o resultado. 

Votaram Siril17 Srs. Senadores; e Não 4. 
Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 22 
Não há númerO regüne-n.tal. 
O requerimento fica prejudicado. - -
A matéri3 OOnStailte do item 1 fica adiada por falta de 

quorum. 
É lido o seguinte item cuja votação fica-adiada: 

PROJETO DE LEI DO SENADO. 
N' 26, DE 1991- COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n'? 26, de 199T - Cciriiplemerifãi, de autoria 
do Senador Ronaldo Aragão, que altera a Lei Comple~ 
mentar n' 41, de 22 de dezembro de 1981, tendo 

Parecer favorável, sob n~' 39, de 1992, da ComiSsão 
- de Assuntos Económicos. --

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem a palavra 
V. EX' 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela or
dem.) -Sr. Presidente, peço que conste a minha presença. 
Por motivos outros, não me foi possível Votar.--- --

0 SR. PRESIDENTE (Lucídiu Portella) -Pois não. V. 
Ex• será atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 2: 

Discussão, erri turno úriiCb, do_Projeto' de Lei da 
Câmara n' 1 de 1992, (n' 902191, na Casa de origem), 
que altera dispositivos da Lei n~' 5.869, de 11 de jaJ!eiro 
de 1972- Código de Processo Civil, referentes à prova 
pericial, tendo 

Parecer Favorável, sob n' 132, de !992, da Co
missão 

-de Co'nstituição, Justiça-e Cidadania. 

A matéria ficou sobre a mesa -durante cinco sessões ordi
nárias, a fiin de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II, d, do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESlDENTE (LuCfdio Í'ortella) -Item 3: 

DiscussãO, em turno único, do-Projeto de Resolu
ção n' 26, de 1992 (apresentado pela Comissão_ de-As, 
suntos Econômico_s como Condusão -de seu ParecéT fl9 
Ü52, de 1992), qUe âu!oriz3. a República Federativa 
do Brasil a ultimar a contratação de operação de crédito 
externo, no valor ele _até quatro bilhões, quatrocentos 
e sete milhões de iene_s, junto às empresas Marubeni 
Corporation e MaruOeni Benelux S. A. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, para recebimento de emendas, nos termos do art. 235, 
II, f, do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto~ em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica a-diada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 4: 
Discussão, em primeiro turrio,_ da Proposta de 

Emenda -à ConstituiçãO n~_-2·, de 19_92, de autoria do 
SenadOr Francisco Rollemberg e outros ~en_~<!o_res, qut? 
inclui artígo no- texto da ConstitUiçãO Federal, confe
rindo competência ao Congresso NáciOnill para desti
tuir Ministro de Estado e Secretário da Presidência 
da República. (5~ sessão de discussão.) 

- Em obediência ao disposto no art. 358, § 2' do Regimento 
Interno, transcorre hoje o quinto dia de diScussão da proposta 
e apresentãção de emendas, assinadas por um terço, no míni· 
mo, dos membros do Senado. 

Em discussão a Proposta de Emenda à ConS:títuição n9 

2, de1992, em primeiro turno. (Pausa.) · 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A proposta será iriduídã em Ordem do Dia oportuna

mente, em ~ase d~- votação, em primeiro turrio. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Item 5: 
Discussão. erii -prímeiro· turrio, da Proposta de 

Emenda à Constituição n» 3, de 1992, de autoria do 
Senador Odacir S9ares e outr_os Senado!es, que altera 

--- -dispositivos da Coristiti.J1Çãõ Federal. (5• sessão de dis
cussão.) 

Em obediencia aO disposto noart. 358, § 2~', do Regimento 
Interno, transcorre hoje o quinto dia de discussão da proposta 
e apresentação de emendas, assinadas por um terço, no míni
mo, dos membros do Senado. 

Em discussão- a Proposta de Emenda à Constituição n'' 
3, de 1992, em primeiro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A proposta será incluída na Ordem do Dia oportuna

mente, em fase de votação, em pririteiro turno. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. Volta-se à liSta de ora-
dores~ _ _ _ , - --

Concedo a palavra ao nobre Se.nador Eduardo suPlicy. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronurtc1a o Suplicy, conte comigo na defesa da transparência, da demo· 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. -Presidente cracia e da cidadania. Muito obrigado. 
Lucídio Portella, Srs. Seri3.dores, antes de passar ao temà Trata-se de uma forma original que a Telesp abriu não 
do meu pronunciamento de hoje, relacionado aos -editoriais apenas ao Partido dos Trabalhadores, mas obviamente a todos 
de O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo sobre a· renúncia os· Partidos políticos. Em cada município, para as eleições, 
do Senhor Fernando Collor de MeDo, gostaria de dar uma será reservada a mesma possibilidade. Claro que numa eleição 
notícia importante aos· meus colegas do Senado, relatlva;rnente presidencial, por exemplo, em 1994 poderíamos nos utiliur 
a um novo processo de levantamento de fundos para campa- de um sistema semelhante. 
nhas eleitorais que pioneiramente passamos a instit~ir no Bra- o Sr. Gerson Caioata _ Permite-me um aparte, nobre 
sil, mediante entendimentos entre o Partido dos Trabalha- Senador? 

, dores e a Telesp. . 
Muito se tem falado a respeito de abuso do poder econô- O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra, Sena-

mico nas campanhas eleitorais, objeto de express~o do Sr. dor Gerson Camata. 
Paulo César Cavalcante Far!_as a respeito da hipocrisia, segUn- O Sr. Gerson Camata - Em primeiro lugar, Senador 
do a. qual diversos candidatos de partidos políticos levantam Eduardo Suplicy, desejo cumprimentá-lo pela idéia. Efetiva
recursos. Seria extremamente importante que tiVésSemos ·pro- mente, em matéria de campanhas políticas, V. Ex~ abre um 
cedimentos os mais transparentes e abertos para que, de acor- novo capítulo na História Eleitoral do Brasil. Li a entrevista 
do com a legislação eleitoral e partidária, possam os cidadãos de V. E~ nos jornais dizendo que, temúnada a campanha, 
contribuir para as campanhas eleitorais dos candidatos, levan- divulgará ou entregará à Justiça Eleitoral a lista de todos 
do em consideração as idéias, as proposições de cada partido os que.coíítribuíram com a respectiva importância. Ao m€:sino 
e de cada candidato e a contribuição que cada cidadão, como tempo, V. Ex' fará uma campanha cristalina, límpida. O núme
pessoa física: e não coino pess-oa·jurídica, resolva dar àquele rode contribuintes será tão grande e a importância maior, 
candidato em cujas proposições acredita. também, é tão pequena que não ocorrerá nenhum comprome-

Como resolver c;:sse problema da forma eficaz, da forma timento de V. Ex• Senador; nunca duvidei da honradez e 
mais numerosa possível da maneira a se conseguir_ grande da seriedade de V. Ex• às quais todos nós, aqui, somos teste
número de contribuições relativamente p_equenas, modestas, munhas. Quanto mais o conheçemos, mais proclamamOs essas 
cada uma, ou de acordo ·com as posses, rendimentoS de cii03. - virtudes. Contuçlo, no Espírito Santo,__ n~ campanha pãssada 
cidadão? para Governador, o Partido de V. Er fez algo menos original: 

Recentemente, na campanha eleitoral dos Estados Uni- colocou uma banquinha numa praça, na cidade de Vitória, 
dos houve um candidato, o Sr. Perot, que conseguiu e:rltUSiâs~ pãiã vender chaveirinho de matéria plástica. Em termos 
mar a muitos cidadãos, dizendo que gostaria de ter contri- atuais, cada chaveiro custaria mil cruzeiros. O PT saiu com 
buições de 10 dólares cada uma, em que pese seja o Sr. Perot uma campanha luxuosa, riquíssima: ouidoors, ãbertura de pro
pessoa de_ grandes posses por ser um empre-sário _do se to r gramas de televisão feitos em São Paulo_-:-:- foi a_- Campanha 
petrolífero. Através de um sistema d~ chamadas telefónicas, mais rica que o Estado_ do E_spírito Santo já viu! Foi divulgado 
conseguiu com que grande número de pessoas coiiidb\.l_íssem nos jornais que o PT era o único Partido que não aceitava 
para a sua campanha e hoje ele é um forte candidato à presi- iras; ele fazia campanha, vendendo chaveirinho na Pr~ça Oito. 
dência dos Estados Unidos. Ora, esses chaveiros davam tanto dinheiro para a campanha 

Estivemos pensando ser isso possível no Brasil, onde 0 do PT que o Sr. Antônio Ermírio de Moraes ve-nderia as 
sistema de telefonia é relativamente avançado e se está inves- suas fábricas e instalaria banqui.nhas para vender chaveiros, 
tindo significativamente no setor de telecomunicações, no se- tão l~crativa era aquela atividade naquela campanha. Ao cum
tor de telefonia. primentar V. Ex•, quero condenar essa mentira que o PT 

Procuramos o Presidente da Telesp, Dr. Marco Antônio 
Castelo Branco, com o objetivo de averlguannos a possibi
lidade da realização de um convênio, através do qual qualquer 
cidadão pudesse dar uma contribuição à campanha eleitoral 
de um partido~ utilizando-se de um simples discar. de um 
simples telefonema. O Presidente da Telesp acolheu a suges
tão e, na última sexta-feira, assinamos um- aCordo pioneiro 
no Brasil, que funcionará da seguinte forma. Qualquer cida~ 
dão, no caso paulistano, residente em São Paulo, que queira 
contribuir para a campanha do candidato do Partido do Traba
lhadores, Eduardo Matarazzo Suplicy, a Prefeito. poderá fazê
lo discando o núm_ero: 08001313, seguido_ de <lois dígitos que 
podem variar de quatro maneiras: 05, se á contribuição for 
5 mil cruzeiros; 10, se a contnbuição for 10 niil cruzeiros; 
50, se for 50 mil cruzeiros a contribuição e ~Ç-~ qUe é a maior 
possibilidade, se a contribuição for 90 mil cruzeiros. 

pregou no Espírito Santo, pois, em termos de hoje, não arreca
dou nem 1 milhão e meio de cruzeiros e fez uma campanha 
de bilhões de cruzeiros. Essa atitude original, aberta, cristalina 
de V. Ex•, deveria ser sugerida, inicialmente, ao PT do EspíritO 
Santo para que não tente mais enganar a população. O candi
dato petista foi o quarto colocado, porque o povo viu que 
uma banca de chaveiro não poderia conseguir tantos recursos 
para a campanha do Partido. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Não conheço os detalhes 
da campanha do Partido- dos Trabalhadores pani o Governo 
do Espírito Santo; mas, se realmente houve o que--v. Ex' 
aqui denota, Senador Gerson Camata, gostaria que--o PT ali 
procurasse corrigir tais procedimentos. De fato, é_meu com
promisso na campanha fazer com que as contribuições sejam 
abertas, de pessoas físicas, transparentes. 

Gostaria de comentar uma breve nota que saiu na revista 
VeJB, Da SeçãO "Radar"~ desta semana, quando se informou 

Ao discar, por exemplo, 08001313 e 10, o cidadão estará que, no Restaurante Casserole, houve contribuições no valor 
contribuindo com o correspondente a 10 mil cruzeiros. Na de 10 rrtiJhões de cruzeiros para a campanha do PT, por parte 
ocasião da discagem, o cidadão ouvirá uma gtãVação com -- de alguns pequenos e médios empresários, inclusiv~ da cons
·a minha fala muito breve, de 7 segundos, dizendo: aqui é trução, e de alguns operadores do mercado financetro. 
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De fato, na últinia semana, houve um almoço com cerca 
de 45 pessoas, em que cada uma pagou, como ·pessoa física, 
250 mil cruzeiros_ como contribuição. São pessoas que acredi~ 
tam nas proposições que tenho defendido. Convidei, inclusive, 
tanto o jornal O Estado de S. Paulo, quanto a Folha de S. 
Paulo, para serem testemunhas do almoço. No último domin
go, na minha própria residência, 200 pessoas compareceram, 
pagando 100 mil cruzeiros cada uma, também com a imprensa, 
que foi cOnvidada para registrar os fatos; todos o~ nomes 
das pessoas foram registrados, assim como as suas contri_: 
buições como pessoas físicas: isto, evide~t~me_n,t_e,_para possi
bilitar até o primeiro pa-gamentO de-sse siste-ma que desejamos 
ter como forma de contribuição, com a maior _capilaridade 
possível. O objetivo-era conseguiiobter juntO a dezenas, senão 
centenas de milhares de pes~oas_, co~~ribuiçõ~s desde 5 -~~1, 
10 mil, 50 mil a 90 mil cruzeiros. ObYiamente,_ as pessoas 
que se entusiasmarem pelas proposições defendidas por mim 
e pelo Partido dos Trabalhadores, poderão discar diversas 
vezes. 

O Sr. Elcio Alvares- Permite-me V. Ex~ -~m_aparte, 
nobre Senador? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço V. Ex•, Senador 
Elcio Alvares, com muita honra. 

o Sr. Elcio Alvares- Senador Eduardo -S_UpliCy, o seu 
discurso traz a plenário um tema que· éstá seri4o objeto de 
muita discussão- a níVel nacional. Estive prese-nte à sessão 
da Comissão Parlamentar de Inquéiito que ouvi~ q Sf: Páulõ 
César Farias e· tive 'o desprazer de ouvi-lo, até com u~a certa 
dose de hipocrisia, eu diria, porque ele fez a _acusação genérica 
de que todos nós somos hipócritas, quando admitimos o siSte
ma de campanha dentro do qu~--~e_t_~-~~ina_ 3:,a~u~ll~g~~l.aç~2 
eleitoral. QuiS dizer o -Sr. Paulo César Fafiás que a- grande 
maioria dos políticos professava uma declaração de despesas, 
e, na realidade, o custo excedia em muito mai~. Até certo 
ponto, isso é verdadeiro infelizmente; mas qufs o Sr. Pau~o 
César Farias fazer um envolvimento geral. Na qportunidade 
em que V. Ex~ coloca este tema relativo aos cuida~os ~~ 
sua campanha, gostaria de trazer aqui, principalme-nte agora 
que vamos debater a situa~ão dos Partid«?s br~~ileir~s através 
do substitutivo do Senador José Fogaça, um ponto para o 
qual convoco a- atenção de V. Ex• Niriguém pode realizar 
urna campanha em São Paulo -.e V. Ex~ há_ de me pe:çdoar, 
Senador Suplicy - fazendo um comitê central de qespe~as. 
Acredito, sinceramente, que a um eventO pafr_q_Cin~Ço por_ 
V. Ex•, que é Uin grande líder no seu Estado, iriam rpilhares 
de pessoas. Mas, mesmo que elas contribuíssem_ com cem 
mil cruzeiros cada uma, não se teria, de maneira ~ne_nhuma, 
numa campanha majoritária para uriia- éídãdi-eStado Comó
é São Paulo, a arrecadação necessária para- ma_ntê-la num 
nível de competição, principalmente quando um dos seus ad
versários é um dos maiores espertos políticos em matéria ~e_ 
marketing, que é o Sr. Paulo Maluf. 

O SR. EfiU!RDO SUPLICY- Foia o Sr. SúviOSàntos: 

O sr. Elcio AlVares--Exatamente :-E-u gostari_a de chamar 
a atenção de V. Ex~ - e sei da sua honestidade, por isso 
estou falando - para uma notícia- que- Ii outro dia - faço_ 
este comentário'·oom Inuita sinceridade: a de que a agênci~ 
de V. Ex~ seria a mesma que trabalha para a Prefeitura de 
São Paulo. Não sei se os joioais publicaram ~sso, mas Ii a 
.matéria em algum lugar. Considero muito justo até que, den-

tro desse ~istema eleit9raJ que está aí, pessoas que têm admi
ração pela sua campanha, pela sua postura democrática, pela 
sua dedicação de S_enador, venham a colaborar, mesmÇ) qº~ 
essa c;:olabor;ação não esteja rigorosamente dentro das normas 
de campanha. É inteiramente sobre-humano para qualquer 
candid(!to a vot_o majoritário, seja _S~Jlaclor, governador ou 
prefeito, controlar os gastos de uma campanha. Posso falar 
istQ_-ª-y· E_X-', pois fiz uma campanha relativamente modesta 
np Espírito Santo. Mas.o_custo de um programa de televisão 
ou da q>nfecção de um~ villll_~ta é assll.stador. Portanto, Sena
dor Suplicy, considero válido - se é verdadeira a notícia 
-_que a agê.p.cia que vai trabalhar para V. EX" seja a ~p.~sma 
que tn:~-bªlha para a Prefeit~ra, Porque além do aspecto profis
sional ----:-_e a agência deve ter essa qualificação, pois deve 
ser -ÇQQ$tituída de simpatizantes do Partido de V. EX' - vai 
haver em torno do seu nome uma mobilização. Creio, então, 
que- V. Ex\ que tem mantido uma atividade inteiramente 
honesta e cristalina_ nesta Casa, não precisa ter essa preocu
pação. Seus amigos vão acorrer, a_ssim como acprrerão os 
amigos de outros candidatos._É importante, Senador Suplicy, 
para que amanhã não venhamos ouvir o Sr. Paulo César Farias 
dizer que todos somos hipócritas, darmos à legislaçã9 e~eitoral~ 
conforme já está sendo apregoado pelas lideranças válidas 
deste País, a plasticidade necessária, para que cada simpati
zante de V. Ext, sem qualquer sombra de desdouro, possa 
participar da sua campanha não só com entusiasmo de eleitor, 
mas, muito maiS ainda, dentro da relativiâade da&: Suas posses, 
com a contribuição financeira ou material necessária, de forma 
que o nome de V. Ex• tenha o julgamento ser~no do eleitorado 
o do seu nível de comportamento, da sua ação polítiCa, d~ve 
ter uma razão dentro do seu íntimo; mas considero perfeita
mente dispensável hoje, no atual sistema eleitoral, esse tipo 
de cuidado, porque, na realidade, enquanto não modificarritõs 
a lei que disciplina os gastos das campanhas eleitorais, vamos 
ter no Brasil, a exemplo do que vem acontecendo há muito 
teiDj:;O, declarações de despesas que não correspondem à reali
dade. Pior· ainda, Senador Suplicy, às vezes, até à revelia 
do candidato, são alocados recursos que somente são conhe
cidos num cJ_eterQ)inado momento ou quando o cidadão, para 
se insinuar junto ·ao C:arididato vitorioso, apregoa que foi um 
destacado colaborador de forma material. Então,-eu- gostaria 
de dizer a V. Ex~. com o respeito que sempre -mereceu, qUê, 
infelizmente, a legislação brasileira obriga homens como V, 
EX' a declarar eventOs que são carreadores dos seus recursos. 
Mas, de qualquer forma, temos que reformar, temos que revi
talizar a legislação eleitoral para permitir que os candidatos, 
com a maior sobranceria e tranqüilidade possível, possam 
fazer suas campanhas sem precisar aparecer perante a opinião . 
pública, _como falou o Sr. Paulo César Farias, como políticos 
hipócritas que não declaram os seus verdadeiros g~stos. Cum
primento V. Ex• mai-s uma vez por esse cuidado exemplar 
de deixar_ sua c~mpanha com a liquidez_ e a_ trai_lsparência 
necessárias. _Mas Iaffiento profundamente que, hoje, a legisla-

- ção brasileira coloque em todos nós uma pecha que não é 
saudável: a de políticos -que fraudam a legislação para justifi
car, às vezes- quem sabe?- gastos escusas de uma campa
nha eleitoral .. 

O SR. EDUARDO S.UPLICY - Serrador Elcio Ãlvares, 
de fatO, vou torna_r inteiramente_ transparerite, e é o desafio 
que tambél!l_proponho aos meus competidores, todo o lado 

. de receita e de despesª-~- da ~_!llpanha. É fato que pretendo, 
aO final da campanha, colocar para o TRE e para a opinião 
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pública toda a lista de colaboradores e respectivas contribui
ções, inclusive por esse sistema. Inclusive por ·esse-sistema 
da Telesp, e isto vai se tornar muito mais fáCil, porque ca-da 
cidadão assinante, com CPF junto à Tele~p, aparecerá. É 
claro que alguém poderá ir na residência de outro e falar: 
"Olha, vou lhe emprestar aqui 5, 10 mil cruzeiros, e depois 
você, por favor ... " Quem sabe, uma pessoa sem telefone vai 
fazer isso, e aí teremos uma limitação. "~"=~ - --

Aliás, a direção do Partido dos Trabalhadores, na cidade 
de São Paulo, colocará, a partir de sexta~feira próxima, nas 
ruas, um painel no ·centro de São Paulo, com -a-demonstração 
de receitas e despesas da campanha eleitoral, e isso-ficará 
aberto para a opinião pública. As primeiras receitas que esta
mos tendo referem-se às necessídades de pagamento do comí
cio qUe o Partido dos Trabalhadores fará, de lançamento da 
minha candidatura a·Prefeito, do Vice, Gii:rriercindo Milho
roem, e de todos os candidatos a.vereador, domingo próximo, 
às 14 horas, no Vale do Anhangabaú, para ·o qual convido 
V. E~ e os demais Senadores presentes. 

O Sr. Elcio Alvares- Senador Eduardo Suplicy, só gosta
ria de aditar ao meu aparte um pequeno eSclarecimento, para 
verificar V. Ex•- que tenho razão no que ~stou afirmando. 
o·ã.itimus de v: Ex• é o mais demo-crático e Saudável possíVel. 
Agora, a legislação não Vãi permitir que V. -Ex+ haja dessa 
forma. Porque, de acordo com a lei que disciplina oS gastos 
de campanha, o seu Partido tem que declarar antecipadamente 
o limite das suas despesas. E vamos admitir ·que a sua campa
nha, que deve ter uma receptividade popular muito grande, 
receba um volume de contribuições muito acima do limite. 
Então, V. Ex~ não pode comparecer ao Tribunal Eleitoral 
declarando despesa além daquele limite. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Há uma solução para 
esse problema. 

O Sr. Elcio Alvares_- Então V. Ex• me esclareça, porque 
nãO sei a sOlução. -

O SR. EDUARDO SUPLICY - Se eu ~eceber contri-·. 
buições a m'ais pá-ra estã campanha, eu emprestarei para a 
campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, em 1994, 
e transmitirei ao TRE: Tão grande foi o en"tuSiaSinO de meus 
eleitores que servirá até para a próxiina campanha, se o TRE 
disser que não posso ga·star além de um certo limi~. que 
certamente vou respeitar. ---

0 sr. ElciO AI.V&re~-=--~aS 'Y_. E~~ v_ai me permitir--que 
seria um artifício, :Põrque, Da Verdade, eu posso ser eleito~ 
do Senador Eduardo Suplicy e não querer votar em Luíz 

-!®.ciO Lula da Silva. Assim, aquele que estã dando dinheiro, 
evidentemente, não está dando dinheiro para Lula, está dando 
dinheiro para Eduardo Suplicy. Acredito que es·sa é a ptática 
que o seu Partido vai adotar. Mas, dentro da legislação eleito
ral que obriga estabelecer um teto, V. Ex~ não va1 fer êldto. 
Infelizmente, ria hora de declarar as suas despesas, Senador 
Eduardo Suplicy, vai ter que reduzir para compatibilizar com 
o teto determinado a seu Partido. 

--.. .•. --

Com respeito ao outro ponto mencionado -por V. Ex~, 
eu gostaria de ressaltar que a Prefeita Luiza Erundina de 
Sousa foi píori.eira no Brasil em realizar licitação para contratos 
de publicidade. A empresa vencedora, se não me engano, 
foi a MPM, que, por sua vez, contratou primeiro orna empresa -
produtora de vídeos e, depois, acho que essa produtora de 
vídeos,_ se não me engano~ ela se constituiu em outras, se 
âividiu em duaS outras sociedadeS. 

Já no que diz respeito à produtora de vídeo, Senador 
Elcio Alvares, que foi contratada para fazer a minha campa~ 
nha, quero ressaltar que para isto também, por minha propo
sição, Senador Elcio Alvares, promovi uma espécie de carta~ 
convite a oito difei:entes produtoras de vídeos que se interes
saram em fazer a produção, e pedi uma comissão de três 
membros, especializados no assunto da coordenação, que exa
minasse a melhor propoSta de preço e qualid3.de. E foi desig~ 
nada uma produtora, cujo diretor de fato era um dos que 
colaboravam para a MPM, que não é a empresa vencedora 
- a MPM era a empresa vencedora mas não a produtora 
de vídeo por ela contratada - mas em função da qualidade 
e do preço. --

0 Jornal do Brasil registrou que o preço que estaria sendo 
cobrado pela produtora, da ordem de 700 mil dólares, era 
bem_menos do que o preço cobrado por produtoras de outros 
candidatos que estavam cobrando um milhão e_ meio, dois 
milhões de dólares ou algo assim. QuerO iess~tar_que, tendo 
já dialogado com diversas empresas produtoras, das oito que 
apareceram, colocamos que o limite nãõ poderla ser muito 
acima disto. Mas foi em função da qualidade da produtora 
que ela foi escolhida por uma comissão e da forma mais 

aberta e independente possível. Vamos fazer, sim, um procedi
mento correto. O preço não é tão alto, porque dissemos que 
não poderíamos ter sofisticações muito grandes como, talvez, 
outras produtoras.· O Jornal do Brasil diz que há como que 
um cartel dessas empresas produtoras pedindo preços altíssi
mos. Então, sei que o preço cobrado está razoável, es~á muito 
de acordo com aquilo que foi rigorosamente observado, inclu
sive, foi transmitido, por questão de qualidade relacionada 
a preço, às demaís empresas que ofereceram os seus serviços 
por causa da relação qualidade/preço. Portanto, o procedi
mento foi o mais aberto e transparente possível, Senador Elcio 
Alvares, para a escolha da produtora. 

O Sr. EJcio Alvares - Senador Eduardo Suplicy, se me 
permitir, retorno pela terceira vez para enfatizar um outro 
ponto. (assentimento eleitoral): horário de propaganda gra
tuito na televisão. Hoje em dia,_o ón~s maior de um candidato 
é pagar a montagem de um programa de televisão. Então, 
acho que este ponto também a legislação deve esclarecer, 
porque há candidatos que não têm condições de contratar 
uma empresa que cobra um milhão de dólares para editar 
programas. E hoje, apesar da balela do horário gratuito, na 
verdade os candidatos têm um ónus financeiro quase que-illsu- -
portável. Entendo que o candidato se não tiver um respaldo 
popular muito gra-nde, como V. E~, ou se não tiver condições 
financeiras, Vai ser muito difícil, com a atualle gislação eleitoral 
e com o sistema que está aí, disputar eleições majoritárias 

O SR. EDUARDO SUPLIC'Y- Se chegannos a tal ponto de Senador, de Governador ou de prefeito de grandes capitais, 
excepcional de contribuições acumuladas acima do penniti<~o como V. Ex• está disputando. Então; um dos aspectos que 
pelo TRE, claro que vou respeitar e af haverá uma forma eu quero chamar a atenção, também, é o de que, __ como esse 
de distribuir, então, aos contribuintes, ou então pensaremos debate vem para o plenário é que a farsa do horário eleitoral 
jUntoS~ Senador Elcio· Alvares, quem sabe _contribuindo aos ~ gratuito precisa acabar. Um dos instrumentos m~s caros da 
cofres da prefeitura para que a adminiStração se] a até melhOr. política, hoje, é a veiculação da mensagem através das estações 
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de televisão. EntãO, acho que V. Ex', no momento em que 
esse debate chegar aqui no plenário, vai cbnosco se perfilhar, 
no sentido de tornar impositiVa a participação dos candidatos 
do horário gratuitO sem ônus para os candidatos, porque isso 
desequilibra. Sabemos muito bem que o candidato que tem 
maior poder económico faz a vinheta mais sofisticada, faz 
a produção de programa mais elaborada e mascara a opinião 
pública, impedindo que a opinião- pública tenha, ao vivO, por 
inteiro, o retrato do seu candidato. 

O que se nota com_ clareza é que o exercício do t~áficO 
de influência pelo Sr. Paulo Cesár _Cavalcante Farias está _ma~s 
do que evidenciado, assim como também o extraor_óiuáriQ 
acúmulo de_seu patrimônio,- ulna vez que, até há alguns anos, 
recolhia cerca de cem mil dólares por ano ao Fisco e, neste 
ano, recolheu um_ milhão_ e meio de dólares, três _bilhões e 
oitocentos milhões de cruzeiros. -_ _ _" _ . 

Disse, também, perante a CPI, que este ano havia adqui
rido uma outra empresa pelo valor de quase quatro bilhões 
de cruzeiros, o que significa que eSse senhor conseguiu acurou-

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Elcio Alvares, lar extraordinário património em dois anos e meio em que 
eu sou a favor de que as despesas fundamentais de ciunpã.nhas a maioria dos_ brasileiros não teve seqUer a poSsibilidade de 
políticas, como ocorrem em outros países, possam ser realiza- aumentar seus rendimentos e acumular património. Como 
das, incluSive, por financiamento do poder público, para de- se sabe, o Produto Interno Bruto médio no Brasil, per capita, 
mocratizar ao máXimo as oportunidades aos candidatos e aos decresceu, em dois anos e meio, e a maneira segundo a qual 
Partidos políticos. o Sr. Paulo César Cavalcante Farias enriqueceu exhaordina-

Gostaria ainda de ressaltar uma característica deste siste- riamente foi, obviamente, pelo seu relacionamento com erga
ma, que vai se chamar Tele-Suplicy: o contrãtó_-db PT juntO nismos goVernamentais. 
à Telesp - novamente reitero, aberto aos demais Partidos Torna-se cada veZ-mais difícil ao Presidente da"l~.epública 
políticos -que haverá uma reserva de 5% das contribuições deixar de condenar essa prática. Nas diversas ocasiões em 
efetuadas, que serão recolhidas ao final do mês, quando se que o President~ da ~epública, no último mês, usou da pala
paga a conta de cada assinante, para que, caso algum contri- vra, não condenou nem menciono_u em_montento algum, espe
buinte que diga à T elesp que não reconhece como voluntária cifieàmente; ou desautorizou i:iOmina.Iinente_ o Sr. PaUlo- Cé!úlr-,
a sua contribuiçãO, tenha direitO à devolução, para que as Cavalcari.te FariaS-a realizar_ isso que está-sendo Objeto da"
coisas se tornem também as mais transparentes, abertas e Cóin.isSãq: Pãrla.mentar de In_quérito. 
voluntárias possíveis. Hoje, os dois dos principaiS jornais do País, a Folha de 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não poderia ·deixar hoje S. Pilulo e o ~stado de S. Pa:ulo, fazem uiiia- recomendação 
de comentar um fato grave decorrente da revelação pela revis- ao PresiQ.ente da República. - - --
ta IstoÉ, do depoimento do Sr. Francisco EriPerto França, Dada a !m_portância desses editoriaiS, ·vou ler trechos de 
motorista da S~ Ana Maria Aéioli Gomes de Melo, depoi-_ ambos. Primeiro, o editofiã.r-de o Estado de S. Paulo: '"As 
mento esse que revelou, com alguns documentos, que a S~ hipóteseS que restam": 
Ana Maria, com o nome Maria Gomes, pagava as despesas Em vez de reagir com a ira santa dos ofendidos em Sua 
da Casa da Dinda através de contribuições que incluíam as honra pessoal e na dignidade do cargo, o Presidente da Repú
do Sr. Paulo César Cavalcante Farias. - blica pediu prazo ao Ministério -Dão à Nação! -:-parares-

Obviamenie, vamos ouvir, hoje à noite, o Presidente pender às últimas acusações que lhe foram dirigidas. As 48 
Fernando CoUor de Mello que vai dar explicações a respeito. horas que S. Ex• solicitou domingo último estão correndo 
Mas não param, Srs. Senadores, de vir à tona as notícias ecomelasseavolumamosrumoreseasinterpretações,sobre
comprobatórias do exercício do tráfico de influência pelo Sr. tudo estas. Qualquer que seja a explicação que o Chefe de 
Paulo César Farias. Estadopossa da~, dificilmente_ conseguirá reverter o clima 

Ainda hoje, o jornal O Globo revela aquilo que foi objeto de indignidade frustração que tomou conta dq_ País, que não 
de documento entre à CPI pela Telesp, ou seja, as ligações consegue mais suportar uma situação em que uma notícia 
telefónicas, do período que está sendo analisado, do Paulo de jornal ou revista traz novos indícios, alguns verossímeis, 
Cé C I p · - · 6 - S p 1 outros evidentemente sem fundamentação, das ligações do 

sar ava cante anas-e seu escnt no em ão au o, para Sr. Fernando Collor de Mello com o Sr. Paulo César Farias:--
as mais diversas Organizações governamentais, seja para a ---~ -- ... -.,.. - - - - -
Presidência da República, a Presidência do Banco do Brasil, A crise, alguém jf-diss;, não nasceu de dentro do sistema 
a gerência de crédito do Banco do _Brasil, a_ Presidência da político; ela .o atinge porque a pessoa que está em causa é 
Caixa Económica Federal-.a Diretoria Financei!a da Caix_a · o· Presidente da República -mas, a rigor, ·a crise foi defla
Econômica, a Presidência da FUNCEF -Fundo de Pensão grada por uma questiúncula familiar e negocial. Esse simples 
dos Funcionários da Caixa Ecortômica Federal, o Ministério fato escarnece da Nação, que vê a sorte de suas instituições
da Saúde, a Central de Medicamentos, a Secretaria da Habi- entregue à solução (ou falta dela) que se der a um negócio 
tação do Ministério da Ação Social, o Ministério da Ação mal condu~ido. Pobre do país em que a Presidência da RepU
Social, e assim pór diante. Exatamente todoS _aqueles órgãos - blica é posta em xeque por qUestõ_es particulares. 
sobre os quais pairavam as suspeitas, os indícios de influência Suas ins1 .i.çôeS sucumbirão aos salvacionismos tradicio7 

muito séria do Sr._Faulo César Cavalcante _Farias. Ali estão naiS-,--dos quais ainda a Nação guarda penosa memória, a 
as ligações telefónicas, o que evidencia que o Sr. Paulo César menos que um sbbressalto nacional possa fazer que os anseios 
Cavalcante Farias em seu depoimento, na CPI, faltou com de moralização da coisa pública sejam atendidos. 
a verdade. Aliás, faltou com a verdade também quando disse O processo que vivemos tem características sui generis, 
que não mantinha relações próximas com o Sr._ André Gomes a começar por essa que apontamos atrás, de a soberania e 
Mena, aquele apontado como residente no exterior e que, a digilidade da Presidência da República serem conspurcadas 
segundo o Sr. Pedro Collor de Mello, administrava muitas pornegóciosprivádos. Acrescequeaoserecusarareconhecer, 
das empresas e dos interesses do Sr. Paulo César Cavalcante _desde o início, as ligações ql!-~ notoriamente o prendiam ao 
Farias. Sr. Farias- dando assim azo -a que se_ sUpusesse que teria 
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o que esconder-, o chefe do governo foi aos poucos fechando dacfe brasileira_ assiste, angus-tiada e estarrecid~, ao completo 
os caminhos que lhe permitiriam vencer, ainda que oo-m--=sacri- colapso da credibilidade presidencial. 
ffcio, o empenho daqueles que contra ele se lançaram, movidos O PreSidente Collor não possui, hoje, condições de gover
oão tanto pela preocupação de salvaguarda da RepúbHca:, nar o País. A questão deixa de incidir exclusivamente sobre 
mas de realizar um projeto político em que as _liberdades os aspectos éticos de sua conduta à frente do Governo. Sobre 
democráticas podem ser violentadas. _ ··-· __ ____ . .e:st~,_ree?çm as maís fortes_-áuspeitas, trata-se ainda de e-sela-

O carátei todO_ especial -desse proc~sso reclama que a~ rece_r com_. rigor e isenção o grau de seu envolvimento com 
posições sefairi iàffiadas CoiD:Cfareza.-ETiclua:õ.to aS: denuncias os escând~los que, di~_a dia, repetem-se e se avolumam, para 
se limitavam à polémica rastaqüera entre irmãOs~ e-ra iridiSpen- indignação da opiiliãó -pública. Mas o problema deixou de 
sável recomendar que !ivessem cuidados com os pío~cedimen- ser ape-nas jurídico ou moral. Passou a Ser político: Num mo
tos. Quando, porém, ós fatos ultrapassaram o circulo do clã, It!-5=!1~-º- de crise e·conômica ·e- ·social profunda, o País não tem 
ou das famílias, e ganham densidade nacional, porque atingem governo. - -- -
moralmente a Presidência, é necessário__reconhecer que a qu_a~ Temos, na Presidência da RepUb~ca, uma figura acuada. 
lidade_do processo mudou~ A Comissão Parlamentar_de_Jp_Cj_ué- A sociedade não majs confia em sua-palavra. Não mais espera 
rito para ãpurar a ilicitude dos atos do Sr. Paulo César Farias do_ Presidente nenhuma atitude. 
pode até não avançar um só passo mais; os eíeltõS_que as Nenhuma atitude, exceto a da renúncia. 
investigaÇõeS e -as denúncias poderiam ter produzido sobre Trata-se da única alternativa capaz de assegurar de ime-
o· sistema político já são viSíveis. O ménoS·gr·ave delé:s, se diato a gove-mabili,dade do_País. A crise chegou a seu ponto 
assim podemos dizer, é--q"ue-a eConomia do País ·caminha para extremo. Não _é por oposicionismo sistemático_ que esta Folha 
a estagnação, e o riscO -da desmoralização das institUições vê, na renúncia do Presidente, um imperativo-pOlítico inconw 
é inaior do que se supõe, a começar pela Presidência, a pedra_ tornável. As primeiras revelações de irregUlaridades no Gow 
de toque do funcionamento do regime. verno Collor, feitas pela Folha, segue-se, hoje,uma verdadeira 

Não cabe sequer discutir em que quadro legal se poderá av_alanche de_ denUncias e evidêncías, veiculadas por pratica
dar a solução. Esse está dado pela ConstituiÇão e é dentro mente todos os órgãos ·de opiniã9 iiilerso 1;10 escâiidalo, o 
dela, sem que da Carta Magna nos desviemos um milímetro, Executivo perdeu o crédito da sociedade. 
que as coisas deverão se passar. Quer fazer? A_ te_~d~ncia_ Collor 'não consegue- m~~-s gOVernar. QUe renúnde. A 
da maioria, confrontada com a dramática e triSte realidade Córistituição pfevê, em caso de_ renúncia do Presidente, a 
da decadência moral generalizada, é considerar que o im- p_o_sse _de seu Vice. Este- ponto -é -inquestionável. Caberá a 
peachment do Presidente da República resolverá a -crise. Enga- Itamar Franco _o _desafio de conquistar sustentação política 
namwse. O procesSO de impeachment, da apresentação da de- para o exerdcio pleno do cai'go, rllõstran_do-se em sintonia 
núncia à votação do Senado, consumirá no mfniinõ seis meses cpm -ª'-s e_xigência~cde--modernizaç3.o qué se colOcam para 0 
-senão mais. Nesse prazo, o País sucumbirá e os salvado- --País. Foi o papel de Collor, aliás, enfatizar um programa 
nistas poderão pretender convencer a população brasileira de mudanças hoje consensual na sociedade, mas ainda,a ser 
de que apenas uma saída extra-constitucional resolverá a crise. posto em prática. -
Pensando no bem do País, é mister desconsiderar essa hipó-
tese. __ __ ~gravidade dél atual crise política impõe, acima de tudo, 

A solução cabe ao Presidente da República. Se_ ó Sr. um espírito de máxima serenidade e de respeito aos meca
Fernando Collor de Mello for fiel aos propósitos qué o fizerâ.rn nismos legais. Não_ é momento para exaltações, acertos de 
candidatar-se; se altivamente souber colocar acima das ques~ contas imaginário ou paixões ideOlógicas. Não se ignoram 
tões pessoais, em que se envolveu Ou se viU cOinprometido, os pontos de atrito que, por diversas vezes,_ opuseram esta 
os altos interesses do Brasil, escolherá o caminho da dignidade, Folba 0 Presidente da República. O que se coloca, neste ins
por traumático que seja à sua auto-imagem: renunciar. tante, é algo de bem mais alto do que divergências conjun-

A renúncia do Presidente da República, sabemos é um turais. Trata-se da govemabilidade do País. Trata~se de encer
ponto do qual não há retorno. É. sob muitos aspectos? um rar, da forma mais rápida e indolor possível, uma situação 
passo no desconhecido. Ainda assim, porém, apesar de a posse insustentável. O País precisa de governo. Precisa de um 'presi
do Sr. Itamar FranCo não aqu~ietar as coisas e r-epresentar dente. Já deixou de reconhecer, em Fernando Collor de Mello, 
mudança de orientação sensível em mUitas áreas, é menos uma figura capaz de atender a essa necessidade. A superação 
traumática do que os seis m-eses em que viveremos-a àn-gUstia -da crise exige sua renUncia. 
do processo "de impeacbment. A renúncia é ínenos trauináti~. Antes de conceder o aparte ao ª~_ç.a~or Hugo Napoleão, 
até mesmo, do que --a persistência de um governo já batido eu_ gostaria de- ressaltar ~qui a .dignidade e a honradez c~m 
pela dúvida que fustiga os ministros e solapa sua base parla- que_s:_flouve o Sr. ~ranctsco Enberto Fra~ça, que_pom mmta 
mentar de apoio. -- -- --- _smcendade,. tendo stdo _Procurado pela re_v1sta Isto~, re_solveu 

A confiança perdida da Nação não pode ser recuperada revelar aquilo que sabta; que ele própno encammhava aos 
por palavras iradas. O bem do País eXige do Sr. Fernando banc_?S .as_contas de despesas da resid~ncia do Presidente da 
Collor de Mello, que prestou incontáveis serviços ao Brasil, Repu~hca a s~~em pagas pela ~r' Maria Gomes. Isso, claro, 
que lhe faça esse último sacrifício, renunciando à Presidência o Prestdente atnda tentará explicar. 
da República. - -MaS há outras fatos que aqui mencionei que já são clãríssi-

mos e mostram co-m-riqueza de detalhes que houve procedi
mentos ilegais, incorretos, condenáveiS do Sr. Paulo César 
Cavalcante Farias, junto a autoridades governamentais. 

O- motorista Eriberto França teve a dignidade de deixar 
. Co~ rapi~~z yez::igi_n~s.a2 __ ~s ~~~d?Pr~~~-n~<?~.dg -~P, P.-ç. , ~~~.2~~g_t:>: .. ~ _fipo_pe_rtsando se 9- Presidente da República,. 

Fanas vieram a atmgtr o própno cerne do Governo .. A so_c1e~ hpje à noite 1 desta vez falará a verdade. Não faltará com 

Editorial 

RENÚNCIA JÁ 
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a verdade à Nação. E como conseqüência lógica, acredito 
que também terá que tomãr uma atitude de dignidade, que 
é a recomendada pelos editoriais dos _jornaiS F()lha de S. Paulo 
e o Estado de S. Paulo, a de renunciar. 

O Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, meu 
colei. a Senador Hugo Napoleão, Presidente o PFL. 

(.. Sr. Hugo Napoleão -Nobre Senador Eduardo Suplicy, 
agradeçc~lhe a deferência e devo dizer que-- reconheço nos 
editoriais dos jornais O Estado de S. Paulo e Folba -de s. 
Paulo um direito inalienável de opinião. 

Mas sinto~me, taritbém, no direito de manif_e_star__o meu 
pensamento a respeito desses editoriais. Eu diria duas coisas: 
a primeira delas, eminente Senador Eduardo Suplicy, é que 
na hipótese--.:. que -admitO--apenas ad argumentandum -de 
que o Congresso Nacional venha a exerce a .sua prerrogativa 
com relação a um eventual pedido de impeachment, não se 
deve cercear ou inibir este que é um direito do_ Parlame_nt_o_ 
brasileiro. Em segundo lugar, a renúncia é um ato unilateral 
de vontade; a renúncia constitui-se num fato jUrídico person-a
líssimo e a ninguém é lícito inSistir óu preSsiOnar para que 
isto aconteça. E, para concluir o meu pensamento, diria que 
acusações graves foram formuladas contra o Senhor Presi
dente da República, sendo esta mais uma razão para que 
aguardemos a sua resposta que será, segundo se informa, 
dentro de algumas horas. Entendo que devemos esperar não 
somente por se Presidente da República, mas também por 
ser cidadão brasileiro; ele foi acusado, e não podemos nos 
transformar em julgadores antes de ouvir a outra parte, sobre
tudo se tivermos -.mais uma vez eU-digo- que· exercitar 
lgadores e não podemos portanto, fazer juízo de valor antes 
que a nossa opinião esteja cOmpletamente saciada das infor
mações necessárias a um resultado perfeito. Agradeço a V. 
Ex•. 

de Ser Feliz, por uma sociedade solidária, mas justa, mais 
igualitária, onde houvesse transparência, maior justiça, maior 
verdade. Outros se entusiasmaram pela campanha de Femari~ 
do Collor de Mello, foram às ruas entusiasmados pela campa
nha contra os Marajás, contra a corrupção e pela moralidade 
e por suas idéias, que nós respeitamos. - -

O Sr- Júlio Campos- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muito prazer, nobre 
Senador Júlip Campos. Ressalto, para concluir o meu-pensa
mento, que nós, do Partido dos Trabalhadores, temos o maior 
respeito pela instituição Presidência da República. É esse res
peito que faz com que toda a Nação esteja acompanhando 
com atenção esta Comissão- Parlamentar de Inquérito e as 
decisões do Congresso Nacional. 

Com muita honra, Senador Júlio Campos, ouço V. Ex~ 

O Sr. JúUo Campos- Estamos ouvindo com _muito aten
ção o-. seu pronunciamento, que realmente tem uma reper
c_ussão muito grande em nível do Congresso Nacional. Enten
do que o momento é de ma~or gravidade à Nação brasileira. 
Talvez após o momento de 54, na crise do Governo Vargas 
e depOis, em 64, por ocasião da crise do Governo João Gou
lart, quando houve a_sua deposição, este é um momento mais 
grave- dos últimos tempos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Também com a renúncia 
de Jãnio Quadros. 

O Sr. Júlio Campos - Perfeitamente, mas aquela foi 
uma renúncia unilateral. O _Congresso imediatamente tomou 
as providências, assumiu interinamente o Pre~idente da Câma
ra, o saudoso Deputado Rariieri Mazzillí e áí, politicamente, 
implantou-se aquele parlamentarismo, ou pseudoparlamen
tarismo, e acomodou-se o Pafs dentro da legalidade,_ obe_de-:
cendo à Constituição Federal, que previa a posse do então 
Vice-Presidente João Goulart, em 61. R o momento realmente 
é difícil, as denúncias estão aí aflorando a. cada instante, a 

O SR- EDUARDO SUPLICY - Agrade'ço o aparte de cada momento, com a rapidez tão grande, com essa liberdade 
V. Ex~. plena da imprensa brasileira, cotD. essa redemocratização que 

Claro que precisamos completar a apuração. A Comissão foi feita de maneira lenta e gradual, mas que chegou às ruas 
Parlamentar de Inquérito está tendo um papel importantís- com o movimento das diretas em 1984~ -posterionrtente, com-
simo. Hoje, não há quem não concorde com o fato de que a transição pacífica da eleição de Tancredo Neves e do G"o"o 
ela teve esse papel, é hoje acompanhada pela Nação como vemo de José_Samey, que coroou o movimento de 89 com 
um fato extraordinário. As emissoras de rádio e de televisão a primeira eleição direta na qual votei, porque nas eleições 
estão" transmitindo, ao vivo, as sessões da CPI, o que demons- anteriores, ainda não tinha título elejtor_al, pois era garoto. 
tra o interesse nacional por aquilo -que está sendo objeto de Pela primeira vez, votei para Presidente agora em 89. E quan
apuraç~C". P. ,. redito que a população brasileira tem uma preo- do se instaurou a- CPI PC Farias, nós~ desta mesma cadeira 
cuv.ação imensa, dentre outras razões, porque milhões de bra- aqui do Senado, fizemos um apelo para que tivéssemos caute
sileiros foram. às ruas, ·::""' -1984, lutar para que tivéssemos la, tranqüilidade par~, no julgamento desse processo que o 
um Presidente eleito diretamente pelo povo. E quão bela Congresso tinha que investigar, era um dever nosso, a sacie
foi a campanha presidencial de todos os candidatos! Todos dade civil brasileira exigia uma posição de autoridade do Con-. 
nós, brasileiros, nos entusiasmávamos, alguns Cõtrt ·o candidato gress-"' 1\Tacional, e aí está instalada uma Comissão Parlame_o_tar _ 
a presente Mário Covas; outros, pelo candidato Ulysse~ Gui- Mista de Inquérito ·atuando livremente em todos os setores, 
marães; outros, por Paulo Maluf; outros, por Luís Inácio Lula com a cobertura realmente muito grande da imprensa nacio
da Silva; outros, por Fernando Collor de Mello, Aureliano nal. Em qualquer ponto deste território nacional está se ouVin
Chaves e outros ainda que empolgaram a Nação. do, através das rádios, e vendo pela televisão o que está ocor-

No segundo turno, ocorreram eventos extraordináriOs. _ rendo aqui no Congresso Nacional. Acre~ito que, com a auto~ 
O povo alegre nas ruas apaixonava~se por aquilo que eram convocação da Mesa da Câmara Fed.eral e çlo ~enado Federé;!_l, 
os anseios_ populares. Por tudo aquilo que fez com que tantos bem como com a convocação dQ Congresso Nacional pelo 
de nós ocupássemos palanques, praças e ruas em 1984, já próprio Presidente da República, ocorrida no dia ae ontem, 
em 1989 havia a realização desse anseio. a partir de amanhã vamos continuar trabalhando, teremos 

Alguns, como os do Partido dos Trabalhadores, nos entu~_. _condição suficiente de aguardar uma decisão soberana dessa 
siasmamos pela mensagem de Lula na campanha Sem Medo CPI, para, após a sua conclusão, a Câmara dos Deputados 
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e o Senado Federai tomarer,n as providências cabíveis, dentro 
da lei e da Constituição. Acredito que o jornal, como bem 
disse o eminente Presidente do PFL, Senador Hugo Napoleão, 
a imprensa é livre, o editorial pode ser bem dito, como podem 
o Jornal Folha de S. Paulo e o Jornal O Estado de S. Paulo 
defenderem agora, neste instante, já, wna ienúllciã. do Presi
dente Fernando Collor, como também podem os outros veícu
los de comunicação social defenderem o contrári9, assim é 
liberdade de imprensa. Mas acredito que não é o momento. 
A imprensa paulista, neste instante, está precipítando os acon
tecimentos, querendo forçar, antecipar os fatos, quando o 
Congresso N acioD.ai está serenamente analisando, através da 
CPI, todos os acontecimentos, e chegaremos a uma conclusão 
final. Portanto, acredito que- o momento é de cautela, de 
tranqüilidade, de termos condições, nós, Congressistas brasi~ 
leiros, a Câri:Jara, no caso de concluir esse inquérito pela culpa
bilidade do Senhor Presidente da República, a Câmara fará 
o papel da promotoria e caberá ao Senado fazer o papel da 
justiça, do juiz. Então temos que realmente ter tranqüilidade, 
aguardar a conclusão da CPI para depois tomarmos as provi
dências cabíveis. Não nos vamos precipitar. No momento, 
a meu ver. o Brasil está muito arredio a qualquer decisão 
precipitada ou a qualquer vontade de um veículo de comuni~ 
cação social do País. A imprensa tem tido um comportamento 
muito bom no divulgar os fatos, um comportamento livre, 
mas não pode precipitar-se. Acredito que esse editorial real
mente não vem somar nada aos acontecimentos pelos quais 
passa o Brasil. Deus queira que cheguemos a um final feliz 
esse povo sofrido do Brasil, que aguarda uma decisão livre 
e soberana do CongressQ Nacional, do Poder Legislativo, que 
é o poder que fala pelo povo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço a V. EX', Sena· 
dor júlio Campos. · ~ · ~ · ~ ~ 

Acredito ser importante a atitude serena que o Congresso 
Nacional e, em especial, a CPI deverão ter. 

Aproveito a oportuDidade para cmnprinientar o Presi
dente da CPI, Deputado Benito- Gama, do Partido de V. 
Ex•, que se tem portado com imparcialidade, _honrando o 
mandato que lhe foi conferido por sua ~ancada e p_9r nós 
que o elegemos Presidente da CPI. Assim também tem sido 
digno e honrado o trabalho imparcial do Senador A~ir Lando, 
doPMDB. 

Ambos, aliáS,- téril ii:rif>ressionado positivame:rite- 3 iodos 
nós, membros da CPI, e àqueles que têm acompanhado os 
trabalhos. 

Tenho a certeza de que essa CPI trará resultados de im
portância transcendental para a história do Brasil porque a 
apuração adequada, correta, se_rena, mas rigor9Sa_ dos_ fatos 
até o final, e muitos São--os -fatos_ãinda a serem apurados, 
servirão de lição para a história, para que não se repitam 
com falcidade procedimentos condenáveis. -

Estou muito de acordo com V. Ex•, maS avalio que o 
sentimento expresso ·pelos jornais O Estado de S. Paulo e 
Folha de S. Paulo fazem um sentido muito grande, em face 
da demora do Presidente em condenar fatos que a Nação 
vem tendo conhecimento há muito tempo, como que espe
rando a última pwvã ehegar à sua ptópria -casa~-aó PãlãCiO 
do Planalto. 

Temo e sinto muito mesino que 3quele que foi eleito 
diretamente por 35 milhões de pessoas, inclusive com base 
numa campanha pela moralidade, tenha falhado em certos 

momentos sobre aspectos extremamente graves em que pese 
a alguns méritos. 

O Presidente da República, por exemplo, ao reunir 116 
Chefes de Estado na EC0-92, no Rio de Janeiro, lavrou um 
tento: foi reconhecido como um grande es~~dista, que levou 
a consciência ecológica do mundo e dos brasileiros, por ocasião 
desse encontro internacionaL Aliás, o Presidente Richard Ni
xon, antes dos fatos que levaram ao _enfraquecimento moral 
de sua posição, a ponto dele não ter alternativa senão oim
peacbment, também havia lavado enorme tento, reconhecido 
como estadista, ao desenvolver a política diplomática do pin
gue-pongue e ao restabelecer relações diplomáticas com a 
República Popular da China. ~ 

O Sr- Cid Sabóia de Carvalho - V._ Ex• me permite 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -O Senador Áureo Mello 
já havia solicitado anteriormente. Em seguida, Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, concedo a palavra a V. Ex~ 

O Sr. Áureo MeU o - É sempre um prazer para mim 
apartear V. E~. Aprecio o modo de falar de V. Ex•, a plomb 
com, que apresenta as suas idéias, a calma com que expõe 
os seus argumentos. A verdade é que isso gera até a possibi
lidade daquele tom dialogal, que é _o ideal dos parlamentos~ 
Parlamento é lugar de troca de id~ias, _em_ que cada qual 
manifesta o seu pensamento. Nessa história toda que vem 
se avolumando ao sabor das conveniências partidárias, sempre 
pensei que o grande culpado não seria o Senhor Presidente 
Co_Ilol-, nem o Sr. PC Farias, nem depoentes de uma linha 
ou de outra. A grande culpada por tudo isso é aJustiça Eleito
ral, que permite que as eleições no Brasil sejam feitas de 
tãl maneira que obriga o can~idatq .a 1er 9S se1,1s patronos 
óã o~~eus patrocíniàs finaQceiros. O cidadão que não os tiver, 
somente em caso excepcionalf~simo terá oportunidade de gal
gar uma posição, de eleito _dentro do painel principal de Legis
lativo brasileiro. Assim, nobre Parlamentar, dentro de um 
plano geral, sou de entendimento que ninguém deixa de ter 
ã(>oio financeiro deste ou daquele. Para poder pregar um 
cartaz, pata poder chegar a uma televisão, mesmo nos progra
mas gratuitos, até mesmo para poder se movimentar, é preciso 
que ele tenha um pequeno lastro, e a ninguém é possível 
segurar aquele que, por uma ou outra razão, ajudou numa 
campanha, de forma que não saia por aí dizendo que é •'amigo 
do homem", que "ajudou o homem a vencer". Se porventura 
é_ conhecido como t_al ou caso tenha _uma identificação com 
quem detenha parcela de poder, alguém pode levar isso a 
sério e, em contrapaitída, num gesto espontâneo, quem sabe, 
de fidelidade panidária, pode até querer colaborar com aque~ 
te._ Não quer isso dizer que a pessoa a respeito da qual ele 
fala tenha coilhecimento desse tipo· de manobra, nem que, 
no momento em que a manobra venha a-exceder o parâmetro 
jurfdico e entre pela porteira da ilegalidade, venha aquele 
que foi homenageado ou que recebeu o apoio, a ter conheci
mento dessa falsidade, desse crime,dessa ·maldade. O -Presi
dente Fernando Collor de Mello não é pior nem melhor do 
que ninguém. Sua Excelência é um político igual a todos nós 
q_~e_ e~ta~os aqui._ .'!J;lf~lizme_nte, Sua Excelência teve exacer~ 
bada e sublinhada a sua atuação política atravéS de uma denún
cia_hiperbólica, de uma denúncia escandalosa, promanada 
de membro de sua própria fami1ia. Foi issô que deu ênfase 
a toda essa bOla de neve que cresceu e se tornou uma avalan~ 
che. Tenho certeza de que o Presidente Fernando Collor de 
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Mello é um homem rero, um homem trabalhador, um homem 
digno, um homem honrado, que está batalhando por este 
País, que tem dado vida à administração, que tem tirado o 
Brasil do marasmo, mesmo porque não se pode dizer que 
o Presidente Collor tenha parado o Brasil. Durante a sua 
gestão, o Brasil tem estado numa permanente agitã.ção, visan
do chegar a um bom resultado no combate, nesse verdadeiro 
basquete que é a luta para aprimOrar a:s co-ndições sociais 
de cada um. De maneira, Sr. Senador Eduardo Suplicy, V. 
Ex~ ,que é um homem de grande ponderação, de grande equilí
brio,há de saber que intrusos de toda sorte aparecem e que 
os contadores de "farofa" e de vantagem, ele~ mes111os se 
autoproclamam e surgem a todo instante. ConheçO,- atual
mente, o Presidente Collor, e verifiquei, na sua pessoa, a 
personalidade de um idealista. 

Foi por essa- razão que, ao sair do PMDB para ingressar 
no PRN, o fiz com alegria, porque vi no Presidente Fernando 
Collor de Mello um homem fino,_de alto nivele um sincero 
idealista. Vamos aguardar, como disse o nobre SenadQi'J4Ijp 
Campos, por Mato Grosso, o que nos dirá a Cbinissã<>Parla
mentar de Inquérito. Não é o editorial afobado_da F~.de 
S. Paulo, nem o suelto mais ou meno·s irriquiefõ -de <;tutros 
órgãos de imprensa, ansiosos por uma mudança no Brasil, 
que nos devem precipitar na direção de um julgamento jnjusto, 
inconseqüente. As palavras de V. Ex' são as de um Pada
mentar. V. Ex• aqui é um Rui Barbosa, um Churchill, é qual
quer um daqueles que já lidaram com a verdade e com a 
análise dos_fatos, principalmente nesta Cãmata_çba._mada Alta_, 
em que somos a Câmara revirosa para apreciar Com nitiitO 
maior serenidade e maturidade o que é proferido e mani
festado pelos primeiros surtos do entusiasmo e talvez até do 
ódio e da má vontade da outra Câmara. Vamos aguar~ar. 
Temos muito que esperar. Não é a palavra de um marginal 
qualquer, não é a má vontade de um recjalcado q~alquer, 
de um que foi frustrado nas suas ambiçõe·s, de um inim-igo 
pessoal do Presidente Collor que irá modelar o nosso julga
mento, o nosso pronunciamento, principalmente o de um ho
mem erudito e digno como V. Ex' que, como todos que aqui 
estamos, enverga a toga superior do Senatus _ C_o_nsultus. Era 
o que tinha a dizer. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -~Agradeço as palavas de 
V. EX', Senador Áureo Mello. - ~ - - ~--~ 

Vamos procurar aguardar a defesa que o Presidente da_ 
República deve fazer, diante das denúncias tãó graves revela
das pela revista IstoÉ e pelos demais órgãos de imprensa nos 
últimos dias. Inclusive hoje O Globo divulgou novos fatos 
extremamente graves. 

Ó :Deputado José Dirceu e eu sugerimo-s que o Presidente 
comparecesse à CPI. O Senador Pedro SimQn. propôs que 
houvesse não propriamente a convocaçãO, mas a abertura 
a disposição da CPI para que o Presidente, caso_d_es_eje, venh~ 
expor seu pensamento. 

No que diz respeito à campanha política, Senador Áureo 
Mello, justamente no início de minha manifestação hoje, pro
nunciei-me sobre_ uma das formas mais democráticas com que, 
com capilaridade, se podem obter recursos dos eleitores atra
vés do telefone. Fizemos um acordo sexta-fei_ra_última, pioriei
ro, com a TELESP, pelo qual, pelo simples discar de um 
assinante, ele poderá contribuir para a minha Campànha -
o Senado_r_ poderá até testar quando estiver em São Paulo 
-discando 0800-1313. Se preferir dar dez mil cruzeiros, basta 

discar 10 e ouvirá minha voz, em sete segundos, dizendo-lh"e: 
"Aqui é Suplicy, conte sempre comigo- ein aefesa da ttanspa:~ 
rência, da democracia e da cidadania. Muito obrigado!" 

Agradecerei o seu teleforiema lá em São Paulo. Só vale 
para a Cidade de São Paulo, mas V. -Ex• poderá- qu~m 
-sabe? - na Região Norte, no Amazonas., também, propor 
q_ue isso seja feito -por seu-Partido. AliáS,-0 PRN, em São 
Paulo, demonstro·, intereSse eilidtptar recursos- dessa maneira 
aberta pela TELESP. 

O Sr- Cid Sabóia de Carvalho - Pen11ite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Senador Eduardo Supli
cy, é sempre ínferessa:nte a 'Presença de V. Ex• riá tribuna. 
Muito embora el~ seja freqüente, pelo seti espírito combativO, 
não se_ torna cansativa pelo caráter que V. tx~ -dá a cada 
pronunciamento, de absoluta sinceridade, de uma análise sem
pre- muito adequada ante a problemática nacional. O nobre 
Senador fala em um dia dramático para o País, em um diã 
de lutõ. nacional, em um dia de grande tristeza, em que a 
desilusão se implantou em todos os quadrantes do Brasil diante 
das revelações feitas atravésda imprensa e, notadamente, ante 
os editoriais que expressam pensamentos dificílimos de serem 
interpretados neSta hora, a respeito da continuidade do exer
cício da Presidência da República pelo Sr. Fernando Collor 
de Mello. Senador Eduardo Suplicy, atravessamos um dia 
que se torna mais gtave ante a posição do Tribunal de Coritas 
da União, que. em má hora, fugiU de revelar-Se conclusi
vamente do seu- entendimento a reSpeito- das contas de 1991 

--aa própria União. Isso criou uma perspectiva gravíssima para 
o Congresso Nacional, porque estamos diante da seguinte 
realidade. As contas do Presidente da República são narradas 
de modo negativo no relatório do_ Tribunal de Contas da 
União. Porém, aquela Corte negou-se a oferecer conclusões 
técnicas a respeito delas. Isso significa dizer que se espera 
desta Casa, do Congresso Naciopal, da Câmara e do Senado, 
que se espera deste Colegiada um julgamento político das 
OOnl.ai:f presiaenci:ãis---:-umavez que-o Congres~so_Qão .dispõe 
de auditores contábeis, não_ dispõe de juízes adequados ao 
exame de contas nem dispõe de procuradores aptos ao exame 
da contabilidae pública da UniãQ, o julgamento que se espera 
do Congresso Nacional é de caráter político. E lamentável 
que- isro- aconteça nesta hora, porque conta é número, _verba 
é dinheiro; consignação, subconsignação, orçamento, tudo is
so é tema altamente técnico_ e não comporta julgamento políti
cO; ·comporta exame contábil. É aritmética,- é matemática, 
é-niãteiilâtica-e, -oomo tal,está certo ou está errado; ou fec;Ila, 
ou não fecha a conta, ou está correta, ou está errada a conta; 
não há entendimento político. Não há entendimento político 
sobre contabilidade. Quero lembrar a V. Ex~ que o seu pronun
ciamento chega numa hora tão grave que, diante do que está 
acontecendo no País, não se pode mais cobrar de humildes 
prefeitos que prestam suas contas, porque eles requererão 
aos Tribunais- de_Contas, aos Conselhos çle Contas o mesmo 
tratamento dado ao Presidente da República. O ttãtamenro 
que se pretende dar é o ex-ame pOlítico da contabilidade da 
União, o exame político da contabHid3.de_ municipal. Que fa
rão os governadores? Também quererão por parte dos Tribu
nais de Contas. o mesmo tratamento. E não haverá prestação 

- de contas dos Estados, o que significa dizer: a corrupção estará 
irremediavelmente imolantada no País. 
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V. Ex• começou Seu pronunciamentO com uma análise ramos da sua responsabilidade constitucional, ou seja, dar 
sobre a campanha eleitoral, mas aprofundou-se sobre traba- um_ parecer mais conclusivo sobre as contas do Presidente 
lhos de CPI. E eu ouso levar mais uma margem ã palavra da República, como que temendo adiantar um voto de repro-
de V. Ex•, mais um pedaço de assunto, que seria exatamente vaçáo diante das falhas que foram apontadas em vista do 
esse comportamento esdrúxulo do Tribunal de Co~tas da que está sendo justmente averiguado pelo Congresso Nacional 
União, por mim impugnado olltem na reunião do CoQ.gresso na CPI sobre os atos possivelmente ilícitos do Sr. Paulo César 
Nacional. V. Ex• é candidato a Prefeito de São Paulo. Dese- Cavalcante Farias. -
jo-lhe que, sendo eleito, não necess~te_de compla~ncia polí- O Sr. Josaphat MarinhO -Permite-me V. Ex~ um aparte? 
tica para as sua:s tontas, e que as contas futuras do nobre 
Senador, em caso de ser eleito, comportem a dignidade do O SR- EDUARDO SUPL(CY .:__Com muita honra, Sena-
cidadão Eduardo Suplicy. É isto que se quer: que a dignidade · dodosaphat Marinho. 
pessoal seja a dignidade das contas. Não há pessoas dignas O Sr. Josaphat Marinho - Serei breve. Não entrarei 
com contas erradas. E nós queremos, evidentemente, um tra- na análise do aspecto político de sua oração. Uma vez Clue 
tamento político para assuntoS de caráter contábil, porque o Presidente da República anunciou que falaria nessas ~8 
do contrário a profissão do perito co-ntador. a profissão do horas e os jornais de hoje já dizem que ele falará às 20h30min, 
técnico contabilista estará irremediavelmente em desuso neste creio que não se deva antecipar julgamento antes de conhecer 
País. V. E~ se referiu à presença do Presi~erite da República as razões do acusado. Permita, porém, o nohre Senador Cid 
perante a CPI. Qi.Jeio esclarecer _a V. E_x~ __ _que q ~e:u pensá- Sabóia de Carvalho, que lhe pondere que há certo excesso 
menta écontrário.No meu entender, Sua Exce.lª~~l~ n_ã~?_PO_~ _ ___na_condenação do procedimento do Tribunal de Contas. O 
COI:'lparecer a ulna CPI, é inatingível por uma CPI. Tribunal de Contas da União não julga; afere~ Uip. parecer 

--··-- . técnico, isto é, analisa as contas da Presidência da República, 
OSR.EDUARDOSUPLICY-Mesmovoluntanamente, argüi que irregularidades ocorrem e em que estão corretas. 

Senador? Tudo isso conta do parecer que tenho em mãos. O Tribunal 
o Sr_._ 'Cid Sabóia de Carvalho --Voluntariamente! Sl!.a de Contas clara_me~te se reservo':l o ~ireito de julgar as co.ntas 

Excelência teria que abrir mão das suas prerrogativas constitu- do~ responsáveis drretos ~ela aph~çao dos recursos, e de~~u 
· · - --- ·-· ·-· ·~ - · -'------o Julgamento~geral das trregulandades à soberana dec1sao 

Clonats. do Congresso Nacional, que é o órgão julgador. Decerto que, 
O SR- EDUARDO SUPLICY- A hipótese proposta pelo por longos anos, o Tribunal tem apontado as irregnlaridades 

Senador Pedro Simon que está s~b exame é que, se porventUra e concluído pela aprovação das contas. Sempre condenei isso, 
o Presidente desejar fazer a sua própria defesa perante a porque 0 Tribunal de Contas apurava uma série de irregula
CPI, esta deveria ãbrir a possibilidade. ridades e, ao final declarava: como não foram praticadas pelo 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Nesse caso, eu concor
daria, porque o Senhor Preside~te estaria abr~do mão de 
suas prerrogativas constitucionais. Mas quero dizer que, na 
verdade, o resultado de uma CPI se destina à Procurado
ria-Geral da Republica. Mas o que está apurado na CP! não 
impede de ser o nascedouro de um outro. processo, um outro 
trabalho. É engano pensar-se que o resultado de uma CPI 
não po.deria servir para um processo de impeachment, por 
exemplo·, porque depende de um tratamento adequado sob 
outra processualística perante a Câmara dos Deputados para 
dar origem à apuração das responsabilidades. Até a~s~aria 
dizendo a V. Ex~ um prognóstico, que é também uma adiVmha~ 
ção: entendo que o Tribunal de Contas da União não deu 
um parecer conclusivo às contas do Presidente porque esse 
parecer poderia ser o início do processo de responsabilidade 
que levasse ao impeachement presidencial. O Trib':~al de_ Con
tas da União fugiu dessa responsabilidade, e é t.nste sa~~r-~e 
que os grandes casos causam fuga da __ maior Co_rte de_ Coiltàs. 
Isso é realmente inexplicável! O que quer que se apure que 
possa levar à responsabilidade do Presidente, se não cabe 
na competência de uma CPI; Ca:berá, evidfmteiD:e~te, e~_ ou
tros dispositivos constitucionais da processualísuca, da decla
ração de impedimento ante o que recom~nda e preceitua ~ 
Constituição Federal para os casos de cnme de responsabi
lidade do gestor da Nação. Parabéns a V. Ex• . .Não {aço, 
evidentemente, nenhum acréscimo de brilhantismo à sua fala, 
mas faço o acréscimo do reconhecimento diante da atuação 
de V. Ex~ nesta Casa. 

O SR- EDUARDO SUPLICY - Agradeço as palavras 
de V. Ex•, Senador Cid -Sãl::iôia de Carvalho. Concordo que 
o Tribunal de Contas deixou de cumprir o-que todos conside-

Presidente da República, as contas devem ser aprovadas, sem 
prejuízo de oportuna apuração da responsabilidade dos aplica
dores diretos dos recursos. O Tribunal variou, sem fugir à 
sua função constitucional. Apontou ª's irregularidades. Nós 
é que vamos dizer se essas irregularidades _constituem crime 
ou não. Não há, absolutamente, nem falha, nem anomalia 
na orientação do Tribunal de Contas. Ele cumpriu a sua função 
técnica. Os julgadores somos n6s. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Prezado Senador Josa- . 
phat Marinho, como não conheço ainda o teor do relatório 
do Tribunal de Contas, vou querer examiná-lo com maior 
profundidade-até porque será nossa obrigação- para então 
tecer um comentário mais conclusivo sobre a opinião de V. 
Ex• Tradicionalmente, o Tribunal de Cont~ dá um parecer 
favorável ou contrário e o submete ao Congresso NacionaL 
Aqui teremos a oportunidade de averigüar. 

Apenas na conclusão, Sr. Presidente, gosta:ta de comen
tar dois fatos que me impressionaram no depOimento à CPI 
do Embaixador Marcos Coimbra. A certo.momento, respon
dendo ao Senador Amir Lando, Relator, ele comentou, ~rp.o . 
mineiro, que o último mineiro que resolveu falar as coisas 
havia se dado mal -e citou Tiradeiltes. Fiquei preocupado. 
Inclusive perguntei ao Embaixador Marcos Coimbra se ele 
avaliava que aquela pessoa que_ procurava dizer a verdade 
e batalhava pela justiça, pela liberdade, sempre se dava mal, 
porque eu entendo que, historicamente, Tiradentes é u_m dos 
nosos heróis, o herói da Indepen~ência. Daí, o Embaixador 
corrigiu-se_ e disse que teria sido uma piada de mau gosto 
de sua parte. E eu, pelo menos, tendo ele corrigido._ .. ,.Mas 
eu quero dizer que há pormenores que impressionam a quem 

- está ouvindo. O outro fato importante ocorreu na sua resposta 
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ao Deputado José Genoíno i-elativamente ao- que ele sentia, 
ou sentiria, caso as denúncias chegassem comprovadamente 
ao Presidente da República. E ele, então, ao responder, ex
pressou-se com um suspiro. Vou tentar reproduzir o que ele 
fez. Logo que perguntado, ele fez ~'Ahn!" para, em seguida, 
dizer que preferia não responder. Aquele suspiro, para mim, 
foi a resposta. Como interpreto essa resposta? Há falta de 
convicção de que o Presidente da República realmente vá 
responder de forma satisfatória,-aado o volume das e\"'id.ências, 
dada a força dos documentos comprobatórioS de aÇão irregular 
do Sr. Paulo César Cavalcante Farias, até agOra não contle~ 
nados pelo Presidente Fernando Collor de Mello. 

Muito obrigado. 

Serviços de Infra-Estrutura, ttamitando aperias pela Comissão 
de_ Educação. O Regimento ê muito daro ao estabelecer que 
os as~untos referentes a telecomun~caçõeS-e COmunicaçõeS do 
PaíS sãO atinentes à Comissão de Serviços de Infra::Esiruiura 
desta Casa, a qual presidimos. - -

Tenho certeza absoluta de que a Mesa Diretora _tão bem 
presidida pelo eminente Presidente titular Mauro Benevides, 
nesse instante substituído pelo eminente suplente da Mesa, 
Senador Lucídio Portella, dará consideração a este nosso plei
to. 

Nesta oportunidade, Sr. --Presid~nte, ~~!r~ ãSS~Õto ~e 
traz à tribuna. Quero registrar a realização do Primeiro ;Encon
tro Nacional dos Diretores dos Jornais do interior bqlsileiro, 

o SR PRE ( no auditório Petrônio Portella- ~sse paladino da democracia 
· SIDENTE Lucídio Portella)- Com a palavra brasilei.ra, grandep.ol. ítico. piauiense, artífice da r.ed.emocr. a-

o Sr. Ronan Tito. (Pausa.) . o ~ ~ 
S. E~ não está presente. - -~-- tiz~ç_ã_o_ dC?_J,~~s, 3tT_aVeS do seu trabalho~ frente à direção 
Com a· palavra 0 Sr. Áureo Mello. (Pausa.) nacional do nosso antigo Partídó~-aARENA, frente à direção 
s. Er não -está presente. - _ 4o Ç_o~greSS<?_ Nacional, do Senãâo dã República e também 

C I S d 
frente à Lideninça~do.Gove.mo naquele período de 1978, 79, 

om a pa avra o r. Pe ro Simon. (Pausa.) d ~~ s. Ex~ não-está presente. - _ _ _ _ _q~a_!l o i!l:i_ciou __ a trªnsi_~~~ ~~niocrátiCa deste Pais e, posterior--
.. ;>r~ a palavra 0 Sr. Aluízio Bezerra. (Pausa.) meJJ.te, como- Ministro d_a JUstiÇã---:- -Naquere- plenário demo-
~- Bx'" não está presente. crático de_s~e Senado, realiza-se agora, neste instante~ e_ daqUi 
c"~m a palavra 0 Sr. Jutahy Magalhães. (Pausa.) a pou~o ocorrerá o seu encerramento, esse Encontro; 23 dos 
, . E~ não está presente. '27-Estados brasileiros se fazem presentes e só do meu EStãdo, 
Com a palavra 0 Sr. Júlio Campos. <.> Mato Grosso, ~ais d_e 25 jomais-·e pequén<5s-jófuais-do 

interior estão representados_~ Há po~cos momentos, em com-
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL _ MT. Pronuncia 0 seguii:t' panhia do eminente Senador Elcio Alvares, )á estivemos, !e

te discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. vando uma palavra de fé, de esperança no trabalho da irripren
Senadores, serei breve no meu pronunciamento. Quero ape- s~ intery.ora~~a, nq ~r~~a~hq ~o~ ~bnega~<?_s jomal~sta~ do inte
nas comunicar à Casa que, na qualidade de Presidente da nor CUJa grande mawna a~nda se ~sacnfi:a no.lmo_hpo, sem 
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura -do =Semldo

1 
estou 05 métodos modern?_s d~ unp~~sa<?_~e _!()~ai~, ~-~-~~lga~do 

apresentando, nesta tarde, requerimento baseado no art. 258, - os fatos, fazendo a ~tstóna deste ~ais._ . . ~ 
para que tenham tramitação conjunta 0 Projeto d~_ Lei do . Como homem hgado à ~mumcaçao soctal-mmha farru-_ 
Senado no 61, de 1992, que ·estabelece ilórinas gerais sobre ha, nosso grupo empre~anal, no Esta~o d_? Mat_o Grosso, 
licitações e contrãtóS na Administração Pública e dá outras é deten~or -~e a~guns vetculos de comumca~o so~_Ial, dentr.e 
providências; 0 Projeto de Lei da Câmara n9 59, de 1992, eles o ptonet!o Jornal o E_stado de Mato Grosso, q_ue há mats 
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Fede- de 52 ~os ~cula na capttal ~atogrossens~ - •. nao po?e!Ía..;
ral, que institui normas para licitações e contratos_ da A.d_m_inis- mos den:ar de .saudar toda _a tm:prensa do mtenor bras_iletro, 
tração Pública e dá outras providências; e 0 Projeto de Lei tod?s os Jornahs~, o_s func10nán~s e os abnegados servtdores 
do Senado n9 47, de 1992, que com base no art. 22 da Consti- ' da unpre~sa no mtenor pela realização d~sse .Encontr.o .aqui 
tuição Federal, jurídico e estabelece as normas gerais de licita- en: Brasília. Tenho a cer:teza de que ele fm mutto pr~st~gt~d_o, 
ções e contratos administrativos. Todos esses projetes em pots só nessa tarde lá estiveram fazendo palestras vános mmts
andamento nesta Casa, devem ser aooplados num só. ' tros de Estado. v~rias autorida~es federais,_ demonstra_!l~O 

Ademais, estamos também requerendo à Mesa Dii"etóra - o apreço d3:5 autondade~ des~e Pats e da própna classe pohtlca 
do Senado e a este PlenáriO Qüi;Çbãseados no art. 104 do para com a Imprensa d.o mtenor, que vem fazendo um trabalho 
Regimento Interno, esses projetes devam passar por análise em prol d? desenvolvnnento _do nosso -~aís. 
da nossa Comissão. Não é justo o que vem OCoi.'reh"do nesta Também quero_regístrar, Caril pesar,-a-·nc,-tíéiacdivulgada 
Casa. Inúmeros projetes que dizem respeito a assunios·atfritm- no ~timo domingO pela graiide -imprensa br:3sileíra: que, por 
tes à ComTsSãó de Serviços de Infra~Estrut~ra S_ãõ enviadOs falta de orçamento e recursos fin~nceiros,-_6 Ministério -da 
diretaril.ente a outras comissões, como ade CÕristitUiçãó~-ruS-- ,_ Educação'tesOJveu não distribuir a _mere~9-a escolar 3 vários_ 
tiça e-Cidadania, como a de Assuntos Económicos e não pas- Estados brasilelros; prioriiaildO apenas os· eStàdos do-Nortê 
sam pela nossa Comissão Técnica Permanente, o qu~ _atem · e Nordeste, deixando de lado _o Centro-Oeste brasilei!o: :{..a~ 
esv~ado bastante. Não se entende que, na elaboraÇão de-- mêfl!avelmente, a ~AE an-uncia que não tem recurs_os para· 
prOJetes como esses, que se referem a obras públicas, eles supnr com a merenda escolar as escolas <m no~sª regi~o;_ _que 
não sejam analisados pela Comissão· de Infra-Estrutura que, o pouco recurso_qué. tem será-distribuído apenas para duas
regimentalmente, é a que opina sobre os programas e os proJe-. -pobres e importantes ·regiões brasileiras que, reconheço. são 
tos de obras públicas do País. · . ·. -~ o Norte e o Nordeste. mas também o Centro-Oeste não pode-

Está na hora de valorizar a nossa ComisS.ão~ res:Péít~\nao~ã -nancar-rora desse trabalho que a F AE muito bem realiza 
e permitindo-lhe acessar esses projetes. Mais uma vez protesto em prol das crianças no nosso País. -
pela maneira com que vem sendo feita a· análise dos projetes - ~-Mato Grosso é um Estado carente,_ pobre_ ainda; rico 
de concessão e renovação de alvará para funcionamento _de no seu potencial, mas pobre financeiramente·; é um Estado __ 
emissoras de rádio _e televisão sem análise da Comi~são de _ q~~-~~s~~e ~-e um potencial enorme, possui um povo trabalha-
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dor, que recebe migrantes vind~ de todo o País, em especial 
do Centro~Sul. Co.mo é dO conhecimento de t'!dos, a popu
lação de Mato GroSSo cresçe praticamente 100% a cada deZ 
anos. 

Por ocasião da Lei Complemeritar n"' 31n9, quando Mato 
Grosso separou-se do Mato Grosso do sul, a nossa região, 
que era tida como o norte, ficou apenas com 900 mil habi
tantes. 

No censo de 1990, nossa população chegou a 2 milhões 
e 200 mil habitantes, o que signifiCa uin Crescimeni:o bfutal, 
acima da média naciona}, crescimento esse fruto da- mígiação 
intensa de gaúchos, catarinenses, paraenses, paulistas, minei
ros, goianos, nordestinos que foram à procura do Eldqradol 
que não existe naquela região do Centro-:Oeste fértil, mas 
de difícil acesso: a Amazônia mato-grõsSense, _ ,. . __ 

A rede escolar de ensino, em nfvel municipal e estadual, 
a partir de agora, não receberá a merenda escolar. Não é 
justo punirmos Mãto Grosso, porque ele fa~ parte do Centro
Oeste. É um procedimento injusto para com o meu Estado. 
Há mais de 600 mil· criariças na rede estadual e municipal 
de ensino de Mato grosso. Desse númerO,_ aproxímadamente 
60% são crianças carentes, filhos de pessoas humildes, de 
gente pobre, de pequenos lavradores, de pequenos coloniza
dores, que precisam da merenda escolar. Não é justo o Estado 
de Mato Grosso ficar fora da distribuição da merenda escolar. 

Formulo um apelo ao Dr. Baleeiro, Diretor Presidente 
da F AE; a esse importante e digno homem público dest~ 
País, o Professor José Goldemberg, Ministro da Educação, 
no sentido de que dê prioridade também ao Centro-OeSte, 
na distribuição da merenda escolar. Que reparta um pouco 
dos recursos que estão destinados ao Norte e ao Nordeste 
e os distribua ao Centro-Oeste, pois o Estado do Mato Grosso 
não tem recursos financeiros para manter a merenda ~scolar, 
haja vista que, hoje, o Mato Grosso vive apenas com recursos 
do ICMS, com todas as demais rc!CeitaS comprometidas com 
o pagamento das dívidas interna e externa do Estado. _ 

Nesta oportunidade, não poderia deixar de transmitir um 
apelo ao próprio Presidente da Repdblica, Fernando Collor 
de Mello, que fo"i eleito com grande número de votos no 
Centro-Oeste, Õ Inais alto índice do ~~~_!_por sjnal;_ que o 
Ministério da Educação, e a FAE, em especial, não releguem 
nosso Estado ao abandono, ou deixem o Centro-Oeste fora 
da distribuição da merenda escolar, que é um dos atrativos 
que os estudantes têm para freqUentar a escola em nossa 
região. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR- PRESIDENTE- (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senado Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pronuncia o· seguinte discurso.) -.Sr, Presidente, Srs. Senado
res, volto, agora, àquele assunto que me levou a fazer ontem, 
no Congresso Nacional, uma questão de ordem, e que me 
levou igualmente a interferir na palavra do nobre e combativo 
Senador Eduardo Suplicy: falo da decisão do Tribunal de 
Contas da União. · 

Quero dizer a V. Ex•s que sei perfeitaínente como se 
dá o processo de exame de contas, ainda mais que fui procu
rador .de uma corte de contas e que, muitas e muitas vezes 
em minha vida, pelo dever de ofício, fui levado ao exame 
das contas de prefeituras municipais do meu Estado. Falei, . . 

portanto, c-om ·conhecímento de causa, ainda mais que, como 
Constituinte, fui defensor do Tribunal de Contas e dos Tribu
nais de Contas dos Estados. 

Se hoje os membros do Tribunal de Contas da Uni_ão 
dispõem de tratamento constitucional, e;stá em nossa Carta, 
isifo se- deve a u-ma- emenda de mlrih-ã -autona; porque-O texto 
proposto estabelecia que o Tribunal de Contas da União seria 
formado por detentores de mandatos e esses detentore$ de 
mandatos seriam substituídos periodicamente; não tinham, 
P<?rtantO, a vitaliciedade e outras _ _ga!antias próprias, bem ade-
_quadas a quem julga contas. -- --

Quando defendia a vitaliciedade dos membros do Tribu
nal de- COD.tas da Urii3o~ e __ · fUi Vitoriosot eu o .fiZ, -~Vidente
nient~~ certO de que essas garantias do in~egrante do Tribunal 
são absolutamente necessárias para que eles tenham segurança 
no julgamento de contas. 
.. _. Não teria proposto se soubesse que um dia, na República, 
se entendesse que o integrante daquela corte de contas não 
estivesse Obrigado a julgar, a de:cidir, _a opinar conclusiva
mente. Como a Senador Josaphat Marii_11!-o d~ss_e, hª um_r:ela
tório _do Tribunal de_ Cota_s da Uníão, ma~_ não há parecer 
conclusivo; há um histórico; há a narrativa. 

Entende o nobre Senador Josaphat Marinho que aqui1o 
é O bastante. Mas já entendo eu que o Tribunal, analisando 
as contas, tem que, claramente, posicionar-se no seu parecer 
prévio. Sei perfeitamente que a competência final, teleológica, 
d~ci_siva, é -do Corigresso N_acionai. Sei até mais do que isso. 
Mas sei também que a Corte de Contas dispõe de procuradores 
que defendi, devessem ser do Ministério Público Federal. Mas 
estabeleceu-se uma Procuradoria-Especial. E isso reforça a 
especialidade do procurador. O Procurador do Tribunal de 
Q::mtas é pessoa apta ·a zelar a lei, para a lei, mas basicamente 
é urna pessoa que também entende dos meandros da contabi
lidade pública. E sabe perfeitamente o que se deve fazer, 
o que não se deve fazer em matéria de dinheiro público, 
em matéria de escrituração pública; a contabilidade das procu
i"adori~s _ cf aquela que se examina sob a égide da lei, isto 
é, é 3 c-óiit3Dilidade examinada ante o impériO da norma legal. 
____ §ç. Presidc~nte_ e Srs. _S~nadores, compete ao Tribunal 
_de Contas_ da União o exame de conta a conta, uma a uma, 
número por número, unidade por Únidade; cabe ao Tribunal 
relatar e, ao final, concluir. Por que concluir? Porque há 
decisão do tribunal de Contas da União, posto que fique sujei~ 
ta a urna confirmaçãO ou à negação do Congresso Nacioilal, 
e essas contas são títulos executivos. Isto é, os que fraudaram, 
os _que aplicaram indevidamente, os que desviaram verbas 
podem ser acionados perante as varas cíveiS pata a reposição 
dessas importâncias. 

E essas ações, ao· invés de serem ações ordinárias, são 
de execução no rito adequado do Código do Processo Civil. 
E_ ~sa exe~ução deve ser instruída com_ o título e esse título 
é a decisão do .Tribunal de Contas da União. 

Queró dizer a V. Ex~ que a decisão que hoje foi trazida 
ao-senado não tem os valores necessários qu_e consubstanciem 
a eficácia, a eXistência de um título executivo. Não há título 
executivo que se poSsa entender cabido na decisào dO Tribunal 
de Contas da União. 

Por isso, Sr. Presidente, -é que entendia eu, e entend~. 
que o Con:gressó Nacional deve devolver essas coritas:aõ Tribu
nal para que ele apresente uma conclusão. Não concordo 

_ nem de leve e em nenhuma hipótese que haja julgament~J 
político de acontecimentos económico-financeiros e contábe .s-, 
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Na verdade, as contas devem ser analisada~ ~ri(meti~ente, 
contabilmente, dentro dos princípios gerais_ da Matemátíca:. 
Não há outra coisa. Avalia-se tudo pelo ponto de vista ccintábil 
e legal. Não há oportunidade para o julgamento político. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. EX' me permite um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ~Com todo pra
zer, nobre Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, o Tribunal cumpriu sua parte, exatamenfe Como 
V. Ex• está sustentando no particular: analis.ou as co.ntas sob 
todos esses aspectos· técnicos e apontou· as irregularidade_s 
exlsteiües. Nas conclusões do parecer, o Tribunal esclarece 
que, quanto àquelas irregularidades que podem importar res
ponsabilidade dos aplicadores dos recursos, o lribuna.J. julg~rá 
oportunamente. Mas as contas, compreendidas genericamen~ 
te, do presidente da República, delas julgadora é o Congresso_, 
e o Tribunal_ assim _respeitou. De sorte que não há descum
primento da Co_i'lS_tituiÇ-ao por parte do Tribunal de_ Cqntas. 
Ele poderia dizer: somos pela aprovação, e o Congresso rejei-. 
tá-las; como poderia declarar: somos pela rejeiÇão, e o Con
gresso aprová~las, exatamente porque somos nós os _julgado
res. O Tribunal de Contas não e$tava .. ne!ll es_!~L óbr~g~çi<;~, 
necessariamente, a declarar que as contas devem ser a pro-· 
vadas ou rejeitadas. Ele- faz_ o exame t~cn!co';-apresentá -~s 
irregularidades, e às duas Casas do CongressO -Nacional cabe 
precisamente a tarefa do julganiento. O Ttiblln~tde CQrit<!s 
da União é apenas um órgão auxiliar do Congresso Nacioll_al. 
Ele não decide; aponta irregularidades ou certezas. C~be-nos 
cumprir a tarefa da dec;isã_o. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Senador Josa
phat Marinho, talvez esta seja ~ma questão de interpretação 
a respeito da peça que chegou hoje ao Congresso- Nacional. 

O Sr. Josaphat Marinho - Está expressamente dito ria
Constituição Federal que o Tribunal de Contas d_a União é 
o órgão técnico auxiliar, e nós soinos o órgão _ju_lgador. _ 

O SR. CID SABólA DE CARVAL_H_Q_.,., Dissq-nã<;i_h,á 
dúvida. Apenas· não disponios, no- Corighisso Nacional, do 
mecanismo adequado ao exame de cóhtas, 

O Sr- Josaphat Marinho- Mas esse problema não altera 
a competência_ do Tribunal de Contas da _Uniã.Q"_'foQ..e __ sig.Qi~. 
ficar deficiência na nossa organização; é problema diferente, 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Por ser um órgão 
auxiliar deve mandar a conta devidamente analisada. . -

O Sr. Josaphat Marinho.- Mas_ a contá está analiSada 
Senador Cid Sabóia de Carvã.lho. Esse _é o. equívoco~. ' 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ne_sse caso, 
não concordo com V. Ex~, porque não há uma conclusão. 

O Sr. Josaphat Marinho - Trata-se, no momento, de 
argüir que ó Tribuna:l"âe Contas da União não decl~rou, ao 
final do seu parecer, se as contas deveriam ser- aprovadas 
ou rejeitadas, porque, tradicíonalmente, assim sempre opi
nou. Mas se este ano não opinou, não alterou a sua compe
tência, nem a competência do Congresso Nacional. Em- face 
dos dados levantados, concatenados pelo Tribunal de Contas 
da União, operaremos o julgaffiento. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Faremos um 
julgamento, sem dúvida. · 

.. __ Agora, varríeis projetar isso para- ()Utrós setores da vida 
nacional. Imagine Um Tribunal de Cdni:ã§ Qe Município, ou 
um. Conselho de Contas Jiº-s Munjçípíõs·-que ina"nde parã ás 
Câmaras Municipciis relatórios sobre prestações de contas do. 
Prefeito- dizendo apenas isto: as contas estão em cond_içõ~s 
de ser julgadas pela Câmara MunicipaL 

Se, ao se dizer que as contas devem ser rejeitadas, a 
--corrupção já é latente e constante nos Municípios brasileiros, 
imaginemos com este_linguajar genérico, sem a íriâíCaÇão do 
procedimento contabilmente adequado! -

Aqui, Senador Josaphat, ocorre --V. Ex' é professor 
de Direito e eu tariibém -o soU- .:...___·que aO rióSsO lado pode 
se sentar _um operário, pode se sentar um economiSta, pode 
se sentar um industrial; aqui temos uma amostr_agem da socie
dade. Nenhum de nós tem obrigação de conhecer contabi~ 
!idade pública; nenhum de nós deve, necessariamente, ser 
conhecedor das ciências atuariais.._ Entretanto, pode estar aqui 
conosco um técnko, um perito em-cOritaS; nlas·será Uiria·mêra· 
coincidência. -

O Tribunal fugiu de dizei que 3S co-ntiis do --PteSiOei1te
c;Ja Re_pública estão irregulares. Ele, o Tribunal, exib.iu _os_ 
fatos, mas não concluiu. - - - -- -

~ t!Cr~dito que tudo no mundo, principalmente para efeito 
jurídico; deve -7 teor éoroeÇõ', ritéíoeiiiTt l_Udo tem começo, 
meio e fim. Se vanios faz~ r -_umã _petição _perante_ o Poder 
Judiciário, _temos -o intr6ito, temos a- arglmümtaÇãõ_e temoS 
os pedidos conclusivos. · - - - - · --
- - Se vamos dar um parecei",- tainOém temos o intróito,-ã
argumentação e a conclus_ãp. ~_u ~~o sei por gue o Tribumil . 
de Contas, desta feita, consegue distinguir· O PreSfde-óte aa 
-RepúOliCa dos_seus auxiliares. 

Pãra niim-; há a iidffiivi.strãçãq; ~~i?~i--~-:a5f~j-~-i.§.Ú:~_çª~- --_ 
pública que operou bem ou operou mal nessas contas. E para·· 
isso qu_e quero chamar a atenção de V. Ex~ _ 

-o-sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex' uma Dava 
ínterveriÇãó? O Tribunal não distirigõiu. Se V. Ex-~ compulsar 
ós-páreceteS: repetidos do Tribunal de Contas sobre as_ conta~ 
anuais da_Presidência da República, há de verificar que sempre 
procedeu assim. OTfibunal de Contas verifíci aS Contas, apOn
ta o que está regular: declina o que ·está irregular e _enuncia 
qu~. <:b!flC? ás COiJ_tas· sã~ da Presidência da República, e as 
irregularidades verificadas não são -peSsOãis do Chefe do Go~ 
verno, essas contas são aprovadas; merecem aprovação, sem 
prejuízo de apuração da responsabilidade dos aplicadores dire~ 
tos. Foi sempre assiin: nã?_ é de agora que está se fazendo 

__ a di~tipção. A única disti~ç~o qUe vejo agoTá _é qiie ó Tribunal 
de Contas não 9pinou pela aprovação nem pela rejeição. O 
seu parecer compree·nde as contas do Presidente da República 
em todos os_ ângulos -tenho aqui em mãos o parecer -
e as conclusões, deixa-as. para· que o Con:gresso aprecie e 
julgue. És~_: ~~ã~ há omiss~o. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - V. Ex' deve 
ter em mãos- a· declaração de voto do Ministro Fernando Gon~ 
çalves, que vem dar apoio ao que falo. 

O Sr. Josaphat Marinho - Conheço a declaração de 
voto, que foi largamente publicada. É uma divergência dele 
sobre a conclusão. Nada mais do que isso. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Exatamente! 
A nossa divergência se reedita aqui, para minha triSteza. GoS
taria muito de conCordar com V. Ex• pelo seu grande saber 

·jurídico, maS, na verdade, mantenho a minha discordância 
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por entender que essas Cortes devem concluir;- -devem con
cluir, a despeito de suas conclusões ficarem ã juízo nõsso. 

Ora, Senador Josaphat Marinho, V. Ex~ é advogado como 
eu. _Já imaginou se um Juiz de Primeiro Grau_ tonlasse essa 
mesma posição _com relação às ações, por saber que elas vão 
para os tribunais, para o Segundo Grau? 

O Sr. Josaphat Marinho- Mas V. Ex• há de entendei 
que o Juiz não pode tomar essa posição porque-também ele 
é julgador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sim. mas o 
Tribunal de Contas é composto por juízes. 

O Sr. Josaphat Marinho- Mas, no particular das contas 
da Presidência da República, o Tribunal é apenas o órgão 
de assessoria técnica; é um órgão auxiliar. Ele julga outras 
contas; não essas. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Ele é composto 
por juízes que, inclusive, sãO regidos pela Lei dà Magistratura. 

O Sr. Josaphat Marinho- Mas esses juízes têm dupla 
função: numa, urna função judicante; nOutra, informativa, 
auxiliar. - -- -

O SR. CID Si\BDlA DE CARVALHO- A turição jurisdí
cional, S-enador Josaphat _Marinho, isso já foi estudado por 
vários autores, acontece até em órgãos da ãdiTiinístraÇão públi
ca sem que sejam próprias aperias do Poder· JudíciárÍÕ. ~ 

Quero lembrar a V. Ex• a conclusão do voto do Ministro 
Fernando Gonçalves, que diz: --

''Opinar pela aprovação das presentes oont(lS, con
tudo, é bom que se deixe claro, não signifiCá-julgar 
regular a gestão económico-financeira dos.ag~~tes pú
blicos que ao controle externo se submetem e só por 
decisão do Tribunal podem receber quitação." · 

Isso é importante. Adiante, diz: · 
"Sabemos, pelo trabalho diuturno do Tribunal, 

que uma onda de irregularidades administrativaS asso
lou as repartições governamentais durante o exercíciQ 
de 1991, causando prejuízo ao Erário e à sociedade 
pelo não a tingimento de metas essenciais ao bem-estar 
da população, mas reconhecemos que essas ações indi
vidualizadas serão, como já estão sendo, julgadas e 
coibidas por esta Corte em processos específicos." 

E conclüi: --
''Nesta assentada, embora tenha analisado as pre

sentes contas e esteja em condições de opinar sobre 
o seu mérito, abstenho-me de votar porque entendo 
que o projeto de parecer apresentado pelo nobre Rela
tor não é conclusivo nos termos regimentais e na forma 
preliminar por mim suscitada." 

A preliminar. quem suscita é a própria Constituição Fede
ral. Se V. Ex~ verifiCar, o art. 70 da Constituição diz exata
mente o que compete ao Tribunal de Contas da União: apre
sentar conclusões. 

Tenho medo, Senador Josaphat Marinho, Srs. Senadores, 
que essa posição -do Tribunal de Contas da União some-se, 
em caráter negativo, ao- quadro dantesco, moralmente dan
tesco e infernar em que se- encontra o País. 

Imaginemos que esse parecer do Tribunal de_ Contas da 
União possa estar em termos de cooperação com-o escândalo 
nacional, nas mesmas oondi9ões das reportagens publicadas 
pelas revistas Veja e ISTOE. Estou com esse relatório em 

_mãos, no dia eM Que o jornal FQlh,_a_~~ S. Paulo pede a renúncia 

do Presidente, no dia cm que o jornal, em primeira página. 
publica uma matéria intitulada ''Renúncia já''. 

Para que não haja o pior, é preciso que cada órgão da 
República, conclusivamente, utilize a sua aptidão, a sua com
petência dentro de sua jurisdição. O que pe-ço ao Tribunal 
de Comas da União é o que a Constituição determina que 
ele faça, ou seja, que diga ao Congresso NaciOnal qual é 
a recomendação técnica, aprovar ou negar. que o diga clara
mente. Se o Senado e a .Câmara quiserem seguir a recomen
dação técnica, que O façam e, se o Senado e a Câmara ente_n
derem que não deve ser seguido aquilo, que deve preponderar 
um outro tipo de juízo, então que se negue. 

Mas esse nosso juízo segue-se ao do próprio Tribunal 
preliminarmente a um julgamento prévio, a um julgamento 
preliminar do Tribunal de Contas da Uniãv, que fica sujeito 
a· ser aprovado ou não pelo Congresso Nacional. 

O atual relatório, Senador Josaphat Marinho, nos joga 
na seguinte situação: o Congresso Nacional_é que deve anali
sar, concluir, julgar, sem que haja o parecer técníco, conclu
sivo, que é exatamente a decisão do Tribunal de Contas da 

-União. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR- CfD SABÓiA !)E CARVALHO- Com todo o. 
pi:-azer, Senador. 

O Sr. Josaphai Marinho - É exatamente isso que está 
no parecer. Este aponta o certo, enuncia o irregular e deixa 
ao julgamento das duas Cas_as do Congresso. É só isso o 
que faz. Não deixa de enunciar o que é irregular. Tudo isso 
está no parecer. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Só que não há 
uma conclusão. 

O Sr. Josaphat Marinho- Ah, mas não é obrigatória 
essa conclusão porque ele é apenas um órgão informativo' 
técnico. Nós somos os julgadores. 

· O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Aí é que está. 
Disso discordo de V. Ex" e concordo com a preliminar do 
Ministro Fernando Gonçalves. A preliminar ~ele é exatamen
te diferente disso_. Eis a declaração-de voto dele: 

"A Constituição brasileira, ao definir as atribui
ções do Tribunal de Contas da União, no art. 71 dispõe, 
logo no inciso I, que a ele compete apreciar as contas 
prestadas anualmente pelo Presidente da República, 
mediante parecer prévio. É esta a alta atribuição que 
exercitaremo-s nesta assentada, ao analisarmos o subs
tancioso relatório apresentado pelo eminente Ministro 
Paülo Affonso Martins de Oliveira. As contas são sub-

. inetidas a exame". etc. 
Ele analisa e entende como eu. Daí se conwr~ende perfei

tamente que o Direito é sempre assim: tem a tese, ·a antítese; 
as razões de defesa e as de acusação; há a inicial, há a contes
tação. Isso que estamos fazendo é o _exercício melhor do Di-
reito. -

O Sr. Josaphat Marinho- Mas é também o que o Direito 
Positivo brasileiro exige, e o que apenas a doutrina Sl.tgere. 
No caso, o Direito Positivo não exige essa conclusão a que 
V. Ex~ se refere. 

O SR. CID SABÓIA PE CARVALHO- A meu ver. a 
decisão é urna imposição constitucional ao Tribunal de Contas 
da União. Nisso divergimos, tanto no modo de_ lermos o n?.""':-
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cer como na leitura da letra constitucional. Quem_ s_abe se 
não é o momento que cria a e-xpectativa sobre aS_ contaS preSi-
dendais. -

Não sei também, porque isso slrtccramerite eu não~âprerF 
di, como é que, dentro da administração pública, no critério 
de responsabilidade da revelação do ilícito, disçjngu_i!_1}os q_ 
mandante do mandatário, como distinguimos o gestor maiºr 
do menor, exceto nas açõcs regressivas. 

Então, o certo mesmo era desaprovar as contaS e haver 
o procedimento regressivo-proposto pelo Presidente da Repú
blica contra aqueles que lhe traíram a confiança. Agora, absol
ver o Presidente, não. As contas- estão boas quanto ao Presi
dente; agora, quanto aos auxiliares, as contas estão ruins. 

Vamos, então, processar os auxiliares do Pr~sidente, não 
o Presidente. Isso não é jutidico. 0o critt!do ·geral do Direito 
é termos as ações regressivas_. O Estado pode ser condenado, 
pela omissão de um funcionáriO, a pagar" uril-à IndclliZiiÇão. 
Amanhã, ele terá ação regressiva contra ess_e funcionário. · 

O Sr. Josaphat Marinho -Releve V. Ex.a uma nova 
intervenção. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Pois não. 

O Sr. Josaphat Marinho- É outro problema. O Tribunal 
de Contas da União sempre seguiu essa orientação, que agora 
a universalidade no Congresso está. advogª"ndo._. Se~pre foi 
essa, que V. EX" condena, a orientaçãO do-Tiíbuna_l d~_Contas. 
DistingUiu entre a responsabilidade geral do P_residente da 
República, e a partkuhir das irregularidades verificidas com 
relação a cada aplicador de recurso público nos diferentes 
setores da administraçãO. Esse é u~ _a_specto diferente: se 
as contas do Presidente devem ser aprovadas, com ressalva
de apuração das irregularidades dos aplicadores diretos. Isso 
é outro problema. O Tribunal de Contas não negou isso. 
Nós é que podemos discutir. Agora, essa fo1 :::;criJ.pre a orien
tação que o Tribunal a dotou. Sempre. Reitetada_me_nt~, _E, 
agora mesmo, no seu parecer, o Tribunal ressalva: "Quanto 
à responsabilidade dos aplicadores diretos,.esta Cotte), oportu
namente, decidirá"- como de sua competência. Aí, sim. 

,_._, __ :c<~ .. S.r. Jos~phat Marinhº- Mas [lÓS precisafnos não nos 
tornar de pânico,.p_a-ra 3dotãr -decisões -informais. -

-O""SR. CID-SABÓIA DE CARVALHO~ É, mas a socie
dade está cobrando nossás riispOStàS; é-eSSé O iraVeJjfóblema~ 
Por onde ando, com que11_1 converso, as pessoas perguntam: 
E aí, como é que fica íssoT Coiilõ fica ·aquilO? -Que-fará--o 
Cong:esso Naciona~? Mas entendo o zeJo de V. Ex• e respeitO 
demats as suas postções, que são, antes rle mais nada, bem 
fundamentadas e com toda a honestidade de alma. 

O Sr. Josaphat Marinho - E eu igualmente respeito 
os seus pontos de vista. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Exatamente. 
-:-Lamentamos profundamente essa divergência, mas é uma 

divergência salutar, até para a continuidade do debate desta 
Casa. 

Acredito que é exatamente de coloc~ções! uma~ adversas 
às oUtras; de argumento versus argumento que nascerá a luz, 
sinal para aclararmos a negritude qu-e, O.este ·momento, baixa 
sobre a Nação brasileira. 

Quero dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que ontem. 
no Congresso Nacional, vár_ias foram as manifestações produ-
zidas exatamente neste caminho. - -- -

Queiram oS bons f<idos que eu.- ilãó tenha razão~ Quero 
mesmo· que o Senador Josaphat Marinho estefa coberto de 
razão quando dá esse apoio técnico e bem fundamentado 
à ~ecisão _·do Tribunal de Coni:as --da U:nião. _Q~ero ~u que 
V. Ex~ t~nha razão; a -V~tiâade- nâo me- ferlíá. NãO quererei 
ter ra?:ão nessa questão_, Adorarer-ser Vetü:ldo- nesta ·mtóh<i 
argumentação, contanto qUe seja rrielhoi para o País, qtie 
Seja -melhor para o povo e melhor para a República. 

MãSO meu ponto de vista hojie, numa análise dessa ques
tão, clama por urna conclusão clara do Tribunal de Contas 
da União. 

_g_r_a o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

- O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador N_elson Çarneiro. _ 

O SR. CID SARÓIA DE CARVALHO,-,: Nessa.()j>Ortu- O SR. NELSON CARNEIRO.(PMDB- RJ. Pronuncia 
nidade, entende_ V. Ex~ que o Tribunal, então, dará eficácia o-seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres, o Pro
para a existência de um título executivo _ _.~ ser _çpbr_açlp_ dos cesso de migração das populações do interior para as grandes 
culpados numa segunda etapa? Eu já enterldÓ que deveria--_ âáadeS-éTOrite iii.eSgotáve1 de problemas em todo o território 
ser na primeira. nacional, colltribuindo para o inchaço e a conseqüente ''perife-

Atende bem que, na primeira. não pode haver esse título rização" dos maiores ce_ntros urbanos do País. - _____ _ 
de força executiva porque ainda não há o julgamento. O julga- Uma das formas de se arr_efecer e~e: flUxo_ ~_gratório 
mente decorrerá da nossa decisão de Poder Legislativo. Aí, é proporcionar melhores condições de vida às populações- do 
digamos~ diante de todas as irregularidades, o Congresso Na- interior, para que elas permaneçam em seus locais de origem, 
cional vai dizer que as contas presidenciais estão- b_oas. Aí trabalhem, prosperem, contribuam para o desenvolvimento 
o Tribunal de Contas, diante desta aprovação, vai aprofundar de seuS MunicípioS-, e, indiretamente, para a diminuição das 

·a investigação dos agentes do governo e ~ondená-los. enormes desigualdades que, lamentavelmente, exis~em entre 
O Sr. Josaphat Marinho --Tem sido assim! -o Brasil do interior e o Brasil dos grandes centros urbanos. 

O poVo do interior se sente abandonado-l rylegado, tra~a~ 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- É, sem dúvida, do como brasileiro de segunda classe. Agências bancárias e 

um procedimento irregular. até mesrnõ cartóriOs SãO -deSatiVadOs, revoltando os habitantes, 

. O Sr. Josaphat Marinho- Porque, enquanto não houver 
~ Julgamento das contas, não há a fixação de ifrespons<ibi-
hdade. ~ ~ 

atíngindo-os profundamente em seu orgulho e derespeitando 
suas tradições histórias e seus direitos. - -- · -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo, hoje. a tribuna 
--=-desta Casa para falar sobre este assunto por ter ficado_profun~ 

O SR. CID SABÓlA DE CARVALHO -Entendo, Sena- damente sensibilizado com uma solicitação que me foi encami
dor. Josa~hat Marinho, que a sociedade cobra soluções claras. Dhada pela Associação de Moradores de São José do Ribeirão, 
HoJe estao todos sob espanto, absolutamente dominados por distrito do Município de Bom Jardim, localizado na aprazível 
uma expectativa, unta tristeza enorme que domina o País.--- --·região-serranado Estado do Rio de Ja_neiro. Não te_nho dúvida, 
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Srs. Senadores, de que o que ocorre ilustra muito bem o 
descaso com que o Poder Público trata a brãva: gente-do inte-
rior. ~ --

Naquela localidade funciona, ou melhor dizendo, funcio
nava, desde o tempo do Império, um Cai-tório de Paz e Regis
tro Civil. O Cartório em questãO é histórico. É o segundo 
mais antigo da região Norte do Estado do Rio de Janeiro, 
um verdadeiro património público, onde estã_q !~_g!_s._trados._ to
dos os fatos que marcaram, durante mais de um século, a 
vida daquela população, e foi desatirado, única· e_ exclusiva
mente, por falta de funcionário. - - - · __ 

Todos os que conhecem bem o interior -~o _P_f!ÍS s.ão capaZes 
de imaginar o enorme transtorno que um fato co-mo-eSse-repre
senta, não só parã a-q-uela população como para qualquer outra 
que seja atingida pelo mesmo problema. Os cartórios lidam 
com coisas fundamentais da vida dos cidadãos, e sua desati
vação causa imensas dificuldades para toda a população, prin
cipalmente para as pessoas carentes que terão de arcar com 
o ónus de se deslocar até ·a sede do Município para cumprir 
seus a tos de cidadania, tais como registrar nascimentos, óbitos, 
casamentos. 

Srs. Senadores, o art. 236, § 39, da Constit_uição Federal 
determina que "o ingresso na atividade notarial e de registro 
depende de concurso público de provas e títulos, não se permi
tindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de con
curso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. 
Se assim é, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou_-_f_orçado a 
concluir que o Cartório de São José do Ribeirão só foi desati
vado por falta de funcionário por se tratar de um cartório 
situado em uma pe·quena localidade do interiQr do País. Tra
ta-se de uma discriminação inaceitáv"el~-POis o textO constitu
cional não faz distinçãO alguma entre capitais, grandes cidades 
ou pequenos distrft.Os, determinando, apenas, que não se per
mite que qualquer serventia fique vaga. 

Faço aqui, portailto, um veemente apelo ao Corregedor 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao qual todos os 
cartórios de meu Estado estão subordinados, para que promo
va, com urgência, concurso público para Escrivão_ rle Paz e 
Registro CiVil, para qae o histórico CartóriO de .S-ão José 
do Ribeirão volte a funcionar, facilitando a vida dos m-ãis 
de cirrco mil digno-s· e honrados cidadãos brasileiros, que- resi
dem naquela localidade do acolhedor Município de Bom Jar
dim. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) "_:_--Concedo _a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. · 

O SR. ODAClR SOARES (PFL - RO. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, volto 
a esta tribuna, mais uma vez, para refutar acusações infun
dadas contra o GOVerno brasileiro. Desta vez, quero apre
sentar a meus pares trechos de uma nota oficial, intitulada 
"Em Defesa da Verdade", que o Banc_o do Brasil S/ A fez 
publicar nos pririci:paíS jOrnais do País parã contestar informa
ções contidas em matéria divulgada pela revista Veja, em 
sua edição_ da semana passada. 

Ainda há poucos dias, estive aqui, nesta mesma tribuna, 
para contestar, com âocumentos da Caixa Económica Federal 
e do Banco do Brasil, informações incorreras sobre o aluguel 
de aviões contratados por estas duas empresas~ Havia, é claro, 
por trás dessas informações erróneas, O~objetivo de atingir 
o Governo, e, indiretamente, a figura do Presidente da Repú
blica. 

Na matéria intitulada "Em Busca de Ligações Perigosas", 
a revista Veja, em sua edição de 24 de junho, incorre em 
erro ao- afirmar que "em julho do ano passado'\ o Banco 
do Brasil concedeu financiamento de US$10 milhões ao Grupo 
Delta, de propriedade do Senhor Augusto Morbach, na agên
cfa da cidade de Marabá, no Estado do Pará. 

Ora, nenhuma fonte_ do banco foi procurada pelos autores 
àa reportagem verificar a: veracidade dã.s informações transmi
tidas às centenas de milhares - talvez milhões -de leitores 
-daquela revista. 

__ , Na _nota oficial publicada nos maiores jornais -ao País, 
o Banco do Brasil presta uma série de esclarecimentos impres
cindíveis à opinião Pública brasileira. Informa, "incialmente, 
que os empréstimos concedidos ao senhor Morbach e ao Gru
po Delta foram deferidos "pelo ex-gerente José Milton Mala
qui~s d~ Mello, da agência, de Marabá, no período de 24 
de Jane~ro de 1989 até 1b de junho de 1989". 

Esdarece, a seguir, que o gerente José Milton Malaquias 
de Mello pediu demissão do Banco do Brasil em 12 de feve
reiro de 1990. 

No terceiro item de sua_ nota de esclarecimento à popula
ção, o Banco do Brasil informa que ingressou "em 26 de 
abril de 1991, na cidade de Belém, perante a Procuradoria 
da República no Estado do Pará, com representação criminal, 
contra o seu ex-gerente José __ Milton M_alaquias de Mello". 
Em razão disso, foi aberto inquérito ciiminal contra o referido 
cidadão, pela prática do chamado crime do "colarinho-bran
co". Este inquérito encontra-se atualmente em -curso perante 
a Delegacia da Polícia Federal de Marabá, no Estado do Pará. 

Medida judicial idêntica foi tomada contra todas as pes
soas envolvidas nas operações: Hamilton de Brito Bezerra 
Ângela Bezerra, Fernando Chaltein Almeida de Melo e Cláu~ 
dia José Costa Júnior. Todas estas pessoas estão indiciadas 
no mesmo inquérito criminal. 

Tendo em vista os depoimentos já tomados, O Banco 
do Brasil diz em sua nota que espera que sejam chamados 
a depor também os senhoresAugustu Morbach Nettb e Apare
cido Donizeti Garcia. 

_ Com relação aoS bens dados como garantia nas operações, 
o Banco do Brasil informa que está tentando recuperá-los 
na Justiça, com as ações que impetrou, desde 29 de novembro 
de 1989, na 1' Vara Cível de Marabá. 

Por último, o Banco do Brasil informa que as operações 
foram lançadas em prejuízo no Balanço do Banco-ue 1990. 

-No fecho de sua nota- Sr: PriSideiiie, Srs. Senadores 
-;-o' Banco do Brasil diz que todas estas informações pode-
riam ter sido prestadas ao jornalista _Joaquim CarvalhO, caso 
ele tivesse tido o zelo profissional de procurar fontes autori
zadas do Banco do Brasil para se informar corretamente sobre 
o assunto que estava abordando. 

Por causa de uma notícia incorreta, o Banco do Brasil 
teve que divulgar esta nota paga nos maiores jornais do País. 
Mas este prejuízo fmanceiro foi o menor. Incomensuravel
mente maior foi, certamente, o dano sofrido pela imagem 
desta. centenária instituição financeira nacional. O Banco do 
Brasil teve que publicar este informe para -deixar bem claro 
junto aos seus clientes e acionistas a lisura e a transparência 
de seus atos administrativos. 

. Era isso o que eu desejava registrar, hoje, nesta Casa. 
. Mas quero aproveitar a ocasiãO, uma vennais;-para levantar 
minha voz contra os-obscuros caluniadores que estão se apro
veitando dessa onda de denúncias infundadas contra pessoas 
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e organismos do GovernO para desestabilizar as n-OsSas lnst_itui~ o B_anco do_ ;Brasil_ obrigado ? div!J,lgar _esta no_ta, para_ que 
ções democrática!:i. - - -não paire rtenhUina dúvida a respeito da lisura~ transparência 

Muito obrigado! :-==-~--<fe1~~(~5~-~c?~í~str~_fiv~-s::--:-·----- ·- ----~·~·---~-.---:~------

Of. PRESI 9211197 
Brasília (DF), 25 da junho de 1992 

DOCUMENTOS A QUE SE REFJ;;R$ Q_S_R. 
ODACIR SOARES EM SEUDISCUR:SO: -

Exm' Sr. 
Senador Odacir Soaref 
Senado Federal 
Brasília (DF) 

Senhor Senador, 
Apraz-me encaminhar a V. Ex~ çópia da nota oficial "Em 

defesa da verdade", publicada pelo Banco do_Brasil nQS princi
pais jornais do País, contestando informações contidas na ma
téríã "Em busca de ligações perigosas", divulgada na última 
edição da Revista: Veja. 

Atenciosarilente, - Lafaiete Coutinho Torres, Presiden~ 

Brasi1ia, 23 de jUnhO de-r992. -= Lafaiete Coutinho Tor-
res, Presidente. 

EXIDFSr. 
Seinii:lór- Odacir Soares 
Se:tiado Federal 
Brasilia - DF 

Senhor Senador, 

PRESI 9211198 
Brasília (DF), 25 de junho de 1992 

Em adit3.mento à cartã que enderecei a V, Ex~ em 12-6-9_2, 
eStou encaminhando, em anexó. cópia da declaração fofuecida 
em 23-6-92 pela empresa Líder Táxi Aéreci S.-A . .a respeito 

. das aeronaves eventualm~nte afretadas pelo Banco do Bra~iL 

Atenciosamente, Lafaiete Coutinho Torres, Presidente. 
LÍDER . -

Data: 23-6-92 
De: Central de Reservas Lider 

. -EM DEFESA.DAVERDADÉ .• ·~···--c·~~~-~Tel.: 031-800.0315 (DDG)- 441.0315(GDE BH) 
Telex.: 312237 · · ·· · ·· 

te. 

A matéria nEm busca de ligações perigosas", assinada Fax.: 031-491.1182 
pelo jornalista Joaquim de Carvalho, na edição de Veja de Para: Banco do Brasil S/ A 
24 de junho, incorre em erro ao afirmar qu~_ '"'eln jUlhO do ATI.-: Sr. Valderson Lima Ferreira 
ano passado'' o Banco_ do _ _Br_a_sil __ CQ!lc~c;lel,l_fiP.ª-_nçi_@:!çp.~Q._4_~ .. _.Fax.:_ 061-224.4341 
US$ 10 milhões ao Grupo Delta, de propriedade do Sr. Au· Informamos que conforme .relação. enviada a_ V. S• <;los 
gusto Morbach, na agência de Marabá, no Pará. Como o _voos contratados pelo Banco do Brasil S/ A, a partir de maio 
Banco do __ Brasil não fOi procurado Pela reportage-m para se de 1991,- declaramos que--toô_ãs aS aeronaves utilizadas são 
manifestar a respeito dessa operação, vem a público esclarec.er de propriedade da Líder Táxi Áereo S/ A, exceto a aeronave 
que: -de prefixo PT -OJH de. propriedade da empresa Cisne Branco 

1. o Grupo Delta e o Senhor Morbach foram beneficiados Táxi Áereo, do grupo Chocolates Kopenhagem, que por nós 
por empréstimos deferidos pelo ex-gerente José Milton Mala- sempre e utilizada através de acordo operacional entre essas 
quias de Mello, da Agênciii-de Marabá, no período de_24-1-89 empresas. 
até 10-7-89; Atencíósamente, Marcos Flores, Gerente da Central de 

2. o Gerente Jo_sé Milton Malaquias de Mello pediu de- Reservas. 
missão do Banco do Brasil em lZ-2-90; - -·-- --·----· - · · -··-·- - --

3. 0 Banco do Brasil ingressou em 26-4-91, na cidade O SR. PRESillENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a 
de Belém, perante a Procu_radoria da República do Estado palavra ao nobre Senador Jut~hy Magalhães. 
do Pará com representação criminal contra o seu ex=gerente OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PSDB-BA.Pronuncia 
José Milton Malaquias de Mello. Em razão dessa iniciativa, o segUirite discurso.) --Sr, Presidente, Sro;"l e Srs. Senadores, 
foi aberto inquérito criminal contra ·o mesmo pela prática estamos pos aproximando do encerramento de _nossos ti:aba
do chamado crime de "colarinho branco"-.- em _curso pe_rante lhos, neste primeiro semestre da Sessão Legislativa de 1992. 
a Delegacia de Polícia Federal de Marabá, no Estado do Pará. ~ _ N~O vou me ocupar de faze_ç um b!llanço d_e= toda a minha 

3.1 Igu~_l m~didafoi to_m~da_- e~_-i~!~Ç~(?--~~-~~~e_g_uintes- -atividade Parlamentar nesta Ca_§a, desde -qUe aqui"iTlgressei, 
envolvidos nas operações: Hamilton de Brito_:Q~zerr_a, Angela já se vão 12 anos. -· --- - - - _ 
Beze!ra, Fernando Chaltein Almeida de Melo e CláqdioJos~ Quer9 salientar, apenas~ que, com o passar do tempo, 
da Costa Júnior, todos eles já indiciados no mesmo inquérito a experiência dá a todos_ nós_ maior segurariça no trato dos 
criminal. assuntos parlamentares e legislativos, nos deixa mais habili-

3.2 Em razão dos depoimentos já tom idoS, O HàiiCó do. . tadQ::;; ~ çpnJi311tes para enfrentar ~S_diferentes _temas que no-s 
Brasil espera que sejam chamados a depor também os senho- são dados a exame, enfim, adquirimOs o KnOwhõw neceSsário 
res Augusto Morbach Neto e Aparecido D_on_i~[ Gãrcl_a; __ . ___ pa.ta o ~elhor ~~ercfcio posstvel do mandato. -

4. o Banco do Brasil tenta recuperar na-JustiÇa~ perante Nessa prática -constante, o que ae- melhor nos fica--é o 
a 1 ~Vara Cível de Marabá, os bens dados em garantia~ confor- aprendizado. 
me ações impetradas desde 29-11-89; -- - - Eu, de tudo aprendi um pouco e continuarei aprendendo 

5. As operações foram lançadas em prejuízo no balanço neste Senado. Meus mestres têni sido, principã.lmente, os 
do Banco de 1990. meus _pares. São V. Er" ,-Sr. Pres~dente. S~ Senadoras e 

Todas estas infOi-inações poderiam ter sidO perfeitaffie~nte -- Sis.-seiiãdores-os-que-;-diariamente, nesse cordial e proveitoso 
prestadas ao jornalista Joaquim de Carvalho, caso ele tivesse conVívio, souberam forjar --mesmo sem o -saber, sem o pre
tido o cuidado ético de procurar o Banco para informar-se tender ou sem-o querer -a minha atitude, a minha têmpera, 
corretamente. Em respeito a seus acionistas e clientes e ao a minha postura político também, todo o conhecimento polí
direito de todo cidadão à inforjllacão _or~cif'a_ e_ frlô!_1~::l ~iii_:~~-- ~-i-~o _Olle_a9-auiri_. nesse oerío_~o. lhes dc:_v?· s~ e Srs. 
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Isso significa,-que o saldo desse aprendizado é extrema
mente positivo, pois, como bom discípulo que procuro ser, 
minha preocupação com a melhor conduta ética e com o rilaior -
acerto técnico ou político no exame das matérias a mim subme
tidas são o resultado, direto ou indireto, das lições construtivas 
e profícuas que o conjunto das grandes vocações ·políticas 
dos membros desta Casa propicia. 

o SR. PRESIDENTE- (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, 
nas últimas três décadas, a Universidade brasileira tem sido, 
eXaustivamente, debatida por educadores, estudantes, soció
logos, políticos, jornalistas, sobre questões vitais, como o seu 
papel na sociedade, seus acertos e erros, a necessidade de 
súa reformulação, para servir de veículo ao desenvolvimento 
cultural, social, científico e tecnológíco da Nação. Para tanto, 
deve desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão univer
sitária. Isso, porejlie a Universidade_deve set: o centro criador 
da ciência e do saber, a manifestação mais elevada da cultura 
~ da civilização de um povo, ou como alguém já a definiu: 
"o espelho das circundantes realidades sociais". 

Mas, todo o trabalho que desenvolvo, mercê desse conhe
cimento adquirido, não poderia ter sido realizado sem a ajuda 
decisiva de auxiliares, cujo papel e cuja valiosa éontribuição 
não posso deixar de re-levar neste pronunciamento. 

Não fosse a competência e o senso de oiganiz-ação de 
todo o pessoal de meu Gabinete, seria impossível para mim 
a realização de um mínimo _sequer do que faço. Se tenho 
a tranqüilidade indispensável para permanecer nas sessões 
do Plenário ou nas reuniões das Comissões, qua~e s_empre 
do princípio ao términO desses expedientes, é porque a retaM 
guarda administrativa e burocrátiCa de meu Gabinete funcioM 
na. A todos eles, portanto, devo essa palavra de público recoM 
nhecimento. -

No campo do assessoramento técnico~ SõU dos_ que mais 
utilizam os serviços, da Assessoria do Senado. Aliás, sempre 
disse que esse órgão técnico da Casa deve receber um trata
mento especial - sem qualquer discriminação ou desmere
cimento dos demais, evidentemente - pelo muito _que cola
bora ao pleno e satisfatório cumprimentO de nossa atividaM 
de-fim. A proficiência, a presteza e a consciênc_ia çlos çleveres 
funcionais são as características q_Ue-1pãrcaril ó tr_abalho desse 
colegiado técnico e anónimo. Falhas, há. Ma~. qu_em.não está 
sujeito a _elas por sua própria culpa ou por culpa alheia? 

Quando exerci as funções_ de Primeíro-Secretá-rio da casa, 
no biênio 86/88, fiZ questã-o de- dar todo o aPOio possível 
à valorização funcional da Assessoria e à melhoria de suas 
condições materiais de trabalho. Sf! m~is _I_!ão pude fazer, foi 
porque as circunstâncias rião permitiram. De qualquer forma, 
uma contribuição posotiva eu tenho a certeza que dei. Hoje, 
a Assessoria está reduzida em ~eus quadros, por forç.<!_das 
inúmeras aposentadorias Que foram pedidas e concedidas. En
tretanto, aproxima-se a realização de novo concurso p·úblico, 
com o que poderemos vir a contar novamente com um-número 
ideal de Assessores. -

De qualquer maneira, é preciso en-altecer o esforço que 
a Assessoria faz para que a qualidade de seu trabalho se 
mantenha no nível que todos reconhecemos. 

Atualmente, reduzida a cerca de 75 Assessores -o que 
é muito pouco em relação à demanda de trabalho-, a Asses
soria vem correspondendo ao que dela esperamos. Disso, dou 
o meu testemunho pessoal, na qualidade - como disse há 
pouco - de um dos seus mais constantes usuários. A tOdos 

. esses Assessores e- ·acf Diretor do órgão, devo grande parte 
do muito que tenho podido realizar. ContinUatd -a ser um 
dos mais freqUentes solicitantes de trabalhos da Assessoria, 
até com<f forma de poder reconhecer - o que faço aqui -
o seu merecido prestígio. 

Também ao meu Assessor pessoal devo creditar unia par
cela de contribuição para o que tenho conseguido fazer nesta 
Casa. 

Enfim, Sr. Presidente, sr~~ e Srs. Senadores, este é um 
discurso de agradecimento, que julgo estar devendo à Casa, 
há bastante tempo, ttiàS que me cumpre, aiil.da oportuna-
mente, fazé-lo. - - -- - -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

E a Universidcide brasileira tem exercitado, a contento, 
esse papel? Lamentavelmente não, porque, primeiro, há um 
evidente divórcio entre a Universidade e a sociedade, e depois 
pela má qualidade do en~ino ~nistrado, aquém de suas congé
neres no exterior: ,-,0 certo é que não há sincronismo entre 
a- sociedade e a "Universidade .. , escreveu o eminente pro· 
fessor João Lyra Filho, e em sua obra A crise n,a Upive_.-sidade, 
já em 1968, justamente na época em que os estudantes, aqui 
e_ no exterior, questionavam_, ruidos_amente, a Universidade, 
nas ruas. 

A Universidade, que implica, consoante a sua própria 
raiz latina, um conhecimentp universal acerca do homem, 
riãsceu, historicamente, nos reclusos mosteiros e conventos 
euro~':JS _da Idade Média, a partir do século XII, e de_pois 
exPandiu-se pelos principais Centros urbanos, como Salemo 
e Bolonha, na Itália, Paris, na França; Valladolide Salamanca, 
na Espanha, Oxford e Cambridge, na Grã-~retanha; Heidel
berg e Colônia, na Alemanh3.; Coimbra, em Portugal. 

No Brasil, só após a Independência apareceram as primei
ra faculdades isoladas, no Rio, São Paulo, Bahia, e, em Per
nambuco, Olinda e Recife. Mas a Universidade brasileira só 
sUrgiu mesmo neste século, na décilda de 30, com a regula
mentação de sua estrutura e funcionamento, pelo Governo 
Federal, sob rigoroso controle e domínio, destituída, portanto, 
de liberdade e autonomia. Em 1934, fundava-se a Univer
sidade de São Paulo, e, no ano seguinte, a Universida-de do 
Biasil, no Rio de Janeiro. Na verdade, entrávamos atrasados 
no ensino superior até em relação à América Latina, pois 
desde o século passado, 1821, já existia Universidade D.à. Ar
gentina, a de Buenos Aires. 

Após a redemocratização do Brasil, ao término da Segun· 
da Guerra Mundial, a Universidade iniciou um process-e> ~de 
liberalização, acompanhando a onda democrática daquele mo
mento histórico em todo o mundo, na busca de sua identidade 
e autonomia, que se consubstanciou na Lei de Diretrizes e 
Bases de 1961 e na criação da Universidade de Brasília. 

Mas essa trajetória liberal, Senhor Presidente, foi infeliz· 
mente interrompida com o advento do regime militar autocrá· 
tieo de 1964, que impós severas e repressivas medidas à Uni
versidade, acabando com a autonomia universitária . Para 
tanto, alteraram-se legislações pertinentes, estatutos, estru
turas de cursos~ funções, através de a tos institucionais e decre
tos-leis, como o famigerado Decreto Legislativo nÇ> 477, cujo 
único objetivo era punir, severamente, estudantes e profes
sores. Então, assistiram-se, com perplexidade, as invasões 

_--dos "campi" universitários, prisões, espancamentos e expul
sões de alunos, demissões sumárias de professores. Uma épo- . 



5538 Quarta-feira 1' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !I) Julho de 1992 · 
--' . -- - ·-· 

ca, realmente, de terror, repressão e obScurantismo na Univer- os Estados Unidos, Japão e países europeUS ·aplicam de 6 
sidade e de falência, também. a 8% do seu PIB. E então? O Governo Çollcir n~o investe 

Sob a égide do Al-5, nos governos Costa e ·silva e Médici,_ em educação, um setor básico e fundamental para a Nação. 
processou-se, "a fórcePs", atravéS da Lei de Diretrizes e Ba- E, no entanto, comprometeu-se a pagat a cifia de-9 bilhões 
ses, a reforma do ensino superior no País. Em suas justifica- de dólares da dívida externa aos bãnquei!Os-iiltefrfãClo-ifáiS, 
ções, o documento da reforma argüfa -que "a Universidade correspondente a 70% do que gasta com a educação. Tais 
não deve ser aquela instituição simplificada a oferecer as clássi~ são as suas equívocas opções e contradições. O sauâoso T~
cas carreiras liberais e as formas acadêmicas tradicionaisn ~ _cred9 N~ve_s__dj~se I!ID_ di,a~ já __ e!~ito Presid~nte da_ Rep~blica, 
E definiu a metamorfose desta Universidade -numa ··eSpécie que nãO pa-garta -a dívidã eXterna -com o o Suõf e-o saCõffclo
de reacionalidade instrumental em termos de eficiência técni- do povo brasileiro. 
co-profissional~-ou seja~- criar t) Know-bOw iridispeflSáVel à No entanto, o ensino deveria ser meSmo priOridad~ nacio-
expansão da indústria nacional. , _ _ _ _ ___ nal, _ AJo_çar ve_rbas _elJl recurso_s_Q~m-~os_qualificad_os _e espe-

A reforma estabelecia formas de alienação da Vniver- cializad_o_s, na construção de -h.oSp14IS~escolas, nO -ieipã-felha
sidade, a sua subjugação aos interesses e controles autocrátiCos mento- de laboratórios, na aquisição de equipamentos etc. 
e centralizadores do governo; o fim da gratuidade do ensino Nenhum país que aspire-ao- desenvolvimento de seu_povo, 
superior; as transformações de uma Universidade humanística à modernidade, ao progresso tecnológico, pode, impunemen
numa universidade técnico-profíssiánalb;ante, -dirigida evoca- te, relegar o ensino a segundo plano, sob pena de corri pro- -
clonada para o mercado do trabalho. meter, ~eriamente, seU ftit~ro. A gfatuídade nas universidades 

Com o fim do regime militar e a convocação d~ Asse!_ll- públicas deve ser preservada, mesmo porque ·o pagamerito 
bléia Nacional Constituinte, reacenderam-se, na comunidade de uma anuidade não iria- a_Iterar ou resolver os problemas 
universitária, as esperâ.:fiçaS de uma reformulação democrátíca da educação superior. Além disso, a gratlíidade está assegu
na essência e nos-métodos do ensi!:!_q_superio_r no_~r~il._A!?~i_!fi_!_ _rad,ª_nJt ÇQn~t_itl!iÇª-_Q F~9~['!!,_~_r_t~_:W_c?_, __ i!!~io IV: -·~~~uic!!lde 
o artigo 207 da Constituição Federal preceítua que "as Univer- do ensino público em estabelecimeQtos pficiais ... São no_tad~~ :_-
sidades gozam de autonomia didático;.científica, ãdministra- mente falaciqsos, portanto, os argumentos do GbVetriOCõtrtra 
tiva e de gestão financeira e patrimonial, e -obedecendo ao o ensino gratuito, até porque não se mantém uma unive~idade 
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e exten- com recursos proVenientes dos álunos. -----
são. Em março do ano passado, o governo elaborou ante pro-

Se é certo que a Universidade brasileira ainda não_ atingiu jeto _de lei nesse sentido, que deve_ri;;t ser i.nduíQQ _no ci;Iª~ado_ 
Q -estágio ·expresso no· texto constituciorrai-;--deve•se-atribu_ir-; '~Em&ndãG'-\-nias.que, d.evidoâ-forterejeição.da:cóffiUb.!~ 
entre outros entraves, aos percalços por que passou nessa uniVersilária-.:....:....prófeSSotes, estüdánres-ereítofes-, fofretíra
sua noveJ existência,_ e9mo _víritos, nasci~~,_ praticamente, à do daquele documento. O. ProfessQr Çhrl.stov.a~ ~.l!a~_que, 
época do ditatorial Estado N_Ç>yo ge~ulista e_L4~pois, sobrevi- ex-Reitor da UnB, pronunciou-se radicalmente contra o ensi
vendo às vicissitudes do regime xp.ilitar de 64. Tri_s~t~ sina_~ no pago nas universidades, dizendo que_ "nã(t_ é cobrando 
da noss_a Universidade que, mal saída d~qu~Je período_autori- pelO e_nsinO- pago-g~e _se __ fãz Uril e_nSiriõ à setyiçõ- do País. 
tário, enfrenta um governo prepotente e insensível_à cultura O que é importante é comprometer o ensiriõ Univei"Sit_ãiio 
e ao saber, como o de Fernando Collor. _ ----~- _ ~ _ _ com o futuro do País e com as neGessidaae-s da~ g~aQ_çi~ __ mas-

Nessa obsessiva idéia do _neolib_erali~IllQ 4_q -~reSi9e_l!te -s'as••. · -- · · - - -
da República, de repente transformada em tábua de salvação -~êOinO--Se -sabe, -o -PlãiiO- ColiOi"II Q~terri:l_irloii_ que- ãfútli
nacional, que tudo quer privatizar, inclusive o ensino, não versidades _somente poderiam gastar 10% dos recurso~ a pro
é difícil concluir que seu objetivo -central <f-a ex:tinçâo da vados pelo Congresso~ para s~u custei~-- O atual R_etto:r_ da 
Universidade pú_blica. Seus atos Ress~ s~ntiQ.9J~:tn.sid~'.,~l~r9S _.._ "Q~l3,_ A.!l~ô~i~ !b,a!l.~~' ~i~.a g,u~ '"'~s_~as r~s~Çõ~~otç~âmefi
e insofismáv_eiS, cómo a redução dr.á$tica d~~r_epasses de .recur- tárias só vieram agravar a já difíctl situação das-uruversidades 
sos estatais às U niversid_ade,. a .bªixa xemu~eJ;,a~o .~~.~~!_~s-_· ___ ~r.-~~l!~ira~: .. ~'1.~~~~-~.~:~~~ -~~l?!ti~fid~ a um de!ib~ra_d? ~r~-
sores, a inviabilização da pesquisa e da extensão, a ameaça cesso de esvaZIªmentQ pohtlco e financetfO~cujo obJeUvo ulu-
do fim da gratuidade do ensino público superior. mo é a sua privatização". -

Para avaliar a complexa problemática da Universidade Ainda em 1991, o Ministério da Educação redigiu um 
brasileira atualmente, basta verificar o apórte-ae fnVeStiitientoS- projeto de refón:ifa_ uhiVel·Sjtá:ria, denominado "Propoga _de 
numa área essencial como a pesquisa: Enquanto, por exemplo, uma nova Política para o Ensino Superior", que foi unanime~ 
os Estados Un'idos dispendem 2,71% de seu _Produto Interno .. ment_e_rejeita,_Qo por tOdas as Universidade do País. Tratava-se 
Bruto em pesquisa, o Brasil gasta apenas 0,7%. O resultado . de um documento de feitura unilateral e exclusiva do MEC, 
aí está: o atraso tecnológico e científico do _País, O baixo nível _ sem __ ausçultat: ''f!_çp_munidade acad_êillica, científica, c;ultural, 
de qualidade do ensino, os insufícientes cui"Sos de pós-gr'a- tecnológica e artística dã-NaçãO~':Os reitO!e-:úllglriii.enfai"am; 
duação, a formação de maus profissionaís, os laboratórios então, que o Go_verno desconsiderou, it).~xplicavelmente, a 
precários e desaparelhados. Em 1973, investiam.:se· 23% do Lei de Diretrizes e Bases, ora em tramitação no_Congresso 
orçamento universitário em eqliipamentos-e-manutenção das Nacional -esta sim, amplamente discutida p_or todos os seg-
instalações. Hoje, esse percentual não atinge 5%. rilentos sOciais-inteiC:sSadõs ilO ensino--e n_a- cultura. 

O atuai_Govemo, Senhores Senadores, desde o seu come- Entre os itens_ rejeitados estão: o comprometimerito éla 
ço, só tem uma intenção: desobrigar-se de firli:ulclãr O -ensiilo autonOinia utiiversítárla; a"- {,-1ivatiiaÇão dO enSino- s-uperior; 
público universitário, assegurado na ConStitUição, ·sob alega- a redução de recursos destinados à_ Univ.e_rsidade; a redução 
ção de que ele é dispendioso. Mas será mesmo? O Brasil _de escolha do_s reitores à Universidade; o processo_de escolha 
investe, anualmente, na educação, cerca de 3 bilhões de dóla~ dos reitores em lista tr(plice; q exa~e_ de habili~ação para 
res, o equivalente a 3,6% do Produto Interno BrutÇ>1 enquantq _ o a~un,o. recém~fo~ado_ ~ o s_erviço ~v~l ob~gat?x:i_~~- a_~~!U~t 
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prática ·de atrasos, sistemáticos, ria liberação -de verbas para 
a educação, como vem ocorrendo com o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e TecD.ológico, inviãbilizandO pla
nos e programas das várias áreas tecnológicas--e científiCas. 
A reforma, ainda segundo os reitores, não aprofUnda os aspec
to.s qualificativos ~o e~sino da pesquisa e da extensão. Ora, 
é inadmissível que, numa Nação tão carente de cultura e tecno
logia, como o Brasil, diminuem-se inveSHriientos públicos no 
setor educacional. 

Mas um ponto que mãis preocupou os reitores foi a oaU.tó
nom.ia universitária - ~'didáHcO-Cien_tífi.C3.,"- administratiVà e 
de gestão financeira e patrimonial", ~OnfÕnne o aTt-ígo 207, 
da Constituiçâo-~Fede-rãf, que o governo pretei_lde eliminar. 
Reafirmam os reitores que, sem autogoverno-eautO-regência 
administrativa e financeira não há autonomia. Entretanto, 
as verbas orçamentárias já chegam às universidades com fins 
específicos e prédetenninados, nem sempre estas compati
bilizadas com as reais necessidades da instituição. Ora, a uni
versidade, pela sua natureza e função e por suas peculiari
dades, requer maior flexibilidade e decisão própria._ Ela não 
pode ser balizada e nivelada a um órgão burocrático _ou autár
quico qualquer, sujeita, como eles, à subrt).issão~ e às diretri2;es 
do Executivo. É imperativo conceder-lhe coinpetência e liber
dade para fixar e gerir o seu orçamento, _a fim de poder prio
rizar suas necessidades e interesSes, sob a fiScafíziÇão do Legis
lativo Federal. 

Quanto à autOnomia didático-científica, inerenté à Uni
versidade, ela é imprescindível, na medida em que determina 
a elaboração dos cursos, cátedras, currículos de ensino., para 
a transmissão do conhecimento; da pesquisa, para a criação 
e produção de novos conhecimentos; e da extensão, para pres-

. tação de serviços e coletívidade._ Pelo. projeto do governo, 
alguns desses pontos ficariam prejudicados. 

Enfim, a-reforma do Ministério-da Educação,_ Sr. Presi
dente, restringe, ainda mais, a Universidade -"à exclusiva fui:l_
ção de ensinar e transmitir conhecimento'., e rastreia o ensino 
para a iniCiativa .Privã.dã.~ como- instrUmento de_ mercado~ 

Preocupada, pois, cOm os rumos e a realidade atual da 
Universidade brasileira, a Associação de Professores da Uni
versidade Federal de Santa Catariria veio a pUblico "deimnclªr 
essa sistemática e "corrOSiva pOlítica do Governo Collor em 
solapar e sucatear o ensino público. Denunciou,.por exemplo, 
a redução de 20% do orçamento da União destinado à educa
ção, através do Decreto n9 475, de 13 de março último, sujeito 
a ajustes, em face do que será arrecadado pela receita. As 
Instituições Federais de Ensino Superior-- IFES re_cetieram, 
até abril último, apenas 25% dos recursos residuais de 1991, 
recursos esses, vale dizer, corroídos_ pela inflação, e 3% do 
Orçamento de 1992, equivalente aos primeiros 12 dias do 
mês de janeiro de funcionamento da Universidade catarinen-
se. 

Os professores catarinenses chamam a atenção ainda para 
um novo projeto em gestação no IvlEC, também lesivo ao_. 
ensino superior. O plano começa por enfatizar que as universi- · 
dades privadas mantêm mais alunoS do que as públicas e, 
no entanto, não consomem nenhum recurso estatal, enquanto 
estas gastam muito. Seria então conveniente, segundo o proje
to, conce~~r autonomia à Universidade pública-parao Estado 
desobrigar-se desse oneroso encargo- finanCeiro. AdVoga o 
documento do MEC ser imprescindível adotar a cobrança 
de taxas aos alunos, e extinguir os restaurantes universitários, 
os hospitais-escolas, museus, atividades de extensão, etc. En
fim, elímimir o diSpêndio assistericial e sõcorrer-se das empre
sas privadas e mesmo dos alunos, na busca do lucro, dentro 
da meta governamental de privatizar a Universidade. 

Foi, exatamente, com um propósito, que o Ministério 
da Educação encaminhou sugestões de emenda a Lei de Dire_
trizes Orçamentárias. Aliás, essa intenção vem precedida de 
outras decisões do governo, na área do ensino superior: dota
ção global, exclusão de controle orçamentáriO de verbas obti
das de outras fontes, que não o Tesouro; reafirmação de que 
o orçamento de cada Universidade será calculado de acordo 
co_m os índices de desempenho, e vinculação do controle orça

-mentário ao Sistema de Administração Finariceir3. ..:.._ SIAFI. 
Com relação ao posicionamento político dos reitores, o 

governo pauta-se por apoiar os reitores dóceis à sua influência 
e domínio. Para obter esse apoio, estes têm de abandonar 
a plataforma e os- compromissos com ás fotçãs que elegeram, 
muitas vezes contrárias ao Governo. -

Os salários dos professores defasaram-se, de abril de 
!987, estabelecendo um índice de 100%, para 16% em março 
deste ano. O salário atual equivale aos vencimentos de feve
reiro de 1991. Pela progressão, estimandÇ> uma inflação ati
mista de 20%, os vencimentOs dos profeSsores,_ e!D-julho Próxi
mo, serão Os mais baixos da história da Universidade brasi
leira. As bolsas de estudo e os cursos de pós-graduação sã"o 
outro ponto problemático e de estrangulamento da _l.Jniver
sidade brasileira, justamente eles que deveriam merecer todo 
o apoio e atenção do governo, pel~ sua importância e trariscen~ 
dência. Como se pode forrilar quadros qualificadOs em reCur
sos humanos, que a Universidade e o País tanto necessitam, 
se não investe, adequadamente, neste setor? O MEC repasSá. 
poucos recursos para as bolsas de estudo de mestrado e douto
rado e, quando o faz, é com os maiores atrasos, quase que 
os inviabilizando. As bolsas do CNPq de março, por exemplo, 
não tinham ainda recebido verbas em fins de abril. 

- - Esta é a difícil situação do ensino superior, presentemente 
no Brasil. Temos ciência das suas deficiências e dificuldades, 
que viera!Jl se acumulando com o passar dos anos, Como Vimos. 
Mas é obvio que, sob o Governo Collor, agravaram-se terrivel
mente. Parece que há uma- deliberada determinação de des
truir este ensino; de fazer da Universidade uma banca de 

:;j · comércio, na ânsia desenfreada do lucro, e não um centro 
Por outro lado, o MEC está, giáuã.tiVa"iiiCiite, implan-

tando um novo modelo de financiamento às InstitUições Fede- de saber e cultura, como deveria ser. Se a Universit;lade é 
E uma ·instituição defasada, a atitude correta e patriota deve rais de nsino Superior, com o obJ·eu·vo de cria_r 10 centros ser a sua reformulação, o seu aperfeiçoamentO~ e- não a sua 

de excelência no_ País, que seriam priVilegiados em termos 
de financiamento. o orçament6 aas universidades seria calcu- destruição, como, lamentavelmente, estamos presenciando 

atualmente. lado através de fórmulas complexas, ba~eadas na relação nu-
mérica- entre professores, doutores, mestres e alunos. Sob _ . É preciso não ignorar, Senhor Presidente, que nos aproxi
o pretexto de estimular a eficiência, este novo modelo de roamos, celeremente, do terceiro milênio, onde por certo pre
financiamento,·na verdade, contraria os preceitos da isonomia valecerão a tecnologia e a ciência. As naç6es que não cuidaram 
entre as universidades, privilegi:indo alguns centros, em detri-- atentamente da educação, cerfai11.ente e-starão relegadas ao 
mento de outros. lixo da história, ao atraSo e subdesenvolvimento social. Assim · 
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o Governo Collor posta~se na contramão da História, andando 
à maneira dos caranguejos, numa incômoda posição arcaica, 
exatamente ao contrário da modernidade que tanto apregoa. 
Esta é a denúncia que hoje trazemos ao Senado. 

Nossa posição, pois, neste momento é de lutar em favor 
da Universidade, da sua preservação como e_ntidade pública 
e cultural máxima da nacionalidade; de estimular e apoiar 
medidas concretas e eficazes na direção de sua modern~zação 
e progresso; de institucionalizar adequadamente suas estrutu~ 
ras. Com esses propóSitos, entendeinoS que, no momentõ,
a aprovação do _Anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases, 
que ora tramita no Congresso, com algumas mudanças, possa 
ser a melhor solução, para esse desamparado ensino superior. 
Era o que tínhamos a dizer sobre o assunto. Obrigado. 

No mesmo dia foram também inaugurados os dois primeiM 
ros Catamarãs, barcos modernos,_que vão realizar passeios 
turísticos pelos estuários dos rios Sergipe, do Sal, Pomongà 
e Paranarnirim, saindo d9 Parque dos Coqueiros, uma_ grande 
área com toda_ a iqfra--estrut.ura: de re~reaç~o e lazer. 

Esses barcos_, constru_í<los por um estaleiro local, com 
técnica e material apropriados que os tornam insubme:rgíveis, 
tém um calado de cerca de 65cm, o que pemlite fácil ancoraM 
~-eºto_ em qualquer ponto das margens desses rios, possibiM 
litando um percurso tranqüilo, seguro e de roteiro bastante 
flexível, facilitando aos turistas, c-ónfOrrne -explicações que 
nos foram dadas na ocasiãq, melhqr_ apreciar ~s bele~~ natu~ 
rais de nossa Capital. ainda pouco-exploradas pelos visitanteS 
e pela população. 

o SR. PRESIDENTE (Lucídio PC)rtella)_=_ Concedc>a - Ainda no mesmo dia foi inaulfurado 6 Centro _aec~~turà 
alavra ao nobre Senador Lourival Baptista. - -Popular de Areta Branca. Jâ batlzado pela p~pu:aç~o- de ForM 

P ródromo", com uma área de construçao e adJacencias de cerca 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PF_Lc =-SJ::~ Pron_I!~Ciª_ d~40 mil metros quadrados e ~apacidade_ para milhares de 

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, srs __ e Srs. Senadores,__ pes_s_?~~ e carros, solemdade mmto concornda, em que o PreM 
quem visitou Sergipe há alguns anos e-o faz nOvãi:nente àgOii, ~-feito Ascendino Sousa agradeceu ao Governador João Alves 
poderá verificar o considerável" cre.sdmento ~-orgatlitãÇao· do Filho a rea!ização de um velh~ s~mho _da popui~ção local, 
setor turístico do_ Estado, jà se destacando dos outr9~ Es~(!dQ_s _ag~r~ prem1ad~a- c~-~ ~-l?n?_f!loçao do seu Mumcíp10 _em pólo 
nordestinos que primeiramente investiram nessa área que tan~- turfst1co do Estado. 
to tem se desenvolvido no Nordeste. ~~--Nestas inaugurações, também foi anunciada a destinação 

Parece que, ultimamente, o País ~ede_scobriu e se_ e~canM de novos recursos, provenientes do Banco Mundial, num total 
tou com as belezas do ~o.rdeste, haJ~ vista o congestiona- de US$750 milhões para o Nordeste, do qual Sergipe poderá 
menta, em .JCeríodo_s de fenas, dos met?~_de -~~~~spo~~-~~~~eber, se@ndo declarações do Presidente da_ Embratur, Dr. 
aquela Rep~o. . -- . - - --mmalôo Monte Rosa~ cercade US$80 milhões, que segun.-ao-

.Nos ultimas an9s, Sergipe teve um gra~de tmpu_lso no o Governador representa um suporte substancial_ d~_fe_q~_r§OS 
s~ntido da ex~loraçao do seu gran?e potenCial turí~hco. A que irá contribuir para fazer da Região, ''na virada do século, 
ctdade mo~ermzou-se, ~resceu em dtreção às sua~ praias, com mais -im{iOrtahte- do que o Caribe'~. ''afirial de contas, temos 
a cons~r~çao da Rodov~a José Sarr:ey, em AracaJ~, a_~~f_en- .. o sol o ano inteiro, o que não ocorre c-om os países da Europa". 
tando a area urbana mats 20km de mfraMestrutura a beua-ma~; E acrescentou· --0 -Gove d b t t r· d · 'd d h' 6 · - rna or, as ao e a ma o com o 
restaur<?u m_onur:tentos e P:~Jetou su~s C1 a _es_ ___ lS~-- ncas-- Presidente da Embratur, que a importante inqústfia sem ch!iM 
co~o sao cnstovao e Laranjeuas- e_n:n~l~ntou vános outros miné, que é o turismo, emprega no mundo mais de 13_0_milhões 
projetas, ~o!llo parques e ~reas d~ recreaçao e laz_er, . de pessoas, e quanto mais se desenvolve mais cria novos em~ 

Nos ultimas anos, ~ános hotéts n~:>Vos e lux~osos se mcor- pregos e incentiva a atiVidade econômica. 
pararam a antes p~ecána rede hoteleua da Capt~a~. . Finalizando, Sr. Presidente, quero registrar o meu entuM 

d 
Mas, Sr. dPresidente_ ehSrs. SednadoresS. _n~ ul~m~o ?_l~_l? . siasmo por essas inaugurações -ocorridas em Sergipe, que vão 

. o corrente,_ urante mm a esta a em ergtpe, parhctJ?ei, dotar o Estado de __ uma melho_r e mais .adequada estrutura 
J~ntamente com O Senado~ A~bano Fran_co_e_?_S~rt~-9°-!RJ;~.::: __ para promover o turismo e a divulgação de Sergipe, estímu
ctsco Rollemb<:rg, de vá~Ias ~naug~raçoes .. promoVIdas pelo lando, também, o desenvolvimento de várias outras iniciativas 
Governador_Joao Alves Filho as ~urus tambem ~_(l!flP~_receram relacionadas com o seu progresso cultural e econômico. 
outras autondades, como o Pres1dente da_Em_bmtu:r,_PL _Ro_:- __ _ ____ _ 
naldo Monte Rosa, o Presidente da Rede Ferroviária Federal, Peço a transcrição-,--Sefl:hoi" PresideO.te~Coffi-o iileUpro:--
Dr. Osires Stenghel Guimarães. aC6rii.p3rih3dO de OtifrOs-Dire;. nriridainento;- dos seguintes- artigos publicados na imprensa 
tores; Dr. José Carlos Teixeira, ViceMGovernador de Sergipe; sergipana sobre o evento: "Região Nordeste ganha verba de 
Prefeito de Aracaju Wellington Paixão;_ representantes de GOM US$750" ~ publicado em O Estado de S. Paulo edição de 15 
vemadores de outros Estãdos do Nordeste-~ __ diy_e~_9~ _ _ç9p.ví~ . _de junho ·de 1992; •i Ações para 6 TuriSmo", Jornal da Manhã, 
dados especiaís; iit3itg:Urações estas relacionadas com a promoM edição de 11 de junho de 1992; "Governo do Estado inaugura 
ção e desenvolvimento do turismo no Estado Qe Sergipe. Trem Tur1Stico'-', Jornal da Manhã, edição de 20 de junho 

Foram inaugurados: de 1992; "Inaugurados primeiros Catamarãs, Jornal de Sergi-
O "Trem TuríSticO", que realizou sua Viagem inaugural pe, edição de 20 de junho de 1992; e "Forródromo de Areia 

entre a antiga Estação FerroViái'üi", localizada à Praça dos MBranca é inaugurado pelo Governador", Jornal da Manhã, 
Expedicionários, e a centeriária.Cidade de São Cl'fstoVãó, onde edição de 21 de junho de 1992, e, ainda, o pronunciamento 
desembarquei pela primeira vez há 49 anos; ali a comitiva feito pela Museóloga Telma Rosita de Andrade, Dii"etora 
foi recebida com grande manifestação de entusiàsmo da_popu- do Museu Afro-Brasileiro_ de_ Sergipe e_ r~p_re~entª_llte_ d9 __ FQ_· 
lação, oportunidade em que, emocionado, também usei da rum de Museus do Nordeste; o disc•uso de. Mano<;-:l .F~rt~#a 
palavra. Em São Cristovão foi feito o lançamento do Catálogo Santos do Museu de Artes Sacras de São Cristo.vão, ~urante 
do Museu de Arte Sacra de Sergipe, coordenado pela restau- a solenidade de lançamento do citado Catálogo, e o Discurso . 
radora Eliane Fonseca Carvalho, trabalho que foi financiado. da Diretora da Fundaçã_o Museu de Arte. Sagra. de Sergjpe, 
pela Fundação Banco do Brasil. Eliane Maria S. Fonseca Carvalho. -
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DOCUMENTOS A QUE SE R.EFERE 0- SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

O Estado de S. Paulo 
15 de junho de 1992 

ECONOMIA & NEGÓCIOS . . . 
Turismo 

REGIÃO NORDESTE GANHA VERBA DEUS$750 MI
LHÕES 

Rio - O Banca Interramericano de -Dcscnválvim-ellto 
(BID) liberou ontem US$750 milhões (Cr$2,31 trilhões) para 
incentivar a indústiíã. tufistica na regiãO NordeSté. Num(} soleM 
nidade que teve a presença do presidente Fernando Collor. 
o BID anunciou a concessão dos recursos para serem emptew 
gados em obras de infta-estn.itura, que permitirão' uma melho
ria na qualidade dos serviços que serão oferecidos aos turistas. 

Somados a US$250 m·i[hões que o governo brasileiro tam
bém prometeu à regiâo.- o Nordeste disporá de US$1 bilhão 
para desenvolver o pólo turístico. Segundo o governador poti
guar. Agripinõ- Maia. não se trata de recursos para ·co_~struir 
hotéis: "São obras de fnfra-estrutura nas fronteiras entre os 
Estados". 

Jornal da Manhã 
Aracaju, quinta-feira,-n de juiihõ de 1992 

AÇÕES PARA O TURISMO 

O governador João Alves ~acrescentOu, à sua já ca~iegãd_a 
agenda em Brasília, mais doh compromfssos, raz~~ pela qual 
terá que ficar hoje todo o dia na Capital Fedefal. Além dos 
encontros_ já marcados, com os Minisfros da Agricultura, _Saú
de, Minas e Energia, Ação Social_ e DesenVolviffienio -RégiO
na!, João Alves estará com os Ministrós da Justiça -e dã EconO
mia. Em todas as audiências, cuidará -da libe-ração de recUrsos 
e aprovação de projetes para: obras em Sergipe, no_S segmentos 
cujos Ministros o g~vernador serg_ipano visitará. To99S OS 
projetes em negociação são imPortantes; Mas um deles, sem 
sombra de dúvida, destaca-se: o conjunto de ações voltadas 
para o Nordeste, denominado Projeto de Desenvolvimento 
Integrado do Turismo Nordestino, que na terça-feirã João 
Alves e"xpôs - em nome de todos os de~ais governadores 
da regiãO- ao Presidente Fernando CollOi, UO ~ío. O chefe 
da Nação entusiasmou-se com o plano, e o-recomendou ao 
Ministro da Economia, com quem João Alves fala hoj~, levan
do todo o projeto elaborado pelos Estados nordestinos. 

A questão ·da exploração racional do potencial turístico 
do Nordeste já se arrastava há muito. Ã partiÍ"-do momento 
em que técnicos ·espanhóis, sabidamente as maiOresc autori
dades mundiais em turiSmo, diagnosticaram que estava-aqui 
no Nordeste o maíOr potencial turístico ainda não explorado, 
de todo o mundo, muito se falou acerca do aproveitamento 
correto desse magnífico potencial. Muito se faiou, mas pouco 
se fez. Coube a João- Alves partir p·ara a ·práti~, encostando 
a teoria por algum tempo. E de sua iniciativa uma _exposição 
ao Banco Mundial, de onde saiu, de pronto, a manifestação 
da direção do organismo mundial cm parti_cipaf do projeto, 
com um financiamento em torno de 500 milhões de dólares, 
ao longo de um período de cerca de cinco anos. _ 

A disposição do Banco Mundial animou os governadores 
nordestinos, que se reuniram e estabeleceram linhas para or
denar um projeto integrado, expondo a- poteTiclalidade de 
cada um e as prioridades que elegiam, sempre- dentro de uma 
visão global para a região. Os projetas de· cada Estado são 
independentes, mas interligam-se, de maneira a construir de 

fãto um Projeto de Desenvolvimento Integrado do setor que 
se pretende expandir. Não foram poucas também as reuniões 
de técniccs da área, de todas as unidades interessadas, para 
elaborar corretamente um plano viável e exeqüível. Nos últi
·mos dias, coube a João Alves, em nome dos demais governa
dores, fechar o pacote final, expô-lo aos diiíg"entes do Banco 

-Mundial, ao Presidente Fernando Collor e, finalmente, ao 
Ministro Marcilio Marques Moreira; para que se ajuste a con
tra-partida brasileira aos recursos que deverão ser liberados 
pelo Banco Mundial. Por fim, caberão e João Alves, nos 
Estados _Unidos~ as negociações finais com o organismo repas
sado r de recursos. Viagem que já está engatilhada. 

Claro· que não se trata de um projeto para começar ama~ 
nhã _e_ estar pronto até o final do ano. É algo granuloso, cuja 
meta é fazer do Nordeste brasileiro o centro da atração turís
tica de todo o mundo. Logo, tarefa para ainda muito tempo, 
que começa com ·a natural tramitação do pleito junto a órgãus 
técnicos do Banco Mundial, que também deverá enviar ao 
Brasil uma missão. para· reconhecer in loco -tudo o que se 
propõe e, para cada caso, emitir um parecer sobre a viabilidade 
técnico-económico-finanCeira do projeto. A partir daí, o orga-

- nismo debate a liberação dos recursos, que deverão vir de 
forma parcelada, e_elege-se a prioridade _a atacar. Começruido 
o projeto, sua irreversibilídaae é ã.Dsoluta. Bfeve~ o Nordeste 
brasileiro será a nova meca do turismo internacional. Supe
r(!.ndo os grandes centros de convergênci,a_ quística de hoje, 
já- Cj_ue o programa prevê um conjuntO de_ ações que_ permitirá 
consolidar um moderno, diversificado e atraente pólo de lazer 
e entreterimento, oferecendo aos turistas uma invejável e insu
perável gama de atrações, GOncentradas em uma única-área, 
onde todos os deslocamentos serão fáceiS e todas as distânciã.s 
são pequenas. 

O Ptbjetó de Desenvolvimento Integrado do Turisrrio 
Nordestino será a total e absoluta redenção do Nordeste. 
A chaVê de sua coinpleta auto-suficiêricia económica e finan
ceira, para que também cresça a região, em todas as demais 
áreas onde é grande seu potencial, mas mínimos os recursos 
para a expansão tão desejada. Sergipe abriu a porta. O Nor
deste conquistará o seu merecido espaço no cenário mundial. 

GOVERNO DO ESTADO . 
INAUGURA TREM TURISTICO 

"Hoje estamos dando a largada para o desenvolvimento 
Q_Q__§~tor_ t~tíêtico no ;Estado, com a implantação do Trem 
TuríStico; pofs o·tuiisticb é a indústria que riiaiS- cresce no 
mundo, gerando riquezas, progresso, desenvolvimento e em
pregando milhares 4e_pessoas". Foi o que disse, onte'm, ~ 
gOvernador João Alves Filho, ao entregar o Trem Turismo, 
que foi cedido pela Rede Ferroviária Federal, para incre
mentar o setor em todo o Estado. A viagem inaugural do 
trem, de Aracaju para a histórica cidade de São Cristovão, 
contou com as presenças do presidente da Embratur, Ronaldo 
Monte Rosa, do presidente da RFFSA, Osiris-Sthengel Gui
m~r3es; do vice-governador José Carlos Teixeira, e da primeiM
ra-dama do Estado, dona Maria do Cãrmo Alves. 

Participaram ainda da viagem inaugural do trem, o pre
feito de Aracaju, Welfington Paixão; os senadores Lourival 
Batista e Francisco-Rolemberg; o prefeito de Maceió; Pedro 
Vieira da Silva, que representou o governador de Alagoas, 
Geraldo Bulhões; secretários de Estado, dirigentes de órgãos 
e vários jornalistas dO Sul do País, todos especializados na 
área do turismo. O trem chegou a _São Cristóvão ~às 11 horas 
e 20 minutos. Uma imensa multidão aguardava as autoridades 
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na Estação Ferroviária: n Priirl:elttf jf dísCU!SãTfOi o-senador 
Lourival Batista, que já foi prefeito de Sã_o_ Cristó~ão,Muito 
emocionado, ele quase não _conseguiu falar. "Há 49 anos, 
o então recém formado médico chegava a esta estação para 
aqui trabalhar, criar os filhos e lutar pelo desenvolvimento 
deste município". _ _ 

O senador Lourival Batista _lc;n:nbrOIJ _que~ _gt:_a_ça,_La_Q"povo_ 
de São CristóvãO, já foi piéfeito-; àeputaao-esraduãl e federal, 
governador e senador _da República. Ele lembrou que São 
CrfstõVão é a· segundo- mrinieíplõ -do País que_ recebe o Trem 
Turístico (o pfil:ilelrO foi Angra dOS -Reis, no Estado do Rio 
de Janeiro). Esse trabalho, disse o senador, é fruto_do esforço 
incansável do governador João Alves Filho, que tem uma 
visão futurista e ssabe perfeitamente que o turismo. é uma 
fonte que gera o desenvolvimento, gera empregos e? conse
qüentemente, gera o progresso. Logo em seguida falou o pre
feito de São Cristóvão, Laura Rocha, que agradeceu o apoio 
do governador do Estado, para que incluísse _a histórica cidade 
no roteiro- do trem. "Ten_ho a certeza qu~ _Q~ turi_s!ªs-_ _não 
irão ficar decepcionados, pois aqui temos bonitos lugares e 
belas paisagens que, de certo, irão agradar a todos que nos 
visitarem." 

qualquer agência de viagem. Chegando a São Cristóvão, o 
_t4ri~ta- ~erá a_ opçªo _4_~ _conhecer a cidade etn _charret~, táxi 
ou mesmo a pé, onde pode!irC6rihecer IDOn-UmentoS qu-e--m-ar=--
caram toda a história de Sergipe. Logo depois da entrega 
do Trem TurístiCO, toPas_as_a-utQtiçlaQes seguiram para o Mu
seu de Arte Sacra de São CristQva;o-. Lá foi éritregue b catálogo 
_Muª-e~ d~ __ A:rt~ ~~qa cl_e Serg)pe, empreendimento que teve 
o apoio da Fundação Bafi-00-dOllrasi[------------------- ----- · 

Jornal de Sergipe 
Aracaju, sábado, 20 de junho de 1992 

INAUGURADOS PRIMEIROS. CATAMJ\RÃS _ . 
O governador João Alves_Filho inaugurou o~ dQis primei

ros Catamarãs (HDSD) dos quatro especialmente construídos 
para as atividades turis.ticas fluviais e_rn.. Sergipe. As inaugu
rações das embarcações aconte,ceram no Cais da Capitari~a 
dos Portos, na tarde de ontem) na presença do vice-govemador 
José Carlos Teixeira, senador Albano Franco e Laurival Bap
tista, deputados federais e estadua~s. Primeira-Dama do Esta
do, presidente da Embratur,_entre outras 3lltoridades. . 

O governador descerrou a placa inaugural do primeiro 
Catamarã (Paranamirim), cabeildõ àPrimeifa-Dama·do Esta
do, Maria do Carmo Nascimento Alves, batizar o barco co~ 

"Para nós é importante" a quebra de uma garrafa de champanhe no casco do mesmo. 
Num discurso breve, o presidente da Rede Ferroviária O senador Albano Franco- descerrou a placa de inauguração 

Federal, Osiris Sthengel Guimarães, disse que a primeira eta- da segunda embarcação, batizada com o nome de Vaza Bariis, 
pa estava concluída, e garantiu que a RFFSA vai estender cabendo à esposa do vice-govemador, Maria Eugênia Teixei
a linha até a cidade de Laranjeiras. El~- agrªde~u aº_goyer- ra, quebrar a garrafa, de champanhe. 
nadar João Alves Filho e à Embratur, pela possibilidade de - ---- Clã:Ssificados pelo governador João Alves Filho comova
mostrar este tipo de serviço da_Rede, num setor _importante liosos instrumentos, dos quais se utilíiará para tomar Sergipe 
para a economia do País. Ele disse que a Rede Ferroviár{a em um dos maiores pólos turísticos do Brasil, os Catamarãs 
vai levar este tipo de serviço a outros Estados. Logo em segui- são de pequeno _calado, razão pela qual permitem- aos seus 
da falou o presidente da Embratur, Ronaldo Monte Rosa, • passageiro~ o_acesso_ a locais ai"nçla ineJÇplorados, e o_ embarque 
que disse que o Trem Tudstieô Váldinamizar o setor do Esta- e desembarque diretamente a partiT de praias, em fuãrgens- -
do. Ele elogiou a ação do governador João Alves Filho, pelo de rios ou de águas tranqüilas. ·· · · · 
esforço que vem empregando na consolida_ção do tuJismo em O Cat~-8!~·. ou -~D5~·- dispõe de acomodações para 35 
Sergipe. passag~iros com_ todo o coi:úoitO. PO:ssu-i_ jji_S~I~a. -~a-~~~q_ulp~:Jó 

"Indústria sem Chamiué'' 

Bastante aplaudido, o governador João Alves Filho disse 
que o turismo, em pouco tempo, será o setor que mais vai 
empregar em todo o Estado. É a chamada indústr~~ ~~ c_!l~~:li- __ 
né, disse ele, que emprega 130 milhões de pessoas em todo 
o mundo. A indústria. quailto mais se ~Oderniz3:, rp.ais empre
ga gente, ao contrário' de outras indúsfriãs, qu-e ~:m-oáeinídade 
faz demitir a mão-de-obra trabalhadora, pois homens estão 
sendo substituídos por máquinas. O. G_overnaâor q<) ~;ado 
lembrou que, recentemente, participoU de urila sOlenidade 
no Rio de Janeiro c9m todos os governadores de Estado e 
diretores do Banco Mundial. Onde forain lib~rados recursos 
para serem aplicados na região. "Nós, goVernadores do Nor
deste", disse João Alves, "vamos transformar a região num 
segundo Caribe, Eu sei que, por enquanto, é um sonho, mas 
temos que acreditar, afinal de contas, temos sol o ano inteiro, 
o que não ocorre com os países da "Europa". 

Trem Turfstico 

O trem tUffStiCó e- Um empreendimerito- a-trertâãd_o pela 
Emsetur à Rede Ferroviária Federal, atrav~ de convênio fir
mado entre a Embratu:r e a RFFSA. Coniposto de dois vagões, 
cada um leva 48 passageiros, o trem tem poltronas r:ec::lináveis, 
e os passageiros tem acesso_ a serviços de bordo. Para s_e ter 
uma vaga assegurada no trem, os interessadOS devem pro~_urat 

para fornecer lanches, leves, quentes ou fnos, e todo .o sery1çõ
de aperitivos, refrigerantes e sUcos,. Se.U: comprimento total 
é de 15 metroS, calado de .OOPSm, e rilOtOrizaÇão a diesel._ 

· -FORRóDROMo DE AFinA !l:R.ANcA 
_ __ É INAUGURADO PELO GOVERNADOR. 

O governador João Alves Filho inaugurou na última sex
ta-feira, o Céntro dê Cultura Popular, que leva o_ seu nome, 
na cidade de Areia Branca, a 38 quilômetros de Aracaju. 
Estiveram presentes à solenidade, o presidente da Embratur. 
Ronaldo Monte Rosa, a prímeifa~dama do Estado, Maria 
do Carmo Alves, os senadores Lourival Baptista-e Albano 
Franco~ o více-govemador José CarlQ.S Te"iX:eita~- d~putados 
estaduais e federais, vereadores, se_cretários de Estado~ direto
res de órgãos públicos, o prefeito Ascendino Sousa, e artistas, 
dentre eles Elba Ramalho que abriu os shows, e milhares 
de pessoas. 

O Centro de Cultura Popular, já balizado de "Forró
dromo" pela população, teve a bênção do padre Luiz. Em 
seguida, o secretário de obras, José Carlos Machado, externou 
a sua alegria por ter participado de um dia tão cheio de inaugu
rações no campo do turismo, tendo como ponto culminante 
o "FOTródromõ--de Areia Branca, que representa a realização 
de um velho sonho da população local. 

Segundo ele, investimentos na área do turismo são impor
tantes para fomentar a economia do Estado, e o governador, 

·por ter este pensamento, "iniciou uma série de atividades quP 
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foram inaugÜradas com a presença do presidente da Embratur, 
como o Trem Turístico e -os· catarriarãS. MaChâdo salientou 
que a obra do Centro de Cultura Popular foi executada em 
100 dias, com um custo de três bilhões de cruzeiros, numa 
área de mais de 40 mil metros quadrados. "Para fazer sua 
infra~estrutura, colocamos 22 quilômetros de red~ elétrica e 
construínios uina -nova estação de tratamento de água". 

Agradecimentos 

Num discurso emocionado, o prefeito de Areia Branca, 
Ascendino Sousa, agradeceu ao goverrtãdor João Alves Filho 
por ter realizado um grande sonho da população, acentuando 
que ele é um homem público que vem prestando relevantes 
serviços a Sergipe e ao Biasil. Apesar da crise que se abateu 
sobre o País,. Ascendino ressaltou que o governador é um 
homem incansável em busca de recursos para Sergipe e é 
por isso que váriaS obras são concretizadas. ''Este ato não 
representa apenas um evento junino,. mas_a-trailsfõfmação 
de Areia Branca num pólo turístico nacional". 

Incentivos 

O presidente da Embratur, Ronaldo _Monte Rosa, afir
mou que o Governo_ Federal investe no tUrismo porque acre
dita na sua capacidade de gerar empregos_ e riquezas para 
um Estado e para o País. ''Sou testemunha do trabalho incan
sável do governador João Alves e não tenho d_úvidas que 
ele vai. colocar Sergipe na rota do turismo nacional e interna
cional. Nesse momento difícil que enfrentamos, é preciso acre
ditar e confiar, para juntos construírmos um Brasil melhor", 
disse Monte Rosa. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELA MUSEÓ
LOGA TELMA ROSITA ANDRADE, DlRETORA 
DO MUSEU AFRO-BRASILEIRO DE SERGIPE E 
REPRESENTANTE DO FÓRUM DE MUSEUS DO 
NORDESTE 

Exm' Sr. Governador do Estado, Dr. João Alves Filho; 
Exm'~' Srs. Secretários de Estado; 
Exm• Sr' Presidente da Fundação Estadual de Cultura, 

Professora Eugêniã Teixeira; · 
IIm'~' Sr. Diretor-do Banco do Brasil, Dr. Cláudio O antas; 
IIm• S~ Gilca Gulart Santana, museóloga e Presidente 

do Conselho IntemacionaLde Museus e Conselheira da 7~ 
Coordenação do Patrimônio Histórico da Bahia; 

Autoridades presentes; 
Caros colegas e demais convidados. 
Gostaríamos neste -momenro-âe demonstrar em nome 

dos profissionais de museus de Sergipe, quanto nos é grato, 
participar do lançamento deste catálogo num momento de 
crise económica tão desfigurada pela qual estamos passando. 

Mas isto mostra que não devemos respirar pessimismo 
e, sim, nos vestinnos de coragem e determinação, como tem 
feito nossa cara colega e diretora desta Casa, a museóloga 
e restauradora Eliane Fonseca Carvalho: Sua determinação 
em função da preservação dos bens patrimoniais do Estado, 
é uma prova de que não podemos _perder a esperança de 
continuarmos trabalhando e direcíonando nossos objetivos, 
quanto a história de nosso Estado. _ 

A atenção e o reconhecimento da Fundação Banco do 
Brasil para com esta.luta, não é de agora. Desde 1989 que 
este vínculo vem sendo fortalecido. Mais uma vez temos a 
prova que nosso País está dividido em três grandes partes 
distintas~ · 

-os _que _lutam pela preservação cultural; 
-os que nada fazem e ainda seqüestram as possibilidades 

de preservação; 
... e os que nos assistem apenas sonhando utopicamente 

por um Brasil melhor. 
Um exemplo desta situação, foi registrado a muito pouco 

tempo, quando da extinção da 13• DR do antigo SPHAN, 
que durou apenas quinze meses, e durante este período restau-
rou oito monumentos. Entre eles: 'I 

-o Convento São Francisco e a Casa da Cultura em 
São Cristóvão; 

-a Capela Rural da Fazenda Iolanda em Itaporanga; 
-o Sobrado da Av. Rio Branco em Estância; 
-a Igreja matriz de Tomar do Ge-ru -e oiittos. 
Vivemos durante cinqüenta e três anoS sob a custódia 

da Bahia, estado possuidor de acervo valiosíssimo, dividido 
em 16 sítios históricos, todo o centro histórico_ de Salvador 

-como pãtilmônio nacional, e toda cidade em si. como pOderia· 
mos continuar esperando recursos vindos de Salvador, se nas 
prioridades Sergipe nunca esteve presente? 

Criada na gestão anterior _com os esforços de todos que 
f~em a cultura em nosso Estado, a 13• DR, foi extinta sem 
que nós fóssemos informados. Soubemos pelo Diário Orreial. 
Tal descaso, veio acompanhado pela criação de uma DR em 
Alagoas, com sede em Maceió, e nós, reduzidos a simples 
escritório técnico~ QUerenios deixar bem claro, que não temos 
nada contra a nossos irmãos e vizinhos alagoanos. Estamos 
apenas lutando pelo que é nosso, uma vez que temos 28 bens 
tom~~dos e Alagoas apenas 7. 

Para quem tem oportunidade de conhecer toda esta imen· 
sidão de beleza ecológica e de história viva' qtie é o nOssO 
País, sabe também, que Sergipe é o Estado onde o património 
está melhor preservado. 

· No momento, 16 pro jetos foram entregues pela Fundação 
Museu de Arte Sacra à Fundação Banco do Brasil que, auto
maticamente, precisa de um órgão que direcione as verbas, 
uma força representativa. 

Que interesse tem-o Banco do Brasil em continuar pro mo· 
vendo benefícios ao nosso Estado, se nossa representação 
política se ausenta das reivindicações culturais? 

As lideranças políticas têm que lutar pelo seu património 
histórico, como tém lutado pelo seu meio ambiente. Ca:S-õ 
isso não aconteça e não seja criada uma nova DR em Sergipe, 
teremos que continuar à mercê de Alagoas, que até o momento 
não se pronunciou quanto à preservação de nossà memória 
locaL 

Aproveitamos a oportunidade para agradecermos à Dire
tora .Presidente da Fundação, a professora- Maria Eugênia 
Teixeira todo o empenho no reconhecimento do Sistema Esta
dual de Museus, ponto fundamental de sua gestão. 

Obrigada. 

PRONUNCIAMENTO DE MANOEL FERREI
RA SANTOS NO MUSEU DE ARTES SACRAS DE 
SÃO CRISTÓVÃO 

Se turismo é fonte de i:enda, São Cristóvão tem os ingre
dientes; aspectos de raras belezas, quer de arte, história- ou 
folclore, quer de mesa, peixes suculentos. 

São Cristóvão, pacata e meiga, de tradições gloriosas, 
primeira cidade brasileira inscrita no· Livro de Tombo da na
ção, sorridente, de braços estendidos, orgulhosa, saúda Vossa 
Excelência Senhor -Governador Dr. João Alves, sua ilustre 
consorte, Drf Maria do Carmo e honrosa comitiva, renden
<f:o-lhes profundas, sinceras e respeitosas homenageris. 
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E,- ao calor das_ vibrações que nos enternecem, afloram 
anseios de reivindicações, pondo termo ao sistema rodoviário 
monopolizado ou proporcionando trem diário_ ao alcance da 
população. 

Seria marco glorioso, nesta festiva inauguraÇão, o -desper
tar do entusiasmo, vendo um trem_ nov~ lemhrando_:-s_e _de 
quando aqui há cerca de meio século, de trem, chegava, e 
dava vi di a esta cidade, tornando-a reconhecida, e dela hoje, 
praticamente quase que esquecida, a ela vem o eminente e 
bravo Senador Lourival Baptista, 

Parabéns, Senhor Govemador. 
São Cristóvão radiante por este primeiro passo na esca

lada anunciada, visando expandir o turismo; confiante -na -dís.:- -
posição que a Vossa Excelência é peculiar, faz votos que 
o ilustre e digno Se_cretário -de Turismo José S_ales dê _a e_ssas 
esperanças e sonhado dinamismo. - -

O Senhor do universo, 
que fixou caminhos de luz, 
para a lua, rainha da noite 
e para o sol que de _dia reluz 
ilumine o presidente da Embratur 

Este_é um momento de feSta_ e de regozijo-para os que 
fazem o M_useu de_ 
Arte Sac;ra_ de Sergipe. 

::::_~- C.riapq ~m 1_97,3, ~xat~en_te hád.~z~nq_v~ 3:n~s, (!St~~~a 
---:-fruto da União_d_a Arquidiocese de Aracaju, do Governo 
do Estªc:fó e dª-Vpiv~r~idad<:_Feder'!i, c[ec,S~rgipe, que em 
gestão anterior diante da estreiteza de alguns, se afastou do 
convênio- tem contiibllído-num âos mais iinpo-rtantes VeícuM 
los de preservação dos .valores c;ulturais_ e re.ligiosos c:le_ Sergipe. 
--=--: Reunindo peças, pertencentes às diversas paróquias da 
,Yquidjocesede .. . . . _ . . .. _ ....... . 
.A.rac~ju e mesmo_ da Diocese irmã de Propriá, bem coMo 
~f pãitleillares, conservandoMas afastada da cobiça de nego
ciantes e colecionadores de arte, o Museu preserva uma par

-~la ponderável da memória de Sergipe. 
Nestes_deú:pov~ angs, te111os tido, graças 3: J?eus, a t:oo

pe"ração de muitos sergipanos, que se acham representadOs 
na três vezes c_entenária Ordem Terceira. de S;lo Fr;anci~o, 
para a sobrevivência desta Casa, verdadeira casa de cultura. 

Autoridades, intelectuais, pessoas do próprio povo, anó
nimas o mais das vezes~ amigos- todos, sempre contribuíram 

para enxergar com amor conosco-no trabalho que aqui realizamos. 
o turismo em Sergipe. Ju-sto, portanto, que os reúna a todos, aqui e agora, para 

Pois a violência que se nesta_ cidade temos, é pelo aban- manifeStàt-lhes, em nome da Fundação Museu de Arte Sacra, 
dono dos monumentos_, uns, de pedra e cal, sem conservação, o mais profundo agradecimento pelo apoio e, sobretudo, pela 
outros, de carne e osso, marginalizados, como se não fossem ajuda desinteressada nos momentos mais difíceis da _vida do 
noss_os_irmãos. · - Museu. - -- --

Seria, por certo, imprudência de nossa parte, arvorar-se, Gostaria, permitam-me todos;- de manifeStar de modo 
entre vezes, autorizadas e fluentes, pondo em risco o brilhan- particular o nosso agradecimento à Fundação Banco do Brasil, 
tismo da solenidade, pedindo permissão para fazer uso da aliada de todas as horas, alocando recursos, deferindo pleitos, 
palavra. contribuindo para a restauração para a restaura~ão de expres-

Todavia, meus senhores e meus amigos, se a ocorrência siVoS monumentOs de Se_rgipe, eiri cdi1Vêriio cOht ·a Fundação 
se verifica, teri:t por objetivo, os que não mais vivem, neste Museu de Arte Sacra,_ e, principalmente, possibilitáiido a edi-
ensejo salientar. __ _ --=- - - - - -~- O----çã<:rbilíngüe do Catãlogo_do Mu_seu, a ser lançada a seguir. 

E que, sensibilizado pela visão aprofundada de Eliana, A todos os que fazem a Fundação e o Banco do Brasil, 
num gesto que bem revela a grandeza de seu coração, homena- o agradecimento mais profundo dos companheiros do Museu 
gear (io memoriam) Eurico Amador e Rescala,_tocando _as_s_im de Arte Sacra. 
na alma, fazendo brotar esta manifestação. Agfa-decimellt'o,-partido cio OOr~ÇãO~~de -todOs-nóS~3o dO-

Lembrando negros e índios derramando_sangue, suor e vernador do Estado, João Aly_:es ]2'ilho pelQ _ap<üq sempr_e 
lágrimas, para edificação desta cidade, e na luta pela sua constante, como Chefe do Poder Exécutivo, em seu priim!iro 
libertação. mandato, como Ministro do Interior, em época mais recente, 

Assim, invocaríamos seus filhos ilustres, poetas, literatos, e agora novamente, como Governador do Estado. 
políticos, religiosos, querreiros que se destacaram no pano- Homem preocupado com o futuro de Sergipe, tem ele 
rama pátrio e além-fronteira e, nessa -cOirVOtaçãO silencjosa, também suas vistas voltadas para os assuntos d~ Cultura, com 
mobilizaríamos o mundo cívico, cristão-católico, há dois _mil inestimável acervo de _re~lizações_ n..a áreÇt, ço~ _a p~(~picácia 
anos reconhecido e grato, implorando _credenciamento, para de que a Cultura e Arte, bem assim a preservação da mamória 
num gesto de agradecimento oscular as mãos _operosas da cultural de um povo, são fatores importantes na solidificação 
restauradora emérita, Eliana. - - -- ~- aas relaçOes--sotlais e q_ue-·esfãCfSempre--ac~~_:-de to4as as 

"Mãos, que se não brotam rosas, têm o perfume das crises. 
rosas, perfil de roseira, armadas de espinhos, para se defender Com essas duas homenagens, patenteamos o nosso agra-
nas reivindicações em favor desta cidade. _ çiecimenJ:o a todos aqueles q~e_ nos ªco_mpanharall} e~_Eos~o 

Flores para nosso Arcebispo, Dom Luciano, pela acerta- caminhar. 
díssima indicação de Eliana na direção_ do _museu de Artes Muito obrigado. 
Sacras, sucedendo outra, não menos grandiosa mlllher~Ir. Vil- O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -A Presidência 
ma a quem dedicamos uma salva de palmas. convoca sessão extraordinária a reali~r-&e hoje, às 18h30min, 

FUNDAÇÃO MUSEU-DE ARTE . 
SACRA DE SERGIPE 

DISCURSO-'::. EL!ANE MARIA S. FONSECk 
CARVALHO 

Minhas senhoras, 
Meus senhores, 

com a seguinte 

- ORDEM DO DIA 

-1-

=~Yoiaçã.O-,_~m tuxn9_ ~iiiÇç,, 9-9_?~oi~!Q~4e B~QljiÇâO 
n°26, de 1992, (apresentado pela Comissão de Assuntos 
Económicos como conclusã9 de seu Parecer n" 164, 
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de 1992),.que autoriza a República Federativa do Brasil 
a ultimar a contratação de operação de crédito externo, 
no valor de até quatro bilhões, quatrocentos e sete 
milhões de ienes, junto às empresas Marubeni Corpo
ration e Marubeni Benelux S....:.A. 

DiscuSsão, em tUrno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n•27, de 1992 (n•1.353191, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a complementação da apo~entadoria . 

do pessoal do extinto Departamento de Correios e Te
légrafos- DCT, e dá outras providências, tendo 

PARECER favorável, sob n' 210, de 1992,. da Co
missão 

-DE ASSUNTOS SOCIAIS 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais 
havendo a tratar, está enceirad3. a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 12 minutos.) 

Ata da l38a Sessão, em 30 de junho de 1992 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Pre$íd~ncia dos Sr$. Mauro Benevides e Lucídio Portella 

ÀÇ 18 HORAS E 30 MINUTOS, AC1IAM-,I>E PRF.
SF.NTF.S O.Ç SRS. SF.NADORI'S: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos 
- Aluizio Bezerra -- Amazonino Mendes - Amir I.ando -
Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni Veras - Carlos Pa
trocfnio - C.ésar Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de 
Carvalho - Coutinho Jorge - Dario Pereira - Dirceu Car- · 
nciro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - fllcio Álvares 
- Ent!a~ Faria - F .. speridiao Amin - Epitácio Cafeteira -
Haviano Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves 
Filho - G:eroon C.amata - Guilherme Palmeira - Henrique 
Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Hydekel 
Freitas - Iram Saraiva - Irapuan C.osta Júnior - Jarbas 
Passarinho - J alio Cal moo - J alio França - Joao Rocha -
Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho- José EduardO- José 
FogaÇa - Josê Paulo Bisai - Josê Richa - Josê Sarney -
Júlio C.ampoS - Jutahy Magalhaes - Lavoisier Maia - I.evy 
Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista -
Lucfdio Portclla - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor -
Márcio I.acerda- Marco Macicl -Mário Covas- Maurício 
Corrêa - Mauro Benevidcs - Mcira Filho - Moisés Ãbrão 
- Nabor J6:nior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin -
Ncy Maranhao - Odacir Soares -:- Onofre Quinan - Pedro 
Simon - Rachid Saldanha Derzí - Raimundo Ura - Ro
naldo Aragão- Ronan Til o~ Valmir Campelo -WiLronMartins. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A lista de 
presença acusa o-comparecimentõ-de 73 Srs.-SeriãdOres. Ha
vendo número regímental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inicianios noSS()S trãbalhOS~ -
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFÍCIO DO SR. 1• SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo da seguinte 
matéria: 

EMENDA DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

, N• 193, DE 1986 
(n' 8.342/86, na Câmara dos Deputados) 

"Acreseenta parágrafo ao art. 153 do Código Elei· 
torai, com vistas a facilitar a votação de eleitores co;m 
impedimento religioso." 

Dê-se ao art. 19 do Projeto a seguinte redação: 
''Art. 19 Acrescente-se ao art. 153 do Código Eleitoral 

o seguinte parágrafo 29 , renumerando-Se pai'a parãgrafO 1"', 
o atuaJ parágrafo único. 

Art. 153 .................................. - ....................... . 
§ 1• ................................................................ .. 
§ 29 Se o dia da eleição recair num Sábado, as provi

dências de que trata o caput deste artigo serão iniciadas às 
19 (dezenove) horas." 

(A Comissáo de Constituiçáo, Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) - O expediente 
lido vai à publicação. • 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secre-tário'. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENrO N• 475, DE 1992 
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, requeiro 

tenham tramitação em conjunto os seguintes p~OjetOs: Proje
tas de Lei do Senado n,s 47 e 61, de 1992, e o Projeto de 
Lei da Câmara n' 59, de 1992. · 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1992. -Júlio Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O requeri
mento lido será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos 
termos do disposto no art. 255, II, c, n9 8, do Regimento 
Interno. -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Passa-se à . 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno únicO, do Projeto_de Resolução 
n9 26, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos 
Económicos como conclusão de seu Parecer n9 162, 
de 1992), que autoriza a República Federativa do Brasil 
a ultimar a contratação de operação de crédito externo, 
no valor de até quatro bilhões, quatrocentos e sete 
milhões de ie"nes, junto às empresas Marubeni CorpO
ration e Marubeni Benelux S.A. 

A discussão foi encerrada na Ordem do Dia da sessão 
ordinária anterior. 
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Passa-se à votação da m~téria, em turno único;--
Os Srs. Senadores que a aprovam qUeiram perman-ecer -

_gado dâ EmpreSa Brasileira de Correíos e Telégrafos- ECT, 
íntegrado nos seus quadros com base na Lei n~' 6.184, de 
-u de dezembro de 1974, e originário do extinto Departamento · sentados. (Pausa.) · -- ·· ·· ···· --

Aprovada. ____ de-Correios_e_Tclégrafos. 
A matéria vai à COmissãO DíretOni pãrã: -a- f6dação final. Art. 5!> A complementação da pensão de beneficiário 

do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
O SR- PRESIDENTE (LucídiQ POl:tellit)_= I~A:_•JL2; -· ·--=.ECI,_al!raJl.gi@_ por esta lei, é igualmente devida pela 

Discussão, em turrio único, do-PrOfCtõ ae- Ler da---- União e continu~rá a ser pa~a. pelo INS~, obs~rva~?s ~s nor-
Câmara n'?27, de 1922 (n<:> 1.353/91, na Casa de origem), ~as d~ ::oncessao de be~e~ICIQS_ da Le1 Ptevide.Qg.ána e as 
que dispõe sobre a complementação da aposentadoria _ disposiçoesado parágrafo untc~_do art. 2<.> dest~ le.t. . -~ 
do pessoal do extinto Departamento de Correios e Te- ~- - - A~. 6: O Teso~ro Nact~nal ma~terá a d1spostçao do 
légrafos- DCI:-~~á outras provid~nci_!~,_tendo INSS, ~-conta de dotaçoes próp~as consignadas no Orçamento 

. PARECE~ favorável, sob n<.>210, de 1~92, âã. Co- da Umao, os recursos neces~no~ ao pagar:nento da comple-
missão ---- - ------- -~--~-~ ~--~--~- ~-~ -"-~me.ntaçáo ele que trata esta let. 

-De Assuntos Sociais --- --- -~ ----~-~-- --Aft--:'""7<.>-- Esta lei entra em vigor na data de_ sua publi-

A matéria ficou sobre a mesa durante_ cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos terffios -dO ã:rt.- 23.5,
II, d, do Regimento Interno. 

Ao projeto ·não foram apresentadas emendas. 
Em discussão_ (Pausa.) . . -· 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Passa~se à votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemianecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

cação._ 
- Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio F'od:ella) -.Esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. Sobr:e a mesa, redação final de 
proposição aprovada nà Ordem do Dia da sessão de hoje 
que·; nos termos do parágrafo único do art. 320 do Regimento 
Interno, se Dão houver objeçãO do-Plenári.o, será lida pelo 
Si-. l9 SecretáriO:- -- -- -- -- -- -

É lida a seguinte 

.. ·-··PARECER N• 238, DE 1992 
(Da Comissâo DiretoraJ 

Redação final do Projeto de ResoluÇão n9 26-, de 
PROJETO DE LE1 DA CÁMARA 1992. . . c 

Nt 27, DE 1992 _ _ __ A Coniissão Diretor_a apresenta a redação final do PrOjeto 
(N' H353/91, na Casa de origem) de Resolução n' 26, de 199~,que autoríza a República Federa-

Dispõe sobre a complementação da aposentadoria tíva do Brasil a ultimar contratação de operação de crédito 
do pessoal do extinto Departamento de Cor<eios e Telé- externo, no valor de até Y 4.407.000:000,00 (quatro bilhões 
grafos - DCT, e dá outras providências. e quatrOcelltoS _e --se-te- -milhões..J:!e_ j~n~s ) ... jy.nto_ às empresas 

Marubeni Corporation e Marubeni Benelux S.A. 
O Congress.o.Nacional decreta: - ------- - -. Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho de 1992. 
Art. to É garantida a complementação da aposentado- ____ -: Mªpro.Denexi4e§i~ :Pt:eg_Q.~!J:~ . .=--~!~!IJ~L~t4!l~h.!! _!)_-:~ •. -

ria, paga ria forrila prevista:- pela Lei OrgâriiCa da PreV1dêricia · Relator_ Lucídio Portella·- Beni V eras. 
Social - LOPS, "aos empr<igados da Empresa Brasileira de 
CorreioS e Telégi"afos - ECT, que tenham sido integiados 
nos seus quadros até 31 de dezembro de 1976. . _ . 

Art. 2!' Observadas as normas de concessão de bene
fíciOs _da Lei Previdenciáriá, a complementação da aposen
tadoria devida pela União é constituída pela diferença entre 
o valor da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Segu
ro Social - INSS, e o valor da remuneração correspondente 
ao do pessoal em atividade na Empresa BraSileira de Correios 
e Telégrafos-- ECT, com a respectiva gratificãçãõ -ãdíc1oilal 
por tempo de serviço. 

Parágrafo único. O reajuste dO varor da aposentadoria 
complementada obedecerá aos mesmos prazos e condições 
em que for reajustada a remuneração dos empregados da 
Empresa Brasileira de Correios e -Telégrafos - ECT, ein-
atiVidade, de forma a assegurar a permanente igualdade entre 
eles. _ 

Art. 3<.> Os efeitos desta-lei alcançam, também, os ex
empregados da ECT que já se encontram na inãtiVfdade mas 
opta"I:_am pela integraç_ão nos seus quadros, sob o r_egime da 
Consolidação das Leis do Trab.alho ,- CLT, até 31 de Jie:«:m-. 
bro de 1975. 

Art. 49 Constitui requisito -essencíãl para a concessão _ 
pa complementação de que trata esta lei a condição de empre-

ANEXO AO PARECER N' 23B";DE 1992 

Redação- rmai do Projeto de Resolução n' 26, de 
1992. 

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

RESOLUÇÃO N' , DE 1992 

Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar 
contratação de operação de crédito externo, no valor 
de até Y 4.407.000.000,00 (quatro bilhões e quatrocentos 
e sete _milhões d_e ie:n~), junto às -~rrapresas Marubeni 
Corporation e Marubeni Benelux S/ A. 

Art. 1<.> É a Repúl:>_li~ Fede_rativa do Brasil autorizada 
a contratar operação de crédito e

7

xtirn-õ-~ fio vãlor de Y 
4.407.000.000,00 (quatro bilhões e quatrocentos e sete milhões 
de ienes). dividida em duas parcelas, sendo uma de Y 

_ 661.050.000,00 (seisc_entos e s_essenta e_um_milhôes e cinqüenta 
mil ienes) e a ouira de Y 3,745.950.000,00 (três bilhões; sete-

- centos e quai-enta e cinco milhões e novecentos e -cinqüenta · 
!fiil ienes), junto às empresas Marubeni Corporation- e Maru-
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beni Benelux S/ A., estabelecidas a primeii-a ·no Japão e a 
segunda na Bélgica. _ __ 

Parágrafo único. A operação de crédito externo, defi
nida no caput deste artigo, destina-~ ao financiamento parcial 
da aquisição de equipamentos para a implantação do Centro 
de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC, a 
cargo do Instituto de Pesquisas Espactais -- INPE, órgao 
vinculado à Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia da 
Presidência da República. -

Art. 29 As condições financeiras báSicas da operação 
de crédito são as seguintes: 

I-prazo: -
a) operação com a Marubeni Benelux S/ A.: oito anos; 
b) operação com ã Marubeni Corporation: dez anos; 
II-carência: 
a) seis meses, contados dos desembolsos respectivos; 
b) seis meses, contados de cada embarque dos equipa

mentos; 
III -taxa de juros: __ _ 
a) "Prime R3.lé ~de-Longo Prazo do Yen Japonês

LTPR" mais 0,6% ao ano, fixada na data de asSin3.tura do 
contrato, exigível semestralmente; 

b) "Prime Rate de Longo Prazo do Yen Japonês -
LTPR" menos 0,2% ao ano, fixada na data de assinatura 
do contrato, exigível semestralmente; 

IV -juros de mora: 
a) e b) 1% ao ano, acima da taxa operacional; 
V- amortização: 
a) em dezesseis parcelas semestrais, iguais e C9nsecu

tivas, vencendo a primeira seiS meses apóS 3 datá do desem
bolso final; 

b) em vinte parcelas semestrais, iguais e consecutivas, 
vencendo a primeira seis m·eses após cada embafciue. 

Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida no prazo de doze meses, a contar de sua 
publicação. 

Art. 4" Esta ResOlução entra erri vigor na data de sua 
publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que ser·á lido pelo Sr. l9 
Secretário. -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 476, DE 1992 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussâo e vo~~_ção, 
da redação final do Projeto de Resolução ~n, 26, de 1992, 
que autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar contra
tação de operação de crédito externo, no valor de até quatro 
bilhões, quatrocentos e sete milhões de ienes, junto ãs empre
sas Marubeni Corporation e Marubeni Bene:lux S/ A. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1992.- Jonas Pinheiro. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Aprovado 
o requerimento passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão .. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovám queiram permanecer' 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O Sr. Lucfdio Portel/a, Suplente de Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Mauro Benevides, Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Cumpridos, 
--portãntO, os objetivos-da presente sessão, a Presidência lembra 

aos Srs. Senadores que o_Congresso Nacional está convocado 
para, às 19h de hoje, apreciar, dentre outras matérias, a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, matéria que é indiscutivelmente 
iÍnportante. Desejamos qUe essa apreciação seja feita logo 
na abertl!-ra çlos nossos trabalhos. 

Portanto, a Presidência apela a todos os Srs. Senadores 
para que estejam presentes à Sessão do Congresso Nacional, 
marcada para às 19h de hoje. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta~se a sessão as 18h52min.) 

ATA DA 70' SESSÃO, REALIZADA 
EM 6 DE MAIO DE 1992 

(Publicada no DCN (Seção II) de 7-5-92) 

Retificações 
Na página 2915, 2~ coluna, nãs assinaturas do--Parecer 

n' 111, de 1992, 
Onde se lê: 

... Ra-imundo Corrêa ... 

Leia-se: 

. .. LevyDias ... 

....................................... ···-·· . .; .•............. ·-····· ......... ;;_ 

Na página 2916, 1 ~ e 2~ colunas, nas assinaturas apostas 
aos Pareceres n9' 112 e 113, de 1992, 

Onde se lê: 

. .. Maurício Corrêa ... -

Leia-se: 

... Levy Dias ... 

Na página 2921, 2• coluna, no 3' parágrafo, na fala do 
Senhor Presidente, 

Onde se lê: 

... Projetos de Lei da Câmara n~ 92, de 1991 e 
7, de 1992; ~ ... ~ 

Leia-se: 

... Projetas de Lei da Câmara n<,6 92, de 1991 e 
7, de 1991; c•• 

ATA DA 81• SESSÃO, REALIZADA 
EM 15 DE MAIO DE 1992 

(Publicada no DCN (Seção II), de 16-5-92) 

Retificações 

Na página n9 3522, 1~ ~.f>luna!na leitur~ do Pa:recer n,9 

133". de 1995, da Comissão de Assuntos Económicos, no art. 
1-? do parecer, imediatamente após alínea b, inclua-se por· 
omissão o seguinte: 
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c) Amortização: início da amortização do principal da Parágrafo único. Será des~lassificado o candidato que 
tranche relativa ao primeiro satélite - 15-2-95. Quanto ã não satisfizer a exigência constante deste artigO: -- -·--_~ · ·-· 
tranche relativa ao segundo satélite em 15-9-95. Art. 4° Serão oferecidas à Ascensão Funcional as vagas 

d) Comissão cte coritprorilísoo: 0,5% ao· ano· s(ibre ôSS31-- existentes na Classe e PaOraO iniciais das CategofiasFuiicio-
dos do empréStimo não desembolsados; nais de Analista Legislativo (Classe 3•- Padrão I) e de Téc-

e) Seguro de crédito: 5,48% sobre ·cacdã-dese-ffibOlSO ·ao----mCó r:eg1sh\tWó {Classe 1 ~-Padrão I) do QuadrQ de Pessoal 
empréstimo. . ... _ -· ___ -·- ilil Senão<>: Ee.deral, apuradas em I' de abril de 1992, que 
. Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua n~o foram destinadas para preenchimento por co~curso pú-
ublicaií. - -.......... ___ · ·--bltco. p ço .. . . . .. . - -

Sala das Comissões 29 de outubro de 1991 _ Rirlmnndo Parágrafo único. Poderão· ser destinadas à Ascensão 
Lira, Presidente- Dari~ Pereira Relator_ Wilson Martins Funcinal de que trata este artigo, excepcionalmente, as vagas 
- Coutinho Jorge- José EdUa~do _ Levy-bias·::...:--jOD.aS- que vierem a ocorrer até o dia 31 de julho de 1992. desde 
Pinheiro- -Guilherme Palmeira_ Pedro Simon_ Eduardo que apuradas nas mesmas Áreas de especialização das dispo-
Suplicy - Elcio Álvares - Ronan Tito _ Henrique Almeida níveis em I' de abril de 1992. 
- Nelson Wedekin. Art. 5<:> Este ato entra em vigor na data de sua publi-

Na página n? 3523, 2~ coluna, na leitura do Parecer n" 
136, de 1992, da Comissão de Constituição', Justiça e Cidada
nia, nas assinaturas do parecer, :--- _: -

Onde se lê: 

... Cid Sabóia, Presidente em exercício ... 

Leia-se: 

cação. 
. Senado Federal, 29 de junho de 1992. -Mauro Benevides 

- Alexandre Costa- Rachid Saldanha Derzi- Meira Filho. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nil9, DE 1992 

-A Comissão Diretora dO Seriado Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais e regulamentares, 

-- Resolve -- --- --- ------ - -----
·~· Maurício Cóirea; Presidente -em-exefciclO--~~--:-- -Art---:- -p ---o· artrgo-·.nr,-capufeparágiafO-lfnicO·;-dO-AtO 

Na página n>? 3526, z~ coluna na fala do Sr. Presidente da Comissão Diretõra: il9-31, de--21 de maio de 1987, passa 
de encaminhamento à publicação do parecer da Comissão a vigorar com a seguinte redação: 
de Coristituiçãó, JustiÇa e-Ciâadiiiiia; que-coiicfuffavoraveT- . - . - -·----"Art. ?O.~ gratificaÇão-mensaflntegral, pelo 
mente ao Projeto de Lei da Câmara n' 1, de 1992. · . _."llCll~ll.O de membro ou de secretário da Comissªo P~[·. 

Onde se lê: - -- ---- manente de Lidtaçao; Cóíresptmderá ao -vruor de sete 

... Projeto de Lei da Câmara n' I, de 1991. 

Leia-se: 

... Projeto de Lei da Câm.àra n' i, de 1992. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 18, DE 1992 

A Comissão DiretOra do Senado Federal, no uso da sua 
competência regimental e regulamentar e tendo em vista o 
que consta do Ato n~ 12, de 1992, desta Comissão, 

Resolve 
Art. 1? Fica autorizada a realização do processo seletivo 

interno de Ascensão Funcional aos servidores do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, excepcionalmente, no seguinte 

diárias do Padrão III da Classe Especial da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo, nos tennos do art. 
480, caput e § 19, do Regulamento Administrativo, 
e-sern:-deViâa ao servidor que participar, no--mínimo, 
de dez reuniões da Comissão, no mês. 

Parágrafo único. A gratificação será paga, pro~ 
pordonalmente, ao servidor que participar; no mês, 
de um número de reuniões ínferiói:'es a -dez.'' -

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publica
ção, com efeitos financeiros retroativos ao-dia 19··de jarieú·o 
de 1992. ' 

Art. 39 Revogam·se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão Diretora, 29 de-jUnhO de 1992. -Mau

ro Benevides - Alexandre Costa - Rachld Saldanha Derzi período: 
~- .. ~-~~~"-~~.--·c:.-Meira Filho. · 

I- até o dia lO de julho de 1992, a realização 
dos cursos preparatórios; ATO DO PRESIDENTE N• 267, DE 1992 

II- até o dia 30 de julho a relação-dos-servidores O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe-
aprovados no processo seletivo e habilitados à Ascen- tência regimental e consoante o disposto nos artigos 55 e 
são Funcional, por categoria e área de especialização, 67~ do Ato n9 31, _deJ987, Qa_ Comissão D_irexorª--• 
observada a ordem de classificaçâo, cOm- a -iri-dicação Resolve 
dos padrões em que se encontram localizados, bem Art. 19 Designar para integrarem a Comissão Penna.:: 
como daqueles em que serão posicionados. nente de Licitação, corno membros efetivos, os- SerVidores 

Art. 2' AAscensãoFuncion1ildocortente-ãnoseráefe- ·cÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES, CLAYLTON ZAN-
tivada mediante Ato do Presidente do Senado Federal, publi- LORENCI,JOSÉ APARECIDA CAMPOS, MARCOS AN-
cado no Diário do Congresso Nacional, Seção II, até o último DRÉ DE MELLO e TAD"""EUMIGUEL OSMALA e, comei 
dia do mês de julho de 1992, vigorando os seus efeitos a suplentes, as servidoras CONSUELO OUTRA LIBÓRIO e 
partir de I' de agosto subseqüente. MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO NASCIMENTO. . . 

Art. 3>? A comprovação da escolaridade exigida para Art. 29 A Comissão Permanente de Licitação será-pre-
o ingresso na categOria Funcional a que concorrer o servidor sidida pelo servidor CÉSAR AUGUSTU.GUIMARÃES _e, 
inscrito no processo seletivo, pOdeiá sà- Ieãá ate -o ·ena -31 riOs ·eventiiãíS--irripedimt!iifóS,-por' Ufri dOS rile-riibiO-s-eretfVóS,-
de julho de 1992. . -~~~c,:;~._· · ,~Jnllica99~.Pelo titular. 
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Art. 3~' O mandato dos membros da Comissão Perma
nente de Licitação de que trata o art. 1"' deste Ato será de 
1 (um) ano, com vigência a partir de 19 de julho de 1992.

Art. 49 Este Ato entra em vigor na data de sua publi-
cação. - · · 

Art. 5~' Revogam-se as diSposiçõe-s erri contráiiõ. 
Senado Federal, 30 de junho de 1992.- senadOr Mauro 

Benevides, Pr:sidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 268, DE 1992. 

O Presidente do SenadO Federal,-nO_usõ-~4ª su~_-OOmpe
tência regimental e regulamentar, em conformidade -Com a 
delegação de competência que lhe foi_oUfoi"gada pelO Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o_ disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da 
Comissão Diretora n9 f, ·a~-1991, e ~eridO -~~ vista o que 
consta do Processo n• 008.405!92-f, 

Resolve exonerar LUIZ CARLOS RAMOS, do cargo, 
em comissão, de Secretário Parlamentar, Código SFR 
AS-102.1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabi
nete do Senador Henrique Almeida,_ a partir de 1"' de julho 
de 1992. . . · . . · .. · 

Senado Federal, 30 de junho de 1992. -Senador Mauro 
Benevldes, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 269, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuiR 
ções regimentais e- regulamentares, de conforinidade com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n\> 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão 
Diretora n"' 1, de 1991,_ e tendO em vista o _que consta do 
Processo n' 008.330/92-1, · · · · · 

Resolve nomear JAIR WILSON DE FARIAS para exer
cer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código 
AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e exercício no Gabinete do Líder do PDT, Senador Maurício 
Corrêa. -- - - · 

Senado Federal, 30 de junho de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 270, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de cmnpetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da ComisSão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n' 8:112, de 1990 e no Ato da Comissão 
Diretora n9 1, de-1991, e tendo em vista o que_ consta do 
Processo n•.008.319192-8; · · · 

Resolve nomear VICTOR FRANCiSCO TORRESME
NEG AZZO ·para exercer O cargo, iim comíssão, de Secretário 
Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do-Senado 
Federal, com lotação e exercício no Gabinete -do Senador 
Wilson Martins. 

Senado Federal, 30 de junho de 1992.- Senador Mauro 
~e.nevides, Pres:.identP. 

ATO DO PRESIDENTE N'271, DE 1992 

O Presidente_ do Se-nado Federal~ -no uso das atribuições 
regimer:ttais e regulameilt3.ies; de confofmidade com a delega
ção de competência _que lh~ ~~!_q_~t_2rgad~ pelo Ato da Comis
são Diretora n9 2,- de 1973, de_ acordo com o disposto no 

. art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato ·da Comissão 

- Diretora n"' 1, de 1991, e tendo ·em vista o que constã. do 
Processo n• 008.406/92-8, . . . . . 

Resolve nomear NEL Y PRADO MASUKO para exercer 
o cargo, em comissão, de Secretártg_ Pa_rlamentar, Código 
AS-1, do Quadro d~ !'essoaldo Sen~do Federal, com lotação 
e exercício no G~Qinete do Senador Henrique Almeida. 

Senado Federal, 30 de junho de 1992.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 272, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal;-no usÕ Cf~--su~s atribui
ções regimentais -e r~gulameptares, de cqn_(ormidade_ çom a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Ditetora rt9 2, de 1973,_de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão 
Diretora n"' 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do 
Processo n' 008.381192-5, 

Resolve nomear SUELI DA SILVA REU para exercer 
o cargo, em comissão, de 
Secretário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e exercíciO nO Gabinete do 

- Senador Júlio Campos. 
Senado Federal, 30 de junho de 1992. ~Senador Mauro 

Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 273, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e em cumpririu~ntõ ao -dispOstO no-"àft. 10 
da Resolução n' 146, de 1980, 

Resolve 
Art. 19 ConCeder Progressão Horizontal aos servidores 

do Quadro de Pessoal do Senado Federal, avaliados com os 
Conceitos 1 (merecimerito) e 2 (antigüidãdeJ;-ré:Iadoil.ados 
no Anexo deste Ato, nos termos dos artigos $"', parágrafo 
único, e 69 , da Resolução n"' 146, de 1980. 

Art. 29 Os efeitos decorrerites deste Ãto, vigorarão a· 
partir das datas constanteS da relação-em-anexo. 

Art. 39 Este Ato entra em vigor na data de sua publi-
cação. -

Senado Federal, 19 de julho de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente do Senado Federal. 

ANEXO- PROCiífEs.SÃO HORJZONt AL . 
QUADRO DE PESSOAL bO SENADO FEDERAL 

1-Categoria Funcional- ANALISTA LEGISLATIVO 

1.01. Área de Especialização: PROCESSO LEGISLA-
TIVO 

Concorrentes: 450· 
Conceito 1 -'- fe:l.-92 ·· 
Classe "Especial", do Padrão. II para o Padrão III 

001. Alvaro Leonardo D. de S. Martins 
002. José Marcos de Freitas 
003. Celso Antony Parente 
004. Maria Cristina B. de Sá Ponte 
005. Angela Ribeiro de Castro 
~ RCmald Cà.Valcante Gonçalves 
007. Maria Elizabeth Bittencourt Barreto 
008. Francisco Guilherme Thees .Ribeiro · 
009. Tarcisio Barroso de Pínho 
010. Carlos Eduardo Campos Abrego 
011. José Alexandre G. Mota da Silva 
012. Teresa Emilia Wall de C._ Viana" 
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013. HaroldQ Cesar Michiles 
014. Claudia Maria May de Castro 
015. José Messias Feitosa dos Santos 
016. Mônica Miranda Cruz Ribeiro 
017. Miriam Miranda Cruz Pereira 

Oasse "!'",do Padrão V para o Padrão VI 

001. Altomar Pinto de Andrade 
002 ... Elizabeth Gil Barbosa Vianna 
003_ Ricardo LuiZ_Leite Oliveíra 
004. Nara Lucia Rodrigues Canale 
005. María Clara Cruz Marcondes 
006. Aldenira Maria Piedade de Faria 

045. Artur Lustosa Nogueira Filho 
046. ___ Sergio da Fonseca Braga 
()47. Carlos Alberto da Silva Pinheiro 
048. Ulisses Rosário Martins Filho 
049. Celia Maria Brasilino 
050. Manoel_Frasncisco da Silva 
051. Gessi Geisa Gonzaga 
052. Gilda Gomes Rodrigues 
053~ .. ElizabethBarbosaM .. Ribdro. 
054. Maria do Ceu Menezes 
055. Herbert Lima de Albuquerque 
056. Dalv_a de Sousa Mota 
057. . Hermes Ferre ira de Moura 

007. Gisele Ribeírode Toledo Camiirgó 
008. -Marisa -MontdrO-Mõuráo - -

________ . _______ 058. JJ>séP.e.dro.deCasl!:oB...arrelo .... _______________ _ 
059. Maria José dos Santos Resende 

009. Rodrigo Sobral Rollemberg 
010. Cibele Hammes · 

Classe "1~", do Padrão IV para- o Padrâo V 
001. 
002. 
003. 
004. 
005. 
006. 
007. 
008. 
009. 
010. 
011. 
012. 
013. 
014. 
015. 
016. 
017. 
018. 
019. 
020. 
021. 
022. 
023. 
024. 
025. 
026. 
027. 
028. 
029. 
030. 
031. 
032. 
033. 
034. 
035 .. 
036. 
037~ 
038. 
039. 
040. 
041. 
042. 
043. 
044. 

Maria Aparecida R. Santos 
Augusto Rodrigues de Lima 
Lilio-Chaves Cabral 
Ra1m unda Lima SOares 
Jairo Oliveira Leite 
Doracy Carvalho_ Reis 
Diogenes Pinto de Souza 
Pedro Lacerda Ramalho 
José de Ribamar Abreu Lima 
Getúlio Alves Ferreira 
lzaene Alves Canuto 
José Vander Araujo de Maria 
Edson de Alencar Dantas 
Olavo de Souza Ribeiro Filho 
Raimundo Alves da Paz 
Hermes Pinto Gomes 
Delfina Costa zaolorenci 
Maria Goret de Lima FreitaS Pereira 
Alcione Maria Montandon 
Maria Elizabeth N. B. Siqueira 
Mareio Antonio Vieira 
Roberto Pozzatti 
Luiz Gonzaga Silva Filho 
Lea Maria Badaro de Castro 
Ligia Maria Barbedo Ferreira Zanon 
Rejane Paraiztf âe- Azevedo 
Maria Constanciã de Oliveira 
Marilene Pereira Domingues 
Lauro Romão do Nascimento 
Dione Maria Siqueira dos Santos 
Ana Maria Alves ChaVes -· -
Vania Borges Camargo 

. Joaquim Elías de Lima 
GetUtioaa··aanü:t vo1nei- -
José Waldir Gomes 
Joe Luiz Nogueira 
_José Pereira Nunes 
José Viana da Silva 
João Airton Dreyer 
José Mãiiãno Leal Mouii 
Marcos Ildefonso de Araujo 
Manoel Soares Filho 
Jorge Antonio Orro 
José Francisco Matos da Costa 

... _______ 060. _Jane Coelho de Castro 
061. Alayde Ferreira dos Anjos 
062. Maria Angela Mae~yi_ Rossani 
063. Oneide_Batista Pereira_ 
064. Jasé NalVo Gualberto Perdra 

-- 065~- YVOnete- CaineirO--o-uarte-
066. _Antõriio HumbertO Dias d3 Silva 
067. Jaíro Sergio de Freitas · 
068. Sebastião Marinho da Paixão 
0_6!L Maria Elizabeth Oc_Maíques 
070. Sebastião Celestino de O. Filho 
071. Elveny Vera Cruz L. de Araujo 
072. Sebastião José da Silva 
073. Stalin· Grego Venet 
OR Cãrloi_Ciictis. Junior 
075. JQãTt1ce-"SeiXãS-GarCià .. 
076. _ M3rfene Ribeiro de Castro 
077. Luiz de Almeida Pinto 
078. Isaltin_o Bezeua 
079. FranciscoWilbur POPTnfieiro· 

-umr- -MarloLU.cas-uonçaives-aa-SiJVa --- -------
081. Mafia das Graças S. de Almeida 
082. Marilene Perpetua P. Poppi 
083. Caim em Maria Alexandre de Sá 
084. Kleber Alcoforado Lacerda 
085. Francisco Pereira da Silva 

- - ----

Çiasse "1:". do Pad!ão_ II para -~ __ Pad!~_o_~l!__ 
001. Silvana Stud-art Lifis de AlbuQuerque 
-002. Alex Pereira de-Andrade 

· ·· 003. Alzira Ceéilia de_M. Leite 
004. Wania Maria f'iuza.TeiXeira--Capúto 
005. Eliane Delmonte 

. _ ~ 006, __ So!a_nileS_o_(elo Pin~j~9_Çlljll)QJ! ___ _ 
.. ___ @._ ClaudiaEemanda de Abreu Azevedo 
~-- ,-'--o~oos. _ FlaVio -Romero -MOUra -dã cUriha:-:Liffiã. 
-~--w~-- Maaacte-FaHma -Mata--seolf;eirao--~ ---

-- ---- ---

oto. JoSé Evá.ndro Camargo Gondim . _ ... __ . ···- _. 
011. Noni:taficeAi~gãõ Soares- · - - · 

Classe "2~" do Padrão V para o Padrão VI 
- - - - - - -

001. José Vicente dos Santos 
. 002. Ed!nàlcti)Margyesde Oliveirá -

-~-- 003~ -- FliVía-SantírlOnl VerilCavãTcanre-
_004. Leonei Gome_s de Oliveira 
005. lvanilde PÚeira Dias 

- 000.-- narrê·th-LóuSan- do Nãscimento Pafxão 
~-·oo7. ·sl.rle)' Almeida aa Silva 
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008. 
009. 
010. 
011. 
012. 
013. 
014. 
015. 
016. 
017. 
018. 
019. 
020. 
021. 
022. 
023. 
024. 
025. 
026. 
027. 
028. 
029. 
030. 
031. 
032. 
033. 
034. 
035. 
036. 
037. 
038. 
039. 
040. 
041. 
042. 
043. 
044. 
045. 
046. 
047. 
048. 
049. 
050. 
051. 
052. 
053. 
054. 
055. 
056. 
057. 
058. 
059. 
060. 
061. 
062. 
063. 
064. 
065. 
066. 

.067. 
068. 
069. 
070. 

GersOn Martins de Rezende 
Altamiro José da Silva 
Fernando Bassit Lameiro Costa 
Tania Povoa Lustos3. 
Delvaridro Xavier de Almeida 
Rodrigo Cagiano Barbosa 
Juvenal Fernandes dos Santos 
Hamilton Vieira Ramos 
Roberto Sampaio CoD.trdras de Ãlmeidã
Jorge Antonio Alves da Silva 
Maria do Socorro Araujo de Aguiar Basto$ 
Roberto Luiz Meneses Silva 
Carlos Henrique Matos Claudio 
Cleuton Mendes de Carvalho 
Ines de Sampaio Pacheco 
Maria Irani Car-ndro Kay 
Suelio de Sousa e Silva 
Márcia Caldas e Almeida Assad 
Orlange- Maria Brito 
Silvia Pradines Coelho Ribeiro 
José Mendonça de Araujo Filho 
José Tadeu de Amorim 
Andersen Pimentel de Alencar Filho 
João Carlos de M. Carneiro 
Gilberto Gil Santiago 
Marcos Evandro Cardoso Santi 
Celso José Albuquerque Costa 
Deraldo Ruas Guimarãe-s 
Geiza Mà.rli Soares Ribeiro 
Antonio Lopes Ribeiro 
Lucra Maria Medeiros de Souza 
Solange de Azevedo Polia 
Carlos Roberto Marcelino 
Olga Maria Ferreira Porto 
José Valdecir Vasco da Silva 
Eugenia Maria Pereira Vitorino 
José Francisco B. de carvalho 
Adilson Gonçalves de Macena 
Maria Terezinha Nunes Neves 
Sandra Regina Fernandes Silva 
Maria da Paz da Silva Leocádio 
Oscar_ Martins de- Oliveira 
V anda Wolney Cavalcante Aires 
Miguel Silva de Carvalho 
Janice de Carvalho 
José Rodrigues Chaves 
Celia Maria Domingos Rangel 
Ester Costa Fernandes 
GlaucetllNunes_ de Sousa Hoffm-ann 
FernandO" Pereira Damasceno 
Gilson Antonio de Barros 
Marta Mesquita Sabino de F. Marcelino 
Matias Barbosa Batista 
Luno Aurelio de Lima Barbosa 

-José Maria de Amorim 
Mellina Motta de Paula 
Wellington Pereira de Oliveira __ 
Beatriz de Mendonça J. E. Costa 
Rosana Silveira Jobim 
Sylvía de Albuquerque Carvalho 
JOsé Bezei:"ia- Ximenes 
Maria de Fatima P. Carizzi 
Geraldo Magela da Silva 

071. Alípio Carlos da Silva 
072. Otavio-Ferreira Lima 

_Q73. João Batista Correia 
074. Maria Abadia Furtado de Oliveira 
075. Kendy Aparecido Osiro 
076. Ronaldo Rocha Melo 
077. Maria Inez Araujo Ramos 
078. FransciscO De Sales Ribeiro 
079. Daniel Delgado . 
080. Vera Lucia Lacerda Nunes 
08L Laudicene de Paula Cerqueira 
082.. Saildro Masanori Tutida 
083. Marcelo Azevedo Larroyed 
084. Dayse Cristina Resende -
085. Maria Dulce Vieira de Queiras Ca!llpos 

Conceito 1 - 1 '-7 ·92 

Classe "'Especial", do Padrão II para o Padrão III 

001. Carlos Augusto C. de Almeida 

Classe "Especial", do Padrão I para o Padrão II 
001. Neide Pimenta Magalhães 
002. Livia Santos Gomes da Silva-
Classe "1•", dO Padrão IV para o Padrão V 

001. Rachel Vicente Ferreira 
002. Jussara Dutra Izac 
003. Ferix Antonio Orro Filho 
004. Augusto Aureliano 
005. Sérgio Sampaio Barrigá 
006. Katia Maria Viana Timponi 

Classe "1•", do Padrão II para o Padrão III 

001. Maria Lucia de Castro 
002. Max Silveira Vieiia 

Classe "2•", do Padrão V para o Padrão VI 

001. Cesar Augusto Guimarães 
·002. Lilian Karla Ferreira do Amaral 
003. Francisco Antonio Cavalcanti-Campos 
004. Kleber Robson de A. Fernandes 
005_. Airton Dantas de Sousa 

Classe "2~". do Padrão IV para o Padrão V 
001. Renato d~ Alencar Dantas - -

Conceito 2 - 01-07-92 
Classe "Especial", do Padrão II para o Padrão III 

001. Maria Lucia Ferreira de Mello 
002. Angelicà Passarinho _Mesquita 
003. Guilherme Brito Lins 

Classe "1 ~··, do Padrão IV para o Padrão-V 

001. Paula Francinete T. de Queiroz 
002. Clarice Gonçalves Ferreira 
003. Espedito Marques de Azevedo 
004. Antonio José Tavares de Qliveira 
005. Eliane Ribeiro de A. Lima 
006. Maria- de Jesus S. de Castro 
007. Jorge José da Silva 
008. Clauâia Cinífa Abrahão T. de Va$cOirCeloS 
009: Haroldo Rabello de Lucena 
010. Terezinha Lerrios dé-Souza 
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Conceito 2_~ 1 ~-1:9_3 __ ~ ---~ ---~ -_______ -~ -------=----=~~--~~~~==~==-----~-- ----- I15i'r--Iaíffie ·carvarno· de Agwã-r 
Classe "Especial", do Padrão II para o Padrão III 059. Eliete Barrozo Campos 

001. Doralice Barbosa 060. Luiz Gonzaga Silva 
002. Luiz Antonio Rocha 061. Goiandira Viana de Azevedo 

Classe "P'', do Padrão IV para o Padrão V 

001. Francisco de Araujo Costa So_bJirilio~_ 
002. José Fernando Gomes Feitosa , 
003. Otacilio Norberto Mendes 

- 062. Jorge Luiz Moreira 
063. Lindamar Alves Aguileras 
064. - Cármelia Lima Souza 
965-. Eliane M3ria Air8.es-a·raga-
066. Marina Moraes Vieira 
067. José Passos Porto Junior 

Julho de 1992 

004. Nancy Godoide Cªrval!)q __ 
005. Angelina SilV3. Gomes_ Costa 068: ~--r=tíerez;nha-creJ--::--Rimos ·sarros _____ --
006. Eliza Odette AlYes Fir(eir_ã 
007. Tomaz Edson Alves da Silva 
008. Fatima Maria Freire Meira 
009. Estela Maris de Sousa Moscoso 
010. Josefa Flor de Melo 
011. Paulo Rodrigues de Souza 
012. Maria Helena de S. M. Duarte 
013. Maura Alves de Andrade 
014. Maria Irene Petrbni Mirhom 
015. Evaldo Gomes Carneiro_Filho . _ 
016. José Maria Reges 
017. Vil ma Maria da Costa 
018. Maria We3:Wer Sidou Pimentel 
019. Domingos Savio do Nascimento 
020. Iraci Gomes BorgeS 
021. Luiz Humberto de Freitas 
022r Salete Alves Pereira 
023. Silvio Esteves Coutinho 
024. José Pedro Celestino 
025~ Rosalino Pereira Marques Neto 
026. Anildo Joaquim Alves 
027. Zelia de Souza Frota 
028. Celina Tavares Cunha Melo 
029. llka Maria Barriga Saleh 
030. Elza de Lom:des Fer_rei_r_a __ R--ºSª--_ 
031. Helena Isnard A. Sarres dos Santos 
032. Sydia Cassia Stejn _ 
033. Joselina Maria da Silva 
034. Annete Maria B. de Menezes 
035. Valdenice Soares Evangelista 
036. Vivalda Rodrigues de Lima 
037. Regina Flora da Costa Pereira 
03K Elba Araujo de Maria 
039. Nerina Ribeiro de Pinho 
040. Glenda Maria do Carmo 
041. Sonia Maria Bentim Damasceno __ 
042. Jaci Teixeira Caetano -de Almeida 
043, Carlos Augusto Inocente 
044. Consuelo Dutra Liborio 
045. Mauro Weinert de Abreu 
046. Ana Rute de Sa Teles Vallocci 
047. Antonio Ricardo M. de Sousa 
048. Ana Maria de Almeida G. Fontes 
049. Marcos Vinicius Vasconc_eJos 
050. Silvana Moura de Oliveira 
051. Joinar José Ramos 

__ ~®·:_~~-~M~~~yr-_-c{e~Q_~-~!~9Z~-------~~--- -_ 
070. João da Costa Berna"rdo Filho 
071. Severino Manoel de oliveira 
072. João Florencio Cavalcante 
073. Ayrton Evangelista Rocha 
074. José Edmilson SaraiVa 
075. Jorge Cesar Gouvea 
076. Fernando Malta do_Nascimento 
077. -José Nobniga - -
078. F_rank John Phillips _ 
079. Orlando de Caotro 
080. Rafaelito Rocha Moura 
081. P"edro Alexandre de- Deus 
082. Edimilson Joaquim de Oliveira 
083. José G1Iaenor Pimente1 
Olk João Alves da Silva 
085. Jorge Lirio Farneze 
086. Wanderlei Corrcia_de Souza 

· ·as7.-Cuizctos santos-··· ---- ------

os8. Mario Francisco dos Santos. 
089. Antonio de Assis Silva 
tJ90. SeverinO Ferelra de Menezes 
091. Joaquim Raimundo Correia de Souza 
092. Jesus Rocha 
t)2~. Zªc1tsL<!s Marc::Q_Upg_T_3~m:~~ _ 
094. Josabel Ribeiro Calado 

---- U95:-- HervarTavares-
----- 096. -AfltOOYO P-ereíra cOeih0--------,-

097. Vilma Julianeza de Silva Otero Seabra 
098. Cilene de Sá Guimarães Duarte 
099. Heitor Luiz DÜts Tri:O.dade Júnior 
100. Clailnda Hilaria da Silveira 
101. Lori ~anton 
102. Maria Luiza de Moura Costa 
103. Marcos Tadeu Górries- Carneiro 
104. José Bezerra Neto 
105. Adalb~rto Alves Torres 
106. Vera Lucia Pinheiro Lameirão 

_______ 107,_ Ma_d-ª.JO~é ~enaJJ.~:;iQ dos_Sa_ntos __ 
108. Joaci Muniz 
109. Gerson Delfino de Oliveira 
110. Pedro Lima 
111. Elias de Oliveii'a 
112. Maria do Rosario V, A. Trindade 
113. Elli:tiCe T.uis Teles--
114. Evany Pereira Reis 

052. Octavio Baker_ _ _ . ___ _ ---~~~-~:_____ __ -___ 11_5_,_ _ Raimun_9Q_Augusto_L_!_ d_e_Oli:veira________ _ ___ _ 
_ Wí._lln<lin_a de Mejo_!'erlsR_ 053. José de Oliveira Cardoso __ . ______ _ 

054. Maria Ivanilde Cardoso Veloso 
055. _Maria do Carmo C._de OliVeíra 
056. Sara Pereira_da_Silya_ _ 
057. Taicisl6 Duatté- Maia 

117. Sonia de Andrade Peixoto 
-Tl8. -Salomão Furtado de Assunção 

_______________ 1l9~~é Al!gusto Coelho ili\_Si!veiJ-ª--
120. Alva_ro_ JOsé Ferraz 



Julho de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 1' 5553 

121. Marco Aurélio de Oliveira 
122. Celso Wanderley Azevedo 
123. _ José Roberto Assumpção Cruz 
124. Edison Miranda da Cruz 
125. Cleuza Faria Mendes 
126. Carlos Alberto Lins Pereira 
127. Antonio Manoel Madeira 
128. Ana Maria da Silva 
129: Efpídio Vianna Neto 
130. Claiber Alves Rodrigues 
131. Célia Maria Lopes M. Braga 
132. Celso de Souza 
133. Armando Antonio Colli 
134. Norma Albuquerque Moura 
135. Irene Ribeiro de Abreu 
136. Celso Dantas 
137. Maria Beatriz de A. S. da Silva 
138. Maria Angálica de Freitas 
139. Edison Alves 
140. Ana Maria Domingues dos Santos 
141. Stel Nogueira da Gama 
142. Marco Antonio José de Souza 
143. lva Luiz da Rocha 
144. Murillo Eduardo Fernandes da Silva Porto 
145. Suely Chaves Barbosa 
146. Maria Luiza de Souza Cavalcante 
147. Solange Rezende Leite 
148_ Gleyde Vuolo Eubank 
149. Theresa Martha de Sá Teixeira 
150. lly Rodrigues Alves · · 
151. Tomás Martins Vieira 
152. Rosangela Costa Lopes 
153. Sellna Rejane Soares Mãtozinhos 
154. Aryceva Granado da Silva ... 
155. Christina Vãnia LP Christakou 
156. Welli.1gton Celso Aranha 
157. Antonio de Pina 
158. Ionete Aquino de Oliveira 
159. Luiz de Barros Freire Neto 
160. Roberto Mendonça · 
161. Maria do Soccorro_ Gonçalves 
162. Luiz Carlos MenezesMuniz 
163. Carlos Homero Vieira Nina 
164. Ana Lucia Machado de Mattos 
165. Maria GOrettrcte A Lima Sisconetto 
166. Susana de Mello tavares Silva 
167. Glaucia Silva e Cohen 
168. Janilda Monteiro 
169. Walter Roberto Freítas Martins 

Classe "1 "', do Padrão II para o Padrão III 
001. Antonio Norberto A Campelo 
002. Luiz Carlos Carneiro Monteiro 
003. Marinaldo Juarez da Silva 
004. Sonia Myriam Santilio Morais 
005. Rose Mary Prado Porto 
006. _ Yamar Anjos de Brito 
007 .José Raimundo Santos 
008. Antonio Carieis Vleira 
009. Selama Maria Simõ6s Silva 
010. Mana ·ae fatima melo Pereira 
011. Maria de Loudes Lima 
012. Wagner Teixeira _ 
013. Jeanete Jane Maia Ribeiro Pinheiro 

014. Ana Alves Gonçalves de Araujo 
015. June Coutinho Viana 
016. Paulo EmiÚo Xavier Vieira 
_017. José Delaney Xavier Vieira 
018. Maria Célia Dória Rocha 
019. Anna Thereza Ernanny Cabral Braile 
020. José de Alvarenga 
021. Sérgio Maione Alves 
022. Maria Lucia Bezerra 
023. João Roberto Pereira de Baere Júnior 
024. Jaime Savite 
025. Maria Syrlei Donato 
026. Antonio de Padua A. de Araújo 
027. Gilda Elisabeth Nogueira Bandeira 
028. Lidia Mariera Sentes Carreira 
029. Evandro Louredo Araujo 
030. Florisval Lúcio da Silva 
031. Henrique Cesar Rocha Neves 
032. Maria Laura Monteza de Souza Carneiro 
033. Marcos Thadeu de Britto Lomanto 

Classe "1'", do Padrão I para Padrão II 

001. Andrea Goes Bakaj Rezende 

Classe "2~", do Padrão V para o Padrão VI 

001. Denise Maria Vasconcellos I unes Pereira 
002. Carmem Lúcia Cruvinel 
003. Fiá vi o Rodrigues Motta 
004. Tomáz de Aquino P. Rodrigues 
005. Beatriz Mende.s Lacerda 
006. Valéria Rodrigues Motta 
007. José Carlos de Matos · 

!.02. Área de Especialização: BIBLIOTECONOMIA 
Concorrentes: 11 
Conceito 1 -1'-1-92 
Classe "1~", do Padrão V para o Padrão VI 

001. Maria Eugénia S. de CãStro 

Classe ''2•", do Padrão V para o Padrão VI 

001. Genoveva Maria Almeida de 6Hveira 

Conceito 1-1'-7-92 

Classe "2~", -<:lo Padrã~. V para o Padrão VI_ 

001. Sueli Angélica do Arnaral 
002. Adelaide Soares de Olivei(a Veiga 
003~ _ Stelina Maria Martins Pieda 
004. Maria Eugenia S. 'cte Castro 
005. Silvana Lucia Rios Safe de Matos 

Conceito 2 ·- l9MJM93 
Classe "2•", do Padrão V para o Padrão VI 

001. Eliane Manhaes Mendes 
002. Maria de Fátima Pereira Jaegger 
003. Maria E Ida Melo Borges 
004. Roseli Silveira 
005. Cláudia Coimbra Diillz 

1.3. Área de Especialização: TAQUIGRAFIA 

Concorrentes: 02 
Conceito 1-1'-7-92 
Cla~e "P", do Pad_rão II para o Padrão III 

001. Denise Ortega de -Baere 
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Conceito 2 ..:....,..1·)·7-92. - -cõDCOiÍ'tü:ite:s:-2 
Classe "2•ff;do Padrão IV para oPadrãoy ----- ----Conceito1-=1'-1-92 ----

001. Carlos Alberto Santos da Silva Gll.sse -··P" ;do- Padi:lriVparao Paddio VI 
1.04. Área de Especialização: COMUNICAÇÃO ~SOClAl. --:- 001.- Maria Sil_va Sucup_i:fã - _:: _-_ ::.:= -

Concorrentes: 04 - - ----- ---~--- -----~----:-- ----_ --conc~_lW 2 _-;--r~=T-~T --=-~~- _ ____ _ _ 
Conceito 1 -01-01-92 Cl_asse_~'l~_" _,__do P.adrão _ _V para o Padrão VI 
Classe "2•,_,, do Padrão IV para o Padrão V 001: Cid Nogue~ra_ _ 

001. Rita de Cássia Nardelli I.! O. Area de Espec~ahzaçao: ENFERMAGEM 
Conceito 1~ 1'-07,92 Concorrentes: 10 

Classe "Especial'". do Padr~oTT"parà"ó Paâráo lTI - Corrcei~,o ,;, :._ 1':1=9~- _ 
001. Manoel VIlela de Magalhaes . . ___ _ ____ CJasse 2 _,d_oPa_(lrªo Y para o Padrao VI 

Conceito 2 ~ l\'-07-92~- __________________ ---=_ -· --~-=----=--~___:___-:.=-~-- OOJ~~_i_a__t\.ntQnia_ d'!_Çonc~jç_4p _____________ _ 
Oasse "2~~~, do Plldrão v-pa-ra O P30fã-O vr-- -clas·se "2~", ~o .Padrão IV para o Padrão V 

001. Luciomar da Costa Rodrigues _ 001. Isabel Çnstln~_ Sousa. C(!rdo~o 
Conceito 2~r:01,93_:_~--- ___ ::_ __ - ---- - 002. Marco Antomo Pereira da Srlva 
Classe "1•", do Padrão I para o Padrão iT 003. Eloiza Sales Correia . 

001. Paulo Cesar Vieira Xavier 004. Silvia Mana de Carvalho Ferreira 
LOS. Área de Especialização: TRADUÇÃO E INTERPRE- Conceito 2 -1'-7-!12 - _ 
TAÇÃO Classe "2•", do Padrão V para o Padrão VI 

Concorrentes: OS -- - - -~----~-- "'"--'--"=~ -~----~~:__ 001. Urama Bueno da Silva 
Conceito 1 ~ 1:'01-92 Classe "2•", do Padrão IV para o Padrão V 
Classe "2~·~, do Padrão V Para 0 Padrão VI 001. Denise Lisboa de V~sconcelos 

001. Istvan Vajda __________ 002, __ ~\"'tc Çªrvalh_f!_Fr~Itas_ 
002. Vanira Tavares de Souza Concetto 2 -1"'-1-93 

Classe ''2~", do Padrão IV para o Padrão V Classe ''2~", do Padrão V para o Padrão VI 
001. Ulf Gregor Baranow 001. Raquel Rocha Lopes 

Conceito 2- 1",1-93 _ _ _ __ ______ _ _______ 002. V anda Maria Barros Mendes 
Classe "2•", do Paruão v para o l'ailrãoVI 1.11.. Areac-rl~Esp~Iilii~aÇão:sJtc\_jR.A.N_çA-:-:: 

001. Patricia de Queiroz CafvBihà Zfri.iliieS Concorrentes: 31 
oqz. Jean François Clcaver . . , __ , _____ Concei.to..L=J.o,L,<l2. _ . 

1.06. Area de Especialização: ORÇAMENTO PUBLICO Classe "i'", do Padrão IV para o Padrão V 
Concorrentes.: 6 _ _ __ _ ____________________ QOL _ _AreceJsO-Lopes 
Conceito 1-1•-01-92 002. Pedro Aurélio G.P.Cardoso 

Classe "!"", do Padrão V para o Padrão VI 003. José A ri de Souza 
001. Jackson Barreto . 004. Antonio ErnesJo Pincovscy 

Classe "2~'',_do Padrão V para o Padrão VI 005. Antonio Soar""'e"'s~_ 
001. Goulait-CostaMarques ·-- - ----- _ _ 006. Jacy Ribeiro de Carvalho 

Conceito I--'- 1'-7-92 . _ _ _ _ .. -~- :-_ QOL ::.Gilb.i.rtQ_Cbiiliis.Z.cilaya -
Çleone ''2~"; do Pa<Jrã"o_V-parã PadrãO VI. 008. Paulo Sergio Ferreira . 

001. Eduardo Augusto Lopes 009. JoãQ Bati?ta Fªm.jl_iar _ 
Conceito 2 -1"-1'93 ·- ·aw. "l:tiitori Jose de .Oliveira--
Classe "Especial'', do Padrão I para o Padrão II 011. Manoelito N_ov.ais de Oliveira._ 

001. José Aparecida Campos . - - 012_-- Jair Gonçalves Melo 
Classe "2"". do Padrão V para o Padrão VI 013. Tenisson Chaves.dos Santos 

001. Hamilton Costa de Almeida_ 014. Márci_g__Jg~\il\.ly~s]l._g_!llli!lÍ_ 
002. Jerioir.e Hugo Nunes "Borges-- - 015-. Sebastião Duarte Gomes--

1.07. Área de Especialização: CONTABILIDADE Classe "2•", do Padrão Vp~~á o Padrão VI 
Concorrentes: 03 001. Lourimberg Alves Peçiroso 
Conceito 1 - 1"-1·92 Conceito 2 -1•-01-93 
Classe "Especial". do Padrão TI para o Padrão III Classe "I'", do Padrão IV para o Padrão V 

001. Fernando Jose Baltar da Rocha 001. Fernando Urbano 
002. Adilson Ferrei~a do Nascimento _____________ PQZ. _ _f_ra,nçi$,ç_Q~~iiiji_4i-S~lY-ª---,-_------ _ --~ 

Conceito2-1'·7:92- .-. - ccc:--_.::-003. "1o6SinidaSiiva·--- --------
Classe "2•", do Padrão V para o Padrão VI 004. Carlos Augusto Alimandro 

001. Marcos José de Campos Lima _ 005._ Francisco Gon_çalyes ela Silva 
1.08. Área de Especialização: ARQUITETURÁ E ENGE · 006. Antonio Sen-adorCc)sÚ_.-- ------. 
NHARJA -- - - · - - 007. · Paulo Lu1i Alves Cóiiea 

Concorrentes: I --------- 008.--Ãdalberto José Carneiro 
Conceito 1 -1"·1-92 009. Pedio Alves Evangelistá 
Classe 1~". do Padrão V para o Padrão VI 010. João Carlos Pereira. 

001. Jorge Martins Villas Boas 011. José Geraldo Pereira 
!.09. Área de Especialização: MÉD!CO-ODONTOLÓGJ 012. Eduardo Machniewicz · 
CA _ _ _ _ _ _ _ ___ _Oll. __ .Oedio.Sili>eira de Souza 
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014. Elcio José Janiques 

015. Raimundo Nonato de Brito 

II- Categoria Funcional- TÉCNICO LEGISLATIVO 

I!.Ol. Área de Especialização: PROCESSCiÍ.EGISIÁ TJ. 
VO 

Concorrentes: 51 
Conceito 1 -1~'-1-92 
Classe "Especial", do Padrão II para o Padrão III 

001. Rogério CarOca Cavalcante 
002. Wesley Sidou, Pimen_!el 
003. Patríca Sãillt Clair da Silveira 
004. Maria de Fátima Camargo 
005. Tania Regina Gira_rdi Alves 
006. Alvaro Araújo Soula 
007. Elaine Cristina de: França Laus 
008. Ana-Luí.Za Silveira 
009. Célio Elias Silva_ Araújo 
010. Carlos Roberto de_Ara.újo 
011. Crisalva da COsta Pedroso 
012. Elizeu Giovãni Bieda Toso 
013. Nicea de Oliveira Coimbra 
014. Leandro Antony Júnior 
015. José Edinils_on de Oliveira 
016. Luiz Cl3.udío de P. Fernandes 
017. Vanessa Aparecida de Souza 
018. Rita de Cássiã Jerónímo 
019. Erich Mohn 
020. Maria José Fagundes BarboBa 
021. Cariorita Lu-iza de Souza Gomes 
022. Edilson Alves 
023. Valdelice de Almeida Pereira 
024. Cassio Ruy Capara! 

Conceito 1- 1•-7-92 
Classe "Especial", do Padrão II para o Padrão III 

001. Consuelo Mantovani Peixoto 
, 002. Rosana Costa de Jardim Lisboa 

Conceito 2 -1'-7-92 
Classe "Especial", do Padrão II para o Padrão III 

001. Zulmira Maria Olive-ira Pereira- da Silva 
002. Andrea de Castro Rego Milet 

Conceito 2 -1•-1-93 
Classe "Especial", do Padrão II para_o" P_adrão ~II 

001. Ramon Albuquerque Zelaya 
002. Alexandre Sada de Faria 
003. Leomar Diniz 
004. Edi!zie Seabra de Alvarenga 
005. Adalberto Paulino Cid 
006. Pilar Montes Reis 
007. Clemilton Barros de Moraes Trindade 
008. Geovani Simões de Macedo 
009. Paulo Gutemberg Santana 
010. Cláudia Patricia Duarte R. N. de Lima 
011. Carlos Eduardo Fernandes Costa 
012. Sandra Maria dtJ Siqueira 
013. Maria Lúcia Barreto_ Guimarães 
014. Maria Goiaci Alves Carvalho 
015. We!lington Franco O. Júnior 
016. José de Ribamar B. Carvalho 
017. Nilza Carvalho G. Figueiredo 
018. Almira Lira da Rocha 

019. Claudete Farias dos__ Santos 
020. Estelita Pereira da Silva 
021. Carolina Maria P. Lindoso 
022. Richard Jorge Alberto Garcia Posse 

- 023. Nara Maria Esteves Fonseca 

II.02. Área de Especialização: ADMINISTRAÇÃO 

Concorrentes: 23 
Conceito 1-19-1-92 
Classe "Especial", do Padrão II para o Padrão III 

001. Mary Jane Alves da Silva 
002. Raymundo Franco Diniz 
003. Cláudia Guaraciaba Pohl 
004. Maria de Fátima Silva 
005. Dilton Batista Rodrigues ~ ~ 
006. Flávia Regina M. de O. Freski 
007. Ingrid Bergman F. Bezerra 
008. Adriana Tavares Sobral 

Class~ ''Espec_i~-~~·, -~?Pa-drão I para o Padrão.Il 

001. Mari Lúcia Machado da S. e.França 

Conceito 1-1''-7-92 
Classe "Especial", do P_~drãQ II para~ Padrão ~II 

001. Mauricio Orlando Veríssimo 
002. Linda.Mansur Mendes __ 
003. Maria do Carmo C. -da Silva 

Conceito 2 -1'-7-92~ 
Classe "Especial", do Padrã~ II pa~~ 9 Padrão ~.H 

001. Marly do Carmo e Souza 
002. Graci.Ian de Carvalho A. Lourenço _Costa 

Conceito 2 -1•-1-93. 
Classe "Especial", do Padrão II para o Padrão'III 

001. Senhora das Neves Lucas Safes 
002. Marise Cristina Tavares 
003. Maria da Graça Ribeiro Nascimento 
004~ Regina Coeli Gonçalves de Oliveira 
005. João Policena Rosa Netto 
006. Luis da Rocha Vare !Ia 
007. José Soares de Oliveira Neto 
008. Regina Pedrosa de Oliveira 
009. Benício Tavares da Cunha Mello 

ll.03. Área de Especialização: TRANSPORTE 

Concorrentes: 07 
Conceito I- 1•-1-92 
Classe "Especial", do Padrão II para o Padrão III 

001. Robertson Barbosa da Silva 
002. Alan Silva ~ 
003. José RObútO Ramos 
004. José Santana Fumero 

Conceito 2- i•-1-93 
Classe "Especial", do Padrão II para o Padrão III 

001.- Maria Silvestre Araújo de Souza 
002. Valdimir Félix da Silva 
003. Auridécio Alves Caldeira 

!!.04. Área de Especialização: SEGURANÇA 
Concorrentes: 77 
Conceito I- 1•-1-92 
Classe "Especial", do padrão II para o Padrão III 
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001. Juliberto Pinheiro da Silva 010. Sebastião Cuiz Vinli-ar 
002. Adelino Lisboa Amarai - --- --- ·on-. ---carros Roberto Mello da Silva 
003. Eduardo Torres ----- - -,_._.=,012:-- Aâemar Bento dos Santos 
004. Newton Souia Rodrigues ·013. -Jorge Antonio Pinto Barbosa 
005. Carlos Antonio Isac · 014. José Maria Mota 
006. Nicolau BonvakiadeS _ ------------:----~-----015. Davison Bandeira Barros 
rxrí. Adalberto José Carneiro Filho· - --- - Or6. --oercíno da Cos!aN. Filho 
008. Guilherme Ferreira da Costa --- -017. Marcelo Nunes Gonçalves 
009. Milton Goines-de Lim_a Júnior 018. -paulo Mendonça 
010. Evandro Luis Perisse · - --- ------ --019. -Artdrelito Alves dos Santos 
011. Rubens AntoniO Dias ------020. Victor Ramon de Paiva 
012. Heraldo Moura Coutinho 021. Jairo Duarte Costa 
013. Lui~ Akira.Yarnada · 022. Jairo Borges-de Souza 
014. Francisco Geraldo-So-ares Cavalcante--· · --------023. Edson Frechiani 
015. Osvaldo Ferro Filho - - --- -- ----~024. Magda Ramos Freitas 
016. Vivaldo Palma Lima 025. Romão Batista de Souza 
017. Sérgio Teixeira Sipriano --- 026. Nivaldo Lima de Albuquerque 
018. Edí.l$Qn 1'\!:e;s !l_e Lima · -- 027. Luiz Faustino Lopes Neto 
019. Carlos Cezar Soares da Silva __ -- ~--____ -~c~-· 028. Josias Rodrigues de Oliveira 
020. Lu1z Carlos Alvarez Barbos~ de so;,za... - · · ll29: · Fernando Luiz M. de Moura 
021. José Gilmar da Silva · 030. Pedro Vieira Cardoso 
022. José Joaquim Alves - 031. Átila Mohn 
023. Jasé ElO~esAlves Júnior_ 032. Cláudio Luis Salgueiro de Carvalho 
024: Jo•é Carlos $a~ga __ --,- .- _.. . ~:-_jíQ.j;::::_A_re:Ui.!'.:_E_jpedaiização:-AR:ttsANATO · 
025. Washington Lu!Z R. de Ohvetra · ---- -- -~---- -- - ----
026. Antonio"-Cá:rlos çla Silva Liinà -- Concorrentes: 71 
027. Elisabete Tenório Lopes Conceito 1-1'-1-92 
028. Orland_Q M.en!!~ de Vasconcelos Classe "Especial", do Padrão II para o Padrão III 
029.. p_avy Castro da. M3.it3. ---- ------- - OCfl-:--José Avelino cta: -Silva 
030 •. Paulo Ricardo_buarte Feijó · "'002. Edvaldo Pereira dos Santos 
031. Joaquim Miguel O. -da -Mata----~ -~-~-' --- --003. Eudo Pereira dos Santos 
032. Joel Elias Chaves · -- 004. V alter Simões dos Santos 
033. Shirley da Sil~'l.Yieira______ ___ 005. 'Pedro Ffart.Císco de ASsis-
034. Heywa~;d Gaivão dos Santos - - =:~-=------=-------~,.,.--"'..,.....,,,_.=-ooo.-Joã6 Batrstã Luciano da-Silva -

-- - -- -w. --Frãi:fCis-co Segündo' 
Conceito 1- 1'-7-92 008 .. __ Raimundo Nonato da Silva 
Classe "Especial", do Padrão II para o 'Padrão III 009. José de Souza Amaral 

001. David Alves de Carvalho 010. Antonio Feitoza da Silva 
002. Fernando Antonio Pe_reira G_omide 011. Antonio Miguel da Silva 

· 003. Rubens de Araújo Lima - -- -- -012. Arlindo Almeida 
004. Edmilson Morais de Amorim 013. José Alves dos Santos 
005. Raimundo Rodrigues de B. Neto 014. Marcos Ferrelra âe -Pauta-

015 •. Inácio Alves dos Santos 
Conceito 2 -1•-1,92 016. Dorvelino Lemos do Prado 
Classe "E~pe~ial .. -,-do- P~drior:l"para o .. Plidrão III~ 017. Horlando:Rodrigues de Menezes ---------

001. Franklin Soares de Araújo 018. José FranciSto Sobrinho 
002. Nildemar Cursino Silva 019. Cantídio Rodrigues dos Santos 
003. José. de Assis Castro J;lina . __ _ _ _ _ _ 020. Manoel Vieira da Silva 
004. A.rynette \'jdal de Marins Filho -- - · ·· ~· ·-~·----- -1!21. -Alexandre Américo de Carvalho 
005 •. Hermes Alves ----···--~~~~-~~~ .. ~~·-m2:-João de Sá 
006. Hilton-Eucli!Jess: Rodrigues - ~-·------------023. Antoruo Pereira Barboza 

Conceito2 -1~~1-93 _ -~ 024. E~iyaJ }o~i~o __ d_e ,Ar_!tújo 
Classe "Especial", do -Padrão II para 0 Padrão -m--~--025 . C' .ro Belo da Silva. 

001 Roberto Castro - - --- - -- .. __ --~--- ---~ ___ Q>nceito 1c::cJ':7-Q2~ . . . . ~-- - - . 
002: Raimundo dos Santos Filho Classe "§special"_,_ do Padrão Iipara ó Padrão lll. 
003. João Pereira_ dos s3ritos 001. Lorentina Caixeta dos Santos 
004. Domingos Cãlãei!a-ciOS sa~toS- ----002. Osvaldino José dos Santos 
005. Maurícià Ribeifo d1tSOu.Zi- - -_ 003. Jonas Possidónío de Lima 
006. José Rodrigues de QliYerra ·-·- ~-- -- 004. Manoel Francisco Re-gis 
007. Gen:íbaldo Ricardo da Silvá · ·- ... -- 005~ Leomar Josêdos Santos 
008. DolllirJuliãQ_<!a Silva "006. Manoel Antonio de Carvalho 
009. · Claudio }lilario de Souza .. -_ .. _ ... · · ---~~007. ··José Francisco Neto 
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008. Miguel Vieira da Silva 
005!. --Antof!ÍÇ) Correia de Magalhães 
010. Benedito Leandro de Jesus 
01!. Hermando Marino de Almeida 

Conceito.2 -1''-1-93 
Classe "EspeCial", do Padrão II para? ~adrão III 

001. Edevaldes Alves 
002. osrn.ar lfenilc}ues dã sü;a· 
003. Silvino Carlos Borges 
004. João Fernandes da Silva 
005. Jeovar Tenório Lopes 
006. Francisco Guedes de Oliveira 
OOJ._ Otávio Lourenço da Silva 
008. Gerardo Gomes MarCelino 
009. Pedro Rodrigues_s_oares 
010. Onofre Soares da Cunha 
011. Fernando Rodrigues da- Silva 
012. José Antonio Valadão 
013. Antonio Messias da Cunha 
014. FranCiSCõ JU:si:irlo da_Rocha 
015. Antonio Aleixo Mat~us 
016. Francísc·o Bai:ílio Cavalcante 
017. Edvaldo-c!e ólivelra 
018. Pedro Migue( Leal· ·· 
019. .José Alves de Almeida •....... - .. 
020. Ffandscô Car:óaúba.de SoUza 
021. Agenor da Silva _S;uuarém · · 
022. Joaq·u~m_Aires Citqueira- · 
023. José Henrique da Silva 
024. Maria .~_parecida ~ereira 
025. _ F~1ipe dos Reis_Barrps _ 
026. _ Astrolábio da Silva Caminha 
027 .. ~~t~I!!O_ Pereit:ã. Neto . 
028. Jorg,e .Luj< Lima qe Oliveira 
029~ Francisco das .Chagas Barbosa 
030. JOaquim Lulz Lameu Moreira 
031. Walter,'l.lves dos ~antes . 
032. Ovídio Gonçalves da Silva 
033. Geraldo Comes de Faria 
034. Vivaldo da Paixão A. NascimentO 
035. Edson Gonçalves da silva· 

III. Categoria Fuíiclonàl: AÚXÍLIAR LEGISLA TJVü 
111.01. Área de Especializ2ção: TELEFONIA . 

Concorreiltes·: -_Q7- _ 
Conceito 1-'- í .~ í -9i -
Classe "2•", do Padrão II para o Padrão III 

001. CarlOs Eduã.rdo Batista de Oliveira 
002. Ivonete Andrade da Silva 
003. Benito Juarez I. da S. Ortega 

Conceito 1·- I'· 7-92 
Classe "2•':, do Padrão II para o Padrão III 

001. Ricardo Wagner O. de Carvalho 

Conceito 2- 1•-7-92 · . _ . -···· 
Classe "2•", -dO Padrão II para o Padrão III 

001. Maria Helena de O. C. Santos 
Conceito 2 -·1•-1-93 
Classe "2~", do Padrão II para o Padr~o Ill 

001. Maria AP3redda P. dos Santos 

002. Silvana Maria Fontes A. Marques 

Senado Federal, 1~ de julho de 1992.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 274, DE 1992 

O_ Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
. ções regimentais e em cumprimento ao dispqsto no art. 32 
da Resolução n• 146, de 1980. 

Resolve 
Art. 1~ Conceder Progressão Vertical ao$ servidores do 

Quadro de _Pe.ssoal do Senàdo-Fe.deral, conforme relação cons
tante do Anexo deste Ato. 

Art. 29 Os_ eleitos decorrentes deste Ato vigorarão a 
partir de 1• de julho de 1992. 

Art. .39 - Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Senado Federal, 1~ de julho de 1992.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente do Senado Federal. 

ANEXO- PROGRESSÃO VERTICAL 
QUADRO D.E PESSOAL DO SENADO FEDERAL 

I. Categoria Funcional: ANALISTA LEGISLATIVO 

.. LI -Área de Especiali.ação: PROCESSO LEGISLATIVO 
Da Classe "2~", Padrão VI para a Classe "1~", Padrão 

I 

00!. Carlos Roberto dos S. Moniz 
002, . Maria Onélia Alencar Gomes 

1.2--,.. Área de Especialização: BIBLIOTECONOMJA 

Da Classe ''1~", Padrão VI, para a Classe "Especial'', 
Padrão I 

001. Glória Maria de Sá Vasconcelos 
002. Lísane de Meira Lima Gesteira 
003. Miiia Teres_a de Carvalho Araújo 

· · ~ 004: Marilúcia Chamarelli 
005:. Sa;>_dra do Canto Ram0s 

1.3 ~Área de Especialí.ação: SOCIOLOGIA 

Da Classe "1~", Padrão VI, para a Classe "Especial", 
Padrão I 

_OOL -~_ce Maria_Rodrigues de Aguiar 

L4 -Área de Especialiiação: CONTABILIDADE 

Da Classe "2~", Padrão VI, para a Classe "la", Padrão 

001. Maria das Graças Costa Coelho 
002 .. - Nanci Peres Pereira 

1.5, -.Área de Especiali.ação: PSICOLOGIA 
-ba ClasSe "1~", Padrão VI, para a Classe "Especial", 

Pa,d_rão I 

001. Eleonora Rachel F. de carvalho 

1.6- Área de Especialização: ORÇAMENTO PÚBLICO 
D~ cias~e "P":-·Pãdrão VI, para-~ Classe "Espe~iai·~. 

Padrão I 

001. Marco Antonio Campos Martins 
002. Antonio José de Souza Machado 
003. Wilma Noleto Maranhão de Oliveira 
004. Tarl.ia Margareth Milhçmei].s Pego 

· 005. José Silvéira Rezende 
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006. Caio CeS:~ e_e_nrta- - ---- · Resolve 
007. Edison Guilherme Haubert ------- ··--··-·~----"""'Prorrogar "tJõi'-60 (sessenra}dias, nos termos do art. 152, 
008. Auto Sanfordde VasConcel()s ~put, in fine, da Lei n\' 8.112!90. o prazo para a conclusão 
009. Lucíola ünlã: FUrfadõ- de -CasifO"--"'- o :-----'-'----~.:....---::--=.. .-dõS1fãbalhos da Comissão de Inquérito designada pela Porta-
O lO. losé Renato Lopes - ·· nãn•18. de 1992. · · -
011. Lenora Lobo Valença Senado Federal, 30 de junho de 1992.- Senador Dirceu 
012. --Laura Eliza Tavares Maia Cariiéiro, Primeiro Secretário. 
·113. Altair Chagas .. ~- g - --~,=~- -··-="" ·- PoRTX«!i..~· 39, Dt if9:i 
L t4. Francisco Naurides Bãfr6s 
0 .... 5~ Janice de Albuquerque Thees Ribeiro" O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso de suas _ 
016. Ruy Fabiano Baptista J3.abello · atribuições regimentais, 
017. AlaiicORibeiro Gonçalves ~- - -Resolve 
018. Everaldo Macedo de Oliveirá · Designar os servidores EDGELSON JOSÉ TARGINO 
019. Maria Helena Ruy Ferreira COELHO, MARCELO CHAGAS MUNIZ e MARIA SIL-
020. Neila Yara Michiles VA SUCUPIRA, para, sob a presidéncia do primeiro, integra-
021. Silvi3 Maiia Bonamigo Piccolr ---- - -- ~-- -- rem a Comissão Especial incumbida de reexaminar e apre· 
022. Juar:ez M~ndçs . __ -sentar um relatório conclusivo sobre -os fatos constantes do 
023, RoseaJI~l'Jacieira Sár11ey· ,-,~~,~~=~-'"'"'Processo n' 0!2073/89-0. 
024. Getúlio Pereira Dias - ----..--- -~--- Senado Federal, 30 de junho de 1992. -Senador Dirceu 
025. Magna Lúcia Guedes de Melo GàdeHlá -·--Carneiro, Primeiro Secretário. 
026 .. , Drault Ernanny- de Mello e Silva Filho 
027. Devacir Mario Zache 

1.7- Área de Eipecíalização: ASSIST~NCIA SOCIAL 
AIA DA w REUNi'Ão ORDINÁRIA 
_ DA COMISSÃODÜH:TORA 

Realizada em 29 de junho de 1992 -Da Classe_ ~·1~". Pa4rão VI, para a _Ç_la~_se ''E_s~cial", 
Padrão I -- -- - --- - - -- -ÀS dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e nove 

001. LúciaNara de Carvalho Pereira de. j~nho d~ rnil novecentos e noventa e dois, reúne-~: a 
. ... --- --- ----"·:---~;----··-:------comiSsão Dtretora do Senado Federal, na Sala de Reumoes 

S~nado Fe~eral, 1~ çle julho _de _199,_2._ ~~~~~M._~-~1"_?~ da Pre§!dênéj~..l-~~ a P~!JÇ~_~s ~~~lentíssimo senhores 
BeneV1des, Prestdente do Senado Federal. __ Senadores MAURO BENEVIDlrS, Presídente, ALEXAN-

ATO DO PRESIDENTE N• 275, DE l99i ORE COSTA, Primeiro Vlce-presidente, DIRCEU CAR
NEIRO, Primeiro Secretário, MÁRCIO LACERDA, segun
do Secretário, e SALDANHA DERZI, Terceiro Secretário. O Presidente do Senado Fe(feraJ, no u,so dJis suas atribui

ções regimentais e, de cónfofmidade -com:· a -delêgãÇao de coiri- -
petência que lhe foi outorgada pelo Ato n' 12, de 1983, da 
Com.isSãb Diretora _ dq Senado _Federal, _ _ _ _ _ 

Resolve nomear o Doutor MANOELVILELA DEMA
GALHÃES, para a função de membro do Conselho de Super
visão do CEGRAF, prevista no art. 513, do R~gulamento 
Administrativo do Senado _Federal, apro~ado pela Resolução 

Deixam de comparecer, por motivos justificados? os Ex~· 
celentíssimos Senhores Senadores CARLOS ALBERTO DE' 
CARL!, Segundo Vice-Presidente, e IRAM SARAIVA, 
Quarto Secretário. 

O Senhor Presidente dá início à reuníão e apresenta ao 
exame dos presentes: 

n' 58, de 1972 e alterações posteriores. ' a) Projeto de Resolução n' 15, de 1992, que "Dis-
Senado Federal, 19 de julho d_e_l9'92. -:-:--Senador Mauro _ põe sobre a representaçãO do CongressO N3Cional"tia 

Benevides, Presidente do _Senªdo fede"ral._ ~ -~~-~-_ ·- :=·- -~-: · -~-~-·--com.íSsãõ-Patlamentar Conjunta do Mercosut••. 
PORTARIA N• 37 DE 1992 -- -- - -- -,,-'É -designado o Senhor Segundo Secretário para 

-- · - - - '- - --- ---------- --relatar amaténa; 
O Primeiro-SecretáriO do Senado Federal1 no uso de Sua b) R.eque!rimênto rl"'- 441, de 1992, ·nó quà.l o Se-

competência regulamentar, e tendo érrt vista o" que consta nhor-Seriador EDUARDO SUPUCY solicita ao se:-
do_ Pro<::eSSC' 1~ 019958/91:.2~-- __ --c,.,--,..-. -~--____ --~-- · nhOr MiniStr9 da Ação Social. illformações·s-oõre quais 

Resolve Os múhic[Jltôs ·que setaó benet'tciados ·neste exercício, 
Aplicar ao servidvi JrJSÉ PEREI!i.A DOS SANTOS, tendo em. vjstlia Ji!>eração pelo Banco Interamericano 

Técnico Legislativo da Área de Tmnsportes do Quadro de de Desenvolvimento dos recursos para o PROSEGE, 
Pessoal do Senado Federal, a penalidade disciplinar de AD- bem como quais foram os 272 projetes selecionados 
VERT~NCIA, por infríngênCia-~os·ans.116,cl e III, e 121,_ ~"' aquelé Ministério. 
da_ Lei n"' 8.112/90, de os arts-. 546;"VI, e SSOY do_Re_gulam~nto _ Os_ ~sentes, após exame, aprovam a matéria e 
Administrativo dO -se-nado Federal, coín 03Se nO ClíSpoStó- iiOS-~ a eflcaffi-inhãiD-a Seáetana:nerai da Mesa para as devi-
arts. 127, I e 129 da Lei n' 8.112/90, de os arts. 555, I e das providências; - · .. 
558, I, do Regulamento Administrativo do SenadoFederal. c) Requerimento n•455, de 1992, no qual o Senhor 

Senado Federal, 30 de junho de 1992. -'Senador Dirceu Senador WILSON MARTINS solícita ao Senhor Mi-
Carneiro, Primeiro Secretário. ... ~-~=,_;,,_.,;..;;; --~ IiiSfró~da' CiêhCiacê:_teCfiOIOgiá

1 
íiifórfuàÇõeS-~tiilentes 

, ·, -- · ~-' ao Coriselho Nacional de DeSenvolvlinentO -Cientifico 
PORTARIA N• 38, DE 1992 e Tecnológico (CNPq). _ _ _ . 

O Primeiro -secretário "d<fSê"riado FéQ~aL_!IO~ !i~9- ~e OS preserites, apôs ex~urie, ·aprovam--a niatériá e-
sua competência regtiláriféntár, e tendo em: vistá o que -Cóhst3- - aetfC3liiiiiliã-rifáSecrerari:a-Gerãl da Mesa para as devi-
do Processo n' 008412/92-8, - das providências .. 

. ~ .-. 
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A seguir, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor 
Diretor-Geral, i:J.ue subn:tete aos presentes os seguintes assun
tos: 

a) Processo n' 00294 7192-7, em que o se..Vidor RE
NATO JANIQUES solicita revisão do processo admi
nistrativo objeto do Processo n<? 002663/91-0, para ser 
redistribuído a novo Relator. 

É designado o Senhor Segundo Secretário para 
relatar a matéria; 

b) Processo n' 013382190-0, com Relatório Final 
da Comissão de Alienação designada pela Portaria n' 
010/91, do Diretor-Geral, relativo ao Leilão de Bens 
n' 001/91, promovido pelo Senado Federal nos dias 
19 e 20 de abril de 1991, para ser redistribuído a novo 
Relator. 

É designado o Senhor Segundo Secretáiio para 
relatar a matéria; 

c) Relatório da Comissão designada pelo Ato n" 
144, de 1992, do Excelentíssimo Senhor Presidente. 
para se pronunciar a respeito das emendas oferecidas 
ao anteproj6to de Resolução que institui o Plano de 
Carreira dos Servidores do Senado Federal e de seus 
órgãos Supervisionados, Cegraf e Prodasen. 

É designado o Senhor Segundo Secretário para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 
encerrada a reunião, às dezoito horas, pelo que eu, MANO EL 
VILELA DE MAGALHÃES, Diretor-Geral e Sécretário na 
Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que. d~pois de assi
nada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

s·ala da Comissão Diretora, 29 de junho cte 1992. -Sena
dor Mauro Benevides, Presidente. 


